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المعهد  ويوّد  كندا.  حكومة  مّولته  الذي  التقرير  هذا  إعداد  الوطني  الديمقراطي  المعهد  توّلى 
االستشارية   Conflict Management Consulting شركة  من  كّل  إلى  بالشكر  يتقّدم  أن 
)CMC( والشركة المستقّلة للبحوث والدراسات في العراق )IIACSS( لمساهماتهما القّيمة في 
)Ancuta Hansen(، مديرة  أنكوتا هانسن  البحث  البحث. وأشرفت على تنسيق هذا  إجراء هذا 
 )Michael Josten( جوستن  مايكل  من  كّل  وقام  العراق.   في  الوطني  الديمقراطي  المعهد 
البحث. وقامت رند داغر  )Maria Hrimech( من شركة CMC بتحليل وتصميم  وماريا هريمش  
)Rand Dagher( من الشركة المستقّلة للبحوث والدراسات في العراق )IIACSS( بقيادة العمل 
الميداني. وتوّلت صياغة التقرير ساره بيكرمان )Sarah Beckerman(، المديرة العليا للبرامج في 
للبرامج  العليا  المساعدة   ،)Sarah Giordano( جيوردانو  الوطني، وساره  الديمقراطي  المعهد 
في المعهد. في حين توّلى مارك رشدان )Marc Rechdane( عملية التصميم الطباعي. للمزيد 
العراق، يرجى  المعهد في  أجراها  التي  العام  الرأي  أو بحوث  المشروع  المعلومات عن هذا  من 

.ahansen@ndi.org :االتصال بنا على عنوان البريد اإللكتروني التالي

الديمقراطي هو منظمة غير ربحية وغير حزبية وغير حكومية تدعم المؤسسات  المعهد الوطني 
العالم ألكثر من ثالثة عقود. منذ تأسيسها في  الديمقراطية في كل منطقة من  والممارسات 
عام ١٩٨٣، عمل المعهد الديمقراطي الوطني وشركاؤه المحليون على إنشاء وتعزيز المنظمات 
في  والمساءلة  واالنفتاح  المواطنين  مشاركة  تعزيز  و  االنتخابات  وحماية  والمدنية  السياسية 
الحكومة. يقوم المعهد الديمقراطي الوطني بأبحاث الرأي العام لتحديد القضايا ذات االهتمام 
األدلة  على  القائم  الحوار  والمساهمة في  العامة  واآلراء  المفاهيم  التحوالت في  وتتبع  العام 

بشأن برامج السياسات والتنمية.
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النقص في تقديم الخدمات األساسية يشّكل حافزًا وراء المطالبة بالوظائف
يعتبر سعي العراقيين إلى إيجاد فرص عمل وتحسين وضعهم االقتصادي من االحتياجات األشّد 
إلحاحًا بين المواطنين في  المناطق التي كانت واقعًة تحت احتالل تنظيم الدولة اإلسالمية في 
العراق والشام )داعش(. وُينظر إلى هذه الحاجة كشرٍط مسبق يضمن للعراقيين تلبية احتياجاتهم 
األخرى التي تتخّلف الحكومة عن توفيرها، ال سيما الماء والكهرباء. من جهٍة أخرى، ينظر العراقيون 
إلى الفساد كظاهرٍة تستشري في البالد، وكسبٍب رئيسي من أسباب ضعف الحوكمة، ُيضاف 

إليه إغفال الحكومة الحتياجاتهم والنقص في تمويل المشاريع المحّلية.

ُيدرك العراقيون نوعًا ما االختالفات بين الجنسين في ما يتعّلق باالحتياجات التي يتوقعون من 
الحكومة تلبيتها وبسبل الوصول إلى الخدمات.

حيث تؤّدي القيم والثقافة المحّلية دورًا كبيرًا في تحديد وجهات نظر العراقيين حيال االحتياجات 
العمل، مع  العامة وفرص  الخدمات  إلى  الحكومة ووصولهم  الرجال والنساء من  التي يتوّقعها 
العلم أّن احتياجات الرجل والمرأة هي نفسها في هذا المجال. وبالرغم من التحديات المماثلة التي 
يواجهها كال الجنسين في المجتمع، بدا المشاركون الرجال أقّل إدراكًا لالختالفات بين الجنسين، 
وقد أفاد البعض أّن المرأة في العراق ال تتمتع بحقوقها وحرياتها على قدم المساواة مع الرجل، 
ألسباٍب تتعّلق بالثقافة المحلية والتقاليد السائدة في البالد. في المقابل، عّبر البعض اآلخر عن 
الحكومة أو في سعيها  الرجل في تعامالتها مع  المرأة على العكس أوفر حظًا من  بأّن  اعتقاده 

للفوز بفرصة عمل.

يقّر العراقيون بالمجاالت الجديدة المفتوحة أمامهم للمشاركة في نظام الحكم على المستوى 
المحّلي، وذلك بالرغم من ثقتهم المتدّنية في المؤّسسات العامة.

تدّني  ويرّد  األساسية،  احتياجاتهم  تلبية  على  العامة  المؤّسسات  بقدرة  العراقيين  ثقة  وتتدّنى 
إدراكهم  وعدم  العامة  الخدمات  عن  المواطنين  رضا  مستويات  انخفاض  إلى  كبير  بشكٍل  الثقة 
ألولويات مجالس المحافظات. مع ذلك، أقّر المشاركون بأّنهم يتمتعون بالقدرة على التأثير من 
خالل التصويت في االنتخابات، بما أّنهم هم من ينتخبون المجالس أواًل، وبالتالي يكون بإمكانهم 

التصويت ضّد الفاسدين، األمر الذي يعّزز من فعالية المؤسسة ويزيد من ثقة العامة فيها.

يبدي العراقيون شيئًا من االنفتاح حيال توّلي المرأة المناصب الحكومية، بالرغم من العقبات 
الكبيرة والتوقعات العالية.

إذا كانت مجاالت مشاركة العامة في نظام الحكم على المستوى المحّلي قليلًة، فهي محدودة 
أكثر بعد بالنسبة إلى المرأة. وقد بدا المشاركون الرجال والنساء مقتنعين بأّن النساء ال يحظين 
بالفرص المالئمة لتمثيل المرأة في الشأن العام. ومع أّن العديد من المشاركين تمّكنوا من ذكر 
أو  المحافظات  مجالس  في  األعضاء  كالنساء  المحّلي،  المستوى  على  النساء  القائدات  بعض 

الملخص التنفيذي



استمرار مطالب المواطنين بنظام حكٍم أكثر استجابًة | ٥

الملخص التنفيذي

وال  التهميش  تعاني  المرأة  أّن  على  متفقين  الجميع  بدا  المثال،  على سبيل  المدارس  مديرات 
أّن  المشاركين  الكثير من  يرى  للمناصب،  النساء  ترّشح بعض  ورغم  كافية.  تمثيل  بنسبة  تحظى 

التقاليد العراقية تشّكل العقبة األساسية التي تحول دون تقّبل المرأة في دوٍر قيادّي.

الوضع األمني في تحّسن ولكّن الفروقات ضمن المناطق تزداد.
يشعر العديد من المشاركين باألمان ضمن مجتمعاتهم، بالرغم من قلقهم المستمّر من داعش 
األنبار  ففي  المحافظات.  بين  واضحًة  الفروقات  وتعتبر  العراق.  في  المحليين  المجرمين  ومن 
وامتنانهم لسيطرة  ارتياحهم  للتعبير عن  بهم  ما دفع  باألمان، وهذا  المشاركون  ونينوى، يشعر 
بالنسبة  األمني  الوضع  تحّسن  مظاهر  أفضل  هو  التنقل  بحرية  تمتعهم  ولعّل  األمنية.  القوى 
إليهم. مع ذلك، ما زال العراقيون عمومًا متخّوفين من عودة داعش، ال سيما في ديالى وكركوك 
وصالح الدين. ويرّد البعض الخروقات األمنية إلى غياب التنسيق بين قوى األمن ويخافون من 
أن تؤثر حرية التنقل المحدودة، إذا ما اضطّرهم الوضع للعودة إلى ذلك، على إمكانية المحافظة 

على وظائفهم وإعالة أسرهم.

الثقة في القوى األمنية تشّكل حافزًا للتعاون واالستقرار. 
المواطنين في  ثقة  إلى استعادة  ُيعزى  الوضع األمني  أّن تحّسن  المشاركين  العديد من  يعتبر 
القوى األمنية، مشّددين على أّن النزاع ضّد داعش قد وّطد العالقات بين المواطنين والقّوات 
المسّلحة. فعّبر المشاركون عن شعورهم بأّن زيادة تعاون القوى األمنية في ما بينها من جهة، 
وبينها وبين المواطنين من جهٍة أخرى، واحترام سيادة القانون وموظفي األمن والقياديين ذوي 

المؤّهالت كّلها عوامل من شأنها أن تسهم في تعزيز الثقة لدى العامة.

تختلف اآلراء في ما يتعّلق بنظام العدالة. 
يرى بعض المشاركين أّن العدالة متاحٌة للجميع، وأّن إقامة العدل ونشره تتّم بصورٍة نزيهٍة وبدون تمييز. 
في المقابل، ُسّجلت لدى البعض اآلخر من المشاركين وجهات نظر معارضة وبّلغوا عن تعّرضهم 
لمشاكل تتعّلق بعدم مراعاة األصول القانونية الواجبة. مع ذلك، اتفق المشاركون عمومًا، وبصرف 
النظر عن مشاعرهم اإليجابية أو السلبية تجاه نظام العدالة، على تفّشي الرشوة والمحسوبية في 
صلب النظام – إذ أّن كّل من يدفع المبالغ المالية أو لديه شبكة قوية من العالقات يعّد في موقٍف 
أفضل بنظر القضاة. وبالرغم من أّن المشاركين أجمعوا على أّن مكافحة المحسوبيات في نظام 

العدالة أمر مهم، فقد سيطر عليهم الشعور بانعدام الحيلة حيال كيفية إتمام ذلك.

من شأن العدالة االجتماعية، إن ُطّبقت، أن تعّزز حّس التماسك والهوية المشتركة.
حيث تشهد العالقات بين مختلف األعراق والطوائف تحّسنًا تدريجيًا ومستمّرًا، بعد أن أّدى الصراع 
بين  واالنسجام  المشترك  العيش  عن  المشاركون  تحّدث  فقد  البالد.  توحيد  إلى  داعش  ضّد 
المواطنين، ولو أّن بعضهم قد اعتبر أّن القيم قد افتقدت في السنوات األخيرة، ما دفع بالعديد 
إلى االنزواء ضمن مجتمعاتهم المحّلية. باإلضافة إلى ذلك، يبدو للعراقيين أّن السياسيين يزرعون 

الشقاق على أسٍس طائفية تحقيقًا لمصالحهم الخاصة.
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.١
مقّدمة

١.١
سياق البحث

بعد مرور عاٍم ونصف العام على هزيمة داعش رسميًا، ما زال العراقيون يتصارعون مع مجموعٍة 
من القضايا المتصلة بالنظام التي عادت لتطفو إلى السطح مع تحّسن الوضع األمني؛ ويقصد 
بها البنية التحتية المتداعية والخدمات العامة الرديئة والفساد المستشري. ناهيك عن أّن الصراع 
األخير قد خّلف وراءه كّمًا هائاًل من المعاناة الجسدية والنفسية ودمارًا ماديًا، كما ساد من بعده 
ما  حّد  النازحين. وعلى  العديد من  إلى  بالنسبة  المستقبل،  اليقين حول  وانعدام  بالقلق  شعور 
بّينته إحدى الدراسات االستطالعية التي قادها المعهد الديمقراطي الوطني منذ فترٍة قصيرة،1 
عّبر أغلب العراقيين المقيمين في المحافظات التي غّطاها البحث عن استيائهم من كون الحكومة 
ال تبذل جهدًا كافيًا وسريعًا إلعادة إعمار مدنهم. كما بدت ثقتهم متدنيًة في قدرة الحكومة المحلية 
الذين  العراقيون  وبدا  هذا  فّعالًة.  إدارًة  ككّل،  والبالد  المحّلية،  مجتمعاتهم  إدارة  على  والمركزية 
والذين  المخّيمات،  في  المقيمين  األفراد  دمج  إلعادة  غير مستعّدين  أيضًا  االستطالع  شملهم 

يشتبه بأّنهم مرتبطون بداعش، في مجتمعاتهم المحّلية.

إدارة  تمّوله  سنواٍت  ثالث  على  ممتّد  برنامج  تنفيِذ  على  الوطني  الديمقراطي  المعهد  يعمل 
في  النساء  أصوات  رفع  إلى  البرنامج  هذا  ويهدف  الكندية.  للحكومة  التابعة  العالمية  الشؤون 
محافظات األنبار وديالى وكركوك ونينوى وصالح الدين، وتزويدهّن بالمهارات واألدوات الالزمة 
للتواصل بفعالية مع الحكومة المحّلية بصفة استشارية، عن طريق مجالس استشارية مخّصصة 
للمرأة. وتسهم هذه المبادرات في تعزيز رفاه النساء والفتيات في العراق وزيادة مشاركتهّن، كما 
تسهم أيضًا في بسط السالم المستدام وإرساء نظام حكٍم محّلي يتسم بالمرونة وبالقدرة على 
كما  بالمرأة،  الخاصة  المجالس االستشارية  أعمال  توجيه  الحالي فيفيد في  البحث  أما  الصمود. 
يرمي، من خالل  هذا التقرير الموّجه للعامة، إلى تزويد مؤسسات الحكم على المستوى المحّلي 
ومنظمات المجتمع المدني واألحزاب السياسية والمجتمع الدولي بأفكار ملهمة حول تصّورات 
العامة حيال عملية تقديم الخدمات واألمن والعدالة والعالقات االجتماعية في المحافظات التي 

يشملها نطاق البحث.

استجابة  وكيفية  المحّلية  المجتمعات  احتياجات  بين  ما  المحتملة  الهّوة  في  التقرير  هذا  يبحث 
السلطات لها؛ كما يتناول وجهات النظر السائدة حول استجابة مؤسسات الحكم المحلية وفعاليتها، 
بين  التواصل  لتحسين  المتاحة  السبل  في  أيضًا  التقرير  وينظر  المحافظات؛  مجالس  سيما  ال 
الحكومة المحلّية والمواطنين. انطالقًا من األبحاث التي أجريت في السابق حول األعراف واألدوار 

١ تحّسن التماسك االجتماعي، لكن مع استمرار استياء العراقيين تجاه الحكومة، المعهد الديمقراطي الوطني، ٢٠1٩.



8 | استمرار مطالب المواطنين بنظام حكٍم أكثر استجابًة

فيها  يؤّثر  التي  الطرق  حول  تحلياًل  الدراسة  هذه  تقّدم  داعش،٢  بعد  ما  العراق  في  الجنسانية 
النوع االجتماعي على االحتياجات اليومية المحّددة للعراقيين، وعلى عالقاتهم. كما تتطّرق إلى 
المحتملة  والفرص  قيادية ضمن مجتمعاتهّن،  مناصب  اللواتي يشغلن  النساء  حيال  التصّورات 

لتعزيز أدوارهّن.

٢.١
لمحة عن المنهجية المعتمدة

 Conflict Management توّلى المعهد الديمقراطي الوطني تنفيذ هذا البحث بدعٍم من شركة
 .)IIACSS( والشركة المستقّلة للبحوث والدراسات في العراق )CMC( االستشارية Consulting

حيث يتكّون البحث من ١٠ نقاشات أجريت ضمن مجموعات التركيز، باإلضافة إلى ١٤ مقابلة مع 
مقّدمي المعلومات الرئيسيين في الفترة ما بين ٢٥ حزيران/يونيو و٢ تّموز/يوليو ٢٠١٩. وقد ُعقد 
نقاشان ضمن مجموعات التركيز تّم خاللهما الفصل بين الجنسين في كّل من المحافظات الخمس 
أجريت ١٢  إلى ذلك،  باإلضافة  الدين.  ونينوى وصالح  األنبار وديالى وكركوك  أي  حديثًا  المحّررة 
مقابلة مع مقّدمي المعلومات الرئيسيين في المحافظات التي شملها البحث، ومقابلتان أخريان 

مع النازحين في إربيل.

اتبعت النقاشات والمقابالت بنيًة عامًة متشابهًة بين المحافظات كافة. ولكن، فيما تمّثل الهدف 
من النقاشات في االستماع إلى المشاركين وهم يتحدثون عن تجاربهم المباشرة، فقد ُطلب من 
مقّدمي المعلومات الرئيسّيين االستفادة من معارفهم وخبراتهم التي اكتسبوها بصفتهم قادة 
في المجتمع المحّلي، كناشطين في منظمات المجتمع المدني أو كشخصيات دينية أو مهنية 
كاألخّصائيين االجتماعيين أو األطباء أو المدّرسين، وذلك من أجل اإلمعان في التفكير في القضايا 

والقوى المحّركة المؤّثرة في مجتمعاتهم المحّلية.

ولبعث شعور باالرتياح في نفوس المشاركين يساعدهم عن التعبير عن آرائهم بحرية والمشاركة 
بشكٍل ناشٍط في هذه النقاشات، تّم اختيار المشاركين في كّل مجموعة تركيز على نحٍو يضمن 
تجانسهم من الناحية الديموغرافية في ما يتعّلق بنوع الجنس )سّت مجموعات من اإلناث وأربع 
مجموعات من الذكور( والسّن والتحصيل العلمي واإلثنية والتصّور العام حيال األوضاع الراهنة. 
األخير،  النزاع  جّراء  مناطقهم  يغادروا  لم  الذين  واألفراد  العائدين  التركيز  مجموعات  استهدفت 
فاستهدفت  الرئيسيين  المعلومات  مقّدمي  مع  المقابالت  أما  السّنة.  العرب  من  ومعظمهم 
التركمان وكرديين ومشاركة يزيدية وأخرى من  بشكٍل محّدد األقليات اإلثنية )ثالثة مشاركين من 
الشبك ومشارك شيعي(. وقد توّلت موّظفات نساء إجراء المقابالت مع النساء وإدارة نقاشات 
مجموعات التركيز الخاصة بالنساء. راجع الملحق للمزيد من المعلومات حول الخصائص الديموغرافية 
النقاشات ضمن  )٩٤ في  الدراسة ما مجموعه ١٠٨ أشخاص  باإلجمال، شارك في  للمشاركين. 
نوعيًا  البحث  ويعتبر  الرئيسيين(.  المعلومات  المقابالت مع مقّدمي  التركيز و١٤ في  مجموعات 
بطبيعته وليس تمثيليًا من الناحية اإلحصائية. وتجدر اإلشارة إلى أّن الرسوم البيانية التي يتضّمنها 
التقرير ُبنيت على معلوماٍت شبه إحصائية مستقاة من الكلمات الرئيسية التي استخدمها األفراد.

٢ إتاحة فرص جديدة للمرأة في العراق، المعهد الديمقراطي الوطني، ٢٠1٨.

١ | مقّدمة
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١.٢
النقص في تقديم الخدمات األساسية يشّكل 

حافزًا وراء المطالبة بالوظائف 

يعتبر سعي العراقيين إلى إيجاد فرص عمل وتحسين وضعهم االقتصادي من االحتياجات األشّد 
إلحاحًا بين المواطنين في المناطق التي غّطاها نطاق البحث. وُينظر إلى هذه الحاجة كشرٍط مسبق 
يضمن للعراقيين تلبية احتياجاتهم األخرى. وقد عّبر المشاركون عن استيائهم من قدرة الحكومة 
الخصوص من  الماء والكهرباء على وجه  أّن  الخدمات األساسية، واعتبروا  المحدودة على توفير 
االحتياجات األهّم بالنسبة إليهم، نظرًا إلى أهميتهما في ضمان المعيشة. من جهٍة أخرى، ينظر 
العراقيون إلى الفساد كظاهرٍة تستشري في البالد، وكسبٍب رئيسي من أسباب ضعف الحوكمة، 

ُيضاف إليه إغفال الحكومة الحتياجاتهم، والنقص في تمويل المشاريع المحّلية.

الحكومة  توفير  عدم  أّن  على  البيانات  تدّل 
الشفة  مياه  من  الكافية،  األساسية  للخدمات 
فالكهرباء وصواًل إلى التعليم والرعاية الصحية، 
حاجة  وراء  األساسي  الدافع  يشّكل  ما  هو 
يتسّنى  لكي  الرواتب،  إلى  الملّحة  العراقيين 
شرائها  عبر  الخدمات  على  الحصول  لعائالتهم 
هذا  شأن  ومن  كبديل.  الخاصة  الشركات  من 
المنافسة  مشكلة  إلى  يضاف  الذي  الوضع، 
تفاقم  إلى  يؤّدي  أن  للفساد،  التعّرض  واحتمال  أصاًل،  المحدودة  الوظائف  على  الجنسين  بين 
أزمة عدم المساواة االجتماعية ما بين المواطنين القادرين على تجاوز عدم كفاية الخدمات العامة 
والمواطنين غير القادرين على تأمين بديل. في المقابل، لهذه العوامل مجتمعًة تداعيات متشّعبة 
من نواٍح عدة. أواًل، قد يسهم ازدياد استياء المواطنين العراقيين من النخبة السياسية في توسيع 
الهّوة ما بين السياسيين والمواطنين. ثانيًا، قد يتدهور التماسك االجتماعي الهّش الذي نجم عن 
الصراع ضّد داعش، إذا ما ترّسخ الشعور بالظلم االجتماعي ما بين المواطنين. وأخيرًا، قد يزداد 
التطّرف الديني؛ إذ تشير الدراسات إلى أّن الظلم على المستوى االقتصادي سبب أكبر للتطّرف 

الديني من الفقر وحده.

األنبار وديالى ونينوى، بشكٍل خاص  كّل من  التركيز في  المشاركون ضمن مجموعات  عّبر  وقد 
النقاشات  بّينت  إليهم. وقد  بالنسبة  األولوية  يحتّل  ما  العمل هو  على فرص  الحصول  أّن  عن 
بشكٍل  ذلك صحيحًا  ويعتبر  الوظائف،  لتوفير  الحكومة  على  كبير  بشكٍل  المواطنون  يعّول  كيف 
خاص في أوساط خّريجي الجامعات. وكشفت النقاشات أيضًا أّن الفساد الهيكلي يستشري في 

يمكنني  ال  ولكن  الكهرباء  عن  االستغناء  أستطيع 
من  سأتمّكن  أعمل  حين  ألنني  العمل،  عن  االستغناء 
إن  لكن  الماء.  شراء  وأستطيع  كهربائي  موّلد  شراء 
فمن  والكهرباء،  الماء  ولدّي  وظيفة،  على  أحصل  لم 

سيقوم بتلبية احتياجاتي؟
– مشارك عربي سّني، محافظة نينوى
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أنا  السّنة من محافظة األنبار بقوله: ‘‘تخّرجنا  العرب  الرجال  أحد  أفاد  العامة. حيث  العمالة  قطاع 
وزوجتي من الجامعة قبل ثماني سنوات، ولم نحظ بفرصة عمل بعد، إذ يتوّجب علينا دفع مبلغ 
١٠ آالف دوالر للحصول على وظيفة حكومية.’’ وبما أّن الحالة االقتصادية الحرجة تؤّثر سلبًا على 
حياة المواطنين بجوانبها كافة، يبقى اإلحباط سّيد الموقف، فعلى حّد تعبير أحد المشاركين من 
األنبار:  ‘‘كّل شاب يريد الحصول على بيت وزوجة، وهذا ما يوّفره الدخل، سواء حصل على هذا 
الدخل من وظيفة عادية أو من األعمال الحّرة. ولكّن الدولة نفسها ال توّفر األعمال الحّرة والدائمة، 

كفتح مصانع أو ورش.’’

ومن مصادر القلق األخرى التي تشغل المواطنين الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وجودة 
المرافق التي توّفر هذه الخدمات. فالمدارس المزدحمة بالطاّلب، والعدد غير الكافي من رياض 
الطبية  والمعّدات  األدوية  إلى  وتفتقر  سليمة  إلدارة  تخضع  ال  التي  والمستشفيات  األطفال، 
األساسية، كّلها مواضيع مرتبطة بالفساد وبالالمباالة حيال تلبية االحتياجات الملّحة للمواطنين. 
هذا وعّبرت بعض المشاركات النساء عن قلقهّن على وجه الخصوص، من احتمال ميل الشباب 
إلى التطّرف نتيجة الفقر وانعدام الفرص. وقد شرحت إحدى السّيدات من الطائفة السّنية في 
نينوى خوفها من التحاق الشباب بداعش ألنه ‘‘سيؤّمن لهم أشياء ال تستطيع الحكومة توفيرها’’.
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الحاجات األكثر إلحاحًا هي توفير الماء والكهرباء والخدمات العامة، كإكساء الشوارع مثاًل. ونحن 
ال نطالب بالكثير، وإنما نطالب بتوفير وسائل الحياة الضرورية ليس إاّل.

– رجل عربي سّني،  صالح الدين

. . .

نحن عائلة مكّونة من ٢٥ فردًا، لدّي أربعة أوالد، وال يملك أّي منهم وظيفة. وزوجي ال يتقاضى 
أّي راتب بعد أن خدم في الجيش مدة ١٥ سنة. وابني تخرج من كلية االدارة واالقتصاد، وقام 

بتقديم أوراقه ٢٠ مرة ولم يتّم قبوله.
– امرأة عربية سّنية، نينوى

. . .

ُهدمت  وأوالدي  فبناتي  الموصل.  إعمار في  ال  اللحظة،  وحتى هذه  داعش  تحّررنا من  منذ 
بيوتهم  بناء  إلى  وبناتي  أوالدي  اضطّر  لذا  البيوت،  بناء  بإعادة  الحكومة  تقم  ولم  بيوتهم، 

بأنفسهم.
– امرأة عربية سّنية، نينوى

. . .

وال يعتبر الوضع جيدًا من ناحية التعليم أيضًا، فالمدارس حولنا ليست كباقي المدارس. هي 
مزدحمة بالطاّلب ويعتمد بعضها ثالثة أوقات دوام.

– مشارك عربّي سّني،كركوك
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سكان مجتمعي ]في خانقين[ يعانون من الفقر والمدارس الحكومية ليست جيدة. بدأوا اآلن 
بفتح مدارس أهلية، ولكّنها كّلها مكلفة. عندما سيرى الطفل صديقه يقصد مدرسًة اهليًة وهو 
ال يملك القدرة على القيام بالمثل، فهذا معناه أن هناك قصور من الدولة. نريد الدولة أن تدعم’’ 
)...( ‘‘هل تصّدقين أنه ليس لدينا روضة أطفال حكومية هنا بخانقين؟ وال أّي رعاية صحية؛ لو 
أكّلمك عن الصحة، ال يملكون في المستشفى األدوية الالزمة ويطلبون مّنا شراء األدوية من 
خارج المستشفى. أنا من الناس، دخلُت في المستشفى بسبب ارتفاع ضغط الدم، ولم يتوّفر 

في المستشفى دواء األسبرين )...( فذهب أخي واشتراه لي من خارج المستشفى.
– رجل كردي، ديالى.

. . .

على  والمراجعين.  بالمرضى  اهتمام  عدم  وهناك  مستشٍر،  الفساد  المستشفيات،  في 
سبيل المثال، مرضت ابنتي قبل أيام، في ساعات الليل، فأبلغنا األطباء بعدم وجود عناية 
المستشفى.  إلى  الصباح  والعودة في  بيوتهم،  إلى  الذهاب  المرضى  من  وطلبوا  مركزة 
كما مرضت والدتي بسبب عدم استقرار ضغط الدم وفور ذهابنا الى المستشفى، أخبرونا 
أنهم ال يملكون أجهزة قياس ضغط الدم، وال عالجات، لذلك نشتري العالجات من الصيدليات 

المتوفرة خارج المستشفى .

– امرأة عربية سّنية، ديالى.
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٢.٢
يعتبر العراقيون مدركين نوعًا ما لالختالفات بين الجنسين 

في ما يتعّلق باالحتياجات التي يتوقعون من الحكومة تلبيتها 
وبسبل الوصول إلى الخدمات

تؤّدي القيم والثقافة المحّلية دورًا كبيرًا في تحديد وجهات نظر العراقيين حيال االحتياجات التي 
واعتبر  العمل.  وفرص  العامة  الخدمات  إلى  ووصولهم  الحكومة  من  والنساء  الرجال  يتوّقعها 
المشاركون الرجال إجمااًل أّن احتياجات الرجل والمرأة هي نفسها وأّن التحديات التي يواجهها كال 
الجنسين في المجتمع متشابهًة في الحالتين، وهي تتمّثل في إيجاد فرص عمٍل إلعالة األسرة 
والمعاناة من الفقر ومن عدم توّفر الخدمات العامة األساسية والخوف من تدهور الوضع األمني.

تتمتع  ال  المرأة  أّن  المشاركين  بعض  أفاد 
بحقوقها وحرياتها على قدم المساواة مع الرجل 
بسبب الثقافة والتقاليد، فهي تواجه الكثير من 
عدم  منها  المحّلي،  المجتمع  ضمن  العقبات 
المبكر.  والزواج  التعليم،  إلى  الوصول  إمكانية 
من  السّنة  العرب  المشاركين  أحد  ويعتقد 
محافظة نينوى أّن حقوق المرأة هي من حقوق 
فيقول:  باالحترام،  تبادل  ال  ولكّنها  اإلنسان؛ 
الزوجة  وهي  األخت  وهي  األّم  هي  ‘‘المرأة 
احتياجات  مثل  هي  واحتياجاتها  البنت،  وهي 
التي  تعليٍم وممارسة حقوقها  إنسان من  كّل 
كّرمها بها الدين االسالمي. ولكن في الوقت 
الراهن، ال نعطي المرأة حّقها المشروع، بل ال 

تحصل على جزٍء من هذا الحق ألنها مظلومة بسبب الجهل وزواج القاصرات.’’

في المقابل، عّبر بعض المشاركين عن اعتقاده بأّن المرأة على العكس ليس لديها أّي احتياجات 
على  قادرة  لكونها  جامعيًة،  شهادًة  حائزًة  كانت  إذا  سيما  ال  امتيازاٍت،  تلقى  أّنها  بل  ال  ملّحة، 
إيجاد وظيفة بسهولٍة أكبر مقارنًة بالرجل. فقال أحد المشاركين العرب السّنة من محافظة نينوى: 
‘‘أعتقد أّن المرأة متحّصلة على حقوقها واحتياجاتها، وحتى في دوائر الدولة حيث يتّم تقدير المرأة 
وتسهيل معاملتها أكثر من الرجل.’’ هذا ويرى بعض المشاركين ضمن مجموعات التركيز أّن المرأة 
تحتّل موقعًا أفضل من الرجل، ألّنها ال تتحّمل الضغوط التي يفرضها المجتمع والثقافة السائدة 

على الرجل بأّنه من يتحّمل مسؤولية إعالة أسرته.

عالوًة على ذلك، اعتبر بعض المشاركين أّن الرجل عندما يجد وظيفًة سيتمكن من إعالة أسرته، 
وبالتالي،  أساسية؛  واحتياجاٍت  وخدماٍت  تعليٍم  من  عائلته  أفراد  احتياجات  وتلبية  ضمنًا،  وزوجته 
فإّن احتياجات المرأة تكون مالزمًة الحتياجات الرجل. وهو ما يدّل على فهٍم مشترك بين مختلف 
المحافظات العراقية مفاده أّنه عندما تكون الموارد شحيحًة والفرص شبه معدومة، فإّن احتياجات 
ال  مجتمعنا  نينوى: ‘‘في  من  سّني  عربّي  مشارك  يؤّكد  السياق،  هذا  وفي  أواًل.  تأتي  الرجل 
يتحّصل الرجل على احتياجاته وال على حقوقه، بالتالي فالمرأة تعتبر أولويًة ثانيًة. وإذا تحّصل زوجها 

على حقوقه، بالتالي ستحصل هي أيضًا على حقوقها .’’

أّن الحاجة االكثر إلحاحًا هي توفير فرص العمل.   أعتقد 
المرأة  دور  يقتصر  ال  إذ  فرد.  كل  وحّق  حقي  هذا  ألّن 
احتياجاتها  لديها  وإنما  المنزل،  في  به  تقوم  ما  على 
الخاصة فكيف لها أن توّفر احتياجاتها، إن لم تكن تعمل 
وتحصل على المال ؟ هذا حّق من حقوق المرأة، وصحيح 
أّن المرأة ال تتساوى مع الرجل ولكن من حّقها أن تعمل. 
الحرية  مفهوم  استخدام  تّم  ولكن  حريًة  ويعتبرونها 
االحتياجات  أن  أعتقد  النهاية،  غير صحيحة. في  بصورة 
وتوفير  للمرأة  العمل  فرص  توفير  هي  إلحاحًا  االكثر 

األمن واألمان.
– امرأة عربية سّنية، صالح الدين
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أولويات الحكم للرجال

أولويات الحكم للنساء



استمرار مطالب المواطنين بنظام حكٍم أكثر استجابًة | ١٥

٢ | أبرز نتائج االستطالع

3.٢
يقّر العراقيون بالمجاالت الجديدة المفتوحة أمامهم للمشاركة 

في نظام الحكم على المستوى المحّلي، وذلك بالرغم من 
ثقتهم المتدّنية في المؤّسسات العامة

تتدّنى ثقة العراقيين بقدرة المؤّسسات العامة على تلبية احتياجاتهم األساسية، ويرّد تدّني الثقة 
بشكٍل كبير إلى انخفاض مستوى رضا المواطنين عن الخدمات العامة وعدم إدراكهم ألولويات 
مجالس المحافظات. ويتفق المواطنون على عدم قدرتهم على الوصول إلى مجالس المحافظات، 
إذ أفصح المشاركون في مختلف المحافظات التي شملها البحث، أّن ال فكرة لديهم عن طريقة 

التواصل مع ممثليهم المنتخبين في حال واجهتهم أّي مشكلة.

أّكدت إحدى المشاركات، وهي عربية سّنية من 
محافظة ديالى أّن الضبابية التي تحيط بمجالس 
بالمؤسسة:  الثقة  أفقدتها  قد  المحافظات 
األمور،  أبسط  يستقبلوني.  لم  ألنهم   )...(‘‘
المشاركون  واعتبر  المواطنين.’’  يستقبلون  ال 
في  المواطنين  ثقة  لتعزيز  المهّم،  من  إّنه 
المسؤولون  يصغي  أن  المحافظات،  مجالس 
يكفي،  ال  وحده  ذلك  أّن  إاّل  مطالبهم.  إلى 
فالمواطن يوّد أن يرى نتائج ملموسًة في المجاالت التي تؤّثر على حياته اليومية تأثيرًا مباشرًا، 
من تقديم الخدمات ومكافحة الفساد إلى خلق فرص  العمل، كما يهّمه أن تعتمد هذه المجالس 

الشفافية والمساءلة.

تركيز  مجموعات  في  المشاركون  وتحّدث 
المواطن  دور  عن  ديالى  محافظة  في  الرجال 
بحيث  المحّلي  مجتمعه  تجاه  ومسؤوليته 
من  يواجهه  لما  الحلول  إيجاد  عليه  يتوّجب 
المشاركون  هؤالء  فأقّر  وتحّديات.  مشاكل 
خالل  من  التأثير  على  بالقدرة  يتمتعون  بأّنهم 
من  هم  أّنهم  بما  االنتخابات  في  التصويت 
ينتخبون المجالس أواًل، وبالتالي، يكون بإمكانهم التصويت ضّد الفاسدين، األمر الذي يعّزز من 
فعالية المؤسسة ويزيد من ثقة العامة فيها. وأشار أحد المشاركين من ديالى: ‘‘مجلس المحافظة 
تّم  المكان. فقد  بانتخابهم، وهم غير مؤهلين لهذا  فاسد، ونحن سبب وجودهم هنا ألننا قمنا 

وضع الشخص غير المناسب في المكان غير المناسب.’’

من  حول  اآلراء  تفاوتت  ولكن  المنتخبين،  ممثليهم  من  الكثير  يتوقعون  أّنهم  المشاركون  بدا 
يتوّلى مسؤولية تقديم الخدمات المختلفة. إذ يعتقد المشاركون إجمااًل أّن الخدمات العامة من 
مسؤولية مجلس المحافظة أو مجلس المحافظة والحكومة المركزية. ففي ما يتعّلق بالوعي حيال 
المسؤوليات واألولويات بالنسبة إلى كّل مستوى من مستويات الحكم، بما في ذلك مجالس 

األقضية ومجالس المحافظات والحكومة المركزية، أتت اإلجابات مختلطًة إلى حّد بعيد.

من  الكثير  يطلق  ألّنه  المحافظة،  بمجلس  أثق  ال  كال، 
الوعود. أنت تعرف المشكلة التي أثيرت قبل شهرين 
أو ثالثة عن ملفات الفساد. إذا غابت المصداقية والثقة 
والسياسي  المواطن  بين  الجسور  ُمّدت  وإن  حتى 

فطبعًا ستبقى هذه الثقة معدومًة.
– رجل سّني، األنبار

ثقة  لدي  تصبح  لكي  أعمالهم  أرى  أن  من  لي  بّد  ال 
بمجلس المحافظة، فعندما أرى أنهم يقومون بتشييد 
ثقة  لدّي  ستصبح  التحتية،  بالبنية  والنهوض  الجسور 

بالمجلس.
– امرأة عربية سّنية، نينوى



١6 | استمرار مطالب المواطنين بنظام حكٍم أكثر استجابًة

٢ | أبرز نتائج االستطالع

ثقًة في  أكثر  المقابالت  آرائهم في  استقاء  تّم  الذين  المحّلي  المجتمع  قادة  بدا  المقابل،  في 
قدرتهم على التمييز بين المسؤوليات المتوخاة من مؤسسات الحكم المختلفة. وعلى حّد تعبير 
إحدى المشاركات اليزيديات من نينوى، ‘‘دور الحكومة واضح والفرد يعرف ما الذي يحصل أمامه.’’ 
نقاشات مجموعات  المشاركون منهم في  آخرون، وال سيما  أقّر مواطنون  الوقت نفسه،  في 
التركيز بأنهم ال يملكون معرفًة واسعًة بما يقوم به مجالس المحافظات. ورأت إحدى المشاركات 
العربيات السّنيات من األنبار أّن ‘‘دور مجلس المحافظة إصالح الجسور وإصالح الشوارع العامة 
وإنارتها’’. وقالت إمرأة عربّية سّنية مشاركة من نينوى: ‘‘لسنا على درايٍة بالخدمات التي يقّدمها 
مجلس المحافظة، ألّن المواطن يخدم نفسه بنفسه، أبسط األمور أّن المنطقة ال يتّم تنظيفها 

ويجب على األهالي تنظيفها .’’

ويسهم الوعي المحدود بأولويات الحكومة في فقدان ثقة المواطنين بالمسؤولين المنتخبين. 
يعلمون  المواطنين  أّن  أعتقد  ال  كركوك: ‘‘  في  مقابلتهّن  تّمت  اللواتي  النساء  إحدى  فقالت 
المواطنون وعودًا من المسؤولين فهي وعود كاذبة؛  المحافظة، وإذا سمع  بما يفعله مجلس 
كبديٍل  بدورها  تسهم  الحكومية  غير  المنظمات  راحت  المقابل،  في  بهم.’’  ثقة  لديهم  يعد  لم 
مؤّقت في المجتمعات التي شملها البحث، وبنت لنفسها سمعًة طّيبًة. فتحّدث المشاركون في 
المقابالت المتعّمقة عن األثر اإليجابي للدعم الذي تقّدمه بعض المنظمات غير الحكومية على 
الصعيد المحّلي بما فيها ‘‘أحباب المصطفى’’ ومؤّسسة ‘‘بارزاني’’ و‘‘بصمة خير’’ باإلضافة إلى 

المنظمة الدولية للهجرة.
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الدعم الحالي يأتي عادًة من المنظمات، ودعم الحكومة لنا قليل، فكما تعلمين فإّن أكثر من 
منطقة قد تأثرت ]جّراء داعش[ بما فيها الموصل التي حازت اهتمام الحكومة أكثر من غيرها من 
المناطق.’’ )...( ‘‘من يقوم بالخدمات في الوقت الراهن هي المنظمات التي تقدم الخدمات 
الصحية )...( وتقوم بتوزيع األغذية، وقلياًل ما نالحظ دور الحكومة في ذلك وال تقوم بما يلزم 

النتشالنا من الوضع السّيئ.
– امرأة يزيدية، نينوى

. . .

لدينا ]منظمة مدنية[ )...( قّدمت مشروعًا لألرامل. هو عبارة عن معمل خياطة وحياكة للنساء. 
المنظمات تقّدم لنا أكثر من مجلس المحافظة.

– امرأة عربية سّنية، األنبار

. . .

ثمة منظمات مثل منظمة ‘أحباب المصطفى’، وهي منظمة مدنية )عبارة عن جامع( ليست 
حكومية تساعد األرامل والفقراء وتساعد بمالبس أو مبالغ مالية.

– امرأة عربية سّنية، األنبار
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أفاد المشاركون عن نقٍص في التواصل عمومًا بين المواطنين ومجالس المحافظات ُيعزى بشكٍل 
أساسي إلى قّلة اهتمام المجالس وعدم توفير آليات مالئمة تكفل التفاعل مع المواطنين، وإن 
وأّكد  األفراد.  المسؤولين  مع  المبدأ  في  المباشر  التواصل  بإمكانية  المشاركين  من  قّلة  أقّر 
بعض المشاركين أّنهم ورغم محاولتهم العديدة للتواصل مع مجالس المحافظات، حتى أّن األمر 
وصل بعدٍد منهم إلى تقديم الشكاوى أو التوصيات، فقد شعروا أّن التواصل غير مجٍد ألّنهم 

لم يتلقوا أّي إجابات.

بشكٍل  المقابالت  في  المشاركون  وأشار 
جانب  من  االنفتاح  بعض  لمسوا  أّنهم  خاص 
للتواصل  والمحافظين  المحافظات  مجالس 
مواقع  عبر  أو  شخصيًا  سواء  المواطنين،  مع 
هذه  اقتصرت  يكن،  أيًا  االجتماعي.   التواصل 

التفاعالت في معظم األحيان على تواصل رمزي لم يفض إلى أّي إصغاء هادف أو حلول لمشاكل 
المواطنين. وقالت إحدى المشاركات من جماعة التركمان في كركوك: ‘‘ال تسمح ]الحكومة[ للمواطنين 
باالطالع على األمور التي تقوم بها واألمر الوحيد الذي يمكن للمواطن التدّخل فيه هو االنتخابات .’’

ومع أّن بعض مجالس المحافظات تنشر عبر صفحاتها على فايسبوك معلوماٍت حول النشاطات 
التي تقوم بها، وتتلّقى التعليقات من المواطنين، فقد عّبر المشاركون في البحث عن تفضيلهم 
لالجتماعات التي تقام وجهًا لوجه من خالل فتح أبواب المجالس أمام المواطنين وإنشاء وحدات 
وأرقام  االجتماعي  اإلعالم  لوسائل  يمكن  رغم ذلك،  العامة.  النقاشات  تنظيم  أو  اتصال معهم 
الهاتف الخاصة أن تستكمل عملية التواصل المباشر وأن تشّكل وسائل غير مكلفة يتسّنى من 
المحافظات  مجالس  للجان  يمكن  كما  الشكاوى.  تقديم  أو  المعلومات  تلقي  للمواطنين  خاللها 
بوجه خاص تعزيز مكانتها عبر إجراء جوالت لإلصغاء إلى المواطنين وتنظيم لقاءات عامة لتوجيه 

السياسات المحّلية.

بدا المشاركون راغبين في فتح قنوات للتواصل مع ممّثليهم الرسميين، وإن لم تكن ثقتهم كبيرًة 
بأن يؤدي ذلك إلى حّل مشاكلهم. ووفق ما ذكر أحد المشاركين من كركوك: ‘‘التواصل مفيد، ولكن 
إن كانوا يستمعون ..فإذا ذهبت لنقطة سيطرة أمنية ستجد لديهم رقم للشكاوى، لكن إذا اتصلت 

لن يجيب أحد..فهذه الطريقة مفيدة ولكن كيف إن لم يكن هناك من يجيب؟’’

باإلضافة إلى ما سبق، ساد وسط المشاركين 
العامة  اإلدارة  وجه  في  الحيلة  بانعدام  شعور 
في  الفساد  فيها  يتفّشى  التي  الفّعالة،  غير 
أغلب األحيان، وبدوا غير مستعّدين للوثوق في 
أّي من مؤسسات الحكم ما لم يروا دلياًل ثابتًا 
تهّمهم.  التي  القضايا  بمعالجة  قيامها  على 

وفي ظّل غياب دليل ملموس، سرعان ما تبّددت حالة التفاؤل الهّش التي تبعت هزيمة داعش 
ليحّل محّلها شعور باإلحباط واالستياء العميق تجاه النخبة السياسية. في هذا السياق، أعربت امرأة 
عربية سّنية من المشاركات في مجموعات التركيز في صالح الدين عن استيائها، بقولها: ‘‘وكأّنك 
تتحّدث إلى أموات... ال فائدة من األمر، ال أحد يستمع لنا.’’ كذلك األمر، عّبر رجل عربّي سّني من 
صالح الدين عن خيبة أمله، فقال: ‘‘قّدمنا اقتراحاتنا لتحسين واقع التعليم وترميم المدرسة ألنها 

آيلة للسقوط.  وقد شاهدوا ]السلطات[ الخلل ولم يفعلوا شيئًا.’’

عضو  كّل  األعضاء؛  طريق  عن  ]تواصل[  يوجد  نعم 
بمجلس المحافظة له جمهوره ويتواصل معه.

– رجل من جماعة التركمان، كركوك

ال أحد يستمع لنا
– رجل عربي سّني، ديالى
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ينل هذا  لم  التغيير،  السياسيين في  رغبة  تجاه  العراقيين  على مواقف  يخّيم  التشاؤم  أّن  ومع 
األوضاع  تحسين  سبل  حول  واقتراحات  توصيات  قّدموا  الذين  المشاركين  بعض  من  الشعور 
بما  الحكومة،  في  الفساد  بمكافحة  األولوية  ذات  المطالب  وتمّثلت  المحّلية.  مجتمعاتهم  في 
وفي  المحافظات  مجالس  داخل  ذلك  في 
للمساءلة،  القادة  وإخضاع  المستشفيات، 
على  اإلشراف  وزيادة  الرقابة  نوعية  وتحسين 
أداء المؤّسسات العامة وموّظفيها. كما شّدد 
المعاملة  أهمية  على  أخيرًا  المشاركين  بعض 
العادلة بين المواطنين، أيًا كانت خلفيتهم اإلثنية 
الذين  الكرد  المشاركين  أحد  الطائفية. فقال  أو 
ينظروا  أن  كركوك: ‘‘يجب  تّمت مقابلتهم في 
للكّل بعين واحدة ويشعروا مع المواطن. على 
كّل مسؤول أن يخدم كافة المناطق، ليس فقط 
المنطقة الكردية أو العربية ويترك الباقي،  بل 

يجب أن ينظر للكّل’’.

المواطنين  مع  التواصل  يستطيع  المحافظة  مجلس 
ألننا ال نعيش في زمن سبعينات القرن الماضي. لدينا 
يملكون  وبالتأكيد  االجتماعي  التواصل  مواقع  اليوم 
المواطنين.  معاناة  مشاهدة  من  تمّكنهم  صفحات 
الميزانية  أّن  حتى  الكافية،  الحلول  يقّدمون  ال  لكّنهم 
أكبر  تكون  أن  المفترض  من  للموصل  ُخّصصت  التي 
من ميزانية بغداد لكن في الحقيقة، تّم صرف ميزانية 
بسيطة للموصل. فالحّل يجب أن تتوّصل إليه حكومتا 

بغداد وإربيل.
– رجل عربي سّني، نينوى
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نساء

الكهرباء الماء

السالمة واألمن إدارة النفايات 

صيانة الطرق إفتتاح الطرق وإعادة تأهيل 
األماكن العامة

إدارة وصيانة المدارسإدارة وصيانة المستشفيات

التطهير من أنقاض الحرب
وإعادة اإلعمار

وجهات نظر النساء
حول الحكومة 

والمسؤوليات عبر 
مراحل مختلفة
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رجال

الكهرباء الماء

السالمة واألمن إدارة النفايات 

صيانة الطرق إفتتاح الطرق وإعادة تأهيل 
األماكن العامة

إدارة وصيانة المدارسإدارة وصيانة المستشفيات

التطهير من أنقاض الحرب
وإعادة اإلعمار

وجهات نظر الرجل
حول الحكومة 
والمسؤوليات

عبر مراحل مختلفة

مجالس
المحافظات

الحكومة
المركزية

كالهما

غير معلوم
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يجب على أعضاء مجلس المحافظة تخصيص مكتب شكاوى الستقبال المواطنين واالستماع 
لهم

– امرأة عربية سّنية، صالح الدين

. . .

احتياجاتهم على نحٍو  من المفترض أن ينزلوا إلى الشارع ويسمعوا من المواطنين ما هي 
أفضل مّما تقوم به المنظمات

– امرأة عربية سّنية، نينوى

. . .

يجب تعيين رقم هاتف يكون مخّصصًا للمشاكل، ويقوم المحافظ بالرّد على المواطنين حتى 
يحّل مشاكلهم؛ أو يمكن تخصيص صندوق شكاوى لتصل مشاكلهم لمجلس المحافظة

– امرأة عربية سّنية، األنبار
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لو كنت محافظًا لكنت قمت بجوالٍت ميدانية، واذا رأيت حفرًا في الشوارع اتصلت بالجهات 
المسؤولة إلصالح الشوارع، ولمحاسبتهم إذا لم يصلحوا الحفر.

– رجل عربي سّني، صالح الدين

. . .

يجب فسح المجال أمام الشركات المستثمرة ألّن الحكومة عاجزة عن تقديم خدمات صحيحة، فال 
بّد من توفير بيئة آمنة لهذه الشركات لكي تخدم البلد وبالتالي تتوّفر فرص العمل للشباب.

 – امرأة عربية سّنية، ديالى

. . .

يجب تشكيل لجان قريبة من المواطنين لكي تقوم بإيصال احتياجات المواطنين إلى مجلس 
المحافظة وحكومة بغداد. كذلك، يمكن متابعة مواقع التواصل االجتماعي للمواطنين الذين 
ينشرون احتياجاتهم ومطالباتهم لكي يتّم إيصال احتياجات المواطن للحكومة المحلية والمركزية.

– امرأة مسيحّية، نينوى
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الحظ المشاركون من مختلف المحافظات التي شملها البحث أيضًا أّن الحكومة مسؤولة بشكٍل 
أساسي عن تلبية احتياجات المواطنين، ولكن يمكن للناخبين أنفسهم أداء دور في ضمان نظام 
حكم محّلي فّعال، وخدماٍت أفضل من جانب المؤّسسات العامة. وينّم استعدادهم للمشاركة في 
الشأن العام، وفي العملية السياسية خارج فترة االنتخابات عن وعيهم المتزايد، وإن كان خجواًل، 

حيال العالقات بين المواطنين والممّثلين المنتخبين في دولٍة ديمقراطية.

ودّلت الدراسة أيضًا على الحاجة إلى تنظيم حمالت خاصة لتثقيف الناخبين والمدافعة المبنية على 
القضايا من جانب المجموعات المدنية، فضاًل عن التعاون مع السلطات من أجل المحافظة على 

ظروف سليمة في المجتمعات المحلية. ودعمًا 
ضمن  المدني  المجتمع  منظمات  لمصداقية 
الجماعات المحّلية، طالب بعض المشاركين هذه 
السلطة  قادة  مع  تعاملها  بتيسير  المنظمات 
المحلية، فصّرحت إحدى المشاركات من الطائفة 
العربية السّنية من ديالى: ‘‘نريد توفير منظمات 
ال  ألننا  المعنية  الجهات  مع  بالتواصل  تقوم 

نستطيع الوصول إلى األشخاص المعنيين .’’

كما ُتعتبر المنظمات المحّلية في موقٍع مالئٍم 
عقدها  المزمع  المقبلة  المحافظات  مجالس  انتخابات  موعد  قبل  الناخبين  تثقيف  حمالت  لقيادة 
بتاريخ ١ نيسان/أبريل ٠٢٠٢. وقال أحد المشاركين العرب السّنة من ديالى: ‘‘يجب أواًل تنظيم حملة 
توعية لكي يعرف المواطنون من ينتخبون؛ ثانيًا، استبدال المدراء في مجلس المحافظة؛ وثالثًا 

تفعيل القوانين كصرف المرتشي من عمله.’’ 
بعملية  أيضًا  المشاركون  طالب  النهاية،  وفي 
تداول  عبارة عن عملية  موازنة تشاركية، وهي 
الديمقراطي،  المستوى  على  قرارات  وصنع 
يقّرر فيها األشخاص العاديون كيفية تخصيص 
جزء من الموازنة العامة. فقال أحد المشاركين 
مشاريع  ‘‘نرفع  ديالى:  من  السّنة  العرب 
يوافق  المحافظة  ومجلس  المحافظة  لمجلس 
عليه ويوّفر المال، ثم يتّم اإلشراف على تنفيذ 

المشروع من قبل المجلس المحّلي.’’

أواًل، المحافظ يقّدم الخدمات ولكن ال بّد من استجابة 
البلدية  بتوجيه  المحافظ  قام  فإذا  الشعب.  قبل  من 
لتنظيف المناطق، ال بّد للشعب أن يتعاون وال يقوم 

برمي النفايات.
– رجل عربي سّني، نينوى

يجب أن تقوم منظمات المجتمع المدني بالعمل لتوعية 
يستطيعون  أنهم  لديهم  الفهم  وزيادة  المواطنين 
إعادة  وعدم  بانتخابه،  قاموا  الذي  المسؤول  محاسبة 
انتخاب الشخص نفسه ألّن ذلك قد يسهم في تخريب 

البلد.
– رجل عربي سّني، ديالى
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٤.٢
يبدي العراقيون شيئًا من االنفتاح حيال توّلي المرأة المناصب 

الحكومية، بالرغم من العقبات الكبيرة والتوقعات العالية

إذا كانت مجاالت مشاركة العامة في نظام الحكم على المستوى المحّلي قليلًة، فهي محدودة 
أكثر بعد بالنسبة إلى المرأة. وقد بدا المشاركون الرجال والنساء مقتنعين بأّن النساء ال يحظين 
بالفرص المالئمة لتمثيل المرأة في الشأن العام. ومع أّن العديد من المشاركين تمّكنوا من ذكر 
أو  المحافظات  مجالس  في  األعضاء  كالنساء  المحّلي،  المستوى  على  النساء  القائدات  بعض 
وال  التهميش  تعاني  المرأة  أّن  على  متفقين  الجميع  بدا  المثال،  على سبيل  المدارس  مديرات 

تحظى بنسبة تمثيل كافية. 

حتى وإن ترّشحت المرأة لالنتخابات أو شغلت 
يرى  الرسمية،  المؤّسسات  في  مناصب 
العائق  تشّكل  التقاليد  أّن  العراقيين  من  الكثير 
في  المرأة  تقّبل  دون  يحول  الذي  الرئيسي 
إحدى  شرحت  ما  حّد  على  القيادية،  األدوار 
كركوك:  في  تركمانية  أصول  من  المشاركات 
أحد  ال  ألّن  قليٍل  بشكل  النساء  ‘‘تشارك 
يدعمهّن أو يفسح لهّن المجال بهذه المشاركة.’’ 
من جهته، دخل مشارك عربي سّني من نينوى 
في تفاصيل الصراع ما بين األدوار الجنسانية 
والتقاليد المحافظة في المجتمع العراقي، فقال: ‘‘يمكن للمرأة أن تكون مديرة صحة، ولكن أن 

تشغل منصبًا قياديًا فأمر غير ممكن، ألّن مجتمعنا مجتمع عشائري.’’

ورأى بعض المشاركين والمشاركات في الدراسة أيضًا أّن النساء ال يحرمن من المناصب القيادية 
فحسب، بل يواجهن القيود في جوانب أخرى من الحياة اليومية. وتمتّد هذه القيود برأيهم إلى 
ظاهرة  انتشار  وبسبب  المحافظة،  االجتماعية  القواعد  بسبب  االقتصادية  الحياة  في  المشاركة 
التحّرش الجنسي. فأشارت إحدى النساء العربيات من صالح الدين أّن المرأة في مكان العمل قد 
تتعّرض ‘‘للعنف أو يقّلل من احترامها’’؛ فيما تحّدث مشارك سّني من األنبار عن ثقافة العيب 
التي تتسبب بضغوط اجتماعية على العائالت، فقال: ‘‘إذا كانت المرأة تعمل في ميداٍن معّين، 

فسيتحّدث الناس عنها وعن أسرتها بالسوء، بسبب األعراف والتقاليد.’’

محافظٍة  أفكاٍر  عن  البحث  هذا  التي شملها  المحافظات  مختلف  والنساء من  الرجال  بعض  وعّبر 
أكثر، حيث أبدى هؤالء حذرًا حيال مشاركة المرأة و رّدوا ذلك إلى االنحالل األخالقي في المجتمع 
الحديث. ومن أكثر التبريرات  إلحباط عزيمة النساء بالسعي إلى إيجاد عمل أو ممارسة أّي نشاط 
خارج المنزل،حتى وإن كانت المرأة تحمل شهادًة جامعيًة، هو احتمال تعّرضهّن للتحّرش في الشارع 

باإلضافة إلى الرغبة في تعزيز الدور التقليدي للمرأة كزوجة وأّم.

مجتمعنا مجتمع شرقي، تعرف العادات والتقاليد فيكون 
األمور  من  فكثير  المرأة.  إلى  بالنسبة  أصعب  األمر 
تحدث للمرأة قد ال تستطيع البوح بها، أو ال تستطيع أن 
تصل إلى القضاء وتأخذ حقوقها. لكن يوجد تجربة ألختنا 
إعالميًا،  أن توصل صوتها  التي استطاعت  نادية مراد 
وعبر منبر األمم المتحدة. هي بمثابة مثال يحتذى به، 

ولكن ال تملك كّل النساء هذه الجرأة.
– رجل عربي سّني، األنبار
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لها دور فّعال في المجتمع  لكّن تفكيرها محدود.
– رجل عربي سّني، نينوى

. . .
أفّضل أن تبقى المرأة في منزلها نظرآ للمجتمع، لكن إذا تحّصلت على شهادتها الجامعية فمن 
حّقها أن تعمل، ولكن من األفضل أن تبقى ربة بيت، بسبب الفساد المستشري في المجتمع 

مثل التحّرش.
– رجل عربي سّني، نينوى

. . .
بما أّنني ربة منزل و لم أكمل تعليمي، فأنا أعتقد أّن مكان المرأة في البيت. وهي تحتاج أن 
تهتّم بمنزلها وزوجها وأبنائها. وأنا ال أملك أي احتياجات أخرى سوى االهتمام بعائلتي والمنزل.

– امرأة عربية سّنية، صالح الدين

. . .
المرأة بشكل عام مضطهدة في ديالى وال تستطيع إبداء رأيها بشكل مباشر.

– رجل عربي سّني، ديالى

. . .
نسبة  أعطي  انا  اجتماعيًا،  او  إعالميًا  كان  سواء  التصعيد  مستوى  عن  بعيدات  األنبار  نساء 

المشاركة لهّن بأقّل من %3.
– رجل عربي سّني، األنبار

. . .
لها  العراق  المرأة في شمال  اآلن  لكّل شيء ومهّمشة.  بالحماية ومعّرضة  تتمتع  المرأة ال 
والسلطة  حقوقها  لها  ألّن  بها،  يتحّرش  أو  المرأة  يتعرض  أن  واحدًا  شخصًا  فأتحدى  اسمها 

موجودة. لكن هنا، ليس لدينا أّي شيء.
– رجل عربي سّني، األنبار

٢ | أبرز نتائج االستطالع
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بصرف النظر عّما سبق، عّبر بعض المشاركين عن دعمهم لتوّلي مزيٍد من النساء مناصب قيادية. 
إنهاء  دور في  وله  انتظاره  طال  أمر  القيادة  النساء  توّلي  أّن  إلى  المشاركين  من  العديد  فأشار 
دافع  وقد  بنفسها.  شؤونها  لتمثيل  الفرصة  وإعطائها  بها،  والوثوق  المرأة،  ضّد  االضطهاد 
تؤّهل  قد  التي  المواصفات  إلى  اإلشارة  طريق  عن  بصراحة  الفكرة  هذه  عن  المشاركين  بعض 
المرأة  أّن  كركوك  في  التركيز  مجموعات  في  المشاركات  إحدى  فشرحت  القيادة.  لتتوّلى  المرأة 
‘‘تعرف احتياجات األب والزوج واألخ واالبن ويجب أن تكون المرأة مخلصًة في عملها ألنها ستكون 
مسؤولًة عن جميع الفئات في المجتمع.’’ ووفقًا لرأي امرأة من الشبك في الحمدانية: ‘‘ ال بّد 
للمرأة من أن تبرز نفسها وتحارب المجتمع بكل الطرق. فالنساء في محافظة نينوى مضطهدات 
ويجب أن يدعمن بعضهّن البعض ويتعاوّن في ما بينهّن. )...( المرأة تريد أن تشارك ألّن المرأة 

نصف المجتمع، فال بّد من المشاركة.’’

وللتغّلب على العقبات التقليدية التي تقف في وجه مشاركة المرأة في الحكم، أّكد المشاركون 
على أهمية الثقة والمعاملة المتساوية بين الرجل والمرأة. وقد اعتبرت الثقة شرطًا حيويًا مسبقًا 
النساء  للقائدات  المشاركين، يمكن   العديد من  النساء. ووفقًا لوجهات نظر  لدى  القيادة  لتعزيز 
كسب ثقة العامة من خالل إثبات قدراتهّن، بما في ذلك عن طريق التنفيذ الفّعال للمشاريع في 
المجتمع المحّلي. وفي هذا اإلطار، قالت امرأة من ديالى: ‘‘إذا كانت تقّدم خدمًة، فأنا بالتاكيد 
سأثق بها.’’ وباإلضافة إلى مناصرة الحمالت الهادفة إلى تعزيز القبول االجتماعي لدور المرأة، 
طالب بعض المشاركين بآليات رسمية تعّزز من مشاركة المرأة، كنظام الكوتا ومراكز بناء القدرات 

المخّصصة للنساء.

فلكي تتوّلى المرأة القيادة ويتّم تقّبلها في هذه األدوار، ال بّد لها من أن تتمّتع بصفات ومؤّهالت 
متوّقعة منها. فبنظر المشاركين، يجب أن تكون المرأة القيادية متعّلمًة )حائزة شهادة( وهو عامل 
للغير  محبًة  تكون  أن  المرأة  من  يتوقع  ذلك،  إلى  باإلضافة  الكفاءة.  على  دلياًل  الكثيرون  يعتبره 
ونزيهًة وقويًة وشجاعًة، وأن تحسن اإلصغاء ومهّذبًة وكفوءًة ومحترمًة وجسورًة ومتواضعة أيضًا. 
وقد يكون شرط التمتع بالنزاهة ناجمًا عن الشعور باإلحباط تجاه الفساد المستشري والواسطة 
إلى  المرأة  وصول  عدم  هو  يهّمهم  ما  إّن  المشاركون  وأّكد  العراقية.  بالسياسة  تتحكم  التي 
المناصب القيادية بفضل معارفها أو استخدام مركزها لتحقيق مكاسب شخصية، بل أن تستحّق 
نتائج  تحقيق  أيضًا  القيادية  المرأة  من  يتوقع  كما  وتجارب.  خبرة  من  به  تتمتع  لما  المنصب  هذا 

ملموسة وأاّل تكتفي بإطالق ‘‘الوعود’’.
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المرأة هي نصف المجتمع إذا لم تكن المجتمع كّله، ونحن بحاجة حتمًا إلى امرأة توصل صوتنا نحن 
النسوة، إذ أّن الرجل، ومهما بلغت معرفته بأحوال النساء فلن يوصل اإلحساس مثل إحساس 

المرأة، ولن يكون طّيبًا مثل المرأة، ولن يقّدم للنساء احتياجاتهّن كما تقّدمها المرأة القيادية.
– امرأة أيزيدية، نينوى

. . .

األهّم أن تكون متعّلمًة ومثقفًة بتفكيرها، وتكون صادقًة وتراعي أهل محافظتها.
– امرأة عربية سّنية، األنبار

. . .

يجب أن تكون ]المرأة القيادية[ ناشطًة في مجال حقوق اإلنسان وحاصلًة على شهادة.
– رجل عربي سّني،األنبار

. . .

أنفسهن، وفي  قبل  لآلخرين  ويعملن  ويشتغلن  مثقفات  يّكن  أن  يجب  القياديات[  ]النساء 
مواجهتهن المشاكل الكثيرة، يجب أن يدرسن الموضوع ويطرحن الفكرة ويبدأن بالعمل. )...( 
قوة الشخصية أهم شيء، أن تكون شخصيتها قويًة وال تتأّثر بأّي كالم. إذا كانت ثقة المرأة 

بنفسها عاليًة، ستتمّكن من القيام بأّي شيء سواء كان في المحافظة أو في المخّيمات.
– امرأة عربية سّنية، األنبار

٢ | أبرز نتائج االستطالع
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يجب أن تكون صادقًة ونزيهًة، وأن تبتعد عن التحّزب والطائفية، وال تقوم بتنصيب أقربائها 
في دوائر الدولة.

– رجل عربي سّني، ديالى

. . .

يجب أن تكون المرأة قويًة وتقوم بتنفيذ كالمها وليس التكّلم بدون فعل.
– امرأة عربّية سّنية، نينوى

. . .

يجب على المجتمع أن يتقّبل المرأة؛ فالرجل يحظى بدعم المجتمع أما المرأة فتتّم محاربتها من 
قبل أخيها أو زوجها.

– امرأة عربية سّنية، كركوك

. . .

يجب توفير مركز للنساء يضّم موّظفات نساء حتى تستطيع المرأة أن توصل معاناتها لهّن.
– امرأة عربية سّنية، صالح الدين
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يجب إقرار قانون خاص بالمرأة ألّن الكوتا تنّص على امرأة واحدة مقابل كّل ثالثة رجال في 
المجلس.

– رجل عربي سّني، األنبار

. . .

ال بد من دعمهّن ]النساء[ من قبل الحكومة أو المنظمات وتطوير قدراتهّن.
– امرأة تركمانية، صالح الدين

. . .

ينعدم  سوف  تقاليدنا،  بسبب  لكن  المجتمع،  تفيد  التي  األفكار  من  العديد  لديهّن  النساء 
المشروع الذي ستقّدمه المرأة، فتصاب باإلحباط.

– رجل عربي سّني، األنبار

. . .

تنّظم أنشطة على مستوى المحافظة كّلها، وتكون متنّوعًة تعنى بالثقافة والحوار، ولكن ما 
الصورة التي نقلتها عن المجتمع؟ هل غّيرنا من أحياء؟ هل غّيرنا من مناطق؟ هل غّيرنا أفكار 
المناطق الريفية؟ هذه المرأة المساهمة في كّل هذه األنشطة تستحّق أن تكون قياديًة، أما 
المشكلة فتكون في السرقة والسعي إلى المناصب، وعندما يكون من يقود المجتمع أول 

من يسرق المجتمع.
– رجل عربي سّني، األنبار



3٢ | استمرار مطالب المواطنين بنظام حكٍم أكثر استجابًة

٢ | أبرز نتائج االستطالع

٥.٢
الوضع األمني في تحّسن ولكّن الفروقات ضمن المناطق تزداد

يشعر العديد من المشاركين باألمان ضمن مجتمعاتهم، بالرغم من قلقهم المستمّر من داعش 
األنبار  ففي  المحافظات،  بين  واضحًة  الفروقات  وتعتبر  العراق.  في  المحليين  المجرمين  ومن 
لتحّسن  وامتنانهم  ارتياحهم  عن  للتعبير  بهم  دفع  ما  وهذا  باألمان،  المشاركون  يشعر  ونينوى، 
الوضع األمني، فقد اختلف الوضع كثيرًا عن العنف وانعدام االستقرار اللذين كانا سائدين في 
أيام داعش ولعّل تمتعهم بحرية التنقل هو أفضل مظاهر تحّسن الوضع األمني بالنسبة إليهم. 
مع ذلك، ما زال العراقيون عمومًا متخّوفين من عودة داعش، ال سيما في ديالى وكركوك وصالح 

الدين. ويرّد البعض الخروقات األمنية إلى غياب 
التنسيق بين قوى األمن ويخافون من أن تؤثر 
حرية التنقل المحدودة، إذا ما اضطّرهم الوضع 
للعودة إلى ذلك، على إمكانية المحافظة على 

وظائفهم وإعالة أسرهم.

باإلجمال، شعر الرجال والنساء الذين شاركوا في النقاشات ضمن مجموعات التركيز في الموصل 
إحدى  أّن  إاّل  باألمان.  شعورهم  عن  وعّبروا  مناطقهم،  في  األمني  الوضع  لتحّسن  باالمتنان 
المشاركات اليزيديّات من سهل نينوى تحّدثت عن األثر العميق الذي خّلفه داعش على مجتمعها، 
أّن  وأفصحت  النفسية.  المعاناة  عن  فضاًل  األمان  بانعدام  المستمّر  اإلحساس  ذلك  في  بما 
مجتمعها ال يزال يعاني من الصدمات النفسية التي تطال النساء واألطفال بشكٍل خاص: »أقدم 
داعش على إعدام عدد كبير من األشخاص، لم تكن نسبًة قليلًة لذلك تجدين أّننا نعاني دائمًا من 
أّننا  الكثير مّمن يعانون من هذه األمراض، حتى  أنا شخصيًا أعرف  الخوف والقلق والوسواس. 
نخاف من أفراد حزب العّمال الكردستاني المنتشرين في الجبل اآلن ]سنجار[. نخاف من أن يحدث 

أّي شيء في أّي لحظة، فنشّرد كما في السابق، وُنسلب وُنطرد من مناطقنا.«

ونينوى،  األنبار  محافظتْي  في  األمني  الوضع  إلى  بالنسبة  إجمااًل  اإليجابية  بالنظرة  ومقارنًة 
حّد ما. واحتّل األمن األولوية قبل  إلى  الدين متفاوتًة  ديالى وصالح  المشاركين من  آراء  جاءت 
الخدمات العامة بالنسبة إلى الرجال والنساء في هاتين المحافظتين. وفيما عّبر بعض المشاركين 
كعمليات  األمنية  الخروقات  من  قلقهم  عن  آخرون  تحّدث  األمني،  الوضع  لتحّسن  ارتياحهم  عن 
وقالت  المستمّر.  اإلسالمي  بالتمّرد  المرتبطة  وتلك  المجرمون  يرتكبها  التي  والخطف  القتل 
إحدى المشاركات، وهي امرأة عربية سّنية من صالح الدين: »الوضع األمني في المدينة سلبّي 

تمامآ  تطهيرها  يتّم  لم  المنطقة  ألّن  وإيجابي 
عربية  امرأة  ذكرت  األمر،  كذلك  اإلرهاب.«  من 
لكّن  تحّسن  في  األمن  أّن  ديالى  من  سّنية 
»القتل ما زال موجودًا.« كما عّبر أحد المشاركين 
وعامة  المزارعين  قلق  عن  خانقين  من  الكرد 
المواطنين من حرائق المحاصيل التي أتت على 

العديد من األراضي. 

محافظتهم،  في  األمنية  الحالة  تقّلب  من  الشديد  تخّوفهم  عن  كركوك  في  المشاركون  تحّدث 
وأفادوا عن حاالٍت من التطّرف المقترن بالعنف وأعمال اختطاف. وأشار العديد منهم أّن تقّلب 
الوضع األمني يحول دون إمكانية العيش بطريقٍة طبيعية ويؤثر بشكٍل أساسي على حرية تنّقل 

]الوضع األمني[ فوق الجّيد، والشرطة دائمًا موجودة.
– امرأة عربية سّنية، األنبار

الحمدلله الوضع األمني جّيد، قبل ثالثة أّيام خرجنا لكي 
نوصل ابنتي إلى بيتها في الساعة الثانية بعد منتصف 

الليل وكان الوضع آمنًا.
– امرأة عربية سّنية، نينوى



استمرار مطالب المواطنين بنظام حكٍم أكثر استجابًة | 33

٢ | أبرز نتائج االستطالع

المرأة. وقد ألقى المشاركون اللوم على الحكومة، وعلى القوى األمنية أيضًا، بما فيها الحشد 
الشعبي،3 في ما يتعّلق بترّدي األوضاع األمنية، متهمين الجانبين بعدم التنسيق في ما بينهما، 
المشكلة في  المشاركات: ‘‘تكمن  إحدى  تعبير  حّد  وعلى  االستقرار.  زعزعة  الذي من شأنه  األمر 
األمن، بسبب زيادة عدد االنفجارات و زيادة حاالت الخطف للنساء والرجال. والتفجيرات تتكّرر وبكّل 

مكان في كركوك .’’

ففي بيئٍة تعاني فيها المرأة أصاًل من محدودية التنّقل، يؤّثر انعدام األمن على النساء بشكٍل 
جائر، وتقول إحدى المشاركات في المقابالت في كركوك: ‘‘الوضع األمني يؤثر عليهّن ]النساء[ 
للنساء  األهالي ال يسمحون  فإّن  االمني،  الوضع  بحكم  لكن  المرأة  والعمل من حق  فالوظيفة 
بالعمل ومن الممكن أن يكون للمرأة طموح وتريد أن تقّدم خدمًة للمجتمع لكّن األهالي سيمنعون 
النساء من العمل بسبب الوضع األمني. ومن شأن ذلك أن يسّبب إزعاجًا وتوّترًا، ويمكن أن يؤدي 

إلى حالٍة نفسيٍة، وبالتالي سيؤثر على العائلة ككّل.’’

3 الحشد الشعبي عبارة عن قوات نظامية عراقية تتأّلف من حوالى ٤٠ فصيلة مسّلحة تضّم أجنحة شيعية باإلضافة 
إلى بعض المسيحيين، والمسلمين السّنة، والشبك، والتركمان، واليزيديين، وغيرهم. برز الحشد الشعبي عام ٢٠1٤ 

بعد نداء للتحّرك أصدره آية الله العظمى السّيد علي السيستاني ردًا على االنتشار العسكري لداعش في البالد.
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األمان أهّم شيء بالنسبة إلّي، أهّم من الغذاء والرواتب. فأنا أقول عسى أن آكل الخبز فقط 
واألمان موجود.

– امرأة عربية سّنية، األنبار

. . .
لو لم يكن هناك أمان لما استطاع أحد الخروج من بيته ولترك الناس عملهم ودراستهم وانتهت 

الحياة في المحافظة والمخّيم.
– امرأة عربية سّنية، األنبار

. . .
فإّن  داعش  أتى  إذا  لكن  مّني،  بالقرب  الشرطي  أرى  الصحراء.  في  موجودًا  زال  ما  داعش 

الشرطة ستذهب.
– رجل عربي سّني، األنبار

. . .
إذا  أما  تقريبًا(.  السابعة  )الساعه  المغرب  عند صالة  المحاّل  ُتغلق  بعقوبة،  اآلن في سوق 
توّفر األمن، ستبقى المحاّل مفتوحًة حتى منتصف الليل وبالتالي ستتوّفر فرص عمل أكبر 

للشباب.
– رجل عربي سّني، ديالى

. . .
نعم، هناك خروقات أمنية ولكّنها أصبحت قليلًة، وفي الوقت نفسه، إذا أرادوا قتل أو اختطاف 
شخص فال أحد يمنعهم. وحتى اآلن، تّم اختطاف شخصيات غنية وثرية بصورة مستمّرة، وال 

يتّم إطالق سراحهم إال مقابل مبلغ من المال.
– إمرأة عربية سّنية، ديالى 
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الوضع األمني غير مستقّر ألّن الجهات األمنية ال تعمل معآ؛ فالوضع االمني كان في السابق 
جّيدًا، أّما اآلن فالوضع سّيئ ألّن كّل جهة تعمل لمصالحها الخاصة.

– امرأة عربية سّنية، كركوك

. . .
أو  الثامنة  إلى  الرسمي  الدوام  وكان  إذا حصلت على فرصة عمل  الخروج ومثاًل  أتقّيد في 

التاسعة لياًل، فال أستطيع العمل وسوف أخسر هذه الوظيفة بسبب الوضع األمني.
– امرأة عربية سّنية، كركوك

. . .
إذا كان عناصر الحشد الشعبي منتشرين في كّل مكان، كيف وقعت هذه االنفجارات كّلها في 

نفس اليوم وفي نفس الوقت؟
– امرأة كردّية، كركوك

. . .
لم أكن أخرج بمفردي ]في السابق[، واآلن أذهب ألزور بنتي بمفردي في شمال العراق. لو لم 

يكن الوضع آمنًا، هل أستطيع الخروج بمفردي ؟ بالتأكيد ال.
– امرأة عربية سّنية، نينوى

. . .
‘‘إذا كان الوضع آمنًا، سنشهد على اإلعمار وتوّفر فرص العمل. أما إذا لم يتوّفر األمان فلن 

تتوّفر فرص العمل.
– امرأة عربية سّنية، نينوى
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أنا متخّوفة من الوضع الحالي، أخشى رجوع داعش مرة أخرى ووقوع حرب مع إيران. لذلك، 
ال نشعر بأماٍن تاّم.

– امرأة عربّية سّنية، نينوى

. . .

الوضع األمني غير جّيد، فأنا ال أستطيع أن أسمح ألطفالي بأن يخرجوا بمفردهم.
– امرأة عربّية سّنية، صالح الدين

. . .

الوضع األمني جّيد داخل مدينة تكريت، لكّن الوضع األمني في أطراف تكريت غير مستقّر.
– امرأة تركمانية، صالح الدين

. . .

ال أدع زوجتي تخرج إلى السوق بمفردها، ألّنني أخاف من أن يتّم اعتقالها.
– رجل عربي سّني، صالح الدين

. . .

زيادة نسبة األمان تكون أفضل للمرأة ألّنها تستطيع الخروج بمفردها، وكذلك تمارس حرياتها 
الشخصية وتستطيع تحقيق طموحها.

– امرأة عربّية سّنية، صالح الدين

٢ | أبرز نتائج االستطالع
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6.٢
الثقة في القوى األمنية تشّكل حافزًا للتعاون واالستقرار

المواطنين في  ثقة  إلى استعادة  الوضع األمني يعزى  أّن تحّسن  المشاركين  العديد من  يعتبر 
والقّوات  المواطنين  بين  العالقات  وّطد  داعش  ضّد  النزاع  أّن  على  مشّددين  األمنية،  القوى 
المسّلحة. فعّبر المشاركون عن شعورهم بأّن زيادة تعاون القوى األمنية في ما بينها من جهة، 
وبينها وبين المواطنين من جهٍة أخرى، وأّن احترام سيادة القانون، وموظفي األمن والقياديين 

ذوي المؤّهالت كّلها عوامل من شأنها أن تسهم في تعزيز الثقة لدى العامة.

ذكر بعض المشاركين أهمية وجود قيادة موّحدة. وقالت مشاركة عربّية سّنية من كركوك: ‘‘يجب أن 
تكون هناك قيادة موّحدة تعمل بنزاهة وإخالص، وأن يكون شاغلها األول توفير الحماية واألمن 
للمواطنين’’، في حين طالب مشارك تركماني من كركوك بأن يتّم ‘‘اختيار األشخاص المناسبين 

في المكان المناسب.’’

ونقاط  الحواجز  زالت  ما  ذلك،  إلى  باإلضافة 
آليًة  المواطنين  بنظر  تشّكل  األمنية  التفتيش 
المحّلية. مع  المجتمعات  أمن  لحماية  مشروعًة 
ذلك، فقد عّبر بعض المشاركين عن استيائهم 
من عدم فعاليتها واقترحوا اتخاذ تدابير تكميلية، 
العامة  األماكن  في  للمراقبة  كاميرات  كتركيب 
للمواطنين  يتسّنى  هاتف  أرقام  تخصيص  أو 
أحد  وطالب  الحوادث.   عن  اإلبالغ  خاللها  من 
بإشراف  نينوى  من  السّنة  العرب  المشاركين 
‘‘وضع  خالل  من  األمن،  عناصر  على  أفضل 
قوانين وعقوبات من شأنها أن تقّلل من حاالت 

التحّرش والسرقة.’’

ينظر المشاركون إلى الشرطة، المحّلية تحديدًا، وإلى الجيش بنظرٍة إيجابية عمومًا ولو أّن البعض 
منهم قد اشتكى من غياب االستجابة الفّعالة من جانب هذه األجهزة. على سبيل المثال، قالت 
امرأة من ديالى: ‘‘نفسيًا وعقليًا، أنا ال أشعر بالراحة وأخاف من كّل شيء، وإذا تعّرض لي شخص 
فإّن الشرطة ال تتدّخل.’’ ترّدد المشاركون عمومًا في ذكر األجهزة األمنية التي يثقون بها، ولكن 

ذكر البعض الحشد الشعبي، واألسايش، وساحل نينوى.

األمنية.  القوى  من  أي  تجاه  الثقة  بعدم  عن شعورهم  تحديدًا  كركوك  المشاركون في  عّبر  وقد 
إاّل  الوثوق  على  القدرة  بعدم  وعن شعورهم  األمنية  القوى  مع  السلبي  تفاعلهم  عن  فأفادوا 
بأنفسهم وأفراد عائالتهم وأصدقائهم، وهو ما يبّين انعزالهم ضمن مجموعاتهم المقّربة بسبب 
بنفسه  يتحّمل  المواطن  أّن  المشاركون  أقّر  ذلك،  مع  محليًا.  المستمّر  الطائفي  اإلثني  الصراع 

مسؤولية توّخي الحذر والتعاون مع القوى األمنية لمنع أّي انتهاكات، أو التصّدي لها بفعالية.

سيفيد  صحيحة  بطريقة  األمنية  القوات  انتشار  إّن 
االنتشار بصورٍة خاطئٍة فذلك  كان  إذا  المواطن، ولكن 
غير  السيطرات  كثرة  أّن  يعني  هذا  بالمواطن.  سيضّر 
صحيحة وإنما يمكن تحديد أرقام يتّم عن طريقها التبليغ. 
في  قتلك  سيتّم  معّينة  حادثة  عن  بّلغت  اذا  اآلن  أّما 
ذهب  حين  أشهر  قبل ستة  ذلك  وحدث  التالي؛  اليوم 
أحد  على  وشهد  الشرطة  مركز  إلى  المواطنين  أحد 
األشخاص أنه ينتمي إلى تنظيم داعش، وفي اليوم 

التالي تّم اغتياله.
– رجل عربي سّني، صالح الدين
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الناس الذين يسكنون منطقتك هم الذين تثقين بهم. لكن أي جهة أمنّية أخرى فأنا ال أثق بها 
إطالقًا.

– امرأة كردّية، كركوك

. . .

نضمن السالمة الشخصية عن طريق إغالق األبواب أو اإلبالغ عند حدوث أمر ما.
– امرأة عربّية سّنية، كركوك

. . .

إّن التعاون بين القوات األمنية والمواطن مهّم، فإذا شاهد المواطنون حالًة معينة يتّم إبالغ 
القوات األمنية لكي يتّم اتخاذ الالزم. أّما إذا لم يتعاون المواطن مع القوات األمنية، فستعود 

األمور أسوأ مما سبق.
– امرأة من جماعة الشبك، نينوى

٢ | أبرز نتائج االستطالع
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٧.٢
تختلف اآلراء في ما يتعّلق بنظام العدالة

يرى بعض المشاركين أّن العدالة متاحة للجميع، وأّن إقامة العدل ونشره تتّم بصورٍة نزيهٍة وبدون 
تمييز. في المقابل، ُسّجلت لدى البعض اآلخر من المشاركين وجهات نظر معارضة وبّلغوا عن 
المشاركون  اتفق  ذلك،  مع  الواجبة.  القانونية  األصول  مراعاة  بعدم  تتعّلق  لمشاكل  تعّرضهم 
تفّشي  على  العدالة،  نظام  تجاه  السلبية  أو  اإليجابية  مشاعرهم  عن  النظر  وبصرف  عمومًا، 
الرشوة والمحسوبية في صلب النظام – إذ أّن كّل من يدفع المبالغ المالية أو لديه شبكة قوية 
بنظر  أفضل  موقٍف   في  يعّد  العالقات  من 
أجمعوا  المشاركين  أّن  من  وبالرغم  القضاة. 
نظام  في  المحسوبيات  مكافحة  أّن  على 
الشعور  عليهم  سيطر  فقد  مهم،  أمر  العدالة 

بانعدام الحيلة حيال كيفية إتمام ذلك.

المحافظة  التقاليد  تؤّثر  نفسه،  الوقت  في 
تلجأ  التي  المرأة  إلى  ناقدة  بعيٍن  تنظر  التي 
إلى المحاكم على قدرتها على اللجوء إلى العدالة، حتى وإن كانت تتمتع بالصفة القانونية للقيام 
بذلك. كما يردعها أيضًا خوفها من التعّرض للتحّرش. وقد اقترح المشاركون تنظيم حمالت لنشر 
الوعي حول حقوق المرأة أماًل بأن تسهم في التخفيف من تأثير األعراف التقييدية للمرأة وتحّسن 
تستهدف  أن  بّد من  ال  بالفعالية،  الحمالت  تتسم هذه  ولكي  العدالة.  إلى  من فرص وصولها 

الرجال والشخصيات المؤّثرة في المجتمع المحّلي أيضًا.

بسبب تقاليد المجتمع، يجب تنظيم دورات توعية لكي 
تعرف المرأة حقوقها، ومن حّقها الوصول إلى المحاكم 
والقضاة، لكن يسّجل بعض التحّسن. فمثاًل كانت نسبة 
تثقيف  هناك  اآلن،  لكن   %٢٠ المحاكم  إلى  الوصول 

وتوعية للمواطنين.
– رجل شيعي، صالح الدين
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يتّم إكمال المعاملة خالل يوم أو يومين، إن كانت المعاملة للرجال أم النساء.
– امرأة تركمانية، صالح الدين

. . .

النساء من  يتّم منع  العادات والتقاليد  لكن بسبب  الرجال،  أو  النساء  أمام  ال توجد معّوقات 
الذهاب إلى المحاكم في بعض العائالت.

– رجل شيعي، صالح الدين

. . .

ال أستطيع الوصول إلى القاضي، ويفترض أن يتّم إنشاء مكتب شكاوى.
– إمرأة عربية سّنية، األنبار

. . .

كانت لدّي معاملة في إحدى الدوائر ولم يتّم إنجازها ألّنني لم أدفع رشوًة. لكن بعد ذلك دّبرُت 
وساطة أحد أقربائي وأخذ مني المعاملة وتّم إنجازها من دون الذهاب إلى الدائرة.

– امرأة من جماعة الشبك، نينوى
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الوضع حاليآ على الشكل اآلتي: حتى لو تّم القبض على عنصر من داعش وقام هذا الشخص 
بدفع مبلغ من المال، فسُيطلق سراحه.

– رجل عربي سّني، نينوى

. . .

باألمان وأنا  ُاعِتقلوا لمدة ثمانية أشهر بسبب تشابه األسماء. فكيف أشعر  هناك أشخاص 
ال أثق بعنصر األمن وال القاضي؟ ذات مّرة، شهدنا أمام القاضي وكّنا سبعة أشخاص بأّن 

الشخص المتهم هو بريء، وكانت النتيجة أن قاموا بإعدامه.
– رجل عربي سّني، صالح الدين

. . .

قبل فترٍة وجيزٍة، ُقتل أحد أبناء منطقتي ولم يعثروا على الجاني. وفي النهاية، زعمت الجهات 
حق هذا  فأين  خلف ظهره..  مكّبلتين  يداه  كانت  فقد  ُقتل،  أّنه  من  بالرغم  انتحر  أّنه  المعنّية 
الشخص ؟ نحن مواطنون بسطاء ونعلم أّنها جريمة قتل ألّن يديه كانتا مكّبلتين وتّم إطالق 

النار على الجزء الخلفي من رأسه.
– امرأة عربّية سّنية، كركوك
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8.٢
من شأن العدالة االجتماعية، إن ُطّبقت، أن تعّزز حّس 

التماسك والهوية المشتركة

تشهد العالقات بين مختلف األعراق والطوائف تحّسنًا تدريجيًا ومستمّرًا، بعد أن أّدى الصراع ضّد 
داعش إلى توحيد البالد. فقد تحّدث المشاركون عن العيش المشترك واالنسجام بين المواطنين، 
ولو أّن بعضهم قد اعتبر أّن القيم قد افتقدت في السنوات األخيرة، ما دفع بالعديد إلى االنزواء 
ضمن مجتمعاتهم المحّلية. باإلضافة إلى ذلك، يبدو للعراقيين أّن السياسيين يزرعون الشقاق 
على أسٍس طائفية تحقيقًا لمصالحهم الخاصة، وربطوا الطائفية السياسية بالمحسوبية وغيرها 

من أشكال الفساد.

والوحدة  االجتماعي  التماسك  حّس  ولتعزيز 
عادلة  بمعاملٍة  المشاركون  طالب  الوطنية، 
شأن  ومن  المواطنين.  جميع  بين  ومتساوية 
جلسات الحوار العامة التي تجمع معًا أفرادًا من 
مختلف الطوائف أن تعّزز من الهوية الشمولية 
ما  في  اآلراء  تختلط  ذلك،  مع  والمشتركة. 
جهود  يقود  أن  فيه  يفترض  الذي  بمن  يتعّلق 
المصالحة. فرأى البعض أّن األحزاب السياسية 
أبرز  بحاجة ألن تتصالح أواًل قبل المطالبة بدور 
للحكومة في العملية، وفّضل آخرون أن تؤدي 

العشائر والقبائل دورًا أبرز في هذا المجال.

المشكلة ال تكمن في السّنة وال في الشيعة، وإنما 
المشكلة هي في أطراف تمّثل السّنة وأطراف تمّثل 
السّنية  اإلسالمّية  األحزاب  هنا  وأقصد  الشيعة، 
ذات  تعتبر  ديالى، فهي  عن  نتحدث  عندما  والشيعية. 
غالبية سّنية بينما األحزاب والميليشيات الشيعية هي 
المسيطرة، وكذلك المحافظ شيعي ورئيس لجنة األمن 
أيضًا شيعي، فالمشكلة تكمن في أّنه عندما سيطرت 

األحزاب الشيعية، ظهر الفساد.
– امرأة عربية سّنية، ديالى
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لدينا  العراق.  باقي  في  له  مثيل  ال  والتزام  تماسك  يوجد  المواطنين  بين  ديالى[،  ]في 
بعضهم  مع  يعيشون  كّلهم  والشيعي  والسّني  والكردي  والعربي  والمسيحي  الصابئي 

البعض ويتزاوجون في ما بينهم.
– رجل كردي، ديالى

. . .
سّني  بين  موجودة  المصاهرة  حتى  الواحد  المجتمع  في  أكبر  االنسجام  كان  السابق،  في 
وشيعي وكردي وعربي وحتى بين مسلم ومسيحي. أّما اآلن فبتنا نرى كّل فئة منكمشًة على 
نفسها خوفًا من الفئة األخرى. حتى داخل الفئة الواحدة، ترى مشاكل حقيقيًة نتيجًة لضعف 
المجتمع،  هذا  تجمع  وأعراف  وتقاليد  عادات  هناك  كانت  السابق،  في  القيمية.  لمنظومة 
والمجتمع كان كألوان الفسيفساء. في السابق، لم نكن نشعر بهذه الفروقات، أّما اآلن، بعد 
داعش بصراحٍة فقد حدث شّق كبير، وضعفت المنظومة القيمية، وحتى الوازع الديني ضعف 

والثقة لم تعد كالسابق.
– رجل عربي سّني، األنبار

. . .
الطائفية والعرقية موجودتان؛ تجد أّن المحافظ عربي جبوري، ومدير شرطة ينتمي لهذا العرق، 
إذا  تعرف  كما  راضية،  غير  فئًة  دائمًا  ستجد  وهكذا  العرق،  ذاك  إلى  ينتمي  مكتب  مدير  أو 

تسّلمت فئة معّينة منصبًا ما ستكون الفئة الثانية غير راضية.
– رجل عربي سّني، كركوك

. . .
نحن دائمًا نشعر بالوحدة، كما تعرفين، نحن غير مسلمين وال نشعر باالنسجام مع المسلمين 

فدائمًا نشعر بالوحدة.
– امرأة يزيدية، نينوى
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يجب أن تتّم معاملة المواطنين في المخّيمات بالطريقة نفسها، وبدون تفرقة.
– امرأة تركمانية، كركوك

. . .

اليوجد نزاع ]بين المقيمين في المخّيم[. هم منسجمون حاليًا ألّنهم يعيشون مع بعضهم 
منذ أكثر من سنة، فأصبحوا كعائلة واحدة. صحيح أّنه مخّيم لكّن هذا المخّيم قد أصبح أشبه 
بمدينٍة مصّغرة فيها كّل مقّومات الحياة، فانسجم سّكانه مع بعضهم البعض ونشأت عالقات 

بينهم، وأكثر من حالة زواج حدثت داخل المخيم.
– امرأة عربية سّنية، األنبار

. . .

قطعًا ال، ليس له ]مجلس المحافظة[ أّي دور ]في المصالحة[.
– رجل عربي سّني، األنبار

. . .

وعلماء  بالحمدانية مع وجهاء  المحيطة  العربية  المناطق  بين وجهاء وشيوخ  عام  عمل مؤتمر 
لتثبيت الوحدة والتعايش السلمي وإرجاع كّل ما تّمت سرقته إلى أصحاب  مدينة الحمدانية 
المنطقة أو إلى مجلس القضاء أو علماء الكنيسة، ويخلق هذا الشيء نوعًا من إعادة الثقة 

بين األهالي.
– امرأة مسيحية، نينوى
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استعادة الثقة بين الحكومة المحّلية والمواطنين.
إّن انعدام ثقة المواطنين بالحكومة المحّلية من شأنه أن يخّلف تداعيات عميقة على المستويين 
الثقة  انعدام  اقترن  ما  إذا  سيما  ال  أيضًا،  األمني  المستوى  وعلى  والسياسي،  االجتماعي 
بازدياد الطلب على الخدمات والوظائف ومكافحة الفساد. على المدى القصير، يفضي االستياء 
المتزايد من أداء الحكومة إلى توسيع الهّوة بين المواطنين والنخبة السياسية، ما قد يؤدي إلى 
لمجالس  المقبلة  االنتخابات  االجتماعي ونسبة مشاركة متدنية في  المستوى  اضطرابات على 
أّما على المدى الطويل، فقد  المحافظات، المقّرر انعقادها في األول من نيسان/أبريل ٢٠٢٠. 
يؤدي شعور المواطن بأّن الدولة غير قادرة على تلبية احتياجاته اليومية إلى اعتبار الديمقراطية 
أمام  المجال  إفساح  إلى  االقتناع  هذا  يؤدي  قد  وبالتالي،  الحكم.  أشكال  من  فّعال  غير  شكاًل 
كما  باألصوات.  الفوز  أجل  من  غوغائيٍة  بمقترحاٍت  للتقّدم  للديمقراطية  المناهضة  الشخصيات 
يسود إحساس لدى المواطنين بأّن دورهم محدود في عمليات صنع القرار، وأّن على هذا الوضع 
أن يتغّير. من هنا، ينبغي للحكومات المحلية أن تستفيد من رغبة المواطنين بالمشاركة بشكٍل 

أكبر في الشؤون العامة للمحافظة.

يبادر إلى ذلك بعد، ينبغي إنشاء 	  الناخبين. حيث لم  التواصل مع  تتيح  آليات رسمية  إرساء 
مكاتب للعالقات مع الناخبين في مختلف أرجاء المحافظة واإلعالن عن نطاق عملها وساعات 

دوامها.

إرساء نظام فّعال لمعالجة مطالب المواطنين وتعزيز الشفافية في ما يتعّلق بمسار معالجة 	 
للمواطنين،  مجانية مخصصة  بأرقام  المكاتب  عمل  تكملة  على  العمل  يجب  الشكاوى.  هذه 
واالستفادة بالحّد األمثل من أشكال التواصل التي تعتمدها مجالس المحافظات عبر مواقع 

التواصل االجتماعي.

تحسين التواصل بشأن السياسات العامة. ينبغي للجان وقيادات مجالس المحافظات العمل 	 
على وضع خطط للتواصل من أجل زيادة نسبة الوعي لدى العامة حيال أولويات السياسات 
المعتمدة، وإجراء زيارات ميدانية ولقاءات عامة كآليات للمعلومات المرتجعة. كما ينبغي عقد 

مشاورات عامة بشكٍل دورّي، تتمحور حول القضايا ذات األهمية بالنسبة إلى المواطنين.

وضع برنامج عمل للحكومة المحلية يتناسب مع أولويات المواطنين. يجب أن تعمل الحكومة 	 
أجل  من  والمساءلة  الشفافية  وتعزيز  الخدمات  إلى  الوصول  إمكانية  تحسين  على  المحلية 
مختلف  بين  للخدمات  العادل  التوزيع  وضمان  العامة  اإلدارة  أداء  وتفعيل  الفساد  من  الحّد 

المجموعات اإلثنية والطائفية.
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3 | التوصيات

إتاحة الفرص لمشاركة المرأة في نظام الحكم المحّلي.
ال تزال المرأة في المجتمع العراقي تعاني من التهميش، ولكن ترتفع المطالب المنادية بمزيد من 

التمثيل للمرأة في عمليات صنع القرار.

فتح المجاالت أمام مشاركة المرأة في المشاورات العامة، لتحديٍد أفضل للقضايا التي تؤثر 	 
على حياتها اليومية وكيفية معالجتها.

تطبيع حضور المرأة في األماكن العامة، وال سيما في المباني الحكومية وإرساء سياسات 	 
لمنع التحّرش تطّبق على الموظفين العموميين، والمحافظة على أمن األماكن العامة وضمان 

أن تكون مقاّر هذه المؤسسات وساعات دوامها مالئمًة الحتياجات النساء.

تقديم الدعم للمنظمات غير الحكومية.
تعمل المنظمات المختّصة باإلغاثة ودعم سبل المعيشة والتدريب المهني وبناء القدرات على 
تلبية احتياجات بعض الفئات األكثر ضعفًا. ويمكن للحكومات المحلية دعم المنظمات غير الحكومية 
هؤالء  إلى  الوصول  وتيسير  للخطر،  المعّرضين  واألفراد  المجموعات  تحديد  خالل  من  المحلية 

المستفيدين، بما في ذلك عن طريق تبسيط إجراءات السفر من محافظٍة إلى أخرى.
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رقم 
النوع الفئةالموقعالنقاش

السّناالجتماعي
مجتمع 
حضري/
ريفي

المستوى العلمياإلثنية/الديانة

ثانوي عرب سّنةحضري٣٠-٤٥أنثىغير نازحين/ عائدونديالى1
وما فوق

ابتدائي/عرب سّنةحضري٣٠-٤٥ذكرغير نازحين/ عائدونديالى٢
متوّسط/ثانوي

ابتدائي/عرب سّنةحضري٤٥-6٥أنثىغير نازحين/ عائدوننينوى3
متوّسط

متوّسطعرب سّنةحضري٣٠-٤٥ذكرغير نازحين/ عائدوننينوى٤
/ثانوي/جامعي

متوّسط/عرب سّنةحضري٤٥-6٥أنثىغير نازحين/ عائدوناألنبار5
ثانوي/جامعي

ابتدائي/عرب سّنةحضري٢٠-٣٠ذكرغير نازحين/ عائدوناألنبار6
متوّسط

ابتدائي/عرب سّنةحضري٢٠-٣٠أنثىغير نازحين/ عائدونكركوك7
متوّسط

متوّسط/كردحضري٣٠-٤٥أنثىغير نازحين/ عائدونكركوك٨
ثانوي/جامعي

متوّسط/عرب سّنةحضري٢٠-٣٠أنثىغير نازحين/ عائدونصالح الدين٩
ثانوي/جامعي

ابتدائي/عرب سّنةحضري٤٥-6٥ذكرغير نازحين/ عائدونصالح الدين1٠
متوّسط
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رقم 
النوع الفئةالموقعالمقابلة

السّناالجتماعي
مجتمع 
حضري/
ريفي

المستوى العلمياإلثنية/الديانة

إربيل1
يعيشون أو يعملون 

في مخّيم بركة 
للنازحين

حضري/٣٥-6٥أنثى
ريفي

عرب سّنة من 
بمرونةنينوى

إربيل٢
يعيشون أو يعملون 

في مخّيم بركة 
للنازحين

حضري/٣٥-6٥ذكر
ريفي

عرب سّنة من 
بمرونةنينوى

األنبار3
يعيشون أو يعملون 

في مخّيم عامرية 
الفلوجة/بزيبز للنازحين

حضري/٣٥-6٥ذكر
بمرونةعرب سّنة ريفي

األنبار٤
يعيشون أو يقيمون 
في مخّيم الحبانية 

للنازحين
حضري/٣٥-6٥ذكر

بمرونةعرب سّنة ريفي

حضري/٣٥-6٥أنثىعائدون/غير نازحيننينوى5
بمرونةيزيدية)سنجار(ريفي

حضري/٣٥-6٥أنثىعائدون/غير نازحيننينوى6
ريفي

مسيحية 
بمرونة)الحمدانية(

حضري/٣٥-6٥أنثىعائدون/غير نازحيننينوى7
ريفي

شبك 
بمرونة)الحمدانية(

حضري/٣٥-6٥ذكرعائدون/غير نازحينصالح الدين٨
ريفي

عرب شيعة 
بمرونة)طوز خورماتو(

حضري/٣٥-6٥أنثىعائدون/غير نازحينصالح الدين٩
بمرونةتركمانريفي

حضري/٣٥-6٥ذكرعائدون/غير نازحينديالى1٠
بمرونةكرد )خانقين(ريفي

حضري/٣٥-6٥أنثىعائدون/غير نازحينكركوك11
بمرونةتركمانريفي

حضري/٣٥-6٥ذكرعائدون/غير نازحينكركوك1٢
بمرونةتركمانريفي

حضري/٣٥-6٥ذكرعائدون/غير نازحينكركوك13
بمرونةكردريفي

حضري/٣٥-6٥ذكرعائدون/غير نازحينكركوك1٤
بمرونةعرب سّنةريفي
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تم تطوير هذا التقرير في إطار برنامج دعم 
الحكومة المحلية المراعية لالعتبارات الجنسانية 

من خالل المجالس االستشارية للمرأة التي 
تمولها حكومة كندا


