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 جمعية نساء بغداد 

 

اساس النوع االجتماعي على منظمة غير حكومية متخصصة في دعم النساء وبالذات الناجيات من العنف المبني 

ادارة الحالة مراكز على نظام الحيث تدير جمعية نساء بغداد عدة مراكز استماع ودعم في مناطق مختلفة في العراق ، تعمل 

وتقديم دعم نفسي اجتماعي قانوني مع نظام إحاالت للنساء الى مزودي الخدمات المتنوعة كالخدمات الصحية والتدريب 

 المهني وقادة المجتمع.

 

استجابًة لمعاناة المرأة العراقية في ظل مرحلتي دكتاتورية النظام السابق وإحتالل  2004تأسست جمعية نساء بغداد عام 

ت األجنبية للبلد وما تبعه من انعدام استقرار الوضع األمني في البالد فضالً عن ارباك المجتمع بأسره، مما تسبب ذلك في القوا

إرتفاع حصيلة النساء ممن فقدن ازواجهنَّ أو ابنائهنَّ او ايٍ من اقاربهنَّ من الذكور ممن قتلوا او فُقدوا، لتفقد النساء بذلك 

انت النساء و الفتيات يوفرون الحماية و الرعاية و الدعم لألطفال في ظل هذه الظروف الصعبة. ك المعيل لهنَّ ممن كانوا

شنَّ في القرى أكثر عرضًة لظروف كهذه، مما كان له االثر السلبي على النساء والفتيات معاً حيث اُجبر بعضهنَّ اللواتي يع

نائية ول الالزمة لتبعات الظروف اإلستثنساء بغداد إليجاد الحل على الزواج في سنٍّ مبكرٍة. على هذا االساس تأسست جمعية

 التي مرت بها النساء.

 

 الرؤية:  - أ

 

، والمساواة واالحترام وكافة حقوق اإلنسان  مكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات وضمان الحماية القانونية لهنَّ

 للنساء والفتيات.

 

 :المهمة - ب

 

العنف ضد النساء والفتيات من خالل توفير جميع خدمات الدعم الالزمة للناجيات من هذا العنف، حد من من أجل الالعمل  

والدعوة لتنفيذ السياسات والقوانين المناسبة والبرامج الحكومية، كذلك العمل على زيادة المشاركة السياسية للمرأة من خالل  

 ت.تطوير القيادة  عن طريق المعرفة والتنمية وبناء القدرا

 

 إستراتيجية الجمعية:  -جـ 

  

 حماية المرأة : -1

 من العنف من خالل مراكز االستماع. ي والقانوني والطبي مجانا للناجياتتقديم خدمات الدعم االجتماع -

 تعزيز خدمة الخط الساخن لسماح الوصول الى عدد اكبر من الناجيات من العنف. -

 خالل بناء القدرات وآليات التنسيق بين مقدمي الخدمات الرئيسية.تطوير نظام االحالة في جميع مناطق بغداد من  -
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رفع مستوى الوعي وبناء القدرات للتصدي للعنف والعنف القائم على نوع الجنس وضمان منع العنف من جميع  -

 افراد المجتمع والجهات المعنية.

 انشاء الدراسات والبحوث لرفع قضايا تتعلق بمخاوف حماية  المرأة. -

 ة لتعزيز االطار القانوني وضمان حماية المرأة والناجيات من العنف.المدافع -

 

 مشاركة المرأة : -2

تمكين المرأة للمشاركة في النشاطات االقتصادية من خالل الدورات التدريبية االدارية وتدريب المهارات )حاسوب،  -

 لغة، والتدريب المهني(.

 ة والتنسيق مع الوزارات والشركات.تعزيز المشاركة االقتصادية للمرأة من خالل المدافع -

تمكين المرأة للمشاركة في عملية صنع القرار على مستوى المجتمع المحلي وكذلك على المستوى السياسي من  -

 خالل الدورات التدريبية والمعرفة.

 تعزيز المشاركة السياسية للمرأة من خالل المدافعة. -

 

 

 المرأة والسالم :  -3

لمجالس البلدية، الشرطة المجتمعية والمنظمات الغير حكومية حول قرار مجلس رفع مستوى وعي الوزارات، ا -

 .1325وخطة العمل الوطنية العراقية  1325االمن الدولي 

المحافظة على الحوار و جهود المدافعة نحو الحكومة العراقية والجهات الدولية لتعزيز تنفيذ قرار مجلس االمن  -

 في العراق. 1325الدولي 

مع المنظمات االخرى والجهات المعنية  1325ضمان تبادل الخبرات في العمل على خطة العمل الوطنية العراقية   -

 على المستوى االقليمي.

 بناء قدرات النساء للمشاركة في الحوارات، تسهيل وتعزيز التماسك االجتماعي. -

 لمحلية.تعزيز دمج ومشاركة المرأة في عمليات السالم والمصالحة الوطنية وا -

 اجراء البحوث على وضع المرأة واحتياجاتها بعد الصراع، واالثار النفسية للصراع على االسر. -
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 والتنمية البشريةشركة الذات للتدريب والتطوير 
 

  -الرؤية:

 ترتقي بأدائها الى أبعد من كوامنها.  ذات فردية ومؤسسية 

 

  -الرسالة:

تنموية رائدة ذات أثر إجتماعي إيجابي ومستدام , خاصة مسجلة رسميا في دائرة مسجل الشركات , مستقلة شركة 

تسعى لألرتقاء بأداء األفراد والمجاميع والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك المنظمات الدولية والمحلية وشركات 

األلهام وإثارة األفكار والتقييم والتطوير المؤسسي ومتابعة األداء وتقييم ومكاتب القطاع الخاص, من خالل التدريب والتحفيز و

األثر , وتقديم األستشارات , وتنفيذ البرامج والمشاريع العلمية والتثقيفية والتنموية بأستخدام منهجيات حديثة ومتجددة من قبل 

 خبراء ومختصين, متبنين قيم الريادة والمهنية والتأثير المستدام.

 

  -قيم:ال

 نشجع ونقدر عاليا األبداع واألبتكار والتجدد والتطوير والسبق بأطار المنافسة الشريفة والعادلة. -الريادة: .1

نلتزم بمبادئ الصدق واألمانة والشفافية والثقة المتبادلة وتنفيذ األنشطة بجودة عالية ضمن خطط عملية  -المهنية : .2

 رصينة.

 الفاعلية في التحفيز واأللهام من أجل خلق تأثير مستدام للمستفيدين والمجتمع بشكل عام.نسعى الى  -التأثير المستدام : .3

 

  -األنشطة:

 تدريب وتمكين الموارد البشرية لألفراد والمجاميع والمؤسسات بما يتالئم مع إحتياجاتهم العلمية والثقافية والعملية. .1

واألنظمة األدارية والخطط األستراتيجية وتصميم البرامج  التقييم والتطوير المؤسسي والمساعدة في وضع الهيكليات .2

عتها وتقييم أثرها, ويشمل التطوير المؤسسي سبعة محاور رئيسية هي الحوكمة واألدارة باتنموية وتنفيذها ومتال

القات الخارجية األستراتيجية ونمط القيادة وثقافة العمل واألدارة المالية وإدارة الموارد البشرية وإدارة المعلومات والع

 واألعالم.

إجراء البحوث والدراسات ذات العالقة بالتنمية البشرية والتطوير المؤسسي, بما في ذلك األحصائات وتقييم  .3

 األحتياجات  وإعداد الكتب واألدلة التدريبية.

ؤتمرات والندوات فتح المراكز التدريبية وعقد الدورات وورش العمل وتنسيق الرحالت الدراسية والبحثية وتنظيم الم .4

 والمعارض.

تقديم النصح واألرشاد واألستشارات لألفراد والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية بما يتعلق بمجاالت عملها ويرتقي  .5

 بأدائها.
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 مقدمة

انه نوع بشع من انواع التمييز والذي  انتشارا في العالم.تكرارا وات حقوق االنسان االكثر ان العنف ضد المرأة هو احد انتهاك

 له جذور عميقة في عدم توازن السلطة والعالقات الهيكلية في عدم المساواة بين الرجال والنساء. 

وخاصة في فترات النزاعات  فإن العنف ضد المرأة منتشر في المجتمع،اخرى من العالم أماكنفي الحال كما هو ،في العراق

 مراعاةان وللعنف.  عرضةيجعل النساء اكثر  ممادور القانون شبه منهارة مع ضعف لة االجتماعية الهيكحيث ان  ،وما بعدها

 في االجندة السياسية واالجتماعية للحكومة. الوجود  ةل ضعيفة ونادرضالجندر وحقوق المرأة ت

ذات اهمية اساسية لجميع  عنفال لحد االن غير واعدة وغير مؤمنة وان الحماية من حالة االمنية العامة في البالدان ال

ان النساء والفتيات  .االهيئات الحكومية كالشرطة ونظام العدالة محدودما زال دور العراقيين.  وان الحماية من قبل الحكومة  و

 مانا.أفي هذه الظروف االقل  الحلقة األكثر ضعفاباالخص هم 

أستولت عصابات حيث  2014ا خالل سنة جد امنحى مظلم تاخذ لتيوا 2013عام لقد مر العراق بأزمة سياسية شديدة منذ 

 جسيمةانتهاكات  أثناءها  من االراضي عبر شمال العراق خالل اسابيع وارتكبتشاسعة على مساحات داعش األرهابية 

اقليم طلبا لالمان في  للنزوحف من العراقيين المئات االمما دفع ،على وجه الخصوص األقلياتاستهداف مع لحقوق االنسان 

 كردستان والمحافظات الجنوبية. 

في  عندما يكن مسؤوالت عن ادارة البيت بمصادر محدودة اووخاصة اثناء النزوح فإن النساء والفتيات هن االكثر ضعفا. 

صدمة ال مضاف الى الى عنف  اتالى الحماية. ويكن في خطر متزايد لكونهن معرض فضال عن حاجتهنالغالب  غير متوفرة 

 لية النزوح.خالل عم

ان ادارة المواقع التي يستقر فيها النازحين عادة تترك بيد الرجال وخاصة في العراق وهو بلد متأثر بشدة بالهيكلة االبوية 

التقليدية. واستثناء النساء من المشاركة في االدارة واتخاذ القرار في مواقع النازحين يؤدي الى قلة المعرفة بحاجة النساء 

 عالقة بمتطلبات النوع االجتماعي.ذات الخرى األترتيبات الضافة الى قلة الخدمات ووالفتيات باال

من المهم التعرف على الدور الذي يجب ان تؤديه المرأة لتعزيز المشاركة المتساوية للمرأة للتأكيد على عدم اقصائها على 

 اساس الجندر.

باالضافة نزاعات الفترة تحسين دور المرأة في المشاركة واتخاذ القرار خالل دعو الى ي 1325ان قرار مجلس االمن الدولي 

تنفيذ قرار مجلس االمن الدولي لتم تطوير خطة العمل الوطنية ،وعلى هذا األساس  . نزاعاتبعد الما الى فترة اعادة البناء 

بنظر الطارئة للنساء والفتيات حتياجات أخذ األتم تطوير خطة طواريء للتأكيد على ،2014وعلى ضوء ازمة  1325

 تحسين مشاركة المرأة في ادارة مواقع النازحين. قد تضمنالطواريء أهداف خطة ن احد وإ. األعتبار

قرارات بالتزامات الدولة على  باألستناد هااالمان للمرأة وتحسين حقوقان العراق اليوم يحتاج الى اداة لتقوية السالم و

 صحيحةبصورة نفذت  ما عظيم على المجتمع اذا أثران خطة العمل الوطنية اداة يمكن ان يكون لها لمتحدة. واتفاقيات االمم ا
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. ان تنفيذ القرار يحتاج الى جهود موحدة وكل وعموم المجتمع والمجتمع المدنيسياسيين اصحاب القرار ال تعاونمن خالل 

واعطاء النتائج المستدامة. ان الخطة قد ولدت حركة وارادة سياسية لمستوى  توسيع األثر الدعم من المجتمع الدولي من اجل

 .تحتاج ايضا الى استدامة وتعاظم  . مع ذلك فإن االرادة السياسيةزخمللتأكيد على استدامة ال معين 

 

 المشروع: وصف 

في التعامل مع العنف المبني على النوع  BWAيندرج تحت اولوية سياسة جمعية نساء بغداد إن هذا المشروع 

. ان جمعية نساء 1325قرار مجلس االمن الدولي رويج وحماية حقوق المرأة كما نص جندر( والتزامها في تالاالجتماعي )

المشاركة( ،الوقاية،طة العمل الوطنية )الحمايةخ والذي يسعى لتطبيق ركائز 1325تحالف تنفيذ القرارعضو في  بغداد

 1325خطة طواريء كما أن التحالف ساهم في وضع ،ة لحماية النساء الناجيات من العنف المبني على الجندرالمخصص

 .2015يار آ 27بل مجلس الوزراء العراقي في والتي تم الموافقة عليها من ق

المختلفة بخصوص قرار مجلس االمن  ية العراقيةلحكومان المشروع يتطلع الى االستمرار في رفع الوعي لدى الجهات ا

في بغداد وباالخص الذين تعرضوا للعنف لنساء الناجيات والنازحات يتطلع الى توفير خدمات حماية مباشرة ل و 1325الدولي 

عن طريق فرق جوالة في مخيمات النازحين  ستماعألوا لهم قانونيةالصحية والخدمات للتأكيد على توفير الالمبني على الجندر 

 خالل سنة.

 ليتمكنفي بغداد في عدة مناطق للنازحين  القدرات األساسية للنساء النازحات مهارات والالى تطوير ويهدف المشروع أيضا 

فإن نقطة االتصال ستكون مسؤولة عن تحليل حالة ،كمرأة قيادية في منطقتها مناطق عيشهم.دور القيادة في  من أخذ

معلومات الواحتياجات النساء والفتيات في هذه المنطقة بالتنسيق مع المنظمات ومن ضمنها جمعية نساء بغداد لمشاركة 

من صراع اي و ادارة ،التي تحتاج الى الدعمعن حاالت الصدمات والعنف كشف وال،بخصوص احتياجات النساء والفتيات

 يتصاعد في الموقع.أن حتمل مال

مصدر موثوق ومهم للمعلومات لتحليل افضل لحالة النساء والفتيات النازحات في بغداد والجل فهم حاجة  إضافة الى إيجاد

 :معلومات لمصلحة المجتمع المدني الحماية واالهتمام. والتي ستسمح لجمعية نساء بغداد تجميع

 :أربعة ركائزيدور حول ان المشروع 

 .ارة فرق جوالة توفر خدمات صحية ونفسية وقانونيةإد -1

 تأسيس قاعدة بيانات للمستفيدين. -2

 ية المعنية.حكومدوائر اللل ةتوعوي يةتدريبورشة  24 تنفيذ -3

 حول دور المرأة في السالم والعدالة االنتقالية. 1325بناء القدرات في بغداد للتحالف ل يتين تدريب تنفيذ ورشتين  -4
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 األهداف

 

  -الهدف العام :

عراق من خالل في ال أساس النوع األجتماعي )الجندر(لعنف المبني على من اآمنة للنساء الناجيات بيئة  وفيرالمشاركة في ت

 من قبل الكيانات الحكومية. 1325لخطة العمل الوطنية لقرار مجلس االمن الدولي  أمثلالبحث عن تنفيذ 

  -األهداف المباشرة  :

دعم الوقائية من خالل التأكيد على وخدمات تحسين وصول النساء الناجيات من العنف الى الحماية الفعالة واتخاذ تدابير  -1

 مهنية تعمل بكامل طاقتها في مخيمات النازحين في بغداد.ذات استجابة  لفرق جوالةمستمر ال

الزواج المبكر  مثل ا عالقة بالعنف ضد المرأةيا لهذات الصلة نحو معالجة قضا المصلحةصحاب لتأثير على سياسات اا -2

 والزواج خارج المحكمة.

 حول بناء السالم والعدالة االنتقالية. 1325تنفيذ خطة القرار تحالف أعضاء تحسين قدرات  -3

 

  -:دراسة الميدانيةالهدف 

 إحتياجات الحماية للنساء والفتيات في مخيمات النزوح في بغداد. أولويات و تحديد

  -:منهجية الدراسةفعاليات و

قام فريق عمل المشروع بتنفيذ الفعاليات التالية بناءا على خبرة ،المذكورة أعاله ن أجل تحقيق أهداف المشروع والدراسةم

 الجمعية في مجال تنفيذ البحوث الميدانية وباألستعانة بمساعد فني مرتكزين على أسس ومنهجيات علمية مناسبة.

البحث من خالل ورشة تدريبية حول آليات جمع وتحليل البيانات وكيفية وضع المؤشرات بناء قدرات فريق  .1

 وقياسها.

 وضع خطة عمل البحث والجدول الزمني بطريقة تشاركية مع الموظفين الميدانيين. .2

اية تضمنت العديد من األسئلة المغلقة والمفتوحة حول إحتياجات الحم )ملحقة مع البحث( تصميم إستمارة إستبيان .3

المحور ،المحور األقتصادي،للنساء الفتيات في مخيمات النزوح وتوزعت األسئلة على ستة محاور )المحور األنساني

 المحور القانوني والمحور النفسي واألجتماعي(.،المحور الصحي،التعليمي

  -في المناطق التالية : زيارات ميدانية لمخيمات النزوح في بغداد .4

 الدورة.مجمع األمل في منطقة  -

 مخيم زيونة للنازحين. -

 العوائل النازحة في جامع المصطفى في حي األمين. -

 مجمع التكية الكسنزانية للنازحين في الدورة. -
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 العوائل النازحة في جامع األمين. -

 مجمع فدك الزهراء للنازحين. -

 العوائل النازحة في جامع أم الطبول. -

 مخيم عويريج للنازحين. -

 . وبطريقة عشوائية،إمرأة وفتاة ساكنة في مخيمات النزوح في بغداد  734ستبيان على توزيع وجمع إستمارات األ .5

 إدخال وتحليل البيانات ومراجعتها من قبل مصمم قاعدة البيانات. .6

 إجراء مقابالت شخصية مع عدد من النازحات والموظفين الحكوميين في الوزارات ذات العالقة. .7

زة من النساء الفتيات النازحات حيث تم توجيه أسئلة محددة للمشاركات حول مجاميع مركلجلسات نقاشية خمسة عقد  .8

المحور ،المحور الصحي،المحور التعليمي،المحور األقتصادي،المحور األنسانياور الحماية المختلفة وخاصة )مح

 ( واألستماع ألحتياجات النساء وأولوياتهن.القانوني والمحور النفسي واألجتماعي

  -الفئات المستهدفة:

زيونة ،حي األمين ،مناطق الدورة من إمرأة وفتاة ساكنة في مخيمات النزوح في بغداد ) 734 شملت هذه الدراسة الميدانية

تم إختيارهن بطريقة عشوائية وشاركن بمحض إرادتهن وقمن بمأل إستمارة األستبيان ،( بعض مناطق الكرخ،عويريج ،

المنسقات على أن تكون األجابة طوعية وحقيقية ضمن أجواء  نحيث حرص،يات لجمعية نساء بغداد بمساعدة المنسقات الميدان

كما تم التعامل مع جميع المعلومات المستحصلة بسرية ومهنية عالية وتم تحليلها ،تتسم بالخصوصية وإحترام حقوق المشاركة

 بمنهجيات علمية توخى فيها الفريق الحيادية والموضوعية.

  -للمشاركات: العمريةالفئات 

سنة ولغاية  18حيث بلغت نسبة اللواتي تتراوح أعمارهن اقل من والفتيات كانت غالبية المشاركات في األستبيان من الشابات 

% وكما في 2سنة وبنسبة  65كما شمل البحث نساء أكبر من ،وهذا يعكس الواقع الحقيقي ألعمار النازحات ،% 79سنة  40

  -ين:تاليالجدول والشكل ال

 الفئة العمرية العدد

 سنة 18أقل من  171

 سنة 30 -18 251

 سنة 31-40 162

 سنة 50 -41 85

 سنة 51-65 52

 سنة 65أكبر من  13

 

 ( الفئات العمرية للنازحات للمشاركات في الدراسة الميدانية 1جدول رقم )
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 (   توزيع المشاركات حسب الفئات العمرية 1شكل رقم ) 

 الحالة األجتماعية

وكانت نسبة ،العوائل كان لديها أكثر من ثالثة أطفال من كال الجنسيننصف وبأعمار مختلفة و% 55شكلت المتزوجات نسبة 

% من المشاركات( وهي نسبة مرتفعة 11أرملة ) 82ومن الملفت للنظر أن عدد األرامل قد بلغ ،% 31.6غير المتزوجات 

% فضال  13.6تصبح نسبة النساء معيالت ألسرهن ،المطلقات وزوجات المفقودين والمهجورات  وإذا ما أضفنا أعداد،نسبيا 

 وهذا ما يؤشر زيادة األعباء األقتصادية واألجتماعية على النساء النازحات،عن مساهمات النساء العامالت من المتزوجات 

 .ة التعرض للعنف أو األستغاللباألضافة الى التحديات األجتماعية والضغوط النفسية وزيادة إحتمالي

 الحالة االجتماعية العدد

 عزباء 232

 متزوجة 402

 مطلقة 14

 أرملة 82

 الزوج مفقود 2

 مهجورة 2

 

 ( الحالة األجتماعية  للنازحات للمشاركات في الدراسة الميدانية2جدول رقم )

 سنة 18أقل من 
23% 

 سنة 30 -18
34% 

 سنة 31-40
22% 

 سنة 50 -41
12% 

 سنة 51-65
7% 

 سنة  65أكبر من 
2% 

 سنة  65أكبر من  سنة 65-51 سنة 50 -41 سنة 40-31 سنة 30 -18 سنة 18أقل من 
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 (   توزيع المشاركات حسب الحالة األجتماعية 2شكل رقم ) 

 األطفال عدد 

وإذا ما علمنا أن أغلب ،أظهرت النتائج أن نصف النساء المتزوجات المشاركات في الدراسة لديهن أكثر من ثالثة أطفال 

فأن هذا مؤشر واضح على غياب التدابير الالزمة لتنظيم األسرة وضعف الوعي بالصحة ،المشاركات هن من الشابات 

لصحية والنفسية للنساء فضال عن األعباء المالية الناجمة عن كبر العائلة وما يترتب مما يؤثر سلبيا على الحالة ا،األنجابية 

 وهذا ما سنأتي على ذكره في المحاور األخرى من هذه الدراسة.،عليها من ضعف العناية باألطفال والتسرب من المدارس 

 عدد االطفال العدد

 طفل واحد 38

 طفلين 75

 اطفال ةثالث 94

 اطفال ةاربع 99

 اطفالة خمس 68

 

 ( أعداد األطفال لعوائل النازحات المشاركات في الدراسة الميدانية3جدول رقم )

 عزباء
32% 

 متزوجة
55% 

 مطلقة
2% 

 أرملة
 الزوج مفقود 11%

0% 

 مهجورة 
0% 

 مهجورة  الزوج مفقود أرملة مطلقة متزوجة عزباء
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 مشاركات في الدراسة(   عدد األطفال ضمن عوائل النازحات ال 3شكل رقم ) 

 عدد أفراد األسرة 

مؤشر واضح على إكتضاض األسر في مخيمات وهذا ،% تقريبا 75ان نسبة العوائل التي يفوق عدد أعضاءها الخمسة قد بلغ 

وى النزوح مما يجعلها أكثر إحتياجا للمواد الغذائية وغير الغذائية وأكثر عرضة لألصابة باألمراض األنتقالية بسبب العد

أة بسبب قلة ألعباء األقتصادية والمشاكل األجتماعية وتزيد هذه المشاكل في حالة العوائل التي تعيلها إمروالتزاحم إضافة الى ا

 فرص حصولها على العمل ومحدودية الموارد.

إضافة الى ،وغالبا ما تزداد معدالت العنف والتمييز المبني على أساس النوع األجتماعي كلما كبرت العوائل وإزدادت تشعبا 

 إهمال األطفال وخصوصا الفتيات.

 عدد افراد االسرة العدد 

 اقل من خمسة 186

374 5 –7 

129 8–10 

40 10-15 

 15أكثر من  5

 

 ( أعداد أفراد أسر النازحات المشاركات في الدراسة الميدانية4جدول رقم )

 

38; طفل واحد  

75; طفلين  
94; ثالث اطفال 99; اربع اطفال   

68; خمس اطفال  
81; اكثر من خمسة  

279; اليوجد  
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 عدد االطفال
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 (   عدد أفراد أسر النازحات المشاركات في الدراسة 4شكل رقم ) 

 محل السكن قبل النزوح 

عدم األستقرار وبسبب ،شمل البحث مشاركات نازحات من محافظات مختلفة بسبب غزو وهجمات عصابات داعش األرهابية 

%( ومحافظة 38يليها محافظة نينوى )،%( 41المشاركات قد نزحوا من محافظة األنبار ) وكانت أكبر نسبة من،األمني 

إن هذه النسب تعطي إنطباعا على الخلفية األثنية والدينية ،ومحافظات أخرى متفرقة ،%( 1.9%( وديالى )16صالح الدين )

إضافة الى كون هذه ،والثقافية للمشاركات وعوائلهم وتساعد في فهم بعض نتائج األستبيان في مجال إحتياجات الحماية 

تقديم التخطيط لاألصلية أو في حالة المعلومة مهمة جدا من أجل التخطيط لمساعدة النازحات في الرجوع الى مناطقهم 

 المساعدات لهن. 

 السكن السابق العدد

 نينوى 279

 صالح الدين 121

 األنبار 302

 ديالى 14

 أخرىمحافظات  18

 

 أعداد المشاركات حسب مناطق سكناهم األصلية( 5جدول رقم )
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 (   توزيع المشاركات حسب مناطق سكنهم األصلية 5شكل رقم ) 

 التحصيل الدراسي 

فيما ،%( هن من غير المتعلمات32عليمي للمشاركات حيث أن ثلث المشاركات تقريبا )ضعف المستوى التالواضح جدا من 

مما يدل على قلة فرص التعليم ،% منهن المرحلة األعدادية  13.4ولم يتجاوز ،حصل النصف تقريبا على تعليم إبتدائي فقط 

وخاصة في المناطق الريفية ،للنساء حتى وقبل فترة النزوح وهذا يتفق مع توقعاتنا بشأن حرمان الفتيات والنساء من التعليم 

 وشبه الحضرية كاللتي نزح منها المشاركات.

واألخوة واألزواج وقلل من فرص  إن ضعف المستوى التعليمي للنساء زاد من إعتمادهن على أولياء أمورهن من األباء

وشكل عائقا أمام وصولهن ،م من مشاركتهن في إدارة المخيمات أو حتى المطالبة بحقوقهن حصولهن على العمل وحج  

إضافة الى قلة وعيهن الصحي والقانوني وقلة معرفتهن بحقوقهن كنساء وكنازحات ،للخدمات القانونية والصحية المقدمة 

 يم إحتياجاتهن من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية المهتمة والمعنية.وزاد من صعوبة تقي،

 مستوى التعليم العدد

 غير متعلمة 240

 األبتدائية الشهادة  364

 الشهادة المتوسطة  66

 تعليم مهني 33

 تعليم ديني  0

 شهادة الدبلوم 15

 شهادة البكالوريوس 12

  شهادة عليا )ماجستير أو دكتوراه( 4

 

 ( أعداد النساء المشاركات حسب مستوى التعليم6جدول رقم )
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 (   توزيع المشاركات حسب التحصيل الدراسي 6شكل رقم ) 

 العمل 

%( وألسباب متعددة مثل األمية والعادات والتقاليد 85العظمى من المشتركات أي عمل حالي أو سابق ) الغالبيةلم يكن لدى 

قادرات على  %( لم يكن  3وحتى النساء العامالت )،وعدم اكتساب أي مهارة مهنية  وغيرها من األسباب ،العشائرية 

إن هذه البطالة لدى النساء تزيد من إعتمادهن على ،األمنية  اتواألجراءاألستمرار بعملهن بسبب ظروف التهجير والتوترات 

وحتى تزيد من تعرضهن للعنف ،عوائلهن في المعيشة وتحول دون إستقالليتهن بالقرار أو المشاركة الفعالة في إدارة عوائلهن 

تمكين المرأة حيث تعتبر ركيزة  1325وهذا ما يتعارض مع أهداف الخطة الوطنية وقرار مجلس األمن ،بكل أنواعه وأشكاله 

وإذا ما إستمر هذا الوضع األقتصادي الضعيف للنساء فمن المؤكد إزدياد حاالت العنف وزواج ،من أهم ركائزه وأهدافه

 القاصرات مع إحتمالية األستغالل األقتصادي وحتى الجنسي.

 العمل ددالع

  بدون عمل 625

 موضفة حكومية 10

 عمل خاص 14

  طالبة  81

 متقاعدة   3

 

 ( أعداد النساء المشاركات في الدراسة الميدانية حسب العمل7جدول رقم )
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 (   توزيع المشاركات حسب العمل 7شكل رقم ) 

 

  -ت حسب األولوية:إحتياجات النازحا

التعرف على أبرز هذه األحتياجات  ال أننا حاولنا من خالل هذه الدراسةإ،بالرغم من تعدد األحتياجات لدى العوائل النازحة 

وجائت األجابات مختلفة )وكما ،(  9الى  1يرجى ترتيب األحتياجات حسب أولويتها من حيث كان السؤال )،وحسب األولوية 

  -يمكن أن نحدد ولو بشكل تقريبي األولويات وبالتسلسل التالي:إال أننا ،في الجدول والشكل أدناه( 

 %(.8% وأولوية ثالثة 15% من المشاركات وأولوية ثانية لدى 54كأولوية أولى لدى المواد الغذائية )جائت  .1

% وثالثة 35% وثانية لدى 25المأوى  ويشمل مكان األقامة من حيث السعة والمالئمة ، )أولوية أولى لدى  .2

14.)% 

 %(.23% وثالثة 16انية % وث6)أولوية أولى لدى مل ،التمكين ،الموارد المالية مثل فرص العإحتياجات إقتصادية  .3

% 14ثانية لدى ،% 5والرعاية الصحية الطبية )أولوية أولى لدى واألدوية إحتياجات صحية وتشمل كافة الخدمات  .4

 %(.15وثالثة لدى 

جائت كأولوية أولى لدى ،أدوات الطبخ ،األفرشة وغيرها )المستلزمات المنزلية ،مثل األثاثالمواد غير الغذائية  .5

 .(%11% وثالثة 13% وثانية لدى 4

% 3أولوية أولى لدى ك لتحاق بالمدارس أو إكمال الدراسة،)جائتالحاجة للتعليم واألاألحتياجات التعليمية وتشمل  .6

 .(%9% وثالثة 3وثانية لدى 

األحتياجات القانونية )مثل فقدان األوراق الثبوتية والتسجيل لدى وزارة الهجرة والمهجرين والقضايا القانونية  .7

 لفة (.المخت

 الحاجة للمياه والصرف الصحي. .8

 األحتياجات األجتماعية والنفسية. .9
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إن هذا الترتيب يعطي إنطباعا مهما بأن المساعدات المقدمة للنازحات ما زالت ال تلبي حتى األحتياجات األساسية كالغذاء 

يبين أن النازحات ما ،من ناحية أخرى و،والمأوى بالرغم من كل الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية 

وقد ،مثل التعليم والعمل والحماية األجتماعية والقانونية( ال يرينها أولوية في حياتهن زلن ال يرين في العديد من األحتياجات )

 يرجع هذا الى ضعف المستوى التعليمي والثقافة المجتمعية السائدة لديهن.

د كما أن هذا الترتيب يساعدنا في التخطيط للبرامج والمشاريع األنسانية القادمة لهذه الفئات المستفيدة ويقلل من إحتمالية تكرار الجهو

 ونأمل أن يؤخذ بنظر األعتبار من قبل الجهات المعنية وكل حسب إختصاصه.,

 

 الحماية(   ترتيب أولويات النازحات من حيث إحتياجات  8شكل رقم ) 
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 المادة 1اولوية  2اولوية  3اولوية  4اولوية  5اولوية  6اولوية  7اولوية  8اولوية  9اولوية 

1%  4%  5%   3%  4%  7%  8%  15%  54%  
مواد 

 غذائية

28%  15%  12%  5%  7%  6%  11%  13%  4%  
مواد غير 

 غذائية 

1%  2%  4%  4%  5%  9%  14%  35%  25%  المأوى      

15%  23%  16%  14%  11%  12%  5%  1%  1%  
إحتياجات 

 قانونية 

2%  4%  7%  11%  15%  17%  23%  16%  6%  
إحتياجات 

 إقتصادية

16%  10%  15%  23%  20%  13%   3%  1%  0%  
إحتياجات 

 إجتماعية

2%  5%  9%  11%  22%  16%  15%  14%  5%  
إحتياجات 

 صحية

23%  20%  14%  12%  5%  8%  9%   3%   3%  
إحتياجات 

 تعليمية

11%  18%  18%  15%  12%  12%  11%  2%  0%  

مياه 

وصرف 

  صحي
 كيف 

 

 ( توزيع أولويات النازحات المشاركات في الدراسة الميدانية8جدول رقم )

 .األحتياجات األنسانية  أوال : 

 األحتياجات الغذائية. . أ

على قيد الحياة في حاالت  ُيعد الحصول على الغذاء والمحافظة على حالة غذائية مالئمة عنصرين أساسيين لضمان بقاء الناس

نقص التغذية مشكلة  ( وكثيرا ما يعاني السكان المنكوبون من نقص التغذية المزمن أصال عند وقوع الكارثة. ويطرحالكوارث)

 (.1)  الرئيسية للوفيات خطيرة على الصحة العامة، وهو من جملة األسباب المباشرة أو غير المباشرة

المحافظات التي شهدت أعمال عنف وإحتالال من قبل عصابات داعش األرهابية ، تسبب بفقدان إن نزوح العوائل العراقية من 

الكثير من العوائل لمعيليهم أو فقدان في الممتلكات ومصادر العيش ، ال سيما في الفئات الهشة أو التي تحت مستوى خط الفقر 

لجهات الحكومية وغير الحكومية ،وإن طول فترة البقاء في ، مما أدى الى إعتماد الكثير منهم على المساعدات المقدمة من ا

مخيمات النزوح قد فاقم من هذه المشكلة ، حيث أن غالبية البرامج األغاثية المنفذة ال تتسم باألستدامة وعادة تكون قصيرة 

رى ،وقد يعزى ذلك الى األمد ومن جانب آخر نجد تراكم بعض المواد الغذائية في مناطق معينة ، مقابل نقصها في مناطق أخ

ضعف التنسيق بين الجهات المختلفة المقدمة للمساعدات إضافة الى قلة المعلومات األحصائية وضعف إجرائات تقييم 

 األحتياجات وعدم تحديثها.
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ركات المشاكن بصورة عامة فقد أفاد ثلث ول، ركات حول المساعدات الغذائية المقدمة لهن في آراء المشا االنتائج تفاوت أظهرت

 ، ن األحيان ال تكفي للعوائل النازحة ، مع إنها في كثير مبأن هذه المساعدات ذات مستوى متوسط من حيث الكمية والجودة 

% من المشاركات عن رضاهم عن الكميات 21بينما عبر وتفتقر للكثير من المواد الضرورية لضمان التغذية الصحية ، 

 المواد.% كن راضيات عن جودة 31الموزعة و

 (5( الى األعلى  )0تقييم المشاركات لكمية المواد الغذائية الموزعة  )التقييم من األدنى  ) (9رقم )شكل  

12% 

11% 

21% 

35% 

12% 

9% 

 كيف تقيمين كمية المواد الغذائية الموزعة 

0 1 2 3 4 5 
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 (5( الى األعلى )0( تقييم المشاركات لجودة المواد الغذائية الموزعة  التقييم من األدنى )10شكل رقم )

  -ئية كانت األجابة بالترتيب التالي:وعند سؤال المشاركات عن مصادر هذه المساعدات الغذا

 %.37المنظمات الدولية  .1

 %.19المتبرعين )األفراد(  .2

 %(.17المنظمات غير الحكومية المحلية ) .3

 %(.14مجاميع المتطوعين ) .4

 %(.3الجهات الحكومية ) .5

واضح على  مؤشرهذا و أي مساعدات غذائية من أي جهة حكومية أو غير حكوميةتلقيهن % من المشاركات عدم 9فيما أكد 

 .ضعف تقييم إحتياجات النازحات من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية

ومن الجدير بالذكر عدم وجود جهد منظم للقطاع الخاص في مجال تقديم المساعدات الغذائية ، وربما قد يكون لهم مساهمات 

 المجاميع الشبابية.فردية أو غير مباشرة من خالل التبرع للمنظمات غير الحكومية أو حمالت 
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10% 
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20% 

3 
28% 

4 
17% 

5 
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 كيف تقيمين جودة المواد الغذائية الموزعة 

0 1 2 3 4 5 



    

23 
 

 

 

 ( مصادر المساعدات الغذائية11شكل رقم )

%(  يعتقدن بأن الجهة المسؤولة األولى عن تقديم المساعدات الغذائية وغير 45زالت غالبية المشاركات من النازحات )وما 

الغذائية لهن هي الحكومة بوزاراتها المعنية فيما نالحظ بأن مساهمات الوزارات في هذا المجال ما زالت محدودة كما بينت 

أكثر بأن تتخذ الوزارات المعنية األجراءات الالزمة لرفع مستوى ما تقدمه لينسجم مع وهذا يدفعنا للمطالبة  ،النتائج أعاله 

 توقعات النازحات ولردم هذه الفجوة بين التوقعات والواقع الحالي.

% منهن فقط يعتقدن 12نجد أن ،وفي الوقت الذي نجد فيه أن ربع المشاركات يتوقعن تلقي المساعدات من المنظمات الدولية 

 ،% للمتبرعين األفراد 11% بالنسبة لحمالت المتطوعين و7منظمات المحلية يجب أن تساهم في تقديم المساعدات وأن ال

وربما نجد في هذه النتيجة مؤشرا سلبيا من ناحية ، حيث يعطي إنطباعا عن ضعف أثر المنظمات غير الحكومية المحلية 

لفارق األمكانات المالية معرفتنا وتفهمنا )مع  صلها مع المستفيدينوقلة توا وحمالت المتطوعين قياسا بالمنظمات الدولية

 .(المحلية والمنظمات الدولية والفنية بين المنظمات

 وزارات الدولة 
3% 

 منظمات دولية 
37% 

 المنظمات المحلية 
17% 

 مجاميع المتطوعين  
14% 

 (  االفراد)متبرعين 
19% 
 

 القطاع الخاص 
0% 

 ال يوجد
9% 

 ما هو مصدر المساعدات الغذائية

 ال يوجد القطاع الخاص متبرعين أفراد مجاميع المتطوعين   منظمات محلية منظمات دولية  وزارات الدولة 
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 ( رأي المشاركات حول الجهات المسؤولة عن تقديم المساعدات الغذائية وغير الغذائية12شكل رقم )

 

 غير الغذائية.للمواد األحتياجات  . ب

 الجوية وتحفظ صحته واألفرشة أكثر حاجات اإلنسان خصوصية، حيث أنها تحميه من الظروفغطية تلبي المالبس واأل

إلى المحافظة على نظافتها، وإعداد طعامها  وكرامته وحرمته. ويلزم تزويد العائالت بمواد وإمدادات أساسية تلبي حاجتها

كنها من بناء مآويها  كل السكان المنكوبين، سواء كانواإن ل،  انتها وترميمهاوصي وتناوله، وتأمين راحتها الحرارية، وتم 

أسر أخرى، أو تم إيواؤهم في مستقرات جماعية مؤقتة،  قادرين على العودة إلى موقع سكنهم األصلي، أو كانت تستضيفهم

لذين تضرروا يجب تقديرها وتلبيتها حسب الحاجة. وقد يحتاج السكان ا حاجات فردية وعائلية إلى اللوازم غير الغذائية

أ وباألخص األسر المضيفة، إلى مساعدة من حيث اللوازم غير الغذائية لمواجهة العب بصورة غير مباشرة من الكارثة،

 (.1) محلي والحصول على مثل هذه الموادالنازحين أو وقع الكارثة على االقتصاد ال اإلضافي الستضافة

 وزارات الدولة 
45% 

 منظمات دولية 
25% 

 منظمات محلية
12% 

 مجاميع المتطوعين  
7% 

 متبرعين أفراد
11% 

 القطاع الخاص
0% 

من هي برأيك الجهة التي يجب أن تكون مسؤولة عن تقديم المساعدات 
 الغذائية وغير الغذائية؟

 القطاع الخاص متبرعين أفراد مجاميع المتطوعين   منظمات محلية منظمات دولية  وزارات الدولة 
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 وإعداده، الطعام حفظ كلوازم العامة، المنزلية واللوازم الشخصية النظافة ولوازم الشخصية اللوازم إلى الحاجات تقدير ينبغي

 والجماعية، الفردية الحاجات بين التمييز وينبغي .البناء مواد أو األدوات أو المشمع كِقطع اإليواء، حاجات تلبية ولوازم

 توفيرها يمكن مألوفة مواد باستعمال الغذائية غير اللوازم إلى الحاجات تلبية ويمكن .والوقود بالطهي يتعلق فيما باألخص

 السلع لخزن المشابهة الحاويات من غيرها أو والحقائب الصناديق إلى النازحين السكان حاجات مراعاة وينبغي .محليا

 .والنزوح للكارثة الشاملة االستجابة خطة من جزءا الغذائية غير اللوازم توفير يشكل أن وينبغي .ونقلها والعائلية الشخصية

تبين أن أكثر من ثلث المشاركات لم يحصلن على هذه ،ومن خالل دراستنا ألحتياجات النساء النازحات للمواد غير الغذائية 

فيما أفادت ،ومنهم من لم يحصل على أي شي من هذه المواد ،اللوازم كما ينبغي وفق المعايير الدنيا للمساعدات األنسانية 

فيما  ،هذه المساعدات بأنها متوسطة المستوى من حيث الجودة والكمية وال تلبي إحتياجات عوائلهن النساء اللواتي حصلن على

 أكثر من ربع المشاركات أن هذه المساعدات غير جيدة. أجاب

 

 (5( الى األعلى  )0( تقييم المشاركات لكمية المواد غيرالغذائية الموزعة  )التقييم من األدنى  )13شكل رقم )
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3% 

 كيف تقيمين كمية المواد غير الغذائية الموزعة  

0 1 2 3 4 5 
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 (5( الى األعلى  )0( تقييم المشاركات لجودة المواد غيرالغذائية الموزعة  )التقييم من األدنى  )14رقم )شكل 

%( 18%(  والمنظمات المحلية )18أما مصدر هذه المساعدات غير الغذائية فقد كان من خالل برامج المنظمات الدولية )

جيد لمساهمة المجتمع المدني العراقي  اويعتبر هذا مؤشر % على التوالي(9% و 17ومساهمات فردية وحمالت طوعية )

 .أهميته علىولم تكن الجهود الحكومية ملموسة في هذا المجال ، برغم قلة الموارد
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 كيف تقيمين جودة المواد غير الغذائية الموزعة
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 ( مصادر المساعدات غير الغذائية15شكل رقم )

 

 . المأوى -جـ 

وعند سؤال المشاركات عن مالئمة مساحة المأوى  ،شملت الدراسة العوائل النازحة والساكنة في مخيمات في محافظة بغداد 

برغم وجود عدة مالحظات عن جودة ونوعية المأوى ،احة كافية ثلثي المشاركات يعتقدن أن المسن بينت النتائج أ،لعوائلهن 

وإذا ما ،ن بينما أكد ثلث المشاركات أن المساحة غير كافية لعوائله ،وصعوبة العيش فيه وخاصة في الظروف المناخية القاسية

% من العوائل يفوق عدد 75حللنا هذه النتائج في ضوء البيانات الخاصة بحجم العوائل المشمولة بالدراسة والتي تبين أن 

 تضم أن ينبغيسفير للمساعدات األنسانية )إوبالمقارنة مع المعايير الدنيا التي نص عليها دليل ،أعضائها الخمسة أشخاص 

 أرض قطعة تشمل الواحد للفرد مربعا متراً  45 تبلغ لالستعمال دنيا مساحة مخيمات، شكل تتخذ التي البشرية المستوطنات

 الخارجية، والجماعية العائلية المطابخ إلقامة ومساحة والدروب، الطرق لبناء الزمة مساحة المنطقة تضم أن وينبغي .عائلية

 الماء، وخزانات اإلدارية، والمكاتب الحرائق، مقاومة وحواجز اإلصحاح، ومرافق الترفيه، وأماكن التربوية، والمرافق

 الخدمات توفير أمكن وإذا .الخضار لزراعة صغيرة أُسرية حدائق إلى باإلضافة والمخازن، واألسواق التوزيع، ومراكز

 المخصصة المساحة تبلغ أن وجب البشري، المستقر إلقامة المختارة المنطقة خارج إضافية أو موجودة مرافق عبر المشتركة

 تعذر وإذا .السكان نمو المساحات، تخطيط عملية تراعي أن ينبغي كما .األقل على مربعا مترا 30  فرد كل الستعماالت

 األسر بين كالفصل السكاني، االكتظاظ آثار من للتخفيف خطوات اتخاذ على التركيز وجب الضرورية، الدنيا توفيرالمساحة

(. إذا ما قارنا هذه المعايير مع واقع مخيمات 1( ).ذلك إلى وما المطلوبة للمرافق الالزم المكان وتخصيص خلوتها، لضمان

 وزارات الدولة 
2% 

 منظمات دولية 
18% 

 منظمات محلية
18% 

 مجاميع المتطوعين  
9% 

 متبرعين أفراد
17% 

 القطاع الخاص
0% 

 ال يوجد
36% 

 ما هو مصدر المساعدات غير الغذائية 

 مجاميع المتطوعين   منظمات محلية منظمات دولية  وزارات الدولة 

 ال يوجد القطاع الخاص متبرعين أفراد
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وإن إجابات المشاركات حول مستوى ،نجد أنها ال تنطبق وما زالت بحاجة الى الكثير من حيث المساحة والخدمات ،النزوح 

 رضاهن عن المأوى تعكس عدم معرفتهن بحقوقهن في هذا المجال.

 

 (5( الى األعلى  )0)التقييم من األدنى  )  للمأوى( تقييم المشاركات 16شكل رقم )

 

 

 د. المياه واألصحاح البيئي

 العصيبة الظروف بعض في تتوفر ال وقد .البشرية والكرامة الصحة على وللمحافظة للحياة أساسيا عنصرا الماء ُيعد

 للشرب الصالح الماء من كمية توفير يمثل الحاالت، هذه مثل وفي .للسكان األساسية الحاجات لتلبية الماء من كافية كميات

 النظافة على المحافظة تعذر عن الصحية المشكالت أهم تنشأ الحاالت، معظم وفي .حيوية أهمية الحياة قيد على البقاء تكفل

 والطهي للشرب الصالح الماء من كافية كمية على جميعا السكان يحصل أن ينبغي .الملوث الماء واستهالك الماء شحة بسبب

 العائالت من قريبة العامة الماء توزيع مواقع تكون أن وينبغي  .وعادل آمن بشكل والمنزلية الشخصية النظافة على والمحافظة

 .  الماء من الدنيا حاجاتها تلبية لها يتاح لكي كافٍ  بقدر

تقدير  أقل على يوميا شخص لكل لتراً  15 عائلة أي في الشخصية والنظافة والطهي للشرب المستعمل الماء متوسط بلغي

 عند الطوابير في الوقوف مدة تتجاوز أال، ومتر 500 الماء لتوزيع موقع وأقرب مسكن أي بين المسافة تتجاوز أال ينبغيو

 .دقيقة 30 الماء توزيع مواقع

1 
16% 

2 
17% 

3 
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 كيف تقيمين مساحة المأوى 

1 2 3 4 5 
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وجدنا أن هذه المعايير قد ،وبناءا على ما حصلنا عليه من معلومات من خالل األستبيان ومجاميع النقاش والزيارات الميدانية 

% منهن 7غير كافية وما زال  لهنأكد ثلث المشاركات أن كمية المياه المقدمة  حيث ،ال تكون متوفرة في كثير من األحيان 

%( والتي قد ال تكون بمستوى جيد من التعقيم 31يحصلن على المياه من خالل الصهاريج أو مباشرة من خالل الحنفيات )

 وبالتالي تتعرض النازحات وعوائلهن لألصابة ببعض األمراض األنتقالية.

 

 ( مصادر المياه  17شكل رقم )

 

 قناني معقمة
62% 

 مياه الحنفية
31% 

 صهاريج نقل المياه
7% 

 ما هو مصدر المياه 

 مصدر آخر      النهر صهاريج نقل المياه مياه الحنفية قناني معقمة
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ال توجد راحه ال استطيع رفع صوتي  -تقول إحدى النازحات :

يتساقط بكثره،  وال خلع حجابي حتى شعري تأذى كثيرا كان

مثل السياج لكي اخذ  أشعر بأني  مقيده كثيرا قام زوجي بعمل

وايضا مشكله  ، راحتي وال يشرف احد مباشرا على الكرفان

المخيم والحمام بعيد  أعيش في اخر غرفه من انالحمامات فا

عني ابني يطلب الذهاب الى الحمام كثيرا والمعاناة صيفا 

برد وايضا حدثت مشاكل على من وشتاءا أي في الحر وال

العداد كثيره احيانا نضطر واحد وا اوال النه حمام يغتسل

من القماش اقوم  هوخل السياج الذي لإلغتسال انا واوالدي دا

بربط القماش لكي ال يرانا احد رغم كل هذا ولكن افضل من 

المخيم في دهوك في منطقة شيخان كانت تابعه الى دهوك كان 

 زوجي يذهب معي الى الحمام النه بعيد جدا.
 

 

 ((5( الى األعلى  )0ركات لكمية المياه المتوفرة  التقييم من األدنى  )( تقييم المشا18شكل رقم )

 

فما ،لصحية أما فيما يخص توفر المرافق ا

% من النساء اللواتي شملتهن 18زال 

الدراسة يستخدمن مرافق مشتركة مع الرجال 

وهذا ما يشكل إحراجا كبيرا لهن ويتعارض 

وأن أكثر من ،مع المعايير األساسية المطلوبة 

ثلث المشاركات قد بي ن أن المرافق الصحية 

المتوفرة غير جيدة وغير كافية وقد تكون 

بعيدة عن مخيماتهن أكثر من المسافة 

متر وفق المعايير الدنيا(  50المفترضة )

لمعايير ا الواقع الحالي مع اوإذا ما قارن،

نجد أن الخدمات  الدولية وحسب دليل سفير 

لت غير مالئمة من حيث العدد المتوفرة ما زا

 والمسافة والتجهيز.

1 
10% 

2 
15% 

3 
14% 

4 
28% 

5 
33% 

 كيف تقيمين كمية المياه المتوفرة لديكم 

1 2 3 4 5 
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 (5( الى األعلى  )0( تقييم المشاركات لقرب المرافق الصحية ، التقييم من األدنى  )19شكل رقم )

 

 

 

 (5( الى األعلى  )0( تقييم المشاركات للمرافق الصحية   )التقييم من األدنى  )20شكل رقم )

1 
12% 

2 
15% 

3 
10% 

4 
26% 

5 
37% 

 هل المرافق الصحية قريبة بالنسبة لك 

1 2 3 4 5 

1 
15% 

2 
16% 

3 
13% 4 

26% 

5 
30% 

 كيف تقيمين عدد وجودة المرافق الصحية ؟

1 2 3 4 5 
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 محور األحتياجات األنسانية

  -األستنتاجات :

توفر المواد الغذائية وغير الغذائية بدرجات متفاوتة من حيث الكم والنوع  بين النساء النازحات وبصورة عامة  .1

 ما زالت ال تلبي إحتياجاتهن بالكامل وال ترتقي للمعايير الدولية في المساعدات األنسانية في كثير من األحيان.

 لنازحة.صغر مساحة المأوى بالنسبة لألسر ا .2

ضعف مراعاة المساعدات األنسانية للنوع األجتماعي ،وخاصة في المأوى والمرافق الصحية والمواد غير  .3

 الغذائية.

ما زالت المنظمات الدولية والمحلية ومجاميع المتطوعين والمتبرعين تضطلع بالدور األكبر في تقديم  .4

 ،المياه واألصحاح البيئي(.المساعدات األنسانية )المأوى،الغذاء،المواد غير الغذائية

 غالبية المشاركات يحملون الجهات الحكومية مسؤولية تقديم المساعدات األنسانية بمختلف جوانبها. .5

 يكاد أن يكون دور القطاع الخاص معدوما في المساهمة بتقديم المساعدات األنسانية للنازحين. .6

  -التوصيات :

الحكومية  المعنية بتقديم المساعدات األنسانية من أجل تجنب تكرار تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية وغير  .1

 البرامج ولضمان توزيع المساعدات والخدمات بشكل عادل.

 ضرورة الحرص على مراعاة المعايير الدولية للمساعدة األنسانية في كل البرامج المنفذة. .2

مج األنسانية ، من خالل األهتمام التركيز على أهمية مراعاة منظور النوع األجتماعي في كافة البرا .3

 باألحتياجات الخاصة بالنساء والفتيات.

بناء قدرات مقدمي الخدمات من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمتطوعين حول معايير المساعدة  .4

 األنسانية.

 .توعية النازحات حول حقوقهن والمعايير الدنيا للمساعدة األنسانية ليتسنى لهن المطالبة بها .5
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 ( توزيع المرافق الصحية بين الجنسين21شكل رقم )

 األحتياجات الصحية  -ثانيا :

 حماية دون الصحة في الحق ضمان يمكن وال .الدولية القانونية الصكوك من عدد يقره حق وهو .الصحة في الحق للجميع

 العالمية األخالقية بالمبادئ التزامهم وضمان مناسبا تدريبا الصحية الرعاية عن المسؤولين المهنيين وتدريب السكان

 عازمة الدولة تكون أن ودون للسكان، الدنيا الحاجات بتلبية ظله في يعملون الذي النظام التزام ودون المهنية، وبالمعايير

 .وحمايتها واالستقرار األمن ظروف تهيئة على وقادرة

 النزوح الكارثة  و من األولى المراحل في الحياة قيد على البقاء عوامل من مهما عامال الصحية الرعاية على الحصول يعتبر

 بأنها الكوارث آثار وصف ويمكن .ملموساً  وراحتهم المنكوبين للسكان العامة الصحة على الكوارث وقع يكون ما وكثيرا

 .)التغذية سوء أو/و المعدية األمراض انتشار معدل ارتفاع مثل(  مباشرة غير أو  )واإلصابات للعنف نتيجة كالموت(  مباشرة

 ُنظم وانهيار المناسبة، غير الماء نوعية أو كمية مثل بعوامل الصحة على المباشرة غير اآلثار هذه ترتبط ما وكثيرا

 األمن، النعدام يمكن كما .الغذائي األمن حالة وتدهور منها، االستفادة إمكانية تضاؤل أو الصحة خدمات وانقطاع اإلصحاح،

 الصحة يع رض أن  )المناسبة المآوي توفر وعدم السكان اكتظاظ(  المعيشة ظروف وتدهور السكان، ونزوح الحركة، وتقييد

 .والخطر لألذى التعرض احتماالت زيادة إلى بدوره المناخ تغير يؤدي أن ويرجح.للخطر العامة

 نعم
82% 

 كال
18% 

هل المرافق الصحية الخاصة بالنساء معزولة عن 
 مرافق الرجال 

 كال نعم
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 والهدف .وتقليله واالعتالل الوفيات نسبة في المفرط االرتفاع تفادي في اإلنسانية لألزمات االستجابة أهداف أهم وتتمثل

 عن يقل ما إلى تخفيضه أو هو كما سنوات خمس سن دون الوفيات ومعدل الخام الوفيات معدل على اإلبقاء هو األساسي

 الوفيات وأشكال درجات بمختلف الكوارث أشكال مختلف وترتبط،  الكارثة والنزوح  وقوع قبل المرجعي مستواه ضعف

 .ونطاقها الكارثة نوع باختالف تختلف المتضررين للسكان الصحية الحاجات فإن وعليه واالعتالل

 بالفعل تؤثر التي والترويجية الوقائية األنشطة ذلك في بما األساسية، الصحية الخدمات توفير في الصحة قطاع مساهمة تتمثل

 في فعلي أثر لها الصحة، مجال في أولوية ذات أنشطة عن عبارة األساسية الصحة وخدمات .الصحة على المخاطر تقليل في

 تنظيم طريق عن األساسية الصحة خدمات تنفيذ دعم ويجب .واالعتالل الوفيات عدد في المفرطة الزيادة أسباب ألهم التصدي

 في وتنفيذها وتنظيمها الصحية االستجابة عمليات تخطيط طريقة أن إلى اإلشارة وتجدر .الصحة ُنُظم دعم إلى ترمي عمليات

سن أن إما يمكن الكوارث أعقاب  .تق وضها أن أو المستقبل في وتطورها وانتعاشها القائمة الصحة ُنُظم تح 

%( يجدن أن 80أن غالبية المشاركات )،أظهرت الدراسة التي قمنا بها حول الواقع الصحي للنساء في مخيمات النزوح 

الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة من خالل المراكز الصحية القريبة والفرق الطبية الجوالة متوسطة الى جيدة بالرغم من 

دما قلتها بالنسبة لألعداد الكبيرة من المستفيدين مع وجود العديد من الحاالت الفردية التي بحاجة الى خدمات صحية أكثر تق

بعض المشاركات عن شعورهن باألحراج عند مراجعة بعض  نعب رحيث ،والتي رصدناها من خالل الجلسات النقاشية 

المراكز لعدم وجود طبيبة أو بسبب حاجتهن الى إختصاصات قد ال تكون متوفرة لدى المراكز الصحية والفرق الطبية 

 الميدانية.

المشاركات أن وزارة الصحة العراقية هي الجهة األبرز واألهم في تقديم الخدمات الصحية لهن مع وجود جهود بسيطة  نأكد

% من المشاركات أنه ال توجد أي خدمات صحية قريبة 11للمنظمات الدولية والمحلية والمتطوعين  في هذا المجال فيما أفاد 

 لهن.
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 (5( الى األعلى  )0التقييم من األدنى  )، ة الخدمات الصحية  ( تقييم المشاركات لجود22شكل رقم )

 

 ( الجهات المسؤولة عن تقديم الخدمات الصحية للنازحات 23شكل رقم )
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 كيف تقيمين جودة الخدمات الصحية المقدمة 
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 ال يوجد          اطباء متطوعين

 من هي الجهة التي تقدم الخدمات الصحية للمخيم
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احدى النازحات روت لنا معاناتها من لحظة خروجها 

مشاهد الموت والمخاطر من منزلها في رحلة رافقتها 

وصوال الى المعاناة الكبرى التي تمثلت في العيش 

بمخيمات اليتوفر فيها ابسط مقومات العيش واضافت 

غاية في التعقيد اضافة الى انتشار  نعيش ظروفآ

القوارض والعقارب واالفاعي السامة ناهيك عن فقدان 

الرعاية الصحية وعدم وجود اماكن لالستحمام 

الى  لى كل هذه  الصعوبات تعرض مخيمناباالضافة ا

اطالقات نارية عشوائية وسقوط هاونات وجراء ذلك 

اصبت في منطقة الكتف حتى ظننت انها حانت ساعة 

وفاتي الستيقظ على مرارة الحياة المتمثلة بالواقع 

 المؤلم وفقدان وسائل الراحة والخدمات الصحية

 

 ( رأي المشاركات حول مسؤولية الخدمات الصحية24شكل رقم )

قد  % من النساء المشاركات25وبينت الدراسة أن 

تعرضن لألصابة بأمراض إنتقالية في فترة 

النزوح مثل األصابة باأللتهابات الجلدية 

وإلتهابات الجهاز التنفسي والهضمي وأعزوا ذلك ،

لألكتظاظ الحاصل في مخيمات النزوح وسوء 

األحوال الجوية وقلة مستلزمات النظافة وصعوبة 

كما سجلت ،الحصول على الرعاية الصحية الكافية

ات النقاشية شكاوى العديد من النساء حول الجلس

طريقة تعامل بعض مقدمي الخدمات الصحية مما 

 يجعلهم ال يشعرون بالراحة عند مراجعتهم.

 

 

 

 وزاراة الصحة
94% 

 منظمات دولية
2% 

 منظمات محلية
1% 

 مجاميع المتطوعين
1% 

 اطباء متطوعين
2% 

من هي الجهة المسؤولة األولى عن تقديم الخدمات , برأيك 
 الصحية لك 

 اطباء متطوعين مجاميع المتطوعين منظمات محلية منظمات دولية وزاراة الصحة
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% من المشاركات انه ال يوجد لديهن أي تدابير لتنظيم األسرة إما بسبب 87أفاد ،ومن جانب الصحة األنجابية وتنظيم األسرة 

ومن المالحظ أن الكثير من المشاركات ال يدركن حتى مفهوم تنظيم األسرة وأهميته ،الموارد المتاحةقلة الوعي أو ضعف 

 وحتى في حالة وجود هذه التدابير فغالبا ما كانت تواجه بالرفض من قبل الزوج ألسباب إجتماعية متعلقة بالتقاليد العشائرية.،

مما يجعلهن ،مخيمات النزوح على الرعاية الصحية الكافية % من النساء الحوامل في92وفي حاالت الحمل لم تحصل 

 ،عرضة للعديد من مضاعفات الحمل كسوء التغذية وفقر الدم وحاالت تسمم الحمل 

و ثمانية لدى قابالت ،%( منها تمت في مستشفيات حكومية قريبة 75) 68،حالة والدة أثناء فترة النزوح  91ولقد حصلت 

ل مخاطرة كبيرة لصحة األم حالة والدة منها داخل المخيم وبظروف بدائية غير صحية مما شك 15بينما حصلت ،مأذونات 

 والطفل.

 

 ( تنظيم األسرة في عوائل النازحات25شكل رقم )

 

 الحوامل  ( مصادر الرعاية الصحية للنازحات26شكل رقم )

 نعم
13% 

 كال
87% 

 هل لديك أية تدابير لتنظيم األسرة 

 كال نعم

 وزارة الصحة
8% 

 اليوجد
92% 

ما هو مصدر الرعاية , في حالة الحمل  
 الصحية لك؟

 منظمات محلية منظمات دولية وزاراة الصحة

 اليوجد اطباء متطوعين مجاميع المتطوعين



    

38 
 

 

 ( حاالت الوالدة في مخيمات النازحات27شكل رقم )

 

75% 

9% 

16% 

في حال حصلت لك حالة والدة أثناء فترة النزوح فأين 
 كانت عملية الوالدة

 والدة في المخيم  لدى قابلة مأذونة  في المستشفى
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  -األحتياجات القانونية: -ثالثا :

قد أدى الى ظهور العديد من األحتياجات القانونية ،إن أوضاع التهجير والنزوح والعنف الذي تعرضت له العوائل النازحة 

يضاف الى األحتياجات القانونية التي يمكن أن نجدها حتى في حاالت ،لدى العوائل النازحة بشكل عام والنساء بشكل خاص 

والتسجيل في  إجراءات التسجيل لدى وزارة الهجرة والمهجرين،فقدان األوراق الثبويتة ،ومن أبرز هذه المواضيع ،األستقرار 

 وحاالت الطالق والتفريق والزواج خارج المحكمة وزواج القاصرات وما يترتب عليها من تداعيات.،الرعاية األجتماعية 

 

في محاولة للوقوع على أهم األسباب واألحتياجات التي أدت اليها ،تناولنا عدد من هذه المشاكل القانونية ،ومن خالل األستبيان

هذا  يتممن% من النساء المشاركات في دراستنا لم 17تبين أن ،ففي موضوع التسجيل لدى وزارة الهجرة والمهجرين ،

% أفادوا بصعوبة هذه 24% منهن بعدم المعرفة باألجراءات الالزمة  و27التسجيل وعند سؤالهن عن األسباب أجاب 

ى ضعف المستوى التعليمي للنساء النازحات في المخيمات ولقلة األجراءات وهذا مؤشر واضح لقلة الوعي والذي قد نعزوه ال

 الصحيةاألحتياجات 

 -األستنتاجات :

قلة الخدمات الصحية المتوفرة للنساء النازحات وضعف مراعاتها للنوع األجتماعي برغم الجهود المبذولة .1

 من قبل وزارة الصحة.

إنتشار العديد من األمراض األنتقالية بين النازحين في المخيمات بسبب األكتظاظ وقلة مستلزمات النظافة .2

 وسوء التغذية.

 المنظمات غير الحكومية والمتطوعين في مجال تقديم الخدمات الصحية. ضعف جهود.3

 جهود واضحة لوزارة الصحة لتقديم خدمات الرعاية الصحية األولية والفرق الميدانية في مخيمات النازحين..4

 ضعف الوعي الصحي لدى النساء النازحات وخاصة فيما يتعلق بالصحة األنجابية وتنظيم األسرة..5

 عاية صحية كافية للنساء الحوامل.عدم وجود ر.6

 وجود حاالت والدة خارج المستشفى مما يعرض النساء واألطفال المولودين لمخاطر ومضاعفات صحية..7

  -التوصيات:

 إجراء تقييم ميداني شامل وعميق للحاجات الصحية للنساء النازحات..1

لنازحين مع التركيز على األحتياجات العمل على زيادة اعداد الفرق الميدانية وتحسين الخدمات المقدمة ل.2

 الخاصة بالنساء مع مراعاة منظور النوع األجتماعي وتوفير كوادر طبية نسوية متدربة.

تشجيع المنظمات غير الحكومية  الدولية والمحلية ومجاميع المتطوعين على دعم الخدمات الصحية ونشر .3

 الوعي الصحي.

 واقع الصحة األنجابية وتنظيم األسرة ورعاية الحوامل. توفير التوعية والتدابير الالزمة لتحسين.4

تحسين المساعدات الغذائية وغير الغذائية من أجل دعم الوقاية من حاالت سوء التغذية والحد من إنتشار .5

 األمراض األنتقالية.

 .ضرورة الحرص على مراعاة المعايير الدولية في مجال المساعدات األنسانية وتقديم الخدمات الصحية.6

 تدريب مقدمي الخدمات الصحية على مفاهيم النوع األجتماعي والمعايير الدولية لألغاثة األنسانية..7
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% بوجود فساد إداري في عملية التسجيل والذي لم نبحث كثيرا في  28بينما أجاب ،المعلومات المتاحة لهن من جانب آخر

الذي قد تتولى جهات تفاصيله بسبب محدودية الوقت المتاح ولكون هذا الملف شائك ويحتاج المزيد من التدقيق واألستقصاء و

 أخرى متابعته.

 

 تسجيل المشاركات في وزارة الهجرة والمهجرين( 28شكل رقم )

 

 ( أسباب عدم التسجيل في وزارة الهجرة والمهجرين بالنسبة للمشاركات 29شكل رقم )

 

 

 نعم
83% 

 كال
17% 

 هل أنت مسجلة لدى وزارة الهجرة والمهجرين

 كال نعم

 عدم المعرفة باألجرائات
27% 

 عدم الرغبة
2% 

 قلة الموارد المالية
11% 

 صعوبة األجرائات
24% 

 الفساد األداريي  
28% 

عدم وجود األوراق 
 الثبوتية

8% 

 ما هو السبب  , في حالة كونك غير مسجلة  

 قلة الموارد المالية عدم الرغبة عدم المعرفة باألجرائات

 عدم وجود األوراق الثبوتية الفساد األداريي   صعوبة األجرائات
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% من النساء 30حيث لم تسجل ،ونالحظ نتائج مشابهة الى حد كبير عند السؤال عن التسجيل لدى دائرة الرعاية األجتماعية 

 وعدم معرفتهن بها وعدم الرغبة في بعض األحيان. األجراءاتولعدة أسباب أبرزها صعوبة ،المشموالت بهذه الدراسة 

 

 

 ( تسجيل المشاركات في شبكة الرعاية األجتماعية30شكل رقم )

 

 األجتماعية(  أسباب عدم التسجيل المشاركات في شبكة الرعاية 31شكل رقم )

 نعم
30% 

 كال
70% 

 هل أنت مسجلة في شبكة الرعاية األجتماعية 

 كال نعم

عدم المعرفة 
 باألجرائات

26% 

 عدم الرغبة
5% 

 قلة الموارد المالية
5% 

 صعوبة األجرائات
42% 

 الفساد األداريي  
20% 

عدم وجود األوراق 
 الثبوتية

2% 

 ما هو السبب , في حالة كونك غير مسجلة  
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%( 7مشاركة ) 53حيث أجابت ،لنازحات بسبب ظروف التهجير ضياع بعض األوراق الثبوتية الخاصة باكما بينت النتائج 

وتعتبر هذا النسبة كبيرة تنعكس سلبا على جميع المعامالت الخاصة بهن وتحول دون ،بان أوراقها الثبوتية غير كاملة 

طفل مولود حديثا على أوراق ثبوتية قانونية  23ما بينت النتائج عدم حصول ك،حصولهن على حقوقهن وحقوق أطفالهن 

 بسبب الوالدة خارج المستشفى أو بسبب نقصان أوراق الوالدين أو أحدهما.

وصعوبتها بالنسبة لهن وقلة الموارد  باألجراءاتعدم المعرفة ،كانت أبرز أسباب عدم إصدار بدل ضائع لوثائق النساء 

 المتاحه لهن لمراجعة الدوائر المعنية فضال عن ذكر بعض حاالت الفساد والروتين األداري.

 

 

 ( حالة األوراق الثبوتية للنساء النازحات المشاركات32شكل رقم )

 

 إصدار بدل ضائع لألوراق الثبوتية ( أسباب عدم33شكل رقم )

 نعم
93% 

 كال
7% 

 هل أوراقك الثبوتية كاملة؟ 

 كال نعم

عدم المعرفة 
 باألجرائات

20% 

 عدم الرغبة
2% 

 قلة الموارد المالية
30% 

 صعوبة األجرائات
28% 

 الفساد األداري
20% 

ما هو السبب وراء عدم إصدار , في حالة عدم إكتمالها 
 بدل ضائع

 الفساد األداريي   صعوبة األجرائات قلة الموارد المالية عدم الرغبة عدم المعرفة باألجرائات
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 ( تسجيل الوالدات الجديدة 34شكل رقم )

 

األمر الذي ،إثنان منهن تمت خارج المحكمة ،وجدنا حدوث سبعة حاالت زواج أثناء فترة النزوح ،ومن خالل األستبيان 

 يتطلب تقديم المساعدة القانونية لتجنب ضياع حقوق النساء المتزوجات .

 

 ( حالة عقود الزواج أثناء فترة النزوح35شكل رقم )

74% 

26% 

هل حصل المولود أو المولودة على أوراق ثبوتية  
 قانونية 

 كال نعم

 محكمة
71% 

 رجل الدين
29% 

في حالة زواجك أثناء فترة النزوح ,فأين تم عقد 
 الزواج

 رجل الدين محكمة
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 األحتياجات األقتصادية  -رابعا : 

 % 60 إلى  50 بين ما إلى بينهن الجزئية أوالبطالة العراقيات النساء بطالة نسبة تصل حسب تقارير منظمة الهجرة الدولية

دراسة منظمة الهجرة  بينت حيث منخفضة، العراق في النساء تشغيل نسب التزالوترتفع في حاالت النزوح والتهجير و

 غير أو الجزئية البطالة من يعانين أو العمل عن عاطالت هن المسح عليهن أجري اللواتي النساء من % 64 أن الدولية 

 الدعم وغياب والمهارات،  التعليم ونقص العمل، فرص قلة مثل قوية تحدياتويواجه النساء   بالعمل راغبات أو قادرات

 لتوفير للدعم مصادرأخرى على االعتماد إلى المتضررات النساء وتضطر  .والتقليدية الثقافية الحواجز عن الناشئ المجتمعي

 استحقاقهن النساء أغلب أظهرت وبينما .الحكومية غير المنظمات منح أو الحكومية والمعونات العائلي، الدعم مثل أرزاقهن

 الدعم هذا وحتى الدعم، ذلك على بالفعل يحصلن من هن فقط منهن % 25 إلى % 20 فإن الحكومي، غير أو الحكومي للدعم

 المصروف، في والتقنين المال، استدانة مثل للتكيف بديلة آليات إلى بحاجة النساء تصبح وبالتالي .األسر تلك بحاجات يفي ال

 (. 2)ككل  للعراق االقتصادي الوضع بل المعيشي، وضعهم يفاقم بدوره والذي للعمل، األطفال إرسال أو

  -التوصيات:

العمل على نشر الوعي القانوني في صفوف النساء النازحات وخاصة فيما يتعلق بحقوق األنسان بشكل عام .1

 .1325وحقوق المرأة بشكل خاص ومفاهيم القرار 

المطالبة بتسهيل األجراءات األدارية المتعلقة بتسجيل النساء النازحات في وزارة الهجرة والمهجرين وفي دائرة .2

 ية األجتماعية.الرعا

 توعية النساء حول إجراءات التسجيل وتشجيعهن على إتمامها وتجاوز الصعوبات..3

 التأكيد على أهمية إجراء عقد الزواج في المحكمة وتوعية النساء بالتبعات السلبية للزواج خارج المحكمة..4

على بدل ضائع ألوراقهن ضرورة قيام الجهات المعنية في وزارة الداخلية بتسهيل حصول النساء النازحات .5

 الثبوتية.

حث المنظمات الدولية والمحلية والحمالت الطوعية على إطالق برامج ومبادرات لنشر الوعي القانوني وتقديم .6

 المساعدات القانونية للنساء النازحات وعوائلهن.

 األحتياجات القانونية

  -األستنتاجات:

القانونية المتعلقة بالتسجيل في وزارة الهجرة والمهجرين ودائرة  باألجراءاتضعف وعي النساء النازحات .1

 الرعاية األجتماعية.

صعوبة إتمام عملية التسجيل بسبب فقدان األوراق الثبوتية وقلة الوعي وضعف المستوى التعليمي مع محدودية .2

 الموارد المتاحة.

 حصول النساء على حقوقهن.وجود الكثير من حاالت فقدان األوراق الثبوتية والتي تحول دون .3

 قلة وعي النساء النازحات بحقوقهن وبالخدمات القانونية المتوفرة..4

 محدودية الجهود والمبادرات المدنية في مجال تقديم التوعية والدعم القانوني..5
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ومما ال شك فيه أن التمكين األقتصادي للمرأة يعتبر عامال مهما 

في تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الحياتية وخاصة العنف 

وتزداد هذه الحاجة للتمكين المبني على أساس النوع األجتماعي 

ومن خالل ،لدى النساء األرامل والمطلقات من معيالت األسر

% من المشاركات هن 85الدراسة الميدانية هذه الحظنا أن 

 82مع وجود ،عاطالت عن العمل أو تركن عملهن بسبب النزوح

وعند سؤال المشاركات عن مصادر ،مطلقة  14%( و11إمرأة )

% كن إما 30% منهن بأعتمادهن على معيل و23دخلهن أجاب 

سواء من  بدون مصدر للدخل أو معتمدات على المساعدات المالية

مما يجعل أمنهن األقتصادي مهدد بشكل خطير ويعرضهن للمزيد من إحتمالية ،خالل شبكة الرعاية األجتماعية أو المتبرعين 

 العنف واألستغالل.

 100% منهن بين )36% من المشاركات ال يتجاوز دخلهن الشهري المائة ألف دينار وتراوح دخل 60وأظهرت النتائج بأن 

وبغض ،شهريا( مع حقيقة كونهن يعشن مع عوائل كبيرة )كما نالحظ في معلومات الفئة المستهدفة أعاله(  ألف دينار 500-

فأن هذا المستوى من الدخل يجعل هؤالء النساء وأفراد عوائلهن يعيشون دون مستوى ،النظر عن مدى دقة إجابة المشاركات 

عمهن إقتصاديا سواء من خالل برامج حكومية أو مبادرات تطلقها األمرالذي يتطلب وقفة جادة من أجل تمكينهن ود،خط الفقر 

حيث ،المنظمات الدولية أو المحلية ال سيما في ضوء وجود حاجة ملحة جدا لبرامج التدريب المهني والتمكين األقتصادي 

حلية وبعض % في برامج تدريب نفذتها منظمات دولية وم37بينما شارك ،% لم يجدن أي فرصة للتدريب 63وجدنا أن 

 مجاميع المتطوعين.

 

 ( مصادر الدخل المالي للمشاركات في الدراسة36شكل رقم )

 راتب
22% 

 عمل خاص
21% 

 معيل
23% 

 مساعدات مالية
16% 

 ال يوجد
14% 

 مصادر أخرى 
4% 

 ما هو مصدر دخلك المالي

 مصادر أخرى  ال يوجد مساعدات مالية  معيل عمل خاص راتب

 
النساء يرغبن بينت مجاميع النقاش أن العديد من 

بتعلم مهنة والعمل سواء داخل أو خارج المخيم 

إلعالة أزواجهن وأوالدهن ولكن بسبب المسؤولية 

الواقعة على عاتقهن بتربية األوالد اليستطعن ذلك, 

إحدى النساء المتزوجات أنها قالت وعلى ذلك فقد 

تريد إعالة زوجها ألنه معاق ويتطلب ذلك منها 

 .جات الخاصة لها ولعائلتهاتوفير المال واإلحتيا
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 ( معدل الدخل الشهري للمشاركات37شكل رقم )

 

 ( مصادر التدريب المهني في مخيمات النزوح.38شكل رقم )

 اقل من مائة الف دينار
60% 

مائة ألف الى خمسمائة 
 ألف دينار

36% 

خمسمائة ألف الى 
 مليون دينار

3% 
 أكثر من مليون دينار 

1% 

 كم يبلغ دخلك الشهري تقريبا 

 وزارات الدولة
 منظمات دولية 3%

8% 

 منظمات محلية 
23% 

 مجاميع المتطوعين
3% 

 القطاع الخاص
0% 

 ال يوجد
63% 

 ما هو مصدر التدريب المهني الذي حصلت عليه
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 األحتياجات التعليمية. -خامسا:

وما ،فأن نصف المشاركات لم يجتزن مرحلة التعليم األبتدائي ،كما أسلفنا في وصف الفئة المستهدفة لهذه الدراسة الميدانية 

علق بسوء كانت أكبر نسبة لألجابات تت،وعند سؤال المشتركات عن أسباب ترك الدراسة ،يقارب الربع كن من األميات 

مع عدم الرغبة بالدراسة ،وضعف الحالة األقتصادية ،الخدمات التعليمية مثل قلة عدد المدارس وبعدها عن أماكن سكناهن 

كما وأن الزواج المبكر كان عامال ،المتأتية من عدم تشجيع األهل أو أميتهم فضال عن تأثير البيئة المحيطة والقيود المجتمعية

المشاركات من إكمال % من 18أساسيا في منع 

  دراستهن.

ومن الواضح التأثير السلبي لألمية وضعف مستوى 

التعليم على كل الجوانب الحياتية التي ذكرناها في 

من حيث قلة وعي النساء بحقوقهن ،هذه الدراسة 

وإعتمادهن ،وعدم قدرتهن على إيجاد فرص عمل ،

إضافة الى ضعف الوعي ،على عوائلهن بالمعيشة 

والذي إنعكس على  عدم تنظيم األسرة الصحي 

وضعف السعي من أجل رعاية صحية مناسبة أثناء 

 الحمل مما يؤدي الى زيادة المخاطر الصحية.

 األحتياجات األقتصادية

  -األستنتاجات:

 %( يعشن دون مستوى خط الفقر.96شاركن بهذه الدراسة الميدانية )أن غالبية النساء النازحات اللواتي .1

 إعتماد نسبة كبيرة من النساء النازحات على المعيل أو المساعدات المالية كمصدر للدخل..2

إرتفاع نسبة البطالة بين النساء النازحات ألسباب متعددة منها قلة فرص العمل ،األمية وضعف التحصيل الدراسي .3

 ت المهنية والقيود المجتمعية.وقلة المهارا

 قلة البرامج  الحكومية في مجال التدريب المهني والتمكين األقتصادي للنساء النازحات..4

 ضعف إستجابة المنظمات الدولية والمحلية لألحتياجات األقتصادية للنازحات..5

 عدم وجود دور للقطاع الخاص في الدعم األقتصادي..6

  -التوصيات :

 جميع النساء النازحات ضمن المعونات المقدمة من قبل شبكة الرعاية األجتماعية.العمل على شمول .1

 توفير برامج التدريب المهني والدعم األقتصادي للنساء النازحات..2

 إطالق مبادرات من قبل منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية لتمكين المرأة إقتصاديا..3

 ألقتصادي.إشراك القطاع الخاص في برامج التمكين ا.4

 تبني منهجية التدريب المهني والمهارات الحياتية ضمن برامج محو األمية ..5

 

عن قصة أبنتها التي  إمرأةتحدثت في إحدى مجاميع النقاش 

تركت الدراسة بسبب ظروف النزوح القاسية وإصابتها بأحد 

بعض اإلضافة إلى الوضع األمني السيء ,فيما أكدن األمراض ب

دراسة بسبب مرض األهل والوضع اإلقتصادي هن للالنساء ترك

 السيء, باإلضافة إلى الزواج المبكر .

ن من الدراسة بسبب وذكرن أخريات أن أوالدهن خسروا سنتي

آثار النزوح السلبية التي تكمن في تنقلهم ألكثر من مكان مع 

ادي السيء لهم والذي يتضمن قلة المورد المالي الوضع اإلقتص

. 
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 ( توزيع المشاركات حسب التحصيل الدراسي .39شكل رقم )

 

 ( أسباب ترك الدراسة بالنسبة للنساء النازحات المشاركات في البحث40شكل رقم )

بل إمتد ليشمل السؤال عن تسرب أطفالهن من المدارس ،تقييمنا للواقع التعليمي للنازحات على النساء فحسب  ولم يقتصر

وألسباب متعددة أبرزها ،% من المشاركات لديهن بنات متسربات من الدراسة 7حيث أظهرت النتائج أن ،وخاصة الفتيات 
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الشهادة   غير متعلمة
 األبتدائية

الشهادة  
 المتوسطة

شهادة  شهادة الدبلوم تعليم ديني  تعليم مهني
 البكالوريوس

شهادة عليا 
ماجستير أو )

 ( دكتوراه

 التحصيل الدراسي

 عدم الرغبة
18% 

 قلة الموارد المالية
17% 

 سوء الخدمات التعليمية
45% 

 الزواج المبكر
18% 

 العنف في المدارس
2% 

من الممكن إختيار أكثر من )فما هو السبب , في حالة تركك للدراسة 
 (سبب

 العنف في المدارس الزواج المبكر سوء الخدمات التعليمية قلة الموارد المالية عدم الرغبة
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متوسطة روت لنا قصة معاناتها حيث ارملة، خريجة سنة نازحة  35من العمر  السيدة ن البالغة

قالت تمكنت بشق االنفس من الخروج من بيتي  بعد سيطرة مسلحين تنظيم داعش على المنطقة 

،غادرت البيت وانا احمل مالبس اوالدي فقط اللذين كانوا مجتهدين في دراستهم تركوا الدراسة 

لمالبس كي اوفر لهم في خياطة ار بسبب تلك االحداث ،كنت قبل نزوحنا اعمل ليل نها

كن احتياجاتهم من اجل استمرار تفوقهم الدراسي هذا ما عاهدت نفسي عليه بعد وفاة والدهم ل

لى كابوس وها انا اعيش مرارة الحرمان في هذا المخيم ويعيش شاءت االقدار ان يتحول حلمي ا

الى ديارنا وعودة  اطفالي في جو غير الذي تمنيته لهم وافنيت ايامي ألجله وامنيتي هي الرجوع

 االمان والهدوء ورجوع اطفالي الى مقاعدهم الدراسية وتحقيق احالمهم المستقبلية .

وإن هذه الزيادة ،للتعلم باألضافة الى تردي الخدمات التعليمية المتوفرةالمدراس وقلة الموارد المالية وضعف الدافعية  بعد

ا إذا لم تتخذ األجراءات بنسب التسرب من الدراسة ستزيد من عدد األميات ويعقد من المشكلة ويعطيها بعدا مستقبليا خطير

 .للحد منهالالزم 

. 

 ( تسرب الفتيات النازحات من المدارس41شكل رقم )

 

 نعم
7% 

 كال
93% 

 هل لديك فتيات متسربات من الدراسة؟ 

 كال نعم
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 ( أسباب تسرب الفتيات النازحات من المدارس 42شكل رقم )

 

 بعد مكان الدراسة
36% 

 عدم الرغبة
14% 

 قلة الموارد المالية
26% 

 سوء الخدمات التعليمية
17% 

 الزواج المبكر
5% 

 العنف في المدارس
عدم وجود األوراق  2%

 الثبوتية
0% 

 إذا كانت األجابة نعم  ,فما هو السبب 

 سوء الخدمات التعليمية قلة الموارد المالية عدم الرغبة بعد مكان الدراسة

 عدم وجود األوراق الثبوتية العنف في المدارس الزواج المبكر
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 األحتياجات النفسية واألجتماعية. -سادسا:

"المنظور القائم على نوع الجنس: سالمة وكرامة وخصوصية المخيمات  أصدرت منظمة الهجرة الدولية تقريرها المعنون 

متعمقة لحالة النازحين العراقيين وتأثيرات والذي يعطي رؤية ، 2016في شباط  ات المشابهة للمخيمات في العراق"والترتيب

الضوء على اعتبارات المساواة بين الجنسين بالنسبة  ويسلط،.النزوح المتبانية على كل من النساء والبنات والرجال واالوالد

نازحين داخلياً للجهات االنسانية الفاعلة وُيحدد اإلجراءات الالزمة لتلبية االحتياجات وتحسين الظروف المعيشية لألفراد ال

 .وخاصة فيما يتعلق باألمن والخصوصية

وجاء في التقرير العديد من المعلومات واألحصاءات المهمة والمتعلقة بالجانب النفسي واألجتماعي واألقتصادي للنازحين 

  -نورد منها ما يلي بهدف األطالع ولمقارنة نتائج دراستنا مع هذه المعلومات:،وخاصة النساء واألطفال

% من النازحين باألمان في حالة وجود دوريات وسيطرات أمنية قريبة أو مناوبات حراسة من قبل 90شعر ي .1

% ال 99.78بمقابل ،% من التغطية( ويزداد الشعور باألمان كلما زادت هذه الحراسات 81العوائل ذاتها )بواقع 

 يشعرون باألمان في حالة إنعدام هذه السيطرات والدوريات األمنية.

 يتزايد الشعور بالخوف لدى العوائل النازحة كلما قلت نسبة األماكن التي تتوفر فيها األضاءة المناسبة. .2

 األحتياجات التعليمية

  -األستنتاجات:

 وضعف التعليم لدى النساء النازحات.إرتفاع نسب األمية .1

 زيادة نسب التسرب من الدراسة في صفوف االنازحات..2

 يأتي الفقر وبعد المدارس  وضعف خدماتها وقلة الوعي بأهمية التعليم في مقدمة أسباب ترك الدراسة..3

 ما زال الزواج المبكر يقف عائقا أمام تعليم الفتيات في كثير من األحيان..4

 الحكومية لألحتياجات التعليمية للنازحين. ضعف األستجابة.5

 عدم وضع برامج التعليم ضمن أولويات الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية..6

  -:التوصيات

 العمل على توفير برامج محو األمية والتدريب المهني للنساء..1

 عليم الفتيات.نشر الوعي حول أهمية التعليم وتغيير النظرة النمطية حول ت.2

 الحد من الزواج المبكر للفتيات كونه من العوائق القوية أمام مواصلة الفتيات لدراستهن..3

 توفير الدعم األقتصادي لألسر النازحة ليتمكنوا من تعليم أطفالهم وللحد من ظاهرة عمالة األطفال..4

الدراسة والمشاركة باألمتحانات إطالق مبادرات مالئمة للتعليم غير النظامي ،مثل تعليم األقران وتشجيع .5

 الخارجية.
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العراق ليس لديهم )أبواب مغلقة بشكل جيد( في  من% من العوائل النازحة في مناطق مختلفة 46أن ما يقارب  .3

 مخيماتهم مما يزيد من إحساسهم بالخوف.

 رأة من قبل األزواج في حاالت النزوح.زيادة معدالت العنف ضد الم .4

تزايد حاالت العنف ضد األطفال في مخيمات النزوح بسبب حاالت الضغط النفسي واألحباط الذي يشعر به الآلباء  .5

 واألمهات.

 زيادة حاالت الزواج المبكر للفتيات بسبب الفقر أو الخوف من المجهول وبسبب األعراف والتقاليد األجتماعية. .6

 %.10حيث بلغت نسبة مشاركتهن أقل من ،ضعف مشاركة النساء في إدارة مخيمات النزوح  .7

 

حيث ،ت مقاربة لما ورد أعاله في تقرير منظمة الهجرة الدولية من خالل دراستنا الميدانية جاء اإن النتائج التي حصلنا عليه

بالرغم من بقاء ،حالة توفر الحماية األمنية الالزمة % من النساء المشاركات أنهن يشعرن باألمان في المخيمات في 82أجاب 

 مخاوفهن من حاالت التحرش التي قد تحصل داخل المخيمات من جراء التزاحم.

 

 ( مدى شعور النساء باألمان في مخيمات النازحين 43شكل رقم )

% منهن بأنهن يفضلن 57أجاب ،وعند سؤال المشاركات عن الجهة التي يفضلن أن يلجأن إليها في حالة تعرضهن للعنف 

 وهذا مؤشر جيد على مدى ثقة النازحات بالجهات األمنية.،% اللجوء الى األسرة 13.6فيما تفضل ،اللجوء الى القوات األمنية

 

 نعم
82% 

 كال
18% 

هل تشعرين باألمان في مخيمات 
 النازحين 

 كال نعم
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 ( الجهات التي تلجأ إليها النساء المتعرضات للعنف44شكل رقم )

قتصادي ( يتم ممارسته ضد إفعل )نفسي ، عاطفي ، جنسي ،  ي تهديد اوأ لقد تبنينا في هذه الدراسة تعريف العنف بكونه

مع حساسية سؤال النساء عن حاالت العنف التي تعرضن و .المرأة ويسبب لها االذى ويؤدي الى خضوعها لسيطرة االخرين

فقد طرح المنسقات الميدانيات على المشاركات بشكل مباشر في المقابالت ومجاميع النقاش أو بشكل غير ،لها أثناء النزوح 

فيما إذا تعرضن ألي نوع من أنواع العنف وسألن عن أشكال العنف التي تعرضن ،مباشر من خالل مأل إستمارات األستبيان 

مع ،برن عملية التهجير بحد ذاتها عنف )وهن على حق في ذلك حيث أن بعض المشاركات قد إعت،وكانت النتائج متفاوته ،لها 

بينما إمتنع أخريات عن التصريح ،أننا لم نقصد هذا الموضوع بالتحديد وإنما قصدنا العنف أثناء التواجد في مخيمات النزوح( 

م على المرأة في حال وهذا شيء متوقع في ضوء ما نعرفه من طبيعة المجتمع المحلي والذي يلقي اللو،عن تعرضهن للعنف

 إشتكت من العنف.
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يرجى )جهة أخرى  األسرة العشيرة منظمات محلية منظمات دولية الجهات األمنية
 ذكرها

من هي الجهة التي تفضلين اللجوء إليها في حال تعرضك ألي 
 نوع من أنواع العنف؟
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 ( مدى تعرض المشاركات للعنف أثناء فترة النزوح45شكل رقم )

 

يجعلهن عرضة للعنف مع عدم إدراكهن بكون ،من المؤكد أن عدم معرفة النساء بحقوقهن وبمفهوم العنف وأنواعه وأشكاله 

عالية من الوضوح لهذا نجد أن األجابات حول أسئلة التعرض للعنف لم تكن بدرجة ،هذا التصرف أو ذاك هو ممارسة عنفية 

على هذه األسئلة قد ركزن على العنف الذي تعرضن له من قبل  اجاباتهنن حتى أ،بل شابها الكثير من التعميم والتكتم ،والدقة 

 المجاميع األرهابية وعبروا عنها )بجهات أخرى( كما نالحظ في البيانات أدناه.

 

 المشاركات( أنواع العنف الذي تعرضت له بعض 46شكل رقم )

 نعم
14% 

 كال
86% 

 هل تعرضت للعنف أثناء فترة النزوح

 كال نعم
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 عنف جنسي عنف اقتصادي عنف نفسي عنف جسدي

 في حالة تعرضك للعنف,فما هو نوع العنف الذي تعرضت له  

حاولة ملـ أنها تعرضت تروي النازحة ه

تحرش ومساومة دنيئة على حساب 

شرفها من قبل  أحد الساكنين في 

تهديدها بإيذاء اطفالها إن لم  المخيمات و

تلبي رغباته الجنسية تجاهها وكانت تتكلم 

بصوت خافت خوفا من سماع األخريات 

 .بقصتها
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 ( الجهات المتسببة بالعنف 47شكل رقم )

ومن المالحظ أن جميع المخيمات والمجمعات التي قمنا بزيارتها تفتقر الى أماكن أو مساحات مناسبة لفعاليات إجتماعية أو 

وإقتصرت نشاطاتهن ، ا النساءة العزلة واألكتئاب التي تشعر بهوهذا ما يزيد من حال،ترفيهية للنساء أو مناطق صديقة للطفل 

 األجتماعية على التزاور فيما بينهن وحضور بعض المناسبات العائلية من حين آلخر.
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المؤسسات غير  المؤسسات الحكومية
 الحكومية

يرجى )جهة أخرى  األسرة المجتمع
 (ذكرها

 من هي الجهة التي تسببت بالعنف  

 

ومن خالل مجاميع النقاش عّبرت أغلب المشاركات 

أن بأنهن يشعرن بالكآبة في كثير من األوقات و

عبارة عن سجن أو المتواجدات فيه المجمع 

والدخول بسبب  )معتقل( حيث اليستطعن الخروج

نية القائمة في حالة الخوف من األوضاع األم

يرتدن أقرب األماكن للتسوق أو  المدينة لذا 

بيب ,ومن جانب آخر نجد قلة األنشطة مراجعة الط

 مما يزيد من شعورهن بالملل والكآبة. يةالترفيه
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 (5( الى األعلى)0قييم من األدنى )( مدى مشاركة النساء النازحات في النشاطات األجتماعية أو الترفيهية  ، الت48شكل رقم )

1 
7% 

2 
13% 

3 
20% 

4 
27% 

5 
33% 

الى أي مدى تشاركين في نشاطات إجتماعية أو 
 ترفيهية

1 2 3 4 5

 األحتياجات النفسية واألجتماعية

  -األستنتاجات:

 األجتماعي وبحقوق المرأة.ضعف وعي النساء النازحات بمفهوم العنف المبني على أساس النوع .1

ما زال النساء يعتبرن األفصاح عن تعرضهن للعنف بشكل عام وصمة يتجنبنها من خالل التكتم لتالفي ضغوط .2

 المجتمع.

 شعور نسبة كبيرة من النازحات باألمان داخل المخيم أو المجمع المخصص للنازحين..3

 كتئاب بسبب ما جرى ويجري عليهن من أحداث.يشعر أغلبية النازحات بضغوط نفسيه وحالة من القلق واأل.4

 قلة الفعاليات واألنشطة األجتماعية والترفيهية داخل مجمعات النازحين..5

 عدم إيالء العناية الكافية للجانب النفسي واألجتماعي للنازحين من قبل الجهات الحكومية المعنية..6

ية من أجل توفير الدعم النفسي واألجتماعي ضعف البرامج والمبادرات المنفذة من قبل المنظمات غير الحكوم.7

 للنساء النازحات.

 عدم مشاركة النساء في إدارة مخيمات النزوح..8

 

  -:التوصيات

خالل إستمرار وجود الدوريات األمنية وتحسين ظروف ضرورة توفير الحماية الالزمة لمجمعات النازحين من .1

 المأوى وفق ما يتماشى مع المعايير الدولية ويتالئم مع الواقع العراقي الحالي.

 رفع الوعي بحقوق المرأة ومناهضة جميع أشكال العنف المبني على أساس النوع األجتماعي..2

 ين.دعم مشاركة المرأة في لجان إدارة مخيمات ومجمعات النازح.3

 بناء قدرات النساء النازحات للدفاع عن أنفسهن من حاالت األعتداء والتحرش..4

 إطالق برامج ومبادرات دعم نفسي وإجتماعي للنساء الناجيات من العنف..5
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 -التحديات والعقبات:

الكتابة ولذلك اضطرت تم مقابلتهن ومليء استمارات االستبيان منهم هن اميات ال يعرفن القراءة و التيلكل النازحات ا -1

 تطلب وقتا كثيرا الكمال العدد الكلي.الباحثات ملىء االستمارات للنازحات و

 اغلب النازحات ال يذكرن جانب العنف بإعتباره شيء مقبول منهن. -2

وا عرقلة مليء استمارات االستبيان بدون مقابل لهم او للنازحين كاالموال او بعض المسؤولين عن المجمعات حاول -3

 المساعدات.

 ن مترددات.يرات بالعمر. اما االقل بالعمر فكقدرة على الكالم هن النساء الكباكثر النازحات المتجاوبات ولهن ال -4

 علومات ضدهن.من اعطاء معلومات خوفا من ان تستخدم هذه الم نبعض النازحات تتخوف -5

بعض النازحات من بعض المجمعات يتخوفن من الخروج من المجمع حتى لو كان ذلك للحاجة القصوى كمراجعة  -6

 الطبيب. 

الحظت الباحثات ان النازحات في اغلب المجمعات يتخوفن من االدارة ويطلبن من الباحثات عدم ذكر كالمهن لالدارة  -7

 توزيع المساعدات وانه يتم التوزيع لبعض  والبعض االخر ال يحصلون على شي.حيث ذكرن انه اليوجد انصاف في 

دائما يكون او حتى من االناث ال يوجد اي خصوصية عند ملىء استمارات االستبيان حيث ان الزوج او االخ او االب  -8 

 خوفا من تلفظ اي شيء ال يرضون عنه. حاضرا وال تستطيع النازحة التكلم براحتها

 الوقت الذي يتم فيه ملىء االستمارة على االغلب ال يناسب النازحة حيث تكون مشغولة بأعمال التنظيف او الطبخ. -9

تعاني اكثر النازحات من امراض جلدية وانتقالية لقلة اوات التنظيف واالدوية وذلك شكل تحدي لكادر المشروع خوفا  -10

 من االصابة بالعدوى.

 

  -الدروس المتسخلصة:

 عدم الذهاب فارغي االيدي فمن الضروري اعطاء اعانة مادية ومساعدات او ادخالهم برامج تمكين اقتصادي. -1

وتقديم خدمات قانونية وخدمات صحية ليس فقط  ةيجب توفير معالج نفسي اثناء الزيارة وليس فقط باحثة اجتماعية ومحامي -2

 استشارة قانونية او اجتماعية او صحية.

 عمل حملة محو االمية وتوعية قانونية وصحية واجتماعية لمساعدة النازحات. من الضروري -3

 يجب عمل حمالت تمكين اقتصادي للنساء والفتيات ليصبحن قادرات على اعالة نفسن واعالة اطفالهن وعوائلهن. -4
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 -:قصص نازحات

 (:1قصة ) -1

 اال للمرض مقاساتها ورغم االجرامية العصابات يد على اختطفت والتي السرطان بمرض المصابة شقيقتها عن تحدثت نازحة

 العالج جلسات وترك عالج دون جسمها خاليا تآكل رغم...الحرية في مساعيها تحقيق عن ظروفها تعيقها لم انها

 صدمات من عانته لما حتمية ونتيجة.. حريتها عنان لتطلق سجينة عشر احدى مع وهربت السجن قضبان هدمت...الكيمياوي

 اال بال لها واليهدأ الدماء من التشبع نهمة وكواسر والشفقة والضميروالرحمة قلب دون من مفترسة ضارية وحوش قبل من

 .الحرية سماء في بيضاء كحمامة الطاهرة روحها حلقت...معتمة ليلة في الظالم كخفافيش وخطفآ قتال باالبرياء تفتك ان بعد

 (:2قصة ) -2

 مئات ووضع لوضعها الحكومي والتهميش والعوز الفقر تعيش التي النازحة العراقية للمرأة نموذجا سمير أم االرملة تعد

 زوجها بفقدان معاناتها عن لنا وتحدثت بغداد في الدورة منطقة في التكية مخيمات في سمير أم وتعيش قريناتها من اآلآلف

 من تمكنا بالكاد فهي االن لحد الصدمة حالة تعيش وهي األجرامية داعش عصابات قبل من واختطافه النزوح طريق أثناء

 بشري كائن أي مع والكالم والنوم االستراحة تعيشها التي المأساوية واألوضاع زوجها على الحزن يمنحها لم اذا معها الحديث

 خافت بصوت وتتحدث بحرارة تبكي سنتين، مايقارب اي الوقت ذلك منذ وأختفى عائلته أعين أمام زوجها االرهابيون أقتاد لقد

 مارأيت بعد الحياة هذه في شيئا أملك أعد لم مضيفة قريتنا في هناك الموت أردت قريتي أبناء مع المجيء اقبل ال كنت قائلة

 . منثورا هباءا ويجعلهم عليهم بأسه يرمي ان هللا أدعوا داعش عصابات من واإلجرام البشاعة

 (:3قصة ) -3

 قروية اإلرهابي، داعش لعصابات الشرسة الهجمات جراء النزوح طريق أثناء والديها فقدت التي بنيامين أم النازحة تروي

 وبسيطة هادئة وساعاتهم أيامهم والميسورة، هناك المعروفة العائالت من وهي ومزارع ومواشي غنما وعائلتها تمتلك

 بقريتهم وأحاطوا المسلحون عليهم هجم غفلة وفي وأمان بسالم يعيشون بأنهم وأضافت بينهم فيما والحب الخيرات يتناولون

 وحاللهم مايملكون كل وترك بيوتهم إخالء الصوت مكبرات خالل من وأعلنوا الهرب بمقدرتهم يكن فلم اإلتجاهات كل من

 . سريع بشكل شيء كل على استولوا وقد يرتدوها التي بمالبسهم والخروج

 كل تعويض يمكن وقالت ووالدتها والدها الحياة في سنديها فقدان قصة شرحت إن بعد بالدموع الزرقاوتان عيناها إغرورقت

 لحد لها أجريت التي اليسرى ساقه في الصغير ابنها واصابة جانب من األهل فقدان من األمرين قاسيت الوالدين، اال شيء

 . اإلنسانية والمعاناة المأساوية األوضاع إلى باإلضافة جراحية عمليات ثالث اآلن
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 (:4قصة ) -4

 قسرا هجروا أن بعد النزوح بسبب الشاقة عائلتها رحلة خالل من المأساوية قصتها روت حزينة تلعفر سكنة من عشرينية فتاة 

 ووالدتها هي منزلهم من خرجوا أنهم وذكرت السوداء بالليلة وصفها بعد إليهم داعش عصابات وصول بسبب منازلهم من

 صبيحة وفي ذلك من جدوى دون ولكن المنزل بترك إلقناعه العائلة من محاوالت بعد المنزل في لوحده والدها وبقي وأخوتها

 والحزن الرعب عينيها في وكان بارد بدم والدي بذبح يخبروننا وهم اإلجرامية العصابات من هاتفي إتصال تلقينا التالي اليوم

 وطعام ماء بدون أيام ثالثة بقينا وقالت وأخوتها والدتها أصاب الذي والخوف الذعر حالة ووصفت عينيها من تذرف والدموع

 في أما ليالً  المخيفة الكوابيس تراودني وأصبحت حادة نفسية حالة عانيت الأتحدث وأصبحت الجميع فأعتزلت نفسي عن أما

 وأخواتي والدتي أصبر أصبحت فترة وبعد معي جالسين وهم معهم وأتحدث قتلوا الذين وجيراني والدي أرى فأصبحت النهار

 . ما يوما وسيعود سفر في والدي أن لهم وأقول الصغيرات

 (:5قصة ) -5

 على بمساومتها المخيمات في الساكنين أحد بمحاولة المأساوية قصتها عن الدين صالح محافظة من هدى النازحة تروي

 األخريات سماع من خوفا خافت بصوت تتكلم وكانت تجاهها الجنسية رغباته تلبي لم إن اطفالها بإيذاء تهديدها اي شرفها

 خيمة في ننام كنا أن وكيف! قالت الحالي وضعها في إستمرارية الزوجية للعالقة وهل زوجها مع تعيش كيف وسألناها بقصتها

 ومنهن النزوح طرائق من متفرقة محطات في حملهن وضعن حوامل نساء هنالك وكانت األشخاص من العديد تحوي مشتركة

 يعيش واألغلبية السابع الشهر في وضعتها فقد حملها من أشهر تكمل أن قبل وليدتها ووضعت بغداد إلى وصلت واحدة

 أثناء األطفال حركة إال صامت شيء كل مؤلمة، قصصا يحملون هم بالنازحين تعج والمخيمات والمرارة والقهر المرض

 . المكان في السريع وركضهم لعبهم

 (:6قصة ) -6

 قصتها تسرد وهي المستمر البكاء السيما عليها واضحا بدأ والقهر والهم األلم تعاني تكريت مدينة من نازحة أرملة السيدة

 هناك بقي إن بعد الصوت بكاتم داعش عصابات أيدي على تكريت مدينة في زوجها قتل حيث وعائلتها تخصها التي المأساوية

 ذكرت عشيرتها، من وآخرين عمها وإبن أخيها قتل إلى باإلضافة أيضا ووالده أخوته وقتل الساكنين والناس مدينته عن ليدافع

 في معها العنف أسلوب يستخدم لم سنة عشرين من ألكثر دامت التي زوجها مع عالقتها خالل ألنه وذلك وألم شديد بحزن ذلك

 أصبحت اآلن ولكنها الحياة، في األساسي سندها وكان واأللفة المحبة أجواء تسودها أوقات معه عاشت وإنما األيام من يوم أي

 ذهبت مرة أنها ذاكرة االجتماعية، الوجاهة يدعي من بعض السيما كثيرة مواقف في الناس قبل من الجنسي لإلستغالل عرضة

 األول طلب)منفردة بصورة معها إجتمعوا حيث وبعائلتها بها الخاصة األمور بعض لتمشية تزكية كتاب بتسليمها ليقوموا إليهم

 فأنها لذلك ونتيجة متكررة بصورة لها تتعرض التي التوريط عمليات إلى باإلضافة( شرعية غير عالقة مقابل ذلك توفير منها

 من الشديد الخوف ومرحلة الخارجي المحيط مع اإلنعزال شبه مرحلة إلى وصلت األمور تلك جراء من النفسي الضغط تعاني

 . شيء كل
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 ليلتحق تعليمه ترك عاما( 22) بعمر أكبرهم وأطفال، أوالد( 5) وبمسؤوليتها هي جدا مكسورة إنسانة بأنها تشعر حيث 

 من وأصبح السكر بمرض أصيب ذلك وبعد ساقه بتر إلى به أدت ناسفة عبوة عليه أنفجرت مدينته، عن للدفاع الشعبي بالحشد

 عليها، واإلقبال الحياة كره الكآبة،) الهيستريا درجة إلى فيها يصل سيئة نفسية حاالت تنتابه البيت في مقعد ذلك كل جراء

 .أيضا والنوم السلوك في إضطراب

 وإعتداء بها مروا التي النزوح أوضاع بسبب حادة نفسية أزمة من أيضا يعاني عاما( 18) العمر من يبلغ والذي الثاني أبنها

 عصب في بقطع أصيب عشوائي بشكل ورميهم عليهم داعش هجوم وبسبب المرات من لمرة حيث عليهم داعش عصابات

 . وأخواته وأخوته والدته إلعالة الشعبي للحشد واإلنتماء المدرسة ترك إلى به أدى مما اليمنى ساقه في اإلحساس

 أصابتها إلى باإلضافة جدا سيء نفسي وضع تعاني المتوسط الثاني الصف في طالبة عاما( 14) العمر من تبلغ التي أبنتها

 لوالدها رؤيتها بسبب الحادة النفسية الصدمة تعاني فهي بها مروا التي األوضاع بسبب كله بذلك أصيبت عضوية، بأمراض

 في خلل) عضوية بأمراض إصابتها إلى ذلك بها أدى جدوى بدون ولكن رؤيته وتريد دائما إليه وتشتاق تحن مقتول، وهو

 فأنها ذلك وعلى 14 بعمر طفلة تعتبر السيما مفرط بشكل الوزن في وزيادة الشهرية، الدورة في وإضطراب الهرمونات

 إلى إصطحابها التستطيع والدتها فأن ذلك إلى إضافة( المدرسة إلى ذهابها عند المجتمع قبل من واإلستهزاء للسخرية تتعرض

 . السيئة اإلقتصادية أوضاعهم بسبب الطبيب

 هذا في سكنها في باألمان والتشعر الوضع هذا تحمل التستطيع بأنها تبكي وهي السيء النفسي وضعها عن األم تحدثت

 على السيطرة فقدان تعاني باآلخرين، التثق إنسانة جعلتها بها مرت التي األحداث كل الناس، كل من بالخوف تشعر المجمع

 . عليها كثيرا بالقهر تشعر يجعلها ابنتها وضع والكآبة، واإلجتماعية النفسية العزلة ومشاعرها، نفسها

 في لألسف عورة تعتبر المرأة بأن المعنية للجهات وأنقلها أدونها أن وأرادت مهمة نقطة ذكرت المأساة وصف نهاية في

 . والمطلقات األرامل فئات السيما الجنسي واإلستغالل والعنف لإلضطهاد ومعرضة مجتمعنا
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 لألتصال بنا 

 

 الموقع اإللكتروني

http://www.bwa-iraq.org 

 

 الفيسبوك

http://www.facebook.com/BaghdadWomenAssociation 

 

 البريد اإللكتروني

bwa_baghdad@yahoo.com 

liza_hido1@yahoo.com 

 

 ارقام الهواتف

+964 7901979412 

+964 7509012915 

 

 العنوان

 بغداد -

 7/ دار   21/  زقاق 905محلة  –الكرادة 

 

 اربيل –اقليم كردستان  -

 5ب  -القرية اللبنانية 

 الطابق االول

 (1شقة رقم )

 

 

 

 

http://www.bwa-iraq.org/
http://www.bwa-iraq.org/
http://www.facebook.com/BaghdadWomenAssociation
http://www.facebook.com/BaghdadWomenAssociation
mailto:bwa_baghdad@yahoo.com
mailto:bwa_baghdad@yahoo.com


    

62 
 

 مخيمات النازحين استمارة استبيان حول إحتياجات الحماية للنساء في

 
  -ة:معلومات عامة حول المشترك . أ

 :الفئة العمرية- 

  ☐سنة  50-41    ☐سنة  40-31    ☐سنة  30 -18    ☐سنة  18أقل من  

 ☐سنة   65أكبر من             ☐سنة  51-65  

 :الحالة الزوجية-  

  ☐أرملة                 ☐مطلقة         ☐متزوجة     ☐عزباء 

 :عدد األطفال-  

   ☐ 5أكثر من                ☐ 5             ☐ 4      ☐ 3         ☐ 2        ☐1    ☐ 0

 :عدد أفراد األسرة-  

   ☐ 15أكثر من          ☐  15-10     ☐  10 – 8       ☐ 7 – 5       ☐ 5أقل من 

 

 : السكن السابق-  

   ☐أخرى              ☐ديالى     ☐األنبار        ☐صالح الدين      ☐نينوى 

 :مستوى التعليم-   

   ☐الشهادة األعدادية        ☐تعليم مهني     ☐الشهادة المتوسطة      ☐الشهادة األبتدائية    ☐غير متعلمة  

 ☐شهادة عليا )ماجستير أو دكتوراه(      ☐شهادة البكالوريوس     ☐شهادة الدبلوم            ☐تعليم ديني   

 :العمل- 

 ☐متقاعدة     ☐طالبة         ☐عمل خاص     ☐موضفة حكومية     ☐بدون عمل 

 (9الى  1يرجى ترتيب األحتياجات حسب أولويتها )من 

    ☐إحتياجات إقتصادية        ☐إحتياجات قانونية             ☐المأوى         ☐مواد غير غذائية        ☐مواد غذائية                

 ☐مياه وصرف صحي              ☐إحتياجات تعليمية    ☐إحتياجات صحية             ☐إحتياجات إجتماعية       

 

  -األحتياجات الغذائية وغير الغذائية: . ب

 :ما هو مصدر المساعدات الغذائية-  

   ☐مجاميع المتطوعين         ☐منظمات محلية      ☐منظمات دولية         ☐وزارات الدولة  

     ☐ال يوجد         ☐القطاع الخاص        ☐متبرعين أفراد   

 ( 5لألقل جودة و 0كيف تقيمين جودة المواد الغذائية الموزعة :)لألفضل-  

0 ☐     1☐      2 ☐     3 ☐    4 ☐             5☐   

 ( 5لألقل و 0كيف تقيمين كمية المواد الغذائية الموزعة :)لألكثر-  

0 ☐     1☐      2 ☐     3 ☐    4 ☐             5☐   

 :)ما هو مصدر المساعدات غير الغذائية )األثاث والمستلزمات المنزلية والشخصية-  

متبرعين               ☐مجاميع المتطوعين         ☐منظمات محلية      ☐منظمات دولية         ☐وزارات الدولة   

    ☐ال يوجد         ☐القطاع الخاص         ☐أفراد 

 ( 5لألقل جودة و 0كيف تقيمين جودة المواد غير الغذائية الموزعة :)لألفضل-  

0 ☐     1☐      2 ☐     3 ☐    4 ☐             5☐   
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 ( 5لألقل و 0كيف تقيمين كميةالمواد غير الغذائية الموزعة :)لألكثر-  

0 ☐     1☐      2 ☐     3 ☐    4 ☐             5☐   

 ( ؟  5لألصغر و 1كيف تقيمين  مساحة المأوى )لألكبر 

   1☐      2 ☐     3 ☐    4 ☐             5☐   

  من هي الجهة المسؤولة األولى عن تقديم المساعدات الغذائية وغير الغذائية ؟,برأيك 

              ☐مجاميع المتطوعين         ☐منظمات محلية      ☐منظمات دولية         ☐وزارات الدولة   

   ☐القطاع الخاص         ☐متبرعين أفراد 

        
  -المياه والصرف الصحي: . ت

 ما هو مصدر المياه ؟ 

       ☐مصدر آخر        ☐النهر        ☐صهاريج نقل المياه     ☐مياه الحنفية      ☐قناني معقمة 

 ( 5لألقل  1كيف تقيمين كمية المياه المتوفرة لديكم :)لألكثر-  

  1☐      2 ☐     3 ☐    4 ☐             5 ☐   
 ( 5لألبعد و  1هل المرافق الصحية قريبة بالنسبة لك :)لألقرب-  

1☐      2 ☐     3 ☐    4 ☐             5 ☐   

 لألفضل(: 5لألسوأ و  1لنسبة لك )كيف تقيمين عدد وجودة المرافق الصحية قريبة با-  

1 ☐      2  ☐     3 ☐    4 ☐             5 ☐   

  هل المرافق الصحية الخاصة بالنساء معزولة عن مرافق الرجال ؟ 

   ☐كال        ☐نعم 

 

  -األحتياجات الصحية :  . ث

 من هي الجهة التي تقدم الخدمات الصحية للمخيم؟ 

      ☐أطباء متطوعين             ☐مجاميع المتطوعين       ☐منظمات محلية      ☐منظمات دولية         ☐وزاراة الصحة 
          ☐ال يوجد  

 ( ؟ 5لألسوأ و  1كيف تقيمين جودة الخدمات الصحية المقدمة)لألفضل 

1 ☐      2  ☐     3 ☐    4 ☐             5 ☐     

  األولى عن تقديم الخدمات الصحية لك ؟من هي الجهة المسؤولة ,برأيك 

       ☐أطباء متطوعين             ☐مجاميع المتطوعين       ☐منظمات محلية      ☐منظمات دولية         ☐وزاراة الصحة 
 هل تعرضت لألصابة بأمراض إنتقالية أثناء فترة النزوح؟ 

  -يرجى ذكر المرض إن وجد:     ☐كال        ☐نعم 

 

  ما هو مصدر الرعاية الصحية لك؟,في حالة الحمل 

      ☐أطباء متطوعين             ☐مجاميع المتطوعين       ☐منظمات محلية      ☐منظمات دولية         ☐وزاراة الصحة 
          ☐ال يوجد  

 هل تعرضت لألصابة بأي مرض أثناء الحمل في فترة النزوح؟ 

  -جى ذكر المرض إن وجد:ير       ☐كال        ☐نعم 

 

 هل لديك أية تدابير لتنظيم األسرة؟ 

  -يرجى ذكرها إن وجدت:       ☐كال        ☐نعم 

 

 في حال حصلت لك حالة والدة أثناء فترة النزوح فأين كانت عملية الوالدة؟ 
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  ☐والدة في المخيم      ☐لدى قابلة مأذونة        ☐في المستشفى  

 لمولودة على أوراق ثبوتية قانونية ؟هل حصل المولود أو ا 

 ☐كال        ☐نعم  

 

  -األحتياجات القانونية: . ج

 هل أنت مسجلة لدى وزارة الهجرة والمهجرين؟ 

 ☐كال        ☐نعم 

  ما هو السبب  )من الممكن إختيار أكثر من سبب(؟,في حالة كونك غير مسجلة 

     ☐صعوبة األجرائات         ☐قلة الموارد المالية     ☐عدم الرغبة          ☐عدم المعرفة باألجرائات 

   ☐أسباب أخرى )يرجى ذكرها(                  ☐عدم وجود األوراق الثبوتية         ☐الفساد األداري 

 هل أنت مسجلة في دائرة الرعاية األجتماعية؟ 

 ☐كال        ☐نعم     

  الممكن إختيار أكثر من سبب(؟ما هو السبب )من ,في حالة كونك غير مسجلة 

     ☐صعوبة األجرائات         ☐قلة الموارد المالية     ☐عدم الرغبة          ☐عدم المعرفة باألجرائات  

   ☐أسباب أخرى )يرجى ذكرها(                  ☐عدم وجود األوراق الثبوتية         ☐الفساد األداري  
 هل أوراقك الثبوتية كاملة؟ 

 ☐كال        ☐نعم     

 ما هو السبب وراء عدم إصدار بدل ضائع)من الممكن إختيار أكثر من سبب(؟,في حالة عدم إكتمالها 

     ☐صعوبة األجرائات         ☐قلة الموارد المالية     ☐عدم الرغبة          ☐عدم المعرفة باألجرائات 

   ☐  أسباب أخرى )يرجى ذكرها(          ☐الفساد األداري  

  فأين تم عقد الزواج؟,في حالة زواجك أثناء فترة النزوح 

 ☐أخرى )تذكر(      ☐عند رجل دين        ☐في المحكمة 

  فما هو السبب )من الممكن إختيار أكثر من سبب(؟,في حالة الزواج خارج المحكمة 

     ☐صعوبة األجرائات         ☐قلة الموارد المالية     ☐عدم الرغبة          ☐عدم المعرفة باألجرائات

 ☐أسباب أخرى )يرجى ذكرها(                  ☐عدم وجود األوراق الثبوتية         ☐الزواج المبكر 
 

  -األحتياجات األقتصادية : . ح

 ما هو مصدر دخلك المالي؟ 

     ☐مساعدات مالية         ☐معيل      ☐عمل خاص          ☐راتب 

 ☐مصادر أخرى )يرجى ذكرها(                       ☐ال يوجد  

 كم يبلغ دخلك الشهري تقريبا ؟ 

  ☐خمسمائة ألف الى مليون دينار      ☐مائة ألف الى خمسمائة ألف دينار          ☐أقل من مائة ألف دينار 

     ☐أكثر من مليون دينار      

 ما هو مصدر التدريب المهني الذي حصلت عليه؟ 

القطاع               ☐مجاميع المتطوعين         ☐منظمات محلية      ☐منظمات دولية         ☐الدولة    وزارات

    ☐ال يوجد         ☐الخاص   

  لألفضل(؟ 5لألسوأ و 1كيف تقيمين مناخ وطبيعة العمل ),في حالة كونك تعملين 

1 ☐      2  ☐     3 ☐    4 ☐             5 ☐   
 

 األحتياجات التعليمية؟ . خ

 هل ما زلت مستمرة بالدراسة؟ 
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 ☐كال        ☐نعم     

  فما هو السبب )من الممكن إختيار أكثر من سبب(؟,في حالة تركك للدراسة 

     ☐سوء الخدمات التعليمية         ☐قلة الموارد المالية       ☐عدم الرغبة          ☐بعد مكان الدراسة 

 ☐أسباب أخرى )يرجى ذكرها(       ☐عدم وجود األوراق الثبوتية       ☐العنف في المدارس       ☐الزواج المبكر 

 هل لديك فتيات متسربات من الدراسة؟ 

 ☐كال        ☐نعم     

   فما هو السبب )من الممكن إختيار أكثر من سبب(؟,إذا كانت األجابة نعم 

     ☐سوء الخدمات التعليمية         ☐قلة الموارد المالية       ☐عدم الرغبة          ☐بعد مكان الدراسة 

 ☐أسباب أخرى )يرجى ذكرها(       ☐عدم وجود األوراق الثبوتية     ☐العنف في المدارس        ☐الزواج المبكر 

  

  -األحتياجات النفسية واألجتماعية: . د

 هل تشعرين باألمان في مخيمات النزوح؟ 

 ☐كال        ☐نعم 

   هل تعرضت للعنف أثناء فترة النزوح؟ 

 ☐كال        ☐نعم 

 فما هو نوع العنف الذي تعرضت له )من الممكن إختيار أكثر من إجابة(؟,في حالة تعرضك للعنف 

       ☐جنسي      ☐إقتصادي         ☐عاطفي        ☐لفظي          ☐جسدي  

 ما هو شكل العنف الذي تعرضت له؟ 

 

 تي تسببت بالعنف )من الممكن إختيار أكثر من إجابة ,ويرجى ذكر المعنف تحديدا(؟من هي الجهة ال 

 ☐جهة أخرى )يرجى ذكرها(     ☐األسرة       ☐المجتمع         ☐المؤسسات غير الحكومية        ☐المؤسسات الحكومية  

 

 ما هو األجراء الذي إتخذته لمعالجة حالة العنف التي تعرضت لها؟ 

 

  الجهة التفي تفضلين اللجوء إليها في حال تعرضك ألي نوع من أنواع العنف؟من هي 

 

 ☐جهة أخرى )يرجى ذكرها(         ☐األسرة        ☐العشيرة       ☐منظمات محلية     ☐منظمات دولية         ☐الجهات األمنية  

  ماذا تقترحين للحد من العنف ضد المرأة في مخيمات النازحين؟ 

 

  لألكثر(؟ 5لألقل و  1مدى تشاركين في نشاطات إجتماعية أو ترفيهية )الى أي 

1☐         2  ☐        3 ☐   4 ☐             5 ☐   

 هل ترغبين بالمشاركة في دورة عن العنف المبني على أساس النوع األجتماعي؟ 

 

 ☐كال        ☐نعم 

 ؟ح على حالتك النفسية واألجتماعيةما هو أثر النزو 


