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 .1مقدمة
يف إطار عضويتها يف شبكة “العمل الجندري للسالم واألمن”  ،Gender Action for Peace and Security - GAPSشاركت رابطة النساء الدولية للسالم
والحرية بتنفيذ مرشوع “اآلن والغد :املساواة الجندرية ،والسالم واألمن يف ظل انتشار جائحة كورونا” .يقدم هذا املرشوع تحليالً جندرياً معمقاً لألزمة
التي فرضتها جائحة كورونا وذلك ليساهم يف بلورة استجابات موامئة من قبل املجتمع الدويل ومن قبل الحكومات بحيث تكون مراعية للتحديات الجندرية
املبارشة وتلك البعيدة األمد للجائحة عىل النساء والفتيات يف السياقات املختلفة ،مع األخذ بعني االعتبار آثار الجائحة عىل ديناميات النزاعات والتي تأيت
بكلفة جندرية بحد ذاتها.
وعليه ،قامت الرابطة ضمن سياق هذا املرشوع ،بتنفيذ التقرير الخاص بالعراق ،بالرشاكة مع شبكة النساء العراقيات ومنظمة ئاسودا ،حيث قامت املنظمتني
بعقد سلسة من املقابالت الفردية املعمقة بهدف جمع معطيات تشاركية وموثقة ميدانياً للخروج بجملة توصيات تستهدف الحكومات واملؤسسات متعددة
األطراف والجهات غري الحكومية الدولية األخرى لتطوير سياسات وبرامج استجابة فاعلة للجائحة ،باإلضافة إىل تحويل أجندات عمل هذه األطراف وتعزيز
وتقييم التزاماتهم حيال أجندة النساء والسالم واألمن.
قامت كل من شبكة النساء العراقيات ومنظمة ئاسودا بعقد  ٢٢مقابلة فردية 1مع ناشطات وفاعالت يف السياقات املحلية يف  ١٦محافظة من محافظات
العراق وإقليم كردستان .تم عقد  ١٤مقابلة فردية معمقة مع ناشطات وفاعالت يف منظامت املجتمع املدين املحلية يف  ١١محافظة يف العراق ،و ٨مقابالت
فردية معمقة مع ناشطات وطالبات جامعيات يف  ٥محافظات يف إقليم كردستان.
ولضامن نوع من االتساق يف تقرير العراق مع باقي التقارير التسع ( )٩املزمع تنفيذها بني مختلف البلدان املشاركة يف املرشوع ،تم استخدام األداة البحثية
التي تم تطويرها يف آذار/مارس  ٢٠١٩من قبل شبكة “العمل الجندري للسالم واألمن” ومجموعة من رشكائها بعنوان“ :ما بعد االستشارات :أداة للتفاعل عىل
نحو هادف مع املرأة يف الدول الهشة واملترضرة بالنزاع”.
وقد غطت االستشارات امليدانية التي عقدتها املنظامت الرشيكة من خالل املقابالت الفردية محاور متعددة ومتقاطعة ،أبرزها السالم واألمن ،املشاركة
الفاعلة للنساء والفتيات ،القيادة وصنع القرار ،شبكات الدعم املتاحة للنساء والفتيات ،شبكات األمان واملشاركة املجتمعية ،العنف ضد النساء والفتيات،
قوانني الطوارئ ،األوضاع املعيشية ،العمل غري اآلمن وحقوق النساء االقتصادية ،الدور الرعايئ غري املثمن ،والحامية االجتامعية ،وحقوق الصحة اإلنجابية
والجنسية ،والعسكرة ،والتكنولوجيا والوصول املتكافئ للخدمات الصحية يف ظل الجائحة.

 1املقابالت املركزة :تم اختيار املشاركني/ات يف سياق املقابالت املركزة بشكل يراعي تن ّوع اآلراء والتجارب نتيجة العوامل املتقاطعة (كالعمر ،والجندر ،واألوضاع االقتصادية واالجتامعية ،وغريها).
الئحة املشاركني/ات مرفقة ربطاً.
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 .2ملخص عن التوصيات
العنف القائم عىل النوع االجتامعي كجائحة موازية لجائحة كورونا

التوصية رقم  :١عىل املجتمع الدويل تقديم الدعم التقني واملادي للحكومة املركزية يف العراق ونظريتها يف إقليم كرردستان للتصدي للعنف القائم عىل النوع
االجتامعي (مبا فيه العنف األرسي والعنف الجنيس) بصفته جائحة موازية لجائحة كورونا ،وذلك عرب تعزيز أنظمة االستجابة الرسمية املتعددة القطاعات
بحيث تكون حساسة لقضايا النوع االجتامعي وتراعي أصول اإلبالغ اآلمن والرسي عن العنف من قبل الناجيات .كام يجب حث الحكومتني عىل إرشاك جميع
الفئات املهمشة ومن ضمنها النساء والفتيات من منظور تقاطعي يف سياق االستشارات لصياغة أنظمة اإلستجابة الرسمية بحيث تكون فاعلة وتراعي كافة
احتياجات الفئات وحساسة لقضايا النوع االجتامعي بشكل تقاطعي يراعي الوصول للعدالة لكافة الفئات وتضمن التوازن بني املحافظات.
عىل املجتمع الدويل حث الحكومتني يف العراق عىل التصدي لظاهرة ارتفاع جرائم قتل النساء بسبب الجائحة وذلك عرب الضغط لسن الترشيعات والقوانني
الحامئية والوقائية وتعزيز برامج التوعية كإطار وقايئ للعنف القائم عىل النوع االجتامعي ودعم تعليم الفتيات اللوايت يتأثرن بالعنف القائم عىل النوع
االجتامعي خاصة املنزيل .كام يجب عىل املجتمع الدويل واملؤسسات متعددة األطراف تأمني األدوات والسبل ملراقبة جهود الحكومات لضامن تحقيق العدالة
للنساء وذلك بحسب التزامات الحكومتني مبوجب االتفاقيات الدولية املصادق عليها
تفعيل خطط طوارئ وطنية حساسة للنوع االجتامعي ومرتكزة إىل تحليل نسوي جندري تقاطعي لالستجابة لألزمات بشكل فعال وحساس جندرياً
توصية رقم  :٢عىل املجتمع الدويل تقديم الدعم التقني واملادي ملساعدة الحكومة املركزية يف العراق ونظريتها يف اإلقليم عىل صياغة خطط طوارئ وطنية
لالستجابة لألزمات بشكل يراعي قضايا النوع االجتامعي ،ويرتكز إىل تحليل نسوي وجندري تقاطعي لألزمات ،ويبحث يف آثار األزمات السابقة وكلفتها
الجندرية التي خلفتها عىل النساء والفتيات وجميع الفئات املهمشة.
لذا ،عىل الحكومتني يف العراق عدم التغافل عن األزمات السابقة للجائحة والتي ساهمت يف مفاقمة أشكال العنف أو انتشاره أو صعوبة التبليغ عنه ،وتالياً
معالجة اآلثار التي خلفتها وال تزال تحدثها سلسلة األزمات الطبيعية والبرشية والحروب من تدمري للبنى التحتية ومن تهجري وعنف جندري ممنهج بحق
النساء والفتيات.
الهشاشة االقتصادية وتأنيث الفقر :عمل النساء يف القطاع غري الرسمي
توصية رقم  :٣عىل املدى القصري :عىل املجتمع الدويل توفري الدعم للحكومة العراقية ونظريتها يف اإلقليم لتقديم الدعم االقتصادي واملعييش لألرس األكرث
حاجة والتي تأثرت باألزمة ،وذلك للحد من مخاطر ارتفاع نسب الفقر والعنف القائم عىل النوع االجتامعي.
أما عىل املستويني املتوسط والبعيد ،فيجب عىل املجتمع الدويل حث الحكومة املركزية ونظريتها يف اإلقليم االستثامر يف الرأس املايل البرشي ،وتدعيم
القطاعات اإلنتاجية وتوفري الحامية القانونية للنساء العامالت يف كافة القطاعات لحاميتهن من الرصف التعسفي أو العمل من غري عقود؛ كام يجب لحظ
مشاركة النساء االقتصادية يف القطاع غري الرسمي وإيجاد سبل تخولهن الحصول عىل الضامنات االجتامعية.
دعم جهود املنظامت املحلية والوطنية النسوية التي أثبتت فعالية يف االستجابة للجائحة بالرغم من محدودية وعدم مرونة موارد التمويل
توصية رقم  :٤عىل املجتمع الدويل تقديم الدعم التقني واملادي املستدام وطويل األمد للمنظامت والشبكات النسوية والنسائية يف العراق وإقليم كردستان
ال سيام تلك الناشطة عىل املستويات امليدانية ،والتي كانت يف الواجهة لالستجابة للجائحة وآثارها عىل املجتمعات املحلية.
كام يجب عىل املجتمع الدويل إظهار املزيد من املرونة يف أطر الدعم ال سيام تلك التي تدعم الجهود التي تستجيب ألثار الجائحة من منظور نسوي وترصد
كلفتها الجندرية غري املتكافئة عىل النساء وعىل الفئات األكرث تهميشاً.
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دعم مشاركة النساء السياسية ويف مواقع صنع القرار الخاصة باالستجابة الرسمية للجائحة ولألزمات والجائحات املستقبلية
توصية رقم  :٥عىل املجتمع الدويل دعم الحكومة املركزية ونظريتها يف اإلقليم لضامن مشاركة النساء الفعالة من كافة املناطق والفئات االقتصادية
واالجتامعية يف تطوير خطط ولجان االستجابة والطوارئ بحيث يتم لحظ ومعالجة كافة القضايا التقاطعية التي تؤثر عىل النساء والفتيات وعىل كافة الفئات
املهمشة .من شأن ذلك أن يعزز آليات التنسيق والتشبيك مع املنظامت والشبكات النسائية عىل املستويات املحلية ،لضامن وضع وتنفيذ خطط فعالة
وحساسة لكافة احتياجات الفئات املهمشة.
كام يجب عىل املجتمع الدويل تقديم كافة أشكال االستشارات التقنية أو الخربات يف ملفات إدارة األزمات ووضع الخطط االسرتاتيجية وخطط الطوارئ للحد
من االزمات حيث يلزم.
كام عىل الحكومتني تأمني كافة أشكال الحامية للنساء شغل مناصب قيادية عىل املستويات الوطنية وذلك يف مواجهة الردة الذكورية التي قد تعرتض النساء
بسبب حمالت العنف أو التشهري أو حتى القتل التي قد يتعرضن لها بسبب ذلك .ويجب عىل املجتمع الدويل حث الحكومتني يف العراق عىل لحظ األسباب
الجذرية الهيكلية التي قد تعيق وضع خطط استجابة فاعلة (مثل البنى التحتية أو األنظمة األبوية والذكورية وغريها) ،والتصدي لها عرب وضع خطط طويلة
األمد ،ومراقبة تطبيق هذه الخطط وتقييمها وتحسينها دورياً.
العسكرة وانتشار التسلح
توصية رقم  :٦عىل املجتمع الدويل إيقاف توريد األسلحة واملعدات العسكرية التي قد تصل إىل يد امليليشيات ،وحث الحكومة عىل إيقاف بيع األسلحة
بشكل غري قانوين وتوثيق االنتهاكات املرتكبة من قبل الجهات املسلحة مبا فيها تلك التابعة والرديفة للقوات املسلحة الرسمية العراقية وأثرها الجندري عىل
النساء وعىل املجموعات األقلية يف العراق .كام يجب عىل املجتمع الدويل الضغط عىل الحكومة بنقل سياق االستجابة للجائحة من كونها عسكرية إىل أن
تصبح صحية واجتامعية بامتياز بحيث تزيد من فعالية االستجابة وتحد من مخاطر األزمة.
التعليم عن بعد والوصول املتكافئ للتكنولوجيا
توصية رقم  :٧عىل املجتمع الدويل دعم الحكومتني يف العراق لتوفري حزم انرتنت تصل اىل املناطق النائية وبشكل مجاين ،وكذلك الضغط عىل الحكومة
لتوفري أجهزة ذكية للطالب والطالبات بأسعار مجانية أو شبه مجانية ،ودعم خطوط اإلنرتنت الخاصة بالطالب ،وتخصيص الفئات ذوات االحتياجات اإلضافية
بأدوات خاصة تضمن وصولهن للموارد التكنولوجية .كام عىل الحكومة املركزية يف العراق ونظريتها يف اإلقليم إجراء اطر التدخل الخاصة بالتعليم عن بعد
بشكل يراعي االختالفات الجندرية ،واجراء دراسات التحليل الجندري قبل القيام بتنفيذها ،وتعزيز التنسيق مع كافة منظامت املجتمع املدين الفاعلة يف هذا
املجال.
تعزيز االستجابات الصحية الحساسة للنوع االجتامعي
توصية رقم  :٨عىل املجتمع الدويل ان يحث الحكومتني يف العراق عىل االستثامر بالقطاع الصحي بشكل جدي يراعي االختالفات الجندرية واملناطقية
واالحتياجات املختلفة لكافة الفئات املهمشة ،كام يجب عىل املجتمع الدويل دعم املنظامت املحلية املختصة بالصحة عرب دعم مشاريع إيصال الخدمات
الطبية للنساء والفتيات اللوايت ال يتمكن من الوصول للخدمة الصحية بحيث تراعي االستجابات الصحية حساسية النوع االجتامعي
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 .3النقاشات والتوصيات
 1.3العنف القائم عىل النوع االجتامعي كجائحة موازية لجائحة كورونا
التوصية رقم  :١عىل املجتمع الدويل تقديم الدعم التقني واملادي للحكومة املركزية يف العراق ونظريتها يف إقليم كرردستان للتصدي للعنف القائم عىل النوع
االجتامعي (مبا فيه العنف األرسي والعنف الجنيس) بصفته جائحة موازية لجائحة كورونا ،وذلك عرب تعزيز أنظمة االستجابة الرسمية املتعددة القطاعات
بحيث تكون حساسة لقضايا النوع االجتامعي وتراعي أصول اإلبالغ اآلمن والرسي عن العنف من قبل الناجيات .كام يجب حث الحكومتني عىل إرشاك جميع
الفئات املهمشة ومن ضمنها النساء والفتيات من منظور تقاطعي يف سياق االستشارات لصياغة أنظمة اإلستجابة الرسمية بحيث تكون فاعلة وتراعي كافة
احتياجات الفئات وحساسة لقضايا النوع االجتامعي بشكل تقاطعي يراعي الوصول للعدالة لكافة الفئات وتضمن التوازن بني املحافظات.
عىل املجتمع الدويل حث الحكومتني يف العراق عىل التصدي لظاهرة ارتفاع جرائم قتل النساء بسبب الجائحة وذلك عرب الضغط لسن الترشيعات والقوانني
الحامئية والوقائية وتعزيز برامج التوعية كإطار وقايئ للعنف القائم عىل النوع االجتامعي ودعم تعليم الفتيات اللوايت يتأثرن بالعنف القائم عىل النوع
االجتامعي خاصة املنزيل .كام يجب عىل املجتمع الدويل واملؤسسات متعددة األطراف تأمني األدوات والسبل ملراقبة جهود الحكومات لضامن تحقيق العدالة
للنساء وذلك بحسب التزامات الحكومتني مبوجب االتفاقيات الدولية املصادق عليها
ارتفعت نسب العنف املنزيل يف العراق وإقليم كردستان بشكل مضاعف نتيجة الجائحة ،وأشارت بعض املشاركات يف البحث من محافظتي املثنى والبرصة
يف جنوب العراق إىل أن النسبة قد ارتفعت بحدود  ٪٣٠مقارنة عام كانت عليه قبل الجائحة .وأشارت بعض املشاركات إىل بروز ما بات يعرف بـ“تطرف
العنف” ،حيث باتت النساء يتعرضن ألبشع أشكال التعنيف والقتل عىل أيدي أزواجهن.
ومن أبرز أشكال العنف التي ارتفعت بعد انتشار الجائحة ،هي قضايا التحرش الجنيس بالنساء ال سيام يف األرياف أو عرب اإلنرتنت ،وارتفاع نسب االغتصاب
من قبل األقارب للنساء والفتيات ،وارتفاع ملحوظ يف نسب زواج القارصات بسبب إيقاف املدارس .كام أجمعت العديد من املشاركات يف مختلف املحافظات
إىل ارتفاع نسب االنتحار بني النساء والشابات بسبب عوامل الضغط النفيس والتعرض للعنف األرسي.
وبسبب التقصري الرسمي والحكومي لدى الحكومة املركزية وحكومة إقليم كردستان يف تعزيز بنى تحتية وأنظمة استجابة رسمية حساسة لقضايا النوع
االجتامعي تراعي أصول اإلبالغ اآلمن والرسي عن العنف من قبل الناجيات ،تضاعفت أشكال العنف التي تعرضت لها النساء والفتيات بعد انتشار الجائحة.
فقد أشارت املشاركات يف معظم املحافظات التي شملها البحث إىل أن قنوات اإلبالغ عن العنف املنزيل التي ال تزال شبه قارصة عىل املؤسسات غري الحكومية
كانت تتم من قبل املتطوعني/ات عرب تقديم املساعدات العينية أو من خالل جلسات التوعية عىل مخاطر الجائحة ،ال سيام يف املناطق النائية أو املهمشة.
وهكذا ،ونتيجة لتعقيدات النظام القضايئ وافتقاره لهيكلية وألجهزة تعزز اإلبالغ اآلمن والرسي للنساء ،تبقى النساء الناجيات عرضة ألشكال تهميش مضاعفة
وملحدودية وقصور يف اإلبالغ وتالياً الوصول للعدالة.
وتضافرت العديد من األسباب الهيكلية يف الحد من وصول النساء والفتيات إىل أشكال العدالة ،لعل أبرزها:
•
•
•
•
•
•

انتشار القوات األمنية التابعة للجائحة وتعدد جهاتها ومرجعياتها وعدم سامحها للنساء والفتيات بالوصول اىل املرافق الصحية أو األمنية للتبليغ عن
العنف أو لتوثيق تعرضهن له.
تعطيل املحاكم ملدة فاقت الستة أشهر بسبب الحجر دون خلق قنوات عدالة بديلة للنساء والفتيات ،ما أدى إىل فقدان العديد من النساء والفتيات
لحقوقهن يف مالحقة مرتكبي العنف بحقهن؛ كام أن توقف املحاكم أدى إىل تعطل املكتسبات القانونية للنساء من مثل نفقات الحضانة والطالق ال سيام
للمعيالت ألرسهن ،ما دفع العديد من النساء اىل التفكري باالنتحار
توقف رواتب الرعاية االجتامعية ملدة ثالثة أشهر للنساء ،ما أثقل كاهل النساء املعيالت لألرس
تعطيل الرشطة املجتمعية وإقفال مراكزها ومقراتها وانقطاع برامجها بسبب الجائحة ما قلّص وصول النساء والفتيات إىل آليات التبليغ اآلمن ،هذا
باإلضافة إىل افتقارها إىل تخصيصات مالية او إلجراءات حساسة للنوع االجتامعي
عدم امتالك الرشطة املجتمعية للكوادر النسوية أو لربامج التدريب الالزمة للتعاطي مع حاالت العنف األرسي ،وعليه ،مل يتم يف محافظة املثنى عىل
سبيل املثال سوى إحالة  ٪١من حاالت العنف األرسي.
غياب آليات الحامية الرسمية للنساء وعدم وجود مراكز إيواء آمنة للنساء الناجيات من العنف املنزيل ،إىل حد طلبت بعض املنظامت غري الحكومية
الناشطة يف االستجابة للعنف املنزيل من القايض يف احد املحافظات وضع ضحايا العنف املنزيل أو ضحايا االغتصاب يف السجون بغرض حمياتهن من
أرسهن أو من الجناة ،ما قد يؤدي لفتح سجل قضايئ لهن.

5

لهذه األسباب ،يجب عىل املجتمع الدويل حث الحكومة املركزية ونظريتها يف اإلقليم إىل حامية النساء من جميع اشكال العنف القائم عىل النوع االجتامعي
وذلك عرب ترشيع القوانني لحامية النساء من جميع أشكال العنف ،عىل أال تقترص الجهود الرسمية عىل سن القوانني والترشيعات ،بل والعمل عىل تعزيز
أنظمة االستجابة املتعددة القطاعات لقضايا العنف املنزيل بحيث يعزز الالمركزية اإلدارية ليضمن الوصول املتكافئ للنساء والفتيات يف األرياف واملناطق
املهمشة إىل أشكال العدالة ،هذا باإلضافة إىل تعزيز أشكال وآليات التنسيق بني الحكومة الفيدرالية وحكومة اإلقليم .كام عىل الحكومتني إيجاد السبل
لالستجابة لقضايا العنف القائم عىل النوع االجتامعي بشكل قانوين يق ّوض سلطة العشائر.

 2.3تفعيل خطط طوارئ وطنية حساسة للنوع االجتامعي ومرتكزة إىل تحليل نسوي جندري تقاطعي لالستجابة لألزمات بشكل فعال وحساس جندرياً
توصية رقم  :٢عىل املجتمع الدويل تقديم الدعم التقني واملادي ملساعدة الحكومة املركزية يف العراق ونظريتها يف اإلقليم عىل صياغة خطط طوارئ وطنية
لالستجابة لألزمات بشكل يراعي قضايا النوع االجتامعي ،ويرتكز إىل تحليل نسوي وجندري تقاطعي لألزمات ،ويبحث يف آثار األزمات السابقة وكلفتها
الجندرية التي خلفتها عىل النساء والفتيات وجميع الفئات املهمشة.
لذا ،عىل الحكومتني يف العراق عدم التغافل عن األزمات السابقة للجائحة والتي ساهمت يف مفاقمة أشكال العنف أو انتشاره أو صعوبة التبليغ عنه ،وتالياً معالجة
اآلثار التي خلفتها وال تزال تحدثها سلسلة األزمات الطبيعية والبرشية والحروب من تدمري للبنى التحتية ومن تهجري وعنف جندري ممنهج بحق النساء والفتيات.
ساهمت جائحة الكورونا يف تعميق أشكال انعدام املساواة التي كانت موجودة قبل انتشارها ،فطاملا واجهت النساء والفتيات يف العديد من املحافظات
يف العراق أشكال مركبة من العنف القائم عىل النوع االجتامعي ساهمت عوامل اقتصادية وسياسية وثقافية وحتى طبيعية يف مفاقمتها .لذا ،فإن التصدي
الفعال لجائحة العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف العراق يجب أال يتغافل عن أشكال العنف التي كانت سائدة أصالً أو العوامل التي ساهمت بانتشارها
وتفاقمها واستمرار أشكال املعاناة الواقعة عىل بعض الفئات بسبب عدم معالجتها .فقد دفعت النساء والفتيات كلفة األزمات التي مرت بالعراق يف السنوات
السابقة بشكل مجحف ،ومل يتم تقديم الخدمات أو املساعدات الكافية لهن أو اشاملهن يف برامج الحامية والوقاية ،ما زاد من تعرضهن للعنف وأشكال
التحرش وللفقر والتهميش؛ وتتمثل أبرز هذه العوامل مبا ييل:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تعرض النساء ذوات العالقة بعوائل تنتمي لتنظيم داعش اىل اعامل عدائية قد تصل اىل القتل او االغتصاب او االنتحار وحرمانهن وابنائهن من الهوية
وحرمانهم من التعليم إضافة اىل النبذ والوصم واللفظ املجتمعي.
خوف النساء والفتيات من التبليغ عن االغتصاب او االنتهاكات ذات الطابع الجنيس بسبب الخوف من جرائم قتل النساء (ما يعرف بجرائم الرشف) التي
متارسها األرس حفاظاً عىل سمعة العائلة.
اجبار األرس النازحة عىل العودة اىل مناطقهم االصلية وأغلبهن من األرس التي تعيلها نساء ،واللوايت يفضلن االلتجاء اىل املخيامت لتمكنهن وأرسهن من
الحصول عىل املساعدات الغذائية وعىل بقية الخدمات التي ال تتوفر يف مناطق العودة.
ارتفاع نسب الفقر يف بعض املحافظات واملناطق مثل سنجار كون أكرث النساء بقني بدون معيل بسبب اإلبادة الجامعية التي تعرضت لها املنطقة ،هذا
باإلضافة إىل عدم وصول املواد الغذائية املخصصة من الحكومة
عدم تكافؤ الفرص بني النساء والرجال حيث متتهن اغلب النساء مهن غري رسمية ساهمت الجائحة بفقدان معظمها
الحصار الذي شهدته العراق يف فرتة التسعينيات والذي أثر عىل الوضع االقتصادي والصحي واملادي بآثار مستمرة طويلة األمد ،دون إغفال اآلثار النفسية
العابرة لألجيال
الحروب املتعددة التي مر بها العراق ما أدى اىل زيادة القتىل والوفيات وانخفاض مستوى التعليم والصحة وأنتج ظواهر اجتامعية كان اثرها عىل العراق
اكرب من جائحة كورونا.
موضوع النزوح والتهجري الذي ال تزال آثاره وتداعياته مستمرة حيث ال تزال الكثري من األرس تسكن يف املخيامت رغم انها أتت من مناطق تحررت من
داعش يف العام ٢٠١٥
فيضان نهر دجلة يف العام  ٢٠١٩وترضر الكثري من القرى والبساتني باإلضافة إىل تأثري الزالزل وباألخص يف املحافظات الحدودية مع السليامنية وايران

مقتىض القول هو أن آثار األزمات ال تختفي مع انقضائها ،بل قد تستمر لفرتات بعيدة ،ويف حالة العراق ،فإنه بعد سلسلة األزمات اآلنفة الذكر التي وردت
من نزوح وانتشار الجامعات املتطرفة ،والفيضانات وما رافقها من حاالت اقتصادية واجتامعية حادة كالفقر واإلقصاء والتهميش وغريها ،وكذلك الفساد
وتهالك دور القانون ،فإنه يجب عىل الحكومة املركزية ونظريتها يف اإلقليم رصد اآلثار املتوسطة والطويلة املدى لألزمات واالستجابة لها يف خطط الطوارئ
وذلك من خالل االستثامر بجهود وقائية وعالجية متوسطة وطويلة األمد بهدف تدارك اآلثار االقتصادية واالجتامعية والثقافية بعد انقضاء األزمات ،وفقدان
مصادر الدخل وارتفاع نسب انعدام األمان.
“يفرتض بالخطة الوطنية للقرار  ١٣٢٥ان تحوي فقرات تتحدث عن دور املجتمع املحيل والدويل يف االستجابة لالزمات واالستفادة من التجارب السابقة ”
– احدى املشاركات يف البحث من محافظ ذي قار
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 3.3الهشاشة االقتصادية وتأنيث الفقر :عمل النساء يف القطاع غري الرسمي
توصية رقم  :٣عىل املدى القصري :عىل املجتمع الدويل توفري الدعم للحكومة العراقية ونظريتها يف اإلقليم لتقديم الدعم االقتصادي واملعييش لألرس األكرث
حاجة والتي تأثرت باألزمة ،وذلك للحد من مخاطر ارتفاع نسب الفقر والعنف القائم عىل النوع االجتامعي.
أما عىل املستويني املتوسط والبعيد ،فيجب عىل املجتمع الدويل حث الحكومة املركزية ونظريتها يف اإلقليم االستثامر يف الرأس املايل البرشي ،وتدعيم
القطاعات اإلنتاجية وتوفري الحامية القانونية للنساء العامالت يف كافة القطاعات لحاميتهن من الرصف التعسفي أو العمل من غري عقود؛ كام يجب لحظ
مشاركة النساء االقتصادية يف القطاع غري الرسمي وإيجاد سبل تخولهن الحصول عىل الضامنات االجتامعية.
اشارت النساء اللوايت شاركن يف سياق البحث إىل أن النساء هن األكرث تأثرا ً بالنتائج االقتصادية واالجتامعية التي خلفتها الجائحة ،والتي ساهمت بشكل كبري
بارتفاع نسب العنف املنزيل بحق النساء والفتيات ،ومن املتوقع أن تساهم بارتفاع حدة الفقر والتهميش ملختلف الفئات ال سيام النساء والفتيات.
وحددت املشاركات أن الفئات األكرث تأثرا ً باآلثار االقتصادية للجائحة هن األرس ذوات الدخل املحدود ،والنساء العامالت يف القطاع غري الرسمي والنساء
العامالت يف الحقول ويف قطاع الزراعة والنساء املعيالت ألرسهن وال سيام النساء األرامل واملطلقات والنساء النازحات واللوايت بحسب إحصاءات منظمة
أوكسفام يُعل ّن أرسة من بني كل عرش أرس يف العراق .وحول النشاط االقتصادي قبل الجائحة ،أشارت دراسة ملنظمة أوكسفام 2يف حزيران/يونيو  ،٢٠٢٠إىل
أن بني  ١٥و ٪٣٠من النساء اللوايت شملهن البحث يف العراق كن ينخرطن يف أعامل وأنشطة اقتصادية مدرة للدخل قبل الجائحة ،وقد خرستها معظم النساء
بشكل كامل بسبب الجائحة .ويف دراسة ملنظمة العمل الدولية ،3فإن  ٪٨٥من إجاميل األرس التي متت مقابلتها يف العراق ( ٣٢٠٠أرسة) ،ال ميتلكن مدخرات
تكفيهن ألكرث من أشهر قليلة.
“من أبرز اثار العنف هو العنف االقتصادي حيث أصبحت النساء وباألخص املعيالت لألرس مسؤوالت عن إدارة منزل بدول دخل يومي او شهري ،مثال
يعتمد  ٪٩٠من السكان العائدين بعد التهجري يف قرى شامل املقدادية عىل العمل اليومي ،غالبيتهم أصبحوا بال عمل بسبب حظر التجوال واكرثهم من
االرامل واملطلقات ومروا مبشاكل ارسية حادة” -مشاركة يف البحث من محافظة دياىل
وإىل جانب األسباب املبارشة لفقدان األنشطة االقتصادية املدرة للدخل والتي يشكل حظر التجول وهبوط أسعار النفط أبرز عواملها ،أشارت النساء إىل
رضورة البحث يف األسباب الجذرية األخرى التي ساهمت مبضاعفة هذه األثار عىل النساء .ويشكل العنف املنزيل واألرسي بحق النساء أحد أبرز هذه األسباب
وما يرافقه من تسلّط ذكوري من قبل الرجال يف األرس ،باإلضافة إىل مضاعفة األعباء املنزلية عىل النساء ،بسبب تواجد كافة أفراد األرس يف املنزل ،وترافقها مع
مهام إضافية من مثل التعقيم وغريها؛ ما يحد من قدرة النساء عىل االنخراط بأعامل أخرى مدرة للدخل بسبب عدم توفر الوقت للقيام بذلك .أما النساء
العامالت يف القطاع الزراعي يف املناطق الريفية ،فيعد العمل يف الحقول واملزارع جزءا ً من األعباء اليومية املعتادة والتي متارسها النساء بشكل مجاين ومن
دون الحصول عىل أي أجور أو أي ضامنات أو تعويضات أو تأمينات من املخاطر (كالصواعق واألفاعي والحرشات).
وأشارت املشاركات يف البحث من املناطق الريفية إىل أن إجراءات االستجابة الرسمية للجائحة قد رك ّزت عىل املدن األساسية ،واهملت األرياف ،حيث تشكل
النساء  ٪٧٠من العامالت يف الحقول باإلضافة إىل عملهن يف أعامل أخرى ضمن القطاع غري الرسمي من مثل صناعة السجاد أو صيد السمك ،وهذا ما ع ّرض
النساء العامالت يف هذه القطاعات ملزيد من التحديات واملخاطر يف ظل انتشار الجائحة.
وأخريا ً ،فإنه يجدر لحظ الكلفة الجندرية لآلليات التي تتبناها األرس للتأقلم والتكيف مع متطلبات الجائحة .يعد األمن الغذايئ من أحد أبرز التحديات
التي قد تواجه النساء ال سيام النساء الحوامل واملرضعات ،حيث قد يلجأن إىل تخفيض استهالكهن للطعام لتوفريه ألفراد العائلة اآلخرين ال سيام األطفال
والذكور .يعد زواج القارصات أيضاً من أبرز هذه التحديات ،حيث عاد وارتفع معدل زواج القارصات بسبب الحاجة إىل تخفيض النفقات وتخفيف “األعباء
االقتصادية” عىل كاهل األرس كام أشارت املشاركات يف البحث عن مواقف واتجاهات األرس حيال مامرسات زواج القارصات.
وعليه ،فإنه يجب عىل الحكومة تبني سياسات اقتصادية تساهم عىل املستويات القصرية واملتوسطة والبعيدة بتحسني الوضع االقتصادي االجتامعي لألرس ال
سيام يف أوقات األزمات .فعىل املستوى القصري ،يجب عىل الحكومتني توفري منح مالية طارئة للنساء األكرث عرضة للخطر كوسيلة وقاية إضافية من مخاطر
العنف القائم عىل النوع االجتامعي .أما عىل املستويني املتوسط والبعيد ،فيجب عىل الحكومة املركزية ونظريتها يف اإلقليم االستثامر يف الرأس املايل البرشي،
وتدعيم القطاعات اإلنتاجية وتوفري الحامية القانونية للنساء العامالت يف كافة القطاعات تحميهن من الرصف التعسفي أو العمل من غري عقود؛ كام يجب
لحظ مشاركة النساء االقتصادية يف القطاع غري الرسمي وإيجاد سبل تخولهن الحصول عىل الضامنات االجتامعية.

 2منظمة أوكسفام ،تحليل جندري لجائحة الكورونا يف العراق ،أجري البحث يف محافظات كركوك ،دياال والسليامنية ،حزيران ٢٠٢٠
 3منظمة العمل الدولية ،استطالع رسيع حول آثار الجائحة عىل الفئات املهمشة يف العراق ،متوز ٢٠٢٠

7

 4.3دعم جهود املنظامت املحلية والوطنية النسوية التي أثبتت فعالية يف االستجابة للجائحة بالرغم من محدودية وعدم مرونة موارد التمويل
توصية رقم  :٤عىل املجتمع الدويل تقديم الدعم التقني واملادي املستدام وطويل األمد للمنظامت والشبكات النسوية والنسائية يف العراق وإقليم كردستان
ال سيام تلك الناشطة عىل املستويات امليدانية ،والتي كانت يف الواجهة لالستجابة للجائحة وآثارها عىل املجتمعات املحلية.
كام يجب عىل املجتمع الدويل إظهار املزيد من املرونة يف أطر الدعم ال سيام تلك التي تدعم الجهود التي تستجيب ألثار الجائحة من منظور نسوي وترصد
كلفتها الجندرية غري املتكافئة عىل النساء وعىل الفئات األكرث تهميشاً.
لعبت املنظامت والشبكات النسائية ومنظامت املجتمع املدين واألهيل يف العراق ويف إقليم كردستان (كام يف العديد من البلدان العربية) دورا ً أساسياً
لالستجابة للجائحة حيث قادت الصفوف األمامية عرب تشكيل خليات أزمة ووضع اسرتاتيجيات عمل للتوعية مبخاطر الفريوس ،وتوسيع نطاق العمل ليشمل
املناطق الريفية واألكرث تهميشاً ،وتوزيع املساعدات الصحية والغذائية واملعقامت وأدوات الوقاية ،وتقديم الدعم النفيس للنساء اللوايت ال يستعطن الخروج
من املنزل أو املراهقات اللوايت حرمن من متابعة التعليم أو من استخدام وسائل التواصل التكنولوجية بسبب األعراف والتقاليد.
وبسبب عدم الوصول املتكافئ بني الصبيان والفتيات لوسائل التواصل االجتامعي ،فقد دعمت املنظامت املدنية خليات الطالبات التي تشكلت لضامن وصول
الفتيات للمحارضات ،أو تدريبهن عىل استخدام اإلنرتنت والتطبيقات الذكية (أنظر التوصية رقم .)٧
وقد لعبت بعض املنظامت الدولية دورا ً يف دعم جهود املنظامت املحلية والوطنية يف العراق يف تقديم الدعم النفيس واملادي لألرس األكرث فقرا ً ،وإن كان
بعضها اآلخر أقل مرونة يف تحويل طبيعة املنح حيث مل تقبل تغيري طبيعة العقد لتخصيصها لتغطية نفقات االستجابة الطارئة ودعم جهود اإلغاثة ،هذا
باإلضافة إىل أن بعض املنظامت الدولية قرصت تدخلها عىل إجراء االستبيانات ومل تتخطاها لتقدم الخدمات املبارشة ال سيام يف أواسط مخيامت النازحني ،ما
اضطر الجهات املسؤولة عن املخيم إىل جمع التربعات لتوفري االحتياجات للنازحني.
وتجدر اإلشارة إىل أن منظامت املجتمع املدين كانت األكرث رسعة وفعالية لالستجابة للجائحة مقارنة باالستجابة الرسمية ،فبحسب احد االستبيانات التي متت
يف محافظة ديايل ،تبني أن “أول املستجيبني للجائحة هم املنظامت املحلية تليها دور العبادة ثم املنظامت الدولية واخرها الحكومة العراقية”.
تظهر نتيجة هذا االستبيان التقصري الحاد يف االستجابة الرسمية ،التي أهملت املناطق الريفية عىل حساب املدن ،ومل تراعي حساسية النوع االجتامعي أو الفئات
املهمشة يف خليات األزمة التي وضعتها .هذا باإلضافة إىل أن اتخاذ القرار بالتعليم عن بعد مل يراعي بأي شكل من األشكال التحديات الهيكلية عىل املستويات
الثقافية واالقتصادية واالجتامعية ،باإلضافة إىل عدم التكافؤ الجندري بالوصول إىل التكنولوجيا وعدم جهوزية البنى التحتية (أنظر/ي التوصية رقم .)٧
وعليه ،فإن منظامت املجتمع املدين املحيل والوطني استطاعت ضمن فرتة وجيزة تحديد أبرز مواقع الخلل وأشكال القصور يف االستجابة الرسمية للجائحة
وتقديم آليات استجابة بديلة كونهن يف الخطوط األمامية .كام أن املنظامت والشبكات النسائية ،نتيجة انتشار نطاق عملها الجغرايف ،فإنها األقدر عىل فهم
السياقات الثقافية واالجتامعية السائدة يف وبني مختلف املناطق ،وتخطيط وتنفيذ جهود اإلستجابة املبارشة والوقائية بشكل يراعي الحساسية الثقافية .لذا،
عىل منظامت املجتمع الدويل االستمرار يف دعم جهود هذه املنظامت والشبكات ،وإظهار مستويات إضافية من املرونة يف تنفيذ الربامج والتمويل لضامن
فعالية االستجابة عىل املستويات الوقائية والحامئية وغريها.
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 5.3دعم مشاركة النساء السياسية ويف مواقع صنع القرار الخاصة باالستجابة الرسمية للجائحة ولألزمات والجائحات املستقبلية
توصية رقم  :٥عىل املجتمع الدويل دعم الحكومة املركزية ونظريتها يف اإلقليم لضامن مشاركة النساء الفعالة من كافة املناطق والفئات االقتصادية
واالجتامعية يف تطوير خطط ولجان االستجابة والطوارئ بحيث يتم لحظ ومعالجة كافة القضايا التقاطعية التي تؤثر عىل النساء والفتيات وعىل كافة الفئات
املهمشة .من شأن ذلك أن يعزز آليات التنسيق والتشبيك مع املنظامت والشبكات النسائية عىل املستويات املحلية ،لضامن وضع وتنفيذ خطط فعالة
وحساسة لكافة احتياجات الفئات املهمشة.
كام يجب عىل املجتمع الدويل تقديم كافة أشكال االستشارات التقنية أو الخربات يف ملفات إدارة األزمات ووضع الخطط االسرتاتيجية وخطط الطوارئ للحد
من االزمات حيث يلزم.
كام عىل الحكومتني تأمني كافة أشكال الحامية للنساء شغل مناصب قيادية عىل املستويات الوطنية وذلك يف مواجهة الردة الذكورية التي قد تعرتض النساء
بسبب حمالت العنف أو التشهري أو حتى القتل التي قد يتعرضن لها بسبب ذلك .ويجب عىل املجتمع الدويل حث الحكومتني يف العراق عىل لحظ األسباب
الجذرية الهيكلية التي قد تعيق وضع خطط استجابة فاعلة (مثل البنى التحتية أو األنظمة األبوية والذكورية وغريها) ،والتصدي لها عرب وضع خطط طويلة
األمد ،ومراقبة تطبيق هذه الخطط وتقييمها وتحسينها دورياً.
ال تزال النساء يف العراق يتعرضن للتنمر والتشهري يف حال شاركن يف الحياة السياسية“ .النساء اللوايت شاركن كمرشحات يف االنتخابات قد تعرضن للتشهري او
التنمر او القتل او التهديد مام دفعهن اىل االنسحاب من املشاركة”.
تعاين النساء والفتيات يف العراق من النظرة الدونية املتجذرة باإلطار الثقايف واالجتامعي وباألخص يف املناطق الجنوبية يف العراق .وقد أشارت العديد من
املشاركات يف سياق البحث إىل أن وصول النساء إىل مواقع صنع القرار عىل املستوى الوطني (الوزاري والربملاين) ال يزال متأثرا ً إىل حد بعيد بشبكة العالقات
واملحسوبيات ما يحد النساء من شغل مناصب عىل املستوى الحكومي.
وقد انعكس هذا الواقع عىل مستوى صناعة القرار فيام خص االستجابة الرسمية للجائحة ،حيث مل يتم إرشاك النساء للعب دور بارز ملواجهة الجائحة .وتعزى
بعض أسباب ذلك إىل تقليص عدد النساء املشاركات يف صنع القرار عىل املستويات املحلية بعد قرار حل مجالس املحافظات يف ترشين األول/أكتوبر .٢٠١٩
لذا ،يجب لحظ ودعم وتعزيز كافة أشكال مشاركة النساء السياسية واملجتمعية وعىل كافة املستويات القاعدية ال سيام خالل فرتة الجائحة ،وذلك عرب توسيع
نطاق املشاركة السياسية الفاعلة للنساء ليشمل كافة املستويات ومجاالت العمل السيايس واملدين والنسوي لتأخذ بعدا ً تحويلياً ال يقترص فقد عىل الكوتا
نسائية بالرغم من أهميتها (التوصية رقم .)٤
وقد أشارت املشاركات يف البحث إىل أن وجود نساء فاعالت يف املجالس الترشيعية من شأنه أن يؤثر يف تعزيز الحامية القانونية للنساء ،وإن مل يصدر عن
النساء الربملانيات يف ظل األزمة أي مبادرة أو قرار تجاه قضايا النوع االجتامعي التي برزت إىل الواجهة نتيجة األزمة .ويف املقابل ،فإن النساء عىل املستويات
املحلية واللوايت كن يف الصفوف األمامية من مثل الطبيبات واملمرضات والناشطات النسويات استطعن تحقيق استجابة فاعلة مهام اختلفت صعد مشاركتهن.
لذا ،يجب عىل املجتمع الدويل االستمرار بحث الحكومة املركزية يف العراق ونظريتها يف اإلقليم بتدعيم مشاركة النساء الفاعلة عىل كافة مستويات صنع
واتخاذ القرارات ،كام يجب عىل الحكومتني إشامل النساء يف لجان الطوارئ التي تم تشكيلها لالستجابة لألزمة عرب دعم التمثيل النسايئ فيها ،باإلضافة إىل
تشجيع التشبيك والتنسيق الحثيث مع الشبكات واملنظامت املدنية الفاعلة يف كافة املناطق والتي أثبتت قدرتها عىل االستجابة بشكل أكرث فعالية وإدماجاً
مقارن ًة باالستجابة الرسمية.
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ويف رصدهن ألبرز أوجه خلل االستجابة الرسمية يف العراق يف ظل غياب املشاركة النسائية (أو باملقارنة مع استجابة املنظامت النسوية والنسائية املحلية)،
لحظت املشاركات أوجه الخلل والتقصري التالية:
•
•
•
•
•
•
•
•

حرص استجابة وزارة الداخلية يف حكومة العراق املركزية بآليات شديدة العسكرة كفرض حظر التجول والحركة بقوة السالح من قبل الرشطة أو
املجموعات املسلحة األخرى ،وتركيزها االستجابة عىل املدن واهامل املناطق الريفية.
عدم مراعاة سياسات حظر التجول املجتمعات والفئات األقلية مثل النساء اإليزيديات املتواجدات يف مخيامت اإلقليم والقادمات من مخيامت سوريا،
حيث طلب منهن مغادرة املخيامت بسبب الحاجة إلغالقها 4يف الوقت الذي فرض فيه حظر التجول والسفر
عدم توفري الخدمات للجميع ال سيام الفئات التي خرست مصادر رزقها والفئات ذوات/ذوي االحتياجات اإلضافية
بدى تقصري االستجابة الحكومية والرسمية ظاهرا ً يف مدى ضعف النظام الصحي يف االستجابة إىل متطلبات الحد من انتشار الجائحة (أنظر/ي التوصية
رقم .)٨
عدم مراعاة االختالفات الجندرية وعدم تكافؤ الوصول للفرص حني اتخذ الحكومة قرار أن يصبح التعليم إلكرتونياً ،حيث حرمت الكثري من الفتيات من
التعليم ما سبب بزيادة نسب زواج القارصات (أنظر/ي التوصية رقم )٧
حرمان النساء والفتيات من الخدمات الصحية بسبب خلل جوهري يف البنى التحتية الصحية (غياب الوقاية والرعاية والكوادر واألدوية) وبسبب عدم
وجود رعاية صحية داخل املدارس الن البنات ال يسمح لهن مبراجعة املراكز الصحية
غياب أطر استجابة فاعلة لحاالت العنف األرسي (غياب أنظمة اإلستجابة املتعدد القطاعات ال سيام عىل مستوى القضاء واملحاكم ومؤسسات الرشطة)
عدم مراعاة الوضع االقتصادي للنساء حيث ازدادت ظاهرة تأنيث الفقر ،وحاالت االنتحار واالستغالل الجنيس بسبب الجوع والوضع االقتصادي املرتدي
(أنظر/ي التوصية رقم .)٢

 6.3العسكرة وانتشار التسلح
توصية رقم  :٦عىل املجتمع الدويل إيقاف توريد األسلحة واملعدات العسكرية التي قد تصل إىل يد امليليشيات ،وحث الحكومة عىل إيقاف بيع األسلحة
بشكل غري قانوين وتوثيق االنتهاكات املرتكبة من قبل الجهات املسلحة مبا فيها تلك التابعة والرديفة للقوات املسلحة الرسمية العراقية وأثرها الجندري عىل
النساء وعىل املجموعات األقلية يف العراق .كام يجب عىل املجتمع الدويل الضغط عىل الحكومة بنقل سياق االستجابة للجائحة من كونها عسكرية إىل أن
تصبح صحية واجتامعية بامتياز بحيث تزيد من فعالية االستجابة وتحد من مخاطر األزمة.
أشارت املشاركات يف سياق البحث إىل أن الحكومة املركزية يف العراق وقوات الحشد الشعبي قد فرضت سياسات حفظ األمن بقوة السالح وذلك يف تطبيق
الحظر وإلزام املواطنني/ات بالبقاء باملنازل عربه .وال بد من النظر إىل عسكرة الفريوس ضمن سياق انتشار ظاهرة التسلح يف العراق وانتشار األسلحة بأيدي
امليليشيات وكذلك املواطنني واستخدامه يف حاالت القتل داخل األرس “ارتفعت نسبة فتح محالت بيع األسلحة يف كركوك تحت ادعاء بيع أسلحة الصيد”،
باإلضافة إىل انتشاره يف أواسط العشائر يف العراق والذي استخدم بشكل متكرر يف وجه الفئات املهمشة واألقليات.
وعليه ،عىل املجتمع الدويل الضغط عىل الحكومة بإزالة الوجه العسكري عن االستجابة للجائحة واالستعاضة عن ذلك بدعم الفرق الطبية والجهات
املتخصصة لالستجابة لنرش الوعي حول آثار الجائحة ال سيام عىل النساء والفتيات .والبد من اإلشارة إىل أن االستعانة بالعسكر لالستجابة للجائحة قد جاء
بنتائج معاكسة حيث أن انتشار العسكر قد سبب الخوف والذعر للنساء والفتيات ،وحال دون قدرتهن عىل الوصول للمستشفيات أو املراكز الصحية “انتشار
العسكر قد حد من حركة النساء ال سيام الحوامل حتى انهن امتنعن من مراجعة املستشفى وتحولت غالبية الوالدات اىل والدة داخل املنزل بدل من
املستشفى ما زاد من الخطر عىل النساء” – مشاركة يف البحث من محافظة بغداد.
هذا باإلضافة إىل أن تعدد املرجعيات الخاصة باملجموعات العسكرية قد أعاق عمل الشبكات املدنية واألفراد يف جهودهن لالستجابة امليدانية لتقديم
الخدمات حيث تضاربت الترصيحات الرسمية واملسارات التي يتطلبها الحصول عىل موافقات واختالفها بني جهة عسكرية وأخرى.

 4يب يب يس ،إغالق مخيامت الالجئني يف العراق قد يجعل  ١٠٠ألف نازح بال مأوى ،54871316-https://www.bbc.com/arabic/middleeast ،آخر دخول للموقع يف  ١٩ترشين
الثاين/نوفمرب ٢٠٢٠
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 7.3التعليم عن بعد والوصول املتكافئ للتكنولوجيا
توصية رقم  :٧عىل املجتمع الدويل دعم الحكومتني يف العراق لتوفري حزم انرتنت تصل اىل املناطق النائية وبشكل مجاين ،وكذلك الضغط عىل الحكومة
لتوفري أجهزة ذكية للطالب والطالبات بأسعار مجانية أو شبه مجانية ،ودعم خطوط اإلنرتنت الخاصة بالطالب ،وتخصيص الفئات ذوات االحتياجات اإلضافية
بأدوات خاصة تضمن وصولهن للموارد التكنولوجية .كام عىل الحكومة املركزية يف العراق ونظريتها يف اإلقليم إجراء اطر التدخل الخاصة بالتعليم عن بعد
بشكل يراعي االختالفات الجندرية ،واجراء دراسات التحليل الجندري قبل القيام بتنفيذها ،وتعزيز التنسيق مع كافة منظامت املجتمع املدين الفاعلة يف هذا
املجال.
اتجهت الحكومتني يف العراق إىل سياسة التعليم عن بعد عرب وسائط التكنولوجيا ،دون القيام بدراسة تحليلية ترصد فيها البنى التحتية والشبكات ووصول
التمديدات إىل جميع املناطق واألرياف يف العراق ،أو البعد األمني يف بعض مناطق النزاع التي ال تزال تعاين من تشويش كهرومغناطييس ،باإلضافة إىل اآلثار
واألبعاد الجندرية للجائحة عىل النساء والفتيات واختالف ديناميات القوى يف الوصول للموارد التكنولوجية واختالفها بني الفتيات والفتيان.
وقد أشارت النساء املشاركات إىل أن النساء والفتيات يف األرياف هن أكرث تهميشاً واقل وصوالً للتكنولوجيا ،كام أن العديد من األرس وبسبب األوضاع
االقتصادية الصعبة والفقر والتهميش مل تستطع تأمني أجهزة إلكرتونية للفتيات الستكامل تعليمهن ما أدى إىل ترسبهن من الدراسة .كام أن العقلية الذكورية
واألبوية يف الكثري من املناطق حدت من وصول الفتيات إىل التعليم بسبب انتقاله إىل وسائل الكرتونية ،وذلك ملنع الفتيات من التواصل هاتفياً مع األساتذة
إذا كانوا ذكورا ً.

 8.3تعزيز االستجابات الصحية الحساسة للنوع االجتامعي
توصية رقم  :٨عىل املجتمع الدويل ان يحث الحكومتني يف العراق عىل االستثامر بالقطاع الصحي بشكل جدي يراعي االختالفات الجندرية واملناطقية
واالحتياجات املختلفة لكافة الفئات املهمشة ،كام يجب عىل املجتمع الدويل دعم املنظامت املحلية املختصة بالصحة عرب دعم مشاريع إيصال الخدمات
الطبية للنساء والفتيات اللوايت ال يتمكن من الوصول للخدمة الصحية بحيث تراعي االستجابات الصحية حساسية النوع االجتامعي
ترافق الضعف الهيكيل يف القطاع الصحي يف العراق مع فشل االستجابة الرسمية باالستثامر بهذا القطاع ليسببا مجتمعني تحديات صحية مضاعفة ومركبة
دفعت مثنها النساء والفتيات بشكل أسايس .وقد تضافرت العوامل الثقافية (العادات والتقاليد) مع عوامل العسكرة والفساد اإلداري والخلل بالبنى التحتية
الصحية والطبية واملركزية اإلدارية مبضاعفة هذه التحديات ،ولعل ابرزها:
•
•
•
•
•
•

ارتفاع أسعار مستلزمات الوقاية من الفريوس (الكاممات والكفوف واملعقامت) بشكل كبري يف مقابل ضعف جودتها ،ما حد من وصول الكثري من األرس
إليها
منع الفتيات والنساء من الوصول إىل املستشفيات من قبل األجهزة األمنية العسكرية املنترشة لفرض حظر التجول
محدودية الوصول لخدمات الصحة اإلنجابية والجنسية للنساء والفتيات بسبب عدم توفر الكادر الطبي أو عدم توفر األدوية الخاصة ما أدى إىل ضعف
الرعاية بالصحة اإلنجابية للنساء وإىل ارتفاع نسب وفيات النساء وتزايد الوالدات يف املنازل بدل املستشفيات
التمييز يف تقديم مالبس وأدوات الوقاية بني املوظفني الرجال والنساء يف القطاع الصحي ،وتع ّرض الطبيبات واملمرضات للتنمر واإلقصاء من أرسهن خوفاً
منهن من نقل الوباء
عدم السامح للنساء والفتيات بالخروج من املنزل من قبل الذكور باألرسة لتلقي العالج يف حال اإلصابة بالفريوس ،ما سبب بارتفاع نسب الوفيات بني
النساء والفتيات بسبب نفاذ قوارير االوكسجني املخصصة لالستخدام املنزيل
الوصمة التي ترافقت مع اإلصابة بالفريوس ما منع العديد من النساء والفتيات عن اإلعالن عن إصابتهن أو منع الذكور يف األرسة من أن يتم الكشف عىل
النساء أو الفتيات من قبل طبيب رجل بسبب العادات والتقاليد
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•
•
•

•
•

خلو الفرق الطبية التي تقوم بحجر املصابني من الكادر النسوي وكان هذا اهم سبب مينع األرس من التبليغ يف حالة وجود امرأة او فتاة مصابة وأيضا
لعدم تقبلهم حقيقة ان النساء أو الفتيات سيحجرن يف مكان خارج املنزل ولفرتة من الزمن ولن يتمكنوا من زيارتهن.
إعطاء األولوية بالعالج للرجال األرسة ،بسبب عدم مجانية الطبابة واالستشفاء وبسبب ربط وصول النساء والفتيات للخدمات الصحية مبوافقة الرجال يف
األرسة
عدم وجود مراكز صحية متخصصة يف الكثري من املحافظات السيام الريفية “يبعد أقرب مركز صحي حوايل  ٧كلم مام يولد صعوبة يف وصول الحاالت
املستعجلة وموتها يف الطريق كحاالت والدة ،وتسمم  -مشاركة من محافظة ذي قار” .هذا باإلضافة إىل أن بعض املناطق مثل سنجار يتم االعتامد عىل
املستشفيات الجراحية يف محافظات أخرى أو حتى السفر إىل البلد املجاور (سوريا) ومع سياسات اإلغالق ومنع السفر ،حرمت كافة األرس يف هذه
املناطق من الوصول إىل الخدمات الطبية والصحية.
ضعف وصول النساء والفتيات من ذوات االحتياجات اإلضافية إىل مراكز الرعاية الصحية ،هذا باإلضافة إىل غياب شمولية الخدمات عن هذه الفئات
حيث ال ميكن لألشخاص ذوات/ي اإلعاقة البرصية من قراء املعلومات والتعليامت الخاصة بالجائحة اال مبساعدة من االخرين؛ ويسبب هذا األمر عزل
الفتيات والنساء من ذوات االحتياجات اإلضافية يف املنازل بسبب عدم إمكانية تحمل مسؤولية رعايتهم/هن من قبل أرسهن.
معاناة القطاع الصحي يف العراق من سنوات من الفساد االهامل .وقد أدى انتشار الفساد اإلداري إىل نقص حاد يف املعدات الصحية واألدوية املطلوبة ما
أدى إىل زيادة اإلصابات بحيث أصبحت املستشفيات مصدرا ً لإلصابة يف بعض املحافظات مثل النجف.

باملحصلة ،توافقت املشاركات يف البحث إىل أن مسؤولية العالج والوقاية من الفريوس قد تُركت يف العراق عىل عاتق املواطن/ة نفسه/ها .لذا ،عىل املجتمع
الدويل حث الحكومة املركزية ونظريتها عىل تعزيز االستجابة الال-مركزية عرب االستثامر بالقطاع الصحي وتوفري الفرق الجوالة عىل املنازل لتقديم خدمات
الدعم واإلرشاد الصحي الوقايئ والعالجي للنساء ولألرس الفقرية واألكرث حاجة .كام عىل الحكومتني زيادة املراكز الصحية املجانية أو تلك املتنقلة وأن يكون
بعضها مخصصاً للنساء والفتيات ال سيام يف املناطق الريفية لضامن تكافؤ الفرص بالوصول للخدمات الصحية بني النساء والرجال.
كام عىل املجتمع الدويل حث الحكومة عىل دعم النظام الصحي بشكل متكامل وتوفري األدوات الصحية املناسبة ،وتوفري اليات نقل مدعومة للوصول اىل
املراكز الصحية ،ودعم مجانية العالج لألرس الفقرية.
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 .4معلومات عن الجهات التي أجرت البحث

منظمة ئاسودا ملكافحة العنف ضد املرأة
افتتحت منظمة أسودا يف العام  ٢٠٠٠أول ملجأ إيواء آمن للنساء الكورديات يف منطقة كوردستان ،وتسعى املنظمة إىل تقديم الحامية والخدمات املتعددة
القطاعات للنساء املعرضات للعنف والناجيات منه وذلك لتأمني بيئة آمنة للنساء خالية من جميع أشكال العنف ،يتمتعن فيها بكافة حقوقهن وينعمن
باملساواة أمام القانون ،ويستفدن من الخدمات القانونية ومن أطر التمكني والتوعية للدفاع عن حقوقهن.
شبكة النساء العراقيات
تشكل شبكة النساء العراقيات إطارا ً نسائياً غري حكومي ،يرمي إىل تنسيق جهود املنظامت والتجمعات النسائية غري الحكومية يف جهود بناء الدميقراطية
وسيادة القانون وحقوق اإلنسان ،والعمل عىل إلغاء العنف وكل مظاهر التمييز ضد النساء ،يف العراق الجديد .تسعى الشبكة إىل تحقيق التوازن االجتامعي،
يف تأكيد دور النساء يف مواقع صنع القرار ،ويف عملية إرساء قواعد الدميقراطية والعدالة واملساواة والسالم يف الدستور العراقي ،باإلضافة إىل التأثري يف
الترشيعات والسياسات العامة واملامرسات االجتامعية ،ملكافحة كافة أشكال التمييز ضد النساء.
رابطة النساء الدولية للسالم والحرية
رابطة النساء الدولية للسالم والحرية هي منظمة دولية غري حكومية ( )NGOلديها فروع وطنية تغطي كافة القارات ،وأمانة دولية مقرها يف جنيف،
ومكتب يف نيويورك يعنى بأعامل األمم املتحدة.
منذ تأسيسها يف العام  ،١٩١٥جمعت الرابطة نساء من جميع أنحاء العامل ليتحدن يف العمل من أجل السالم من خالل وسائل الال-عنف وتعزيز العدالة
السياسية واالقتصادية واالجتامعية للجميع.
إن شبكة العمل الجندري للسالم واألمن  GAPSهي شبكة املجتمع املدين حول أجندة النساء والسالم واألمن يف اململكة املتحدة .تضم الشبكة القامئة عىل
العضوية العديد من املنظامت يف مجاالت التنمية وحقوق اإلنسان والدعم اإلغايث وبناء السالم .تم إنشاء الشبكة لدعم تطبيق أجندة النساء والسالم واألمن
ما فيها قرار مجلس األمن  .١٣٢٥تراقب الشبكة عمل الحكومة الربيطانية حيال التزاماتها تجاه النساء والفتيات يف مناطق النزاع من حول العامل.
تم انتاج هذا التقريراملستقل بدعم مادي من قبل مكتب الخارجية والكومونويلث والتنمية الربيطانية؛ إن اآلراء الواردة يف هذا التقرير ال تعرب بالرضورة عن وجهات النظر
الرسمية الخاصة بالحكومة الربيطانية.
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