تقييم االحتياجات والخدمات املقدمة للناجني من
العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف العراق

الشكر والتقدير

يعــرب صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان ( )UNFPAعــن تقديــره

وامتنانــه للــوزارات واملؤسســات املحليــة والدوليــة لتقدميهــا الدعــم
الشــامل واملســاعدة يف إج ـراء تقييــم احتياجــات الناجيــات ( )2018مــن
أجــل فهــم االحتياجــات والخدمــات املقدمــة للناجــن مــن العنــف القائــم
عــى النــوع االجتامعــي يف الع ـراق ،فمــن دونهــم ملــا كان مــن املمكــن
إجـراء هــذا التقييــم واســع النطــاق .إننــا نأمل حقـاً أن تعمــل النتائج التي
كشــفت عــن احتياجــات وخدمــات الناجيــات مــن العنــف القائــم عــى
النــوع االجتامعــي باإلضافــة إىل الــدروس املســتفادة والتوصيــات التــي
نتجــت عــن هــذا التقييــم ،عــى تعزيــز خدمــات االســتجابة والوقايــة مــن
العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي متعــددة القطاعــات يف الع ـراق.
أخـرا ً وليــس آخـرا ً؛ فإننــا نتقــدم بالشــكر الجزيــل ملــن ســاعدونا يف هــذه
املســاعي وخاصــة الــوزارات واملنظــات التاليــة:

الباحثون و املؤلفون:
د .لقامن كريم
اندي سجور

الرشكاء:

 .1وزارة الهجرة والنزوح – الحكومة العراقية االتحادية
 .2وزارة العمل والشؤون االجتامعية  -الحكومة العراقية االتحادية
 .3وزارة الداخلية  -الحكومة العراقية االتحادية
 .4وزارة الصحة  -الحكومة العراقية االتحادية
 .5وزارة الصحة – إقليم كردستان العراق
 .6وزارة العمل والشؤون االجتامعية  -إقليم كردستان العراق
 .7وزارة الداخلية  -إقليم كردستان العراق
 .8وزارة العدل  -إقليم كردستان العراق
 .9مديريــة الصحــة – وحــدة الصحــة العامــة (األنبــار ،ديــاىل ،كربــاء،
صــاح الديــن)
 .10املديرية العامة ملكافحة العنف ضد املرأة – السليامنية
 .11مديرية الرعاية االجتامعية – السليامنية
 .12مستشفى الريموك – بغداد
 .13وكالة الخدمات الحدودية الكندية
 .14لجنة اإلنقاذ الدولية
 .15الهيئة الطبية الدولية
 .16منظمة الدراسات العامة واملعلومات
 .17منظمة اإلغاثة اإلسالمية
 .18مؤسسة األمل العراقية
 .19منظمة التنمية املدنية

 .20منظمة أسودا
 .21منظمة التنمية الشعبية
 .22املجلس الدمناريك لالجئني
 .23منظمة خري اإلنسانية
 .24جمعية أفكار التنموية
 .25منظمة التعاون
 .26األيدي الرحيمة لإلغاثة اإلنسانية
)Un Ponte Per (UPP .27
 .28نور الرحمة لحقوق اإلنسان
 .29منظمة هاريكار
 .30منظمة تجديد – العراق
 .31منظمة مدخل العراق الصحي
 .32منظمة صيوان لتمكني املرأة
 .33منظمة شاناز
 .34منظمة اإلغاثة العامة
 .35مؤسسة األوج التنموية
 .36منظمة النساء الخريية
 .37منظمة بسمة أمل
 .38منظمة بنت الرافدين
 .39مؤسسة رصوح للتنمية املستدامة
 .40منظمة مينا لإلغاثة اإلنسانية والتنمية
 .41مؤسسة فريا اإلنسانية لتطوير املرأة
 .42منظمة وورلد فيجني
 .43منظمة تأهيل املرأة
 .44مشاريع زاخو للقرى الصغرية
 .45منظمة املسلّة/مركز مساحة املرأة يف نينوى
 .46منظمة إميا للتنمية البرشية
 .47منظمة سوناهي للتنمية االجتامعية
 .48منظمة NCA
 .49الجمعية الطبية العراقية املتحدة
 .50مركز تنمية الدميوقراطية وحقوق اإلنسان
 .51منظمة رسن
 .52مؤسسة املرأة يف بغداد
 .53مؤسسة التقوى لحقوق املرأة والطفل
 .54مؤسسة املرأة العراقية
 .55منظمة لني رينولدز ترست
 .56منظمة إنرتسوس
 .57مؤسسة البسمة للمرأة والطفل
 .58منظمة نساء لدعم النساء
 .59التكاتف للتنمية األرسية
 .60النساء العراقيات والعربيات
 .61التطوع والتنمية

تقييم االحتياجات والخدمات املقدمة
للناجني من العنف القائم عىل النوع
االجتامعي يف العراق

تــم إنتــاج هــذه الوثيقــة مبســاعدة ماليــة مــن كنــدا والســويد وبرنامــج التنميــة اإلقليميــة األوروبيــة للبنــان واألردن والع ـراق )(RDPP
وأيرلنــدا وهولنــدا والرنويــج وســويرسا واململكــة املتحــدة (DEVCO) .بدعــم مــن جمهوريــة التشــيك والدمنــارك واملفوضيــة األوروبيــة
تقــع محتويــات هــذه الوثيقــة عــى عاتــق الصنــدوق وحــده وال ميكــن اعتبارهــا تحــت أي ظــرف مــن الظــروف تعكــس موقــف كنــدا
والســويد و .RDPP

تقييم احتياجات الناجيني
تقييم االحتياجات والخدمات املقدمة للناجني من العنف القائم
عىل النوع االجتامعي يف العراق

متهيد
مــع انتهــاء الهجــات العســكرية واســعة النطــاق يف أواخــر عــام  2017وتحريــر جميــع املناطــق مــن ســيطرة تنظيــم الدولــة اإلســامية يف العـراق
والشــام؛ دخلــت األزمــة اإلنســانية يف العـراق مرحلــة جديــدة مــن التعــايف وإعــادة اإلعــار ،وبالتــايل يجــب أن يتــم االنتبــاه اآلن إىل األولويــات
األطــول مــدى.

قامئة االختصارات

عــى الرغــم مــن النقلــة الجديــدة ،إال أن التأثــر املدمــر للمعركــة التــي اســتمرت ملــدة ثــاث ســنوات ضــد النســاء والفتيــات يف العـراق مــا يـزال
متع ّمقـاً كالعنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي ،مبــا يشــمل العنــف الجنــي والــزواج القــري ،وهــي أعــال العنــف التــي اســتخدمت كســاح

امللخص التنفيذي

للحــرب .ومــع ذلــك فــإن العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي ال يعتــر فقــط نتيجــة للنـزاع يف العـراق ،بــل هــو قائــم يف املجتمعــات املختلفــة
مــن البــاد وحــوايل  63باملائــة مــن الحــوادث يتــم ارتكابهــا مــن قبــل األزواج واآلبــاء واألمهــات واإلخــوة.
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لهــذا الســبب قــام صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان بالرشاكــة مــع أعضــاء مجموعــات العمــل واملجموعــات الفرعيــة بإجـراء تقييــم للناجــن مــن
أجــل تحديــد االحتياجــات املتطــورة للناجيــات مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي يف العـراق .كنتيجــة لهــذا التقييــم تــم تطويــر قامئــة
باإلج ـراءات املــوىص بهــا مبــا يشــمل إج ـراءات السياســات وبنــاء قــدرات الحكومــة والــركاء املحليــن لضــان حصــول الناجيــات مــن العنــف
القائــم عــى النــوع االجتامعــي عــى الرعايــة والدعــم الــذي هـ ّن بحاجــة إليــه ،وتعزيــز الوقايــة واالســتجابة متعــددة القطاعــات يف العـراق.
مــن املهــم أن تكــون قـرارات وأنظمــة الحكومــة املتعلقــة بالحاميــة والخدمــات املقدمــة للناجيــات مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي
مصممــة خصيصــاً بنــا ًء عــى االحتياجــات املحــددة ألولئــك الناجيــات .ســتكون النتيجــة املنطقيــة لتقييــم االحتياجــات اســراتيجية لدعــم
الناجيــات تشــعر الهيئــات الحكوميــة بأنهــا تخصهــا متامـاً ،وخطــة تنميــة قــدرات للمؤسســات الحكوميــة مــن أجــل تقديــم الخدمــات املطلوبــة
مــن الناجيــات مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي يف البــاد.
سيســتمر ممثلــو صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان والعنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي يف العــراق يف العمــل عــن كثــب مــع الدوائــر
الحكوميــة ومنظــات املجتمــع املــدين ومــزودي الخدمــة اآلخريــن لضــان بقــاء ســامة وحاميــة وكرامــة الناجيــات مــن العنــف القائــم عــى
النــوع االجتامعــي مبثابــة أولويــة يف الســنوات القادمــة.

الدكتور أولورميي سوجرنو
ممثل صندوق األمم املتحدة للسكان يف العراق

قامئة االختصارات
CMR

اإلدارة الرسيرية لالغتصاب

FGD

مناقشه مجموعه الرتكيز

GBV

العنف القائم عىل نوع الجنس

GDCVAW

املديرية العامة ملكافحه العنف ضد املرآه

IDP

شخص نازح داخليا

IOM

املنظمة الدولية للهجرة

ISIS

الدولة اإلسالمية يف العراق وسوريا

KII

مقابلة املخرب الرئييس

KRI

إقليم كوردستان العراق

KRG

حكومة اقليم كوردستان

MoLSA

وزاره العمل والشؤون االجتامعية

MoMD

وزاره الهجرة واملهجرين

MHPSS

الصحة العقلية والدعم النفساين واالجتامعي

NGO

منظمه غري حكومية

No.

عدد

PSS

الدعم النفساين

SA

تقييم الناجني

امللخص التنفيذي
تــم إج ـراء تقييــم االحتياجــات والخدمــات املقدمــة للناجيــات مــن
العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي هــذا تحــت رعايــة وتوجيهات
صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان يف  11محافظة عراقيــة بالتعاون مع
رشكائــه مبــا يشــمل الــوزارات الحكوميــة ذات الصلــة ووكاالت األمــم
املتحــدة واملنظــات املحليــة والدوليــة العاملــة يف مجــال خدمــات
الوقايــة مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي والتخفيــف مــن
هــذا العنــف واالســتجابة لــه .يهــدف تقييــم احتياجــات الناجيــات
إىل تقييــم احتياجــات الناجيــات مــن العنــف القائــم عــى النــوع
االجتامعــي يف القطاعــات املتعــددة مبــا يشــمل املامرســات التقليديــة
رة باإلضافــة إىل طبيعــة وكفــاءة الخدمــات املتاحــة والحواجــز
امل ـ ّ
التــي تــم اإلبــاغ عنهــا يف الحصــول عــى تلــك الخدمــات لصالــح
الناجيــات مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي يف الع ـراق.
تركــز الدراســة عــى احتياجــات الناجيــات بــن األشــخاص النازحــن
داخليــاً والالجئــن والعائديــن واملجتمعــات املضيفــة مبشــاركة
الناجيــات مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي ومديــري
الحــاالت وممثــي القطــاع اإلنســاين واملؤسســات الحكوميــة كجــزء
مــن دراســة التقييــم التشــاركية .لقــد وظّــف التقييــم األدوات
الكميــة والكيفيــة لجمــع البيانــات وتحليلهــا ،مثــل املعلومــات التــي
تــم جمعهــا مــن خــال املقابــات التــي أجريــت مــع الناجيــات
مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي ومديــري الحــاالت،
باإلضافــة إىل املناقشــات الجامعيــة امل ُركــزة التــي عقــدت مــع ممثــي
القطــاع اإلنســاين واملؤسســات الحكوميــة ذات الصلــة .الكتســاب
فهــم أعمــق الحتياجــات الناجيــات .وباإلضافــة إىل الخدمــات ،تــم
إجـراء مقابــات أيضـاً مــع الخـراء األساســيني ،وهــي املقابــات التــي
أمثــرت عــن توجيهــات اســراتيجية لســياق اإلجــراءات املســتقبلية
كــا هــو موضّ ــح يف قســم التوصيــات الخــاص بهــذا التقريــر.

SPSS

الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتامعية

STIs

العدوى املنقولة جنسيا

UN

األمم املتحدة

تشمل بعض النتائج الرئيسية من هذا التقييم:

صندوق األمم املتحدة لإلسكان

أوالً :بالنسبة للناجني:

UNFPA

• تعــاين النســاء والفتيــات مــن حــوادث العنــف القائــم عــى
النــوع االجتامعــي أربعــة أضعــاف الذكــور ،حيــث تشــكل اإلســاءة
العاطفيــة والحرمــان مــن الحصــول عــى املــوارد والعنــف األرسي
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األغلبيــة العظمــى مــن حــوادث العنــف القائــم عــى النــوع
االجتامعــي .تــم ارتــكاب  %63مــن جميــع حــوادث العنــف
القائــم عــى النــوع االجتامعــي مــن قبــل األزواج واإلخــوة
واآلبــاء واألمهــات؛ مــا يعنــي أن الحــوادث تحصــل يف املنــازل
• متكنــت الناجيــات اإلنــاث من الوصــول إىل مراكز الدعــم االجتامعي
بشــكل أفضــل (مثــل مراكــز املــرأة والشــباب) ضعفــي الناجــن مــن
الذكــور ،ومــع ذلــك فإن ما معدلــه  %82من الناجــن مل يقوموا باإلبالغ
عــن حــاالت العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي إىل الرشطــة.
• تــم اإلبــاغ عــن الحصــول عــى الخدمــات بالنســبة
األدىن بــن العائديــن ( )%31تتبعهــا املجتمعــات املضيفــة
( )%49ومــن ثــم األشــخاص النازحــن داخليــاً يف املخيــات
( ،)%64وكانــت النســبة هــي األعــى بــن الالجئــن (.)%78
• لقــد كان مســتوى الرضــا عــن الخدمــات الصحيــة والنفســية
االجتامعيــة والقانونيــة والســامة ومســارات اإلحالــة هــو األدىن
بــن الناجــن العائديــن ( )%35متبوعــاً بالالجئــن ( )%54ومــن
ثــم املجتمعــات املضيفــة ( ،)%59يف حــن أنــه كان األعــى بــن
األشــخاص النازحــن داخليــاً ( .)%60مــن بــن أنــواع الخدمــات،
تــم تصنيــف الرضــا عــن الخدمــات النفســية واالجتامعيــة
بأنــه األعــى يف حــن أن خدمــات إدارة الحالــة كانــت األدىن.
• احتــاج الناجــون إىل الخدمــات التاليــة بالشــكل األكــر:
كان األشــخاص النازحــون داخليــاً بحاجــة إىل الدعــمالنفــي واالجتامعــي مبــا يشــمل الدعــم العاطفــي
واالستشــارات النفســية واالجتامعيــة يتبعهــا خدمــات الرعايــة
الصحيــة األوليــة مبــا يشــمل االستشــارات الطبيــة وتقديــم
العالجــات ومــن ثــم يــأيت دعــم ســبل العيــش والغــذاء.
كان الالجئــون بحاجــة إىل الدعــم النفــي واالجتامعــي،مبــا يشــمل الدعــم العاطفــي وإدارة الحــاالت ،يتبعــه
دعــم ســبل العيــش ،وأخــرا ً خدمــات الرعايــة الصحيــة
األوليــة مثــل تقديــم العــاج واالستشــارات الطبيــة.
كان العائــدون بحاجــة إىل خدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــةوالغــذاء ،مثــل االستشــارات الطبيــة وتقديــم العالجــات ،يتبعهــا
فــرص ســبل الــرزق واألمــن والســامة ومــن ثــم الخدمــات التعليمية.
كانــت املجتمعــات املضيفــة بحاجــة إىل الدعــم النفــي2

واالجتامعــي ،مبــا يشــمل الدعــم العاطفــي والدعــم
املتصــل بنــر الوعــي ،يتبعهــا فــرص ســبل العيــش
ومــن ثــم خدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة مثــل االستشــارات
الطبيــة وتقديــم العــاج.
• كانت األسباب الرئيسية لعدم الحصول عىل الخدمات:

-بالنسبة لألشخاص النازحني داخلياً:

أ) الخوف من االنتقام والعقاب
ب) الخوف من الوصمة االجتامعية
ج) عدم اإلميان بفعالية دور الرشطة وقلة الوعي بشأن الخدمات
املتاحة

-بالنسبة لالجئني:

أ) الخوف من الوصمة االجتامعية
ب) الخوف من االنتقام والعقاب
ج) القلق من خرق الرسية وقلة الوعي بشأن الخدمات املتاحة

-بالنسبة للعائدين:

أ) قلة الوعي بشأن الخدمات املتاحة
ب) الخوف من االنتقام والعقاب
ج) الخوف من الوصمة االجتامعية

-بالنسبة للمجتمعات املضيفة:

أ) قلة الوعي بشأن الخدمات املتاحة
ب) الخوف من الوصمة االجتامعية واالنتقام والعقاب وخرق الرسية
ج) عدم اإلميان بفعالية دور الرشطة

ثانياً :بالنسبة ملديري الحاالت:

• وفقاً ملديري الحاالت فقد تم تصنيف الناجني من العنف القائم
عىل النوع االجتامعي بنا ًء عىل ترتيب األولوية عىل النحو التايل:
أ) الدعم النفيس واالجتامعي
ب) خدمات الرعاية الصحية األولية
ج) فرص سبل العيش واألمن والسالمة
د) الغذاء
ه) الخدمات القانونية والتعليمية
• كــا هــو الحــال بالنســبة لخدمــات الرعايــة الصحيــة؛ تــم تصنيــف
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االستشــارات الطبيــة وتقديــم العــاج كاثنتــن مــن االحتياجــات
األساســية عــى التــوايل .مــن بــن احتياجــات الدعــم النفــي
واالجتامعــي ،تــم اعتبــار الدعــم العاطفــي والنفــي األويل ودعــم
فــرص ســبل الــرزق بأنهــا الحاجتــن الرئيســيتني عــى التــوايل.
مــن بــن احتياجــات األمــن والســامة ،تــم اعتبــار خطــط األمــن
والســامة والحلــول املجتمعيــة بأنهــا االحتياجــن املفضلــن.
مــن بــن احتياجــات الدعــم القانــوين؛ تــم تحديــد الحاجــة
لالستشــارات القانونيــة والتمثيــل القانــوين ودعــم إعــادة
إصــدار الوثائــق القانونيــة بأنهــا الحاجتــن األساســيتني.
• لقــد كان مســتوى حصــول الناجني عــى خدمات االســتجابة والوقاية
مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي هــو األدىن بــن العائديــن
( )%24يتبعــه أفـراد املجتمــع املضيف بنســبة  %65ومن ثم األشــخاص
النازحــن داخليــاً  %70وكان األعــى بــن الالجئــن بنســبة .%88
• لقــد كان الحصــول عىل الخدمات بطريقة نظامية ويف الوقت املحدد
هــو األدىن بــن العائديــن ( )%25يتبعهــم األشــخاص النازحــن داخليـاً
( )%68واملجتمعــات املضيفة ( )%74وكان األعىل بني الالجئني (.)%100
• تم تصنيف أنواع الخدمات املتاحة للناجني من قبل مديري
الحاالت بأنها
أ) خدمات الدعم النفيس واالجتامعي
ب) خدمات الرعاية الصحية
ج) الخدمات القانونية
د) دعم األمن والسالمة ،عىل التوايل.
• تم تصنيف رضا مديري الحاالت عن الخدمات من األعىل إىل األدىن
عىل النحو اآليت:
أ) الخدمات النفسية واالجتامعية
ب) خدمات الرعاية الصحية
ج) السالمة
د) الخدمات القانونية
ه) خدمات اإلحالة
• من بني أبرز األسباب وراء عدم حصول الناجني عىل الخدمات:
أ) قلة الوعي بالخدمات املتاحة
ب) الخوف من االنتقام والعقاب
ج) الخوف من الوصمة االجتامعية

ثالثاً :بالنسبة إىل املناقشات الجامعية املُركزة التي
ُعقدت مع الوزارات:

• ال توجد تقييامت سنوية منتظمة للخدمات التي يتم توفريها
للناجني من العنف القائم عىل النوع االجتامعي ،وتم جمع كمية
قليلة من البيانات من خالل اإلحصائيات األساسية.
• ال يعتــر دعــم الناجــن مــن العنــف القائــم عــى النــوع
االجتامعــي كافيــاً ،وال يوجــد دعــم متــاح للناجــن الذكــور
بــن الــوزارات وال توجــد أماكــن متاحــة لهــم كــأوى.
• هنــاك نقــص يف التــوازن يف النــوع االجتامعــي بــن املوظفــن
لــدى الــوزارات .عــى ســبيل املثــال؛ معظــم املوظفــن يف
وزارة الداخليــة مــن الذكــور؛ مــا يجعــل مــن الصعــب
عــى الناجيــات اإلنــاث اإلبــاغ عــن مشــكالته ّن لهــم.
• هنــاك مســتوى منخفــض مــن التنســيق لإلحالــة بــن الــوزارات
املعنيــة ،ومــن العوامــل التــي جعلــت عمليــة اإلحالــة غــر فعالــة:
 انســحاب الحــاالت مــن جانــب الناجيــات بســبب الخــوفوالوصمــة االجتامعيــة.
 تهديــد األطبــاء بالضغــط عليهــم كوســيلة ملنعهــم مــن كتابــةالتقاريــر الطبيــة وخاصــة يف حــاالت العائديــن.
 التأجيــل يف التواصــل بــن الــوزارات وخاصــة بنــا ًء عــى طلبــاتإصــدار التقاريــر الطبيــة.
 التأخــر يف قـرارات املحكمــة وخاصــة يف حــاالت معينــة تــم تقدميهابشــكل غــر متوقع.
• لتحسني تقديم الخدمات؛ اقرتحت مجموعات الرتكيز ما ييل:
 زيــادة الدعــم املــايل (املســاعدة النقديــة وخلــق فــرص ســبلكســب الــرزق).
 زيــادة الخدمــات النفســية واالجتامعيــة وإنشــاء مراكــز متخصصــةبخدمــات الصحــة النفســية والدعــم النفــي واالجتامعــي.

تــأيت الخدمــات الصحيــة يف املرتبــة الثالثــة بــن األولويــات.
• إن تقديــم الخدمــات وخاصــة القانونيــة واألمنيــة للناجــن
(وخاصــة الناجــن العائديــن) مل يلبــي توقعــات الناجــن.
• تشــمل العقبــات األساســية التــي تواجــه تقديــم الخدمــات للناجــن
العائديــن يف (صــاح الديــن واألنبــار ونينــوى وديــاال وكركــوك):
 تحديات األمن والسالمة ووجود املجموعات العسكرية. الخوف من الوصمة واالنتقام. عدم وجود مساحات وقائية/مأوى للناجني. األعــراف والتقاليــد القبليــة ضــد النســاء والتــي تضــعالنســاء والفتيــات يف موضــع الحرمــات يف معظــم األمــور.
• تشــمل العقبــات األساســية التــي تواجــه تقديــم والحصــول عــى
الخدمــات مــن قبــل الناجــن (يف أربيــل ودهــوك والســليامنية):
 قلــة التمويــل الــكايف وعــدم املتابعــة يف املشــاريع اإلنســانية. تأجيــات املؤسســات الحكوميــة البريوقراطيــة املط ّولــة. قلة الوعي بالخدمات املتاحة.• تشــمل العقبــات األساســية التــي تواجــه تقديــم والحصــول عــى
الخدمــات يف (بغــداد والبــرة وكربــاء):
 املسافات الطويلة بني أماكن تقديم الخدمات وسكن الناجني. هيمنــة التقاليــد القبليــة واألبويــة القدميــة التــي متارســهااملجتمعــات املحليــة.
 التمويــل غــر الــكايف ملنــع واالســتجابة لقضايــا العنــف القائــم عــىالنــوع االجتامعــي.

رابعاً :بالنسبة إىل املناقشات الجامعية املُركزة التي
عقدت مع ممثيل القطاع اإلنساين:

• إن الحاجــة املل ّحــة حاليــاً وخاصــة يف املناطــق املحــ ّررة
مؤخــرا ً هــي خدمــات األمــن والســامة (تقديــم املــأوى واملــاذ
اآلمــن) ،تتبعهــا الخدمــات النفســية واالجتامعيــة ،ومــن ثــم
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نبذة عامة عن التقييم
لقــد تــم إج ـراء دراســة التقييــم هــذه عــى خلفيــة الوضــع األمنــي
والســيايس املتغــر يف العــراق والــذي نتــج عنــه وصــول تنظيــم
الدولــة اإلســامية يف العـراق والشــام يف عــام  ،2014مــا خلــق أزمــة
كبــرة مــن األشــخاص النازحــن داخليـاً ،باإلضافــة إىل أزمــة الالجئــن
الســوريني املســتمرة؛ حيــث يســتمر العــراق باالســتضافة حتــى
هــذا الوقــت ،مــا يتطلــب اســتجابة إنســانية .بينــا ميكــن اعتبــار
الحــرب ضــد الدولــة اإلســامية يف العـراق والشــام قــد أوشــكت عــى
االنتهــاء ،وأغلبيــة األشــخاص النازحــن داخلي ـاً عــادوا إىل مناطقهــم
األصليــة ،إال أنــه مــا ي ـزال هنــاك عــدد كبــر مــن الســكان مــا زالــوا
يعيشــون يف املخيــات واملجتمعــات املضيفــة ،والبعــض منهــم
يعيــش يف ظــروف عدوانيــة وغــر آمنــة؛ مــا يشــكل مخاطــر حاميــة
مبــا يشــمل التعــرض ألمنــاط العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي
املختلفــة .يلعــب صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان مــع الــركاء
يف املجتمــع اإلنســاين دورا ً فعــاالً يف االســتجابة لالحتياجــات املل ّحــة
والفوريــة والهامــة زمني ـاً والتعــايف وإعــادة التأهيــل لــدى الســكان
املتأثريــن وخاصــة املجموعــات املهمشــة والنســاء والفتيــات بشــكل
خــاص والناجــن مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي.
تكمــن أهميــة هــذا التقييــم يف الشــمول ،حيــث أنــه يغطــي 11
محافظــة يف العــراق وخاصــة تلــك التــي تشــهد كثافــة ســكانية
بســبب وجــود الالجئــن واألشــخاص النازحــن داخلي ـاً باإلضافــة إىل
املناطــق التــي بقيــت تحــت ســيطرة الدولــة اإلســامية يف الع ـراق
والشــام وخلفيــة النزاعــات العســكرية والسياســية الحاليــة .قبــل
إجــراء تقييــم احتياجــات الناجــن ،مل يتــم إجــراء تقييــم مخصــص
وشــامل للعنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي مــن وجهــة نظــر
الناجــن واألطـراف املعنيــن اآلخريــن يف العـراق عــى نطــاق واســع،
ونتيجــة لذلــك مل تتمكــن املنظــات التــي تقــدم خدمــات الوقايــة
واالســتجابة مــن رســم الصــورة الكاملــة الحتياجــات الناجــن مــن
العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي بــن األشــخاص النازحــن
داخليــاً والعائديــن والالجئــن واملجتمعــات املضيفــة باإلضافــة
إىل تقييــم قــدرات خدمــات االســتجابة .وعــى هــذه الخلفيــة؛

تم إجراء تقييم الحتياجات الناجني وفقاً لألهداف التالية:

 .1تحديــد وفهــم األنــواع األكــر انتشــارا ً مــن العنــف القائــم عــى
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النــوع االجتامعــي.
 .2تقييــم وتلبيــة االحتياجــات األكــر أهميــة للناجــن مــن العنــف
القائــم عــى النــوع االجتامعــي.
 .3اكتشــاف وتقديــم الخدمــات املقدمــة للناجــن مــن العنــف
القائــم عــى النــوع االجتامعــي.
 .4تقييــم قــدرات املنظــات اإلنســانية واملؤسســات الحكوميــة يف
تقديــم الخدمــات للناجــن.
 .5اقـراح توصيات لتحســن تقديــم الخدمات وتطوير االسـراتيجيات
الالزمــة لتعزيــز قــدرات املؤسســات الحكوميــة واملنظــات اإلنســانية
يف العــراق للمســاعدة واالســتجابة بشــكل أفضــل لالحتياجــات
املعقــدة للناجــن مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي يف
املرحلــة التــي تــي حــوادث العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي.
لقــد شــمل املشــاركون يف هــذا التقييــم النســاء والفتيــات والرجــال
والفتيــان الذيــن ميثلــون الناجــن يف مخيــات الالجئــن واألشــخاص
النازحــن داخليــاً واملراكــز النســائية ومالجــئ الحاميــة واملراكــز
الشــبابية .لقــد تــم جمــع البيانــات أيضــاً مــن املناطــق النائيــة
واملعرضــة لخطــر مرتفــع والتــي مل تتلــق أيــة خدمــات .األهــم مــن
ذلــك هــو أن هــذا التقييــم قــد حــدد أن احتياجــات الناجــن مــن
العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي وحصولهــم عــى الخدمــات
يقــع يف مقدمــة تركيــزه.

منهجية التقييم

لقــد وظّــف تقييــم احتياجــات الناجــن بشــكل عــام عمليــة
تحليليــة واســتداللية ،حيــث تــم الخــروج بالتوصيــات
واالســتنتاجات عــى أســاس البيانــات التــي تــم جمعهــا مــن
خــال اســتبيان رأي الناجــن مــن العنــف القائــم عــى النــوع
االجتامعــي ومديــري الحــاالت ،باإلضافــة إىل مــزودي الخدمــات
املتنوعــن والــوزارات املعنيــة مــن خــال املناقشــات الجامعيــة
امل ُركــزة.

أ :الطرق الكمية

 .1تــم إعطــاء اســتبيان حــري للناجــن مــن العنــف القائــم عــى
النــوع االجتامعــي شــخصياً ومتــت تعبئتــه مــن قبــل املشــاركني
لتقييــم احتياجاتهــم والخدمــات املقدمــة إليهــم ،حيــث أن الهــدف
هــو الحصــول عــى تصــ ّور أعمــق لالحتياجــات املحــددة للناجــن
والخدمــات املطلوبــة.
 .2تــم إعطــاء اســتبيان حــري ملديــري حــاالت العنــف القائــم
عــى النــوع االجتامعــي شــخصياً ومتــت تعبئتــه مــن قبــل املشــاركني
لتقييــم االحتياجــات والخدمــات املقدمــة للناجــن مــن العنــف
القائــم عــى النــوع االجتامعــي مــن وجهــة نظــر مديــري الحــاالت.
شــمل كال االســتبيانني األنــواع ذاتهــا مــن األســئلة بنفــس الهــدف
وهــو معرفــة االحتياجــات وجــودة الخدمــات املقدمــة للناجــن مــن
العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي.

ب :الطرق الكيفية

تعتــر املناقشــات الجامعيــة امل ُركــزة طريقــة كيفيــة شــهرية لجمــع
البيانــات تــم توظيفهــا بالرتتيــب التــايل مــن أجــل الحصــول عــى
معلومــات متعمقــة مــن مــزودي الخدمــات باإلضافــة إىل الــوزارات
املعنيــة:
 .1تــم اســتخدام مجموعــة مــن األســئلة (نقــاش ُمهيــكل) يف
املناقشــات مــع املنظــات وممثــي القطــاع اإلنســاين بشــأن مفاهيــم
احتياجــات الناجــن مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي
وجــودة الخدمــات املقدمــة لهــم .مــن ناحيــة أخــرى ،فقــد شــملت
املقابــات أســئلة تتعلــق بكفــاءة وأداء املنظــات مــن حيــث
االســتجابة الحتياجــات تقديــم الخدمــات للناجــن مــن العنــف
القائــم عــى النــوع االجتامعــي.
 .2تــم اســتخدام مجموعــة مــن األســئلة يف املناقشــات مع املؤسســات
الحكوميــة والــوزارات املعنيــة بهــدف مســاعدة الحكومــة والهيئــات
املحليــة يف تحديــد الطــرق األكــر مالءمــة وفعاليــة للتعامــل
والتفاعــل مــع الوقايــة مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي
واالســتجابة لــه.
 .3تــم إجــراء مقابــات شــبه ُمهيكلــة مــع األشــخاص العاملــن
والذيــن هــم عــى اطــاع مبجــال منــع واالســتجابة للعنــف القائــم
عــى النــوع االجتامعــي يف املحافظــات املختلفــة .تــم اســتخدام

برنامــج  SPSSيف الشــق الكمــي مــن أجــل إدخــال البيانــات.

نطاق التقييم

 .1النطــاق الجغــرايف :تــم إجــراء هــذا التقييــم يف  11محافظــة يف
العــراق وهــي األنبــار وبغــداد والبــرة ودهــوك وديــاىل وأربيــل
وكربــاء وكركــوك ونينــوى وصــاح الديــن والســليامنية .باســتخدام
طريقــة أخــذ العينــات العلميــة تــم اختيــار  170موقعــاً يف تلــك
املحافظــات مــن أجــل الدراســة
 .2اإلطــار الزمنــي :لقــد م ـ ّر هــذا التقييــم بعــدد مــن املراحــل منــذ
الخامــس عــر مــن أيلول/ســبتمرب  2017ولغايــة إمتامــه يف العــارش
مــن أيار/مايــو .2018
 .3نطــاق التقييــم :تــم جمــع البيانــات مــن  1000مــن الناجــن مــن
العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي و 200مديــر حالــة ،حيــث
تــم عقــد مثــاين جلســات مــع الــوزارات مــن الحكومــة املركزيــة
يف العــراق والحكومــة اإلقليميــة يف أربيــل باإلضافــة إىل عقــد 11
جلســة مناقشــة مركــزة مــع املنظــات عــى مســتوى املحافظــات.
شــارك مــا مجموعــه  150شــخصاً يف جلســات املناقشــات الجامعيــة
امل ُركــزة ،وبشــكل عــام شــارك أكــر مــن  60منظمــة ومثــاين وزارات
(وزارة الصحــة والعــدل والداخليــة والشــؤون االجتامعيــة والنــزوح
والتهجــر) يف بغــداد وأربيــل ،ألغ ـراض هــذا التقييــم.

اختيار املواقع واسرتاتيجية اختيار العينة

لقــد تــم إجــراء هــذا التقييــم يف املراكــز االجتامعيــة النســائية
واملناطــق املأهولــة باألشــخاص النازحــن داخلي ـاً يف داخــل وخــارج
املخيــات ومخيــات الالجئــن واملراكــز الشــبابية واملناطــق التــي يف
مركــز املدينــة واملناطــق النائيــة واألقاليــم التــي تتوفــر فيهــا خدمــات
االســتجابة والوقايــة مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي
واملناطــق عاليــة الخطــر مثــل حويجــة .لقــد كان اختيــار تلــك
املواقــع للتقييــم مبني ـاً عــى الطريقــة العلميــة الظاهــرة يف امللحــق
 ،1وبالتــايل تــم اســتخدام عــدد مــن معايــر االختيــار عــى أســاس
داخــل املــدن وخــارج املــدن وداخــل املخيــات وخــارج املخيــات.
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الفصل الثاين

االعتبارات األخالقية
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تقييم احتياجات الناجني

االعتبارات األخالقية
لقــد تــم تصميــم اســتبيان الــرأي وإجــراؤه بالتــايش مــع مبــدأ
عــدم الــرر ،وقــد ركــز تصميــم االســتبيان وجمــع البيانــات الفعــي
عــى الحاجــة للحصــول عــى املوافقــة املســتنرية (عــن علــم وبيّنــة)
وإتاحــة حــق اختيــار االنســحاب مــن االســتبيان للمســتجيبني ،وهــذا
يف أي مرحلــة مــن مراحــل االســتبيان ككل إن احتاجــوا لذلــك أو
يف حــال شــعروا بأنهــم يرغبــون بذلــك .قبــل توزيــع اســتامرات
االســتبيان راجــع فريــق التقييــم االمتثــال األخالقــي والبنــاء عــى
مبــادئ الحاميــة األساســية واملعرفــة الســليمة بالبيئــة الثقافيــة
للمحافظــات املختلفــة .متــت مراجعــة أدوات جمــع البيانــات
للتحقــق مــن أيــة حساســية محتملــة يف محتواهــا لــدى املشــاركني
املحتملــن .باإلضافــة إىل تقديــم املهــارات التقنيــة الكافيــة مبــا
يشــمل اســتخدام أدوات جمــع البيانــات لتقليــل الخطــأ املتعلــق
بجمــع البيانــات؛ فلقــد تــم تدريــب مســؤويل التعــداد عــى
االعتبــارات األخالقيــة واجبــة املراعــاة لــدى الحصــول عــى البيانــات
واملعلومــات مــن املســتجيبني والناجــن منهــم بشــكل خــاص.

لقــد اســتخدم هــذا التقييــم عــددا ً مــن اآلليــات لتطبيــق
تلــك االعتبــارات األخالقيــة أثنــاء التفاعــل وإجـراء املقابــات
مــع الناجــن ومديــري الحــاالت مثــل:
 .1تعيــن أفــراد متمرســن ومهــرة إلجــراء املقابــات مــع
الناجــن مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي .يف
معظــم الحــاالت تــم إجــراء املقابــات مــن قبــل مديــري
الحــاالت دون مشــاركة أو معرفــة أفــراد مــن الغــر.
 .2تــم عقــد عــدة ورش عمــل وجلســات تدريبيــة يف املحافظــات
عــى كيفيــة إجــراء املقابــات ومهــارات واســراتيجيات التواصــل
واالســتامع الفعــال ورصــد مدونــات قواعــد الســلوك أثنــاء
التفاعــل مــع الناجــن مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي.
 .3تــم تفســر غايــة وطبيعــة البحــث لجميــع املشــاركني،
وتحصيــل املوافقــة املســتنرية منهــم قبــل إجــراء املقابــات ،وتــم
إعطــاء النمــوذج لجميــع الناجــن املشــاركني ومديــري الحــاالت
واملشــاركني يف املناقشــات الجامعيــة امل ُركــزة .يف نهايــة كل مقابلــة
أو اســتبيان تــم تعبئــة النــاذج وتقدميهــا مــن قبــل املشــاركني.
 .4لاللتــزام مببــدأ إظهــار واملحافظــة عــى احــرام الناجــن مــن
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العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي واملشــاركني

تم أخذ التدابري التالية بعني االعتبار:

 ضــان أن جميــع االتصــاالت واملقابــات تتــم يف بيئــة آمنــة يشــعرفيهــا املشــاركون باألمــن الجســدي والعاطفــي.
 ضــان إجــراء املقابــات مــن قبــل شــخص مــن نفــس النــوعاالجتامعــي كمــن يتــم إجــراء املقابلــة معــه ،حيــث يتــم مقابلــة
املشــاركني الذكــور مــن قبــل مجريــي مقابــات ذكــور والعكــس
بالعكــس.
 املحافظــة عــى منهجيــة غــر متييزيــة يف التعامــل مــع جميــعاملشــاركني.
 تجنــب الفرضيــات الحكميــة وإظهــار االحــرام آلراء الناجــنوأمنياتهــم ومشــاعرهم.
 تجنــب جميــع الســلوكيات غــر املالمئــة أو تلــك التــي ميكــن أنتــر الناجــن.
 املواظبة عىل االستامع الفعال أثناء إجراء املقابلة. طــرح األســئلة املتعلقــة بنطــاق وأهــداف التقييــم فقــط وتجنــباألســئلة غــر الالزمــة أو غــر املالمئــة(.)1
 .5تــم إعطــاء جميــع املســؤولني عــن إجــراء املقابــات التدريــب
الــازم للتــرف مبهنيــة أو عــدم املشــاركة يف األســئلة أو املناقشــات
غــر املالمئــة خــارج نطــاق أســئلة املقابلــة املخصصــة .تبع ـاً ملبــدأ
عــدم الــرر :مل يتــم إجــراء أيــة اتصــاالت أو مقابــات إضافيــة
عنــد وجــود مشــكالت مــن املرجــح أن تــؤدي إىل اإلرضار بالرفــاه
الشــخيص أو مفاقمــة حالــة الناجــن مــن العنــف القائــم عــى النــوع
االجتامعــي إمــا عــى املــدى القصــر أو الطويــل.
 .6املحافظــة عــى الرسيــة :لقــد تــم تحقيــق ذلــك جزئيـاً مــن خــال
إجـراء االتصــاالت واملقابــات يف مواقــع آمنة حيث يشــعر املشــاركون
بالحاميــة بدنيـاً وعاطفيـاً .ويف جــزء آخــر من مســاعي حفــظ الرسية،
متــت املحافظــة عــى مجهوليــة هويــة املشــاركني ومل يتــم الكشــف
عنهــا أليــة أطـراف ثالثــة تحــت أي ظــرف .كــا تــم إجـراء املقابــات
مــن خــال مديــري الحــاالت دون مشــاركة اآلخريــن ،وعــى جانــب
آخــر فلــم يتــم إرفــاق أيــة منــاذج موافقــة مســتنرية باالســتبيان
لتجنــب إعطــاء مــؤرشات عــى هويــة املشــاركني مــن الناجــن.
 .7تبعــاً ملبــدأ عــدم الــرر :تلقــى املســؤولون عــن إجــراء

املقبــات التدريــب الــازم عــى كيفيــة تجنــب توجيــه
املشــاركني مــن الناجــن لروايــة قصصهــم بشــكل متكــرر.
 .8النيــة بالتدخــل يف حــال إدراك أن الناجــي بحاجــة للحصــول عــى
خدمــات معينــة(.)2
 .9جعــل املشــاركة يف التقييــم لجميــع الناجــن ومديــري الحــاالت
طوعية/اختياريــة.
 .10تجنــب أماكــن إجــراء املقابــات التــي يكــون مــن
املرجــح أن يشــعر فيهــا املشــاركون بالخجــل أو اإلحــراج.
 .11إبــاغ جميــع املشــاركني بــأن اإلجابــة عــى بعــض أو جميــع
أســئلة االســتبيان أو املقابلــة أمــر اختيــاري وأنــه ال يعتــر
واجبــاً عليهــم اإلجابــة عــن أيــة أســئلة ال يريــدون اإلجابــة

عليهــا ،وأنهــم ميكنهــم االنســحاب مــن املقابلــة يف أي وقــت.

االعتبارات القانونية

 .1قبــل إج ـراء املقابــات واالتصــاالت مــع املشــاركني تــم الحصــول
عــى املوافقــات مــن املخيــات واملالجــئ واملراكــز وغريهــا وتــم
اتبــاع جميــع اإلج ـراءات القانونيــة بحســب األنظمــة مــن الــوزارات
والســلطات املحليــة املعنيــة.
 .2تم توزيع مناذج املوافقة املستنرية (عن علم وبينة) وتوقيعها.
 .3يف حــال كان املشــاركون دون ســن 18؛ تــم إعطــاء منــوذج موافقــة
والتوقيــع عليــه مــن قبــل األهــل.
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نبذة عامة عن األزمة اإلنسانية يف العراق
 نبذة عامة عن قضايا العنف القائم عىل النوعاالجتامعي يف العراق
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نبذة عامة عن األزمة اإلنسانية يف العراق
لقــد أدت عقــود مــن النزاعــات الداخليــة املســتمرة وعــدم
االســتقرار الســيايس اإلقليمــي إىل نطــاق واســع مــن نــزوح الســكان
واالنتقــال القــري يف الع ـراق مــا نتــج عنــه مشــكالت اجتامعيــة
واقتصاديــة ونفســية واجتامعيــة صحيــة غــر مســبوقة ،ليــس
فقــط بــن الســكان النازحــن ،بــل أيض ـاً بــن املجتمعــات املضيفــة
إىل ٍ
حــد مــا ،وهــي املجتمعــات التــي تأثــرت بشــكل مســاوٍ.
يف عــام  2014ظهــر تنظيــم إرهــايب يدعــى "الدولــة اإلســامية يف
الع ـراق والشــام" وســيطر عــى جــزء كبــر مــن املناطــق العراقيــة،
وتــم إرغــام قرابــة  2.5مليــون شــخص عــى مغــادرة منازلهــم
والفــرار إىل مناطــق أكــر أمنــاً .يف عامــي  2015و 2016أصبــح
مليــون و 700000شــخص يف عــداد النازحــن ،باإلضافــة إىل 1.7
مليــون آخريــن يف عــام .)3( 2017وفقــاً لبعــض التقاريــر ،فقــد
أصبــح مــا مجموعــه ســتة مليــون شــخص أو قرابــة  %15مــن ســكان
البــاد ككل ،مــن النازحــن نتيجــة للحــرب ضــد الدولــة اإلســامية
يف الع ـراق والشــام( ،)4حيــث تســبب هــذا بإحــداث وضــع إنســاين
غــر مســبوق يف العــراق يؤثــر عــى كل جــزء يف املجتمــع تقريبــاً.
وفقـاً لبعــض التقديـرات فقــد كان هنــاك  11مليــون مواطــن عراقــي
بحاجــة إىل نــوع مــن املســاعدة اإلنســانية يف عــام  2017وهــو
()5
رقــم أعــى مــن أي رقــم تــم تســجيله ســابقاً يف تاريــخ البــاد.
بينــا أثــرت األزمــات وعــدم االســتقرار الســيايس الــذي حصــل
مؤخ ـرا ً عــى كل مجموعــة يف املجتمــع العراقــي؛ إال أنــه أثــر أيض ـاً
عــى النســاء واألطفــال بشــكل خــاص ،حيــث تعرضــوا للمخاطــر
والتهميــش ومشــكالت الحاميــة ،مبــا يشــمل عــى ســبيل املثــال ال
الحــر ،الــزواج القــري وأمنــاط العنــف املختلفــة مبــا يشــمل
العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي واملقايضــة بالجنــس
واالغتصــاب ،واستســلم البعــض لالســتغالل الجنــي واإلســاءة كآليــة
تكيــف ســلبية باإلضافــة إىل كونهــا جــزءا ً مــن املعانــاة للبقــاء مــن
أجــل تلبيــة احتياجــات إنقــاذ الحيــاة األساســية .لقــد تــم اإلبــاغ
أيض ـاً عــن حــاالت مــن النســاء والفتيــات ممــن واجهــن االغتصــاب
والعنــف الجنــي ونبذتهــ ّن أرسهــ ّن ،ويف بعــض الحــاالت بقيــت
هويــة األطفــال املولوديــن نتيجــة لالغتصــاب قيــد التســاؤل بســبب
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عــدم وجــود وثائــق مدنيــة وقانونيــة لهــم .لقــد عانــت الكثــر
مــن النســاء مــن املشــكالت الصحيــة النفســية واالجتامعيــة نتيجــة
للحــاالت واســعة االنتشــار مــن االغتصــاب والعنــف الجنــي
()6
والتحــرش واإلهــال والضغوطــات االجتامعيــة واالقتصاديــة.
لقــد أثــرت الحــرب والنزاعــات املســتمرة ســلباً عــى الخدمــات
العامــة ،مبــا يشــمل قطــاع الصحــة الــذي يتيــح بعــض أكــر
الخدمــات أهميــة وخاصــة بــن الناجــن مــن االغتصــاب .مــن
الجديــر بالذكــر أن العديــد مــن املرافــق الصحيــة قــد تــم
تدمريهــا بشــكل كيل أو جــزيئ يف املناطــق املتأثــرة بالنــزاع.
بعــد أربــع ســنوات مــن العمليــات العســكرية ،يف كانــون األول/
رصحــت الحكومــة العراقيــة بنهايــة الحــرب عــى
ديســمرب ّ ،2017
الدولــة اإلســامية يف العــراق والشــام مــا أدى إىل عــودة عــدد
كبــر مــن األشــخاص النازحــن داخلي ـاً إىل مناطقهــم األصليــة .مــن
بــن األشــخاص الذيــن فــروا مــن منازلهــم منــذ أو أثنــاء الن ـزاع مــن
عــام  ،2014عــاد أكــر مــن أربعــة مليــون فــرد نــازح إىل منازلهــم
بحلــول  31آب/أغســطس  .)7(2018ومــع ذلــك فــا يـزال هنــاك عــدد
كبــر مــن األشــخاص النازحــن .ووفقـاً للمنظمــة الدوليــة للهجــرة يف
الع ـراق ،فــإن قرابــة  2مليــون نســمة مــا زالــوا نازحــن ويعيشــون
يف بعــض املحافظــات يف إقليــم كردســتان العــراق ،حيــث يعيــش
حــوايل  602000شــخص يف نينــوى و 349000شــخص يف دهــوك
و 217000يف أربيــل و 169000يف صــاح الديــن و 151000يف
الســليامنية و 124000يعيشــون حاليـاً يف كركــوك .يعيــش  1.2مليــون
مــن الســكان النازحــن يف مســاكن مملوكــة أو مســتأجرة؛ حيــث
()8
يعيــش  574000منهــم يف املخيــات و 176000يف مالجــئ آمنــة.

إن األرس واألف ـراد الذيــن يعيشــون تحــت ســيطرة الدولــة اإلســامية
يف العــراق والشــام قــد واجهــوا أمناطــاً مختلفــة مــن العنــف
القائــم عــى النــوع االجتامعــي .أمــا أولئــك الذيــن فــروا مــن
اضطهــاد الدولــة اإلســامية يف العــراق والشــام وعاشــوا يف النــزوح
فقــد أبلغــوا عــن حــدوث العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي
بســبب الظــروف املاليــة واالجتامعيــة الســيئة ،وهــم بحاجــة إىل
خدمــات االســتجابة األساســية ،مبــا يشــمل الدعــم الطبــي والنفــي
واالجتامعــي والقانــوين واملــايل ،باإلضافــة إىل احتياجــات الحاميــة
والســامة مــن مرتكبــي العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي.
بعيــدا ً عــن األشــخاص النازحــن داخلي ـاً والســكان العائديــن؛ فــإن
االحتياجــات التــي مل يتــم تلبيتهــا واملنقــذة للحيــاة لقرابــة 250000
الجــئ ســوري يجــب أن يتــم تلبيتهــا ،ويتوقع مــن هــذه الرشيحة من
األفـراد أن يبقــوا يف العـراق نظـرا ً لعــدم االســتقرار األمنــي والســيايس
الســائد يف ســوريا ،وسيســتمر أولئــك الالجئــون يف الحاجــة للحصــول
عــى املســاعدة يف العراق )11(.منــذ كانون الثاين/يناير  2019يســتجيب
املجتمــع اإلنســاين الــذي يتكــون مــن منظــات األمــم املتحــدة
باإلضافــة إىل قرابــة  102مــن املنظــات غــر الحكوميــة املحليــة
والدوليــة الحتياجــات إنقــاذ الحيــاة التــي مل يتــم تلبيتهــا لألشــخاص

النازحــن داخليــاً والعائديــن والالجئــن واملجتمعــات املضيفــة(.)12
إن قلــة التزامــات التمويــل مــن املانحــن وانحســار التمويــل اإلنســاين
هــي معوقــات تعمــل عــى الحــد مــن معــدل تقديــم الخدمــة
للســكان املتأثريــن ،مــا ينتــج عنــه زيــادة تعــرض املجموعــات
املهمشــة للقصــور يف العديــد مــن أمنــاط الحاميــة ،مبــا يشــمل
القصــور يف الحاميــة مــن االســتغالل الجنــي واإلســاءة ،باإلضافــة
إىل العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي ،مبــا يشــمل املامرســات
التقليديــة املــرة كالــزواج املبكــر واملقايضــة بالجنــس(.)13
بينــا تعتــر احتياجــات األشــخاص النازحــن داخليــاً والالجئــن
معقــدة جــدا ً ،إال أن العائديــن مقيّديــن بتحديــات ضخمــة تواجــه
جهــود إعــادة اإلعــار والتعــايف والعــودة إىل منازلهــم املدمــرة
بشــكل كيل أو جــزيئ عــى خلفيــة نقــص الســبل واملــوارد املجديــة
واملرشوعــة لكســب الدخــل أو فــرص ســبل الــرزق يف مناطــق
العــودة .لقــد تنبــأ التقييــم الــذي أجــري بشــكل مشــرك مــا بــن
وزارة التخطيــط العراقيــة والبنــك الــدويل بــأن عمليــة إعــادة
اإلعــار ســتحتاج لحــوايل  10ســنوات ،مبــا يتطلــب أكــر مــن
 88مليــار دوالر ضمــن جهــود إعــادة اإلعــار مــن أجــل إعــادة
()14
الحيــاة باملســتوى الطبيعــي نوعــاً مــا يف مناطــق العــودة.

بالنســبة لألشــخاص الذيــن مل يعــودوا ،فهــم يواجهــون الكثــر مــن
التحديــات التــي تعــرض طريــق عودتهــم ،مثــل تدمــر منازلهــم،
وعــدم وجــود الخدمــات األساســية ،باإلضافــة إىل الصعوبــات املاليــة،
مبــا يشــمل عــدم وجــود مــوارد لســبل العيــش( ،)9وقلــة الوظائــف
وفــرص كســب الدخــل القانونيــة ،إىل جانــب امل ُهــددات األمنيــة
()10
واملخاطــر التــي تعتــر بعضـاً مــن الحواجــز التــي تواجــه عودتهــم.
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نبذة عامة عن قضايا العنف القائم عىل
النوع االجتامعي يف العراق
يعتــر العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي هــو املظلــة التــي
تشــمل أيــة ســلوكيات مؤذيــة أو ترصفــات عنــف أو تهديــد بهــا
والتــي ينتــج عنهــا املعانــاة والكــره والحرمــان مــن الحريــة و/أو
الــرر البــدين أو الجنــي أو النفــي املرتتــب عــى النســاء )15(.يعتــر
العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي ظاهــرة متجــذرة عميق ـاً يف
عــدم املســاواة بــن الجنســن وتســتمر يف كونهــا أحــد أبــرز حــاالت
مخالفــة حقــوق اإلنســان يف جميــع املجتمعــات .إن العنــف القائــم
عــى النــوع االجتامعــي هــو العنــف املوجــه ضــد شــخص بســبب
نوعــه االجتامعــي ،حيــث يعــاين النســاء والرجــال عــى الســواء مــن
العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي ،ولكــن معظــم ضحايــاه مــن
النســاء والفتيــات .أشــارت تقدي ـرات عامليــة تــم نرشهــا مــن قبــل
منظمــة الصحــة العامليــة إىل أن حــوايل  1مــن كل  )%35( 3مــن
النســاء حــول العــامل عانــن إمــا مــن عنــف الرشيــك الجنــي و/أو
البــدين أو العنــف الجنــي مــن غــر الرشيــك عــى مــدار حياته ـ ّن.
إن العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي والعنــف ضــد النســاء
هــي مصطلحــات تســتخدم غالبــاً بالتبــادل ،حيــث أنــه مــن
املعــرف بــه عــى نطــاق واســع بــأن معظــم أشــكال العنــف القائــم
عــى النــوع االجتامعــي تكــون بحــق النســاء والفتيــات مــن ِقبــل
جنــاة مــن الرجــال .ومــع ذلــك فــإن اســتخدام عبــارة " ...القائــم
عــى النــوع االجتامعــي" يعتــر مهــاً حيــث أنــه يســلط الضــوء
عــى حقيقــة أن الكثــر مــن أمنــاط العنــف ضــد النســاء متجــذرة
يف عــدم تســاوي الصالحيــات بــن النســاء والرجــال .إن حــدوث
العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي يعتــر دليــل عــى عــدم
املســاواة بــن الجنســن وهــو مرتبــط ببنيــة املجتمــع األكــر.
يف العديــد مــن املجتمعــات ال متلــك النســاء نفــس الوضــع االجتامعي
مســتثنى مــن
واالقتصــادي كــا الرجــال ،واملجتمــع العراقــي غــر
ً
ذلــك .إن النســاء ميتلكــن صالحيــات صنــع قــرار وســيطرة أقــل
عــى حياتهــن أو حيــاة أطفالهــن ،وميكنهــن الدخــول إىل املســاحات
االقتصاديــة واالجتامعيــة والسياســية بشــكل أقــل وبالتــايل فقــد
يصبحــن فقــرات ومهمشــات وينقصهــ ّن التأثــر الســيايس بســبب
عــدم املســاواة والتهميــش واإلقصــاء االجتامعــي وعــدم التمكــن
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االقتصــادي واالجتامعــي .ويف بعــض الحــاالت يتــم خــرق أو إنــكار
حقوقهــن ،مبــا يشــمل حقهــن يف الحصــول عــى الخدمــات الصحيــة
األساســية .البعــض مــن هــذه العوامــل من املرجــح أن يشــر إىل ما إذا
كانــت مامرســات العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي ســائدة يف
املجتمــع بالنظــر إىل انخفــاض حــاالت اإلبــاغ بســبب تنوع األســباب،
مبــا يشــمل الخــوف مــن الوصمــة االجتامعيــة أو اإلقصــاء االجتامعــي.
يف املجتمــع العراقــي الــذي مــا يـزال منظـاً عــى نحـ ٍو كبري بنــا ًء عىل
مجموعــة مــن البنــى االجتامعيــة الشــاملة؛ هنــاك اع ـراف بســيط
بــدور األفـراد وخاصــة النســاء والفتيــات بالقيــام باختياراتهــم واتخــاذ
قراراتهــم الخاصــة ،ويتوقــع مــن األف ـراد اتبــاع التقاليــد واألع ـراف
الثقافيــة .إنــه مجتمــع يتــم فيــه مامرســة العنــف القائــم عــى النــوع
االجتامعــي مــع ضــان التحقيقــات والتدخــل الجــاد ،ومــع ذلــك
فــإن حــاالت العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي مثــل ختــان
اإلنــاث والــزواج القــري وزواج القــارص واإلســاءة العاطفيــة
والجســدية وإنــكار الفــرص واملــوارد وجرائــم الــرف
وغريهــا ،تُ ــارس عــى نحــ ٍو واســع ،والتــي تعتــر أمــرا ً طبيعيــاً
()16
ومقبــوالً بســبب عمليــة ترســيخ مبــدأ النــوع االجتامعــي.

النــوع االجتامعــي املســتمرة بالوجــود ،وبعضهــا يحمــل نتائــج تهــدد
حيــاة الناجــن والناجيــات .إن النســاء الــايت عانــن مــن االغتصاب من
ِقبــل أعضــاء جامعــات الدولــة اإلســامية يعشــن يف فقــر مدقــع ويف
بعــض الحــاالت فإنهـ ّن يعانــن مــن اضطـراب كــرب مــا بعــد الصدمة
واإلقصــاء والرفــض االجتامعــي ولــوم النفــس وانخفــاض تقديــر
الــذات .يف غيــاب نظــام الدعــم االجتامعــي واألرسي املالئــم ،فــإن
أغلبيــة قضايــا العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي ال يتــم اإلبــاغ
عنهــا ،وتشــمل نتائــج أعــال العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي
بســبب الخــوف مــن األســباب املذكــورة ســابقاً ،وهــي تشــمل غالبـاً
الرفــض االجتامعــي والوصمــة املصاحبــة ألعــال العنــف القائــم عــى
النــوع االجتامعــي والتــي مــن املحتمــل أن تســبب العــار لــأرسة.
لقــد تدمــرت البنيــة التحتيــة للمناطــق املمســوحة أمنيــاً مؤخــرا ً
مــن العائديــن ،مــا أعــاق إمكانيــة الحصــول عــى الخدمــات
العامــة ،مبــا يشــمل الخدمــات الصحيــة والتــي تعتــر غالب ـاً النقطــة
األوىل لالتصــال والتــي ميكــن أن تلبــي احتياجــات الناجــن الصحيــة

الفوريــة( .)17إن األمــن والحاميــة الفوريــة للناجــن مــن مرتكبــي
جرائــم العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي يعتــر تحديــاً
كبــرا ً مــن وجهــة نظــر مراكــز ومســاحات الالجئــن والحاميــة.
باإلضافــة إىل التحديــات املذكــورة أعــاه التــي يواجههــا العائــدون،
فهنــاك عــدد مــن األشــخاص النازحــن داخليــاً يعيشــون حاليــاً
يف مخيــات أو مجتمعــات مضيفــة أبلغــوا عــن حــاالت تتبــع
صنوف ـاً مختلفــة مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي ،مثــل
زيــادة انتشــار زواج األطفــال والعنــف األرسي واالنســحاب مــن
املــدارس بســبب العديــد مــن العوامــل ،مثــل امتــاك أدوار خاصــة
ومســؤوليات وتوقعــات وتحديــد وخيــارات لنــوع اجتامعــي محــدد.
تــم اإلبــاغ عــن تعــدد الزوجــات بشــكل متزايــد ،وهنــاك آليــة
تكيــف ســلبية تعتــر مالمئــة ثقافي ـاً ولكنهــا مصــدرا ً لحاميــة حيــاة
النســاء اللــوايت عانــن مــن فقــدان األف ـراد الذكــور مــن األرسة مثــل
األخ أو األب .إن مامرســات العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي
منتــرة عــى نحــ ٍو واســع يف املجتمعــات املضيفــة التــي متلــك

تصبــح النســاء غالبــاً أكــر تهميشــاً يف األزمــات اإلنســانية بســبب
نقــاط ضعفهــ ّن املميــزة .لقــد تطــورت األزمــة اإلنســانية بســبب
ظهــور تنظيــم الدولــة اإلســامية يف العــراق والشــام والتــي
فاقمــت مخاطــر العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي الســائدة
نتيجــة للنــزوح .يعمــل النــزوح عــى تشــتت األرس كــا أنــه يزيــد
بشــكل كبــر مــن صدمــة انعــدام األمــن الجســدي املرتبــط بالنــوع
االجتامعــي ،باإلضافــة إىل اإلســاءة العاطفيــة .بالنتيجــة ،تصبــح
النســاء أكــر عرضــة ملخاطــر الحاميــة وبالتــايل يعتمــدن بشــكل
أكــر عــى الرجــال يف الحصــول عــى الحاميــة االجتامعيــة ويف بعــض
الحــاالت يعتمــدن عــى رجــال غــر معروفــن بالنســبة إليهــ ّن.
لقــد انتهــت العمليــات العســكرية ضــد الدولــة اإلســامية ونتــج عــن
ذلــك تحــرر األرايض التــي كانــت ســابقاً تحــت ســيطرة ذلــك التنظيم.
ومــع ذلــك ،فهنــاك مجموعــة كاملــة مــن القضايــا املتعلقــة بالنــوع
االجتامعــي مبــا يشــمل األشــكال املختلفــة مــن العنــف القائــم عــى
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األخ أو األب .إن مامرســات العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي
منتــرة عــى نحــ ٍو واســع يف املجتمعــات املضيفــة التــي متلــك
ثقافــات متنوعــة وعوامــل اقتصاديــة وسياســية واجتامعيــة مختلفــة.

مــن بــن األســباب املتجــذرة التــي تســاهم يف العنــف القائــم
عــى النــوع االجتامعــي يف ســياق هــذه الدراســة مــا يــي:
• البنيــة العســكرية والسياســية :مــن األســايس فهــم البنيــة
السياســية واســتخدام القــوة النت ـزاع الســلطة يف الع ـراق .لقــد تــم
اعتبــار العنــف وفــرض القــوة مــن الصفــات املميــزة للنظــام الســيايس
يف العــراق منــذ عــام  1958وحتــى عــام  ،2003حيــث أن أغلبيــة
الحكومــات أدت إىل انتشــار واســع يف خــرق حقــوق النســاء وحقــوق
اإلنســان .لقــد أدت البيئــة السياســية إىل خلــق بنــى اجتامعيــة
تواجــه فيهــا الفتيــات والنســاء الظلــم واالســتغالل واإلســاءة
والعنــف مبــا يشــمل العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي( .)18إن
املامرســات املتعلقــة بقضيــة العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي
مثــل زواج األطفــال القــري وجرائــم الــرف وتبــادل الزوجــات
هــي األكــر انتشــارا ً يف املجتمــع العراقــي ،وهــي تشــر إىل التاريــخ
الطويــل لالضطـراب الســيايس واالجتامعــي هنــاك( .)19تواجــه النســاء
والفتيــات يف املناطــق الخاضعــة لســيطرة الدولــة اإلســامية معاملــة
الإنســانية متييزيــة وحــاالت خــرق لحقــوق اإلنســان األساســية ،مثــل
الــزواج القــري للفتيــات والنســاء والعبوديــة الجنســية وأعــال
االغتصــاب ،باإلضافــة إىل اإلســاءة الجنســية والعاطفيــة والجســدية.
لقــد تعرضــت أقليــة مــن النســاء والفتيــات مــن خلفيــات مســيحية
وإيزيديــة لتلــك املامرســات ،بــل وحتى تــم اتهامهـ ّن بأنهـ ّن خارجات
عــن الديــن وغــر مؤمنــات .إن املخالفــات التــي ارتكبهــا تنظيــم
الدولــة اإلســامية عــى نطــاق واســع مــع النتائــج املهــددة للحيــاة
بقيــت رمـزا ً ال يضاهيــه يشء للمعانــاة اإلنســانية والتعذيــب والظلــم.

• الثقافــة (أعــراف النــوع االجتامعــي واملجتمعيــة):

يف بعــض املجتمعــات تــؤدي األعــراف الثقافيــة إىل معاملــة غــر
متســاوية للنســاء مبــا يشــمل مامرســة العنــف القائــم عــى النــوع
االجتامعــي( .)20مــع الوقــت فــإن العديــد مــن األشــخاص يف تلــك
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املجتمعــات يقبلــون تلــك املامرســات ويعتربونهــا عاديــة .مــن األمثلة
عــى ذلــك ختــان النســاء والــذي تتــم مامرســته عــى مــدى عــدة
قــرون ،حتــى إن بعــض النســاء يعتربنــه أم ـرا ً عادي ـاً وإج ـراء مقبــوالً
ثقافيــاً .إن اســتخدام النســاء للمهــور وتعــدد الزوجــات وجرائــم
الــرف تعتــر مــن املامرســات املامثلــة ،وعــى الصعيــد اآلخــر تشــعر
بعــض األرس بالضغــط لاللت ـزام بتلــك املامرســات االجتامعيــة .عــى
ســبيل املثــال تعيــش العديــد مــن األرس يف مخيــات األشــخاص
النازحــن داخليـاً ممــن يجــرون بناتهــم عــى الــزواج دون موافقتهـ ًن
بســبب الشــعور بالتهديــد أو الوصمــة االجتامعيــة( .)21تكمــن
مشــكلة مراعــاة املامرســات الثقافيــة يف أنهــا تصبــح راســخة ومقبولــة
وطبيعيــة مــع الوقــت ومبجــرد البــدء مبحاربــة اســتخدامها فســيتم
اعتبــارك مبثابــة الدخيــل الــذي يهــدد املجتمــع والثقافــة األوســع.
يف دراســة أجريــت مــن قبــل موظفــي املنظمــة الشــعبية للتنميــة
( )People’s Organization for Developmentوهيئــة اإلغاثــة
الرنويجيــة يف عــام  2015يف إقليــم كردســتان العــراق ،يعتقــد %77
مــن املشــاركني أن النســاء أقــل مهــارة مــن الرجــال وبالتــايل فهــم
ينتقصــون منهــ ّن )22(.تكشــف تلــك النتائــج عــن املفهــوم الثقــايف
املتجــذر بعمــق لــدى النســاء بنــا ًء عــى نوعه ـ ّن االجتامعــي بقلــة
القــدرة والوضــع مبــا يشــمل االجتامعــي واالقتصــادي والســيايس.
يف املجتمــع العراقــي ،مل تتمكــن النســاء مــن املطالبــة بحقوقهــ ّن
والكشــف عــن املامرســات التقليديــة املؤذيــة رمبــا بســبب الشــعور
بالعــار مــن التحــدث بانفتــاح مــع الجمهــور العــام الــذي ال يــدرك
أو يشــجع املســاواة بــن الجنســن ويتوقــع مــن النســاء أن يكــ ّن
متواضعــات وخجــوالت ومتســامحات ويحرتمــن األرسة واألعــراف
االجتامعيــة الســائدة )23(.كــا هــو الحــال يف أماكــن أخــرى مــن
العــامل ،ففــي النســيج املجتمعــي العراقــي أيضـاً تبــدأ الثقافــة واألرسة
واملجتمــع بتعيــن أدوار النــوع االجتــاع منــذ والدة الطفــل ،فهــم
يبــدؤون بتحديــد األدوار واملســؤوليات والتوقعــات والتحديــدات
والخيــارات وغريهــا .عــى ســبيل املثــال يتــم تربيــة الذكــور عــى أن
يكونــوا أقويــاء وأشــداء ومرنــن وأبطــال يف حــن يتــم تربيــة الفتيــات
عــى الســلبية والتواضــع والتســامح .يف حالــة العالقــة بــن الــزوج
والزوجــة ،يتوقــع مــن الزوجــة أن تكــون خادمــة ومطيعــة وذليلــة
لزوجهــا ويف حــال أخطــأت يف أحــد املــرات فهــي تعتــر خاضعــة

ثقافــات متنوعــة وعوامــل اقتصاديــة وسياســية واجتامعيــة مختلفــة.

مــن بــن األســباب املتجــذرة التــي تســاهم يف العنــف القائــم
عــى النــوع االجتامعــي يف ســياق هــذه الدراســة مــا يــي:
• البنيــة العســكرية والسياســية :مــن األســايس فهــم البنيــة
السياســية واســتخدام القــوة النت ـزاع الســلطة يف الع ـراق .لقــد تــم
اعتبــار العنــف وفــرض القــوة مــن الصفــات املميــزة للنظــام الســيايس
يف العــراق منــذ عــام  1958وحتــى عــام  ،2003حيــث أن أغلبيــة
الحكومــات أدت إىل انتشــار واســع يف خــرق حقــوق النســاء وحقــوق
اإلنســان .لقــد أدت البيئــة السياســية إىل خلــق بنــى اجتامعيــة
تواجــه فيهــا الفتيــات والنســاء الظلــم واالســتغالل واإلســاءة
والعنــف مبــا يشــمل العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي( .)18إن
املامرســات املتعلقــة بقضيــة العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي
مثــل زواج األطفــال القــري وجرائــم الــرف وتبــادل الزوجــات
هــي األكــر انتشــارا ً يف املجتمــع العراقــي ،وهــي تشــر إىل التاريــخ
الطويــل لالضطـراب الســيايس واالجتامعــي هنــاك( .)19تواجــه النســاء
والفتيــات يف املناطــق الخاضعــة لســيطرة الدولــة اإلســامية معاملــة
الإنســانية متييزيــة وحــاالت خــرق لحقــوق اإلنســان األساســية ،مثــل
الــزواج القــري للفتيــات والنســاء والعبوديــة الجنســية وأعــال
االغتصــاب ،باإلضافــة إىل اإلســاءة الجنســية والعاطفيــة والجســدية.
لقــد تعرضــت أقليــة مــن النســاء والفتيــات مــن خلفيــات مســيحية
وإيزيديــة لتلــك املامرســات ،بــل وحتى تــم اتهامهـ ّن بأنهـ ّن خارجات
عــن الديــن وغــر مؤمنــات .إن املخالفــات التــي ارتكبهــا تنظيــم
الدولــة اإلســامية عــى نطــاق واســع مــع النتائــج املهــددة للحيــاة
بقيــت رمـزا ً ال يضاهيــه يشء للمعانــاة اإلنســانية والتعذيــب والظلــم.

• الثقافــة (أعــراف النــوع االجتامعــي واملجتمعيــة):

يف بعــض املجتمعــات تــؤدي األعــراف الثقافيــة إىل معاملــة غــر
متســاوية للنســاء مبــا يشــمل مامرســة العنــف القائــم عــى النــوع
االجتامعــي( .)20مــع الوقــت فــإن العديــد مــن األشــخاص يف تلــك
املجتمعــات يقبلــون تلــك املامرســات ويعتربونهــا عاديــة .مــن األمثلة
عــى ذلــك ختــان النســاء والــذي تتــم مامرســته عــى مــدى عــدة

قــرون ،حتــى إن بعــض النســاء يعتربنــه أم ـرا ً عادي ـاً وإج ـراء مقبــوالً
ثقافيــاً .إن اســتخدام النســاء للمهــور وتعــدد الزوجــات وجرائــم
الــرف تعتــر مــن املامرســات املامثلــة ،وعــى الصعيــد اآلخــر تشــعر
بعــض األرس بالضغــط لاللت ـزام بتلــك املامرســات االجتامعيــة .عــى
ســبيل املثــال تعيــش العديــد مــن األرس يف مخيــات األشــخاص
النازحــن داخليـاً ممــن يجــرون بناتهــم عــى الــزواج دون موافقتهـ ًن
بســبب الشــعور بالتهديــد أو الوصمــة االجتامعيــة( .)21تكمــن
مشــكلة مراعــاة املامرســات الثقافيــة يف أنهــا تصبــح راســخة ومقبولــة
وطبيعيــة مــع الوقــت ومبجــرد البــدء مبحاربــة اســتخدامها فســيتم
اعتبــارك مبثابــة الدخيــل الــذي يهــدد املجتمــع والثقافــة األوســع.
يف دراســة أجريــت مــن قبــل موظفــي املنظمــة الشــعبية للتنميــة
( )People’s Organization for Developmentوهيئــة اإلغاثــة
الرنويجيــة يف عــام  2015يف إقليــم كردســتان العــراق ،يعتقــد %77
مــن املشــاركني أن النســاء أقــل مهــارة مــن الرجــال وبالتــايل فهــم
ينتقصــون منهــ ّن )22(.تكشــف تلــك النتائــج عــن املفهــوم الثقــايف
املتجــذر بعمــق لــدى النســاء بنــا ًء عــى نوعه ـ ّن االجتامعــي بقلــة
القــدرة والوضــع مبــا يشــمل االجتامعــي واالقتصــادي والســيايس.
يف املجتمــع العراقــي ،مل تتمكــن النســاء مــن املطالبــة بحقوقهــ ّن
والكشــف عــن املامرســات التقليديــة املؤذيــة رمبــا بســبب الشــعور
بالعــار مــن التحــدث بانفتــاح مــع الجمهــور العــام الــذي ال يــدرك
أو يشــجع املســاواة بــن الجنســن ويتوقــع مــن النســاء أن يكــ ّن
متواضعــات وخجــوالت ومتســامحات ويحرتمــن األرسة واألعــراف
االجتامعيــة الســائدة )23(.كــا هــو الحــال يف أماكــن أخــرى مــن
العــامل ،ففــي النســيج املجتمعــي العراقــي أيضـاً تبــدأ الثقافــة واألرسة
واملجتمــع بتعيــن أدوار النــوع االجتــاع منــذ والدة الطفــل ،فهــم
يبــدؤون بتحديــد األدوار واملســؤوليات والتوقعــات والتحديــدات
والخيــارات وغريهــا .عــى ســبيل املثــال يتــم تربيــة الذكــور عــى أن
يكونــوا أقويــاء وأشــداء ومرنــن وأبطــال يف حــن يتــم تربيــة الفتيــات
عــى الســلبية والتواضــع والتســامح .يف حالــة العالقــة بــن الــزوج
والزوجــة ،يتوقــع مــن الزوجــة أن تكــون خادمــة ومطيعــة وذليلــة
لزوجهــا ويف حــال أخطــأت يف أحــد املــرات فهــي تعتــر خاضعــة
للحــق القانــوين للــزوج باإلســاءة إليهــا لفظيــاً وجســدياً كطريقــة
للتأديــب .يفاقــم هــذا الســكوت مــن معانــاة الزوجــة ،حيــث أنهــا
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متثــل أدوار النــوع االجتامعــي ألطفالهــا وبالنتيجــة فهــم يشــهدون
اإلســاءة اللفظيــة والجســدية والعاطفيــة يف املنــزل ويبــدأ األطفــال
يف ســن مبكــرة جــدا ً بتعلــم أنــه مــن حــق الفتــى أو الرجــل أن
يكــون عدائي ـاً وقوي ـاً وبالتــايل فهــو ميلــك الحــق باإلســاءة اللفظيــة
والجســدية والعاطفيــة لرشيكتــه .إن هــذه العمليــة بأكملهــا
والتــي تعلّــم األطفــال أدوار النــوع االجتامعــي تســمى الجندريــة
(التحيــز لنــوع اجتامعــي) ويف مصطلــح أكــر دقــة ترســيخ التحيــز
للنــوع االجتامعــي والــذي يجعلهــم يعتــادون ســلوكيات وترصفــات
وأدوار معينــة ضــد النســاء بشــكل يــر ّوج للمجتمــع الذكــوري.
• العوامــل االقتصاديــة :لقــد ســببت حــرب الدولــة اإلســامية
يف العــراق والشــام وانعــدام األمــن الســائد هــدم البنيــة التحتيــة
واألصــول يف املناطــق الخاضعــة لســيطرتها وأثــرت بشــكل كبــر
عــى ثقــة مســتثمري القطــاع الخــاص ،وبالتــايل نتــج عــن ذلــك
خســارة فــرص العمــل وزيــادة الفقــر ونقــاط الضعــف لــدى الســكان
املترضريــن يف املناطــق املتأثــرة بالنــزاع .لقــد ازداد معــدل الفقــر
مــن  %19.8يف عــام  2012لحــوايل  %22.5يف عــام  .2014وزاد معــدل
البطالــة للضعــف يف املحافظــات األكــر تأثــرا ً بالدولــة اإلســامية
باملقارنــة مــع بقيــة البــاد( .)24أظهــرت الدراســات البحثيــة أن ضــان
االمتــاك والســيطرة والحصــول بالتســاوي عــى املــوارد االقتصاديــة
مــن قبــل النســاء والفتيــات ميكــن أن يعتــر مــن التدابــر الفعالــة
لتعزيــز املرونــة وتقليــل التهميــش والتخفيــف مــن خطــر حــدوث
()25
العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي يف ســياقات الطــوارئ.
إن اعتامديــة النســاء عــى الرجــال يف معظــم املواقــف تكــون مــن
مظاهرهــا وآثارهــا أنــواع مختلفــة مــن حــاالت العنــف القائــم
عــى النــوع االجتامعــي مبــا يشــمل املامرســات التقليديــة الضــارة،

وبالتــايل فــإن تأثـرات هــذه القضيــة ميكــن أن يتــم اســتعراضها
ضمــن ثالثــة أبعاد:

 .1يعتــر الفقــر أحــد األســباب الرئيســية للــزواج املبكــر يف
معظــم أجــزاء املناطــق املتأثــرة بالنــزاع مبــا يشــمل العــراق،
بالدمــج مــع التقبــل الثقــايف للــزواج املبكــر والــذي يجعلــه
أمــرا ً طبيعيــاً وخيــارا ً منطقيــاً خاصــة يف حــاالت الطــوارئ،
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حيــث أنــه يقلــل مــن الضغــط االقتصــادي عــى األرسة.
 .2لقــد أدى فقــر النســاء إىل احتامليــة وجــود نســاء معتمــدات
عــى الرجــال وفــرص اقتصاديــة أقــل وعــدم مســاواة بــن
الجنســن بالنســبة للحصــول عــى املــوارد والســيطرة عليهــا.
 .3خفــض امليزانيــة يف إقليــم كردســتان العــراق قلــل مــن تقديــم
الخدمــات العامــة والــذي نتــج عنــه إقفــال جــزيئ يف بعــض
مرافــق الخدمــة وانتشــار االحتجاجــات والوقفــات يف صفــوف
مقدمــي الخدمــة .لقــد متــت إضافــة رســوم مؤخــرا ً عــى بعــض
خدمــات الرعايــة الصحيــة املجانيــة وأصبحــت حتــى الرســوم
البســيطة عائقــاً بالنســبة لألشــخاص النازحــن داخليــاً بســبب
شــح املــوارد املاليــة التــي لديهــم ،وت ُســبب جميــع تلــك العوامــل
()26
تأخ ـرا ً يف تقديــم الخدمــة العامــة يف جميــع محافظــات اإلقليــم.
• الحواجــز القانونيــة :ينظّم القانــون الوطني النظــام االقتصادي
يحســن العالقــة بــن
واالجتامعــي والســيايس والقانــوين الــذي ّ
األشــخاص واملجموعــات واملنظــات مــا ينتــج عنــه اســتقرار شــامل.
بالنســبة للعــراق فمــن املالحــظ أن القوانــن التــي يتــم إصدارهــا
وتفســرها ومامرســتها تعتــر انعكاسـاً للتكويــن الثقــايف واالجتامعــي
الــذي يعــزز التفــاوت يف ترتيــب النــوع االجتامعــي أيضـاً .عــى ســبيل
املثــال يخفــف القانــون الجنــايئ العراقــي (املــادة  )409العقوبــة عــى
جرائــم الــرف إذا وجــد القايض أن الدافــع للجرمية كان زنــا الضحية.
لقــد تــم اســتخدام االتهــام بالزنــا يف املــايض بصفتــه دافــع رئيــي
()27
لقتــل املئــات مــن النســاء مــع تلقــي الجنــاة عقوبــات مخففــة.
بالرغــم مــن أن قانــون األحــوال الشــخصية رقــم  188الصــادر يف
العــراق عــام  1959حســب التعديــل مينــع زواج األطفــال؛ إال أنــه
يفــر أنــه إذا وصــل الشــخص
يف املــادة  8مــن القانــون ذاتــه ّ
إىل ســن  16ســنة واختــار الــزواج فيمكــن أن يســمح لــه القــايض
بذلــك إذا ثبــت أنــه قــادر جســدياً عــى التمتــع بــأداء املســؤوليات
الخاصــة بالحيــاة الزوجيــة .مــن ناحيــة أخــرى ميكــن أن يســمح
القــايض لشــخص بســن  15ســنة أن يتــزوج إذا كان بحاجــة
مل ّحــة لذلــك( ،)28وبالتــايل فمــن املحــدد أن هنــاك بعــض البنــود
يف القانــون تســمح للقارصيــن بالــزواج حتــى إذا كانــوا بســ ّن
 15ســنة الــذي يعتــر مبوجــب مفهــوم اتفاقيــة األمــم املتحــدة
لحقــوق الطفــل مبثابــة طفــل ،ومــن الجديــر بالذكــر أن العــراق

قــد أصبــح مــن املوقعــن عــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة لحقــوق
الطفــل يف عــام  .1994يحتــوي قانــون األحــوال الشــخصية العراقــي
عــى عــدد مــن النصــوص واألحــكام التــي تتعــارض مــع املعايــر
الدوليــة بخصــوص حقــوق اإلنســان .إن عــدم وجــود إطــار عمــل
قانــوين كامــل للحكومــة االتحاديــة وقانــون ملحاربــة العنــف ضــد
النســاء مــا ي ـزال قيــد املناقشــة يف الربملــان ،وينتــج عــن ذلــك عــدم
وجــود أحــكام أو توفــر إطــار عمــل قانــوين لوحــدة حاميــة األرسة.
يف إقليــم كردســتان العــراق بالرغــم مــن تأكيــد قانــون مكافحــة
ـص
العنــف األرسي رقــم  8الصــادر يف عــام  2011هنــاك ،والــذي ينـ ّ
يف املــادة  2منــه عــى أن "أي شــخص مرتبــط بعالقــة أرسيــة مينــع
مــن ارتــكاب عنــف أرسي مبــا يشــمل العنــف النفــي والجنــي
والبــدين يف األرسة"( )29ومــع ذلــك فــإن تنفيــذ القانــون مــا زال يواجــه
عقبــات حتــى تاريخــه ،ويعــود هــذا بجــزء كبــر منــه إىل نقــص
اإلرادة السياســية وضعــف االلت ـزام بإنفــاذ القانــون .مينــع القانــون
الــزواج الثــاين ولكــن مــا تــزال هنــاك مناطــق يف العــراق يعتــر
الــزواج الثــاين منتـرا ً فيهــا عــى نحـ ٍو واســع وهنــاك مناطــق أخــرى
يعــر الرجــل فيهــا بســهولة عــى النســاء مــن أجــل الــزواج الثــاين.

يواجهــون اآلن تأخ ـرات قانونيــة وبريوقراطيــة ال داعــي لهــا .عــى
الصعيــد اآلخــر فــإن األمهــات الــايت ال ميكنهــ ّن تحديــد والــد
أطفالهــم أو األطفــال غــر املصحوبــن ال يجــدون مســارا ً واضحــاً
نحــو الحصــول عــى الوثائــق املدنيــة والقانونيــة واإلقامــة .وفقــاً
للقانــون العراقــي والرشيعــة اإلســامية فــإن األم ال ميكنهــا إعطــاء
جنســيتها ألطفالهــا دون إثبــات زواج قانــوين وال ميكــن أن يعطيهــم
قريــب أو ويص قانــوين جنســيته وبالتــايل يعتــر أولئــك األطفــال
()31
بــا جنســية وال ميلكــون الحقــوق أو تدابــر الحاميــة القانونيــة.

باإلضافــة إىل بعــض املشــكالت والتحديــات املذكــورة أعــاه فيــا
يتعلــق بضعــف تنفيــذ القانــون؛ فــإن األشــخاص النازحــن داخلي ـاً
والالجئــن يواجهــون عــى الصعيــد اآلخــر مشــكالت قانونيــة
إضافيــة تزيــد مــن نقــاط الضعــف لديهــم ،حيــث أن الع ـراق ليــس
جــزءا ً مــن اتفاقيــة الالجئــن لعــام  1959وال حتــى بروتوكوالتــه.
لقــد أوجــد هــذا ثغــرة قانونيــة يف العالقــة مــع حقــوق الالجئــن
()30
باإلضافــة إىل تخويلهــم بالحصــول عــى اإلقامــة والتج ّنــس.
بســبب حقيقــة أن عقــود الــزواج وشــهادات امليــاد الصــادرة مــن
قبــل الدولــة اإلســامية ال يتــم االع ـراف بهــا كوثائــق قانونيــة؛ فــإن
حــق املواطنــة والنســب ملــن صــدرت لهــم شــهادات زواج وميــاد
مــن قبــل التنظيــم عرضــة للتقويــض عــى يــد الحكومــة العراقيــة.
يف بعــض الحــاالت وبالنظــر إىل رد الفعــل العــام العنيــف؛ مل تقــم
العديــد مــن النســاء باإلبــاغ عــن أن آبائهــم مــن مقاتــي الدولــة
اإلســامية واضطــرت تلــك األرس إىل تقديــم قضاياهــم وهــم
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يظهــر امللحــق  2عــدد املواقــع التي تــم اختيارها كعينة عامــة من 11
محافظــة مــن أجــل إتاحــة متثيــل جغـرايف أكــر ،حيــث متــت مقابلــة
 1000مــن الناجــن الذيــن يعيشــون كأشــخاص نازحــن داخليـاً وهــو
العــدد األكــر (بواقــع  )%24باملقارنــة مــع اآلخريــن يف  9مواقع تشــهد
كثافــة ســكانية حيثــا يقطــن األشــخاص النازحــن داخليـاً يف الوقــت
الحــايل .مــن الجديــر بالذكــر أن مواقــع األشــخاص النازحــن داخلي ـاً
تحتــوي عــى بعــض العوامــل الســيئة التــي أدت إىل حصــول حــوادث
بأشــكال مختلفــة مــن صنــوف العنــف القائم عــى النــوع االجتامعي.
شــكل املســتجيبون مــن املراكــز االجتامعيــة النســائية داخــل املــدن
(مقابــل املناطــق الريفيــة) ثــاين أكــر مجموعــة بنســبة  %23مــن
إجــايل عــدد املســتجيبني .تعتــر مراكــز املدينــة مكتظــة باألشــخاص
وقــد يحــدث عــدد كبــر مــن حــوادث العنــف القائــم عــى النــوع
االجتامعــي هنــاك وخاصــة حــوادث التحــرش الجنــي .تــم إج ـراء
املقابــات مــع املســتجيبني الذكــور يف مكاتــب املنظــات غــر
الحكوميــة حيــث أنــه ال توجــد مواقــع خاصــة حرصيــة للذكــور.
بالنســبة ملجموعــة مديــري الحالــة فقــد كان  %37مــن املســتجيبني
مــن مراكــز املدينــة ثــم  %30مــن مخيــات األشــخاص النازحــن
داخليـاً .بالنســبة لــكال النوعــن مــن املســتجيبني فــإن  %2فقــط منهــم
كانــوا مــن مناطــق نائيــة مــا يشــر إىل وجــود صعوبــات بســبب
محدوديــة املــوارد البرشيــة وتحديــد حــاالت العنــف القائــم عــى
النــوع االجتامعــي .مــن ناحيــة أخــرى فــإن هنــاك عــدد بســيط مــن
مديــري الحــاالت يقدمــون خدمــات إدارة الحالة و %8من املســتجيبني
الناجــن كانــوا مــن املراكــز الشــبابية يف مقابــل  %1فقــط مــن مديــري
الحالــة مــن املواقــع ذاتهــا ،ويعــود هــذا إىل أن معظــم املســتجيبني
الذيــن متــت مقابلتهــم يف تلــك املراكــز كانــوا مــن املشــاركني الذكــور
وبســبب مشــاعر العــار أو الخــوف مل يقــم العديــد منهــم باإلبالغ عن
تجــارب العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي ملديــري الحــاالت.

حالة املستجيبني

يوضــح امللحــق  3أن أغلبيــة الناجــن ( )%46نازحــن داخليــاً
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وهــذا يتوافــق مــع النتائــج يف امللحــق الســابق والــذي يشــر إىل
أن معظمهــم كانــوا يعيشــون يف مخيــات األشــخاص النازحــن
داخليــاً .يشــر هــذا أيضــاً إىل أن األشــخاص الذيــن يعيشــون يف
املخيــات أكــر تهميشــاً بســبب الظــروف القاســية والتعــرض
ملخاطــر عــدم توفــر الحاميــة وعــدم وجــود تدابــر أمنيــة
والتعــرض ألمنــاط العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي املختلفــة
مبــا يشــمل املامرســات التقليديــة املؤذيــة مثــل زواج األطفــال
والعنــف املتعلــق بالــرف واإلتجــار بالفتيــات واملقايضــة بالجنــس،
حيــث يقــدم هــذا البحــث توصيــات رئيســية خاصــة التخــاذ
اإلجــراءات ،أمــا الحالــة الثانيــة األكــر فهــي املجتمــع املضيــف.
بالنســبة ملديــري الحــاالت فــإن نســبة املجتمــع املضيــف هــي األعىل
( )%54يتبعهــا األشــخاص النازحــن داخليـاً ( ،)%33حيــث يعــود هــذا
إىل مــا قبــل ســيطرة الدولــة اإلســامية عــى بعــض املحافظــات،
باإلضافــة إىل املناطــق التــي نشــأ فيهــا النــزاع ،وقــد كان مديــرو
الحــاالت يقدمــون الخدمــات متعــددة القطاعات للناجــن من العنف
القائــم عــى النــوع االجتامعــي .مــن املالحــظ أن عــدد الناجــن بــن
العائديــن يشــر إىل أن هنــاك  %17مــن الناجــن باملقارنــة مــع %9
مــن مديــري حــاالت العائديــن ،ويشــر هــذا إىل عــدم التــوازن يف
عــدد مديــري الحــاالت املخصصــن للناجــن العائديــن مــا يــؤدي إىل
عــدم حصــول الناجــن العائديــن عــى الخدمــات الالزمــة مــن مديري
الحــاالت .كــا هــو مذكــور يف امللحــق التــايل؛ فقــد أثــر هــذا عــى
مســتوى الرضــا لــدى الناجــن عنــد العــودة إىل مناطقهــم األصليــة.
* الناجــي هــو شــخص تعــرض للعنــف عــى أســاس جنســه .عــى
الرغــم مــن أنــه ميكــن اســتخدام مصطلحــي «الضحيــة» و «الناجــن»
بالتبــادل  ،فــإن املصطلــح «ضحيــة» يســتخدم بشــكل شــائع يف
املجــاالت القانونيــة والطبيــة بينــا يســتخدم املصطلــح «الناجــي»
بشــكل أســايس يف مجــاالت الدعــم النفــي واالجتامعــي  ،والتــي
تشــر أيضً ــا إىل اآلثــار اإليجابيــة أكــر.)31( .
** العائــد هــو «الجــئ ســابق أو شــخص نــازح داخــي يعــود
إىل بلــده أو منطقتــه األصليــة  ،ســواء بشــكل تلقــايئ أو بطريقــة
منظمــة» (.)33

24

النتائج الرئيسية

25

تقييم احتياجات الناجني

26

النتائج الرئيسية

النوع االجتامعي للمستجيبني

يشــر امللحــق  4إىل أن أغلبيــة الناجــن ( )%78مــن النســاء يف مقابــل
 %22مــن الذكــور مــا يظهــر أن عــدد الناجيــات أربعــة أضعــاف
عــدد الناجــن ،ويشــر هــذا إىل أن اإلنــاث أكــر عرضــة لذلــك مــا
يجعلهــن املجموعــة األكــر عرضــة لخطــر األمنــاط املختلفــة مــن
العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي ألســباب متنوعــة ،منهــا عــدم
التــوازن يف الصالحيــات مــا بــن النســاء والرجــال والقبــول العــام
ومالحظــة انتشــار املجتمــع الذكــوري وانتشــار العوامــل املســاهمة
التــي تزيــد التعــرض لخطــر القصــور يف الحاميــة ،باإلضافــة إىل قلــة
خدمــات الدعــم واالســتجابة التــي تســاعد يف تخفيــف وتقليــل
واالســتجابة لقضايــا العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي.
تشــكل النســاء والفتيــات  %54مــن إجــايل ســكان العـراق؛( )34حيــث
أنــه عاملي ـاً يُعــد حــوايل  75إىل  %80مــن األشــخاص النازحــن يف أيــة
أزمــة مــن النســاء واألطفــال )35(،ومعــدل الناجــن الذكــور يشــكل
نســبة قليلــة أيضـاً ( .)%22ومــع ذلــك مل يتحــدد مــا إذا كان املرتكبون
مــن اإلنــاث أو الذكــور .ومــن ناحيــة أخــرى فمــع العلــم بحقيقــة أن
الرجــال يقومــون يف العــادة باإلبــاغ عــن حــوادث العنــف القائم عىل
النــوع االجتامعــي بشــكل أقــل مــن النســاء بســبب حســهم الذكــوري
بهويــة النــوع االجتامعــي واإلح ـراج؛ إال أن هــذه النتيجــة تتطلــب
التدخــل املخصــص مــن الذكــور بالشــكل املالئــم .يف املناطــق التــي
كانــت تحــت ســيطرة الدولــة اإلســامية تعــرض الرجــال للتعذيــب
وبــر األعضــاء مثــل اليديــن والقدمــن واالعتــال .بــن املجتمعــات
املضيفــة ووفقـاً إلحصائيــات اتحــاد الذكــور الكردســتاين()36؛ كان هناك
يف عــام  2017حــوايل  617مطالبــة ادعــاء مــن قبــل رجــال بأمنــاط
مختلفــة مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي مبــا يشــمل
اإلســاءة العاطفيــة واإلجبــار الجنــي يف كل مــن أربيــل ودهــوك
والســليامنية .بالنســبة ملديــري الحــاالت فــإن  %89مــن املســتجيبني
كانــوا مــن اإلنــاث و %11مــن الذكــور ويعتــر هــذا متوافقـاً جزئيـاً مع
نســب الناجــن مــن الذكــور واإلنــاث ،كــا يشــر إىل توفــر عــدد كبــر
مــن مديــري الحــاالت للناجيــات اإلنــاث ولكــن هنــاك  %11فقــط
مــن مديــري الحــاالت املتوفريــن لنســبة  %22مــن الناجــن الذكــور.

سن املستجيبني:

يظهــر امللحــق  5أن أكــر رشيحــة مــن الناجــن مــن العنــف القائــم
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عــى النــوع االجتامعــي (بواقــع  )%43كانــوا بســن  18إىل 28
ســنة ،مــا يشــر إىل أن الشــباب هــم األكــر عرضــة ألمنــاط العنــف
القائــم عــى النــوع االجتامعــي املختلفــة .يشــر الرســم البيــاين إىل أن
األشــخاص مــن جميــع األعــار عرضــة ألن يعانــوا مــن أمنــاط العنــف
القائــم عــى النــوع االجتامعــي املختلفــة .النتيجــة األساســية هــي أن
العنــف الــذي يتــم ارتكابــه ضــد املواطنــن كبــار الســن يشــكل %4
مــن جميــع الحــاالت .عــى صعيــد آخــر فــإن  %9مــن حــاالت العنــف
القائــم عــى النــوع االجتامعــي تــم ارتكابهــا ضــد األطفــال مــع أن
اتفاقيــة األمــم املتحــدة لحقــوق الطفــل تركــز عــى أن كل طفــل
ميلــك الحــق بالحيــاة( ،)37ولكــن هنــاك عــدد كبــر مــن األطفــال عانــوا
مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي ومشــكالت القصــور يف
توفــر الحاميــة .إن حقيقــة أن جميــع األشــخاص مــن جميــع األعــال
عانــوا مــن أمنــاط العنــف املختلفــة يعــزز ذلــك االنفصــال يف التنظيــم
االجتامعــي والســيايس والقانــوين وغيــاب النظــام االقتصــادي الفعــال
والظــروف التــي يتــم فيهــا إجبــار الســكان املتأثريــن عــى العيــش
ويســاهم يف العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي بســبب الزيــادة
الرسيعــة يف نقــاط ضعــف مجموعــات األشــخاص املختلفــة والتعــرض
ملخاطــر الــرر النفــي والجنــي والبــدين واإلســاءة والعنــف وغريها.
تراوحــت أعــار مديــري الحــاالت بــن  29و 39ســنة ،مــا يختلــف
بشــكل بســيط عن ســن الناجني .إن التقارب يف أعامر مديري الحاالت
مــع الناجــن يعتــر عامـاً مســاعدا ً وبالتــايل ميكــن ملديــري الحــاالت
فهــم مشــكالت واحتياجــات الناجــن وتزويدهــم بالدعــم املتخصــص.

الحالة االجتامعية للمستجيبني

يوضــح امللحــق  6أن أغلبيــة الناجــن ( )%50متزوجــن ،كــا أنــه
يكشــف عــن أن هنــاك نســبة كبــرة ( )%32مــن حــوادث العنــف
القائــم عــى النــوع االجتامعــي يتــم ارتكابهــا مــن قبــل األفــراد
املتزوجــن (انظــر امللحــق  )3مــا يشــر إىل ان نظــام املجتمــع
الذكــوري الــذي يعــزز أدوار ومســؤوليات النــوع االجتامعــي
واملحــددات والتوقعــات والخيــارات يســاهم يف العنــف القائــم عــى
النــوع االجتامعــي وخاصــة العنــف األرسي .ثــاين أكــر فئــة مــن
الناجــن مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي ( )%30هــم
مــن األفــراد غــر املتزوجــن و %12منهــم مطلقــن أو منفصلــن.

ومــع ذلــك فلــم يتحــدد مــا إذا كان أطفــال الوالديــن املنفصلــن أو
املطلقــن قــد يعانــون مــن العنــف أو اإلهــال ،إال أن التوجهــات
العامليــة وأمنــاط العنــف األرسي تظهــر أن العالقــات املســيئة بــن
الــركاء تنضــوي عــى تضمينــات ســلبية لألطفــال يف األرسة.
بالنســبة ملديــري الحــاالت فــإن أغلبيتهــم ( )%52متزوجــن .إن
التوزيــع التقريبــي ملديــري الحــاالت املتزوجــن وغــر املتزوجــن عــى
الناجــن املتزوجــن وغــر املتزوجــن يعتــر نتيجــة إيجابيــة لصالــح
الناجــن حيــث أن الناجــن املتزوجــن قــد ال يشــعروا بالراحــة
ملناقشــة املشــكالت الزوجيــة مــع مديــري حــاالت غــر متزوجــن .كام
يظهــر يف امللحــق الســابق؛ هنــاك عــدد كبــر مــن حــوادث العنــف
القائــم عــى النــوع االجتامعــي تحــدث يف املنــازل مــن قبــل األفـراد
املتزوجــن مــا يجعــل مديــري الحــاالت املتزوجــن أكــر مالءمــة
لفهــم احتياجاتهــم املعقــدة والتعاطــف معهــا واالســتجابة لهــا.

الخلفية التعليمية للمستجيبني:

يظهــر امللحــق  7أن  %34مــن الناجــن مــن العنــف القائــم عــى
النــوع االجتامعــي حاصلــن عــى املســتوى األســايس مــن التعليــم.
إن الخلفيــة التعليميــة املتدنيــة بــن الناجــن تعتــر عالمــة ســيئة
عــى أن التعليــم يعتــر عامــاً مهــاً يف اكتســاب الوعــي بحقــوق
ومســؤوليات الفــرد ومــا يجــب القيــام بــه يف حالــة انتهــاك
حقوقهــم .يشــكل املســتجيبون األميــون  %24مــن الناجــن وهــي
نســبة مرتفعــة يف القــرن الحــادي والعرشيــن .ومــع ذلــك مــن
غــر املفاجــئ أن الوضــع التعليمــي الــكيل يعتــر منــذرا ً بالســوء؛
حيــث أن  %57مــن األطفــال الالجئــن بســن  6إىل  17ســنة هــم
خــارج نظــام التعليــم الرســمي ،مــا يشــكل مشــاكل خطــرة عــى
تقدمهــم املأمــول يف املســتقبل )38(.إن  %85مــن الناجــن مل يحصلــوا
عــى شــهادة معهــد عــايل أو شــهادة جامعيــة ،مــا يســاهم رمبــا
يف تــدين مســتوى الوعــي واالنكشــاف للعنــف .عــى الصعيــد اآلخــر
فــإن  %87مــن مديــري الحــاالت يعتــروا مــن خريجــي املعاهــد
والجامعــات ،وهــو مــا يعــد عالمــة إيجابيــة ،حيــث يجعلهــم
هــذا عاملــون مــن أصحــاب املهــارة والخــرة .ومــع ذلــك فــإن
 %11مــن مديــري الحــاالت حاصلــن عــى دبلومــة الثانويــة فقــط.

يُظهــر امللحــق  8أن أغلــب الناجــن ( )%67مــن األفـراد ذوي الدخــل
املتــدين ،مــا يشــر إىل أن الفقــر قــد تــم تحديــده كمشــكلة
خطــرة وكأحــد العوامــل املســببة لألميــة والعنــف القائــم عــى
النــوع االجتامعــي .يؤكــد هــذا أيضــاً عــى تفــي ظاهــرة الفقــر
بــن اإلنــاث ،حيــث تعــاين النســاء مــن الفقــر بنســب أعــى بكثــر
باملقارنــة مــع الرجــال )39(،مــا يجعــل النســاء أكــر اعتامديــة عــى
الرجــال الذيــن قــد يســتغلون عالقــة الســيطرة االقتصاديــة غــر
املتســاوية وغــر املتوازنــة )40(.بشــكل عــام؛ يعتــر الفقــر والبطالــة
أمريــن شــائعني وينعكــس ذلــك عــى األشــخاص النازحــن والالجئــن.
يف الســليامنية عــى ســبيل املثــال فــإن الالجئــن واألشــخاص النازحــن
داخليـاً الذيــن ترتتــب عليهــم الديــون بنســبة تتجــاوز  %70يعتــرون
خاضعــن للديــون لغايــات اإلنفــاق األرسي ،وحــوايل  %45منهــم لدعم
دفــع إيجــار البيــت .إن الحاجــة لتلبيــة غايــات الطــوارئ بالديــن
تعتــر أعــى بــن األشــخاص النازحــن داخلي ـاً والالجئــن أكــر مــن
املجتمــع املضيــف ولكــن املســتويات الكليــة تعتــر مهمــة للســكان
جميعهــم )41(.تؤكــد الدراســات عــى وجــود رابــط مبــارش بــن
الفقــر والعنــف وخاصــة العنــف األرسي( ،)42حيــث يجعــل الفقــر
النســاء أكــر عرضــة للعنــف الجنــي ،مــا ينتــج عنــه نتائــج
()43
مهــددة للحيــاة عــى األشــخاص املعرضــن للعنــف الجنــي.

الوضع املايل للمستجيبني:
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 4.1.8الرابط ما بني أنواع العنف التي يتم مواجهتها ووضع املستجيبني

كــا يظهــر يف الرســم البيــاين أعــاه فــإن  %30مــن الناجــن عانــوا
مــن اإلســاءة النفســية ويشــر هــذا إىل أن اإلهانــة والوصــم والضغــط
العاطفــي عىل اإلناث يعترب ظاهرة شــائعة بالنســبة ملعظــم الناجيات.
مــن املرجــح أن يكــون هــذا الشــكل مــن العنــف معــززا ً ومدع ـاً
مــن قبــل الثقافــة االجتامعيــة الســائدة بنــا ًء عــى هيمنــة التمييــز
بنــاء عــى النــوع االجتامعــي .أبلــغ  %25مــن الناجــن بالتعــرض
للحرمــان مــن املــوارد .ومــن الجديــر بالذكــر أن العنــف الجنــي
والدعــارة واإلتجــار القــري بالبــر واالغتصــاب كانــت األنــواع
األقــل ِذك ـرا ً مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي والعنــف
الجنــي .يجــدر مالحظــة أن اإلبــاغ عــن حــاالت العنــف الجنــي
واالغتصــاب والدعــارة القرسيــة أمــر ال يتــم التشــجيع عليــه بســبب
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الوصمــة االجتامعيــة والخــوف مــن اإلبــاغ والتمييــز واملخاطــرة
بالثــأر وعــدم نزاهــة الجنــاة ويف بعــض الحــاالت قــد تــؤدي النتائــج
إىل جرائــم الــرف وخاصــة القتــل مــن أجــل الــرف يف العـراق(.)44
مــن وجهــة نظــر مديــري الحــاالت ،تــأيت اإلســاءة النفســية يف
القمــة بنســبة  %25حيــث أن الحرمــان مــن املــوارد والعنــف
الجنــي يــأيت يف املرتبــة الثانيــة عــى التــوايل ويفــر هــذا
ســبب تحديــد الناجــن للدعــم النفــي واالجتامعــي بصفتــه لــه
األولويــة .بشــكل عــام يف عــام  2007أبلغــت امــرأة مــن كل 5
نســاء عراقيــات عــن التعــرض للعنــف األرسي البــدين ،يف حــن
()45
أبلغــت واحــدة مــن كل  3نســاء عــن تعرضهــا للعنــف العاطفــي.

 4.1.9الرابط ما بني الناجني الذكور ومنط العنف الذي تعرضوا له

يظهــر الرســم البيــاين أعــاه أن النســاء تعرضــن لالغتصــاب والعنــف
الجنــي عــرة أضعــاف الناجــن الذكــور الذيــن متــت مقابلتهــم.
يف املرتبــة الثانيــة يــأيت العنــف األرسي وزواج األطفــال القــري
والــذي عانــت منــه الناجيــات اإلنــاث مثانيــة أضعــاف الناجــن
الذكــور .بشــكل عــام مــن بــن األنــواع املختلفــة للعنــف الــذي عانــوا
منــه فقــد تعرضــت الناجيــات اإلنــاث وبالتــايل عانــن مــن حــوادث
العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي ســتة أضعــاف الذكــور.
مــع ارتــكاب العنــف ضــد اإلنــاث أربعــة أمثــال تعــرض الذكــور
لــه ،بنــا ًء عــى الحــاالت التــي تــم اإلبــاغ عنهــا ،فــإن هــذا يشــر
إىل هنــاك إنــاث أكــر قــد يتعرضــن ألمنــاط العنــف القائــم عــى
النــوع االجتامعــي املتنوعــة وبالتــايل فــإن الحــاالت الفعليــة أكــر
مــن املبلــغ عنهــا .عــى ســبيل املثــال يف الجــدول العــارش مل يذكــر

 %84مــن املســتجيبني اســم أي شــخص كجــاين ولكنهــم اكتفــوا
بقــول "أخــرى" .تشــر نســبة  %50مــن إجابــات "أخــرى" إىل عــدم
ســهولة مناقشــة أمنــاط العنــف وخاصــة العنــف الجنــي الــذي يتــم
ارتكابــه ضــد النســاء والرجــال والفتيــان والفتيــات .يجــب ان تكــون
هنــاك جهــود لبنــاء الثقــة يف نفــوس الناجــن الرجــال والفتيــات مــن
خــال خلــق بيئــة يتــم فيهــا اإلبــاغ عــن حــاالت العنــف الجنــي
برسيــة ومعالجتهــا بالتــايش مــع املبــادئ التوجيهيــة لقضايــا
العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي خــال جميــع مراحــل إدارة
حــاالت العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي .مــن ناحيــة أخــرى
فمــن املهــم أن يســمح للناجــن بتحديــد املزوديــن املتعاطفــن
()46
واملوثوقــن لديهــم للخدمــات التــي يرغبــون بالحصــول عليهــا.
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 4.1.11مستوى الحصول عىل الخدمات بعد املعاناة من العنف

 4.1.10املرتكبني للعنف القائم عىل النوع االجتامعي

يشــر الرســم البيــاين أعــاه إىل أن أغلبيــة العنــف  %32يتــم ارتكابــه
مــن قبــل الرشيــك ،حيــث يشــكل العنــف األرسي ثلــث حــوادث
العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي .يف ســياق املجتمــع العراقــي،
مثــل أي مــكان آخــر يف العــامل ،فــإن العنــف األرسي يتــم تفســره
والتكريــس لــه مــن خــال عمليــة التنشــئة االجتامعيــة حيــث أن
املجتمــع األكــر يعتــر أعــال العنــف األرسي طبيعية ومقبولــة ثقافياً.
يف املرحلــة الثانيــة تــأيت إجابــة "أخــرى" لتشــكل  %27مــن جميــع
الحــاالت ،وهــذا يشــر إىل أن العديــد مــن الناجــن مــا زالــت لديهــم
مخــاوف بشــأن ذكــر العالقــة مــع مرتكبــي العنــف بســبب خشــية
العقــاب أو االنتقــام مــن طــرف الجنــاة .إن العنــف الذي يتــم ارتكابه
مــن قبــل اآلبــاء يشــكل  ،%16و %63مــن جميــع حــاالت العنــف التــي
()47
تحــدث داخــل املنــازل مــن قبــل الرشيــك أو األب أو األخ أو األم.
تتوافــق هــذه النتيجــة مــع النتائــج األخــرى يف التقاريــر والتــي تشــر
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إىل أن معظــم أعــال العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي يف
الــرق األوســط يتــم ارتكابهــا يف املنــازل( ،)48حيــث تكــون النســاء
خاضعــات للرجــال ويكــون الرجــال قــد أصبحــوا أرسى النســيج
()49
الثقــايف واالجتامعــي املصحــوب بالعــادات والتقاليــد وغريهــا.
يســتوجب هــذا تعليـاً حديثـاً يركز عــى اإلنســان واملدنيــة التقدمية
التــي توجــد بيئــة تعــزز اح ـرام حقــوق النســاء والفتيــات وتتيــح
مســاحة أكــر التخاذهــن ق ـرارات وخيــارات تهمهــن بشــكل أكــر.
لقــد صنــف مديــرو الحــاالت الــركاء بأنهــم املرتكبــون األساســيون
لبعــض األمنــاط املختلفــة مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعي،
ويتبعهــم اآلبــاء .هنــاك بعــض املفارقــات يف كيفيــة تصنيــف مديــري
الحــاالت والناجــن للمرتكبــن األساســيني ،ورمبــا يعــود ذلــك إىل أن
األخرييــن أقــل قــدرة عــى اإلشــارة آلبائهــم .بشــكل عــام هنــاك
درجــة مــن التشــابه بــن اإلجابــات مــن الناجــن ومديــري الحــاالت.

يشــر الرســم البيــاين أعــاه إىل مــدى حصــول الناجــن عــى
الخدمــات بعــد املعانــاة مــن أحــداث العنــف القائــم عــى النــوع
االجتامعــي .يعتــر املعــدل هــو األعــى بــن الالجئــن بنســبة
 %78ورمبــا يعــود ذلــك إىل أن عــدد الالجئــن أقــل مــن عــدد
األشــخاص النازحــن داخلي ـاً والعائديــن وأف ـراد املجتمــع املضيــف.
يتبعهــم األشــخاص النازحــن داخليــاً بنســبة  %64يف مقابــل %49
للناجــن مــن املجتمعــات املضيفــة ونســبة أقــل مــن الناجــن
العائديــن %31؛ مــا يعنــي أن هنــاك عــدد كبــر جــدا ً ()%69
مــن العائديــن مل يحصلــوا عــى أيــة خدمــات لألســباب التاليــة:
 .1تدهــور الظــروف األمنيــة يف تلــك املناطــق وصعوبــات الحركــة
بســبب نقــاط التفتيــش األمنيــة.
 .2عــدم وجــود وثائــق قانونيــة كالهويــة العراقيــة مــن أجــل
املــرور عــر نقــاط التفتيــش .هنــاك العديــد مــن الناجــن
فقــدوا وثائقهــم أو مل يكونــوا ميلكــوا أيــاً منهــا بســبب حكــم
الدولــة اإلســامية بــن عامــي  2014و 2017لتلــك املناطــق.
 .3حــاالت الــزواج املبكــر واألعــراف والتقاليــد االجتامعيــة،
رمبــا بســبب صغــر الســن أو نقــص الوعــي حيــث أن
املســتجيبني ليســوا عــى درايــة بالخدمــات املتاحــة أو أهميتهــا.
 .4الخوف من التشهري والعار والخجل.
 .5التهديــد املحتمــل بوجــود مجموعــات عســكرية متطرفــة يســبب

الخــوف بــن الســكان املحليــن.
 .6ارتفــاع عــدد األشــخاص مــن املعاقني بدنياً بســبب التدابــر املتخذة
مــن قبــل الدولــة اإلســامية مثل بــر اليديــن والقدمــن )51(.قــد يواجه
األشــخاص ذوي اإلعاقــة تحديــاً أكــر يف الحصــول عــى الخدمــات.
بالنســبة لإلجابــات مــن مديــري الحــاالت بشــأن حصــول الناجــن
عــى الخدمــات؛ فقــد ذكــروا الالجئــن يف املقــام األول يتبعهــم
األشــخاص النازحــن داخليــاً ومــن ثــم أفــراد املجتمــع املضيــف.
بالنســبة لهــم فــإن  %24فقــط مــن الناجــن العائديــن يحصلــون
عــى الخدمــات يف مقابــل  %76ال ميكنهــم ذلــك .إن وجــود
خدمــة رسيــة ومخصصــة مثــل خــط ســاخن وطنــي للنســاء أو
مالجــئ آمنــة لــكل  10000مواطــن أو مركــز دعــم للمــرأة لــكل
 50000امــرأة ومركــز أزمــات االغتصــاب لــكل  200000امــرأة
()52
يحســن مــن حصــول الناجــن عــى تلــك الخدمــات.
ميكــن أن ّ
املاســة للخدمــات والتــي
تكشــف تلــك النتائــج عــن الحاجــة ّ
ومنســقة مبنيــة عــى خدمــات الوقايــة
تتطلــب رشاكــة شــاملة ّ
مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي متعــددة القطاعــات
واملوجهــة باألثــر مــع خدمــات االســتجابة التــي ميكــن الحصــول
عليهــا بســهولة وبأســعار معقولــة وبشــكل يعــزز الكرامــة والرفاهيــة
واألمــن للناجــن مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي.
()50
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 4.1.12مدى حصول الناجني يف الوقت املحدد وبسهولة عىل الخدمات

يعــرض الرســم البيــاين أعــاه نســبة حصــول الناجــن عــى
خدمــات االســتجابة وســهولة ذلــك ،حيــث كان أعــى مســتوى
مــن الوصــول إىل الخدمــات بــن الالجئــن قــد تحقــق مــن قبــل
 %92يتبعــه أفــراد املجتمــع املضيــف والعائديــن بنســبة .%75
ومــع ذلك؛ وفقـاً ملديري الحاالت فإن الالجئــن يحصلون عىل خدمات
االســتجابة بســهولة ويف الوقــت املحــدد بنســبة  %100يتبعهــم أفـراد
املجتمــع املضيــف بنســبة  %74واألشــخاص النازحــن داخلي ـاً بنســبة
 %68ومــع ذلــك فقــد حقــق الناجــون العائــدون نســبة  %25فقــط.
إن مقارنــة كال النتيجتــن مــن منظــور الناجــن ومديــري الحالــة مــع
العائديــن فــإن األرقــام ال تك ّمــل بعضهــا البعــض .عــى ســبيل املثــال
فــإن تقديــر الناجــن للحصــول عــى الخدمــات بســهولة ويف الوقــت
املحــدد يصــل إىل  %79يف حــن يعتقــد مديــرو الحــاالت أن  %67مــن
الناجــن يحصلــون عــى الخدمــات بســهولة ويف الوقــت املحــدد.
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إن الحصــول عــى الخدمــات بســهولة ويف الوقــت املحــدد يعتــر
أساســياً ألنــه يقلــل مــن احتامليــة حــدوث املخاطــر واالضطرابــات
يف صفــوف الناجــن .عــى ســبيل املثــال فــإن الحصــول عــى خدمــات
الرعايــة الصحيــة املالمئــة لتدخــات العنــف الجنــي والبــدين أو
النفــي االجتامعــي يســاعد يف تحــول الناجــن مــن كونهــم ضحايــا
إىل أشــخاص طبيعيــن .ومــع ذلــك فــإن الترشيعــات تعتــر أيضــاً
مهمــة للحصــول الفــوري عــى الخدمــات الشــاملة والتكامليــة
مبــا يشــمل فحــص الحمــل ومنــع الحمــل الطــارئ وخدمــات
اإلجهــاض ومعالجــة األم ـراض املنقولــة جنســياً ومعالجــة اإلصابــات
واالستشــارات النفســية واالجتامعيــة بعــد التعــرض بــن الناجــن
مــن العنــف الجنــي عــى نفقــة الدولــة حيــث أن تقديــم تلــك
()53
الخدمــات ال يجــب أن يكــون مرشوط ـاً بإبــاغ الناجــن الرشطــة.

 4.1.13أنواع خدمات االستجابة املقدمة للناجني من العنف القائم عىل النوع االجتامعي

يظهــر الرســم البيــاين أعــاه األشــخاص النازحــن داخلي ـاً والعائديــن
وأفــراد املجتمــع املضيــف الذيــن يبلغــون عــن تقديــم الخدمــات
النفســية واالجتامعيــة بنســب  %50و %49و %48و %51عــى التــوايل.
بالنســبة ملديــري الحــاالت تــأيت الخدمــات النفســية واالجتامعيــة يف
املرتبــة األوىل ولكنهــا تختلــف بقــدر بســيط يف تقديــر الناجــن .لقــد
أبلغــوا عــن أن الخدمــات النفســية واالجتامعيــة قــد تــم تقدميهــا
لألشــخاص النازحــن داخلي ـاً بنســبة  %38وألف ـراد املجتمــع املضيــف
بنســبة  %36والالجئــن  %35والعائديــن  .%30لقــد ذكــر مديــرو الحالة
خدمــات الرعايــة الصحيــة بأنه يتــم تقدميها إىل  %30مــع أن الخدمات
النفســية واالجتامعيــة كانــت مــن بــن أعىل أنــواع الخدمــات املقدمة
وقــد حصلــوا عــى أدىن مســتويات التقديــم للناجــن العائديــن.
تؤكــد هــذه النتيجــة مــن جديــد عــى االنطبــاع العــام بــأن

العائديــن يحصلــون عــى أدىن مســتويات الخدمــة مــا
يعيــق تحولهــم نحــو التعــايف وإعــادة االندمــاج يف املجتمــع.
تظهــر النتائــج أيضــاً أنــه مــن بــن الخدمــات املقدمــة تــأيت
خدمــات الرعايــة الصحيــة يف املرتبــة الثانيــة يف حــن أن الحصــول
عــى خدمــات الرعايــة الصحيــة الشــاملة والرسيــة عاليــة الجــودة
يعتــر مكونــاً هامــاً إلنقــاذ الحيــاة يف االســتجابة متعــددة
القطاعــات للعنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي يف الطــوارئ(.)54
يــأيت الدعــم القانــوين يف املرتبــة الثالثــة حيــث أن األمــن
والســامة هــي الخدمــات األقــل تقدميــاً مــا يشــر إىل أنهــا مل
تكــن مقدمــة للناجــن خاصــة يف املناطــق التــي عــاد الناجــون
إليهــا مــا يشــمل الحصــول عــى الخدمــات األخــرى أيضــاً.
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 4.1.14مدى حصول الناجني من العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف الوقت املحدد عىل خدمات الرعاية الصحية

يشــر الرســم البيــاين أعــاه إىل معــدل يقــارب  %44مــن الناجــن يف
جميــع املحافظــات ممــن حصلــوا عــى خدمــات الرعايــة الصحيــة
يف الوقــت املحــدد حيــث أن  %66منهــم مل يتلقــوا تلــك الخدمــات.
تعتــر هــذه نتيجــة منــذرة يف الســياق القائــم حيــث أن
عــدم وجــود خدمــات اســتجابة رعايــة صحيــة يف الوقــت
املحــدد قــد يــؤدي إىل نتائــج صحيــة ســلبية بــن الناجــن
بــل وقــد يســبب اضطرابــات مهــددة للحيــاة أيضــاً.
عــى ســبيل املثــال يف مخيــات األشــخاص النازحــن داخليـاً فــإن عدم
الحصــول عــى الرعايــة الصحيــة عاليــة الجــودة مــع ســوء الظــروف
داخــل املخيــات يزيــد مــن انتشــار األمــراض وبالتــايل تتدهــور
()55
الظــروف بشــكل إضايف مام قد يقــود إىل اضطرابات صحيــة مزمنة.
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جــاءت كل مــن كركــوك وبغــداد ونينــوى عــى التــوايل يف
أعــى قامئــة املحافظــات التــي ال يحصــل الناجــون فيهــا
عــى الخدمــات الصحيــة يف الوقــت املحــدد يف حــن جــاءت
الســليامنية وديــاىل والبــرة عــى التــوايل يف قمــة املحافظــات
التــي يتلقــى فيهــا الناجــون خدمــات الرعايــة الصحيــة.
إن  %63مــن مديــري الحــاالت الذيــن متــت مقابلتهــم يعتقــدون
أن الناجــن ال يحصلــون عــى خدمــات الرعايــة الصحيــة الالزمــة يف
الوقــت املحــدد ،كــا تظهــر النتائــج أيضـاً أنــه وفقـاً ملديــري الحاالت
فقــد جــاءت كل مــن البــرة وديــاىل ودهــوك ونينــوى عىل التــوايل يف
قمــة قامئــة املحافظــات التــي يتلقــى فيهــا الناجــون خدمــات الرعايــة
الصحيــة يف الوقــت املحــدد؛ األمــر الــذي يعتــر نتيجــة مشــجعة.

 4.1.15طلب مقدمي الرعاية الصحية من الناجني من العنف القائم عىل النوع االجتامعي اإلبالغ عن حاالتهم للرشطة

يظهــر الرســم البيــاين أعــاه أن  %66مــن الناجــن قــد أبلغــوا عــن
أنهــم مل يطلــب منهــم مقدمــو خدمــات الرعايــة الصحيــة اإلبــاغ
عــن حــوادث العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي للرشطــة
واألرجــح أن يعــود ذلــك إىل أن اإلبــاغ عــن تلــك الحــاالت للرشطــة
يف املجتمــع املحافــظ يعتــر مســألة حساســة وبالتــايل ميكــن أن
يؤجــل الحصــول عــى خدمــات االســتجابة الصحيــة إن تــم اإلبــاغ.

هنــاك ثالثــة أســباب رئيســية لعــدم طلــب مقدمــي
خدمــات الرعايــة الصحيــة لذلــك:

 .1اســتيعاب مقدمــي خدمــات الرعايــة الصحيــة لتصعيــد
الرشطــة للمســألة خاصــة إذا كانــت عنــف جنــي أو اغتصــاب.
 .2انعــدام ثقــة مقدمــي خدمــات الرعايــة الصحيــة يف املســتوى
املهنــي للرشطــة.
 .3عــدم توفــر معلومــات عــن الحاالت مــن جانب الخدمــات الصحية
بســبب إخفــاء الناجــن لها ليك ال يتم رفض تقديــم الخدمات الصحية.

لقــد احتلــت كركــوك واألنبــار وديــاىل وبغــداد عــى التــوايل
ترتيــب املحافظــات األربــع األوىل التــي مل يطلــب مقدمــي
الرعايــة الصحيــة فيهــا مــن الناجــن اإلبــاغ عــن قضاياهــم
للرشطــة .لقــد كانــت هــذه املحافظــات األساســية التــي تعرضــت
لهيمنــة الدولــة اإلســامية وهــي تســتضيف اآلن العائديــن.
إن هشاشــة األمــن وضعــف الوضــع القانــوين والنظامــي يف تلــك
املحافظــات ال يدعــم التشــجيع لتلــك الطلبــات ،وتشــمل العوامــل
األخــرى ســحب االدعــاءات أو خــوف األطبــاء مــن تقديــم
تقاريــر طبيــة خاصــة يف حــوادث العنــف الجنــي أو االغتصــاب.
ومــع ذلــك ففــي الســليامنية وصــاح الديــن وكربــاء
والبــرة فــإن  %100مــن مديــري الحــاالت أبلغــوا عــن أن
مقدمــي الرعايــة الصحيــة طلبــوا مــن الناجــن أن يبلغــوا
بقضاياهــم؛ وهــذه النتائــج تختلــف عــا ذكــره الناجــون.
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 4.1.16أسباب عدم حصول الناجني عىل الخدمات الصحية

يظهــر الرســم البيــاين أعــاه أن  %75من الناجني الذيــن أبلغوا عن عدم
الحصــول عــى خدمــات الرعايــة الصحيــة يعــزون الســبب إىل عــدم
الحاجــة لتلــك الخدمــات .ورمبــا كان ســبب هــذه اإلجابــة هــو عــدم
الوعــي بخدمــات الرعايــة الصحيــة القامئــة املتاحــة واإلحســاس بالعار
والوصمــة والتمييــز حــال التعبــر عــن الحاجــة إىل تلــك الخدمــات.
مــن ناحيــة أخــرى فــإن محــددات تقديــم خدمــات الرعايــة
الصحيــة وخــوف الناجــن مــن الوصمــة االجتامعــي وارتفــاع كلفــة
الرعايــة وعــدم كفايــة التغطيــة التأمينيــة أو انعدامهــا وعــدم توفــر
الخدمــات ونقــص الرعايــة الثقافيــة الالزمــة( )56ميكــن أن تكــون
عوامــل أثــرت يف مــدى حصولهــم عــى خدمــات الرعايــة الصحيــة.
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 4.1.17فرص تأمني املالذ اآلمن للناجني

مــن جانبهــم ،يعتقــد  %50مــن مديــري الحــاالت أنــه ال توجــد حاجــة
لخدمــات الرعايــة الصحيــة ،وأن هــذه النتائــج تشــر إىل أن الناجــن
مــن العنــف أكــر حاجــة للخدمــات النفســية واالجتامعيــة أكــر
مــن خدمــات الرعايــة الصحيــة .إن عــدم تقديــم خدمــات الرعايــة
الصحيــة يــأيت يف املنزلــة الثانيــة يف تقديــر كل مــن الناجــن ومديــري
الحــاالت .شــكل الخــوف مــن الوصمــة االجتامعيــة نســبة  %12مــن
اإلجابــات ،وتعتــر هــذه النتائــج متوافقة مــع التأكيد عــى أن الناجني
يحتاجــون للخدمــات النفســية واالجتامعيــة وقــد أبلغــوا عــن أنــواع
العنــف بأنهــا تشــمل اإلســاءة العاطفيــة والحرمــان مــن املــوارد.

مــن أجــل تقديــم الحاميــة البدنيــة تعتــر الربامــج التــي تــؤوي
الفاريــن مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي مبثابــة حاجــة
هامــة وخاصــة يف جنــوب ووســط العـراق مــن أجــل تســهيل الحصول
()57
عــى الخدمــات الهامــة يف إعــدادا النــزوح ذات املــوارد املقيــدة.
يظهــر الرســم البيــاين أعــاه أن  %51مــن الناجــن مل تكــن
لديهــم فرصــة الحصــول عــى الحاميــة يف مــاذ آمــن ،وتعتــر
هــذه نتيجــة خطــرة ،وتشــكل خطــرا ً عــى ســامة الناجــن
البدنيــة .ومــع ذلــك حــدد مديــرو الحالــة أن النســبة تبلــغ .%57

مــن الجديــر بالذكــر أنــه ال توجــد مالجــئ آمنــة يف جنــوب
ووســط العــراق وأن لجنــة ســيداو والتــي أصــدرت مالحظــات
ختاميــة يف عــام  2014قــد ركــزت عــى رضورة توفــر العــراق
مالجــئ للنســاء مــن ضحايــا العنــف يف املنطقــة املذكــورة،
وبالتــايل العمــل عــى تعزيــز خدمــات الدعــم النفــي والطبــي
للضحايــا مثــل خدمــات االستشــارات وإعــادة التأهيــل وضــان
()58
وجــود مــوارد كافيــة ،مــع مراقبــة جــودة الخدمــات املقدمــة.
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 4.1.18العالقة بني النوع االجتامعي ووصول الناجني إىل مراكز الشباب واملرأة

بشــكل عــام أبلــغ  %49مــن الناجــن عــن إمكانيــة الوصــول إىل مراكــز
املــرأة والشــباب ،يف حــن أن  %51منهــم أبلغــوا عــن عــدم التمكن من
الوصــول إىل تلــك املراكــز .من بــن أولئك الذين وصلــوا إىل املراكز كان
 %66منهــم مــن الناجيــات اإلناث ،يف حني كان  %3مــن الناجني الذكور.
ميكــن تســليط الضــوء عــى ســببني لهــذه النتائــج:
أوالً ،تشــكل النســاء النســبة األعــى مــن الناجيــات مــن
العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي يف العــراق.
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وثانيــاً ،هنــاك العديــد مــن الرجــال يعتــرون أنــه مــن امل ُحــرج
لهــم التــاس الحصــول عــى الخدمــات مــن تلــك املراكــز.
وثالث ـاً ،أن هنــاك مصــادر محــدودة متاحــة تســتهدف الرجــال .تــم
تأكيــد النتائــج حــول الخدمــات بإجابــات مديــري الحــاالت ،بــأن
الرجــال يصلــون بأعــداد أقــل إىل مراكــز الدعــم وهــو أمــر متوقــع
مــن الرجــال يف مجتمــع يخصــص دورا ً للرجــال أكــر اســتقاللية وقــوة.

 4.1.19معدل الحاالت املبلغ عنها للرشطة من العنف القائم عىل النوع االجتامعي

يف املحافظــات التــي تضــم عــدد عائديــن قابــل للقيــاس (عــى
ســبيل املثــال كركــوك ونينــوى واألنبــار) ،كانــت النســبة أعــى .يعــود
هــذا عــى األرجــح إىل عــدم االســتقرار الســيايس وعــدم كفايــة
املحاكــم وانعــدام الثقــة يف الرشطــة والخــوف مــن خــرق الرسيــة.
احتــل الناجــون يف دهــوك والســليامنية وأربيــل أعــى النســب بــن
املحافظــات مــن حيــث إبــاغ الناجــن الرشطــة مبــا تعرضــوا لــه.
يعتقــد مديــرو الحــاالت الذيــن قامــوا بإجــراء املقابــات أن %81
مــن حــاالت العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي مل يتــم اإلبــاغ
عنهــا .بالنســبة لهــم تحتــل محافظــات صــاح الديــن ونينــوى
وكركــوك وديــاىل واألنبــار أعــى النســب يف قامئــة الحــاالت غــر
املبلــغ عنهــا .األمــر املشــابه لتصنيــف الناجــن هــو أن الســليامنية

ودهــوك والبــرة جــاءت عــى التــوايل ضمــن أعــى املحافظــات
التــي أبلــغ فيهــا الناجــن الرشطــة .عــى الرغــم مــن أن هــذه النســب
ليســت مرتفعــة بشــكل اســتثنايئ إال أنهــا تشــر إىل إيجابيــة يف ثقــة
النــاس بالنظــام القانــوين ،يف حــن يــويص دليــل األمــم املتحــدة
بــأن القوانــن التــي تعتــر ضــد العنــف األرسي يجــب أن تحــدد
مهــام الرشطــة واملدعــن العامــن واملســؤولني اآلخريــن الذيــن
يلعبــون دورا ً يف إنفــاذ القانــون أو التحقيقــات يف حــاالت العنــف
ضــد النســاء .ومــع ذلــك فــا ت ـزال الحكومــة العراقيــة االتحاديــة
تفتقــر إىل اإلرادة السياســية؛ حيــث أن القانــون الــذي يحــارب
العنــف ضــد النســاء مــا ي ـزال ينتظــر الصياغــة النهائيــة واإلصــدار.
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 4.1.20نية الناجني باإلبالغ عن الحاالت للمحكمة

يظهــر الرســم البيــاين أن مــا معدلــه  %75مــن الناجــن ال يظهــرون أي
اهتــام وال أيــة نيــة يف اإلبــاغ عــن حاالتهــم أمــام املحاكــم ،مــا يثري
تســاؤالً خط ـرا ً حــول عمــل الرشطــة وخاصــة مــا يتعلــق بحــاالت
العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي .تــأيت محافظات صــاح الدين
وكركــوك واألنبــار وبغــداد بــن أعــى املحافظــات التــي يظهــر فيهــا
الناجــون عــدم الرغبــة بإبــاغ الرشطــة .يف حــن ســجلت محافظــات
ديــاىل ودهــوك والبــرة ثــاين أعــى ثــاث محافظــات عــى التــوايل
أبلــغ فيهــا الناجــون الرشطــة ،وهــي نتيجــة إيجابيــة .كان أدىن معــدل
إبــاغ يف كركــوك ،مــا يشــر إىل فقــدان الناجــن الثقــة بالرشطــة هناك.
كان ملديــري الحــاالت الذيــن متــت مقابلتهــم الــرأي ذاتــه ،إذ
أفــادوا بــأن  %59مــن الناجــن ال يظهــرون االهتــام وال النيــة
برفــع قضاياهــم إىل املحاكــم .يتوافــق هــذا نوع ـاً مــا مــع النتائــج
األخــرى يف التقاريــر؛ فعــى ســبيل املثــال قــدم واحــد مــن كل
ســتة مــن الناجــن مــن العنــف الجنــي قضاياهــم للمحاكمــة(.)59
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وفقــاً ملديــري الحــاالت فــإن الناجــن يف صــاح الديــن ميلكــون
أدىن مســتويات الثقــة يف الرشطــة ،وتضمــن تلــك النتائــج يف
كل مــن محافظتــي كركــوك وصــاح الديــن تحققــاً شــامالً مــن
حالــة وكفــاءة خدمــة الرشطــة وقدرتهــم عــى التــرف مبهنيــة.
تشــمل بعــض األســباب الرئيســية وراء عــدم تقديــم الناجــن
لقضاياهــم للرشطــة مــا يــي:
 الخــوف مــن فقــدان الدعــم االجتامعــي واملجتمعــي بســببالوصمــة والتمييــز واالنعــزال االجتامعــي واإلقصــاء.
 انعدام الثقة يف الخدمات العامة مبا يشمل املحاكم. انعدام الثقة يف مزودي الخدمة واملسؤولني عن التحقيق. انعدام الثقة وإمكانية خرق الرسية.()60
 -انعدام الوعي بشأن الخدمات املقدمة.
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 4.1.21مدى التمثيل القانوين للناجني من العنف القائم عىل النوع االجتامعي

يظهــر الرســم البيــاين أعــاه أن هنــاك عــدد كبــر مــن الناجــن
(بواقــع  )%56يف املحافظــات الذيــن متــت مقابلتهــم يعتقــدون أن
محاميهــم متكنــوا مــن متثيلهــم يف الدفــاع عــن حقوقهــم وحاميتهــا
يف املحاكــم .لقــد كانــت هــذه النســبة هــي  %53يف املحافظــات
التــي تحتــوي عــى عــدد قابــل للقيــاس مــن العائديــن والــذي هــو
أدىن نوع ـاً مــا مــن املعــدل املذكــور أعــاه (أي  .)%56عــى الرغــم
مــن إظهــار ذلــك لنتيجــة إيجابيــة إال أن عــدد كبــر (أي  )%44مــن
الناجــن مل يحصلــوا عــى التمثيــل القانــوين املالئــم مــن محاميهــم.
ميكــن أن يعــود هــذا إىل خــوف املحامــن أو قلقهــم بشــأن الوصمــة
االجتامعيــة التــي متنعهــم مــن تــويل قضايــا االغتصــاب أو العنــف
الجنــي أو تهديــد الحيــاة مــن قبــل املرتكبــن أو الناجــن وعــدم
قــدرة أرسهــم عــى رفــع قضاياهــم حيــث أنهــم لــن يتمكنــوا مــن
االســتمرار بالتمثيــل القانــوين يف املحاكــم والتــي قــد تكــون بعضهــا
عاليــة الكلفــة وطويلــة ومتعبــة .ومــع ذلــك فــإن هنــاك عــدد
مــن املحامــن قــد قامــوا طوعــاً بتمثيــل الناجــن أمــام املحاكــم.
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وفقـاً ملديــري الحــاالت الذيــن متــت مقابلتهــم فــإن أغلــب املحامــن
( )%82كانــوا قادريــن عــى متثيــل الناجــن مــن العنــف القائــم عــى
النــوع االجتامعــي .تظهــر هــذه النســبة تباينــاً كبــرا ً يف إجابــات
الناجــن وبســبب عــدد مــن العوامــل مثــل الخــوف مــن الــرر
أو التهديــد بالــرر أو الضغــط االجتامعــي والثقــايف والدينــي
والتقييــدات( )61فقــد يكــون بعــض الناجــن قــد ســحبوا قضاياهــم يف
حــن أن آخريــن قــد حلوهــا مــن خــال اتفاقيــات تســوية اجتامعيــة
مــا بــن األط ـراف .هنــاك احتامليــة أن تكــون طبيعــة القضايــا قــد
جعلــت الناجــن ميلكــون انطباعــاً بــأن املحامــن مل يتمكنــوا مــن
متثيلهــم بالشــكل املالئــم يف املحكمــة وبالتــايل فقــد لجــأوا إىل الصلــح
والتســوية االجتامعيــة .ومــع ذلك ،هناك نقــص يف البيانــات واألبحاث
التــي ميكــن أن تســاعد يف معرفــة مــا إذا كان الناجــون قــد حصلــوا
عــى التمثيــل املالئــم يف العمليــة الكاملــة وبشــكل يــؤدي إىل حــل
النزاعــات وتســوية قضايــا العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي.

 4.1.22مدى حاجة الناجني للدعم القانوين يف إعادة إصدار الوثائق الالزمة

يكشــف الرســم البيــاين أعــاه عــن أن  %61مــن العائديــن كانــوا
بحاجــة إلعــادة إصــدار وثائقهــم القانونيــة والتــي فقدوهــا تحــت
حكــم تنظيــم الدولــة اإلســامية مــن عــام  2014إىل  .2017ومــع ذلك
فــإن تأمــن الوثائــق القانونيــة لألطفــال املولوديــن خــال تلــك الفــرة
الزمنيــة ومل يتــم تســجيلهم مــا زالــت مســألة بهــا صعوبــات كبــرة .يف
أي أزمــة يضطــر فيهــا النــاس للفـرار ســواء كان عــر الحــدود الدوليــة
أو داخــل البــاد؛ يكــون حمــل الوثائــق األساســية القانونيــة إلثبــات
الهويــة أمــر أســايس للنجــاة )62(.إن عــدم وجــود الوثائــق القانونيــة
مينــع الناجــن مــن املتابعــة يف القضايــا القانونيــة والحصــول عــى
الخدمــات األساســية .يف هــذا التقييــم احتــل األشــخاص النازحــون
داخليـاً املرتبــة الثانيــة ( )%39يف قامئــة األشــخاص املحتاجــن للدعــم
فيــا يخــص إعــادة إصــدار الوثائــق القانونيــة ،حيــث أن معظمهــم
قــد فقــدوا وثائقهــم أثنــاء الفـرار من مناطــق النـزاع ،وجــاء الالجئون
يف املرتبــة الثالثــة يتبعهــم أفــراد املجتمــع املضيــف بنســبة .%22

لقــد أبلــغ مديــرو الحــاالت الذيــن متــت مقابلتهــم عــن أن الالجئــن
احتاجــوا إىل الدعــم بالوثائــق القانونيــة بنســبة  ،%100ويعــود هــذا
عــى األرجــح إىل ســعي عــدد كبــر مــن الالجئــن للحصــول عــى
املســاعدة القانونيــة للهجــرة والحصــول عــى اإلقامــة الدامئــة يف
بلــدان أخــرى .احتــل العائــدون املرتبــة الثانيــة بنســبة  %82يتبعهــم
األشــخاص النازحــون داخليــاً ومــن ثــم أفــراد املجتمــع املضيــف.
إن وجــود تلــك املفارقــات بــن مســتويات حاجــة الســكان للوثائــق
القانونيــة يعتــر مســاعدا ً يف اعتبــار مواقــع وحالــة الناجــن مــع
تزويــد الدعــم القانــوين إلعــادة إصــدار الوثائــق القانونيــة .مــن
الجديــر بالذكــر أن عــدم وجــود الوثائــق القانونيــة يحــدد حصــول
الســكان املتأثريــن عــى املســاعدة اإلنســانية إلنقــاذ الحيــاة والتــي
ميكــن ان تعـ ّرض الســكان املتأثريــن ملخاطــر نقــص الحاميــة ونقــاط
الضعــف مبــا يشــمل االســتغالل الجنــي واملقايضــة مقابــل الجنــس
واالتجــار بالفتيــات وزواج األطفــال وآليــات التكيــف الســلبية للنجاة.
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 4.1.24مستوى الرضا عن الخدمات املقدمة يف مخيامت الالجئني واألشخاص النازحني داخلياً

 4.1.23مستوى رضا الناجني ومديري الحاالت عن الخدمات

يظهــر الجــدول أعــاه أن  %32مــن الناجني اعتــروا الخدمــات املقدمة
جيــدة جــدا ً حيــث أنهــم راضــون جــدا ً عــن الخدمــات النفســية
االجتامعيــة يتبعهــا الخدمــات األمنيــة ومــن ثــم الدعــم القانــوين.
اعتــر  %24منهــم أن الخدمــات املقدمــة جيــدة وهــم راضــون عــن
الخدمــات النفســية واالجتامعيــة وخدمــات الرعايــة الصحيــة يف حــن
اعتــر  %17مــن الناجــن أن الخدمــات املقدمــة جيــدة إىل متوســطة
و %17منهــم اعتربوهــا إمــا ســيئة أو ســيئة جــدا ً .يكمــن الســبب يف
شــغل خدمــات الدعــم القانــوين للمرتبــة الثالثــة يف عــدم كفايــة
القوانــن ومتثيلهــا باإلضافــة إىل إهــال الجهــات األمنيــة للتعامــل مــع

45

حــوادث العنــف أو خيبــة أمــل النســاء يف الحصــول عىل حقوقهـ ّن.
كانــت آراء مديــري الحــاالت مامثلــة آلراء الناجــن؛ األمــر الــذي عــزز
املســتوى الواضــح مــن الرضــا عــن احتياجــات الناجني .ومــع ذلك فإن
 %14إىل  %17مــن كال املجموعتــن تعتــر الخدمــات املقدمــة ســيئة
أو ســيئة جــدا ً .يجــب أن تشــجع تلــك األرقــام مــزودي الخدمــات
عــى إعــادة تقييــم تزويــد الخدمــات والتحقيــق يف العقبــات
أمــام حصــول الناجــي عليهــا .تكشــف إجابــات الناجــن ومديــري
الحــاالت عــن أن الرضــا عــن الخدمــات النفســية واالجتامعيــة يحتــل
املرتبــة األعــى وتــأيت خدمــات األمــن والســامة يف املرتبــة األدىن.
()63

يُظهــر الجــدول أن  %36مــن الناجــن مــن األشــخاص النازحــن
داخليــاً يعتــرون الخدمــات املقدمــة جيــدة جــدا ً يف حــن أن
 %8منهــم قــد تشــاركوا يف الــرأي بأنهــا ســيئة جــدا ً .كان  %60مــن
األشــخاص النازحــن داخليـاً راضــن عــن تقديــم الخدمــات النفســية
واالجتامعيــة؛ وتعتــر تلــك النتائــج متوافقــة مــع النتائــج املقدمــة
ســابقاً بشــأن رضــا الناجــن عــن الخدمــات النفســية واالجتامعيــة،
ويجــب الثنــاء عــى هــذا املســتوى مــن الرضــا عــن الخدمــات .تــم
اعتبــار خدمــات املســاعدة القانونيــة بأنهــا نــوع الخدمــات األدىن
أدا ًء يف تقديــر الناجــن يف مخيــات األشــخاص النازحــن داخليــاً.
لقــد تــم اعتبــار تقديــم الخدمــات النفســية واالجتامعيــة بأنــه
األفضــل بنســبة  %59مــن الناجــن يف مخيــات األشــخاص النازحــن
داخليــاً .عــى الرغــم مــن أن هــذا يعتــر أفضــل باملقارنــة مــع

الخدمــات األخــرى؛ إال أنــه مــا تــزال هنــاك مجــاالت للتحســن،
مثــل تعزيــز عــدد املوظفــن املؤهلــن أو االرتقــاء بجــودة الخدمــات
لالحتياجــات املحــددة للناجــن مــن األشــكال املختلفــة مــن
العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي مبــا يشــمل الناجيــات مــن
االغتصــاب والعنــف الجنــي ،وهــي تعتــر ثغــرة يف ســياق الع ـراق.
عــى صعيــد آخــر فــإن معظــم الناجــن مــن الالجئــن (بواقــع
 )%60كانــوا غــر راضــن عــن الخدمــات األمنيــة ،مــع اإلشــارة إىل
عــدد مــن مشــكالت الســامة يف مخيــات الالجئــن ،مبــا يتطلــب
التنســيق والتشــارك عــن كثــب بــن الهيئــات املعنيــة ووكاالت
األمــم املتحــدة والــركاء واملنظــات غــر الحكوميــة الدوليــة
واملجتمعــات املحليــة لحاميــة املجموعــات املهمشــة مــن املشــكالت
التــي قــد تقــود إىل العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي.
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 4.1.25مستوى رضا العائدين وأفراد املجتمع املضيف عن الخدمات

يشــر الرســم البيــاين إىل أن  %52مــن الناجــن العائديــن يعتــرون
الخدمــات النفســية واالجتامعيــة جيــدة جــدا ً وبالتــايل فقــد
حققــت أعــى تصنيــف بــن جميــع الخدمــات املقدمــة .تلقــت
الخدمــات األمنيــة نســبة  %33فقــط مــن الرضــا مــا يجعلهــا
صاحبــة مســتوى الرضــا األدىن مقارنــة بالخدمــات املقدمــة .تحتــاج
هــذه النقطــة إىل املزيــد مــن التقييــم والجهــود عــى مســتوى
التدخــل حيــث أن الخدمــات األمنيــة تعتــر مــن املتطلبــات
املســبقة عــى حاميــة واملحافظــة عــى حقــوق اإلنســان ،وغيابهــا
أو انعدامهــا يؤثــر عــى تقديــم خدمــات إنقــاذ الحيــاة أيضــاً.
بشــكل عــام؛ تــم اعتبــار الخدمــات الصحيــة والنفســية
االجتامعيــة واألمنيــة والدعــم القانــوين واإلحالــة بأنهــا جيــدة
جــدا ً مــن قبــل الناجــن وســيئة جــدا ً مــن قبــل الناجــن العائديــن.
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يظهــر هــذا أن الناجــن العائديــن لديهــم تقييــات ُمرضيــة
وغــر ُمرضيــة لتلــك الخدمــات ويحتــاج مقدمــو الخدمــة إىل
أخــذ تلــك النتائــج بعــن االعتبــار مــع التحســن حيثــا يلــزم.
عــى صعيــد آخــر؛ فــإن  %56مــن الناجــن يف املجتمــع املضيــف
قــد صنفــوا الخدمــات النفســية واالجتامعيــة بأنهــا جيــدة جــدا ً
وهــي األعــى بــن الخدمــات األخــرى .ومــع ذلــك فــإن  %50مــن
املســتجيبني يعتــرون الخدمــات األمنيــة ســيئة جــدا ً .مبقارنــة تلــك
النتائــج فســوف يبــدو أن مســتوى رضــا الناجــن العائديــن عــن
الخدمــات هــو يف مســتوى أدىن مــن رضــا الســكان اآلخريــن ،مثــل
اف ـراد املجتمــع املضيــف واألشــخاص النازحــن الداخلــن والالجئــن.
تثبــت هــذه النتيجــة مــن جديــد رضورة إعــادة تقييــم جــودة ومــدى
توفــر الخدمــات املقدمــة للمناطــق التــي عــاد الناجــون إليهــا.

 4.1.26مدى حاجة الناجني من األشخاص النازحني داخلياً والالجئني للخدمات األساسية

لقــد كشــفت األرقــام يف هــذا الرســم البيــاين عــن أن الحاجــة
األبــرز للناجــن الالجئــن والنازحــن داخليــاً هــي الدعــم النفــي
واالجتامعــي تليهــا خدمــات الرعايــة الصحيــة لألشــخاص النازحــن
داخليــاً وفــرص كســب الــرزق لالجئــن .كانــت ثالــث أكــر
االحتياجــات األساســية بالنســبة للنازحــن داخليــاً هــي الغــذاء
وفــرص كســب الــرزق .مــن الجديــر بالذكــر أنــه يف الســنوات القليلــة

األخــرة عــرت الكثــر مــن النســاء عــن ســعيهن وراء فــرص النمــو
الــذايت وفــرص إنتــاج الدخــل )64(.الحاجــة الثالثــة األساســية بالنســبة
لالجئــن هــي خدمــات الرعايــة الصحيــة والغــذاء واألمــن والســامة.
تعتــر النتائــج الخاصــة بالالجئــن واألشــخاص النازحــن داخليــاً
مامثلــة وتعكــس تشــابهاً يف ظــروف كال الفئتــن مــن الســكان.
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 4.1.27مدى حاجة الناجني من العائدين وأفراد املجتمع املضيف لالحتياجات األساسية

يُظهــر هــذا الرســم البيــاين االحتياجــات األساســية للناجــن مــن
العائديــن واملجتمــع املضيــف .تشــمل االحتياجــات األساســية
للعائديــن الرعايــة الصحيــة والغذاء بنســبة  ،%16ثــم الحاجة إىل فرص
ســبل الــرزق واألمــن والســامة بنســبة  %14لكالهــا .تعتــر الســامة
حاجــة مهمــة خاصــة بالنســبة للنســاء حيــث أنه ـ ّن األكــر عرضــة
لحــاالت العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي؛ ومــع ذلــك يــزداد
هــذا الخطــر بشــكل بالــغ إذا كان لــدى النســاء احتياجــات خاصــة
كاللــوايت يعيشــن كأشــخاص نازحــن داخليـاً أو الجئــن أو مقيديــن يف
املناطــق التــي دمرتهــا الحــرب )65(.الحاجــة الثالثــة التــي تــم التعبــر
عنهــا هــي التعليــم؛ وقــد كشــفت تلــك النتائــج عــن أن العديــد مــن
العائديــن يحتاجــون بشــكل كبــر إىل الخدمــات األساســية إلنقــاذ
الحيــاة مثــل الغــذاء والرعايــة الصحيــة واألمــن والســامة والتعليــم.
أوقــف العديــد مــن الناجــن العائديــن مــن النســاء والشــباب
تعليمهــم بســبب الحــرب مــع داعــش وقــد عــادوا اآلن إىل املدرســة.
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تختلــف احتياجــات الناجــن بــن أفــراد املجتمــع املضيــف حيــث
أن الحاجــة األساســية التــي تــم التعبــر عنهــا كانــت الدعــم
النفــي االجتامعــي بنســبة  %17يتبعهــا فــرص كســب الــرزق
بنســبة  %15ومــن ثــم خدمــات الرعايــة الصحيــة بنســبة %14
حيــث أن احتياجــات األمــن والســامة تــأيت يف املرتبتــن الرابعــة
والخامســة عــى التــوايل .تعــود تلــك االختالفــات عــى األرجــح
إىل حقيقــة أن االحتياجــات البدنيــة األساســية لــدى املجتمعــات
املضيفــة قــد متــت تلبيتهــا وأنهــم بحاجــة أكــر لخدمــات الدعــم
النفــي االجتامعــي .يكمــن الســبب وراء اعتبــار االحتياجــات
النفســية االجتامعيــة حاجــة أساســية يف تأثــر العنــف القائــم عــى
النــوع االجتامعــي عــى الناجــن ،مــا يقــود إىل الخــوف والتشــوش
واإلحســاس باالســتغالل والعزلــة وانعــدام الثقــة بالــذات وباآلخريــن
()66
واألذى النفــي وغريهــا مــن املضاعفــات عــى املــدى الطويــل.
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 4.1.28مدى احتياجات الناجني للخدمات األساسية من وجهة نظر مديري الحاالت

يظهــر الرســم البيــاين أعــاه االحتياجــات األساســية للناجــن كــا
رت ّبهــا مديــرو الحــاالت؛ حيــث جــاء الدعــم النفــي االجتامعــي
يف املرتبــة األوىل بنســبة  ،%17وهــذا بالنســبة إىل النازحــن داخليــاً
والالجئــن وأفــراد املجتمــع املضيــف .األمــر الثــاين األكــر أهميــة
بعدهــا كان خدمــات الرعايــة الصحيــة والتــي تــم تســليط الضــوء
عليهــا بــن الناجــن العائديــن ،وقــد احتلــت احتياجــات كســب
الــرزق واألمــن والســامة املرتبــة الثالثــة بالتســاوي يف األهميــة
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بالنســبة لألشــخاص النازحــن داخليــاً والالجئــن والعائديــن
والناجــن يف املجتمــع املضيــف .االحتياجــات األكــر أهميــة والتــي
جــاءت يف املرتبــة الرابعــة هــي الغــذاء يتبعهــا التعليــم والدعــم
القانــوين .عــى الرغــم مــن وجــود اختالفــات بســيطة متــت
مالحظتهــا يف كيفيــة تحديــد الســكان لألولويــات يف احتياجاتهــم
إال أنهــا تشــكل معــاً االحتياجــات األساســية لألشــخاص النازحــن
داخليــاً والالجئــن والعائديــن والناجــن يف املجتمــع املضيــف.

 4.1.29مدى حاجة الناجني لخدمات الرعاية الصحية األساسية من وجهة نظر الناجني ومديري الحاالت

تشــمل الرعايــة الصحيــة األساســية جميــع الخدمــات األساســية
()67
املطلوبــة لتلبيــة احتياجــات الرعايــة الصحيــة اليوميــة للنــاس.
بالنســبة للناجــن فمــن الواضــح أن الجــدول يظهــر أنهــم بحاجــة
شــديدة لالستشــارات الطبيــة بنســبة  %24حيــث أن  %27مــن
األشــخاص النازحــن داخلي ـاً و %26مــن العائديــن و %23مــن أف ـراد
املجتمــع املضيــف و %12مــن الالجئــن قــد ذكــروا االستشــارات
الطبيــة كأولويــة .ثانيــاً؛ فــإن الناجــن بشــكل عــام يحتاجــون إىل
األدويــة وقــد تــم تســليط الضــوء عــى ذلــك مــن قبــل  %19منهــم.
ذكــر  %21مــن الالجئــن واألشــخاص النازحــن داخليــاً و %20مــن

الناجــن العائديــن و %17مــن الناجــن يف املجتمــع املضيــف أن
األولويــة تعطــى للحاجــة إىل األدويــة .بالنســبة ملديــري الحــاالت فقد
ذكــروا االستشــارات الطبيــة بصفتهــا الحاجــة األساســية مــن قبــل %23
منهــم ،يتبعهــا الحاجــة لألدويــة وخدمــات الرعايــة الصحيــة بنســبة
%12؛ األمــر الــذي تــم تســليط الضــوء عليــه مــن قبــل  %7مــن
الناجــن .إن هــذا التبايــن يف األولويــات يف خدمــات الرعايــة الصحيــة
يعــود عــى األرجــح إىل إدراك مديــري الحالــة ألهميــة احتياجــات
الرعايــة الصحيــة .هنــاك درجــة عاليــة مــن التشــابه يف كيفيــة تحديد
الناجــن ومديــري الحــاالت ألولويــات االحتياجــات املتعلقــة بالصحــة.
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 4.1.30مدى حاجة الناجني للخدمات النفسية االجتامعية

بنــا ًء عــى تصنيــف الناجــن الخــاص الحتياجاتهــم؛ يــأيت الدعــم
النفــي االجتامعــي يف قمــة االحتياجــات بنســبة  %20مــن جميــع
اإلجابــات .ومــع ذلــك فقــد كانــت هــذه الحاجــة هــي األكــر أهميــة
بالنســبة لالجئــن بنســبة  %25وثــاين أهــم حاجــة بالنســبة للعائديــن
بنســبة  %20واألشــخاص النازحــن داخلي ـاً وأف ـراد املجتمــع املضيــف
بنســبة  .%19بالنســبة لالجئــن فــإن تحديــد أولويــة الدعــم النفــي
االجتامعــي يعــود عــى األرجــح إىل اإلحســاس بالحنــن باإلضافــة إىل
تجــارب الحــرب والجرائــم املتعلقــة بهــا يف بالدهــم .بشــكل عــام
فقــد جــاءت فــرص كســب الــرزق يف املرتبــة الثانيــة عــى الرغــم مــن
أنهــا الحاجــة األكــر أهميــة بالنســبة للعائديــن بنســبة %22؛ يف حــن
اعتــر  %15مــن األشــخاص النازحــن داخليـاً و %14مــن الالجئــن تلــك
الفــرص بأنهــا هامــة .اعتــر العائــدون فــرص كســب الــرزق بأنهــا
مهمــة ألنهــم بحاجــة لهــا عنــد العــودة إىل مناطقهــم األصليــة .ص ّنف
مديــرو الحــاالت االحتياجــات األكــر حيويــة بشــكل مامثــل لتصنيــف
الناجــن وهــذا يؤكــد تصنيــف االحتياجــات الــذي اقرتحــه الناجــون.
مــن الجديــر بالذكــر أنــه عنــد مقارنــة النتائــج الســابقة،
57

والتــي ذكــرت أن  %16مــن الناجــن مل يــروا الحاجــة لخدمــات
الرعايــة الصحيــة ،فــإن النتائــج الحاليــة تشــر إىل هــذا النقــص
يف الحاجــة كــا هــو مص ّنــف مــن قبــل الناجــن بنســبة %1
وهــذا يشــر إىل أهميــة االحتياجــات النفســية االجتامعيــة
لــدى الناجــن مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي.
بينــا توجــد حاجــة كبــرة ،تــم التعبــر عنهــا ،إىل خدمــات الصحــة
النفســية والدعــم النفــي االجتامعــي بــن الناجــن مــن العنــف
القائــم عــى النــوع االجتامعــي؛ إال أن القائم فعلياً يف العـراق محدود
جــدا ً .هنــاك القليــل مــن األطبــاء النفســيني واألخصائيــن النفســيني يف
جميــع أنحــاء العـراق ومــع العلــم بهــذا النقــص يف صفــوف موظفــي
الصحــة النفســية والدعــم النفــي واالجتامعــي فــإن معظــم خدمــات
الدعــم النفــي االجتامعــي تقــدم بشــكل غــر رسيــري وغالب ـاً مــن
قبــل العاملــن االجتامعيــن .ال توجــد ميزانيــة مخصصــة للرعايــة
الصحيــة النفســية يف العــراق وهنــاك حاجــة لتطويــر اســراتيجية/
سياســة طويلــة األجــل لســد فجوة الصحــة النفســية بطريقــة هيكلية
مبــا يشــمل تطويــر املنهجيــات واالســتامع وغريهــا مــن اآلليــات.
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 4.1.31مدى حاجة الناجني لألمن والسالمة

يشــر الجــدول أعــاه إىل أن الناجــن عمومــاً بحاجــة إىل خطــط
األمــن والســامة حيــث أن  %2منهــم صنفوهــا عــى أنهــا الزمــة وقــد
تــم تســليط الضــوء عــى هــذه الحاجــة مــن قبــل  %33مــن العائديــن
و %29مــن األشــخاص النازحــن داخليــاً و %28مــن الالجئــن و%24
مــن الناجــن يف املجتمــع املضيــف .يشــر هــذا إىل أن معظــم الناجــن
يواجهــون نوع ـاً مــن مخاطــر األمــن والحاميــة يحتــاج إىل املعالجــة.
بالنســبة للعائديــن؛ هنــاك إحســاس بالخطــر عــى حياتهــم عنــد
العــودة وبالتــايل صنفــوا ذلــك عــى أنــه أولويــة .جــاءت الحلــول
املجتمعيــة يف املرتبــة الثانيــة بنســبة  %18وهــي الحاجــة األكرث أهمية
بالنســبة لالجئــن بنســبة  .%25باملقابــل ســجلت هــذه الحاجــة الحــد
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األدىن مــن قبــل أفـراد املجتمــع املضيف بنســبة  .%16صنــف الناجون
بشــكل عــام املالجــئ عــى أنهــا الحاجــة املهمــة الثالثــة مــن قبــل
العائديــن  %21واألدىن مــن قبــل الالجئــن  .%9إن قلق العائدين بشــأن
األمــن والســامة جعلهــم يصنفــوا املالجــئ اآلمنــة يف املرتبــة األوىل.
قــام مديــرو الحــاالت املشــمولني يف هــذا التقييــم بتصنيــف
االحتياجــات بشــمل مامثــل تقريب ـاً؛ بالتــايل فــإن تقديــم متطلبــات
الحيــاة اآلمنــة يجــب أن يعتــر أولويــة بالنســبة للحكومــة
ومقدمــي الخدمــات األمنيــة .مــن األمثلــة الناجحــة عــى ذلــك
توفــر املالجــئ اآلمنــة يف إقليــم كردســتان العــراق والتــي تــؤوي
 647امــرأة ،يف عــام  )68(2016مــع ضــان ســامته ّن ورفاههــ ّن.

يشــر الرســم البيــاين أعــاه إىل أن  %22مــن الناجــن بشــكل عــام
يحتاجــون إىل االستشــارات القانونيــة ويتكــون هــذا الرقــم مــن
 %25مــن الناجــن الالجئــن و %24مــن األشــخاص النازحــن داخلي ـاً
و %21مــن العائديــن و %19مــن أفــراد املجتمــع املضيــف .مــن
املثــر لالهتــام أن  %17مــن الناجــن يعتقــدون أنهــم ليســوا
بحاجــة للحصــول عــى الدعــم القانــوين ورمبــا يعــود ذلــك إىل
قلــة الوعــي أو قلــة االهتــام برفــع الدعــاوى القانونيــة ،وقــد
كانــت النســبة %26مــن الالجئــن يف حــن كانــت  %8مــن العائديــن
ممــن ميلكــون الــرأي ذاتــه .تظهــر النتائــج احتياجــات العائديــن
للدعــم القانــوين ،حيــث تشــمل جوانــب الدعــم الخاصــة التمثيــل
القانــوين وتوثيــق القضايــا وإعــادة إصــدار الوثائــق القانونيــة ،وهــي
احتياجــات خطــرة بالنســبة للناجــن العائديــن .تظهــر إجابــات
مديــري الحــاالت تصنيف ـاً مامث ـاً لالحتياجــات ،ومــع ذلــك فبينــا
يعتقــد  %17مــن الناجــن أنهــم ليســوا بحاجــة للدعــم القانــوين

فــإن جميــع مديــري الحــاالت يــرون عــى رضورة توفــر خدمــات
الدعــم القانــوين لجميــع الناجــن بنــا ًء عــى املعرفــة والخــرة
فيــا يحتاجــه الناجــون .تشــمل التحديــات التــي تواجــه الناجــن
يف الوصــول إىل العدالــة :انعــدام الثقــة يف النظــام القضــايئ وقلــة
الوعــي بالقوانــن وحقــوق اإلنســان األساســية وإفــات املرتكبــن
مــن العقوبــة والخــوف مــن خضوعهــم لهــم كضحايــا مــن
()69
جديــد ،وجعــل الناجــن يشــعرون بانعــدام التمكــن والقــوة.
ركــز مديــرو الحــاالت الذيــن متــت مقابلتهــم بشــكل خــاص عــى
الحاجــة للدعــم عنــد إصــدار الوثائــق القانونيــة .لقــد حصلــت
وثائــق القضايــا وتشــكيل لجــان صلــح عــى نســبة  %10ورمبــا
يعتــر هــذا مجــال لــه أهميــة .عــى ســبيل املثــال ففــي إقليــم
كردســتان العــراق توجــد لجنــة صلــح مخصصــة تولــت 1037
()70
قضيــة عنــف يف عــام  2016وحلــت منهــا  %45مــن القضايــا.
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 4.1.33الحواجز أمام حصول الناجني عىل الخدمات من وجهة نظر الناجني

يشــر الجــدول إىل أن  %24مــن الناجــن بشــكل عــام يعتــرون
قلــة الوعــي هــو العقبــة األساســية التــي تواجههــم يف الحصــول
عــى الخدمــات و %33مــن العائديــن يتبعهــا  %23مــن الناجــن
مــن أفــراد املجتمــع املضيــف و %22مــن الناجــن مــن األشــخاص
النازحــن داخليــاً و %19مــن الالجئــن قــد عــروا أيضــاً عــن قلــة
الوعــي بصفتــه العقبــة األساســية أمــام الحصــول عــى الخدمــات.
يف املرتبــة الثانيــة اعتــر  %12مــن الناجــن الخــوف مــن اإلفــات
مــن العقوبــة والخــوف مــن خــرق الرسيــة والخــوف مــن الوصمــة
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االجتامعيــة والخدمــات النائيــة بأنهــا الحواجــز التــي تقــف أمــام
تقديــم الخدمــات .يعتــر األشــخاص النازحــون داخلي ـاً قلقــون مــن
خــرق الرسيــة والعقوبــة والخدمــات النائيــة يف حــن يعتــر الالجئــون
قلقــون مــن الوصمــة االجتامعيــة ،كونهــا الســبب الرئيــي لعــدم
اإلبــاغ عــن قضاياهــم ،حيــث قــد يتــم وصفهـ ّن بالعاهـرات يف حــال
فعلــن ذلــك( .)71يف املرتبــة الثالثــة يــأيت انعــدام الثقــة يف الرشطــة
بصفتــه الحاجــز األســايس ،يتبعــه ســلوكيات مقدمــي الخدمــات
الســلبية تجــاه الناجــن مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي.
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 4.1.34الحواجز أمام حصول الناجني عىل الخدمات من وجهة نظر مديري الحاالت

وفق ـاً ملديــري الحــاالت فــإن قلــة الوعــي تعتــر العقبــة األساســية
أمــام الحصــول عــى الخدمــات ،يف تقديــر العائديــن ( )%25
يتبعهــم أفــراد املجتمــع املضيــف ( )%20والالجئــن ()%19
واألشــخاص النازحــن داخليــاً ( .)%16أمــا العقبــة الثانيــة فهــي
الخــوف مــن العقوبــة والتــي تــم تســليط الضــوء عليهــا مــن قبــل
 %17مــن اإلجابــات .بالنســبة لهــم يتأثــر الالجئــون بهــذه العقبــة
بنســبة  ،%22يتبعهــم األشــخاص النازحــون داخليــاً نســبة .%20
والســبب يف ارتفــاع النســبة بــن الالجئــن هــو أن عــدد الالجئــن
الذيــن يعيشــون يف العــراق متــدين بســبب الحــس بالهويــة
واالرتبــاط حيــث أن العديــد منهــم يعرفــون بعضهــم البعــض
وبالتــايل فقــد يدفعــون باتجــاه أعــال العقــاب واالنتقــام .ومــع
ذلــك فــا يرتبــط هــذا العمــل بعــدم حصــول العائديــن أو
أفــراد املجتمــع املضيــف عــى الخدمــات حيــث أن أعدادهــم
كبــرة وفــرص إقصائهــم أقــل مــن فئــات الســكان األخــرى.
العامــل الثالــث الــذي يعيــق الحصــول عــى الخدمــات وفقـاً ملديــري
الحــاالت هــو الخــوف مــن الوصمــة ،وهــو العامــل الــذي شــكل %16
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مــن اإلجابــات .لقــد تم اعتبــار هــذا العامل مؤثــر ،يف تقديــر الالجئني
بنســبة  ،%30واألشــخاص النازحــن داخلي ـاً بنســبة  ،%17والعائديــن
وأف ـراد املجتمــع املضيــف بنســب أقــل .ولقــد رأى  %7مــن مديــري
الحــاالت املشــمولني بالدراســة أن الســلوكيات الســلبية ملــزودي
الخدمــة تؤثــر ســلباً عــى تحصيــل الخدمــات ،مقابــل  %9مــن الناجني
أيــدوا هــذه املقولــة وبالتــايل يعتــر الناجــون ان الســلوكيات الســلبية
مــن املوظفــن والتــي تشــر إىل ســلوكيات إصــدار األحــكام والتحيــز
(وخاصــة تجــاه الناجيــات مــن االغتصــاب والعنــف الجنيس) تســاهم
بشــكل أكــر يف الحــد مــن حصــول الناجــن عــى الخدمــات املختلفــة.
تشــمل الحواجــز املختلفــة عــدم كفايــة وقــت املوظفــن واملعوقــات
اللغويــة والتــي تشــكل فجــوة تواصــل بــن الناجــن ومــزودي الخدمة
وتــدين مســتوى الوعــي بالخدمــات املتاحــة وتفــكك الشــبكات
االجتامعيــة والســلوكيات املجتمعيــة والتوتــر بــن الطوائــف و/أو
املجتمعــات املحليــة والثغــرات يف تنظيــم الخدمــات للناجــن مــن
العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي (الفشــل يف توفــر الرسيــة
()72
وقلــة موظفــات األمــن اإلنــاث واإلجـراءات البريوقراطيــة وغريهــا).

 4.1.35اقرتاحات الناجني لتحسني الخدمات

يظهــر الرســم البيــاين أعــاه أن أغلــب الناجــن مــن العنــف القائــم
عــى النــوع االجتامعــي ( )%31يقرتحــون أنــه يجــب تحســن
الخدمــات العامــة لالســتجابة بفعاليــة الحتياجــات إنقــاذ الحيــاة التي
مل يتــم تلبيتهــا لــدى الناجــن ،كــا أكــد األشــخاص النازحــون داخليـاً
والالجئــون والعائــدون وأفـراد املجتمــع املضيــف عــى أهمية تحســن
الخدمــات العامــة .ثانيــاً ،مل يــويص  %25مــن املســتجيبني الناجــن
بأيــة اقرتاحــات .وثالثـاً ،فقــد اقــرح املســتجيبون زيــادة الدعــم املــايل
(املســاعدة النقديــة) مــع توفــر املزيــد مــن فــرص كســب الــرزق.
لقــد جــاء هــذا املقــرح بشــكل أســايس مــن العائديــن  %29يتبعهــم
األشــخاص النازحــن داخليــاً  %28والالجئــن  %19وأفــراد املجتمــع

املضيــف  .%15يشــر هــذا إىل أهميــة دعــم ســبل الــرزق للعائديــن،
وهــو األمــر الــذي يشــر أيضـاً إىل رضورة الربامــج الشــاملة بالقيــادة
املجتمعيــة والتــي ميكــن أن تســاعد العائديــن يف جهــود التعــايف.
رابعـاً ،أوىص الناجــون بنســبة  %7مــن اإلجابــات مبشــاركة الرجــال يف
نــر الوعــي املجتمعــي بشــأن حاميــة وتعزيــز حقــوق املــرأة .ورمبــا
ترجــع هــذه اإلجابــة إىل حقيقــة أن الرجــال هــم أصحــاب الق ـرار
بالنســبة لتحديــد أنــواع الخدمــات التــي ميكــن للمــرأة يف أرسهــم أن
تحصــل عليهــا .لقــد تــم التأكيــد عــى هــذه النتيجــة اإليجابيــة أيضـاً،
حيــث أراد  %75مــن الناجــن تقديــم اقرتاحــات تنضــوي عــن أملهــم
يف تحســن وإعــادة بنــاء حياتهــم والعثــور عــى حلــول ملشــكالتهم.
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النتائج الرئيسية

 4.1.36اقرتاحات مديري الحاالت لتحسني الخدمات

إن عــدد كبــر مــن مديــري الحــاالت ( %36منهــم) دعــوا إىل
الحاجــة لتحســن الخدمــات العامــة وقــد ظهــرت نتيجــة مامثلــة
ملــا أكــد الناجــون عليــه .قــدم مديــرو الحــاالت هــذا االقــراح
فيــا يخــص االجئــن  %50يتبعهــم العائديــن  %41واملجتمعــات
املضيفــة  %40وأخــرا ً األشــخاص النازحــن داخليــاً .%28
االقــراح الرئيــي الثــاين ( %21مــن اإلجابــات) واملقــدم مــن
مديــري الحــاالت كان زيــادة الدعــم املــايل وتوفــر فــرص كســب
رزق إضافيــة .تنضــوي هــذه النتيجــة عــى الوضــع املــايل الحــرج
للناجــن مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي والــذي
ميكــن أن يكــون مــن العوامــل املســاهمة يف نقــاط الضعــف
والتعــرض ملخاطــر أشــكال العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي
املختلفــة .إن األط ـراف املعنيــة التــي تشــمل املؤسســات الحكوميــة
واملنظــات املحليــة والدوليــة يجــب أن تأخــذ هــذا املقــرح عــى
محمــل الجــد .أمــا االق ـراح الرئيــي الثالــث الــذي قدمــه مديــرو
الحــاالت بواقــع  %16منهــم فقــد كان تحســن جــودة تزويــد
الخدمــات للناجــن مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي.
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مــن الجديــر باملالحظــة أن مشــاركة الرجــال ونــر الوعــي كان
ـي ( )%13نســبة إجابــات
مقرتح ـاً مــن قبــل مديــري الحــاالت بضعفـ ّ
الناجــن .وتنبــئ هــذه النتيجــة بالحاجــة إىل إنشــاء برامــج شــاملة
بقيــادة مجتمعيــة مبشــاركة الرجــال والفتيــان كــركاء متســاوين
واألهــم كأبطــال لحاميــة وتعزيــز حقــوق املــرأة يف مجتمعاتهــم.
مبــا أن العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي يؤثــر عــى الناجــن
مــن العنــف كاألرسة واملجتمــع املحــي واملجتمــع األكــر؛ يعتــر
دور الرجــال والفتيــان أمــرا ً أساســياً ،ليــس فقــط يف مشــاركتهم
بجلســات نــر الوعــي بــل أيضــاً كــركاء متســاوين وأبطــال
لجعــل املجتمعــات صديقــة للمــرأة مــن خــال التكريــس الح ـرام
رغبــات ومشــاعر النســاء والفتيــات يف صنــع القــرارات والخيــارات
يف األمــور املهمــة بالنســبة لهــن لــي يتمتعــن بقدراتهــ ّن.
يبــدو مــن إجابــة  %4مــن مديــري الحــاالت أن مثــة حاجــة إىل بــذل
جهــود إضافيــة لتهيئــة بيئــة تكفــل الحاميــة والرعايــة للنســاء،
مبــا أن احتــاالت مصادفتهــن وتعرضهــن ألنــواع مختلفــة مــن
العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي هــي احتــاالت أكــر.
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النتائج الرئيسية من مناقشات مجموعات
الرتكيز مع ممثيل القطاع اإلنساين
كجــزء مــن متريــن التقييــم هــذا تــم عقــد  11مناقشــة
مركــزة أيضــاً يف  11محافظــة مبشــاركة  60منظمــة و90
ممثــاً للقطــاع اإلنســاين .باإلضافــة إىل احتياجــات وخدمــات
الناجــن مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي .وغطــت
املناقشــات القضايــا املتعلقــة بقــدرة واســتعداد املنظــات
لالســتجابة الحتياجــات الناجــن .فيــا يــي النتائــج الرئيســية:

القسم األول :احتياجات الناجني

تهــدف األســئلة يف هــذا القســم إىل تحديــد الناجني من العنــف القائم
عــى النــوع االجتامعــي ومــدى وجــودة الخدمــات املقدمــة لهــم.
 .1ردا ً عــى ســؤال «برأيــك مــا هــي الخدمــات األكــر أهميــة التــي
يحتاجهــا الناجــون مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي؟»
عــر معظــم املشــاركني يف املناقشــات الجامعيــة امل ُركــزة عــن أن
األمــن والســامة املبــارشة هــي الخدمــة األكــر أهميــة التــي يحتاجهــا
الناجــون .مــن املهــم ذكــر أن هــذا الــرأي قــد تــم ذكــره بشــكل
كبــر مــن قبــل املشــاركني يف املناقشــات الجامعيــة امل ُركــزة يف كل
مــن البــرة وديــاال وأربيــل وكربــاء وكركــوك .تــم ذكــر الدعــم
النفــي االجتامعــي كثــاين أهــم احتيــاج ســلط املشــاركون عليــه
الضــوء يف كل مــن األنبــار ودهــوك والســليامنية ،يف حــن تــم ذكــر
خدمــات الرعايــة الصحيــة بصفتهــاا ثالــث أهــم احتيــاج طــارئ
لــدى الناجــن وخاصــة املشــاركني مــن بغــداد وصــاح الديــن .وأخـرا ً
تــم اعتبــار الدعــم القانــوين خامــس احتيــاج أســايس .وكــا يظهــر
مــن هــذه النتائــج فــإن مفهــوم املشــاركني عــن األمــن والســامة
كأكــر احتيــاج طــارئ يعكــس تاريــخ العــراق يف اآلونــة األخــرة
معالنزاعــات وســفك الدمــاء ،باإلضافــة إىل البيئــة األمنيــة غــر
املســتقرة والهشــة التــي ينتــر فيهــا العنــف القائــم عــى النــوع
االجتامعــي .وبالتــايل فــإن معظمهــم يعتــر أن إنشــاء مالجــئ أمنيــة
وأماكــن حاميــة ســيقدم لهــم درجــة مــن األمــن وخاصــة للعائديــن.
 .2ردا ً عــى ســؤال« :مــا هــي الخدمــات املتاحــة للناجــن مــن العنــف
القائــم عــى النــوع االجتامعــي؟ ومــا هــو مــدى تلبيــة احتياجاتهــم؟»
أشــار معظــم املشــاركني يف املناقشــات الجامعيــة امل ُركــزة إىل الحاجــة
ملالجــئ آمنــة وخاصــة األشــخاص مــن األنبــار وديــاىل وكركــوك
ونينــوى وصــاح الديــن .إن عــدم وجــود مالجــئ آمنــة قــد يجعــل
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الكثــر مــن الناجــن معرضــن لخطــر التعــرض ملزيــد مــن الــرر.
ثانيــاً ،تــم اعتبــار خدمــات الدعــم النفــي واالجتامعــي رضوريــة
حســب االقتضــاء يف كل ســياق عــى حــدة؛ األمــر الــذي تــم الرتكيــز
عليــه مــن قبــل املشــاركني مــن البــرة ودهــوك .باإلضافــة إىل
هذيــن النوعــن مــن الخدمــات فــإن الحاجــة لخدمــات الرعايــة
الصحيــة ونــر الوعــي تــم اعتبارهــا جوهريــة وأساســية بالنســبة
للناجــن مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي .إن إدراك
املشــاركني العتبــار تلــك الخدمــات أساســية يصاحــب مــا يعتربونــه
مبثابــة االحتياجــات األكــر أهميــة والتــي تــم ذكرهــا أعــاه.
 .3ردا ً عــى ســؤال «مــا هــي التحديــات األساســية التي متنــع الحصول
عــى الخدمــات؟» ذكــر املشــاركون الخــوف والعــار والوصمــة
االجتامعيــة كبعــض مــن العقبــات األساســية ،مــع تســليط الضــوء
عليهــا بشــكل خــاص مــن قبــل الناجــن مــن األنبــار وكركــوك ونينــوى
وصــاح الديــن ،حيــث تعرضــت تلــك املحافظــات ســابقاً لهجــوم
الدولــة اإلســامية .تــم اعتبــار قلــة الوعــي العقبــة الثانية الرئيســية يف
نظــر املشــاركني مــن بغــداد وديــاىل ودهــوك وكربــاء .ومــن الجديــر
باملالحظــة أن كال هذيــن العاملــن مرتابطــان؛ حيــث أن قلــة الوعــي
ميكــن أن تحفــز الشــعور بالعــار والذنــب بــن الناجــن مــن العنــف
القائــم عــى النــوع االجتامعــي .وتــم اعتبــار قلــة الثقــة يف مــزودي
الخدمــة وخاصــة الرشكــة والــوكاالت األمنيــة الحكوميــة مبثابــة
التحــدي الرئيــي الثالــث الــذي يحــول دون الحصول عــى الخدمات.
 .4ردا ً عــى ســؤال «هــل تعتــر خدمــات االســتجابة للعنــف
القائــم عــى النــوع االجتامعــي التــي تقودهــا الحكومــة قــادرة
عــى تلبيــة احتياجــات الناجــن مــن العنــف القائــم عــى النــوع
االجتامعــي؟» يعتقــد عــدد كبــر مــن املشــاركني أنهــم ال يحصلــون
عــى الخدمــات القانونيــة واألمنيــة ،حيــث عــر املشــاركني يف
املناقشــات الجامعيــة امل ُركــزة مــن األنبــار وديــاىل وكركــوك ونينــوى
وصــاح الديــن والســليامنية عــن عــدم رضاهــم ،وبصفــة خاصــة يف
املناطــق التــي تقــع يف وســط العــراق والتــي تعرضــت لهجــات
الدولــة اإلســامية بشــكل مكثــف .ومــع ذلــك ،يعتقــد عــدد مــن
املشــاركني أن الخدمــات كانــت مرضيــة إىل ٍ
حــد مــا ولكــن ليــس
باملســتوى املطلــوب .لقــد تــم التعبــر عــن تلــك اآلراء مــن قبــل
املشــاركني مــن املناقشــات الجامعيــة امل ُركــزة يف دهــوك وأربيــل

ونينــوى والســليامنية .عــى جانــب آخــر ،كان املشــاركون مــن
كربــاء لديهــم رأي مفــاده أن مــزودي الخدمــات يلبــون احتياجــات
وتوقعــات الناجــن مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي.
 .5ردا ً عــى ســؤال« :برأيــك ،مــا الــذي يجــب تغيــره لجعــل
الخدمــات أفضــل وأكــر فعاليــة للناجــن؟»؛ يعتقــد املشــاركون مــن
بغــداد وأربيــل وديــاىل ونينــوى وصــاح الديــن أن األولويــة يجــب
أن ت ُعطــى لتحســن العالقــة بــن املؤسســات الحكوميــة ومــزودي
الخدمــة؛ لضــان الكفــاءة ولتقليــل البريوقراطيــة قــدر اإلمــكان.
ثانيـاً ،تــم ذكــر نــر الوعــي خاصــة مــن قبــل املشــاركني يف البــرة
وكربــاء والســليامنية كثــاين أولويــة فيــا يخــص مــا يجــب تغيــره
لجعــل الخدمــات أفضــل وأكــر فعاليــة .ولقــد تــم إعطــاء األولويــة
لهذيــن الجانبــن يف املحافظــات التــي مل تتعــرض بشــكل مبــارش
لهجــات تنظيــم الدولــة اإلســامية .ويف املنزلــة الثالثــة ،اعتــر
املشــاركون يف املناقشــات الجامعيــة امل ُركــزة يف كل مــن دهــوك
وكربــاء أن اســتخدام الــدورات واألنشــطة الرتفيهيــة كآليــة تكيــف
نفســية واجتامعيــة لصالــح الناجــن مــن العنــف القائــم عــى النــوع
االجتامعــي هــو حــل مفيــد .كــا متــت املالحظــة ،فــإن تصنيــف
هــذه األولويــات يختلــف مــن محافظــة ألخــرى بحســب الظــروف
الخاصــة بالناجــن مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي
يف كل محافظــة .إن املناطــق التــي تعرضــت لهجــات الدولــة
اإلســامية بشــكل مبــارش مــا تـزال تســعى للحصــول عــى الخدمــات
األمنيــة باملقــام األول ،يف حــن أن املحافظــات األخــرى تســعى
لتفعيــل حمــات نــر الوعــي وغريهــا مــن الــدورات التدريبيــة.

القســم الثــاين :قــدرة املؤسســات عــى تقديــم
الخدمــات للناجــن مــن العنــف القائــم عــى النــوع
االجتامعــي

 .1ردا ً عــى ســؤال «مــا نــوع خدمــات العنــف القائــم عــى النــوع
االجتامعــي التــي تقدمهــا منظمتــك للناجــن منــه؟» اعتــر أغلــب
املشــاركني يف املناقشــات الجامعيــة امل ُركــزة يف األنبــار والبــرة
وبغــداد ودهــوك وديــاىل وكربــاء وكركــوك ونينــوى وصــاح الديــن
والســليامنية أن الخدمــات النفســية االجتامعيــة هي الجانب األســايس
مــن الخدمــات التــي تقدمهــا منظامتهــم للناجــن مــن العنــف القائم

عــى النــوع االجتامعــي .وكان تقديــم الدعــم القانــوين هــو الجانــب
الثــاين مــن الخدمــات ،خاصــة يف حالــة املنظــات يف كل مــن األنبــار
والبــرة وديــاىل وصــاح الديــن والســليامنية .لقــد تبــن أن الخدمات
األخــرى ،مثــل خدمــات الرعايــة الصحيــة ،مــن الجوانــب الثانويــة
يف القامئــة ،وذكــر معظــم املشــاركني فيــا يخــص الجــودة ونطــاق
تقديــم الخدمــات بأنهــا ليســت كافيــة أو ليســت مرضيــة ،وبالتــايل
فقــد طالبــوا بتحســن الخدمــات مــن حيــث الكــم والكيــف ،وســيتم
تحســن بنــاء القــدرات والتدريــب لفــرق تقديــم الخدمــة ،كــا ركزوا
عــى أن املؤسســات الحكوميــة والدوليــة مبــا يشــمل األمــم املتحــدة
يجــب أن تدعــم تزويــد وتقديــم تلــك الخدمــات .ركــز العديــد منهــم
أيض ـاً عــى الحاجــة إىل تغيــر اآلليــات القامئــة حالي ـاً بالرشاكــة مــع
املؤسســات الحكوميــة التــي ميكــن أن تســاعد يف تقديــم الخدمــة.
 .2ردا ً عــى ســؤال «كيــف تغــرت خدماتــك أو أثــرت عــى حيــاة
الناجــن مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي؟» ذكــر جميــع
املشــاركني فيــا يخــص العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي
أن خدماتهــم لهــا تأثــر إيجــايب خاصــة يف مجــاالت إعــادة تأهيــل
الناجــن مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي وتقديــم
دعــم االستشــارات وخلــق فــرص ســبل العيــش واســتعادة الثقــة
بالنفــس وتقديــر الــذات .ذكــر املشــاركون يف املناقشــات الجامعيــة
امل ُركــزة مــن بغــداد دورهــم يف إعــادة التأهيــل الناجــح للناجــن،
حســنت تدخالتهــم بشــكل كبــر مــن تراجــع
حيــث أنــه يف ديــاىل ّ
معــدالت محاولــة الناجــن االنتحــار .إن تجــاوز مخــاوف كونهــم
ضحايــا مــن جديــد قــد تــم اعتبــاره اإلنجــاز األبــرز يف كركــوك.
وباملقابــل ركــز املشــاركون عــى اســتعادة ثقــة الناجــن يف
صــاح الديــن وأهميــة استشــارة األرسة يف دهــوك وإيجــاد دعــم
ســبل الــرزق يف الســليامنية وتقديــم الدعــم القانــوين يف نينــوى.
 .3ردا ً عــى ســؤال «هــل يعتــر مقدمــو الخدمــات اإلنســانية مدربــن
جيــدا ً عــى تنفيــذ مهامهــم؟» ،يعتقــد أغلــب املشــاركني أن هنــاك
درجــة معتدلــة مــن التدريــب املقــدم ملمثــي القطــاع اإلنســاين،
باســتثناء املشــاركني مــن البــرة ،الذيــن حافظــوا عــى فــرص تدريــب
وبنــاء قــدرات كافيــة ميكــن أن تؤثــر عــى تقديــم الخدمــة والحصــول
عــى الخدمــات مــن قبــل الناجــن مــن العنــف القائــم عــى النــوع
االجتامعــي .يعتقــد املشــاركون يف املناقشــات الجامعيــة امل ُركــزة مــن
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الســليامنية بأنهــم حصلــوا عــى الدعــم الــازم يف تقديــم الخدمــات
يف مجــاالت الخدمــات النفســية واالجتامعيــة والقانونيــة ودعــم ســبل
الــرزق ،وعـ ّـر مشــاركون مــن ديــاىل عن الحاجــة للمزيد مــن التدريب
الــذي ميكــن أن يــؤدي إىل تحســن تقديــم الدعــم القانــوين للناجــن.
مــن الجديــر باملالحظــة أنــه مل تذكــر أي مــن تلــك املؤسســات الحاجة
للتدريــب يف الحاميــة الذاتيــة ملوظفيهــا يف العمــل يف املناطــق عاليــة
املخاطــر ،والتدريــب الخــاص يعتــر الزم ـاً عــى نح ـ ٍو متزايــد لــدى
األشــخاص الذيــن يعملــون يف قضايــا العنــف الجنــي واالغتصــاب.
 .4ردا ً عــى ســؤال «كــم مــرة تــم تدريــب مقدمــي الخدمــات
مــن منظمتــك عــى تقديــم خدمــات الوقايــة واالســتجابة للناجــن
مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي؟» ،تبــن أن معــدل
الــدورات التدريبيــة التــي حصــل عليهــا املوظفــون يف بغــداد
وديــاىل وكركــوك ونينــوى وصــاح الديــن كان أربــع دورات يف
الســنة ،وكان العــدد يف املحافظــات األخــرى يصعــب تقديــره.
وتعتمــد قــدرة املنظــات عــى تقديــم الــدورات التدريبيــة عــى
قدراتهــا وعــى مــدى التنســيق مــع املنظــات األخــرى وآليــات
التعــاون التــي تســتعني بهــا يف التنســيق مــع الــوكاالت الحكوميــة.
 .5ردا ً عــى ســؤال «يف تقديركــم ،مــا هــي التحديــات الرئيســية
التــي تواجهونهــا عنــد تقديــم الخدمــات للناجــن مــن
العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي؟» ناقــش املشــاركون
يف املناقشــات الجامعيــة امل ُركــزة التحديــات واملحــددات
الخاصــة باملحافظــات ومناطــق العمــل عــى النحــو اآليت:
أ .املناطــق املحــررة :التــي هاجمهــا ســابقاً تنظيــم الدولــة اإلســامية
وهــي املناطــق التي عاد إليها األشــخاص النازحون داخليـاً ،مثل األنبار
وديــاىل وكركــوك ونينــوى وصــاح الدين .كانــت التحديــات األبرز هي:
 التحديــات األمنيــة ،مثــل مجموعــات امليليشــيات التــيتتمتــع باإلفــات مــن العقــاب ،وال ميكــن أن تتــم محاكمــة
أفرادهــا أمــام املحاتكــم ،وبالتــايل هيــأت إحساســاً بانعــدام
األمــان وبثــت الخــوف يف أوســاط الســكان بشــكل عــام ،ال
ســيام الناجــن مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي.
 التدخــات املتزايــدة مــن الســلطات املحليــة يف الدولــة ،مبــا يشــملالــوكاالت األمنيــة ،يف عمليــات املؤسســات واألنشــطة املربمجــة،
وهــي التدخــات التــي لهــا تأثــر ســلبي عــى تقديــم الخدمــة.
 عــدم وجــود اســتجابة مالمئــة مــن طــرف الحكومــة تجــاه حفــظحيــاة الناجــن باإلضافــة إىل احتياجــات الحاميــة طويلــة األجــل.
69

تقييم احتياجات الناجني

الخــوف مــن الوصمــة االجتامعيــة والعزلــة االجتامعيــة واإلقصــاءوالتهديــدات بالقتــل واإلبــادة وخاصــة يف صفــوف الناجــن مــن
العنــف الجنــي.
 عــدم وجــود مالجــئ آمنــة مخصصــة للناجــن مــن النســاء والرجــالواألطفال.
 عــدم وجــود النيــة السياســية وانتشــار املامطلــة البريوقراطيــة دونداعــي يف تنفيــذ القوانــن التــي تقــدم الحاميــة القانونيــة للناجــن
مــن العنــف.
 قلــة الوعــي مــن جهــة الناجــن بشــأن توفــر الخدمــات لهــم يفمناطقهــم.
 األعــراف واملعتقــدات القبليــة والتــي تصــب يف صالــح تأجيــجالعنــف الجنــي يف معظــم املناطــق ،حيــث يتــم قتــل الناجــن أيضـاً
باســم الــرف.
ب .أربيل والسليامنية ودهوك:
 عــدم االســتمرار يف الربامــج والتمويــل غــر الــكايف ،حيــث يتــمتقديــم معظــم الربامــج ملــدة محــددة مــن الوقــت دون تجديدهــا
أو متديدهــا .معظــم املســتفيدين مــن تلــك الربامــج هــم األشــخاص
النازحــن داخليـاً والالجئــن وليــس املجتمعــات املضيفــة التــي تحتــاج
مزيج ـاً مــن التدخــات طويلــة األمــد والفوريــة.
 انعــدام الحساســية البريوقراطيــة لــدى املؤسســات الحكوميــة تجــاهاإلقـرار بأهميــة تدخــات العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي.
 قلة املعرفة بالخدمات املقدمة. الزيــادة يف معــدالت زواج األطفــال وتعــدد الزوجــات بســببتدفــق األشــخاص النازحــن داخلي ـاً والالجئــن إىل تلــك املحافظــات.
ت .بغداد والبرصة وكربالء:
 بُعــد الخدمــات وبالتــايل صعوبــة حصــول الناجــن عــى تلــكالخدمــات النائيــة عنهــم.
 قلــة التدخــات املتعلقــة بحــاالت الطــوارئ التــي قــد تســتجيبلالحتياجــات الفوريــة والطارئــة بحاميــة حيــاة الناجــن.
 األعــراف واملعتقــدات القبليــة التــي تثبــط اإلبــاغ وتســحبالدعــم االجتامعــي واألرسي للناجــن مــن العنــف القائــم عــى النــوع
االجتامعــي.
 قلــة التمويــل للربامــج املخصصــة لقضايــا العنــف القائــم عــىالنــوع االجتامعــي الجديــدة واملســتمرة والتــي ميكــن ان تســتجيب
لالحتياجــات الفريــدة لألفــراد بحســب الســن والنــوع االجتامعــي

النتائج الرئيسية من املناقشات الجامعية
املُركزة مع املؤسسات الحكومية
تــم عقــد مثانيــة مناقشــات جامعيــة ُمركّــزة يف كل مــن بغــداد
واربيــل مــع مشــاركني مــن وزارة الصحــة والعــدل والعمــل
والشــؤون االجتامعيــة والداخليــة والهجــرة والنــزوح بخصــوص قــدرة
املؤسســات الحكوميــة اســتجاب ًة لقضايــا العنــف القائــم عــى النــوع
االجتامعــي وتقديــم الخدمــات للناجــن مــن العنــف القائــم عــى
النــوع االجتامعــي .تــم إجـراء جلســات املناقشــات الجامعيــة امل ُركــزة
مبشــاركة  60ممثــل مــن الــوزارات أعــاه .فيــا يــي نتائــج املقابــات:
 .1ردا ً عــى ســؤال« :مــا هــو القســم الــوزاري الــذي يعمــل عــى
تقديــم خدمــات العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي؟» ،أشــار
املشــاركون مــن بغــداد وأربيــل إىل اختالفــات بــن الــوزارات
املشــمولة .عــى ســبيل املثــال يف وزارة الداخليــة يف بغــداد هنــاك
قســم يدعــى وحــدة حاميــة األرسة ،يف حــن تضــم الــوزارة املعنيــة
يف إقليــم كردســتان الع ـراق مديريــة محاربــة العنــف ضــد املــرأة.
باملقابــل ،يف وزارة العمــل والشــؤون االجتامعيــة العراقية يوجد قســم
رعايــة املــرأة ،بينــا تضــم الــوزارة ذاتهــا يف إقليــم كردســتان العـراق
مديريــة التنميــة االجتامعيــة .لقــد تبــن أن هنــاك تعــاون بســيط أو
معــدوم بــن تلــك األقســام والوحــدات ،والتــي ميكــن أن تؤثــر بشــكل
طفيــف عــى مســتوى تقديــم الخدمــة والوصــول إىل الناجــن.
 .2ردا ً عــى ســؤال «مــا نــوع خدمــات الوقايــة واالســتجابة لقضايــا
العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي التــي يتــم تنفيذهــا؟»
أشــار املشــاركون إىل خدمــات الرعايــة الصحيــة املقدمــة مــن قبــل
وزارات الصحــة يف كال املحافظتــن والخدمــات النفســية واالجتامعيــة
مــن قبــل وزارة العمــل والشــؤون االجتامعيــة وخدمــات الدعــم
القانــوين مــن قبــل وزارات العــدل ،وخدمــات نــر الوعــي واإلحالــة
مــن قبــل وزارات الداخليــة .مــن بــن تلــك الخدمــات تلقــت
الخدمــات القانونيــة الرضــا األقــل مــن الناجــن بحســب النتائــج
الكميــة املقدمــة يف قســم النتائــج .مــن ناحيــة أخــرى هنــاك
مشــكالت تتعلــق بعــدم وجــود منهجيــة للمســاواة بــن الجنســن
يف التوظيــف يف وزارة الداخليــة ،باإلضافــة إىل األســئلة الخطــرة
املتعلقــة بحــوادث مخالفــة قواعــد الرسيــة املكفولــة للناجــن.
 .3ردا ً عــى ســؤال «هــل تــم إجـراء الرصــد والتقييم لخدمــات العنف
القائــم عــى النــوع االجتامعــي املقدمــة مــن قبــل الــوزارة؟ متــى؟»،

ذكــر املشــاركون مــن جميع الــوزارات الخمــس يف بغــداد وأربيل تدين
أو انعــدام مســتوى الرصــد والتقييــم؟ ويف معظــم الحــاالت يقومــوا
بجمــع البيانــات وإعــداد التقاريــر بنــا ًء عــى الخدمــات املقدمــة.
لقــد تــم إجـراء هــذا التقييــم بشــكل خــاص مــن قبــل املشــاركني مــن
وزارة الداخليــة والعمــل والشــؤون االجتامعيــة مــن بغــداد ووزارة
العــدل يف إقليــم كردســتان الع ـراق .ومــع ذلــك يعتقــد عــدد مــن
املمثلــن مــن وزارة الصحــة والعمــل والشــؤون االجتامعيــة أن هنــاك
درجــة مــا مــن التقييــم الــذي أجــري لخدمــات العنــف القائــم عــى
النــوع االجتامعــي .بشــكل عــام ،هنــاك رصــد وتقييــم بســيط يعــود
بجــزء منــه لعــدم وجــود النيــة السياســية إلجــراء أعــال الرصــد
والتقييــم ،باإلضافــة إىل عــدم وجــود هيكليــة بريوقراطيــة حكوميــة
ـتوى
يف هــذا الصــدد .ولقــد اتفــق جميــع املمثلــن عــى وجــود مسـ ً
بســيط أو منعــدم مــن التقييــم لكفــاءة مالجــئ الحاميــة القامئــة.
 .4ردا ً عــى ســؤال «ألي مــدى تــم تدريــب موظفيــك لالســتجابة
لخدمــات العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي؟» اتفــق املشــاركون
عــى أنــه ال توجــد فــرص تدريبيــة كافيــة مقدمــة ملوظفيهــم .تلقــى
املوظفــون يف وزارة العــدل املســتوى األدىن مــن التدريــب ،ويعــود
هــذا النقــص يف فــرص التدريــب وبنــاء القــدرات بتأثــر ســلبي
عــى الكفــاءة والفعاليــة (وخاصــة بــوزارات الداخليــة والعــدل
والهجــرة والنــزوح) يف تقديــم الخدمــات مثــل خدمــات الدعــم
القانــوين باملقارنــة مــع الخدمــات النفســية واالجتامعيــة املقدمــة
مــن قبــل املوظفــن يف وزارة الصحــة والعمــل والشــؤون االجتامعيــة
الــذي تلقــوا املزيــد نســبياً مــن فــرص التدريــب وبنــاء القــدرات.
 .5ردا ً عــى ســؤال« :مــا هــي مواضيــع خدمــات االســتجابة لقضايــا
العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي وأي مــن املوظفــن الذيــن
تــم تدريبهــم عــى تقديــم تلــك الخدمــات؟؟» ،ذكــر املشــاركون
أن وزارات الداخليــة قدمــت جلســات تدريبيــة بشــأن حقــوق
اإلنســان وأنــواع العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي املختلفــة
وحــول تنفيــذ القوانــن ،كــا قدمــت وزارة الصحــة التدريــب
بشــأن اإلبــاغ عــن حــاالت العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي
وكيفيــة تحريــر التقاريــر واملحافظــة عــى رسيــة الناجــن.
ولقــد قدمــت وزارة العمــل والشــؤون االجتامعيــة التدريــب
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ملوظفيهــا حــول إدارة الحــاالت والخدمــات النفســية واالجتامعيــة
والعنايــة بالناجــن مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي،
إذ قدمــت وزارة العــدل الــدورات التدريبيــة بشــأن نــر التوعيــة
مســتوى مــن التدريــب
القانونيــة .ولقــد قدمــت الــوزارة أدىن
ً
باملقارنــة بغريهــا ،وقــد أدى عــدم كفايــة الفــرص التدريبيــة تلــك
إىل نقــص يف التنســيق املالئــم ،وبالتــايل عــدم كفــاءة االســتجابة
لحــاالت العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي بشــكل خــاص.
عــدد الــدورات املقدمــة ملوظفــي الــوزارات كان متباينــاً؛
فعــى ســبيل املثــال قدمــت بعــض الــوزارات تدريبــاً ســنوياً،
يف حــن قدمــت أخــرى تدريبــاً موســمياً/فصلياً ،كــا أشــار
املشــاركون إىل الحاجــة للتدريــب عــى الحاميــة والرعايــة
الذاتيــة للموظفــن العاملــن يف املناطــق عاليــة املخاطــر.
 .6ردا ً عــى ســؤال« :مــا أنــواع التدريبــات التــي تــويص بــأن
يحصــل عليهــا موظفيــك يف املســتقبل عــى ســبيل رفــع مســتوى
قدراتهــم؟» ،عــر جميــع املشــاركني عــن رغبتهــم يف الحصــول عــى
دورات متقدمــة بشــأن إدارة الحــاالت واإلبــاغ والتوثيــق ومســارات
اإلحالــة .تعتــر تلــك الــدورات التدريبيــة أساســية للموظفــن يف
وزارات الداخليــة والعمــل والشــؤون االجتامعيــة ،كــا أن وزارات
الصحــة والعمــل والشــؤون االجتامعيــة بحاجــة إىل دورات تتعلــق
بكيفيــة اإلبــاغ والتعبــر كتابيــاً عــن صدمــة الناجــن النفســية.
تشــر طلبــات التدريــب تلــك إىل وجــود حاجــة لزيــادة وتحســن
جــودة التدريــب وقــدرات االســتجابة الحتياجــات الناجــن.
 .7ردا ً عــى ســؤال« :مــا هــو الدعــم املتــاح للرجــال والصبيــة الناجــن
مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي يف وزارتكــم؟» ،ذكــر
املشــاركون مــن جميــع الــوزارات عــدم وجــود أماكــن مخصصــة أو
مالجــئ آمنــة للناجــن الذكــور .يف بعــض الحــاالت يبقــى الناجــون
الذكــور يف الســجن أو مراكــز الرشطــة ،ومــن الجديــر بالذكــر أن
هــذا التقييــم قــد كشــف عــن أن  %22مــن جميــع الناجــن مــن
العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي هــم مــن الذكــور ،و%11
مــن مديــري الحــاالت رجــال .يشــر هــذا إىل انعــدام التــوازن يف
اســتجابة النــوع االجتامعــي بــن مديــري الحــاالت .إن انعــدام
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التــوازن يعتــر مشــكلة شــائعة لــدى معظــم املؤسســات الحكوميــة
املعنيــة بشــؤون العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي ،فعــى
ســبيل املثــال تبــن أن أغلــب موظفــي وزارة الداخليــة مــن
الذكــور .و %9مــن القضــاة يف إقليــم كردســتان الع ـراق مــن النســاء،
بينــا تشــكل النســاء  %31مــن جميــع املحققــن القضائيــن.
 .8إن معظــم موظفــي وزارة العمــل والشــؤون االجتامعيــة مــن
النســاء واملعــدل يف وزارة الصحــة غــر متــوازن مــن حيــث النــوع
االجتامعــي .ميكــن أن يكــون لحقيقــة أن معظــم موظفــي وزارة
الداخليــة رجــال دور يف عــدم تشــجيع الناجيــات مــن اإلنــاث عــى
اإلبــاغ عــن حاالتهــن بتلــك الــوزارات ،وميكــن أن يقــال ذلــك
أيضــاً عــن الناجــن وإبــاغ وزارة العمــل والشــؤون االجتامعيــة.
 .9ردا ً عــى ســؤال« :كيــف تتلقــى الــوزارة حــاالت العنــف
القائــم عــى النــوع االجتامعــي وتقــوم بإجــراء اإلحالــة
للــوزارات  /وكاالت األمــم املتحــدة  /املنظــات غــر
الحكوميــة األخــرى؟»؛ ذكــر املشــاركون مــن الــوزارات املتنوعــة
الطــرق التاليــة ملســارات املرجعيــة القامئــة يف وزاراتهــم:
تلقــت وزارة الداخليــة يف إقليــم كردســتان العــراقحــاالت العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي مــن
خــال مكاتــب مديريــة محاربــة العنــف الخاصــة بهــا.
 قامــت وزارات الداخليــة يف العـراق وإقليــم كردســتان ،باإلضافــة إىلوزارة الهجــرة والنــزوح العراقيــة ،بإرســال حــاالت العنــف القائــم عىل
النــوع االجتامعــي إىل املحاكــم ،وإىل وزارة الصحــة عنــد االقتضــاء.
تتلقــى وزارة الصحــة أعــدادا ً كبــرة مــن الحــاالتالتــي يتــم إرســالها مــن املستشــفيات واملحاكــم
والعيــادات الخاصــة إىل وحــدات الطــب الرشعــي.
قــد تتلقــى وزارات العــدل أيضــاً حــاالت مــنوزارة الصحــة ووزارة العمــل والشــؤون االجتامعيــة.
يضــم نظــام اإلحــاالت التحديــات الخاصــة بــه بشــأن مواجهــة
التأجيــات البريوقراطيــة وانعــدام الحساســية الحكوميــة يف
تحديــد أولويــات اإلحالــة للناجــن إىل الخدمــات املتخصصــة.
.10ردا ً عــى ســؤال« :مــا هــي التحديــات الرئيســية
التــي تواجــه نظــام اإلحالــة؟»؛ حــدد املشــاركون يف
املناقشــات الجامعيــة امل ُركــزة األســباب واملحــددات التاليــة:

ســحب القضايــا مــن قبــل الناجــن مــن العنــفالقائــم عــى النــوع االجتامعــي ألســباب غــر معروفــة.
خــوف األطبــاء مــن كتابــة تقاريــر طبيــة بســبب املخاطــراملحتملــة واملهــددات عــى حياتهــم مــن مرتكبــي العنــف.
التأخــرات يف اإلبــاغ عــن الحــاالت بســبب عــدم الكفــاءة يفإدارة العمــل بالجهــاز البريوقراطــي وتقليــل ســاعات العمــل.
التأخــرات يف تنســيق الــوزارات وعــدم االســتجابة بشــكلخــاص عــى طلــب الحصــول عــى التقريــر الطبــي.
التأخــرات يف قــرارات املحكمــة وخاصــة فيــا يتعلــقبالحــاالت التــي تظهــر بشــكل مفاجــئ واملهــددات
الفوريــة عــى حيــاة الناجــن مــن العنــف وغريهــم.
 .11ردا ً عــى ســؤال« :هــل يوجــد متويل ودعم لوجيتــي ٍ
كاف لضامن
االســتجابة للناجــن مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي
ودعمهــم؟ ومــا هــي العقبــات الرئيســية التــي تواجــه تقديــم
والحصــول عــى الخدمــات مــن قبــل الناجــن مــن العنــف القائم عىل
النــوع االجتامعــي؟» ،ســلط املشــاركون الضوء عــى املعوقــات التالية:
 انعــدام الدعــم املــايل الــذي ميكــن أن يســاعد الناجــن مــن خــالتســهيل وإحالــة الخدمــات املتخصصــة مــن خــال النقــل وغريهــا.
 -الظــروف السياســية واألمنيــة الســيئة وخاصــة يف مناطــق العائديــن.

 انعــدام املالجــئ اآلمنــة وخاصــة يف وســط وجنــوب العــراق. عــدم التــوازن يف النــوع االجتامعــي بــن موظفــي الــوزارات. انعــدام املحاكــم املتخصصــة املعنيــة بقضايــا بالعنــف األرسي يفوســط وجنــوب الع ـراق.
 تحديــد مســاحة ومالءمــة محطــات العمــل مــا يشــكل خطــرا ًعــى الرسيــة.
 عــدم توفــر املوظفــن (وخاصــة اإلنــاث) لحــاالت الطــوارئ وخــارجســاعات العمــل االعتياديــة.
 تقديــم الدعــم ملرتكبــي العنــف مــن قبــل األشــخاص ذوي الســلطةوخاصــة فيــا يتعلــق بالحــاالت الخاصــة بجرائــم الــرف.
 .12ردا ً عــى ســؤال« :مــا الــذي يجــب تغيريه/تحســينه يف الهيكليــة
الحاليــة لتمكــن االســتجابة األفضــل للناجــن مــن العنــف القائــم
عــى النــوع االجتامعــي؟»؛ اقــرح املجيبــون مــا يــي:
 زيــادة الدعــم املــايل مثــل املســاعدة النقديــة ومتويــل برامــج ســبلالعيش.
 زيادة الدعم النفيس واالجتامعي وإنشاء مراكز خاصة للناجني. إنشاء مراكز للناجني من العنف من الذكور. -تغيري وتحسني النظام الحايل للتحقيق بني الناجني والجناة.
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 .1يف ضــوء النتائــج التــي تكشّ ــفت نتيجة لهــذا التقييم واســع النطاق
واألكــر شــمولية للموضــوع املذكــور ،وبالنظــر إىل انتشــار العنــف
القائــم عــى النــوع االجتامعــي والتقبــل الثقــايف لبعــض أمنــاط العنف
القائــم عــى النــوع االجتامعــي واحتياجــات الناجــن والفجــوات يف
الخدمــات؛ يجــب انتهــاج مقاربــة جيــدة التنســيق وشــاملة وتراعــي
الســياق وقابلــة للتطبيــق محليـاً وتراعــي تعــدد الــركاء يف التنفيــذ،
وتشــمل عــى ســبيل املثــال ال الحــر أنشــطة املنــارصة والتوعيــة
والوقايــة وتهيئــة الخدمــات يف الوقــت املناســب،؛ باإلضافــة إىل
منهجيــة التمكــن واملســاواة بــن الجنســن أيض ـاً .يجــب أن تحصــل
املــرأة اقتصادي ـاً عــى الحقــوق ذاتهــا مــن التمكــن والتعليــم ،أمــا
سياســياً فيجــب أن متــارس حقـاً متســاوياً بالتصويــت وشــغل مناصب
عامــة يف حــال أرادت ذلــك ،ونفســياً؛ فالنســاء بحاجــة إىل التمكــن
والتحــرر مــن كافــة املعوقــات االجتامعيــة والنفســية التــي تقيــد
إحساســهن باإلنســانية والكرامــة والحريــة .وثقافيـاً ،فهــن بحاجــة إىل
التمكــن ملواجهــة املعايــر الثقافيــة الســائدة التــي تنظــر إىل النســاء
بصفتهــن أقــل مــن الرجــال ،مــا يــؤدي إىل إحســاس بالدونيــة يــؤدي
إىل خالفــات جندريــة الطابــع )73(.فيــا يــي بعــض مــن التوصيــات
املقدمــة عــى املســتويات املختلفــة بحســب نتائــج هــذا التقييــم:

عىل املستوى الهيكيل الشامل

االسرتاتيجيات طويلة املدى

• تنفيــذ أنشــطة منــارصة لرتويــج وتنفيــذ اســراتيجية وطنيــة
لتطويــر النســاء يف إقليــم كردســتان  2026 – 2016والتــي تــم
إعدادهــا بشــكل مشــرك مــن قبــل هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة،
واملجلــس األعــى لشــؤون املــرأة .إعــاء أولويــة تخصيــص امليزانيــة
الوطنيــة لتطويــر ومتكــن املــرأة يف العــراق وإقليــم كردســتان مبــا
يضمــن املســاواة بــن الجنســن ودعــوة األطـراف الحكوميــة املعنيــة
واملنظــات الدوليــة لدعــم تلــك الجهــود مــن خــال متكــن النســاء
بتعزيــز ثقته ـ ّن وتطويــر مهاراته ـ ّن واملشــاركة يف املناصــب العامــة
وصنــع الق ـرار والحيــاة العامــة مــن أجــل تعزيــز حقــوق اإلنســان
وحقــوق النســاء واألطفــال واألقليــات املخصصــة؛ يجــب أن تلتــزم
الحكومــات باملواثيــق الدوليــة مثــل اتفاقيــة عــام  1974لحاميــة
املــرأة والطفــل يف حــاالت الطــوارئ والنـزاع املســلح واتفاقيــة األمــم
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املتحــدة لتقليــل انعــدام الجنســية لعــام  1961وقـرار مجلــس األمــن
 1612لعــام  2005بشــأن حاميــة األطفــال خــال النزاعــات املســلحة.
• تعزيــز وتســهيل عمليــة اســتعادة وإعــادة إعــار
شــاملة للنــوع االجتامعــي ،وخاصــة الخدمــات االجتامعيــة
األساســية مبــا يشــمل خدمــات الناجــن مــن العنــف
القائــم عــى النــوع االجتامعــي يف مناطــق العــودة
• إنشــاء قاعــدة بيانــات وطنيــة بشــأن اإلبــاغ والجمــع
والتحليــل فيــا يتعلــق بتوجهــات وأمنــاط حــوادث العنــف
القائــم عــى النــوع االجتامعــي يف البــاد والتــي ميكــن أن
تســتخدم مــن أجــل صنــع السياســات وتنفيــذ تدخــات
االســتجابة والوقايــة مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي.
• ضــان توزيــع املــوارد البرشيــة بشــكل أكــر مســاوا ٍة
بــن الجنســن يف الــوزارات لرصــد التوصيــات التاليــة:
 توظيــف املزيــد مــن العامــات اإلنــاث يف وزارات الداخليــة وتعيــناملزيــد منهـ ّن للتوفــر للمناوبــات خــارج ســاعات العمــل االعتياديــة.
 توظيــف املزيــد مــن العاملــن الذكــور يف وزارات الشــؤوناالجتامعيــة لتقديــم الخدمــات االجتامعيــة للناجــن الذكــور.
توظيــف املزيــد مــن العامــات اإلنــاث يف وزارات العــدل والوحــداتالقضائية.
 مشــاركة الفتيــان والرجــال والشــخصيات الدينيــة والعامــة يف برامــجالعنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي مبــا يشــمل أنشــطة نــر
الوعــي ،بصفتهــم مســتفيدين فض ـاً عــن كونهــم رشكاء متســاوين.
• بالنسبة لوزارات الصحة:
 إجـراء املزيــد مــن الفحوصــات الطبيــة للناجــن مــن العنــف القائــمعــى النــوع االجتامعــي بنــا ًء عــى املنهجيــات املرتكــزة عــى الناجني.
 ضــان درايــة مقدمــي الخدمــات الصحيــة بقضايــا العنــف القائــمعــى النــوع االجتامعــي باإلضافــة إىل مســارات اإلحالــة يف مواقعهــم
املختلفــة.
ضــان تنفيــذ بروتوكــول اإلدارة الرسيريــة لالغتصــاب وإعــداداملرافــق الصحيــة واملوظفــن لتقديــم الخدمــات الرسيريــة املرتكــزة
رسيــة (وخاصــة يف كركــوك
عــى الناجــن يف بيئــة آمنــة مــع حفــظ ال ّ
وبغــداد ونينــوى حيــث تــم اإلبــاغ عــن الخدمــات الصحيــة بأنهــا
بــأدىن مســتوياتها).
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 تعزيــز خدمــات الدعــم النفــي واالجتامعــي وخاصــة للخدمــاتاملخصصــة للناجــن مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي مــن
خــال تطويــر املنهــج وعمليــة منــح الرتاخيــص وتقديــم العالجــات
الطبيــة واملستشــارين.
• فيام يتعلق بوزارات الداخلية:
 الرتكيــز أكــر عــى القضايــا املتعلقــة بأمــن وســامة الناجــن مبــايشــمل ضــان الرسيــة.
 إنشــاء املزيــد مــن مراكــز االستشــارة األرسيــة يف العـراق مــن خــالوزارة الداخلية.
 إنشــاء وحــدة رشطــة جميــع موظفيهــا مــن النســاء لتلقــيالشــكاوى واالســتدعاءات مــن الناجيــات اإلنــاث.
 دعــم الرشاكــة املجتمعيــة لتوعيــة املجتمعــات بقضايــا العنــفالقائــم عــى النــوع االجتامعــي وإحالــة قضايــا العنــف القائــم عــى
النــوع االجتامعــي ملقدمــي الخدمــة املتخصصــن.
 فتــح خــط ســاخن ملســاعدة األشــخاص الناجــن مــن العنــف القائــمعــى النــوع االجتامعــي يف إقليــم جنــوب ووســط العـراق بنــا ًء عــى
منهجيــة ترتكــز عــى الناجــن ومبــادئ العنــف القائــم عــى النــوع
االجتامعــي التوجيهيــة وإجـراءات التشــغيل القياســية القُطريــة.
 إعــداد إج ـراءات لتلقــي الشــكاوى والتحقيــق يف القضايــا والتهــمأمــام املحاكــم بطريقــة آمنــة ورسيــة وفعالــة زمنيـاً دون التأثــر عــى
كرامــة الناجــن.
• فيــا يتعلــق بــوزارات العمــل والشــؤون االجتامعيــة:
 تحســن كفايــة تزويــد الناجــن بالدعــم النفــي وفــرص ســبلالعيــش.
 تحســن املالجــئ القامئــة وبنــاء أخــرى جديــدة خاصــة يف إقليــمجنــوب ووســط الع ـراق.
 إجــراء تقييــات ســنوية للخدمــات املقدمــة مــن قبــل املالجــئوتأثــر تلــك الخدمــات عــى حيــاة الناجــن.
 ضــان وجــود أحــكام مرجعيــة واضحــة للعاملــن االجتامعيــنالذيــن يقدمــون خدمــات العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي
وااللتــزام التــام تجــاه تلــك األحــكام.
• فيام يتعلق بوزارات العدل:
 الرتكيــز أكــر عــى االستشــارات القانونيــة والتمثيــل القانــوينللناجــن مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي.
 مساعدة الناجني يف إعادة إصدار الوثائق القانونية املفقودة. الســعي إلنشــاء أنظمــة ومؤسســات ترشيعيــة وتنفيذيــة وقضائيــة75

تقييم احتياجات الناجني

أكــر اســتقاللية وشــفافية تضمــن تقديــم العدالــة للناجــن مــن
العنــف دون التدخــل الســيايس والتنفيــذي يف إدارة العدالــة.
 إنشــاء محاكــم خاصــة لقضايــا العنــف األرسي يف وســط وجنــوبالع ـراق.
 ســد الفجــوة مــا بــن القوانــن القامئــة وتطبيقهــا مــن خــال آليــةعمليــة ميكــن أن تضمــن تنفيــذ القوانــن حرفيــاً وبروحهــا .عــى
ســبيل املثــال ،فعــى الرغــم مــن أن الــزواج القــري واملبكــر غــر
قانــوين إال أنــه يتــم مامرســتهام بشــكل واســع يف معظــم املحافظــات.
 توحيــد قوانــن األحــوال الشــخصية والعنــف القائــم عــى النــوعاالجتامعــي بــن الحكومــة املركزيــة وإقليــم كردســتان العـراق لســد
الفجــوة القانونيــة بــن الحكومتــن ،وبــن آليــات التنفيــذ هنــا
وهنــاك.
 مراجعــة عمليــة اإلبــاغ اإللزاميــة حيثــا يخالــف ذلــك املنهجيــاتاملرتكــزة عــى الناجــن.
• فيام يتعلق بوزارات التعليم:
 دعــم االلتحــاق اإللزامــي باملدرســة خاصــة يف التعليــم األســايس (أيلغايــة الصــف التاســع).
 نــر الوعــي بالنــوع االجتامعــي يف املــدارس وخاصــة بالنســبةلــزواج ألطفــال ونتائجــه الســلبية.
 إعــادة تســجيل األطفــال املنســحبني مــن املــدارس بســبب هجــاتالدولــة اإلســامية والتــي أثــرت عــى األطفــال مــن حيــث التــرب
مــن التعليــم.
 تعيــن املزيــد مــن العاملــن االجتامعيــن ومستشــاري الدعــمالنفــي واالجتامعــي يف املــدارس.
• فيام يتعلق بوزارات الثقافة:
 ضــان تدريــب جميــع املخــارج اإلعالميــة باإلبــاغ اإلعالمــيالواعــي بالنــوع االجتامعــي والــذي يرتكــز عــى الناجــن.
 زيــادة أنشــطة التنميــة البرشيــة والرتفيــه وخاصــة بــن الشــبابواملراهقــن يف املراكــز الشــبابية.
• فيــا يتعلــق بــوزارات التعليــم العــايل والبحــث العلمــي:
 إنشــاء مراكــز بحثيــة لقضايــا العنــف القائــم عــى النــوعاالجتامعــي يف الجامعــات والتــي تقــع بشــكل خــاص جنــوب ووســط
الع ـراق ،وإنشــاء روابــط تنســيق بــن تلــك املراكــز إلج ـراء األبحــاث
بشــأن قضايــا العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي التــي ميكــن
أن تشــكل تدخــات واســراتيجيات يف الوقايــة واالســتجابة لقضايــا
العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي يف العــراق.

 تعزيــز النظريــة عمليـاً والعكــس صحيــح بالنســبة لــدورات العمــلاالجتامعــي وبالتــايل متكــن الخريجــن املعنيني مــن ترجمــة النظريات
عمليـاً يف منــح وتوصيــات العمــل االجتامعــي وغريهــا.
 -إنشاء دورات متخصصة لعلم النفس الرسيري.

االسرتاتيجيات قصرية املدى

• اتخــاذ التدابــر املالمئــة والالزمــة مــن قبــل الــوزارات املعنيــة
(الداخليــة والعــدل والهجــرة والنــزوح) وخاصــة يف املحافظــات
التــي كانــت خاضعــة لســيطرة الدولــة اإلســامية (نينــوى
واألنبــار وكــروك وديــاىل وصــاح الديــن) يف الجوانــب التاليــة:
 االعتيــاد عــى الظــروف األمنيــة وزيــادة التنســيق مــا بــن الحكومــةواملنظــات التــي تعمــل عــى معالجــة العنــف القائــم عــى النــوع
االجتامعــي.
 إنشــاء وتحســن خــط ســاخن للناجــن مــن العنــف القائــم عــىالنــوع االجتامعــي.
 دعــم العــودة الطوعيــة لألشــخاص النازحــن داخليــاً ملناطقهــماألصليــة.
 نــزع الســاح مــن املناطــق الخاضعــة لســيطرة مجموعــاتامليليشــيات مــا يشــكل خطـرا ً عــى ســامة املدنيــن والناجــن مــن
العنــف.
 املوافقــة رسيعـاً عــى قانــون حاميــة األرس مــن العنــف األرسي عــىاملســتوى االتحادي.
 إنشاء املزيد من مراكز إعادة التأهيل من أجل: األطفال الذين ليس لديهم والدين أو ويص لرعايتهم. األطفال الذين ال ميلكون وثائق ويعيشون يف الشوارع. النســاء الــايت خضعــن للــزواج القــري مــن أفــراد الدوليــةاإلســامية ومل يتــم تقبلهــ ّن مــن قبــل أزواجهــ ّن وأرسهــ ّن.
 النســاء الــايت عانــن مــن الصدمــة أو اضطـراب مــا بعــد الصدمــةبســبب اإلســاءة الجنســية أو العنــف.

عىل املستويات املتوسطة (املنظامت):

• تحســن التنســيق مــا بــن املنظــات املحليــة والدوليــة
واألمــم املتحــدة والــوزارات الحكوميــة لتحســن الخدمــات
وآليــات اإلحالــة بنــا ًء عــى إجــراءات التشــغيل القياســية
لقضايــا العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي.
• تقديــم املزيــد مــن الــدورات التدريبيــة املتقدمــة لتقديــم
الخدمــة مــع األخــذ بعــن االعتبــار احتياجــات الناجــن

واســتمرارية وتنظيــم تقديــم الــدورات ومشــاركة الذكــور
واإلنــاث .يجــب أن تغطــي التدريبــات الجوانــب التاليــة:
 إدارة حاالت العنف القائم عىل النوع االجتامعي. الرعاية الذاتية يف أوضاع التهميش. اإلرهــاق العاطفــي واالســرخاء الــذايت خاصــة لعامــي ومديــريالحــاالت.
 اإلبــاغ والتوثيــق وخاصــة اإلبــاغ عــن الحــاالت العقليــة للناجــنوتحليلهــا.
 مدونة قواعد السلوك فيام يتعلق بالتعامل مع الناجني. مهــارات التواصــل عنــد العمــل مــع الناجــن مــن العنــف القائــمعــى النــوع االجتامعــي.
 االستشارات النفسية واألرسية والقانونية. نــر الوعــي القانــوين والتوعيــة لألشــخاص العاملــن يف الرشطــةووحــدات مكافحــة العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي
للمســاعدة واالســتجابة بشــكل أفضــل الحتياجــات الناجــن.
 إعــادة االندمــاج املجتمعــي للناجــن مــن العنــف القائــم عــىالنــوع االجتامعــي.
 تدريــب األخصائيــن النفســيني وموظفــي الرعايــة الصحيــة عــىكيفيــة التعامــل مــع الفتيــات والنســاء الــايت تعرضــن لإلســاءة
الجنســية.
• إعــداد تدابــر وخطــط لتســهيل تغيــر األعـراف االجتامعيــة وخاصة
فيــا يتعلــق بالعنــف األرسي بســبب انتشــاره الواســع وتخفيــف
الوصمــة االجتامعيــة وجرائــم الــرف وغريهــا ،باإلضافــة إىل الرتويــج
ملشــاركة الذكــور وزيــادة توعيتهــم بحقــوق املــرأة ودورهــم يف
منــع والتخفيــف مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي.

عىل املستويات األصغر (الناجني):

• نــر الوعــي بحقــوق اإلنســان والتكليــف القانــوين مثــل املطالبــات
املاليــة ورفــع الدعــاوى ضــد املرتكبــن وغريهــا مــن الشــؤون األرسيــة
والصحيــة واملتعلقــة بالنــوع االجتامعي.
• نــر املعلومــات بشــأن كيفيــة الحصــول عــى الخدمــات باإلضافــة
إىل أهميــة الحصــول عــى خدمــات معينــة (مثــل الصحيــة) يف
الوقــت املحــدد.
• تشــجيع الناجــن عــى االنضــام لــدورات تتعلــق بفــرص ســبل
الــرزق.
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أنواع عينة التقييم

 4.1.36اقرتاحات مديري الحاالت لتحسني الخدمات

حجم العينة

تشــر العينــات إىل الق ـرارات املتعلقــة مبــن يتــم اختيــاره للبحــث،
وعــى اي أســاس يتــم االختيــار .وللتأكــد مــن ان العينــة املختــارة
متثــل الســكان الذيــن متــت دراســتهم ،فقــد تــم تحديــد عــدد مــن
معايــر االختيــار * * .بالنســبة لهــذا التقييــم والختيــار العينــة عــى
مســتوي املحافظــات ،تــم أخــذ معياريــن رئيســيني يف االعتبــار وهــا

مجمــوع الســكان يف كل محافظــه اســتنادا إىل تقديــرات املنظمــة
الدوليــة للهجــرة للفــرة  ،٢٠١٧وعــدد النازحــن داخليــا الوافديــن يف
كل محافظــه اســتنادا إىل تقديـرات املنظمــة الدوليــة للهجــرة للفــرة
 * * * .٢٠١٧وعــى هــذا النحــو تــم اســتخدام الســكان األصليــن
والنازحــن املقيمــن يف املحافظــات للبــت يف العينــة كــا مبــن يف
الجــدول أدنــاه:

* عــى ســبيل املثــال ،إذا كان هنالــك  ٨مراكــز
اجتامعيــه نســائية يف املحافظــة ،فــان أســاء جميــع
املراكــز كانــت قــد دخلــت صندوقــا صغــرا وتــم
إخــراج  ٣منــه عشــوائيا .وإذا كان هنــاك  ٩مراكــز
للشــباب ،فقــد تــم اختيــار  ٤منهــا يف ســحب عشــوايئ
وأجريــت جميــع الســحوبات يف حلقــات عمــل.
** مارغريــت الســتون وينــدي باولــز ،بحــوث
لألخصائيــن االجتامعيــن ،روتلــدج ،لنــدن ونيويــورك،
 ،٢٠٠٣ص ٨١ -٨٠
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*** املنظمــة الدوليــة للهجــرة | مصفوفــة تتبــع
النازحــن لبعثــه املنظمــة الدوليــة للهجــرة يف الع ـراق
/دي يت ام ،الجــزء الثــاين مــام املحافظــة ٢٠١٧ ،اذار-
مــارس

تــم اســتخدم نــوع مــن العينــات الهادفــة ،وهــذا يعنــي
ان العينــة املختــارة كان يعتقــد انهــا متثــل الســكان
املعنيــن اســتنادا إىل عــدد مــن االعتبــارات املنطقيــة *.
وعــى هــذا النحــو ،فقــد شــكل  1,000مــن الناجيات مــن العنف عىل
الجنســاين عينــه هــذه الدراســة التــي ميكــن ان متثــل الســكان الناجني
مــن العنــف الجنســاين يف جميــع انحاء العـراق ،نظرا لألســباب التالية:
 -١اجــري التقييــم يف جميــع انحــاء العــراق ويبــدو ان الســكان
الناجــن مــن العنــف الجنســاين بأكملهــم يتمتعــون بدرجــه
كبــره مــن التشــابه مــن حيــث البيئــة السياســية والجغرافيــة
التــي يعيشــون فيهــا؛ حيــث يتقاســم الناجــون البلــد نفســه
والســات الدميغرافيــة واالجتامعيــة والثقافيــة والتعليميــة األخــرى.
 -٢العينــة التــي اتخــذت هــادف وهــذا يعنــي ان الدراســة
شــملت فقــط املشــاركني الذيــن تعرضــوا للعنــف عــى أســاس
الجنــس االجتامعــي .يف أســلوب أخــذ العينــات وان نــوع
العينــة مهــم جــدا بقــدر (ان مل يكــن أكــر) مــن حجــم العينــة.
 -٣تــم تحديــد العينــة عــى أســاس الســكان وعــدد

النازحــن يف كل محافظــه .ولذلــك ،تــم اســتخدام
عاملــن عامليــن ومحايديــن كمعياريــن ألخــذ العينــات.
 -٤وقــد قيمــت الدراســة احتياجــات الناجــن مــن العنــف الجنســاين
والخدمــات املقدمــة لهــم مــن منظــورات مختلفــة مثــل الناجــون،
ومديــرو القضايــا ،واملؤسســات الحكوميــة ،والجهــات الفاعلــة يف
املجــال اإلنســاين .وقــد ادى هــذا النهــج املتعــدد األوجــه إىل ان
ميثــل التقييــم اغلبيــه الناجــن مــن العنــف الجنســاين يف العــراق.
 -٥امــا مســالة العنــف الجنســاين فهــو موضــوع بالــغ
الحساســية يف ثقافــة العــراق ومجتمعــه .وبســبب الخــوف
واالهتــام بالوصمــة االجتامعيــة والعــار ،فــان الذيــن عانــوا
مــن العنــف ال يختــارون اإلبــاغ عــن تجاربهــم أو تبادلهــا.
 -٦متــت كتابــه أســئلة االســتبيان واملقابلــة باســتخدام
لغــة بســيطة ومبــارشه بجميــع اللغــات الرئيســية الثــاث
(اإلنجليزيــة والعربيــة والكرديــة) مــا يســمح للناجــن مــن
جميــع مناحــي الحيــاة باملشــاركة بــدال مــن ان يقتــروا
عــى بعــض األشــخاص-واملتعلمني عــي ســبيل املثــال.
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اسرتاتيجية أخذ العينات
والتبــاع نهــج أكادميــي يف أخــذ العينــة لهــذه الدراســة تــم وضــع
عــدد مــن املعايــر لتحقيــق الشــمولية والنظــر يف التطبيــق
العمــي .وفيــا يــي املعايــر الرئيســية التــي تــم اتباعهــا:
 -١تغطيــه أوســع نطــاق جغــرايف ممكــن :تــم جمــع بيانــات
مــن  ١١محافظــه عــي أســاس الســكان وعــدد النازحــن داخليــا
للحصــول عــي متثيــل متــوازن للســكان الفعليــن قيــد الدراســة.
-٢تغطيــه جميــع االجنــاس االجتامعيــة :شــاركت الفتيــات والفتيــان
والرجــال والنســاء يف هــذه الدراســة
 -٣تغطيــة الوحــدات االداريــه املختلفــة :تــم فحــص كل مــن املــدن

واملناطــق النائيــة
 -٤تغطيــه الســكان املترضريــن :شــارك يف التقييــم الناجــون مــن
املجتمعــات املحليــة املضيفــة النازحــون داخليا والالجئــون والعائدون
 -٥تغطيــة مواقــع مختلفــه :املناطــق ذات املخاطــر املنخفضــة
وكذلــك عاليــه املخاطــر
 -٦تغطيــة املواضيــع عــي جميــع املســتويات الكــرى والصغــرى:
الــوزارات ذات الصلــة (املســتوى الكبــر)  ،واملنظــات
االنســانيه (متوســطة املســتوى) والناجيــن ومديــري القضايــا
(املســتوي الجــزيئ) حيــث شــارك الجميــع يف الدراســة.

*صابــر باقــر بــوكاين ،أســاليب البحــث العلمي،
مطبعــة جــار جـرا ،الســليامنية ٢٠١٦ ،صفحــة
١٤٤
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امللحق  ٢مواقع املشاركني

امللحق  ٤جنس املشاركني

امللحق  ٣الحالة االجتامعية للمشاركني

امللحق  ٥اعامر املشاركني
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تقييم احتياجات الناجني

امللحق

امللحق  ٦الحال الزوجية للمشاركني

امللحق  ٨الحالة املعيشية واملالية للمشاركني

امللحق  ٧الخلفية العلمية والدراسية للمشاركني
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نبذة عامة عن التقييم

1

UNITED NATIONS POPULATION FUND – IRAQ

ﺻﻨﺪوق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺴﻜﺎن  -اﻟﻌﺮاق

Delivering a world where
every pregnancy is wanted
every childbirth is safe and
every young person’s

United Nations Population Fund
UN Compound
Green Zone
Baghdad, Iraq
www.unfpa.org
Iraq.unfpa.org

تــم إنتــاج هــذه الوثيقــة مبســاعدة ماليــة مــن كنــدا والســويد وبرنامــج التنميــة اإلقليميــة األوروبيــة للبنــان واألردن والعـراق )(RDPP
وأيرلنــدا وهولنــدا والرنويــج وســويرسا واململكــة املتحــدة (DEVCO) .بدعــم مــن جمهوريــة التشــيك والدمنــارك واملفوضيــة األوروبيــة
تقــع محتويــات هــذه الوثيقــة عــى عاتــق الصنــدوق وحــده وال ميكــن اعتبارهــا تحــت أي ظــرف مــن الظــروف تعكــس موقــف كنــدا
والســويد و .RDPP

@UNFPAIraq
@UNFPAIraq
@UNFPAIraq

