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 .1المقدمة وملخص التقرير
يشكل تعزيز حقوق اإلنسان من خالل تمكين
نشطاء حقوق المرأة في عملهم ركنًا أساسيًا
من أركان السلم المستدام .وفي أوضاع
النزاعات ،تعمل الناشطات المحليات على تمكين
المجتمع المدني ليشارك في عملية صنع القرار،
وهن أيضًا أول من يهب لمواجهة االنتهاكات
الجسيمة لحقوق اإلنسان ،السيما تلك التي
تطال النساء والفتيات وال تخضع للمحاسبة.
بيد أن الحواجز االجتماعية والقانونية التي
تعرقل مشاركتهن الكاملة في اآلليات القانونية
والمؤسسات الحكومية ومفاوضات السالم تحول
دون مشاركتهن في صنع السالم .كما تتعرض
ناشطات حقوق المرأة للعنف ،بما في ذلك العنف
الجنسي والعنف القائم على النوع اإلجتماعي
من جانب الجهات الحكومية والميليشيات
والمجموعات المسلحة المتطرفة األخرى .وعلى
الرغم من تلك العقبات ،تواصل النساء تنظيم
أنفسهن دفاعًا عن حقوقهن اإلنسانية والتعبير
عن رأيهن في القرارات التي تؤثر بصورة مباشرة
على حياتهن.
وفي يناير  ،2015عقدت رابطة النساء الدولية
للسالم والحرية ومنظمة مادري ( )MADREالدولية
لحقوق المرأة واإلنسان مؤتمر استراتيجيات
للتغيير بدعم من وزارة الخارجية البريطانية.
شاركت في المؤتمر عضوات في منظمات نسائية
محلية من العراق وسوريا على مدار ثالثة أيام
في مدينة اسطنبول التركية من أجل تبادل
الخبرات وتعميمها .وناقشت ناشطات حقوق
اإلنسان األسباب العميقة للعنف ضد المرأة
وكشفن عن أشكال العنف المرتكبة ليس على
يد تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام
فقط ،بل أيضًا الفصائل المسلحة األخرى والقوات
الحكومية .وحددن االستراتيجيات الضرورية للدفاع
عن حقوق المرأة في أوضاع الصراع ومواجهة
العنف ال جنسي الممنهج وانتهاكات حقوق
اإلنسان األخرى .وقد خاطرت المشاركات القادمات
من مناطق سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية
بسالمتهن لحضور المؤتمر وليشهدن على نطاق
التنظيم القائم للدفاع عن حقوق المرأة في العراق
وسوريا .وكان من شأن الحلول التي أوجدتها هذه

المجموعات المحلية إنقاذ حياة الكثيرين يوميًا،
ومن ضمنها تأمين المأوى وطرق الهروب في
الحاالت الطارئة للنساء المعرضات للخطر ،وتوجيه
عمليات توزيع المساعدات اإلنسانية استنادًا إلى
المعرفة باحتياجات الناس والحاالت المعرضة
للخطر .ودخلت النساء في وساطات لوقف إطالق
النار ،وابتكرن أنظمة لإلنذار المبكر في حاالت
النزاعات المسلحة وقمن بتنظيم الرعاية الصحية
لالجئين والنازحين.
كما طبقت النساء حلوالً مبشرة جدًا بخلق سالم
دائم وضمان حقوق اإلنسان في المدى البعيد.
فقمن في العراق وسوريا بالتحشيد على أساس
اإلطار الدولي لحقوق اإلنسان وطالبن بتغيير
السياسات الوطنية والعمل العالمي من أجل
حماية النساء واألسر .وشددن على أن يتم تمثيل
ناشطات حقوق المرأة ونشطاء المجتمع المدني
في عملية صنع القرار .لقد قمن بكل ما تقدم حتى
عندما كانت الحرب في أوج استعارها .وأثبتن خطأ
الفكرة القائلة باستحالة القيام بعمل منظم في
مجال حقوق اإلنسان في مناطق سيطرة تنظيم
الدولة اإلسالمية.
وخلص االجتماع إلى تحديد الثغرات القائمة في
معالجة األخطار التي تواجهها المشاركات في
ووضعت مجموعة من الحلول
أوضاع الحربُ .
العملية للعمل المشترك وتوصيات للمجتمع
الدولي لتدارك أزمة حقوق اإلنسان التي تواجهها
النساء العراقيات والسوريات .ويمكن االطالع على
هذه التوصيات في الجزء األخير من هذا التقرير.

هيكلية مؤتمر استراتيجيات
التغيير
عقد مؤتمر استراتيجيات التغيير في مدينة
اسطنبول التركية بين  26و 28كانون الثاني/يناير
 .2015وجرت المناقشات باللغات العربية واإلنكليزية
والكردية ،بوجود ترجمة فورية طيلة أيام الملتقى
الثالثة .وحضرته  33ناشطة في مجال حقوق المرأة
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من  22منظمة مختلفة تعمل على دعم النساء
والفتيات في العراق وسوريا .ومثلت هؤالء
الناشطات منظمات أهلية تعمل في تعزيز حقوق
المرأة عبر جملة من الوسائل ،منها على سبيل
المثال ال الحصر منظمات مناصرة ومساعدة
قانونية ،ومنظمات تعنى بحقوق اإلنسان
والتوعية ،ومنظمات تركز على التنمية ،ومنظمات
تقدم المساعدة الطبية والدعم لضحايا العنف
الجنسي والعنف القائم على النوع اإلجتماعي.
وحضر المؤتمر أيضًا ممثلون عن منظمة
ميديكا مونديال لتقدم ورشة عمل تهدف إلى
مساعدة المشاركات ،وبخاصة اللواتي يعملن
مع ضحايا العنف الجنسي والعنف القائم على
النوع اإلجتماعي ،لزيادة تحملهن ظروف العمل
تحت الضغط .واستفادت هذه الورشة من دعم
ميديكا مونديال لكثير من المنظمات المعنية
بحقوق المرأة في أنحاء العالم ومعالجة الصدمات
المرتبطة بالحروب.
لقد سمحت هيكلية العمل المشترك في المؤتمر،
والتي تحققت من خالل الجمع بين التقسيم إلى
مجموعات والجلسات المشتركة ،للمشاركات
بتعميم خبراتهن المحلية واالستماع إلى عدد
من الممارسات الجيدة المصممة لشروط خاصة
ومحددة .وأقرت المشاركات بأنه يمكن للمنظمات
المعنية بحقوق المرأة في كل من العراق وسوريا،
وعلى الرغم من الفروق الكبيرة في األوضاع بين
البلدين ،أن تتبادل التجارب فيما بينها وتستفيد
من استراتيجياتها .وشددت المشاركات مرارًا على
أهمية التشبيك وتطوير العالقات بين المنظمات
على المستوى الوطني وفيما بين البلدين،
وتوصلن إلى توصيات لزيادة العمل على حقوق
المرأة وأشكال العمل لمواجهة العنف الجنسي
والعنف القائم على النوع اإلجتماعي في العراق
وسوريا .وهدفت ورشات العمل إلى تعميم
معرفة النساء بنماذج هذا العنف واالستراتيجيات
الضرورية لمعالجته .وجرت ورشات العمل على
الشكل التالي:
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التحديات التي تواجه النساء
بدأت المشاركات بتحديد أثر هياكل السلطة على
النساء في العراق وسوريا والدول المجاورة التي
تستضيف عددًا كبيرًا من الالجئين السوريين،
وحددن ممارسات التمييز ضد النساء على
المستويين االجتماعي والقانوني وضعف تقديم
الرعاية الصحية لهن باعتبارها من التحديات
الرئيسية التي تواجهنها في المنطقة.

أطر العنف
حددت المشاركات ضروب العنف الممارس بحق
المرأة بتحديد المجاالت التي يتم استهداف النساء
فيها بأفعال لها عالقة بالعنف الجنسي والعنف
القائم على النوع اإلجتماعي ،وركزت الناشطات
في هذا التحليل تقييمهن على أشكال وطرق
استهداف المجموعات المسلحة المختلفة للنساء
(نظامي الحكم ،تنظيم الدولة اإلسالمية ،الفصائل
المسلحة).

الرعاية الطبية في العراق وسوريا
ترأست الدكتورة روال حالم من منظمة «يدًا بيد
لنبني سوريا» جلسة النقاش بشأن الوضع الراهن
لخدمات الرعاية الطبية لضحايا العنف الجنسي
والعنف القائم على النوع اإلجتماعي داخل سوريا.
وكانت الغاية من هذه الجلسة تحديد التحديات
التي تعترض تقديم هذه الخدمات ومن ثم تحديد
االحتياجات غير المتاحة حاليًا لضحايا هذا العنف.

التوثيق :ورشة عمل حول البروتوكول
الدولي لتوثيق العنف الجنسي في حاالت
النزاع والتحقيق فيه
أدار هذه الجلسة كل من سارا فيرو ريبيرو من
المبادرة البريطانية لمنع العنف الجنسي في حاالت
النزاع ،وليزا ديفيز وكاميل ماسي من منظمة
مادري ومركز سورنسون للسلم والعدالة الدوليين
في مدرسة كوني للقانون ،وركزت على التحديات
التي تواجه توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان
المرتبطة بالجنس والنوع اإلجتماعي .وطبقت
تمت
المشاركات البروتوكول على تجارب وحاالت ّ
دراستها الستكشاف الممارسات الجيدة في
التوثيق.

عزيــزة ،تبلــغ مــن العمر24عامــا ،هــي مدرســة مــن حمــص ،ســوريا .عندمــا ابتــدأ النــزاع اضطــرت المدرســة الــى االغــاق لعــدم وجــود
األمــان .بــدأت باعطــاء الــدروس لتالميــذ فــي منزلهــا اال ان الوضــع بــات غيــر آمــن.
الصورة حصرية لراسيل واتكينز /قسم االنماء الدولي
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 .2تبادل الممارسات بين صناع السالم
تلتزم رابطة النساء الدولية للسالم والحرية
ومنظمة مادري الدولية لحقوق المرأة واإلنسان
بإبراز مساهمة النساء المكافحات من أجل السالم
والعدالة بين الجنسين أثناء حاالت النزاع وفي
الفترات االنتقالية وبناء السالم .ومن شأن الدعم
المقدم لهذه النشاطات المساعدة في المحافظة
على استراتيجيات المرأة من أجل السالم وحقوق
اإلنسان وتعزيزها في كل مكان .وقد بادرت
الرابطة والمنظمة إلى إقامة مشاريع عديدة تهدف
إلى الربط بين ناشطات حقوقيات من دول مختلفة
بغية تعميم خبرات الصراعات المسلحة .وقامت
هذه المشاريع على أرضية تجارب حقيقية لنساء
كن يسعين إلى العدالة االجتماعية واالقتصادية
والسياسية في أوضاع النزاعات وفترات التعافي
من النزاعات .وتأمل رابطة النساء الدولية للسالم
والحرية ،من خالل الربط بين النساء وتعميم
الخبرات اإلقليمية ،بنشر الممارسات الجيدة ألنصار
المرأة من خالل معالجة انتهاكات حقوق المرأة
المرتبطة بالنوع اإلجتماعي في ظروف النزاع.

أ .مشروع تنظيم النساء من
أجل التغيير في البوسنة
وسوريا
أطلقت رابطة النساء الدولية للسالم والحرية
مشروع «تنظيم النساء من أجل التغيير في
البوسنة وسوريا» في عام  .2013ويسعى المشروع
إلى تبادل الخبرات والمعارف التجريبية بين نساء
عشن حاالت النزاع المسلح في البوسنة والهرسك
مع نساء يعشن اليوم في ظل النزاع في سوريا.
وتؤمن الرابطة أنه بوسع النساء العامالت في
مجال حقوق اإلنسان التعلم من التجارب السابقة
وتنظيم أنفسهن بصورة فعالة من أجل العدالة
بين الجنسين في المجتمعات المتضررة من الحرب
من خالل تبادل الخبرات.
وعقدت الرابطة مؤتمرًا بين  10و 14فبراير  2014في
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سراييفو في البوسنة والهرسك ،شارك فيه  20منظمة
من المنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان من
سوريا و 42ناشطة وممثالت عن جماعات حقوق المرأة
ومنظمات المجتمع المدني من البوسنة والهرسك.
وقد سلطت الناشطات البوسنيات في المؤتمر الضوء
على واقع الصراعات المستمرة في المجتمع نتيجة
إقصاء المرأة عن محادثات السالم وعن صنع القرار
االستراتيجي في فترة التعافي من النزاع .وشكلت
تجربة منظمات حقوق المرأة من البوسنة والهرسك
درسًا مفيدًا للمشاركات السوريات ،نظرًا الستبعادهن
من مفاوضات السالم على أعلى المستويات.

ب .مشروع أجندة القرار رقم
 1325في الشرق األوسط
وشمال أفريقيا
بدأ مشروع الرابطة الخاص بأجندة القرار رقم 1325
لمجلس األمن في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
بالعمل منذ عام  2011للدفاع عن حقوق المرأة ومشاركة
النساء في قضايا السالم واألمن في المنطقة
المذكورة .ويسعى المشروع إلى لفت االنتباه إلى
التمييز ضد المرأة وإلى دعم جهود ناشطات حقوق
المرأة في تعزيز السالم واألمن.
ويعمل المشروع في ثماني دول في المنطقة هي:
العراق ،ليبيا ،تونس ،مصر ،األردن ،لبنان ،اليمن
والمغرب .وقد صممت منظمات المجتمع المدني
الوطنية الشريكة وناشطات حقوق اإلنسان عملهن
بما يتناسب مع الشروط المحلية ،لكنهم حددوا في
جهد مشترك العقبات والفرص المتاحة أمام تعزيز
حقوق المرأة وأثرها على عملية السالم وصنع القرار
في المنطقة.

ه .قابالت فلسطينيات
ج .معالجة قضايا النوع
االجتماعي في حالة النزاع في وإسرائيليات من أجل السالم
أوكرانيا
تقدم منظمة مادري الدعم لمجموعة محلية من 24
نظمت الرابطة لقاءات عدة لنساء من البوسنة
مع نساء أخريات من أوكرانيا في جنيف وأوديسا.
وتمحورت االجتماعات بشكل خاص حول
التشخيص المبكر للعنف الجنسي وأشكال
معالجته ،والتنظيم أثناء األزمات وضرورة المشاركة
في عمليات السالم .وحضرت كذلك نساء من
أوكرانيا اجتماعًا مع نساء سوريات في تشرين
األول/أكتوبر  2014في اسطنبول لعرض تقريرهن
الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف
ضد المرأة واللجوء إلى القانون الدولي اإلنساني
في حاالت حماية المدنيين.

قابلة قانونية فلسطينية وإسرائيلية اجتمعن مع
بعضهن متجاوزات حدود الهوية والحرب للعمل وفقًا
اللتزامهن بمهنتهن وبالسالم .وتساعدهن المنظمة
في تقديم التدريب المهني وورشات العمل المشتركة
للقابالت القانونيات الفلسطينيات واإلسرائيليات .وقد
أسهمت هذه اللقاءات ليس فقط في تبادل الخبرات
واكتساب مهارات ملموسة بين القابالت ،بل أيضًا
في توثيق أواصر الصداقة بينهن .وتميز العمل بين
القابالت الفلسطينيات واإلسرائيليات بروح التعاون
على الرغم من حالة النزاع القائم ،ليشكلن بذلك قدو ًة
تُحتذى في التعايش السلمي.

د .السالم الدائم :برامج
العدالة االنتقالية الشاملة
مع النساء المحليات في
غواتيماال وكولومبيا
أطلقت منظمة مادري الدولية لحقوق المرأة
واإلنسان بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين
مشروع «السالم الدائم :إقامة برامج شاملة للعدالة
االنتقالية بدعم وقيادة نساء محليات في غواتيماال
وكولومبيا» ،في عام  .2013ضم المشروع ممثالت
عن جماعات نسائية محلية من البلدين إلجراء
سلسلة ورشات تفاعلية ،والتدريب على المناصرة
وأنشطة بناء الشبكات بهدف تنمية قدراتهن
على إقامة برامج محلية فعالة لتعزيز العدالة
والسالم .وكانت غاية المشروع تأمين مساحات
تمكن المشاركات من تبادل الدروس من مختلف
عمليات العدالة االنتقالية ومن منظور معالجة
انتهاكات حقوق اإلنسان المرتبطة بالجنس .وقد
أسهم ذلك في تمكين المشاركات من تطوير
المبادرات والممارسات المفضلة لمعالجة انتهاكات
حقوق اإلنسان وإحياء العالقات اإليجابية بين
المواطنين والدولة في كل بلد.
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 .3العنف الجنسي والعنف القائم على النوع
اإلجتماعــي ضــد المــرأة في العراق وســوريا
أ .خلفية النزاعات في العراق
وسوريا
بعد سنوات من العقوبات الخانقة على العراق،
تعرض العراقيون لحملة عسكرية كبيرة ثانية
بقيادة الواليات المتحدة األمريكية بدءًا من آذار/
مارس  ،2003ترافقت بحمالت قصف جوي مكثفة
وبمشاركة قرابة  150ألف جندي .وقتل عشرات
اآلالف في أول سنتين بعد االجتياح .إال أن سقوط
نظام صدام حسين خلق فراغًا أمنيًا نشأ عنه
حرب أهلية واقتتال ضا ٍر ،إضافة إلى سنوات من
االحتالل العسكري األمريكي .وحملت الميليشيات
ال طوي ً
العسكرية في جعبتها سج ً
ال من االنتهاكات
الجسيمة لحقوق اإلنسان ،وكذلك كان حال القوات
الحكومية العراقية والتحالف العسكري األمريكي.
ُ
وأزهقت أرواح مئات اآلالف من العراقيين نتيجة
العنف المباشر واألسباب األخرى المرتبطة بالحرب
منذ عام  ،2003بينما ترك الماليين منازلهم ونزحوا
عن ديارهم ،واستمر صعود الميليشيات الطائفية
بال رقيب أو حسيب.
وفي سوريا نزلت أعداد كبيرة من الناس إلى
الشوارع في  15آذار  2011في مظاهرات سلمية ضد
ً
مستلهمة موجة الثورات
الرئيس بشار األسد،
ضد األنظمة القمعية في شمال أفريقيا والشرق
األوسط ،في ما بات يعرف على نحو واسع باسم
الربيع العربي .وتميزت الثورة السورية منذ بدايتها
بالتضامن العابر للدين والطائفة والقومية،
وشاركت فيها األقليات السكانية مشاركة هامة.
بيد أن االنتفاضة السلمية المؤمنة بالديمقراطية
تحولت مع استمرار مواجهة الحكومة للمظاهرات
بالقمع العنيف إلى حرب طويلة بين نظام األسد
وقوات المعارضة ،فكانت الضريبة باهظة ،حيث قتل
أكثر من  220ألف سوري ،وال يزال الرقم في ازدياد.

وه ِّجر نحو أربعة ماليين سوري عن ديارهم إلى دول
ُ
الجوار ،ثالثة أرباعهم من النساء واألطفال .ومع
استمرار األزمة ،أضيفت إلى النزاع
أبعاد دولية من الصراع على النفوذ ،وباتت األسلحة
تتدفق من دول عدة إلى الجيش السوري وفصائل
المعارضة المسلحة المختلفة.

ظهور تنظيم الدولة اإلسالمية في
1
العراق والشام
كانت بداية التنظيم ميليشيا مسلحة مرتبطة
بالقاعدة في سوريا ،ثم انشق عنها في نيسان/
أبريل  2013ليتحول إلى أقوى فصيل مسلح على
الساحة ،ويسيطر على الجزء األكبر من شمال
وشرق سوريا .وفي كانون الثاني/يناير  ،2014شن
تنظيم الدولة اإلسالمية هجومًا على شمال العراق.
ولم يأت شهر حزيران/يونيو حتى سيطر على مدن
عدة وعلى قطاع واسع من الحدود بين البلدين
باإلضافة إلى كثير من الحقول النفطية ذات العوائد
الضخمة .وتورط التنظيم في عمليات قتل جماعية،
وتطهير عرقي وعنف ممنهج ضد النساء والفتيات
وأشكال أخرى من جرائم الحرب بحق النساء
واألقليات الدينية .وتفاقمت أزمة الالجئين السوريين،
وهي األكبر في العالم ،بشدة بعد ظهور التنظيم.
فقد ف ّر مئات اآلالف من العراقيين من محافظة األنبار
بعد سيطرة التنظيم عليها .أما اليوم ،فقد بات
التنظيم يسيطر على مساحات واسعة في الشمال
السوري وشمال غرب العراق .وأدت مواجهات قوات
األمن والميليشيات العراقية معه إلى الكثير من
األعمال الوحشية ،واتساع دائرة العنف القاتل
واستمرار حالة اإلفالت من العقاب .وكان تجدد
الحملة العسكرية بقيادة الواليات المتحدة لمحاربة
تنظيم الدولة عام ً
ال آخر أسهم في العنف المستمر
والتهجير.

 .1يعرف تنظيم الدولة اإلسالمية في الشام والعراق على نطاق واسع في كثير من وسائل اإلعالم والصحافة باسم «داعش».
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تنظيم داعش في السياق العام
على الرغم من اتساع نطاق الجرائم التي ارتكبها
تنظيم داعش واألزمة المتفاقمة بفعل التهجير
والعنف ،فقد طالبت الناشطات المشاركات في
َ
األطراف الدولية بعدم
مؤتمر استراتيجيات للتغيير
حصر اهتمامها بالتنظيم المذكور فقط ،وتجاهل
الوقائع المتزايدة للنزاعات الدائرة وطبيعة حقوق
المرأة في العراق وسوريا .وأشرن في مالحظاتهن
وتوصياتهن إلى أن االنتهاكات الممنهجة لحقوق
المرأة ترتكب في كافة مناطق سوريا والعراق،
سواء أكانت تحت سيطرة الدولة أو داعش ،فض ًلا
عن المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المقاتلة
األخرى.
وينبغي أن ال يتخذ المجتمع الدولي أو الحكومتان
العراقية والسورية وجود فصائل مسلحة كداعش
ً
ذريعة للتهرب من مسؤولياتهم .فأحد أهم
التحديات هو اإلطار الناظم لمنع تمويل اإلرهاب
من خالل القطاع غير الربحي ،ومنع وصول موارد
التمويل إلى منظمات المجتمع المدني العاملة في
مناطق سيطرة فصائل مسلحة تصنف على أنها
جماعات إرهابية .ويتعين على المجتمع الدولي
إيجاد السبل المناسبة لتأمين الوصول إلى الموارد
الضرورية ،ومساءلة الحكومتين العراقية والسورية
عن حماية حقوق المرأة ،وتقديم الخدمات الكافية
ومن ضمنها الرعاية الصحية للنساء والفتيات،
وحماية السكان من أخطار النزاع وأعمال العنف
الجنسي والعنف القائم على النوع اإلجتماعي.
وال تزال المجموعات المحلية المدافعة عن حقوق
المرأة في كال البلدين تعمل على مواجهة
انتهاكات حقوق المرأة اإلنسانية كل يوم ،بغض
النظر عن الجهة التي ترتكب هذه االنتهاكات .إن
استراتيجيات هذه المجموعات وممارساتها الجيدة
لمواجهة هذه الضروب من العنف في النزاعات
القائمة ال تقدر بثمن ،وينبغي دعمها وتعزيزها.
العالقات بين المنظمات على المستوى الوطني
وفيما بين البلدين ،وتوصلن إلى توصيات لزيادة
العمل على حقوق المرأة وأشكال العمل لمواجهة
العنف الجنسي والعنف القائم على النوع
اإلجتماعي في العراق وسوريا .وهدفت ورشات

9

العمل إلى تعميم معرفة النساء بنماذج هذا
العنف واالستراتيجيات الضرورية لمعالجته .وجرت
ورشات العمل على الشكل التالي:

ب .التحديات التي تواجه
النساء والفتيات
تواجه النساء والفتيات في العراق وسوريا التمييز
على أساس الجنس والظلم االجتماعي بأشكاله
ً
نتيجة للقيم االجتماعية والقوانين
المختلفة
والممارسات القانونية التمييزية ،كما أن النزاع
المسلح في كال البلدين أدى إلى تفاقم الشروط
التي يعشن في ظلها .وقد حددت المشاركات
في المؤتمر التحديات الرئيسية التي تواجه النساء
والفتيات في المجتمعين العراقي والسوري على
الشكل التالي:

عدم توفر الرعاية الصحية
ثمة حاجة ماسة إلى تقديم رعاية صحية كافية
للنساء والفتيات في كال البلدين ،ألن النقص الذي
كان قائمًا في خدمات الرعاية الصحة ،بما في ذلك
خدمات الرعاية اإلنجابية ،تفاقم بفعل الحرب الدائرة.
فتعرضت المراكز الطبية للهجوم والتخريب ،كما
أن وجود الحواجز المسلحة وغيرها من األخطار
تحول دون وصول النساء وغيرهن إلى الرعاية
الصحية الالزمة حتى في حاالت الحاجة الماسة
إليها .وفي أغلب األحيان تبقى االحتياجات الطبية
الخاصة لضحايا العنف الجنسي والعنف القائم
على النوع اإلجتماعي دون تلبية ،وتظل الرعاية
الخاصة بالصحة اإلنجابية للنساء في حدها األدنى
إن وجدت .ويؤثر ذلك على النساء والفتيات في

كافة المناطق المتضررة من الحرب .ففي مناطق
سيطرة داعش ،انخفض تقديم الخدمات
إلى النساء بشدة ،وحظر التنظيم معالجة
األطباء للمرضى من الجنس اآلخر .كما قام
التنظيم بطرد الطبيبات واألخصائيات الطبيات
بالقوة وعاقبهن وأعدمهن أحيانًا .وعمدت
الجهات المانحة الدولية إلى قطع التمويل عن
المنظمات التي تعمل في مناطق سيطرة

التنظيم ،وتركت الكثير من برامج اإلنقاذ بال أي
دعم.

القوانين التمييزية وتطبيق األنظمة القانونية
تحتوي التشريعات العراقية والسورية على
أحكام تمييزية جائرة تحد من حقوق النساء.
على سبيل المثالُ ،يطلب من المرأة الحصول
على موافقة زوجها الستصدار وثائق الهوية
ألطفالها ،وال يطلب من الرجال ذلك .وحيثما
توجد قوانين غير تمييزية ،يكون تطبيقها
ناقصًا ،ففي العراق مث ًلا ،ولتنفيذ القوانين التي
تعزز حقوق المرأة ،على السلطة التنفيذية وضع
إجراءات لتنفيذها ،وهو ما تقصر في إنجازه على
الدوام.
وفي سوريا ،عندما قامت الثورة في عام ،2011
لحق الدمار بالمحاكم فتوقف النظام القضائي
بالكامل .وبسبب القوانين والممارسات
التمييزية ،تعرضت النساء ألذى كبير بفعل
هذا التدمير ،ألن المرأة في ظل غياب القريب
الذكر ،تضطر إلى االعتماد على قرارات القاضي
إلجراء األنشطة الضرورية في كثير من نواحي
حياتها اليومية .على سبيل المثال :يطلب من
المرأة الحصول على موافقة القاضي أو موافقة
قريب ذكر لسفر ابنها إذا لم تستطع الحصول
على موافقة والده .أما في المناطق الخارجة
عن سيطرة النظام والتي ال يوجد فيها أي
منظومة قضائية ،فإن النساء يفتقرن حتى إلى
هذا التفسير الضيق لالستقاللية الذاتية الذي
يسمح به الوصول إلى القاضي .وتواجه المرأة في
المناطق الخاضعة لسيطرة النظام بصورة دائمة
قوانين تمييزية ،ويبقى مرتكبو االنتهاكات
بحقها بمنأى عن أي عقاب ،في حين تستخدم
ً
وسيلة للقمع.
المنظومة القانونية
وفي العراق وسوريا على السواء ،تكون للمواقف
واألعراف االجتماعية التمييزية الكلمة العليا على
األنظمة القانونية ،فتحول دون تحقيق العدالة
للنساء والفتيات في النظام القانوني برمته.

ومن المستبعد أن تساعد أجهزة الشرطة
النساء في الحصول على المساعدة بعد
الجرائم المرتبطة بالجنس ،وغالبًا ما تزيد من
معاناة النساء .كما تقوم الشرطة بممارسات
غير أخالقية أو غير مشروعة وتستغل النساء
اللواتي يطلبن المساعدة .عالوة على ذلك،
تعتبر مراكز االحتجاز أو السجون المخصصة
للنساء نادرة في كال البلدين ،ما يعني أن
النساء المشتبه بارتكابهن أفعال جرمية
يوضعن في السجن مع السجناء الذكور،
حيث يقعن ضحية للحراس الذكور.

األعراف االجتماعية التمييزية
إن األعراف االجتماعية والقيم الثقافية
التمييزية تحد من مشاركة المرأة الكاملة في
المجتمع وتعيق اندماجها في المؤسسات
المحلية والوطنية .ويروج رجال الدين
والمؤسسات الدينية ووجهاء العشائر لهذا
التمييز ويجسدونه .وتواجه النساء والفتيات
القيود والعوائق في حركتهن وملبسهن
والفرص االجتماعية المتاحة أمامهن .وقد
شددت المشاركات على ضرورة فصل الدين
عن الدولة ،ودعا بعضهن إلى إنشاء آليات
محاسبة فعالة تحمل الزعماء العشائريين
مسؤولية الجرائم المرتبطة بالجنس والنوع
اإلجتماعي بحق النساء .وفي هذا الصدد،
حذّ رت المشاركات العراقيات من القانون
المقترح الذي يضع قوانين األحوال الشخصية
–بخاصة الميراث والزواج والطالق– تحت
سلطان رجال الدين .كما شددت المشاركات
على ضرورة تفكيك العقلية الذكورية
المتغلغلة في المجتمع عبر نشر مفاهيم
المساواة بين الجنسين عند النساء والرجال
على السواء.
وعبرت المشاركات العراقيات عن قلقهن تجاه
االنقسام االجتماعي الذي تفاقم بعد أكثر من
عقد من الصراع ،على حساب توحيد االنتماء
الوطني ،وجرى تقسيم المجتمع العراقي
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إلى طوائف وأديان .إن هذا االنقسام يغذي
دورة العنف التي تعزز بدورها الشروط التي
يزداد في ظلها تعرض النساء والفتيات
للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع
اإلجتماعي .كما يحول دون نشوء هوية
وطنية موحدة تدعم حقوق اإلنسان للنساء
والفتيات.

تزايد الممارسات التقليدية الضارة
إن العنف المرتكب بحق النساء على شاكلة ما
يدعى بجرائم الشرف والزواج المبكر والقسري،
يحدث في أغلب األحيان في ظل إفالت كامل
لمرتكبيها من العقاب في الجزء األكبر من
العراق وسوريا .وتشكل البنى القانونية،
التي تسمح باإلفالت من العقاب عن هذه
ً
دعامة لهذه الممارسات إضافة إلى
االنتهاكات،
المواقف الثقافية النمطية التمييزية .وأوضحت
المشاركات أن ما يدعى بجرائم الشرف يمكن
أن تحدث لمجرد شبهات عارية عن الصحة بما
يعتبر سوء تصرف جنسي ،كأن يكون لدى
المرأة هاتف محمول أو ضبطت تتصل بزميل
لها في العمل .ومن الشائع بالنسبة لبعض
العائالت والعشائر أن تُرتكب جريمة الشرف
ً
وسيلة للتأكيد على شرف العائلة .كما
باعتبارها
أن النساء والفتيات اللواتي يتعرضن لالغتصاب
أو يفترض أنهن تعرضن لالغتصاب يصبحن
عرضة للقتل والتعامل بوحشية باسم «الشرف»،
ألن االعتداء عليهن ينظر إليه بوصفه تدنيس
لشرف العائلة .وثمة افتراض شائع بأن النساء
أو الفتيات اللواتي ُيحتجزن لدى أطراف مسلحة
ً
عرضة
يتعرضن لالغتصاب ،األمر الذي يجعلهن
للقتل بداعي الشرف عند إطالق سراحهن.
ً
جريمة شائعة ترتكب
ويعد زواج األطفال القسري
بحق الفتيات العراقيات والسوريات .فالفقر
وانعدام األمن الناجمين عن الحروب يلقيان
مزيدًا من الضغوط على العائالت المهجرة أو
التي تعيش في مناطق النزاع «لتزويج» الفتيات،
على افتراض أن ذلك سيخفف من وطأة الحاجة
االقتصادية.
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ازدياد خطر االتجار بالبشر
لقد أدى التهجير بسبب الحرب إلى ازدياد االتجار
بالنساء .ونوهت المشاركات العراقيات إلى أن
مستويات العبودية في العراق لم تكن يومًا أعلى
مما هي عليه اآلن ،والسيما بسبب جرائم العبودية
الجنسية الفظيعة التي يرتكبها تنظيم داعش،
وبصورة رئيسية بحق النساء المنتميات إلى أقليات
دينية وعرقية .أما وضع االتجار بالبشر في سوريا فقد
برز باعتباره مشكلة قبل اندالع النزاع ،لكنه تدهور
بشدة من حيث الوسائل والمخاطر المتزايدة على
النساء واألطفال بصورة مباشرة .ويعد ذلك دلي ً
ال
على الزواج المبكر والقسري الذي يؤدي إلى انتقال
األطفال إلى بلد ثالث ،عبر مصر ألغراض متعددة
من ضمنها االستغالل الجنسي ،والدعارة اإلجبارية
في كل من لبنان واألردن و»الجنس مقابل الطعام»
في كثير من مناطق النزوح .ولم تُجر بحوث كافية
لتحديد المرتكبين ،وأشكال وميادين التدخل
المطلوب.

مجــاالت العمــل للتغلــب علــى التحديــات التــي
تواجــه المــرأة
بعد تسليط الضوء على ما تواجهه المرأة من
تحديات في العراق وسوريا ،حددت المنظمات
مجاالت رئيسية إلنجاز التغيير .وقد ركزت المشاركات
باستمرار على االحتياجات التالية طيلة نقاشات
المؤتمر :
• التمكين االقتصادي للنساء ضحايا العنف
الجنسي والعنف القائم على النوع اإلجتماعي.
• الخدمات النفسية لضحايا العنف الجنسي
والعنف القائم على النوع اإلجتماعي.
• نشر ثقافة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية.
• توثيق العنف الجنسي والعنف القائم على
النوع اإلجتماعي وتوجيه هذه المعلومات إلى
الجهات الفاعلة الرئيسية في المجتمع الدولي.

• استخدام اإلعالم بطريقة إيجابية لتعزيز
حقوق المرأة ومحاربة العنف الجنسي
والعنف القائم على النوع اإلجتماعي.
• إلغاء القوانين التمييزية بحق المرأة.
• إشراك الرجال في تغيير العقلية الذكورية،
والتغلب على ظاهرة التسلح.
• وضع استراتيجيات عرض فعالة لمساعدة
المجتمع الدولي في التعرف على أولويات
الدعم.

• بناء مجموعات ضغط نسائية فعالة
من أجل المشاركة الكاملة للمرأة في
معالجة المسائل اإلنسانية وفي بناء
السالم.
• وضع استراتيجيات فعالة لمعالجة
امتناع السياسيين وقادة المجتمع من
النساء عن تولي قضايا حقوق المرأة
اإلنسانية.

تقــوم مجموعــة مــن النســاء الســوريات بحياكــة شــباك صيــد كجــزء مــن برنامــج التمكيــن االقتصــادي للمــرأة الســورية فــي البلــدان
المجــاورة ،بدعــم مــن صنــدوق تمويــل المســاعدات البريطانــي .هــذه األنشــطة ال توفــر فقــط الفرصــة ل ّلاجئــات الســوريات بتوليــد
الدخــل فــي ظــل تزايــد معــدالت البطالــة ،ولكنهــا تتيــح لهــم أيضــا بنــاء شــبكات اجتماعيــة متينــة.
الصورة حصرية لراسيل واتكينز /قسم االنماء الدولي
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 .4أطر العنف
عالوة على التحديات المتعلقة بالتمييز الممنهج،
تعد المرأة هدفًا خاصًا ألعمال العنف الجنسي
والعنف القائم على النوع اإلجتماعي ،وقد حددت
المشاركات بعض هذه األعمال األكثر شيوعًا في
العراق وسوريا.

االغتصاب والتعذيب
جاء صعود تنظيم داعش في سوريا والعراق على
خلفية نزاعات مسلحة دامت طوي ً
ال وظل العنف
القائم على النوع اإلجتماعي حاضرًا فيها باستمرار.
والبد من فهم التهديدات الموجهة للمدنيين
من جانب التنظيم والفصائل المسلحة األخرى
باعتباره امتدادًا لتدهور حقوق المرأة اإلنسانية
طوال العقود األخيرة .فلطالما تعرضت النساء
لالغتصاب والتعذيب في سجون النظام السوري،
وعلى أيدي الجماعات المسلحة األخرى .وتعترف
القوانين الجزائية في سوريا والعراق بتقاليد
«شرف العائلة» ،األمر الذي يسمح بتخفيف األحكام
بناء على هذه االعتبارات .وتعد هذه التقاليد
تهديدًا جسيمًا للنساء والفتيات اللواتي احتجزن
أو أسيئت معاملتهن على أيدي عناصر تنظيم
الدولة ،ألن الناس يفترضون أن النساء المحتجزات
يتعرضن لالغتصاب ،ويم ّثلن بالتالي وصمة عا ٍر
على «شرف» عائالتهن .ويفيد مقدمو الخدمات في
العراق بارتفاع معدالت االنتحار بين هؤالء النساء
اللواتي يتعرضن للنبذ ويصبحن هدفًا للقتل من
العائلة أو المجتمع المحلي باسم «الشرف» .وقد
طالب بعض العراقيين الحكومة بقصف السجون
المؤقتة الخاضعة لسيطرة داعش حيث تحتجز
النساء و ُي َبعن ويغتصبن ،من أجل مسح اإلهانة
المتصورة الواقعة على شرف تلك المجتمعات.

االحتجاز
عالوة على العنف المستخدم في حاالت االعتقال
التعسفي وغير المشروعُ ،يمارس العنف بحق
ً
وسيلة لإلذالل
المرأة في مراكز االحتجاز باعتباره
والترويع والمعاقبة على النشاط أو العمل
اإلنساني .ومن الوسائل المستخدمة فيها:
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االغتصاب والتعري باإلكراه وغيرها من األفعال
المهينة ،وحرمان المرأة من الرعاية اإلنجابية ،بما في
ذلك وسائل الصحة النسائية.

النساء اللواتي تستهدفهن
الفصائل المسلحة
نوهت المشاركات في المؤتمر إلى أن استهداف
النساء يتم على أساس النوع االجتماعي وهوياتهن
الخاصة التي يحملنها .وفي هذا السياق ،يمكن
التعرض للمرأة بسبب ارتباطاتها السياسية (كصلة
العائلة برموز من المعارضة أو لكونها امرأة منخرطة
في الحياة السياسية) ،أو لكونها تنتمي إلى أقلية
دينية أو عرقية .وتواجه المرأة العنف على أيدي
مختلف األطراف المسلحة ،كالحكومة أو األطراف
المدعومة منها إضافة إلى الفصائل المعارضة
وتنظيم داعش.
ووجدت المشاركات أثناء النقاشات أنه في الوقت
الذي تقع فيه النساء والفتيات من جميع الفئات
ضحية داعش والفصائل المسلحة األخرى ،فإن
األطراف المسلحة تستهدف على نحو خاص النساء
اللواتي ينتمين إلى فئات معينة ،مثل:
• اللواتي يتمردن على داعش (ناشطات حقوق
المرأة اإلنسانية أو اللواتي يرفضن االنصياع
لقوانين التنظيم).
• اللواتي ينتمين إلى األقليات الدينية أو
العرقية.
• النساء المتخصصات أو المتعلمات تعليمًا
عاليًا (كالطبيبات ،الصحفيات ،السياسيات).
• اللواتي تربطهن صالت قوية برجال ينتمون
إلى فصائل معارضة للتنظيم (نشطاء
المجتمع المدني ،الجيش السوري الحر،
المعارضون وغيرهم).
• النساء اللواتي يعارضن نظام األسد.
• أفراد أسر الشخصيات المعارضة.

وأشارت المشاركات إلى أن ضعف الشهرة يزيد من
احتمال وقوع النساء ضحية العتداءات الميليشيات
الحكومية وغير الحكومية .ومن الواضح أن
الناشطات المعروفات على المستوى الدولي غالبًا
ما يكن أقل عرضة من الناشطات غير المعروفات
لالستهداف الجسدي أو التعذيب من قبل األطراف
المسلحة ،باستثناء داعش.

انتهاكات الحكومة وداعش
والفصائل المسلحة
توصلت المشاركات في المؤتمر إلى وجود أنماط
محددة من العنف ترتكبها الفصائل المسلحة
المختلفة بحق النساء .وعلى الرغم من أن أعمال
العنف الجنسي والعنف القائم على النوع
اإلجتماعي قد يرتكبها المدنيون والعسكريون
على حد سواء ،فقد ركزت المشاركات تقييمهن
على تشريح أشكال العنف المرتكبة بحق
النساء من قبل ثالثة جماعات مسلحة في العراق
وسوريا ،وهي :النظام أو الحكومة ،تنظيم داعش
والفصائل المسلحة.

النظام أو الحكومة
إن النظام السوري معروف بسمعته السيئة في
استخدام االختفاء القسري واالعتقال التعسفي
َ
وسائل إلسكات ناشطات حقوق اإلنسان .كما
أن غياب التدابير األمنية الكافية والخدمات في
مراكز االعتقال التي تخضع لسيطرة الدولة تؤدي
إلى خلق شروط تنتهك حقوق اإلنسان للنساء.
ويتعين النظر إلى تقصير المؤسسات الرسمية
السورية والعراقية في التعامل كما يجب مع فرض
حقوق المرأةوتلبية احتياجاتها باعتباره سوء
معاملة مرتبط بالنوع اإلجتماعي .وكذلك تُرتكب
أعمال االغتصاب وضروب العنف الجنسي األخرى
ضد النساء أفرادًا وجماعات ،كاستهداف قرية ما أو
طائفة معينة.
يستهدف نظام الحكم النساء بصورة أساسية
أفرادا من عائلة معينة أو ينتمين إلى
باعتبارهن
ً
جماعة محددة .وفي أغلب األحيان ،يستهدف
النظام طائفة أو قومية ما ،وتشكل المرأة هدفًا

سه ً
ال إليذاء هذه الجماعات .كما تلجأ األنظمة
إلى العنف الجنسي أو العنف القائم على النوع
اإلجتماعي ،كاالغتصاب أو التهديد باالغتصاب،
لالعتداء على النساء من الجماعات المستهدفة
ً
ووسيلة إلذالل النساء وإيذاء الجماعة المستهدفة.
كذلك نوهت المشاركات إلى أن استخدام النظام
للنساء إلغواء قادة الجيش السوري الحر ينبغي أن
ً
مرتبطا بالجنس.
يعتبر انتهاكًا
إن النساء المواليات اللواتي يعشن في مناطق
آمنة جدًا ،والنساء اللواتي يحظين بحراسة
شخصية ،يتمتعن ببعض الحماية من ضروب
معينة من اإلساءات من قبل الدولة .كما تتمتع
النساء اللواتي يمتلكن صالت على المستوى
الدولي والنساء المشهورات أو اللواتي ينتمين
إلى الطبقات الحاكمة ببعض الحماية.

تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام
يفرض التنظيم تفسيرًا صارمًا للشريعة اإلسالمية.
ولهذا ،تواجه النساء والفتيات قيودًا قاسية
في الملبس واألنشطة والحركة في مناطق
سيطرته ،إذ ال يمكنهن التحرك إال برفقة رجل
ُمحرم .وتمنع النساء من العمل إال في التعليم
أو الطب ،بغض النظر عن مهنتهن .وال يمكن
للمرأة أن تؤدي أي من واجباتها في جو مختلط
بين الجنسين .ومن ضروب العنف لشائعة األخرى
التي يرتكبها التنظيم :فرض حظر على السفر،
التنقالت اإلجبارية ،فرض نمط محدد من اللباس،
التحول اإلجباري إلى الدين اإلسالمي ،فرض حظر
على تعليم النساء والفتيات ،الفصل بين األمهات
واألطفال.
ويفرض التنظيم عقوبات على النساء اللواتي
يخالفن محظوراته ،ومنها اإلعدام والتعذيب.
وقد أعدم بعضهن لمجرد شبهة الزنا .ويتحمل
التنظيم مسؤولية فرض الزواج المبكر ،وعادة
ما يتم تزويج الفتيات الصغيرات لمقاتليه .وكثير
من األحيان يقدم أفراد األسرة أنفسهن الفتيات
لمقاتلي التنظيم لضمان الحماية ألفراد األسرة
ككل .ويستهدف التنظيم األقليات العرقية
بقسوة ،كما فعل مع النساء األيزيديات في العراق،
حتى أنه أجبر البعض منهن على العبودية
الجنسية وباعهن كالعبيد.
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الفصائل المسلحة
حرصت المشاركات على اإلشارة إلى أن الفصائل
المسلحة في العراق وسوريا ليست كلها على
قدم المساواة .ومع ذلك ،فإن هذه الفصائل
في كال البلدين تتشارك أنماطًا متشابهة
من االعتداءات وتستخدم ضروبًا متشابهة
من العنف الجنسي والعنف القائم على
النوع اإلجتماعي .وتستهدف هذه الفصائل
النساء المنتميات إلى جماعة تعتبر معادية
لقضيتها ،وقد تكون هذه الجماعة طائفة أو
مجموعة أيديولوجية أو قومية مغايرة .كما
يجري استهداف النساء اللواتي يعبرن عن
اختالفهن مع هذه الفصائل بشكل متكرر،
ويطال الناشطات المدافعات عن حقوق اإلنسان
والمحاميات .كما تستهدف الفصائل المسلحة
كل من يسعى إلى توثيق جرائم العنف التي
ترتكبها هذه الفصائل.النساء وإيذاء الجماعة
المستهدفة .كذلك نوهت المشاركات إلى أن
استخدام النظام للنساء إلغواء قادة الجيش
ً
مرتبطا
السوري الحر ينبغي أن يعتبر انتهاكًا
بالجنس.

صــورة المــرأة تعانــي مــن الحــرب فــي بلدهــا .ان الديناميكيــات الكامنــة
فــي الهيمنــة البطريركيــة االجتماعيــة تؤكــد علــى تعقيــد العالقــات بيــن
الســلطة والنــوع االجتماعــي أثنــاء النزاعــات ،وكذلــك تفســر كيــف تتعــرض
بعــض النســاء ألنــواع معينــة مــن االضطهــاد علــى أســاس مكونــات
تكميليــة للســلطة مثــل العــرق واالنتمــاء السياســي.
الصورة حصرية لمارتين بيريه  -االمم المتحدة
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 .5استراتيجيات ناجحة في مواجهة العنف
الجنسي والعنف القائم على النوع اإلجتماعي
سلطت المشاركات في مختلف الجلسات
الضوء على االستراتيجيات الناجحة التي نفذنها
للتقدم في عملهن في مواجهة ما يعترضهن
من تحديات نتيجة الصراع الدائر في العراق
وسوريا .واستخدمت النساء في كال البلدين
هذه التكتيكات لمواصلة الدفاع عن حقوقهن
على الرغم من المساحات االجتماعية التقييدية
والتهديد بالعنف الجنسي والعنف القائم على
النوع اإلجتماعي .كما تشاركت الناشطات اللواتي
يعملن في مناطق سيطرة داعش تحديدًا
باالستراتيجيات الالزمة لمواصلة العمل على الرغم
من المحظورات التي يفرضها التنظيم.

مواجهة العنف الجنسي
والعنف القائم على النوع
اإلجتماعي من خالل الجماعات
النسائية
تحدثت المشاركات عن نجاحات تحققت في تلبية
احتياجات ضحايا العنف الجنسي والعنف القائم
على النوع اإلجتماعي من خالل الجماعات النسائية
أو شبكات الناشطات غير الرسمية .وكان من
السهل التواصل مع ضحايا هذا العنف لكون
الشبكات آمنة ومضمونة ومكونة بصورة أساسية
من النساء .وعوضًا عن جعل الضحايا ُيب ّلغن عن
العنف من خالل المؤسسات الرسمية مباشرة،
يمكن لصالت شبكة النساء أن تؤمن وسيلة آمنة
لإلبالغ وطلب المساعدة .وفي كثير من الحاالت،
كانت المجموعات النسائية هي الوسيلة األنسب
للوصول إلى ضحايا العنف والوسيلة األفضل
لتوثيقه .كما يمكن لهذه الشبكات أن تدافع
عن ضحايا العنف اللواتي يترددن في متابعة
قضاياهن .وشددت المشاركات على أهمية الحفاظ
على سرية صارمة بالنسبة للضحايا في هذه

اإلجراءات ،واقترحت بعضهن استخدام أسماء
مستعارة للضحايا إلخفاء هوياتهن.

المالجئ النسائية تواجه العنف الجنسي
والعنف القائم على النوع اإلجتماعي وتقدم
الخدمات التي تحتاجها الضحايا
يعد تأمين المأوى اآلمن لضحايا العنف الجنسي
والعنف القائم على النوع اإلجتماعي استراتيجية
حيوية لمواجهة هذا الضرب من العنف ويضمن
لهن الوصول إلى الخدمات .فباإلضافة إلى المأوى،
تؤمن هذه المؤسسات خدمات الرعاية الصحية
وتساعد في توفير المساعدة القانونية للضحايا.
واألهم من ذلك ،أنها تقدم بيئة آمنة تتعافى
فيها الضحايا .ويحتاج إنشاء مركز إيواء فعال إلى
وقت ألنه يعتمد على الثقة والسمعة بين الذين
يتواصل معهم .ويمكن للمأوى تقديم النصيحة
للضحايا بشأن كيفية الحصول على خدمات
التمكين االقتصادي ،ومساعدة الضحايا على تأمين
أوراق ثبوتية شخصية ،كما في حالة العراق .ويحقق
المأوى أعلى درجة من الفعالية عندما يتصل
بالخدمات النفسية ،أو برامج تمكين النساء ،أو
مراكز التوعية .ويوفر مركز اإليواء من خالل شبكاته
إحاالت آمنة للنساء لطلب هذه الخدمات حتى
في المناطق التي تعاني من الكبت االجتماعي أو
المتضررة من النزاعات.
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استراتيجيات لمواصلة العمل
في مناطق سيطرة داعش
تشاطرت المشاركات بالنصائح بشأن
االستراتيجيات الالزمة لمواصلة العمل في مناطق
سيطرة داعش ،ونصحن ناشطات حقوق المرأة
بااللتزام بقيود التنظيم من أجل االستمرار في
العمل في تلك المناطق دون إثارة الشبهات.
واقترحت المشاركات على نحو خاص أن تتحدث
الناشطات بلغة التنظيم وأن يتقيدن بالشريعة
وبالقوانين التي يفرضها التنظيم .كما تم التركيز
على إرساء أسس النشاط في المدن قبل تأمين
سيطرة التنظيم عليها باعتباره وسيلة فعالة
للحد من بعض أشكال التمييز بين الجنسين
ولغرس بذور حقوق أوسع للنساء في الفترة ما
بعد انتهاء النزاع أو في الفترة االنتقالية.

على اإلذالل اللفظي الذي تعرضت له.

العمل االستباقي استعدادًا لسيطرة
الفصائل المسلحة وداعش
أفادت الناشطات أنهن يحاولن التحضير مسبقًا
للبقاء في مناطق سيطرة التنظيم عبر االستعداد
لمواجهة تهديداته قبل أن يسيطر عليها.
ويتضمن ذلك إجراء ورشات تدريب في المدن قبل
احتاللها بغية االستعداد للبقاء في المناطق التي
يسيطر عليها التنظيم .وهذا النوع من النشاط
االستباقي يعزز قدرات المجتمع المدني والناشطات
على األرض ،ويمكنهن عادة من تنظيم أنفسهن
والمقاومة دون إثارة الشبهات.

استخدام لغة وخطاب تنظيم الدولة
تذكرت بعض الناشطات أنهن وجدن أن بإمكانهن
العمل في مناطق سيطرة التنظيم حينما
استطعن التحاور مع قواته باستخدام خطابه
ومنطقه .وأفادت المشاركات أنهن إذا تمكن من
المحاججة استنادًا إلى التقاليد اإلسالمية أو اآليات
يتمكن من تحدي أشكال معينة من
القرآنية ،فقد
ّ
القمع بصورة فعالة .ويعد ذلك وسيلة لتمكين
النساء من التفاوض على حلول النزاعات في الحياة
اليومية المنبثقة عن قيود التنظيم الشديدة.
وفي أحد األمثلة الناجحة ،تمكنت مجموعة من
النساء في سوريا من إقناع قادة التنظيم بإعادة
فتح المدارس باالستشهاد بآيات قرآنية تحض على
التعليم.
كما اقتُ رح أن تشارك الناشطات في دورات الشريعة
التي يأمر بها التنظيم والحصول على شهادات
لهذه الدورات باعتبارها مستوى آخر من الحماية.
ويمكن للناشطات أيضًا االستفادة عبر بناء
فهم أفضل للتنظيم والمحرمات في الشريعة،
فذلك يسمح لهن بتطوير معارفتهن القانونية
واالستعداد الستخدام األنظمة القانونية القائمة
لتحصيل أكبر قدر ممكن من الفائدة .على سبيل
المثال :ذكرت ناشطة سورية أنها تمكنت من
استخدام األنظمة في المحاكم الشرعية التي
تحمي المسلمات من التحرش بهن للمطالبة بالرد
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الصورة حصرية لمارتين بيريه  /االمم المتحدة

 .6الحلول :التدابير الطبية والتوثيق
بعد تحديد ما تواجهه النساء من تحديات أساسية
وتتعرض له من تهديدات ،ناقشت المشاركات
االحتياجات الضرورية لمواجهة العنف الجنسي
والعنف القائم على النوع اإلجتماعي في العراق
وسوريا .واتفقت المشاركات في التشديد على
ضرورية توفير الرعاية الصحية الكافية وتحسين
عملية توثيق االنتهاكات .ولفهم االحتياجات
الخاصة على األرض ،خصصت جلسات في المؤتمر
لمواضيع الخدمات الطبية والتوثيق ،وتحدثت
المشاركات في كل جلسة من هذه الجلسات
عن وضع خدمات الرعاية الصحية في كال البلدين
وبحثن في التحديات العملية التي تواجه توثيق
العنف الجنسي والعنف القائم على النوع
اإلجتماعي.

أ .الرعاية الطبية في العراق
وسوريا
تال يحظى سكان العراق بمجملهم على خدمات
رعاية صحية كافية ،وتحدثت المشاركات في
المؤتمر عن مناطق تبعد عشرات الكيلومترات
عن أقرب مشفى إليها .وحتى عندما تقدم هذه
الخدمات ،ال تزال المرأة مستبعدة من تلبية
احتياجات صحية معينة ،كاإلجهاض اآلمن الذي
تحول القيود القانونية دون حصول النساء
عليه .وأشارت إحدى المشاركات العراقيات إلى أن
اإلجهاض ال يزال ممنوع قانونيًا في المستشفيات،
ما يضطر النساء إلى اللجوء إما إلى عمليات
إجهاض غير آمنة على حياتهن يجريها أشخاص
غير متخصصين طبيًا أو إلى اإلجهاض المخالف
للقانون ما قد يؤدي إلى السجن.
ومنذ تموز/يوليو  2014واستيالء تنظيم الدولة
أراض عراقية ،تضاءلت أكثر قدرة النساء على
على
ٍ
الوصول إلى الرعاية الصحية .وأفادت المشاركات
اللواتي يعملن ويعشن في مناطق سيطرة
داعش إلى أن قوات األخير أو غيرها من الفصائل
المسلحة احتلت المستشفيات ،وبات على
المراكز الطبية بالتالي العمل تحت إمرة التنظيم.
وتوقفت الحكومة عن إرسال المستلزمات الطبية

الالزمة لمستشفيات تلك المناطق ،ونفذت هذه
المستلزمات من معظم المشافي وانقضت
صالحية كافة اللقاحات .واستمرت أعداد األطباء
بالتناقص ألن األطراف المسلحة قتلت بعضهم،
فيما يحاول آخرون الهرب خارج المنطقة تفاديًا
الستهدافهم أيضًا .وأصبحت الرعاية المقدمة إلى
ضحايا العنف الجنسي محدودة ،وغالبًا ما يحرمن
من العمليات الجراحية بسبب قلة المستلزمات
الطبية في المشافي وإعطاء األولوية لتلبية
احتياجات جنود التنظيم على المدنيين.
أما في سوريا ،فقد شهد قطاع الرعاية الصحية
ممنهجا بفعل الحرب .فقد تعرضت
تدمي ًرا
ً
المنشآت الصحية لإلتالف وتعرض مقدمو الرعاية
الصحية للخطف واالعتداء من جانب الجماعات
المسلحة .وتحولت حاالت طبية عادية إلى حاالت
تهدد الحياة وأحيانًا إلى أمراض قاتلة بفعل نقص
الكوادر الصحية المتخصصة والمستلزمات الطبية
الضرورية .ونتيجة لتدمير أنظمة الرعاية الصحية،
باتت سوريا مرتعًا ألمراض يمكن منعها والوقاية
منها ولم تكن موجودة قبل اندالع النزاع ،كشلل
األطفال مث ً
ال.

ب .الثغرات والتحديات
نقص التمويل المستدام
لقد أبدت المنظمات الدولية والمنظمات غير
الحكومية ترددًا في تقديم التمويل المستمر
والضروري لدعم المراكز الطبية في العراق وسوريا،
األمر الذي جعل من المتعذر على هذه المراكز أن
تغطي تكاليف الموارد البشرية أو تلبية الطلب
على الخدمات .وذكرت على سبيل المثال منظمة
«يدًا بيد لنبني سوريا» أنها اضطرت إلى إغالق
مشفى في حلب بسبب عدم وجود جهة أو
منظمة مانحة تغطي تكاليف أجور الموظفين
(قرابة  70ألف دوالر في الشهر) .وأشارت المشاركات
إلى أن الجهات المانحة الدولية تنشغل باالعتداءات
وعمليات قطع الرؤوس التي يرتكبها الجهاديون
أكثر من انشغالها باألزمة اإلنسانية العميقة التي
تواجه العراقيين والسوريين.
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افتقار النساء إلى الرعاية الطبية

الوصمة المرتبطة بالعنف الجنسي

إن غياب الخدمات الطبية أو تراجع إمكانية
الوصول إليها في العراق وسوريا يفرض
تحديات صحية حقيقية على النساء والفتيات.
وقد تفاقم نقص الخدمات الصحية أكثر بعد
سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية ،وباتت الحاجة
فيها أكثر وضوحًا ،حيث ُسمح للمنظمات
الطبية غير الحكومية بمواصلة العمل في
هذه المناطق ،لكن التنظيم يمنع قيام رجل
بمعالجة امرأة أو العكس .ويكمن التحدي
كاف من
الرئيسي في عدم وجود عدد ٍ
الطبيبات لسد الحاجة .وتواجه الموجودات
منهن قيودًا صارمة على اللباس والحركة ما
يعيق عملهن .ففي الرقة على سبيل المثال،
يمنع على الممرضات رفع النقاب عن وجوههن
عند معالجة المرضى ،ويتعين على الطبيبات
ً
ونتيجة لذلك ،عانت
أن يتحركن برفقة محرم.
النساء في الموصل عدة أشهر من حاالت
صحية يمكن معالجتها نسبيًا ،لكن بسبب
تنج بعضهن من هذه
نقص الطبيبات ،لم ُ
األمراض .ولم ترجع الرعاية الطبية إلى الموصل
حتى تدخلت المنظمات غير الحكومية إلحضار
الطبيبات .إضافة إلى ذلك ،غادر معظم
الطبيبات المتخصصات كثير من المناطق
بسبب مضايقات التنظيم ،لتغدو هذه
المناطق بدون األخصائيين الالزمين لألمراض
النسائية وأمراض األطفال.

إن الوصمة االجتماعية ورفض العائلة هما ما يعيق
إعادة تأهيل ضحايا العنف الجنسي والعنف القائم
ً
إضافة إلى
على النوع اإلجتماعي ،ألن الضحايا يعانين
األذى الناتج عن العنف من شعور شديد بالعار نتيجة
هذه الوصمة.

غياب التدريب
إن التدريب والتخصص في قضايا النوع
االجتماعي والعنف الجنسي والعنف القائم على
النوع اإلجتماعي يقدم فائدة عظيمة لمقدمي
الرعاية الطبية الموجودين ،إذ تعاني الضحايا
في أغلب األحيان من إيذاء مضاعف نتيجة
االستجواب القاسي أو استخدام فحوص العذرية
في المراكز الطبية .ويشكل فحص العذرية
للضحية عنصرًا من عناصر العنف الممنهج
مؤذ نفسيًا وقد يهدد األمن
بحق النساء ،فهو
ٍ
الشخصي للضحايا اللواتي قد يتعرضن للقتل
من قبل أفراد األسرة بعد مغادرتها المركز
الطبي إذا ُو ِجد أن الضحية ليست عذراء بنتيجة
هذه الفحوص غير الدقيقة.
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التمييز ضد المرأة في تقديم الرعاية الصحية
تتسم القوانين في كل من العراق وسوريا بالتمييز
ضد المرأة إلعاقتها وصول المرأة إلى الرعاية اإلنجابية.
فالقانون السوري على سبيل المثال ،يمنع اإلجهاض
إال إذا كان فيه إنقاذ لحياة األم .وكذلك األمر في
العراق ،حيث يعتبر اإلجهاض جريمة للمرأة الحامل
ولمن يساعدها في إجرائه ،وال يسمح به إال إلنقاذ
حياة الحامل أو إذا كان الجنين غير قادر على العيش،
وفي كلتا الحالتين يتعين على المرأة الحصول على
إذن من الزوج وبموافقة األطباء .وفي سوريا ،يمنع
ٍ
سقيصعب الحصول على موانع الحمل ،بما في ذلك
مانع الحمل في حاالت الطوارئ.

نقص الخدمات
يعاني الكثير من المناطق في العراق وسوريا من
غياب كامل للمراكز الطبية .فليس هناك أي مركز
يقدم الرعاية للنساء في األرياف الشرقية في العراق.
وأشارت المشاركات إلى أن المناطق الكردية في
العراق تعاني من ضعف قدرات المراكز الطبية،
وبالتالي فهي غير قادرة على استقبال كافة اإلحاالت.
كما تعاني من نقص شديد في الكادر الطبي
المدرب .وإن توفرت هذه الكوادر ،تكون غالبًا مرهقة
نفسيًا ،األمر الذي يؤثر على قدرتهم على تقديم
الخدمات الالزمة والحساسة للضحايا.

انعدام األمن
تفتقر ضحايا العنف الجنسي إلى البيئة اآلمنة
لتلقي العالج وطلب المأوى والتعافي مما عانينه
من تجارب قاسية .وتشهد االحتياجات األمنية
مزيدًا من التفاقم نتيجة نقص الثقة بين الضحايا
أنفسهن ألنهن ينحدرن من خلفيات مختلفة،

ً
إضافة إلى أن التهجير المتكرر والعنف المستمر
اللذين يجعالن كل األوضاع غير مستقرة تقريبًا.
وفي العراق ،يمكن للدولة أو الميليشيات أيضًا
أن تتدخل في الخدمات الطبية من خالل ممارسة
الضغط على األطباء لإلبالغ عن الحاالت الطبية
بطريقة معينة.

الصعوبة في الوصول إلى الخدمات المتوفرة
ال تمتلك النساء والفتيات في أغلب األحيان وسيلة
نقل للوصول إلى الخدمات المتوفرة ،كما أنهن قد
ال يعرفن أين تقدم أو كيف يتم تلقيها .لذا ثمة
حاجة لشبكات إحالة أقوى لربط النساء بالخدمات
الموجودة سواء أكانت طبية أو نفسية أو اجتماعية

الصورة عن طريق جماعة الفن السورية الشعب السوري عارف طريقه
(الشعب السوري يعرفون طريقهم)

أو توعية أو تمكين.

ج .الحاجات المباشرة من
الخدمات الطبية
انقسمت المشاركات العراقيات والسوريات إلى
مجموعات للنظر في السبيل األفضل لزيادة
وصول ضحايا العنف الجنسي والعنف القائم
على النوع اإلجتماعي إلى الخدمات الصحية.
وحددت المجموعات الحاجات المباشرة للمنظمات
الموجودة وقدمت العديد من التوصيات ،وشددن
على الحاجة العامة لزيادة توفير الخدمات الطبية
والنفسية ،وزيادة الوصول إلى الخدمات في
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المناطق النائية أو التي تشكل ساحة قتال .كما
عبرن عن رغبتهن بتحسين أنشطة التشبيك
والتواصل بين المنظمات ،وأكدن على ميادين
محددة تحتاج إلى تحسين الخدمات الصحية فيها،
وهي على الشكل التالي:

 .iاالحتياجات المباشرة –
العراق:
•

		
		
		
		
		

تحسين خدمات الرعاية
الصحية المتوفرة لتلبية
حاجات النساء وضحايا
العنف الجنسي والعنف
		
القائم على النوع
اإلجتماعي.

ينبغي توسيع خدمات الرعاية الصحية
القائمة لكي تلبي بصورة أفضل حاجات
النساء ،السيما خدمات الصحة اإلنجابية.
ومن بين التغييرات الضرورية ،البد من
إصالح القوانين بما يسمح باإلجهاض
لتحسين وصول النساء إلى رعاية
الصحة اإلنجابية .كما ينبغي توفير
تدريب تخصصي للكوادر الطبية من
أجل التفاعل مع ضحايا العنف الجنسي.
على سبيل المثال ،يتبع بعض المراكز
الطبية سياسة تقضي بوضع ختم
خاص عند العالج يفيد بأن المريضات
من ضحايا االغتصاب ،وهذا ينطوي على
إذالل للضحية حتى وإن كانت تطلب
العالج ،وربما يمنع ضحايا أخريات من
طلب المساعدة.

		
•
		

تلبية احتياجات النساء
المهجرات.

إن النساء اللواتي يعشن في مخيمات
اللجوء أو المهجرات بحاجة إلى زيادة
الرعاية الطبية والنفسية ،بما في
ذلك رعاية الصحة اإلنجابية والمعالجة
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بالنسبة لضحايا العنف الجنسي والعنف
القائم على النوع اإلجتماعي .وشددت
المنظمات العراقية على أهمية البدء
ببناء شبكة مع المنظمات الدولية
العاملة في مخيمات اللجوء ،كاألمم
المتحدة ومنظمة أطباء بال حدود.
وتحدثت المشاركات عن ضرورة وجود فرق
طبية متنقلة خارج المخيمات بوسعها
تقديم الخدمات في المناطق التي يتعذر
الوصول إليها.

		
•
		
		

توثيق أعمال العنف 		
الجنسي والعنف القائم
على النوع اإلجتماعي.

دعت المشاركات العراقيات إلى إنشاء
شبكة متخصصة لتوثيق العنف الجنسي
والعنف القائم على النوع اإلجتماعي.
فمن شأن هذه الشبكة أن تزيد المعرفة
بممارسات التوثيق الجيدة في الوقت
تحسن فيه وسيلة حفظ سجالت
الذي
ّ
وإحصائيات دقيقة بشأن هذا النوع من
العنف .وينبغي أن تضم هذه الشبكة
منظمات من مجاالت مختلفة بغية
االستفادة من الخبرات المتنوعة في
مختلف القطاعات.

		
•
		
		

االعتراض على القيود
القانونية التي تحد من
تأمين المأوى والخدمات.

ثمة حاجة إلى تعديل الممنوعات القانونية
التي تشترط موافقة الحكومة إلنشاء
مراكز اإليواء وتشغيلها ،ألن ذلك يسمح
للمنظمات العراقية بافتتاح عدد أكبر
من مراكز اإليواء لتقديم خدمات كافية
للهاربات من العنف الجنسي والعنف
القائم على النوع اإلجتماعي .كما ينبغي
تعديل الشروط القانونية للهوية بحيث
تأخذ باالعتبار أن الضحايا اللواتي يطلبن
اإليواء والخدمات األخرى غالبًا ال يمتلكن
بطاقات هوية شخصية .كما أن البطاقات
الشخصية ضرورية للحصول على خدمات

الدولة كالرعاية الطبية ،ما يجعل من
الضروري إيجاد بدائل لمن ال يمتلكون
أوراق ثبوتية شخصية .ويتعين على
أيضا المطالبة بحق
المنظمات العراقية ً
متابعة الحاالت التي تتوالها المؤسسات
الرسمية ،بما في ذلك تأمين الوصول إلى
السجون.

		
•
		

التدريب على مسائل 		
األمان

نوهت المشاركات العراقيات إلى ضرورة
التدريب على مسائل األمان للموظفين
العاملين مع ضحايا العنف الجنسي
والعنف القائم على النوع اإلجتماعي
والنساء والفتيات الهاربات من هذا
العنف .فهذا التدريب ُيحسن معرفة
الناشطين عن الممارسات الجيدة في
زيادة مستوى أمان من يعملون معهم
ويساعدهم في حماية أنفسهم بصورة
أفضل.

•
		
		
		

إقامة برامج بشأن 		
العنف الجنسي 			
والعنف القائم 			
على النوع اإلجتماعي.

يجب أن تشمل الخدمات الطبية برامج
هدفها التلبية الكافية الحتياجات
النساء والفتيات ،ومن بينهن ضحايا
العنف الجنسي والعنف القائم
على النوع اإلجتماعي .كما يجب
تقديم التدريب والتمويل للعاملين
المختصين في المجال الطبي ،فثمة
حاجة ماسة لمختصين مدربين تدريبًا
كافيًا لمعالجة ضحايا هذا العنف.

 .iiاالحتياجات المباشرة –
سوريا
		
•
		

ضمان استدامة الدعم
من المنظمات الدولية.

ُيفترض بالمنظمات الدولية اعتماد
برامج دعم طويلة األمد للمنظمات
السورية المحلية .وبما أن تنظيم داعش
يسمح للمنظمات الطبية بمواصلة
العمل ،يتعين على المنظمات الدولية
مواصلة تمويل المنظمات غير الحكومية
ومنظمات المجتمع المدني للعمل في
مناطق سيطرة التنظيم .وينبغي أن
تنصب أولويات التمويل على اإلغاثة
اإلنسانية لالجئين والدعم النفسي ودعم
المراكز الطبية وزيادة عدد مراكز اإليواء.
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 .7التوثيق الخاص بحقوق اإلنسان
إن جمع المعلومات عن األشكال الممنهجة للعنف
الجنسي والعنف القائم على النوع اإلجتماعي
يمكن أن يشكل وسيلة لتقديم مرتكبي هذه
األعمال سواء أكانوا من الحكومة أو خارجها إلى
المحاسبة على انتهاكات حقوق اإلنسان المرتبطة
بالجنس .كما يعد التوثيق أمرًا هامًا لتنظيم
حمالت مناصرة غنية بالمعلومات لمواجهة هذا
العنف بصورة صحيحة وحشد الموارد الكافية
لدعم الضحايا.
ويحدد «البروتوكول الدولي لتوثيق العنف
الجنسي في حاالت النزاع والتحقيق فيه» المبادئ
معد
األساسية لتوثيق العنف الجنسي .وهو
ٌّ
بصورة خاصة لتزويد الناس بمعلومات عامة عن
كيفية جمع األدلة والقرائن األساسية لتحسين
عملية توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان وسوء
المعاملة المرتبطة بالجنس.

أ .البروتوكول الدولي لتوثيق
العنف الجنسي في حاالت
النزاع والتحقيق فيه
يحدد البروتوكول تعريف العنف الجنسي باعتباره
جريمة دولية .ويشمل ذلك بالتفصيل ما هو
العنف الجنسي ،وما هي األعمال التي تشكل
جرائم عنف جنسي ،وما هي الشروط الالزمة
لمقاضاة أعمال العنف الجنسي باعتبارها جريمة
وفق القانون الدولي .كما يبين البروتوكول
كيفية إجراء التوثيق الفعال لهذه األفعال .ويصف
الممارسات الجيدة في البحث والتحقيق وإجراء
المقابالت اآلمنة والفعالة ،ويحدد شروط الحد األدنى
لمعايير األدلة.
إن جمع المعلومات عن األشكال الممنهجة للعنف
الجنسي والعنف القائم على النوع اإلجتماعي
يمكن أن يشكل وسيلة لتقديم مرتكبي هذه
األعمال سواء أكانوا من الحكومة أو خارجها إلى
المحاسبة على انتهاكات حقوق اإلنسان المرتبطة
بالجنس .كما يعد التوثيق أمرًا هامًا لتنظيم
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حمالت مناصرة غنية بالمعلومات لمواجهة هذا
العنف بصورة صحيحة وحشد الموارد الكافية لدعم
الضحايا.
ويحدد «البروتوكول الدولي لتوثيق العنف الجنسي
في حاالت النزاع والتحقيق فيه» المبادئ األساسية
معد بصورة خاصة
لتوثيق العنف الجنسي .وهو
ٌّ
لتزويد الناس بمعلومات عامة عن كيفية جمع األدلة
والقرائن األساسية لتحسين عملية توثيق انتهاكات
حقوق اإلنسان وسوء المعاملة المرتبطة بالجنس.
ويستحق البروتوكول دراسة معمقة ،وهو مصدر
ق ّي ٌم لكافة نشطاء حقوق المرأة العاملين على
توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان ،وبخاصة إذا
كان هنالك مسعى لضمان إمكانية استخدام
معطياتهم في آليات المحاسبة الدولية .ويمكن
الحصول على البروتوكول من هذا الرابط ،وهو
متوفر باللغات العربية والبوسنية واإلنكليزية
والفرنسية واإلسبانية:
https://www.gov.uk/government/publications/
international-protocol-on-the-documentationand-investigation-of-sexual-violence-in-conflict

أسس التوثيق
ركزت الجلسة المخصصة للتوثيق على فهم
العناصر األساسية الثالثة لعملية التوثيق ،وهي:
 -1الوقائع عن فعل محدد.
 -2معلومات يمكن أن تثبت أن الفعل وقع في
ظروف محددة.
 -3معلومات يمكن أن تثبت كيف ارتكب هذا
الفعل.
ولدى مناقشة أهمية كل من هذه العناصر ،تشاطرت
ودروسا مستقاة من تجاربهن
المشاركات أمثلة
ً
الخاصة في جمع األدلة وإجراء المقابالت مع ضحايا
العنف الجنسي .وحددن مصادر معلومات رئيسية
مفيدة لنشطاء حقوق المرأة ،وناقشن الممارسات
الجيدة في التوثيق.

ب .مصادر المعلومات الخاصة
بالتوثيق
أجرت المشاركات مداوالت معمقة بشأن المصادر
المحتملة للمعلومات عن العنف الجنسي والعنف
القائم على النوع اإلجتماعي .ومن هذه المصادر:

الضحايا
إن شهادات الضحايا ذات أهمية حاسمة في توثيق
جرائم العنف الجنسي والعنف القائم على النوع
اإلجتماعي ،لكن ينبغي الموازنة بين حاجات
الضحايا وشروط تقصي المعلومات .كما أن جمع
شهادات الضحايا قد يشكل خط ًرا على منظم
المقابلة وعلى مقدم المعلومات .ومن الطرق
العديدة التي اقترحتها الناشطات لتوفير أمان
أعلى ،تهريب الضحايا أو شهود العيان إلى دول
محايدة بحيث يدلون بشهاداتهم بأمان ووفق
المعايير الدولية.

وسائل اإلعالم
تشكل الصحافة االستقصائية ووسائل اإلعالم
مصدرًا مفيدًا للمعلومات .حيث نوهت المشاركات
إلى إمكانية استخدام اإلعالم بطرق إيجابية وأخرى
سلبية ،تبعًا للجهة التي تتحكم به .فقد يكون
وسيلة لتقديم المعلومات كما يمكن أن يستخدم
لمهاجمة النساء وغير النساء.

األدلة من المرتكبين
قد يشيع مرتكبو العنف الجنسي والعنف القائم
على النوع اإلجتماعي معلومات عن جرائمهم
بأنفسهم ،حيث يقومون غال ًبا بتسجيل أدلة على
أعمال العنف التي يرتكبونها بواسطة الهواتف
المحمولة أو آالت التسجيل ،وذلك كوسيلة لنشر
الرعب بين المجموعة المستهدفة
أو إلذاللها .كما أن بعض المرتكبين قد ينشر هذه
األدلة علنًا على مواقع التواصل االجتماعي.

سجالت الدولة الرسمية
يمكن العثور على معلومات عن انتشار العنف
الجنسي والعنف القائم على النوع اإلجتماعي في
سجالت المؤسسات التي تتعامل مع النتائج الطبية
والقانونية لهذا العنف .فمث ًلا ،يمكن أخذ هذه
المعلومات من األخصائيين الطبيين أو سجالت
مراكز الرعاية الصحية .وأشارت المشاركات العراقيات
إلى أن تقارير مخافر الشرطة قد تكون مفيد ًة في
هذا الخصوص.

آليات حقوق اإلنسان الدولية
تعد تقارير هيئات حقوق اإلنسان الدولية سجالت
مفيدةً ،وتشمل تقارير هيئات مثل منظمات الرصد
التابعة لألمم المتحدة كالمفوضية السامية لألمم
المتحدة لشؤون الالجئين.

ج .الممارسات الجيدة في
التوثيق
أبرزت المشاركات أثناء النقاش الممارسات الجيدة
للتوثيق ،فركزن بصورة أساسية على كيفية
التعامل مع الضحايا .وتم التشديد على تجنب
زيادة األذى على الضحايا باعتباره مبدأً توجيهيًا
ضروريًا وأهم عامل ينبغي أخذه باالعتبار لدى إجراء
المقابالت والعمل على التوثيق .كما شددت ورشة
العمل على ضرورة الحرص على أن يكون التوثيق
ال تسجي ً
دقيقًا ومسج ً
ال جيدًا.

عدم إيقاع الضرر
ينبغي على من يشترك في التوثيق أن يقتدي
بمبدأ «عدم إيقاع ضرر» ،فإذا كان هنالك أي احتمال
إليقاع الضرر على الضحية فينبغي وقف العملية.
وتحتل حاجات الضحية أولوية على التوثيق وإن كان
للتوثيق غرض نبيل .ويعني ذلك أنه ينبغي على
ُم ِّ
نظم المقابلة أثناء التوثيق أن يكون واعيًا للنقاط
التي ينبغي التوقف عندها وأخذ استراحة أو حتى
إحالة الضحية إلى الدعم النفسي.

.
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أنواع األسئلة التي تطرح
ينبغي صياغة األسئلة التي تطرح على الضحايا
لجمع المعلومات بطريقة تحقق التوازن مع
حاجاتهن .فليس هدف المقابلة هو االستجواب.
ولتكون المقابلة ناجحة ،يجب طلب تفاصيل
تساعد في القضية الجوهرية ما أمكن (مثال:
المالبس ،اللكنة ،المحادثات ،مدة التجربة) .وتعتبر
األسئلة عن سبب ارتكاب الجريمة مصدرًا جيدًا
للمعلومات ،فهي تفاصيل قد تساعد السلطات أو
النشطاء في فهم سبب استهداف شخص أو قرية
ما .كما يجب وضع األسئلة بصيغة غير عدوانية
(مث ً
ال :هل لديك أي فكرة عن الدافع وراء االعتداء؟
أو هل سبق أن هوجمت القرية؟).

اختيار المعلومات
من المهم أن يعرف ُم ِّ
نظم المقابلة ما الذي يبحث
عنه بغرض التوثيق ،فليس من الضروري دائمًا جمع
كافة المعلومات .وفي كثير من الحاالت ،ال ينصح
بجمع الكثير من التفاصيل التعريفية ألنها قد
تعرض ُم ِّ
نظم المقابلة أو الضحية للخطر .وتعتمد
المعلومات المطلوبة أثناء التوثيق على الغاية من
التوثيق .مثال :جمع معلومات من أجل المحاكمات
يتطلب الحصول على تفاصيل محددة أكثر مما
لو كان المطلوب هو جمع بيانات من أجل تحسين
الخدمات اإلنسانية.

تدوين المالحظات من أجل التوثيق
إن إحدى الممارسات الجيدة هي تدوين المالحظات
أثناء المقابلة مع الضحية .لكن يتعين على
ُم ِّ
نظم المقابلة ضمان أن تفهم الضحية أن
التوثيق الخطي جزء ضروري من أي عملية معترف
بها .وبعد طلب موافقة الضحية والحرص على
لم ِّ
نظم
أن تشعر باالرتياح أثناء المقابلة ،يمكن ُ
يسهل ما قد يكون في أغلب األحيان
المقابلة أن
ّ
تجربة مؤلمة .ومن الممارسات الجيدة أيضًا تالوة
المعلومات مباشرة بعد تدوينها للتأكد من
دقة المعلومات ألنها ستكون الجزء األول من
المعلومات الالزمة للتحقيق .بيد أن لمتطلبات
األمن أولوية على االحتفاظ بالمعلومات .ولذلك من
األفضل عدم تدوين المالحظات عند احتمال أن
الناس للخطر.
التوثيق
يعرض
ُ
َ
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 .8االستنتاجات والتوصيات
إن المعلومات الموجودة في هذا التقرير مستمدة
من خبرة مجموعة متنوعة من ناشطات حقوق
المرأة اللواتي يعملن ضمن شروط النزاعات الدائرة
في العراق وسوريا .وكثير من استراتيجيات التغيير
التي وضعتها المشاركات العراقيات والسوريات
هي ممارسات جرى اختبارها في ظل تحديات
قاسية وتهديدات حقيقية على األمان الشخصي
للناشطات .واستندت توصياتهن إلى المشاهدات
المباشرة للتأثير المتبادل بين الصراع المسلح
والقمع الثقافي والسياسي المديد المرتبط
بالجنس في العراق وسوريا .ولهذا السبب
يعد التقرير مصدرًا للمعارف بالنسبة للمجتمع
الدولي بشأن السبيل األمثل لتعزيز حقوق المرأة
ومواجهة انتهاكات حقوق اإلنسان في هذه
الظروف.
وبرز عدد من المواضيع بصورة متكررة في نقاشات
مؤتمر استراتيجيات التغيير ،حيث شددت ناشطات
حقوق المرأة على أهمية تأمين الخدمات الطبية
المتوفرة لكل النساء والفتيات المتأثرات بالصراع
الدائر والتهجير الجماعي الحالي .كما أكدن على
ضرورة التمكين االقتصادي لنساء باعتباره جزءًا
من الدعم المقدم لضحايا العنف الجنسي والعنف
ً
ووسيلة لمساعدة
القائم على النوع اإلجتماعي
جميع النساء ليصبحن عضوات كاملي العضوية
في المجتمع .وأكدت المشاركات أيضًا على أهمية
محاربة التأثير القمعي للمؤسسات الدينية من
خالل الفصل بين الدين والدولة ،حيث اعتبرن هذه
القضية جزءًا هامًا من الحمالت الموجهة لتغيير
القوانين والممارسات القانونية التمييزية.
وأبرزت الناشطات السوريات والعراقيات أثناء
النقاش ضرورة عرض توصياتهن بصورة فاعلة
إلعالم الشركاء الدوليين أين ينبغي أن تنصب
أولويات الدعم .وأظهرت المشاركات اهتمامًا
قويًا في قدرتهن على توثيق االنتهاكات بصورة
صحيحة من أجل توجيه المعلومات عبر آليات
حقوق اإلنسان الدولية ،وزيادة االهتمام العالمي
بهذه االنتهاكات وإنهاء حالة اإلفالت من العقاب.
كما أكدن على ضرورة التوثيق الدقيق النتهاكات
حقوق اإلنسان المرتبطة بالنوع اإلجتماعي لضمان
استخدام المعلومات الموثقة في المحاكم

وآليات حقوق اإلنسان الدولية .وطالبت ناشطات
حقوق المرأة بإيجاد آليات إبالغ تساعد في رصد
االنتهاكات ،وتضمن وسائل أفضل للتواصل مع
الشركاء الدوليين لإلبالغ عن االنتهاكات وتسهل
العمل مع القنوات اإلعالمية لزيادة الرصد.
وأقرت المشاركات العراقيات والسوريات بأهمية
تبادل الخبرات فيما بينهن وزيادة المعرفة بين
المنظمات النسائية في تعزيز حقوقها .وشددن
مرارًا وتكرارًا على أهمية وجود وسائل تسهل
تواصل الناشطات مع بعضهن وتبادل الممارسات
الجيدة ،ودعين إلى بناء شبكات لهذا الغرض
على المستوى الوطني والمستوى اإلقليمي بين
العراق وسوريا .وأبدت المشاركات إيمانًا فائقًا
بقيمة استخدام التكنولوجيا حيث دافعن عن
استخدام اإلعالم لتسهيل عملهن ،وتحسين رصد
الجرائم ،واالعتراض على التصوير النمطي للمرأة أو
التصورات عن العنف ضد النساء.
ويبدأ تنفيذ االستراتيجيات الفعالة لمواجهة
ومنع الجرائم المرتبطة بالجنس والتمييز ضد
المرأة ،بالعمل مع ناشطات حقوق المرأة المحليات
العامالت في المنطقة .إن إعالء حقوق المرأة
وضمان مشاركتها في عمليات السالم واألمن ال
يمكن أن يتم دون التعرف على خبرات النساء
وتصوراتهن .وتشكل توصيات المؤتمر اقتراحات
واضحة لتمكين الناشطات من العمل .وتضمنت
االستراتيجيات كذلك التحديات التي تواجه
الناشطات العراقيات والسوريات واحتياجاتهن
العاجلة .كما أن رابطة النساء الدولية للسالم
والحرية ومنظمة مادري الدولية لحقوق المرأة
واإلنسان تحضان المجتمع الدولي على االستفادة
من الخبرات المحلية ومن تجارب تنفيذ التوصيات
المنبثقة عن مؤتمر استراتيجيات التغيير.

التوصيات
وضعت العراقيات والسوريات المشاركات في
المؤتمر توصيات محددة لمواجهة العنف الجنسي
والعنف القائم على النوع اإلجتماعي .وتعبر هذه
التوصيات عن التحليل الذي أجرينه أثناء المؤتمر
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وحددن فيه التهديدات ،والثغرات األساسية
واالحتياجات المباشرة في المنطقة .وقد أعدت
هذه التوصيات بصورة خاصة لمواجهة واقع
النساء والفتيات العراقيات والسوريات.
ودعت المشاركات إلى زيادة توفير الخدمات،
بما في ذلك زيادة التدريب من أجل تحسين
القدرات ،والتمويل المستدام للخدمات الصحية،
وبخاصة المقدمة لضحايا العنف الجنسي
والعنف القائم على النوع اإلجتماعي .كما
شددن على ضرورة تحسين توثيق هذا النوع
من العنف من خالل شبكات المعلومات وبناء
القدرات ،وأكدن على ضرورة بناء القدرات ،بما
في ذلك التدريب وتبادل الخبرات بين الشبكات.
وتوجهت المشاركات إلى المجتمع الدولي
بالتوصيات التالية:

توفير الرعاية الصحية
زيادة وصول المدنيين إلى خدمات الرعاية
الطبية والنفسية السيما النساء وضحايا
العنف الجنسي والعنف القائم على النوع
اإلجتماعي .وهذا يتطلب تأمين دعم مستمر
للخدمات القائمة وربط الضحايا بتلك الخدمات
من خالل شبكات وبرامج إحالة آمنة .ففي
سوريا ،ثمة حاجة ماسة لتأمين التمويل الالزم
لرواتب الطواقم الطبية والموظفين الصحيين
للحيلولة دون إغالق المستشفيات العاملة،
ألن إغالقها سيترك المدنيين بال رعاية صحية،
ويترك آثا ًرا أكبر على النساء .و في العراق،
ثمة حاجة ماسة لزيادة المراكز الطبية ومراكز
المعالجة النفسية لتلبية احتياجات النساء
المهجرات وضحايا االعتداءات المسلحة.

تأمين التمويل لمنظمات المجتمع
المدني العاملة في مناطق سيطرة
داعش
تقديم تمويل مستدام لمنظمات المجتمع
المدني في مناطق سيطرة داعش .وقد
شددت المشاركات على أهمية مواصلة تلك
المنظمات عملها في مناطق سيطرة داعش
كما كانت تعمل في ظل السلطات القمعية
في السابق .ولكن معظم الشركاء الدوليين
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علقوا تمويلهم .وبالتالي فإن تأمين التمويل من
جهات دولية مانحة سيسمح لتلك المنظمات
بتقديم الخدمات المطلوبة بشدة إلى المدنيين
األشد تضر ًرا من الصراع.

بناء القدرات
تدريب النشطاء والمنظمات على أفضل
الممارسات في توثيق العنف الجنسي والعنف
القائم على النوع اإلجتماعي وفي تقديم الخدمات
لضحايا هذا العنف .ويجب أن يتضمن ذللك تدري ًبا
على الدعم النفسي والصحي لضحايا العنف
الجنسي والعنف القائم على النوع اإلجتماعي،
وإجراءات المقابلة ،وتنظيم حمالت لتوعية األفراد
بأفضل الممارسات أثناء تعاملهم مع الناجيات من
تحديدا
هذا العنف .واقترحت المشاركات السوريات
ً
إنشاء موقع تعليم افتراضي لمنظمات المجتمع
المدني ،متخصص في القضايا المتعلقة بحقوق
النساء .ويمكن أن يتكامل ذلك مع بناء شبكة
توثيق تسهل تعميم المعلومات بين المنظمات
المحلية وتضمن ربط التوثيق المحلي مع الهيئات
العالمية ذات الصلة كالمحاكم الدولية ولجنة
التحقيق الدولية المستقلة حول انتهاكات حقوق
اإلنسان في سوريا.

بناء الشبكات
إنشاء نقاط اتصال ودعم بناء شبكات التواصل
بين المنظمات العاملة على تلبية احتياجات
النساء ،على المستوى المحلي ومن ثم على
مستوى المنطقة ككل .وقد أشارت المشاركات
إلى وجود نقص في المعلومات عن أنشطة
المنظمات األخرى العاملة في مختلف الحقول .إن
تعزيز التواصل بهدف تبادل الخبرات وتشجيع
توثيق العنف الجنسي والعنف القائم على النوع
اإلجتماعي وتحسين قدرة المنظمات على تعميم
يقوي عمل منظمات المجتمع المدني.
التجارب ّ
وأول الخطوات الملموسة يمكن أن تكون بناء
قاعدة بيانات للشبكات الحاضرة في مؤتمر
استراتيجيات التغيير ومن ثم بناء شبكة تربط
بين المنظمات النسائية العراقية والسورية.

المساعدة القانونية
تقديم مساعدة فنية لجسر الفجوات بين
القوانين الوطنية والمعايير العالمية لحقوق
اإلنسان .ويمكن لهذه المساعدة أن تتضمن،
على سبيل المثال ال الحصر :برامج توعية
قانونية لتثقيف األطراف المعنية بالقوانين
الموجودة بما فيها قانون النزاعات المسلحة،
وتدريب وإشراك الناشطات المحليات واألطراف
المعنية الحليفة في تحديد الثغرات الحالية
في التشريعات الوطنية ،وصياغة قوانين
هدفها مالءمة التشريعات الوطنية مع المعايير
العالمية لحقوق اإلنسان ،وصياغة برامج قانونية
مالئمة إلصالح األنظمة القانونية القائمة التي
تميز ضد النساء ،والعمل على تطبيق القوانين
الموجودة التي ال تطبق بشكل صحيح .وفي
أيضا إلصالح النظام
العراق ،هناك حاجة ماسة ً
القانوني الخاص بمراكز اإليواء من أجل تأمين
حق منظمات حقوق المرأة في افتتاح مراكز
اإليواء واإلشراف على عملها.

توجيه التدريب باتجاه وقف وصم الضحايا بالعار
وإنهاء التحريض على العنف ضد المرأة .ومن
الممكن إنجاز هذه المهمة بتنظيم ورشات عمل
لإلعالميين بشأن التغطية اإلعالمية لهذا النوع من
العنف .عالوة على ذلك ،يجب تنفيذ حمالت مناصرة
لوضع قوانين تمنع القنوات الفضائية من عرض
مشاهد العنف ضد المرأة.

التمكين
تنفيذ استراتيجيات تمكين ذات شقين تضمن
دعم ضحايا العنف الجنسي والعنف القائم على
النوع اإلجتماعي من خالل برامج إعادة اندماج
اقتصادي ونفسي واجتماعي ،وتقوي قدرة
منظمات حقوق المرأة على الدفاع عن قضايا
المساواة بين الجنسين بما فيها احتياجات
الناجيات من العنف .وإيجاد أطر تنفيذ واضحة
وعملية ومدروسة مال ًيا لتحقيق النتائج المرجوة
من هذه البرامج.

إصالح اإلعالم
تقديم مساعدة فنية ومالية ولوجستية
للبرامج الموجهة إلى إصالح اإلعالم .وإحدى
األولويات ستكون دعم البرامج اإلعالمية بغية
تحسين التغطية اإلعالمية لقضايا النوع
االجتماعي .وهي تشمل :التدريب التثقيفي
لصناع اإلعالم بشأن العنف الجنسي والعنف
القائم على النوع اإلجتماعي وانتهاكات حقوق
اإلنسان األخرى المرتبطة بالنوع اإلجتماعي
(وبخاصة من قبل الجماعات المسلحة) .وينبغي
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توصيات إضافية خاصة بكل
بلد ،وتشمل:
في سوريا:
 -1تعزيز مشاركة المرأة في مفاوضات
السالم
وعمليات العدالة االنتقالية وبناء السالم
يجب االعتراف بالنساء وممثلي المجتمع المدني
ككتلة ثالثة مستقلة على طاولة التفاوض .ال تزال
النساء تنظمن انفسهن متجاوزات بذلك الحدود
الطائفية لمواجهة المخاوف اإلنسانية المباشرة
وإيجاد سبل استراتيجية للحد من تصعيد النزاع،
على الرغم من استبعادهن حتى اآلن من عمليات
السالم الرسمية .وقد وضعت النساء جملة مطالب
قدمنها لألطراف المسلحة والمجتمع الدولي.
ويجب العمل على هذه المطالب للحيلولة دون
مزيد من التدهور في وضع حقوق اإلنسان في
سوريا والتوسع المستمر للنزاع.
ويتعين على المجتمع الدولي العمل باتجاه تنفيذ
المسائل الرئيسية األربعة بغية الحد من النزاع
وخفض وتيرته :الوقف الفوري إلطالق النار ،وإيجاد
آليات إنذار مبكر تراعي النوع االجتماعي وتمنع
توسع القتال ،والمساعدة اإلنسانية غير المقيدة
إلى السكان المحاصرين والالجئين ،وإطالق سراح
السجناء فورًا من جميع أطراف النزاع.

 -2تطبيق توصيات اتفاقية القضاء على
جميع أشكال التمييز ضد المرأة لالرتقاء
بأولويات مناصرة المرأة السورية وحماية
حقوق اإلنسان
في تموز/يوليو  ،2014قامت منظمة مادري ورابطة
النساء الدولية للسالم والحرية وكلية كوني
للقانون وعدد من المجموعات السورية الشريكة،
بإعداد تقريرين منفصلين عن االهتمامات
والمطالب المشتركة وتقديمهما إلى لجنة اتفاقية
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
(سيداو) من أجل مراجعتها الخاصة بسوريا.
وكان هدف التقريرين المذكورين تحقيق غايتين
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هامتين .في المدى القريب :تلفت معلومات
التقريرين االنتباه إلى ضرورة أن تصبح النساء
السوريات شركاء متساوين ومؤثرين في مفاوضات
السالم وعمليات العدالة االنتقالية وجهود بناء
السالم .وفي المدى البعيد :يمثل التقريران سج ً
ال
تاريخيًا لالنتهاكات المرتكبة بحق المرأة السورية
ويدعمان مطالب الحركة النسائية السورية منذ
أمد بعيد .ويضمن الحفاظ على هذه المطالب عدم
إخراجها من دائرة االهتمام بفعل النزاع كما يضمن
أن تولي عمليات إعادة اإلعمار األولوية لحقوق
المرأة ،ما من شأنه خلق سالم حقيقي ومستدام.
واشتملت التوصيات على ما يلي:
 -1التزام الحكومة السورية بتعهداتها حيال
القانون الدولي بتنفيذ قرارات مجلس األمن
ذات األرقام،2016 ،1960 ،1888 ،1820 ،1325 :
 20122المتعلقة بوضع النساء في النزاعات
المسلحة .وتدعو المنظمات النسائية
السورية المجتمع الدولي واألطراف المتفاوضة
لضمان مشاركة النساء مشاركة فعالة في
كافة فرق التفاوض ولجانه بنسبة ال تقل عن
 30بالمئة طيلة عملية التفاوض.
 -2الوقف الفوري إلطالق النار كخطوة أولى
باتجاه الوقف الدائم للعمليات العسكرية.
ويمكن أن يتحقق ذلك من خالل التعويل
على التعزيز المتبادل بين مسارات التفاوض
على المستويات المحلية والوطنية والدولية،
إضافة إلى تعزيز مشاركة المجتمع المدني
السوري.
 -3رفع الحصار والسماح بتقديم المساعدة
الطبية واإلنسانية العاجلة لكافة المناطق
المتضررة ،تحت إشراف لجنة مستقلة
وبمراقبة دولية.

شخصان يمشيان بين االنقاض ويدققان بالدمار في مسقط رأسهما في سوريا.
الصورة لررامي الحامس Flickr /
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في العراق:
 -1رفع الحظر عن مراكز اإليواء التي
تديرها منظمات غير حكومية محلية
إن إنشاء مراكز إيواء خاصة بالمنظمات غير
الحكومية والمحافظة عليها في العراق يتعارض
مع السياسة العامة .فال يسمح سوى لمراكز اإليواء
الحكومية التي تديرها وزارة العمل والشؤون
االجتماعية ،على الرغم من أنها غير موجودة حاليًا.
وتعديل أحكام اإليواء بما يسمح للمنظمات غير
الحكومية بإدارة مراكز خاصة إليواء األسر واألفراد
النازحين يقدم دعمًا كبيرًا للمنظمات النسائية
العراقية التي تعمل مسبقًا على حشد االستجابة
الطارئة لحماية األشخاص المعرضين للخطر.
وفي ظل الحرب الدائرة حاليًا ،ثمة حاجة ماسة على
نحو استثنائي لمراكز إيواء تحت إشراف منظمات
غير حكومية .فقد تحدثت مراكز عدة عن حاجتها
الملحة إلى الدعم لتلبية احتياجات النازحين.
وقد اتفق اثنان منها مسبقًا مع مجموعات
محلية للمساعدة في تأمين المأوى .لذلك ال بد
من إلغاء السياسة التي تمنع المنظمات غير
وأيضا
الحكومية المحلية من افتتاح مراكز إيواء،
ً
زيادة التمويل من المجتمع الدولي لتمكين هذه
المنظمات من تقديم الخدمات ،وكل ذلك من أجل
توفير المساعدة للفئات األضعف .وتعد المنظمات
المحلية الجهة األنسب للوصول إلى المناطق
واألشخاص المعرضين للخطر والذين ال تستطيع
المنظمات الدولية ووكاالت األمم المتحدة الوصول
إليهم.
إن المعالجة الفورية لمشاكل النزوح تحد من بعض

المشاكل االجتماعية التي غالبًا ما يكون النزوح
سببًا فيها .وباإلضافة إلى دورها في مراكز اإليواء،
تعد المنظمات غير الحكومية المحلية أفضل قناة
لتقديم الرعاية الصحية والدعم النفسي االجتماعي
ولم الشمل مع أفراد األسرة اآلخرين والمساعدة في
ّ
التحاق األطفال بالمدارس .وتسهم هذه الخدمات في
تخفيض معدل األمية وانتشار األمراض وعدد النساء
واألطفال المعرضين لخطر االتجار بالبشر وغيره من
أشكال العنف القائم على النوع اإلجتماعي ،وتخفيف
العبء االقتصادي ألزمة النزوح عن كاهل المحافظات.
كما أن الحق بالحصول على مأوى موجود في القانون
العراقي الذي صدر مؤخرًا (قانون عام  ،2012الخاص
باإلتجار باألشخاص) ،في المادة رقم  ،11البندين  7و8
 ،2وأحكام خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس
األمن رقم  1325الخاص بالمرأة والسالم واألمن (-2014
 ،)2018والحماية واألمن والوقاية (الجزء  ، 3)2-5وتنفيذ
خطة العمل الوطنية (الجزء . 4)2-6

 -2إيجاد إمكانية للحصول على بطاقات
هوية
إن النساء الهاربات من وحشية داعش ومن
محاوالت القتل باسم الشرف ،واإلتجار باألشخاص،
والدعارة اإلجبارية أو الزواج اإلجباري يتعذر عليهن
الحصول على تعريف قانوني بهويتهن في غياب
فرد ذكر من العائلة للتحقق من هويتهن .وتُط َلب
بطاقة التعريف بالحالة المدنية (االجتماعية) ووثائق
الجنسية عند تقديم الخدمات العامة ،بما في ذلك
المساعدة الغذائية ،والرعاية الصحية ،والتشغيل،
والتعليم والسكن ،إضافة إلى الحصول على جواز
سفر .ويعد االمتناع من جانب السلطات عن تقديم

 )1القانون رقم  28لعام  ،2012قانون مكافحة اإلتجار بالبشر ،المادة رقم  ،11البندان  7و«( 8تلتزم دوائر الدولة المعنية بمساعدة ضحايا االتجار
بالبشر مع مراعاة االحتياجات الخاصة لألطفال وكما يأتي ...:سابعًا :توفير المساعدة المالية للضحايا وتوفير مكان سكن مؤقت لسكنهم
وبشكل يتالءم مع جنسهم وفئاتهم العمرية .ثامنًا :إعادة تأهيلهم من النواحي االجتماعية والنفسية والبدنية من خالل إنشاء مراكز
إيواء وتأهيل متخصصة أو دور للرعاية تابعة لوزارة العمل والشؤون االجتماعية بموجب نظام خاص إلعادة دمجهم بالمجتمع).
 ) 2الخطة الوطنية لقرار مجلس األمن رقم ( 1325المرأة ،السالم ،األمن)  ،2018-2014الفقرة  ،2-5الحماية واألمن والوقاية :باتت ماليين النساء
أرامل ،عرضةً لإلساءة الجنسية واالغتصاب ،واإلتجار بهن بقصد استغاللهن جنسيًا ،دون إمكانية الوصول إلى العدالة .وال يكفي وجود
عدد قليل من البيوت اآلمنة لتقديم الخدمات للضحايا.
 )3الخطة الوطنية لقرار مجلس األمن رقم ( 1325المرأة ،السالم ،األمن)  ،2018-2014الفقرة  ،2-6تنفيذ الخطة الوطنية :المساهمة في
القضاء على العنف ضد المرأة وتقديم البيوت اآلمنة للضحايا.

31

هذه الوثائق حرمانًا لقسم كبير من النساء
واألطفال من خدمات أساسية وربما يؤدي إلى
جعل النساء والمهمشين بال جنسية ،األمر الذي
يزيد من خطر التعرض للعنف والتمييز .كما أن
النساء واألطفال النازحين هم عرضة بصورة خاصة
للتعذيب واالغتصاب واالتجار وغيرها من أشكال
العنف الجنسي.
وفي ظل الحرب الدائرة حاليًا ،أصدرت محافظة
دهوك التابعة لحكومة إقليم كردستان بطاقات
هوية دائمة لعدد من النازحين ،بمن فيهم عدد
كبير من اإليزيديات الهاربات من مناطق سيطرة
داعش ويمكن إثبات هويتهن .ويمكن الحصول
على بطاقات الهوية الجديدة عبر تقديم استمارات
المساعدة الغذائية أو أي نوع مقبول من بطاقات
الهوية العراقية .ولكن إذا لم يكن الشخص يمتلك
بطاقة هوية ،يمكنه الحصول على رسالة دعم من
القسم اإلداري في مخيم النازحين .كما بإمكانهم
إحضار قريب يعيش في المخيم من أجل التحقق
من الهوية.

الصورة ل iStockphoto

ينبغي أن تحذو المحافظات األخرى في العراق حذو
دهوك في إصدار بطاقات هوية جديدة .كما ينبغي
أن تعتمد الحكومة المركزية سياسة إصدار بطاقات
هوية مؤقتة للنازحين استنادًا إلى المعايير
نفسها المطبقة في دهوك إلثبات الهوية .وتصدر
هذه البطاقات المؤقتة لمدة ثالث سنوات .وإذا لم
يعثر أحد أفراد العائلة على حامل بطاقة الهوية
المؤقتة أو يتعرف عليه بعد انقضاء السنوات
ً
دائمة بدالً من
الثالثة ،تقوم الحكومة بإصدار هوية
المؤقتة.
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 -3تعزيز وصول ضحايا العنف القائم
على النوع اإلجتماعي إلى الرعاية

الصحية
في ظل حاالت النزاع ،غالبًا ما تعجز ضحايا
العنف الجنسي والعنف القائم على النوع
اإلجتماعي عن الوصول إلى خدمات الرعاية
الصحية .وقد أفاد ضحايا االغتصاب من
رجال ونساء أنهم عند زيارة المركز الصحي
يتعرضون للسخرية والتوبيخ والطرد ،حتى
أن بعضهم لم يحاول أبدًا الحصول على
المعالجة الطبية خوفًا من وصمة العار
االجتماعي المرتبطة بالعنف الجنسي.
• دعوة وزير الصحة مجيد حماد أمين إلى
إصدار قرار يطالب فيه األطباء بتنفيذ قسم
أبقراط وتقديم الخدمات لضحايا العنف
الجنسي.
• التعاون مع وزارة الصحة في تدريب
أخصائيي الرعاية الطبية من أطباء
وممرضات وفنيين بهدف تقليل وصمة العار
المرتبطة بالعنف الجنسي والعنف القائم
على النوع اإلجتماعي والقيم الذكورية
العنفية .ويشمل ذلك أيضًا تدريب مقدمي
الرعاية الصحية في مشافي بغداد الرئيسية
األربعة على بروتوكوالت المعالجة بخصوص
كيفية تقديم الرعاية لضحايا العنف
الجنسي بالشكل المالئم .وتأمين اإلحاالت
لضحايا العنف الجنسي إلى المنظمات غير
الحكومية المحلية التي تقدم خدمات الدعم
النفسي طويلة األمد.
• إنشاء وظيفة ارتباط وتأمين الموظفين
لها في غرف اإلسعاف في المستشفيات
لتكليفهم باللقاء مع ضحايا العنف
الجنسي ومساعدتهم عند قدومهم
إلى المستشفى وطلب الرعاية .صحيح
أن هذه الوظيفة قد تتطلب التمويل من
المجتمع الدولي ،إال أنها ستشجع على
االستدامة طويلة األجل عبر تأمين الوصول
إلى المعالجة الضرورية جدًا إضافة إلى
التواصل مع بيئة داعمة (من خالل اإلحالة إلى
المنظمات غير الحكومية) ،وبالتالي تمكين
ضحايا العنف الجنسي
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 -4رفع المنع على محطات اإلذاعة
المحلية
قامت الحكومة العراقية في العام الماضي ،ردًا
على المظاهرات المناوئة للحكومة ،وبتوجيه
من هيئة اإلعالم واالتصاالت ،بإغالق عدد
كبير من محطات اإلذاعة المستقلة ،وكثير
منها كان غير حزبي ويهدف إلى الدعوة
إلى العدالة االجتماعية والمساواة .وإحدى
المحطات المتضررة من هذه السياسة كانت
راديو المساواة التابع لمنظمة حرية النساء في
العراق .وعلى غرار الكثير من المحطات األخرى
التي جرى إغالقها كان راديو المساواة جزءًا
من آلية متكاملة لنشر رسائل السالم واحترام
حقوق اإلنسان ومحاربة التمييز االجتماعي.
ويدور حاليًا نقاش بين الكتل واألحزاب
السياسية العراقية بشأن استقاللية ونزاهة
هيئة اإلعالم واالتصاالت .عالوة على ذلك ،تدعو
الكثير من الحكومات والمنظمات الدولية إلى
إعطاء استقاللية أكبر لهذه الهيئة لتتمكن
من تأمين منبر آمن ومستقر لحرية التعبير
والعدالة االجتماعية والمساواة .ويتعين على
رئيس الهيئة صفاء الدين ربيع إلغاء قرار
سحب الترخيص وإصدار ترددات إضافية تسمح
للمحطات بمواصلة بثها.

الصورة لغالديس مارتينيز Flickr /
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مادري هي منظمة لحقوق النساء الدولية،
شريكة مع الجماعات النسائية المحلية
في جميع أنحاء العالم في المجتمعات
التي تواجه الحروب والكوارث ،وذلك لتلبية
االحتياجات العاجلة والدعوة إلى التغيير
الدائم.
نحن نتجه نحو عالم يتاح فيه لجميع الناس
الفرصة بالتمتع الكامل بحقوق اإلنسان
الفردية والجماعية ،وحيث يتم فيه تقاسم
الموارد بصورة عادلة ومستدامة ،وحيث
تكون فيه المرأة مشاركة بشكل فعال في
جميع جوانب المجتمع .وفيه يكون الناس
لديهم كلمة مسموعة ورأي في السياسات
التي تؤثر على حياتهم.
من أجل النهوض بحقوق اإلنسان للمرأة،
نقوم بالشراكة مع المنظمات النسائية
االجتماعية لتلبية االحتياجات األساسية من
الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية
وغيرها .وعندما تقدم النساء المحليات
هذه الخدمات الحيوية لمجتمعهن ،تقمن
ببناء مهارات جديدة ألنفسهن والنهوض
كقياديات.
نقوم أيضا بتدريب ومرافقة المنظمات
النسائية المحلية للدفاع عن السياسات
الحقوقية ،محليا ووطنيا وعالميا .هاتان
االستراتيجيتان  -تلبية االحتياجات العاجلة
والنهوض بحقوق اإلنسان  -تتضافران سويا
لخلق تغيير دائم.

رابطة النساء الدولية للسالم والحرية هي
منظمة دولية غير حكومية ( )NGOلديها
أقسام وطنية تغطي كل القارات ،ومركز
أمانة دولية مقرها في جنيف ،ومكتب في
نيويورك يعنى في أعمال األمم المتحدة
(.)UN
منذ تأسيسها في عام  ،1915جمعت الرابطة
نساء من جميع أنحاء العالم ليتحدن في
العمل من أجل السالم من خالل وسائل الال
عنف وتعزيز العدالة السياسية واالقتصادية
واالجتماعية للجميع.
نهجنا هو دائما الالعنف ،ونستخدم األطر
القانونية والسياسية الدولية القائمة لتحقيق
تغيير جوهري في طرق صياغة مفهوم
وتصديها لقضايا النوع االجتماعي،
الدول
ّ
والعسكرية ،والسالم ،واألمن.
قوتنا تكمن في قدرتنا على ربط الصعيدين
الدولي والمحلي .نحن فخورات جدا لكوننا
واحدة من اولى المنظمات للحصول على
المركز االستشاري (الفئة  )Bمع األمم
المتحدة ،والمنظمة الوحيدة المعترف بها
كمنظمة مناهضة للحروب ضد النساء.
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