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مقدمة

أصبحت األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة اليوم، نتيجة انتشارها الرسيع، أسلحة أساسية يف النزاعات والعنف بني األشخاص 

والنشاط اإلجرامي حول العامل. وتقتل هذه األسلحة الخفيفة واملحمولة مئات اآلالف كل عام وتجرح عدًدا ال يحىص من األشخاص. 

وهي تشكل تهديًدا كبريًا لألمن الشخيص والتامسك االجتامعي وقدرة الدول املترضرة من النزاعات عىل تحقيق منو مستدام – 
حيث تؤثر بشكل غري مبارش عىل عدد ال يحىص من األفراد واالقتصادات يف جميع أنحاء العامل.1

تشري مجموعة متزايدة من األدلة إىل أن النساء يترضرن من انتشار األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة أكرث من بقية الفئات. 

وأظهرت الدراسات أن األسلحة تحتل مكانًا بارزة يف العنف ضد النساء يف البيئات املنزلية، سواء يف الدول املتورطة يف النزاعات أو 

يف الدول »املستقرة« اجتامعيًا واقتصاديًا 3,2  . وعىل الصعيد العاملي، تشري التقديرات إىل أن قرابة 35% من النساء تعرضن للعنف 

الجسدي أو الجنيس من الزوج؛ ويف بعض الدول، يرتفع هذا الرقم إىل 70%. 4 وتظهر إحصاءات حديثة أن خطر تعرض النساء 
للقتل أثناء حالة عنف أرسي يزيد بنسبة 500% عند وجود سالح. 5

يسلط مسح األسلحة الصغرية، وهو مرشوع بحثي عاملي متميز يف الخربة املتعلقة باألسلحة الصغرية والعنف املسلح، الضوء عىل 

العالقة املعقدة بني األسلحة والعنف والرتهيب. ويف إشارة إىل محدودية توفر بيانات عن استعامل األسلحة النارية يف سياق عنف 

األزواج، ذكر فريق بحث مسح األسلحة الصغرية أيًضا أن »تأثري العنف باألسلحة النارية عىل النساء عميق« وغالبًا ما يتخذ شكل 

الرتهيب النفيس - مع التهديد بإيذاء جسدي مينع نساء كثريات من التحدث علًنا عن تجاربهن أو اإلبالغ عن العنف 6.

دراسة وفهم أثر األسلحة النارية عىل النساء يف العراق

يسعى هذا التقرير إىل فهم وإبراز أثر انتشار األسلحة النارية عىل النساء يف العراق، حيث عنف األزواج شائع لكنه يفتقر إىل 

التوثيق والدراسة. فقد وجدت دراسة أجرتها وزارة التخطيط العراقية يف عام 2012 أن 36% عىل األقل من النساء املتزوجات أفدن 

بتعرضهن لشكل من أشكال اإليذاء النفيس من قبل الزوج، فيام بنّي مسح سابق أن واحدة عىل األقل من كل خمس نساء عراقيات 

يتعرضن للعنف األرسي الجسدي 8,7 .

https://www.americanprogress.org/issues/ ،2010 1  راشيل ستول وإيج هوجندورن، »وقف االنتشار املدمر لألسلحة الصغرية«، مركز التقدم األمرييك، 10 مارس
/stopping-the-destructive-spread-of-small-arms/7511/10/03/2010/security/reports

 ،2  آرون كيفيتسو وآخرون، »ملكية األسلحة النارية والقتل املنزيل مقابل القتل غري املنزيل يف الواليات املتحدة،« املجلة األمريكية للطب الوقايئ 57، العدد 3 )2019(: 320-311
https://doi.org/10.1016/j.amepre.2019.04.009 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/ ،2014 3  مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان باألمم املتحدة، »األسلحة الصغرية: رضر أكرب عىل النساء«، 25 نوفمرب
Pages/SmallArms.aspx

4  منظمة الصحة العاملية، كلية لندن للصحة والطب االستوايئ ومجلس جنوب أفريقيا لألبحاث الطبية، التقديرات العاملية واإلقليمية للعنف ضد املرأة: االنتشار واآلثار الصحية  
لعنف األزواج والعنف الجنيس من غري الرشيك )جنيف: منظمة الصحة العاملية، 2013(،  

5  جاكلني كامبل وآخرون، »عوامل الخطر لقتل اإلناث يف العالقات املسيئة: نتائج من دراسة حالة متعددة املواقع،« املجلة األمريكية للصحة العامة 93، العدد 7 )2003(:
.1097-1089 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/ ،2014 6  مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان باألمم املتحدة، »األسلحة الصغرية: رضر أكرب عىل النساء«، 25 نوفمرب
Pages/SmallArms.aspx

7  الجهاز املركزي لإلحصاء بوزارة التخطيط، »مسح اجتامعي وصحي متكامل لنساء العراق،« مارس 2012،
 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/I-WISH20%Report20%English.pdf

https://www.who.int/mediacentre/news/ ،2007 »،07/2006 8  منظمة الصحة العاملية وجمهورية العراق، »جمهورية العراق: تقرير مسح صحة األرسة يف العراق
iraq_family_health_survey_report.pdf_2008/pr02/2008/releases

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/9789241564625/85239/10665_eng.pdf?sequence=1

https://www.americanprogress.org/issues/security/reports/2010/03/10/7511/stopping-the-destructive-spread-of-small-arms/
https://www.americanprogress.org/issues/security/reports/2010/03/10/7511/stopping-the-destructive-spread-of-small-arms/
https://www.americanprogress.org/issues/security/reports/2010/03/10/7511/stopping-the-destructive-spread-of-small-arms/
https://www.ajpmonline.org/article/S0749-3797(19)30197-7/fulltext
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/SmallArms.aspx
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/SmallArms.aspx
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/SmallArms.aspx
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/SmallArms.aspx
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/SmallArms.aspx
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/SmallArms.aspx
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/I-WISH%20Report%20English.pdf
https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2008/pr02/2008_iraq_family_health_survey_report.pdf
https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2008/pr02/2008_iraq_family_health_survey_report.pdf
https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2008/pr02/2008_iraq_family_health_survey_report.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85239/9789241564625_eng.pdf?sequence=1
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إن العوامل املساهمة يف ارتفاع معدالت العنف األرسي التي تفاقمت يف العراق جراء الخسائر السياسية واالقتصادية والنفسية 

عىل مدى سنوات من النزاعات املتقطعة، عديدة ومعقدة. وعىل الرغم من عدم وجود بيانات دقيقة عن استعامل األسلحة يف 

ارتكاب أعامل عنف ضمن األرسة، تكشف األدلة التي جمعها عدد من اإلدارات الحكومية واملنظامت غري الحكومية، فضالً عن 

األدلة املتناقلة شفهياً، أن لألسلحة دور بارز يف أعامل العنف ضد النساء. وعواقب ارتفاع معدالت العنف األرسي عميقة، حيث 

تؤثر عىل العافية العاطفية والجسدية للنساء وأرسهن ومتنعهن من الحصول عىل كامل حقوقهن يف املشاركة الفعالة يف الحياة 

العامة.

تُظهر األبحاث أن القيود القانونية التي متنع األسلحة يف أيدي املعتدين املنزليني تقلل عنف السالح وتنقذ األرواح.9  بيد أن 

الثغرات املوجودة يف قوانني الحكومة االتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان، وهي الحكومة املستقلة التي ترشف عىل إقليم 

كردستان العراق املتمتع بالحكم الذايت، غالبًا ما ترتك األسلحة يف أيدي معتدين ومطاردين خطرين ضمن أفراد األرسة، والنتائج 

مميتة غالبًا. باإلضافة إىل ذلك، فإن وجود قوانني متناقضة لألسلحة يف هاتني الحكومتني يجعل التحكم املناسب يف األسلحة صعباً 

جداً.

عوامل انتشار األسلحة النارية يف العراق

يف العقود األخرية، أسهم االنتشار الهائل لألسلحة النارية يف العراق يف انتشار العنف وانتهاكات حقوق اإلنسان. ففي تقرير صدر 

عام 2015، ذكرت منظمة العفو الدولية أن سنوات من نقل األسلحة إىل العراق من دول أخرى، وفشل إدارة تدفق األسلحة أو 

استعاملها، وعدم كفاية السيطرة عىل املخزونات العسكرية من بني العوامل املعقدة املساهمة يف توفر األسلحة النارية وإمكانية 

الحصول عليها عىل نطاق واسع يف العراق.10 ونتيجة لذلك، »أصبح العراق مثااًل لألخطار الجسيمة املتمثلة يف تكديس األسلحة 
وانتشارها والتجارة غري املسؤولة باألسلحة والذخائر«.11

وبحسب تقرير نرشه يف عام 2017 موقع GunPolicy.org، وهو موقع الكرتوين معني بسياسة األسلحة الدولية تديره كلية سيدين 

للصحة العامة بجامعة سيدين، يبلغ العدد اإلجاميل لألسلحة النارية )القانونية وغري القانونية( التي ميلكها املدنيون يف العراق نحو 

7,588,000، ما يعني أن من بني كل 100 فرد، ميتلك 19.6 سالًحا ناريًا. من ناحية أخرى، متلك قوات الدفاع العراقية 611 ألف 

قطعة سالح والرشطة العراقية 56 ألف قطعة.12 

يوجد يف العراق أحد أعىل معدالت جرائم القتل يف العامل، وأكرث من 45% من جرائم القتل كل عام تتضمن استعامل أسلحة 

نارية.13 

يُعزى انتشار األسلحة النارية يف العراق إىل عوامل سياسية وقانونية واجتامعية مختلفة ومعقدة. بعد انهيار نظام صدام حسني 

يف عام 2003، بيعت األسلحة املنهوبة من القواعد العسكرية ومراكز الرشطة يف األماكن العامة لسكان يائسني من حامية أنفسهم 

9  أبريل زيويل وآخرون، »تحليل قوة القيود القانونية عىل أسلحة مرتكبي العنف األرسي النارية وارتباطها بقتل الرشيك الحميم«، املجلة األمريكية لعلم األوبئة 187، 
العدد 11 )2018(.

https://www.amnesty.org.uk/how-isis- ،2018 10  منظمة العفو الدولية يف اململكة املتحدة، »كيف حصل تنظيم الدولة اإلسالمية عىل أسلحته«، 12 كانون الثاين/يناير
islamic-state-isil-got-its-weapons-iraq-syria

11  املرجع نفسه.
https://www.gunpolicy.org/ ،2020 12  فيليب ألربز وماركوس ويلسون، »العراق - حقائق وقانون وأرقام األسلحة«، كلية سيدين للصحة العامة، جامعة سيدين، 29 أبريل

firearms/region/iraq

13  كايتور نيوز، »غيانا من بني أول 20 دولة يف عدد جرائم القتل،« 22 ديسمرب 2014،
 https://www.kaieteurnewsonline.com/22/12/2014/guyana-among-top-20-countries-with-most-murders 

https://www.amnesty.org.uk/how-isis-islamic-state-isil-got-its-weapons-iraq-syria
https://www.amnesty.org.uk/how-isis-islamic-state-isil-got-its-weapons-iraq-syria
https://www.amnesty.org.uk/how-isis-islamic-state-isil-got-its-weapons-iraq-syria
https://www.gunpolicy.org/firearms/region/iraq
https://www.gunpolicy.org/firearms/region/iraq
https://www.gunpolicy.org/firearms/region/iraq
https://www.kaieteurnewsonline.com/2014/12/22/guyana-among-top-20-countries-with-most-murders/
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يف مجتمع تسوده الفوىض وانعدام القانون نسبيًا، ما أدى إىل حصول كثري من املواطنني العراقيني عىل أسلحة نارية بشكل فوري 

وكبري. ومن وجهة نظر قانونية، تسمح القوانني العراقية للمواطنني برشاء وحمل »مسدسات وبنادق نصف آلية وأسلحة هجومية 

أخرى« عند حصولهم عىل ترصيح رسمي وبطاقة هوية توضح معلوماتهم الخاصة إىل جانب أنواع األسلحة التي ميتلكونها.14  

باإلضافة إىل ذلك، ميكن بيع األسلحة الصغرية بشكل قانوين يف املتاجر واألسواق، وهو ما يساهم يف ارتفاع معدل امتالك األسلحة يف 

العراق.

ويف إقليم كردستان العراق، ورغم منح أصحاب األسلحة ستة أشهر لتسجيل أسلحتهم يف عام 2019 يف محاولة لضبط العنف 

املسلح ومعدالت الجرمية املرتفعة، مل تحقق هذه التدابري أثراً يذكر عىل استعامل األسلحة النارية.15 

ومن العوامل األخرى الستمرار انتشار األسلحة النارية يف العراق، كام حددها الباحثون املشاركون يف هذا التقرير عرب جمع 

البيانات:

قيام الدول املجاورة ببيع األسلحة النارية للعراق، ما يؤدي إىل زيادة عددها.  •

سبب هجوم تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( عدم استقرار كبري يف املنطقة وعرقل جهود الحكومة لضبط حيازة املدنيني   •

لألسلحة النارية.

تعترب األسلحة النارية رمزاً للقوة وتستخدم لكسب النفوذ االجتامعي. وكام ذكر أحد املشاركني يف هذه الدراسة،   •

»تُستخدم األسلحة النارية لكسب نفوذ سيايس، وال سيام أثناء االنتخابات«.16 

تساهم الهيمنة العشائرية يف املجتمع العراقي يف انتشار استعامل السالح.  •

يف السنوات األخرية، ولبناء قوة الجيش ومحاربة داعش بفاعلية أكرب، جندت الحكومة آالف العاطلني عن العمل يف قوات   •

الحشد الشعبي، وهو تنظيم ترعاه الدولة ويضم قرابة 40 ميليشيا. وقد ساهم ذلك يف انتشار األسلحة النارية ألن هؤالء 
األفراد حصلوا جميًعا عىل أسلحة.17

أدى عدم تطبيق ترشيعات األسلحة تطبيًقا مناسبًا من جانب الحكومة إىل متكني األفراد من امتالك األسلحة واستعاملها   •

بشكل غري قانوين، وغالبًا دون عواقب.

عملية استصدار ترصيح بحمل سالح ناري سهلة للغاية.  •

وإىل أن تتم السيطرة عىل انتشار حيازة األسلحة واستعاملها بني املدنيني يف العراق، سيستمر استعاملها يف العنف األرسي ضد 

النساء يف جميع أنحاء العراق. ومن األهمية مبكان أن متتلك مستويات الحكومة وصناع السياسات ومراقبي حقوق اإلنسان 

واملنظامت غري الحكومية جميعها فهامً كامالً لتأثري األسلحة النارية الصغرية عىل حياة وسالمة النساء يف العراق من أجل اتخاذ 

خطوات للحد من استعاملها وتقليل رضرها، وضامن قدرة النساء عىل مامرسة حقوقهن وحرياتهن كاملة.

https://www.reuters.com/article/us- ،2018 14  أحمد رشيد، »متاجر األسلحة يف بغداد تزدهر بعد إعادة التفكري بالحد من األسلحة يف العراق«، رويرتز، 19 أغسطس
iraq-guns-shops/baghdad-gun-shops-thrive-after-iraqi-rethink-on-arms-control-idUSKCN1L40DL

15  دانا طيب منمي، »كردستان العراق تستهدف الحد من األسلحة«، املونيتور، 6 مارس 2019،
 https://www.al-monitor.com/pulse/originals/03/2019/iraq-kurdistan-gun-violence.html

16  فضل املشارك عدم ذكر اسمه.
17  الحشد الشعبي جامعات مسلحة شيعية دينية ممولة ومدعومة من الحكومة العراقية ملحاربة داعش.

https://www.reuters.com/article/us-iraq-guns-shops/baghdad-gun-shops-thrive-after-iraqi-rethink-on-arms-control-idUSKCN1L40DL
https://www.reuters.com/article/us-iraq-guns-shops/baghdad-gun-shops-thrive-after-iraqi-rethink-on-arms-control-idUSKCN1L40DL
https://www.reuters.com/article/us-iraq-guns-shops/baghdad-gun-shops-thrive-after-iraqi-rethink-on-arms-control-idUSKCN1L40DL
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/03/iraq-kurdistan-gun-violence.html
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مراجعة لترشيعات استعامل األسلحة النارية يف العراق وإقليم كردستان العراق

اعتمدت حكومة إقليم كردستان والحكومة االتحادية العراقية ترشيعات مختلفة لتنظيم استعامل األسلحة النارية يف العراق. 

وفيام ييل مراجعة لتلك الترشيعات.

حكومة إقليم كردستان

عند مراجعة القوانني واللوائح املعمول بها يف إقليم كردستان العراق، نجد أن الترشيع الوحيد الذي ينظم استعامل األسلحة 

النارية هو القانون رقم )16( لسنة 1993 الصادر عن برملان حكومة إقليم كردستان الذي يتضمن 28 مادة. ويفرق القانون بني 

نوعني رئيسيني من األسلحة النارية: األسلحة النارية واألسلحة العسكرية. وال يستخدم هذه األخرية سوى أفراد القوات العسكرية 

الرسمية. وعىل الرغم من تجريم جميع األعامل املتعلقة باسترياد األسلحة النارية وتصديرها ونقلها وتصنيعها وحيازتها واالتجار بها 

وامتالكها، إال أن بيعها متاح للعموم يف العراق دون أي قيود قانونية 19.18. كام أن الطريقة الوحيدة لحيازة سالح ناري لألفراد هي 

الحصول عىل ترصيح رسمي من وزارة الداخلية يف حكومة إقليم كردستان. ويعاقب حامل السالح الناري غري املرخص بالسجن 

ملدة عام واحد.20  

الحكومة االتحادية العراقية

وفًقا لتقرير صدر عام 2011 عن وزارة الداخلية العراقية، »كان العراق مرسًحا للعديد من الحروب نتيجة ألفعال األنظمة 

الديكتاتورية، وبسبب تلك الحروب، يوجد أعداد كبرية من األسلحة املتداولة«.21 ويذكر التقرير أيًضا أن املدنيني - النساء 
واألطفال - هم األكرث ترضراً من هذه النزاعات.22

ويعترب قانون األسلحة رقم )51( لسنة 2017 أحدث قانون أصدره مجلس النواب العراقي بشأن تنظيم األسلحة النارية يف العراق، 

باإلضافة إىل قانون منع استعامل وانتشار األسلحة الكامتة للصوت رقم )38( لسنة 2016. وتنص املادة 2 من القانون األخري عىل 

أن »يعاقب بالسجن املؤبد كل من حاز أو حمل أو صنع أو أصلح سالًحا ناريًا كامتًا للصوت أو الكاتم فقط أو تاجر به«.23  كذلك، 

تنص املادة 1 من التعليامت رقم 8 لعام 2000 التي تنظم محالت بيع وتصليح األسلحة النارية وأسلحة الصيد، عىل عدم جواز بيع 

أو إصالح أي سالح إال بترصيح رسمي من وزير الداخلية.24  

وتجدر اإلشارة إىل أن إحدى املشكالت الكربى يف الترشيعات املذكورة هي عدم التنفيذ. فرغم وجود قوانني نافذة مناسبة، ترتدد 

السلطات املعنية يف تطبيق تدابري ملنع انتشار األسلحة النارية الصغرية. وذكر أحد القضاة وجود بعض الثغرات يف القوانني النافذة، 

وقد تكون املشكلة الرئيسية هي التنفيذ. عالوة عىل ذلك، أدى االنقسام السيايس ووجود مجموعات ميليشيات مختلفة يف العراق 

إىل إعاقة تدابري الحد من األسلحة النارية.

18  املادة 3 من القانون رقم 16 لسنة 1993.
19  بحسب مشارك يف املشاورات.

20  املادة 21)3( من القانون رقم 16 لسنة 1993.
21 جمهورية العراق، وزارة الداخلية، »التقرير الوطني لجمهورية العراق عن األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة، 2011«، 2012،

 http://www.poa-iss.org/CASACountryProfile/PoANationalReports/93@2012@PoA-Iraq-2012-E.pdf

22  املرجع نفسه.
23  القانون متاح عىل 

24  التعليامت متاحة عىل 
https://www.dorar-aliraq.net/threads/920826   

 http://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook.aspx?page=1&SC=120120013205319

http://www.poa-iss.org/CASACountryProfile/PoANationalReports/2012@93@PoA-Iraq-2012-E.pdf
https://www.dorar-aliraq.net/threads/920826-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D8%B1%D9%82%D9%85-38-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2016
http://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook.aspx?page=1&SC=120120013205319
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تدابري وزارة الداخلية للحد من استعامل األسلحة النارية يف العراق

ذكرت الجهات املعنية التي قابلها الباحثون إلعداد هذا التقرير األنشطة التالية بوصفها تدابري احرتازية اتخذتها ملنع انتشار 

األسلحة الصغرية، وال سيام األسلحة النارية:

مصادرة جميع األسلحة غري املرخصة.  •

إنشاء جهات للتحقيق يف األسلحة املصادرة.  •

تقليص مدة الترصيح من سنتني إىل سنة.  •

زيادة رسوم الترصيح من 50000 إىل 100000 دينار ورسوم تجديده من 30000 إىل 60000 دينار.  •

أهداف هذا التقرير

يعد جمع بيانات عن استعامل األسلحة النارية يف أعامل العنف ضد النساء عملية صعبة يف العراق حيث ال توجد مؤسسة أو جهة 

وحيدة مسؤولة عن تسجيل هذه املعلومات يف قاعدة بيانات مركزية. وإنشاء سجل لهذه البيانات يساعد الحكومات واملنظامت 

غري الحكومية ومنظامت حقوق اإلنسان الدولية يف تعميق فهم األسلحة النارية وتوفرها بوصفها سببًا أساسياً للعنف ضد املرأة 

ومعالجة أثر األسلحة النارية عىل النساء الاليئ يواجهن العنف األرسي.

يسعى هذا التقرير إىل بناء فهم أسايس للعالقة بني انتشار األسلحة النارية والعنف ضد النساء يف العراق عن طريق جمع األدلة 

املتوفرة واآلراء يف ست محافظات رئيسية. أعد التقرير يف إطار مرشوع تعاوين بني أسودا، وهي منظمة غري ربحية رائدة مقرها 

السليامنية يف إقليم كردستان العراق ومكرسة للدفاع عن حقوق املرأة يف العيش بدون عنف وقمع، ورابطة النساء الدولية للسالم 

والحرية يف جنيف، وهي منظمة دولية غري حكومية مقرها جنيف ملتزمة بتعزيز السالم من منظور نسوي، وهو يهدف إىل الدفاع 

عن وتقديم اإلرشاد لتدابري وسياسات الحد من أثر األسلحة النارية عىل النساء العراقيات املعرضات لخطر العنف وسوء املعاملة.

منهجية البحث

لجمع البيانات التي وردت يف هذا التقرير، ركز ستة باحثني محرتفني من مشارب شتى قانونية وحقوقية وأكادميية )انظر 

امللحق لالطالع عىل التفاصيل( عىل جمع معلومات من عدد من األطراف املعنية يف ست محافظات رئيسية: بغداد والبرصة 

وأربيل ودهوك واملوصل والسليامنية. تشمل هذه العينة ثالث محافظات تخضع لسلطة الحكومة االتحادية العراقية - متثل 

أكرب املحافظات يف الشامل )املوصل( والوسط )بغداد( والجنوب )البرصة( - وثالث يف إقليم كردستان العراق )دهوك وأربيل 

والسليامنية(.. اختريت هذه املحافظات الست إلنشاء مجموعة من البيانات املتعلقة باستعامل األسلحة النارية يف العنف ضد 

النساء يف جميع مناطق العراق.

جمعت البيانات من مجموعة واسعة من األطراف، خاصة الجهات الحكومية واملنظامت غري الحكومية التي تركز عىل قضايا املرأة. 

جمع الباحثون البيانات عرب مقابالت مع ممثلني رئيسيني من كل مؤسسة والحصول عىل البيانات ذات الصلة والوثائق املتعلقة 

مبشكلة العنف ضد النساء. أجريت املقابالت باستخدام أسئلة مفتوحة ومصدر جميع البيانات هو املؤسسات املشاركة يف الدراسة، 

حيث قدم كل منها بيانات من سجالته الخاصة، عند توفرها.
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ولتعزيز البيانات واألفكار املتوفرة ألغراض هذا التقرير، أجرت أسودا والباحثون أيًضا مشاورات وطنية ليوم واحد بشأن هذا 

املوضوع. عقدت املشاورات، مبشاركة األطراف املعنية الرئيسية من جميع أنحاء العراق، يف السليامنية يف 5 ترشين األول/أكتوبر 

2019. وحرضها قرابة 30 شخًصا، بينهم ممثلون عن عدد من الدوائر الحكومية واملنظامت غري الحكومية وكذلك نشطاء يف حقوق 

املرأة. وقد ساهم املشاركون بآراء خبرية وسجالت رسمية لتحسني البيانات والنتائج املتاحة يف هذا التقرير الذي يجسد املعلومات 

املجمعة أثناء املشاورات.

ميكن االطالع عىل قامئة كاملة باألشخاص واملنظامت الذين جرى االتصال بهم يف إطار مرشوع البحث هذا يف امللحق أ.

التحديات والقيود

كام توقع الباحثون، واجهت هذه الدراسة عدًدا من املعوقات. أواًل وقبل كل يشء، ال توجد مؤسسة مركزية يف العراق ترصد جميع 

حاالت العنف ضد النساء، وإمنا هناك عدد من املؤسسات تجمع البيانات بطريقة مشتتة وغري منظمة وال تتاح هذه البيانات يف 

قاعدة بيانات مشرتكة. ولذلك، ال تتوفر قاعدة بيانات مصنفة حسب الجنس عن أعامل العنف، والسيام بشأن األدوات املحددة 

املستخدمة يف أعامل العنف. ويدار العديد من قواعد البيانات املوجودة بطريقة سيئة.

وهذا التشتت أكرث وضوًحا خارج إقليم كردستان-العراق، حيث ال توجد أي مؤسسة مركزية تدافع عن حقوق النساء اللوايت 

يواجهن العنف وسوء املعاملة. أما داخل اإلقليم، فتعمل مديرية مكافحة العنف ضد النساء التابعة لوزارة الداخلية يف حكومة 

اإلقليم عىل التوعية مبشكلة العنف األرسي وانتشاره بالتعاون مع مؤسسات حكومية ومنظامت غري حكومية يف اإلقليم. وتعمل 

أسودا يف رشاكة وثيقة مع املديرية، التي قدمت دعاًم وأفكاًرا طوال هذه الدراسة.

باإلضافة إىل عدم وجود قاعدة بيانات مركزية، خلق اختالف قواعد ولوائح جمع ونرش البيانات التي وضعتها حكومة إقليم 

كردستان عن تلك التي وضعتها الحكومة العراقية مزيًدا من الصعوبات للباحثني يف هذه الدراسة. أخريًا، واجه الباحثون صعوبات 

نتيجة سلسلة املظاهرات واإلرضابات يف جميع أنحاء العراق طوال فرتة جمع البيانات.

وعىل الرغم من هذه التحديات والقيود، متكن الباحثون من جمع كمية كافية من البيانات وعىل نطاق كاف لتشكيل تصور واضح 

عن العالقة بني األسلحة الصغرية والعنف ضد النساء يف العراق.

النتائج

يف القسم التايل، تناقش نتائج كل مدينة عىل حدة. وجدير بالذكر أن لكل محافظة ميزاتها وقيودها. ولذلك، استخدمت طرق 

مختلفة ملدن معينة بناء عىل ظروف املنظامت والدوائر الحكومية العاملة يف كل محافظة. عىل سبيل املثال، بينام كانت طرق 

جمع البيانات متشابهة جًدا يف مدن إقليم كردستان، كان الوصول إىل سجالت املؤسسات الحكومية يف وسط وجنوب العراق مقيًدا 

للغاية.

بشكل عام، حصل الباحثون عىل جميع املعلومات الواردة يف هذا التقرير تقريبًا من مصادر أساسية.



10

بغداد

واجهت الباحثة املكلفة ببغداد تحديات عديدة يف جمع البيانات. يف البداية، مل تتمكن من جمع سوى بيانات غري رسمية من 

منظامت غري حكومية تعمل عىل قضايا املرأة يف املدينة ومن مديرية حكومية واحدة. فقد رفضت الجهات الرسمية واإلدارات 

الحكومية تقديم أي بيانات عن استعامل السالح يف أعامل عنف ضد املرأة، مدعية أنها ال متلك أي قواعد بيانات أو سجالت 

رسمية لهذه الحاالت. عالوة عىل ذلك، أدى عدم التنسيق بني الدوائر الحكومية، كمراكز الرشطة واملحققني واملحاكم ولجان 

حقوق اإلنسان، إىل عدم الحصول عىل أي سجالت رسمية أو دقيقة. ومع ذلك ورغم هذه الصعوبات، متكنت الباحثة من إجراء 

مقابالت مع ممثلني من مؤسسات عدة لتقيص العالقة بني استعامل األسلحة الصغرية وأعامل العنف ضد النساء. ويتضمن امللحق 

ب أسئلة املقابلة التي استخدمها جميع الباحثني املشاركني يف الدراسة.

املنظامت غري الحكومية التي قدمت بيانات غري رسمية:

منظمة بسمة األرسة  •

مديرية الرتبية بالرصافة  •

منظمة وقف إطالق النار  •

الجدول 1: حاالت العنف ضد النساء، مبا فيها باستعامل أسلحة نارية - بغداد
مالحظة: متثل البيانات حاالت العنف األرسي والعنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي ضد النساء يف بني متوز/يوليو 

2017 وحزيران/يونيو 2019.

عدد الحاالت املسجلةاسم املؤسسة/املنظمةرقم
حاالت تتضمن 

استخدام سالح ناري

حاالت ال تتضمن 

استخدام سالح ناري

وصف العنف )جميع 

الحاالت املسجلة(

عنف أرسي وجنيس801664بسمة األرسة1

2
منظمة وقف إطالق 

النار
913203710

عنف أرسي وعنف 

جنيس وتحرش ومحاولة 

اغتصاب وقتل وتهديد

اعتداء جسدي101مديرية الرتبية بالرصافة3

994219775املجموع
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http://iraq.alterinter.org/IMG/pdf/Final_Policy_Paper_Women_Lost_Liberties__english.pdf ،2010 ،»25  »النساء العراقيات: الحريات املفقودة

لسوء الحظ، ونتيجة التحديات العامة يف الحصول عىل بيانات عن العنف ضد النساء والتحديات التي واجهتها الباحثة يف محاولة 

جمع البيانات، من الصعب إثبات وجود عالقة ارتباط بني العنف ضد النساء وانتشار األسلحة النارية يف بغداد. بيد أن البحث 

أظهر أن هذا العنف ازداد عموماً منذ عام 2003، عندما بدأت األسلحة النارية تتكاثر برسعة.25 

واستناًد إىل األبحاث واملقابالت، حددت الظروف التالية بوصفها عوامل رئيسية وراء انتشار األسلحة الصغرية يف بغداد:

وجود جامعات دينية مسلحة مختلفة يف املدينة، غالبيتها ال تعرتف بها الحكومة. يعيش الشيعة والسنة يف بغداد وقد   •

دفعهم انعدام الثقة املتبادل إىل حمل األسلحة النارية لحامية أنفسهم.

أثناء غزو داعش، ساهمت الحكومة العراقية يف تسليح ميليشيات مختلفة، أصبح العديد منها اآلن جزًءا من قوات   •

الحشد الشعبي التي ترعاها الدولة، وهذا ما يضفي الرشعية عىل استمرار تسليحها. ويوجد معظم هذه املليشيات يف 

بغداد وضواحيها. 

عدم وجود إجراءات أمنية فعالة من الحكومة املركزية ملنع انتشار األسلحة يف املدينة.  •

تشجيع املواطنني عىل امتالك أسلحة نارية للدفاع عن النفس، وهو ما يرتبط أيًضا بارتفاع معدالت الجرمية.  •

الشكل 1: بغداد )متوز 2017 - حزيران 2019(

%22

%82

حاالت تتضمن استخدام سالح ناري

حاالت مسجلة

http://iraq.alterinter.org/IMG/pdf/Final_Policy_Paper_Women_Lost_Liberties__english.pdf
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البرصة

عىل غرار املدن األخرى املشمولة بهذا التقرير، ال توجد مؤسسة محددة يف البرصة تركز عىل تسجيل حاالت العنف ضد النساء، 

إمنا يوجد جهات ومنظامت مختلفة تجمع بيانات عن هذه القضية بصفة مستقلة. نتيجة لذلك، ال يوجد مصدر موحد للبيانات يف 

البرصة عن حاالت العنف ضد النساء وال الحاالت التي تتضمن استعامل سالح ناري.

إضافة لذلك، متتلك كل مؤسسة أنواًعا مختلفة من البيانات - وهو تحد كبري يجعل من الصعب جداً مقارنة األرقام أو املعلومات 

بدقة. كام تخضع البيانات الرسمية لرقابة صارمة من وزارة الداخلية وال تنرش علًنا.

استهدفت الباحثة املكلفة بالبرصة، آخذة هذه العوامل بعني االعتبار، املؤسسات التالية لجمع البيانات:

•     السيدة نزال بدر )ناشطة يف مجال حقوق املرأة(. رشطة حامية األرسة والطفل يف البرصة.     •

•     الدكتورة انتصار حسني )ناشطة يف مجال حقوق املرأة(. الرشطة املجتمعية.       •

•     السيدة هدى محمد )ناشطة يف مجال حقوق املرأة(. مؤسسة امليامني اإلنسانية.      •

•     السيدة غيداء التميمي )ناشطة يف مجال حقوق املرأة(. جمعية التقوى لحقوق املرأة والطفل.     •

منظمة املناهل.  •

جمعية أمني لإلغاثة والتنمية.  •

ويوضح الجدول التايل عدد حاالت العنف التي سجلتها الجهات املذكورة أعاله لعام 2019، وهي السنة الوحيدة التي توفرت عنها 

بيانات. وجمعت كافة املعلومات الواردة هنا من املقابالت الفردية وردود املؤسسات وقواعد بياناتها املتاحة.

الجدول 2: حاالت العنف ضد النساء، مبا فيها باستعامل أسلحة نارية - البرصة
مالحظة: متثل البيانات حاالت العنف األرسي والعنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي ضد النساء يف عام 2019.

عدد الحاالت املسجلةاسم املؤسسة/املنظمةرقم
 حاالت تتضمن

استخدام سالح ناري

 حاالت ال تتضمن

 استخدام سالح

ناري

 وصف العنف )جميع

)الحاالت املسجلة

غري محدد2500250منظمة املناهل1

2
مؤسسة امليامني 

اإلنسانية
60001505850

عنف اقتصادي وعنف أرسي 

وعنف جنيس وزواج أطفال

3
جمعية التقوى لحقوق 

املرأة والطفل
14302101220

عنف جنيس وعنف أرسي 

وعنف جندري وعنف نفيس

4
جمعية أمني لإلغاثة 

والتنمية
غري محدد52052

1000100900الرشطة املجتمعية5
اعتداء جسدي وعنف أرسي 

وتحرش
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الشكل 2: البرصة )2019(

%5.3

%95

حاالت تتضمن استخدام سالح ناري

حاالت مسجلة

عدد الحاالت املسجلةاسم املؤسسة/املنظمةرقم
 حاالت تتضمن

استخدام سالح ناري

 حاالت ال تتضمن

 استخدام سالح

ناري

 وصف العنف )جميع

)الحاالت املسجلة

6
رشطة حامية األرسة 

والطفل يف البرصة

رفضوا تقديم بيانات، 

لكنهم ذكروا أن لديهم 

العديد من الحاالت.

87324608272املجموع

ومن املشكالت الرئيسية يف هذه البيانات أن نسبة الخمسة باملئة من الحاالت التي تتضمن استخدام سالح ناري متثل أساًسا 

الحاالت القصوى التي أدت إىل وفاة أو إصابة شديدة. وقد أدركت الباحثة، من املقابالت، أن األسلحة النارية ال تستعمل يف أعامل 

العنف فحسب بل وتستغل أيًضا لحرمان النساء من طلب الحصول عىل التعليم، وإرغامهن عىل الزواج، وحرمانهن من حقوقهن 

القانونية، ومنعهن من العمل - حاالت ال يبلغ عنها كثرياً لكنها منترشة عىل نطاق واسع. إن مستوى الفساد يف البرصة مرتفع جداً 

وكثري من الناس محرومون من الخدمات والحريات األساسية.

وقد خلص البحث إىل تحديد العوامل الرئيسية التالية وراء انتشار استعامل األسلحة النارية يف البرصة:

بعد انهيار نظام صدام حسني عام 2003، نهبت قبائل وجامعات مختلفة مخازن األسلحة. ولهذا، يوجد عدد هائل من   •

األسلحة يف أيدي أشخاص غري مرصح لهم خارج الجهات الرسمية.

كان نظام صدام يسلح جامعات قبلية للدفاع عنه وحاميته من الغزو األجنبي. وال يزال هؤالء يحتفظون باألسلحة.  •
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يف عام 2003، استهدف الكثري من أفراد الجيش العراقي عىل يد مدنيني عندما دخلت القوات الربيطانية البرصة. وقد   •

هددهم املدنيون بتسليمهم إىل القوات الربيطانية إذا مل يعطونهم أسلحتهم. ويف معظم الحاالت، سلم الجنود أسلحتهم 

خوفًا عىل حياتهم، بل وصودرت مالبسهم العسكرية وممتلكاتهم الشخصية. وبذلك، وصلت األسلحة إىل أيدي املدنيني 

بأعداد هائلة.

ال توجد إجراءات أمنية مشددة ملراقبة الحدود، ما يجعل تجارة األسلحة سهلة للغاية.  •

انتشار تهريب املخدرات وعصابات التهريب واالتجار بالبرش. يعتمد مرتكبو هذه الجرائم عىل األسلحة النارية لتنفيذ   •

أنشطتهم ويبذلون جهوًدا للحصول عليها، بوسائل غري قانونية عادة.

تساعد هيمنة العشائر واألحزاب وامليليشيات، باإلضافة إىل عدم استقاللية املؤسسات األمنية والقضاء نتيجة تأثري   •

الجامعات السياسية املختلفة أو ضغوطها، يف انتشار األسلحة الصغرية وزيادة العنف. 

انترش العنف باألسلحة النارية ضد النساء عىل نطاق واسع خاصة من عام 2004 إىل عام 2008، عندما ساهمت   •

ميليشيات غري منظمة وانعدام االنضباط بني أعضائها يف زيادة السلوك العنيف بشكل كبري. كثرياً ما تُقتل نساء من 

البرصة علناً عىل أيدي أحزاب دينية ويسارية وجامعات مسلحة وميليشيات يف األماكن العامة بذريعة التعامل مع قوات 

أجنبية أو انتهاك التعاليم الدينية واالجتامعية أو قضايا الرشف. وقد تقلصت هذه الظاهرة نوعاً ما بعد معركة البرصة، 

التي طرد فيها الجيش العراقي ميليشيا جيش املهدي من املدينة، لكن مثة أمثلة حديثة عديدة عىل استمرار استهداف 

املدافعات عن حقوق اإلنسان عىل يد امليليشيات.

مثة صلة غري مبارشة بني زيادة العنف ضد الرجال وزيادة العنف ضد النساء. عىل سبيل املثال، إذا تعرض الزوج للعنف   •

أو حتى للقتل، فستكون زوجته أكرث عرضة للعنف ألنها قد تُجرب عىل العمل أو تتعرض لإلذالل ألنها أرملة. ومع استمرار 

االضطراب وعدم االستقرار يف البرصة، باتت النساء أكرث عرضة لخطر العنف املرتبط باستمرار العنف ضد الرجال وفيام 

بينهم.

دهوك

يف محافظة دهوك، جمعت الباحثة البيانات من املؤسسات التالية:

املديرية العامة ملناهضة العنف ضد املرأة.  •

مديرية مناهضة العنف ضد املرأة يف دهوك.  •

محاكم األحداث والجنايات والجنح يف دهوك.  •

املديرية العامة للرشطة ومثانية مخافر رشطة.  •

وعىل غرار أربيل، مل تقدم هذه املؤسسات سوى بيانات من عام 2018 واألشهر الستة األوىل من عام 2019. ويبني الجدول التايل 

جميع حاالت العنف ضد النساء، مبا فيها باستعامل أسلحة نارية. جمعت هذه املعلومات من كل مؤسسة استناًدا إىل سجالتها.
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الجدول 3: حاالت العنف ضد النساء، مبا فيها باستعامل أسلحة نارية - دهوك
مالحظة: متثل البيانات حاالت العنف األرسي والعنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي ضد النساء يف عام 2018 

واألشهر الستة األوىل من عام 2019.

السنة
عدد الحاالت 

املسجلة
كالشينكوفمسدس

أسلحة نارية 

غري مرشوعة

أنواع أخرى 

من األسلحة

وصف العنف )جميع الحاالت 

املسجلة(

201824863022142220
عنف جسدي وعنف جنيس ومحاولة 

اغتصاب

201926 12162115181015
عنف أرسي وعنف نفيس وعنف 

جنيس واعتداء جسدي

26  ميثل هذا الرقم ستة أشهر من عام 2019، من 1 كانون الثاين/يناير إىل 30 يونيو 2019.

الشكل 4: دهوك )أول 6 أشهر من 2019(الشكل 3: دهوك )2018(

%4 %

%96 %100.97

حاالت تتضمن استخدام سالح ناري حاالت مسجلة

تعرض الوضع يف دهوك للخطر بسبب تدفق النازحني، وتحديداً اإليزيديني الذين فروا من املوصل بعد غزو داعش واستقروا يف 

املدينة. وبالتايل، تعاملت السلطات مع جميع حاالت العنف عىل قدم املساواة دون فصل املجتمعات املضيفة. ولذلك، ال توجد 

بيانات دقيقة عن حاالت العنف ضد النساء اللوايت يعشن يف املدينة. وتظهر البيانات املجمعة واملقابالت مع األطراف املعنية أن 

العنف الجسدي واألرسي هام أكرث أنواع العنف انتشاراً يف دهوك.
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أربيل

يف أربيل، تواصل الباحث مع جميع الجهات املعنية لجمع بيانات رسمية عن استعامل األسلحة النارية يف أعامل العنف ضد 

النساء، وهي:

املديرية العامة ملناهضة العنف ضد املرأة.  •

مخافر رشطة )13 مخفرًا يف املحافظة بأكملها(.  •

محكمة التحقيق يف أربيل.  •

مديرية مناهضة العنف ضد املرأة يف سوران.  •

مكتب مكافحة الجرمية  •

مل تتمكن هذه املؤسسات من توفري بيانات سوى لعامي 2018 و2019.

الجدول 4: حاالت العنف ضد النساء، مبا فيها باستعامل أسلحة نارية - أربيل
مالحظة: متثل البيانات حاالت العنف األرسي والعنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي ضد النساء يف 2018 و2019.

السنة
عدد الحاالت 

املسجلة
كالشينكوفمسدس

أسلحة نارية 

غري مرشوعة

أنواع أخرى 

من األسلحة 

وصف العنف )جميع الحاالت 

املسجلة(

201836594352111742150
عنف أرسي وعنف جنيس وتحرش 

واغتصاب وقتل

201927 31236212341621751
عنف أرسي وجرائم رشف وإساءة 

لفظية وعنف جنيس

كام يتضح من الشكلني أعاله، ارتفع عدد حاالت العنف ضد النساء التي تتضمن استعامل أسلحة نارية أو التهديد باستعاملها 

)كاملسدسات وبنادق الكالشينكوف واألسلحة النارية غري املرخصة قانونياً( بنسبة 10% بني عامي 2018 و2019.

تظهر مناقشات الباحث مع ممثيل املنظامت التي جرت استشارتها أن العنف األرسي من أكرث أنواع العنف ضد النساء شيوًعا. بيد 

أن البيانات املتاحة ال تشمل ذاك املستوى من التفاصيل بسبب املامرسات اإلدارية للمؤسسات العاملة يف أربيل. فجميع أعامل 

العنف تسجل ببساطة دون اإلشارة إىل نوع العنف، ويف كثري من الحاالت، يبلغ الناجون مؤسسة ما عن العنف لكنهم ال يعودون 

للمتابعة. ونتيجة لذلك، سجل العديد من حاالت العنف بتفاصيل محدودة جداً. باإلضافة إىل هذه التحديات، ال يوجد تنسيق بني 

املؤسسات يف أربيل بشأن تسجيل البيانات وتبادلها، وبالتايل قد يوجد بعض االزدواجية يف هذه األرقام.

27  ميثل هذا الرقم مثانية أشهر من عام 2019، من 2019/01/01 إىل 2019/08/31.
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الشكل 6: أربيل )2019(الشكل 5: أربيل )2018(

%32.5
%22.4

%75 %82

حاالت تتضمن استخدام سالح ناري حاالت مسجلة

مع ذلك، تُظهر هذه األرقام بوضوح الرتابط بني زيادة انتشار األسلحة النارية وارتفاع معدالت العنف ضد النساء يف أربيل. وفًقا 

ملصادر الباحث، تُستخدم األسلحة النارية عموًما وسيلة لتهديد النساء والفتيات. كام ذكر أنه يف معظم الحاالت، تتخذ إجراءات 

قانونية ضد مرتكبي العنف، لكن الضحايا غالبًا ما يرتاجعون عن التهم، والسبب كام يقول معظمهم هو حامية أطفالهم.

العوامل املساهمة يف استعامل األسلحة النارية يف أعامل العنف ضد النساء يف أربيل

من أكرث الظروف التي تؤدي إىل استعامل أسلحة نارية يف العنف ضد النساء الخالفات األرسية، والخيانة الزوجية، واإلدمان عىل 

املخدرات. ومن العوامل املساهمة يف توفر األسلحة النارية يف املنطقة:

سهولة رشاء األسلحة النارية يف األسواق واملحالت التجارية هي السبب الرئيس وراء انتشارها عىل نطاق واسع.  •

تردد السلطات يف اتخاذ تدابري جادة لضبط األسلحة النارية، مدعية أن تطبيق قوانينها صعب جداً يف أربيل بسبب قربها   •

من مدن أخرى - تحديًدا املوصل وكركوك، الخاضعتني لسلطة الحكومة العراقية وقوانينها املختلفة - والتنقل املستمر 

للناس بني هذه املدن.

بعد عام 2014، تعرضت املنطقة ألزمة مالية ساهمت يف زيادة معدالت الجرمية، وتحديًدا، استعامل األسلحة النارية   •

الرتكاب الجرائم.
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https://www.wired.com/story/terror- ،2017 28   براين كاسترن، »حرصيًا: تتبع سلسلة إمداد أسلحة داعش - العودة إىل الواليات املتحدة«، وايرد، 12 ديسمرب
industrial-complex-isis-munitions-supply-chain

29  رابطة النساء الدولية للسالم والحرية، ما زلنا هنا )جنيف: رابطة النساء الدولية للسالم والحرية(، 2019،
 https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/08/2019/ENG_We-Are-Still-Here_Mosulite-Women.pdf

املوصل

يف املوصل، تواصلت الباحثة مع جهات حكومية وغري حكومية لجمع البيانات عن تأثري األسلحة النارية عىل العنف ضد النساء. 

ورغم مواجهة العديد من العقبات، متكنت الباحثة من جمع معلومات قيمة من ست منظامت إنسانية وأربعة نشطاء ومديرية 

رشطة نينوى )املوصل(. واملؤسسات املشاركة هي:

•     رشطة نينوى. منظمة املسلة.       •

•     منظمة سبع سنابل. دائرة نشطاء املجتمع املدين.      •

•     منظمة أنقذوا األطفال. نقابة املحامني باملوصل.      •

•     مؤسسة التكاتف - تنظيم املوصل. منظمة نداء.       •

قدمت هذه املنظامت بيانات كمية ونوعية عن حاالت العنف املبلغ عنها خالل العامني 2018 و2019 يف املوصل وضواحيها.

تجدر اإلشارة إىل أن هذه البيانات ال متثل سوى عينة عن استعامل األسلحة النارية يف حاالت العنف األرسي يف املوصل، ألن 

املؤسسات ذات الصلة بالحكومة تحديًدا أبدت تردداً كبرياً يف تقديم البيانات. ومع ذلك، تظهر هذه العينة أن عدد الحاالت التي 

استخدمت فيها أسلحة نارية مرتفع للغاية.

يعترب اجتياح داعش للموصل عام 2014 السبب الرئيس النتشار األسلحة النارية يف املدينة. ويف عام 2016، اكتشفت القوات 

الحكومية العراقية التي تقاتل مسلحي داعش الستعادة السيطرة عىل املوصل أن التنظيم كان ينتج أسلحة نارية يف منشآت رسية 

يف املنطقة.28 وتفاقم هذا الوضع بسبب تسليح مليشيات مختلفة دعمت الجيش العراقي للسيطرة عىل املدينة.

ومنذ هزمية داعش يف 10 متوز/يوليو 2017، سجلت املنظامت املذكورة األرقام الواردة أدناه عن االنتهاكات. وبسبب الدمار 

الشامل للمدينة ووجود ميليشيات شيعية عديدة مختلفة )الحشد الشعبي( يف املدينة، كانت عملية جمع البيانات عن هذا 

املوضوع الحساس صعبة جداً. ويقدم تقرير نرشته منظمة النساء الدولية للسالم والحرية يف عام 2019، بعنوان ما زلنا هنا، تحلياًل 
متعمًقا ألثر العمليات العسكرية يف املوصل عىل حقوق اإلنسان للسكان املدنيني وتأثريها الكبري عىل النساء والفتيات.29

ويوضح الجدول التايل عدد حاالت العنف ضد النساء التي سجلتها كل جهة وسامت العنف املرتكب.

https://www.wired.com/story/terror-industrial-complex-isis-munitions-supply-chain/
https://www.wired.com/story/terror-industrial-complex-isis-munitions-supply-chain/
https://www.wired.com/story/terror-industrial-complex-isis-munitions-supply-chain/
https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2019/08/ENG_We-Are-Still-Here_Mosulite-Women.pdf
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30   األحرف األوىل ألشخاص فضلوا عدم ذكر أسامئهم.

31  فضلت املنظمة عدم ذكر اسمها.

رقم
اسم وموقع 

املؤسسة/املنظمة

عدد 

الحاالت 

املبلغ 

عنها

حاالت 

تتضمن 

استخدام 

سالح ناري

حاالت ال 

تتضمن 

استخدام 

سالح ناري

وصف العنف )جميع 

الحاالت املسجلة(

أسلحة أخرى مستخدمة يف أعامل عنف 

)عند توفر املعلومات(

1
منظمة املسلة 

)املوصل - سنجار(
720128592

قتل عمد وعنف جسدي 

وعنف جنيس كالتحرش 

اللفظي والعنف الجنيس

انفجارات وعبوات ناسفة، وقصف 

عشوايئ أثناء تحرير املوصل

2

نشطاء املجتمع 

املدين )وعد 

العبادي، صفوان 

املدين، د ي، س ي 

ش( 30 )املوصل(

1370321338

محاولة اغتصاب وقتل 

وتهديد وزواج أطفال 

وزواج قرسي وتعذيب 

وتحرش وعنف جندري 

وغريها

3
منظمة د ل 
)املوصل( 31

2004196

تهديد بالقتل واعتداء 

جسدي ورسقة ممتلكات 

وتهجري قرسي

4
نقابة املحامني 

باملوصل
39039

اعتداء جسدي وتقييد 

حرية الحركة

5
منظمة نداء 

)املوصل(
150545

تهديد وعنف جسدي 

وعنف اجتامعي 

كتقييد حريات وحركة 

النساء وتقييد عالقاتهن 

االجتامعية )عزل( 

والسجن وزواج األطفال

سياط

6
مديرية رشطة 

نينوى - املوصل
17711166

تهديدات وقتل واعتداء 

جسدي ورسقة

الجدول 5: حاالت العنف ضد النساء، مبا فيها باستعامل أسلحة نارية - املوصل
مالحظة: متثل البيانات حاالت العنف األرسي والعنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي ضد النساء يف 2018 و2019.
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رقم
اسم وموقع 

املؤسسة/املنظمة

عدد 

الحاالت 

املبلغ 

عنها

حاالت 

تتضمن 

استخدام 

سالح ناري

حاالت ال 

تتضمن 

استخدام 

سالح ناري

وصف العنف )جميع 

الحاالت املسجلة(

أسلحة أخرى مستخدمة يف أعامل عنف 

)عند توفر املعلومات(

7
منظمة سبع سنابل 

)املوصل(
3400340

تهديدات وعنف أرسي 

كاالعتداء الجسدي 

والتعذيب والتهجري 

القرسي والزواج القرسي 

وزواج األطفال

8
منظمة أنقذوا 

األطفال )املوصل(
500323177

تقييد حريات وإيذاء 

نفيس وتهديدات 

وشتائم واعتداء جسدي، 

كاالعتداء بالسالح أو 

بدونه، واحتجاز غري 

قانوين وتعذيب واحتيال 

ورسقة وتحرش جنيس 

وزواج قرسي وزواج 

أطفال

معادن مؤذية

9
 مؤسسة التكاتف 

)املوصل(
51832 20933 309

قتل وإيذاء نفيس واعتداء 

جسدي واحتجاز غري 

قانوين واحتيال ورسقة 

أموال وتحرش جنيس 

وزواج قرسي وزواج 

أطفال وتقييد حريات

سكاكني

87324608272املجموع

32  ال يوجد تصنيف محدد يبني إن كانت هذه األرقام تشمل التهديد أو القتل.
33  هذا يشمل جميع أنواع العنف األخرى املذكورة يف الجدول.
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الشكل 7: املوصل ) 2018 و 2019(

%17.7

%85

حاالت تتضمن استخدام سالح ناري

حاالت مسجلة

العوامل املساهمة يف استعامل أسلحة نارية يف أعامل العنف ضد النساء يف املوصل

بعد التشاور مع املنظامت العاملة يف املوصل للحصول عىل بيانات لهذا التقرير، أشارت مصادر الباحث إىل األسباب التالية بوصفها 

عوامل أساسية وراء استعامل أسلحة نارية يف أعامل العنف ضد النساء:

األسلحة النارية هي األسلحة األساسية املستخدمة يف العادات والتقاليد القبلية، كغسل العار وما يسمى بجرائم   •

»الرشف«، التي تُرتكب ضد النساء املتهامت بتشويه سمعة العشرية.

أعامل العنف التي أطلقها اجتياح داعش للموصل. يف أعقاب االجتياح، انتقلت جامعات مسلحة مختلفة إىل املدينة، ما   •

أدى إىل تفاقم الوضع. وأصبحت السيطرة عىل األسلحة شبه مستحيلة عىل السلطات العامة يف املدينة وغالبًا ما تستخدم 

األسلحة النارية لتسوية النزاعات بني امليليشيات املختلفة.

أدى غياب السلطات الحكومية )أمنية وعسكرية عىل حد سواء( أثناء احتالل داعش إىل فرص كبرية لنرش األسلحة النارية   •

وارتكاب العنف.

عدم قدرة النساء عىل الدفاع عن أنفسهن والضغط عليهن لعدم إبالغ السلطات األمنية عن العنف بسبب العادات   •

والتقاليد يف املجتمع.

عدم وجود تنسيق أو جهد بني الحكومة والهيئات ونشطاء املجتمع املدين للتوعية بعواقب استعامل أسلحة نارية عىل   •

النساء. كان الرتكيز الرئييس للمجتمع الدويل عىل إعادة بناء البنية التحتية للمدينة.

ال توجد آلية لضامن تعقب األسلحة التي بحوزة قوات األمن وتخزينها وتنظيمها وحاميتها من سوء االستعامل.  •

تؤكد هذه النتائج رضورة بذل مزيد من الجهود يف املوصل لتقييد األسلحة النارية وتنظيم استعاملها. فالوضع الحايل يف املدينة 

يتطلب تدخالً فوريًا من الجهات املحلية والدولية، لكن قضية العنف ضد النساء مل تحتل األولوية بسبب الرتكيز الشامل عىل 

إعادة إعامر املوصل بعد داعش.
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تعترب معالجة مشكلة العنف ضد النساء مهمة صعبة جداً يف املوصل بسبب عدم وجود إدارة حكومية رسمية تعمل عىل هذا 

املوضوع، عىل عكس مدن إقليم كردستان حيث توجد مديريات محددة مخصصة ملناهضة العنف ضد املرأة. وقد أعاق حكم 

امليليشيات وقوات األمن غري الرسمية األخرى عملية الحد من العنف ضد النساء حيث ال توجد تدابري كافية لتطبيق القانون يف 

املدينة.

السليامنية

تواصل الباحث يف السليامنية مع املؤسسات التالية بهدف جمع البيانات:

محكمة التحقيق يف السليامنية  •

مديرية مناهضة العنف ضد املرأة  •

ثالثة مخافر رشطة  •

وعىل غرار أربيل ودهوك، مل تقدم هذه املؤسسات سوى بيانات عن عام 2018 واألشهر الستة األوىل من عام 2019. وقد جمعت 

كافة املعلومات بناء عىل ردود املؤسسات وقواعد بياناتها املتوفرة. يبني الجدول التايل جميع حاالت العنف ضد النساء. 

الجدول 6: حاالت العنف ضد النساء، مبا فيها باستعامل أسلحة نارية - السليامنية
مالحظة: متثل البيانات حاالت العنف األرسي والعنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي التي حدثت يف 2018 واألشهر 

الستة األوىل من عام 2019.

السنة
عدد الحاالت 

املسجلة
كالشينكوفمسدسات

أسلحة نارية تم 

الحصول عليها 

بطريقة غري 

مرشوعة

أنواع أخرى 

من األسلحة
وصف العنف )جميع الحاالت املسجلة(

عنف أرسي وتحرش وإساءة لفظية2018189412941125

عنف أرسي وتهديدات وعنف نفيس2019131034443819

تشمل األرقام املبينة االستعامل الفعيل لألسلحة النارية والتهديد باستعاملها. يف عام 2019، ازداد عدد الحاالت املسجلة وأيضاً عدد 

الحاالت التي تتضمن استخدام سالح ناري، وسجل أكرث من ثلثي الحاالت لعام 2018 بأكمله يف األشهر الستة األوىل منه. وعىل 

غرار محافظة أربيل، يعترب العنف األرسي من أكرث أنواع العنف ضد النساء شيوًعا يليه التحرش يف األماكن العامة.

34  ميثل هذا الرقم مثانية أشهر من عام 2019، من 1 كانون الثاين/يناير 2019 إىل 31 أغسطس 2019.
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وأشار الباحث إىل أن األرقام املذكورة أعاله متثل الحاالت التي أبلغ عنها ضحايا العنف فقط. لكن بحسب نشطاء ومنظامت غري 

حكومية محلية، يوجد حاالت عنف كثرية مل يبلغ عنها واستعملت فيها أسلحة نارية. لكن إذا تسجيل الحالة أو التحقيق فيها ال 

يتم إال بعج اإلبالغ عنها. يف النظام القانوين العراقي، ال يُسمح لألفراد أو املنظامت باإلبالغ عن العنف دون موافقة الضحية، إال يف 

حالة خطرية عندما تكون الضحية غري قادرة عىل الحضور فعليًا لتقديم إفادتها.

الشكل 9: السليامنية )أول 6 أشهر من 2019(الشكل 8: السليامنية )2018(

%1 %1.3

%99 %99

حاالت تتضمن استخدام سالح ناري حاالت مسجلة
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مقارنة البيانات

يعرض الجدول التايل مقارنة بني البيانات املتاحة عن العنف ضد النساء من جميع املحافظات الست املمثلة يف هذا التقرير. 

ويالحظ أن بيانات كل مدينة متثل فرتة زمنية محددة ومل تتوفر بيانات شاملة لجميع املدن.

الشكل 10: مقارنة بيانات العنف ضد النساء باستخدام سالح ناري يف العراق واقليم كردستان
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املناقشة

تدعم البيانات واآلراء التي جمعت ألغراض هذا التقرير التأكيد عىل أن انتشار األسلحة النارية يف العراق يُعزى إىل قوانني 

وسياسات متضاربة أو غري كافية أو غري مطبقة وإىل وجود جامعات مسلحة يف جميع أنحاء البالد أو تبعات هذا الوجود. كام 

تُظهر البيانات املتوفرة عن العنف املبلغ عنه ارتباطًا مبارًشا بني انتشار العنف املسلح وارتفاع معدالت الجرمية يف العراق، وانتشار 

األسلحة النارية يف البالد والعنف ضد النساء، حيث تظهر األسلحة النارية بشكل بارز يف حاالت العنف األرسي وعدد الحاالت التي 

تتضمن استخدام سالح ناري آخذ يف االزدياد. كام تعكس نتائج هذا التقرير مالحظة برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ بأن العنف ضد 

النساء مييل إىل الزيادة عندما يكون الجناة الذكور أقل قوة اجتامعيًا أو يكونون تحت ضغط اجتامعي كبري - وهي حاالت شائعة 

بني الرجال العراقيني، الذين غالبًا يشعرون بأنهم محرومون اقتصاديًا واجتامعيًا وسياسيًا.35 وفًقا لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، 

»... ميكن استخدام العنف ضد النساء وسيلة إلعادة تأكيد مستوى معني من السلطة والسيطرة، حيث يشعر الرجال بالعجز نسبيًا 
يف مجاالت أخرى من حياتهم«.36

ويوضح هذا التقرير أيًضا أن املؤسسات واملنظامت العاملة يف توثيق بيانات العنف ضد النساء يجب أن تكون أكرث دقة وشمولية 

يف حفظ السجالت وأن تنسق فيام بينها للحيلولة دون االزدواجية واملعلومات املضللة. وتكشف نتائج الباحثني والعقبات التي 

واجهوها يف جمع البيانات نقصاً هائالً يف معلومات العنف ضد النساء يف العراق، والسيام عن استعامل األسلحة النارية، وتوضح 

ضخامة التحديات التي تواجه الوصول إىل متثيل دقيق لتجارب الضحايا. وبناء عىل نتائج هذا التقرير، تشجع أسودا الهيئات 

الحكومية عىل التفكري يف تنفيذ عمليات أقوى لتوثيق بيانات العنف ضد النساء يك ميكن اتخاذ تدابري مناسبة للحد من األرضار. 

كام يتعني عىل الجهات الحكومية - وال سيام وزارة الداخلية ومجلس النواب - العمل عىل فرض قيود أكرب عىل حيازة األسلحة 

النارية واستعاملها يف العراق للحد من انتشار هذه األسلحة الفتاكة.

ال متثل بيانات هذا التقرير سوى حاالت العنف التي أبلغ عنها الضحايا. استناًدا إىل عقود من الخربة الجامعية يف العمل يف 

مجاالت حقوق املرأة والعنف األرسي، يدرك فريق أسودا وباحثو التقرير أن ضحايا العنف غالبًا ما يخشون تقديم بالغ رسمي أو 

حتى إطالع املقربني عىل تجاربهم، خوفًا من مزيد من العنف أو العواقب، وغالبًا ما يهددهم املعتدون ملنعهم من اإلبالغ. ويف 

معظم الحاالت، يبلغ عن حاالت العنف القصوى فقط. وتشري نتائج الباحثني أيضاً إىل أن األسلحة النارية غالبًا ما تستخدم وسيلة 

للرتهيب أو الرتكاب اعتداء جسدي، ما يساهم يف قلة اإلبالغ عن استعاملها واسع النطاق يف حاالت العنف. ولذلك، فإن أسودا 

والباحثني يف هذا التقرير يقرون بأن عدد حاالت العنف الفعلية يف العراق وإقليم كردستان العراق أكرب بكثري مام تورده هذه 

الوثيقة.

ويقدم القسم التايل سلسلة من التوصيات بناء عىل هذه النتائج.

35  »العراق: ال بلد للشباب«، 5 سبتمرب 2016، جرى التصفح يف 20 أكتوبر 2020، 
36  برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، وصندوق األمم املتحدة للسكان، وهيئة األمم املتحدة للمرأة، ومتطوعو األمم املتحدة، »ملاذا يستخدم بعض الرجال العنف ضد النساء وكيف 

ميكننا منعه؟« )برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، وصندوق األمم املتحدة للسكان، وهيئة األمم املتحدة للمرأة، ومتطوعو األمم املتحدة، 2013(.

 https://www.thenewhumanitarian.org/fr/node/259037

https://www.thenewhumanitarian.org/fr/node/259037
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التوصيات

بناء عىل نتائج هذا التقرير، تقدم أسودا والباحثون املشاركون التوصيات التالية للحد من انتشار األسلحة النارية يف العراق، والتي 

بدورها ستقلل من حاالت العنف ضد النساء التي تتضمن استعامل أسلحة نارية.

سياسات وترشيعات األسلحة النارية

وضع ترشيع موحد لألسلحة النارية يف العراق. يجب مقارنة قوانني األسلحة النارية لحكومة إقليم كردستان والحكومة   •

االتحادية العراقية وتوحيدها مبا يخدم الحد من استعامل األسلحة النارية. فوجود مجموعة شاملة وموحدة من القوانني 

والقرارات إىل جانب تدابري عملية لتطبيقها سيقلل كثرياً توفر األسلحة النارية واستعاملها.

منع أفراد القوات املسلحة العراقية والقوات العسكرية التابعة لها من االحتفاظ باألسلحة النارية خارج ساعات العمل.   •

إن أعامل العنف الناتجة عن استعامل أسلحة نارية، سواء كانت مقصودة أو عرضية، شائعة جًدا بني أفراد القوات 

العسكرية يف العراق37. وبالتايل، عىل وزارة الداخلية منع حملها خارج ساعات العمل للحد من فرص العنف باستعاملها.

نزع سالح املليشيات والعشائر التي متتلك أسلحة نارية رسمًيا. وزارة الداخلية هي املسؤولة عن نزع سالح جميع   •

امليليشيات والعشائر ويجب اتخاذ خطوات لسن ترشيعات تقلل كثريًا حيازة األسلحة النارية بني هذه الجامعات.

رفع الحد األدىن لسن امتالك سالح ناري. الحد األدىن لسن األهلية المتالك سالح ناري مبوجب الترشيعات الحالية هو   •

18. وزيادته من 18 إىل 20 عاماً إجراء آخر مفيد لتقييد انتشار األسلحة النارية والحد من أعامل العنف.

زيادة رسوم ترخيص األسلحة النارية لتقليل عدد التصاريح املمنوحة.  •

إلغاء املادة 2/6 من القانون رقم 51 لسنة 2017. تستثني هذه املادة أفراد قوات الجيش من بعض القيود املفروضة   •

عىل امتالك األسلحة واستعاملها، ما يسمح لهم بحمل أسلحة نارية دون اتباع اإلجراءات املعتادة وإبقاءها يف منازلهم. 

وتزيد هذه االستثناءات خطر استعامل أفراد الجيش لها يف تسوية املشاكل األرسية وزيادة أعامل العنف األرسي نتيجة 

لذلك.

37  ال يوجد بيانات رسمية لدعم هذا الزعم املالحظ الشائع ألن وزارة الداخلية لن تسمح بدراسة بشأن هذا املوضوع.
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التوعية واملنارصة

توعية املجتمع مبلكية األسلحة النارية الصغرية واستعاملها. يجب أن تلعب الجهات الحكومية واملنظامت غري الحكومية   •

الدولية واملحلية دوًرا أكرث فاعلية يف التوعية بالعواقب السلبية للحيازة غري القانونية لألسلحة النارية وتواجه املفهوم 

السائد بأن األسلحة النارية ترمز إىل القوة. كام ينبغي لها تنظيم حمالت ضغط عىل الحكومة لتبني إجراءات أكرث رصامة 

لضبط األسلحة النارية.

العمل مع الجهات الحكومية واملنظامت غري الحكومية املعنية لتوعية الناس بالعالقة بني األسلحة النارية والعنف   •

األرسي وعواقب العنف ضد النساء، ووضع توصيات بقوانني وسياسات من شأنها محاسبة مرتكبي العنف ضد النساء 

جنائياً.

توفري مساحة للمنظامت غري الحكومية املعنية بحقوق املرأة لتلعب دوًرا أكرب يف تثقيف الجمهور بشأن استعامل   •

األسلحة النارية يف العنف األرسي، ولوضع، أو البناء عىل، برامج أو مبادرات متّكن النساء ضحايا العنف من طلب الدعم 

واإلبالغ عن العنف بأمان ودون خوف من العواقب أو االنتقام.

باإلضافة إىل هذه التوصيات، تويص أسودا والباحثون بشدة بإنشاء مؤسسة حكومية مكرسة لرصد جميع االنتهاكات املرتبطة 

باألسلحة النارية وتوثيقها. فقد كان أحد التحديات الرئيسية يف إعداد هذا التقرير هو االفتقار إىل بيانات شاملة عن استعامل 

األسلحة النارية يف أعامل العنف. وينبغي وجود قاعدة بيانات مركزية موحدة مشرتكة بني جميع املؤسسات املعنية.

وعىل الرغم من أن حكومة إقليم كردستان خطت خطوات مهمة نحو معالجة مشكلة العنف ضد النساء عرب إنشاء مديريات 

مخصصة ملناهضة العنف ضد املرأة يف مختلف محافظات إقليم كردستان العراق، إال أن التنسيق بني هذه املديريات غري فعال 

حاليًا وال يتم مشاركة السجالت بشكل كاٍف. ويجب أن تتخذ هذه املديريات خطوات فورية إلنشاء قاعدة بيانات مركزية توفر 

معلومات عن حاالت العنف يف جميع املدن ضمن إقليم كردستان. وينبغي تصنيف البيانات املجمعة حسب العمر والجنس 

وأنواع العنف واملوقع. واألهم من ذلك، ينبغي أن تتمكن من تتبع كل حالة حتى إغالقها.

ومثة حاجة ماسة إىل تحرك فوري ملواجهة التحديات املعقدة التي تسهم يف استعامل أسلحة نارية يف العنف ضد النساء يف العراق 

وإقليم كردستان إلنقاذ األرواح وتحسني سالمة النساء الاليت يتعرضن أو قد يتعرضن لألذى.
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امللحق أ: قامئة كاملة باملؤسسات املشاركة
أرشكت املؤسسات التالية ألغراض جمع البيانات لهذا التقرير يف إقليم كردستان والعراق.

إقليم كردستان العراق

املؤسسات والدوائر الحكومية

دهوك

املديرية العامة ملناهضة العنف ضد املرأة.  •

مديرية مناهضة العنف ضد املرأة.  •

محاكم األحداث والجنايات والجنح يف دهوك.   •

املديرية العامة للرشطة ومثانية مخافر رشطة.  •

أربيل

املديرية العامة ملناهضة العنف ضد املرأة.  •

مخافر رشطة )13 مخفرًا باملحافظة كلها(.  •

محكمة تحقيق أربيل.  •

مديرية سوران ملناهضة العنف ضد املرأة.  •

مكتب مكافحة الجرمية )جرائم القتل(.  •

السليامنية

محكمة تحقيق السليامنية.  •

مديرية مناهضة العنف ضد املرأة.  •

ثالثة مخافر رشطة.  •

العراق
املؤسسات والدوائر الحكومية

ال يوجد يف العراق أي مؤسسات أو دوائر معنية مبناهضة 

العنف ضد املرأة عىل غرار حكومة إقليم كردستان، وال يوجد 

فيه مجلس أعىل للمرأة. وقد تم التواصل مع املؤسسات 

التالية ألغراض جمع املعلومات لهذا التقرير:

بغداد

مديرية الرتبية بالرصافة.  •

البرصة

رشطة حامية األرسة والطفل يف البرصة.  •

الرشطة املجتمعية.  •

املوصل

رشطة نينوى.  •

تعتمد هذه املؤسسات كليًا عىل الشكاوى والزيارات وتلقي 

التقارير والحاالت من املنظامت غري الحكومية العراقية 

والدولية.

املنظامت غري الحكومية واألفراد

بغداد

منظمة بسمة األرسة.  •

منظمة وقف إطالق النار.  •

البرصة

مؤسسة امليامني اإلنسانية.  •

جمعية التقوى لحقوق املرأة والطفل.  •

منظمة املناهل.  •

جمعية أمني لإلغاثة والتنمية.  •

الدكتورة انتصار حسني )ناشطة يف مجال حقوق   •

املرأة(.

السيدة نزال بدر )ناشطة يف مجال حقوق املرأة(.  •

السيدة هدى محمد )ناشطة يف مجال حقوق املرأة(.  •

السيدة غيداء التميمي )ناشطة يف مجال حقوق   •

املرأة(.

املوصل

منظمة املسلة  •

دائرة نشطاء املجتمع املدين  •

نقابة املحامني يف املوصل  •

منظمة نداء  •

رشطة نينوى  •

منظمة سبع سنابل  •

منظمة أنقذوا األطفال  •

مؤسسة التكاتف - تنظيم املوصل  •
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امللحق ب: األسئلة املستخدمة يف إجراء 
املقابالت مع األطراف املعنية الرئيسية

ما هي املؤسسات املخولة بالتعامل مع قضايا العنف ضد النساء وتسجيل التفاصيل؟ )ينبغي أن يجيب الباحثون عىل هذا السؤال 

يف كل محافظة أجروا فيها املسح(.

أسامء املؤسسات:

اسم املؤسسة/املنظمة التي طرح الباحث األسئلة عليها:

1.    كم عدد حاالت العنف التي سجلت يف مؤسستكم؟

2.    ما أنواع العنف التي استخدمت ضد النساء؟

3.     ما األداة التي استخدمت يف كل حالة عنف؟
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4.    ما عدد الحاالت التي استخدمت فيها أسلحة نارية ضد الضحايا؟

5.    يف أي ظروف استخدمت أسلحة نارية الرتكاب أعامل عنف؟

6.    ما هي برأيكم أسباب استعامل األسلحة النارية الصغرية الرتكاب عمل عنيف؟

7.    هل ازداد استخدام السالح يف حوادث العنف ضد النساء يف السنوات الخمس املاضية؟ يف السنوات العرش املاضية؟ هل ميكن 

دعم ذلك بالوثائق والسجالت؟
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امللحق ج: برنامج املشاورات الوطنية بشأن 
استعامل أسلحة نارية يف أعامل العنف 

ضد النساء، 5 ترشين األول/أكتوبر 2019 
)السليامنية(

التوقيت           الجلسات

9:30 - 9:00

11:00 - 9:30

03:30 - 02:30

01:00 - 12:00

11:30 - 11:00

02:00 - 01:00

04:00 - 03:30

12:00 - 11:30

02:30 - 02:00

اسرتاحة

غداء

الختام والتوصيات

عروض تقدميية من مجموعات العمل عن نتائج مناقشاتهم.

عروض تقدميية من مجموعات العمل عن نتائج مناقشاتهم.

الرتحيب والكلامت االفتتاحية/رشح األهداف وتوقعات املشاركني 
آريز من أسودا

مجموعات عمل
ما أسباب انتشار األسلحة النارية؟• 
ما اآلليات التي تعتمدها وزارة الداخلية ملنع انتشار األسلحة النارية؟ هل هي فعالة؟ ما هي الثغرات؟• 
ما القوانني املعمول بها لحظر ملكية األسلحة النارية؟• 
ما الذي ميكن عمله لوضع حد الستعامل األسلحة النارية؟• 

أولويات العمل: 
ما هي األولوية يف الخطوات التالية؟• 
هل مثة مخاطر محتملة؟• 
ما الخطوة التالية؟• 
ما الذي يتعني علينا تطويره؟• 

مجموعات عمل
من هي الجهات املعنية املخولة بجمع البيانات عن االنتهاكات ضد املرأة؟ وعن العنف القائم عىل • 

النوع االجتامعي والعنف الجنيس والجندري؟ ما هي أساليب جمع البيانات وما مدى فعاليتها؟ 
كم عدد حاالت العنف النفيس والرتهيب املسجلة يف مؤسستكم؟• 
)للمشاركني( كيف ترون الصلة بني األسلحة النارية وأعامل العنف ضد النساء؟• 
من هم مرتكبو العنف وما عالقتهم بالضحايا؟• 
ما أسباب انتشار استعامل األسلحة النارية يف العراق منذ 2014 برأيكم؟ • 
)للمشاركني( إىل أي مدى برأيكم أثر وجود ميليشيات عديدة عىل تصاعد العنف ضد النساء والفتيات • 

يف العراق؟
كيف تربطون بني أعامل العنف ضد النساء واستعامل األسلحة النارية؟• 
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امللحق د: مرسد مصطلحات - 
تعريف أنواع العنف

زواج األطفال: زواج رسمي أو ارتباط غري رسمي قبل سن 18. زواج األطفال حقيقة واقعة بني الفتيان والفتيات، ولكنه يلحق . 1

بالفتيات رضراً أكرب وأكرث خطورة. وهو منترش وميكن أن يؤدي إىل اإلجحاف والحرمان مدى الحياة. ويعترب زواج األطفال 

شكاًل من أشكال الزواج القرسي.

العنف األرسي: يستخدم لوصف العنف الذي يحدث داخل املنزل أو األرسة بني الزوجني وكذلك بني أفراد األرسة اآلخرين.. 2

تشويه األعضاء التناسلية األنثوية: االستئصال الجزيئ أو الكيل لألعضاء التناسلية الخارجية للفتيات والشابات ألسباب غري . 3

طبية. وهو مامرسة تقليدية يف بعض الثقافات.

الزواج القرسي: تزويج شخص ما باإلكراه ضد إرادته. وهو يحدث بدون موافقة رصيحة من أحد الطرفني أو كليهام أو عندما . 4

ال ميكن إعطاء موافقة بسبب عوائق كالعمر.

االعتداء الجسدي: فعل من أفعال العنف الجسدي أو االعتداء غري الجنيس بطبيعته. ومن األمثلة عىل ذلك: الرضب، الصفع، . 5

الخنق، الجرح، الدفع، الحرق، إطالق النار، استعامل السالح، الهجوم باألسيد، أو أي فعل آخر يسبب األمل أو عدم الراحة أو 

اإلصابة. ال يشمل هذا النوع من العنف تشويه األعضاء التناسلية األنثوية.

اإليذاء النفيس/العاطفي: إلحاق أمل أو جرح نفيس أو عاطفي. ومن األمثلة عىل ذلك: التهديد بالعنف الجسدي أو الجنيس، . 6

والرتهيب، واإلذالل، والعزل القرسي، واملطاردة، والتحرش اللفظي، واالهتامم غري املرغوب فيه، والتعليقات، واإلمياءات، 

والكلامت املكتوبة ذات الطبيعة الجنسية و/أو التهديدية، وتدمري األشياء العزيزة، وغريها.

االغتصاب: اإليالج بدون موافقة )وإن كان طفيفاً( يف املهبل أو الرشج أو الفم بقضيب أو أي جزء آخر من الجسم. ويشمل . 7

أيًضا اإليالج يف املهبل أو فتحة الرشج بأداة.

التحرش الجنيس: املقدمات الجنسية غري املرغوب فيها، وطلبات الحصول عىل خدمات جنسية، وأي سلوك لفظي أو جسدي . 8

آخر ذو طابع جنيس.

العنف الجنيس: أي فعل جنيس، أو محاولة للحصول عىل فعل جنيس، أو تعليقات أو مقدمات جنسية غري مرغوب فيها، أو . 9

أفعال لإلتجار يف النشاط الجنيس لشخص ما، باستخدام اإلكراه أو التهديد باألذى أو القوة الجسدية، من أي شخص بغض 

النظر عن عالقته بالضحية، ويف أي مكان، مبا يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص املنزل والعمل. يتخذ العنف الجنيس أشكااًل 

عديدة، من بينها االغتصاب، واالسرتقاق و/أو االتجار الجنيس، والحمل القرسي، والتحرش الجنيس، واالستغالل و/أو االعتداء 

الجنيس، واإلجهاض القرسي.

غسل العار: إضفاء الرشعية عىل قتل النساء أو إيذائهن جسدياً أو اإلساءة إليهن أو استغاللهن بسبب اعتقاد الجاين بأن . 10

الضحية قد جلبت العار أو الفضيحة للعائلة. كام يُستخدم مصطلح »غسل العار« ليحل محل مصطلح »جرائم الرشف« 

للتأكيد عىل عدم وجود رشف يف قتل النساء أو إيذائهن.
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امللحق هـ: السري الذاتية للباحثني والباحثات

إميان فائق عبد الوهاب )بغداد(

ناشطة يف مجال حقوق املرأة عملت مع أسودا ثالث سنوات )2015-2018( باحثة تجمع بيانات عن العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي والعنف الجنيس والجندري يف بغداد. وهي حاليًا ناشطة يف مجال حقوق املرأة يف بغداد. 

یادگار جالل أحمد )السليامنية(

محقق يف محكمة السليامنية منذ أكرث من 15 عاًما. تدرب بشكل مكثف عىل جمع البيانات وهو عضو متطوع ناشط يف منظمة 

املحققني ومقرها أربيل. وقد شارك يف العديد من الحمالت املتعلقة بقضايا املرأة، وال سيام تلك املرتبطة بقوانني العنف األرسي يف 

برملان حكومة إقليم كردستان.

خرض حمد حسن )املوصل(

محام وناشط حقوقي شارك يف جمع بيانات عن انتهاكات داعش وجرامئه يف املوصل. يف عام 2018، عمل باحثًا يف أسودا يف جمع 

بيانات عن انتهاكات حقوق اإلنسان يف املدينة.

آودر أنور كريم )أربيل(

محقق يف محكمة تحقيق أربيل. وهو يعمل يف منظمة املحققني يف أربيل ويركز عىل انتهاكات حقوق اإلنسان.

زينب محسن رضا )البرصة(

من مؤسيس منظمة النامء األخرض لتنمية املجتمع والبيئة. عملت مع أسودا ثالث سنوات )2015-2018( باحثة يف جمع بيانات 

عن العنف القائم عىل النوع االجتامعي والعنف الجنيس والجندري يف البرصة. تدربت بشكل مكثف عىل استخدام أدوات اإلبالغ 

عىل اإلنرتنت وطرق رصد انتهاكات حقوق اإلنسان واإلبالغ عنها.

هاكار سعيد سامل )دهوك(

محامي وناشط يف مجال حقوق اإلنسان. يعمل مدافًعا عن قضايا املرأة منذ أكرث من خمس سنوات وهو خبري ومتحدث يحظى 

باحرتام كبري يف مجال حقوق املرأة. عمل سابًقا باحثًا يدرس موضوع التحرش عىل اإلنرتنت عرب منصات التواصل االجتامعي ويعمل 

حاليًا محقًقا يف مخفر رشطة يف دهوك.
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امللحق و: نبذة عن أسودا ورابطة النساء الدولية 
للسالم والحرية

نبذة عن أسودا

تتمثل رؤية منظمة أسودا، ومقرها السليامنية يف إقليم كردستان العراق، يف بناء عامل تتمتع فيه النساء بالكرامة واملساواة يف 

الحقوق والحصول عىل املوارد والفرص، وتنتفي فيه جميع أشكال التمييز والتهميش ضد املرأة وال يلعب العنف أي دور يف حياة 

النساء. تسعى أسودا إىل تحقيق بيئة آمنة للنساء، خالية من جميع أشكال العنف، يتمتعن فيها بحقوقهن، ويقمن مبسؤولياتهن، 

ويحظني باملساواة أمام القانون، ويستفدن من تقديم الخدمات القانونية وتوعيتهن بحقوقهن والدفاع عنها، ويقدن برامج إمنائية 

تفيد مجتمعاتهن.

نبذة عن رابطة النساء الدولية للسالم والحرية

رابطة النساء الدولية للسالم والحرية منظمة غري حكومية دولية لها أقسام وطنية يف جميع القارات، وأمانة دولية مقرها يف 

جنيف، ومكتب يف مدينة نيويورك يركز عىل عمل األمم املتحدة.

منذ تأسيس الرابطة، جمعنا نساء من جميع أنحاء العامل متحدات يف العمل من أجل السالم. نهجنا دامئًا العنفي، ونستخدم األطر 

القانونية والسياسية الدولية القامئة لتحقيق تغيري جوهري يف طريقة تصور الدول ومعالجتها لقضايا النوع االجتامعي والعسكرة 

والسالم واألمن.
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يسعى هذا التقرير إىل فهم وإبراز أثر انتشار األسلحة النارية عىل 

النساء يف العراق، حيث عنف األزواج شائع لكنه يفتقر إىل التوثيق 

والدراسة.

عىل الرغم من عدم وجود بيانات دقيقة عن استعامل األسلحة يف 

ارتكاب أعامل عنف ضمن األرسة، تكشف األدلة أن لألسلحة دور بارز 

يف أعامل العنف ضد النساء.

يعد جمع بيانات عن استعامل األسلحة النارية يف أعامل العنف ضد 

النساء عملية صعبة يف العراق. ويسعى هذا التقرير إىل بناء فهم 

أسايس للعالقة بني انتشار األسلحة النارية والعنف ضد النساء يف العراق 

عن طريق جمع األدلة املتوفرة واآلراء يف ست محافظات رئيسية. 

يهدف التقرير إىل الدفاع عن وتقديم اإلرشاد لتدابري وسياسات الحد 

من أثر األسلحة النارية عىل النساء العراقيات املعرضات لخطر العنف 

وسوء املعاملة.

األمانة الدولية لرابطة النساء الدولية للسالم والحرية

شارع فارمبيه، 1
صندوق بريد 28
1211 جنيف 20

سويرسا
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