


العمل مع رجال الشرطة
للقضاء على العنف ضد النساء

كتّيبات عن املدافعة فـي �شياق اإ�شراك الرجال فـي جهود 

الق�شاء على العنف �شد الن�شاء



ملحة عن منظمة اأ�شودا ملناه�شة العنف �شد الن�شاء 

تاأ�ش�شت عام 2000 فـي ال�شليمانية فـي اإقليم كرد�شتان. تكّر�س منظمة »اأ�شودا« جهودها ملناه�شة العنف �شد الن�شاء، 

تتميز  الن�شاء.  م�شاركة  تعزيز  خالل  من  املدين  املجتمع  منظمات  قدرات  وتدعيم  الن�شاء  ومكانة  اأو�شاع  وتعزيز 

للن�شاء �شحايا  القانونية  فـي جهود احلماية  واإنخراطها  املحلية  املجتمعات  القوية مع  ب�شالتها  »اأ�شودا«  منظمة 

العنف واإنتهاكات حقوق الإن�شان، ف�شاًل عن جهودها فـي رفع الوعي من خالل اإ�شتخدام و�شائل الإعالم والأن�شطة 

القاعدية واإعداد الأبحاث ذات التوجه ال�شيا�شاتي.

ملحة عن موؤ�ش�شة اأبعاد-مركز املوارد للم�شاواة بني اجلن�شني: 

التنمية  لتعزيز  النوع الجتماعي  اإحقاق م�شاواة  اإىل  اأبعاد هي موؤ�ش�شة مدنية، غري طائفـية وغري ربحية تهدف 

القت�شادية والجتماعية امل�شتدامة فـي ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا. ت�شعى اأبعاد اإىل تعزيز امل�شاواة بني املراأة 

والرجل وتفعيل م�شاركة الن�شاء من خالل تطوير ال�شيا�شات، والإ�شالح القانوين، واإدماج مفهوم النوع الإجتماعي، 

الن�شاء وتعزيز قدراتهن للم�شاركة بفعالية فـي  التمييز ومتكني  واإلغاء  العملية،  اإ�شراك الرجال فـي هذه  وتعزيز 

اجلن�شني  بني  امل�شاواة  بربامج  املعنّية  املدين  املجتمع  منظمات  ودعم  التعاون  اإىل  اأبعاد  ت�شعى  كما  جمتمعاتهن. 

وحمالت املنا�شرة.

ملحة عن منظمة اأوك�شفام – بريطانيا  

اأوك�شفام -بريطانيا  هي منظمة بريطانية اإن�شانية غري حكومية ل تبغى الربح، مرّخ�شة فـي لبنان بتاريخ 6-10-

1993 مبوجب املر�شوم اجلمهوري رقم 3578. ت�شعى برامج اأوك�شفام اإىل معاجلة الأ�شباب الهيكلية للفقر والظلم 

فـي البلدان التي ت�شتهدفها، وذلك عرب العمل مع املنظمات املحلية وتعزيز فعاليتها. تهدف منظمة اأوك�شفام اإىل 

م�شاعدة النا�س ب�شورٍة مبا�شرة، كما وت�شاعد فـي تطوير الهياكل التنظيمية التي ي�شتفـيد منها بطريقة مبا�شرة 

الأ�شخا�س الذين يعانون من الفقر والظلم.

ترّكز برامج اأوك�شفام على ثالث حماور رئي�شية:

اأوًل: التنمية، والتي حتاول من خاللها دحر الفقر فـي املجتمعات والق�شاء عليه عرب توفـري حلول م�شتدامة طويلة 

الأمد، اعتماداً على احتياجات الفئات امل�شتهدفة.

الطبيعية،  والكوارث  ال�شراعات  من  للمت�شررين  الفورية  امل�شاعدة  تقدمي  عرب  وذلك  الإن�شاين،  العمل  ثانياً: 

وخا�شة فـي جمال املياه وال�شرف ال�شحي، مع العلم اأن هذا التدخل الإن�شاين غالباً ما ينتج عنه برامج تنموية 

طويلة الأمد.

ثالثاً: املنا�شرة، احل�شد، واحلمالت ال�شعبية، وذلك فـي حماولة  للتاأثري فـي القرارات ال�شيا�شية  للتخفـيف من 

اأ�شباب النزاع على امل�شتويات املحلية والوطنية والدولية.

لقد مت اإعداد هذه الكتيبات بدعم من الحتاد الوروبي وبدعم تقني من منظمة اأوك�سفام. اإن الآراء الواردة فـي هذه 

الكتيبات تعرب عن راأي كاتبها ول ميكن فـي اأي حال من الأحوال اأن تعك�س وجهات نظر الإحتاد الوروبي ومنظمة اأوك�سفام. 

اأبعاد وموؤ�س�سة  اأوك�سفام  ومنظمة  ملنظمةاأ�سودا  حمفوظة  الن�سر  © حقوق 
حتت رخ�س امل�ساع الإبداعي  2013

منظمة اأ�شودا ملناه�شة العنف �شد الن�شاء

57 حكاري 113، باختياري، ال�شليمانية، كرد�شتان، العراق

هاتف: 3149 318 53 964+

فاك�س: 0600 319 53 964+

www.asuda.org :موقع اإلكرتوين

منظمة اأوك�شفام بريطانيا 

راأ�س بريوت، �شارع كاراكا�س بناية يعقوبيان، مبنى ب، الطابق ال�شابع، بريوت، لبنان 

هاتف: 926 744 1 961+

اأبعاد- مركز املوارد للم�شاواة بني اجلن�شني

فرن ال�شباك، �شارع ب�شتاين، بناية جنار، الطابق الأر�شي

�شندوق الربيد: 50/048  بريوت - لبنان

هاتف / فاك�س : 20 38 28 1 961+   21 38 28 1 961+  اخلليوي )املكتب( : 20 38 28 70 961+ 

 abaad@abaadmena.org : الربيد الإلكرتوين

 www.abaadmena.org  : املوقع الإلكرتوين

 www.facebook.com/abaadmena : شفحة الفـي�شبوك�

www.youtube.com/user/ABAADMENA : YouTube قناة

اإعداد:ال�شيد ثائر غندور

�شكرخا�س لكل من �شاهم فـي مراجعة هذه الكتيبات:

الكولونيل اإيلي الأ�شمر، �شماحة ال�شيخ عبد احلليم �شرارة، الأ�شتاذ اإيلي احللو، الدكتور �شامي جالل

الأ�شتاذة دانيال احلويك، ال�شيد ميلكار خوري، الآن�شة غيدا عناين، ال�شيدة رول امل�شري

Limelight Productions ت�شميم الكتيبات: فادي خوري
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فـي هذا الكتّيب

أ. ما هي املدافعة؟

ت�شعى هذه الكتّيبات اإىل تزويد العاملني والعامالت فـي جمال حقوق الن�شاء فـي اإقليم كرد�شتان 

مبفاتيح عمل اأ�شا�شية حول خطوات املدافعة املطلوبة من اأجل التاأثري فـي �شّناع القرار. يت�شمن 

الكتّيب التايل نظرة معّمقة على املدافعة ومنطلقاتها وا�ش�س العمل بناًء عليها، كما يت�شمن اآليات 

ومراحل املدافعة. 

ال�شرطة من  �شوف يركز على حتليل رجال  الأربعة،  الكتيّبات  اأحد  ي�شكل  الذي  الكتّيب  وفـي هذا 

حيث كونهم معنيني ب�شكل اأ�شا�شي ومبا�شر فـي جهود الق�شاء على العنف �شد الن�شاء. مبا فـي ذلك 

تف�شيل ما يجب القيام به كمدافعني/ات عن حقوق الن�شاء اأثناء العمل مع هذه الفئة، بناًء على 

مراحل واآليات ومنطلقات املدافعة الواردة فـيه. 

فـي التعريف الب�شيط ملبداأ املدافعة، هو العمل على خلق وتغيري ال�شيا�شات العاّمة املتعّلقة بق�شية 

ما. وفـي حالة املدافعة لق�شايا الن�شاء، فاإن املق�شود هو العمل على حت�شني �شروط حياة الن�شاء 

واأو�شاعهن فـي بلٍد معنّي. هذا يعني، تطوير القوانني وال�شيا�شات املتعّلقة بحياة الن�شاء، اإىل جانب 

بحد  املدافعة لي�شت هدفاً  الن�شاء.  باإحرتام حقوق وكرامة  و�شع قوانني و�شيا�شات جديدة ت�شمح 

ول  اآنية،  ولي�شت  م�شتمرة،  عملّية  هي  للن�شاء.  اأف�شل  واقع  اإىل  للو�شول  الو�شيلة،  هي  بل  ذاتها، 

جمال لالحباط لدى العاملني عليها.

تطوير  على  خاللها  من  العاملون  ي�شعى  بل  القوانني.  تطوير  حدود  عند  تتوقف  ل  املدافعة 

ا�شتجابة املعنيني فـي تطبيق القوانني، اأي ال�شيا�شيني والق�شاة ورجال ال�شرطة والدين. وفـي حالة 

الن�شاء  اإىل  والأ�شرة كوحدة  ب�شكٍل عام،  املجتمع  تغيري نظرة  يبداأ، من خالل  العمل  فاإن  الن�شاء، 

اأن  هنا،  املق�شود  وتطبيقها.  الت�شريعات  تطوير  على  العمل  اإىل  و�شوًل  الطفولة،  منذ  والفتيات 

العمل يبداأ من حماربة كافة اأ�شكال التمييز �شد الفتيات والن�شاء، فـي املنزل جلهة التعليم وتطوير 

املهارات وخلق الفر�س، اإىل اخلتان والزواج املبكر وتاأثرياته ال�شلبية على حياة الن�شاء. و�شوًل اإىل 

مو�شوعات العنف جتاه الن�شاء والغت�شاب املنزيل والتحر�س اجلن�شي والتمييز فـي مكان العمل 

اأواللفظي  اأ�شكال التمييز والعنف �شد الن�شاء، �شواًء اجل�شدي  وفـي احلياة ال�شيا�شّية وغريها من 

اأوالنف�شي اأواملادي.

عن هذه الكتّيبات

املدافعة  كتّيبات عن  اأربعة  باإعداد  الأوروبي  الإحتاد  بتمويل من  بريطانيا  اأوك�شفام  تقوم منظمة 

ال�شرق  منطقة  فـي  الن�شاء  �شد  العنف  على  للق�شاء  والفتيان  الرجال  مع  »العمل  م�شروع  �شمن 

الأو�شط«. تهدف هذه الكتّيبات اإىل تزويد العاملني والعامالت فـي جمال حقوق الإن�شان عموماً 

وجمال حقوق الن�شاء ب�شكل خا�س باأداة من �شاأنها امل�شاهمة فـي تعميق الفهم حول كيفـية التاأثري 

ب�شناع القرار من اأجل العمل ب�شكل حثيث من اأجل حت�شني اأو�شاع الن�شاء. 

والتي  الذكورية  الثقافة  ت�شيطر  العربية،  املنطقة  بلدان  خمتلف  فـي  كما  العراقي،  املجتمع  فـي 

ت�شّكل املحّرك الأقوى ورمبا الأوحد فـي تنظيم العالقات الإجتماعية ونظم احلياة ومعايريها، مبا 

فـي ذلك اأدوار الرجال والن�شاء، فاإن املوؤ�ش�شات الإجتماعية من مثل القانون، والعادات، والتقاليد 

الن�شاء والرجال، كما حتدد  اأو�شاع  اأن حتدد  �شاأنها  ال�شلوك املجتمعية-الإجتماعية من  ومدونات 

والدين  الطائفـي  والنظام  الثقافة  تفعل  كما  والإجتماعية،  الإنتاجية  والن�شاء  الرجال  اأدوار 

وال�شيا�شة. 

م�شكلة  الن�شاء  �شد  العنف  م�شكلة  تزال  ل  خا�س،  ب�شكل  الريفـّية  ومناطقه  كرد�شتان  اإقليم  فـي 

منت�شرة ب�شورة كبرية وباتت توؤثر على عدد ل ي�شتهان به من الن�شاء والفتيات، حيث بنت يتعّر�شن 

ال�شرف  جرائم  املنزيل  والعنف  اجلن�شية،  والإ�شاءة  الإغت�شاب  فـيها  مبا  العنف  من  عدة  لأنواع 

من  اأ�ش�شه  ي�شتمد  الذي  العراقي  للد�شتور  يخ�شع  الكرد�شتاين  القانون  وان  خ�شو�شا  واخلتان 

ال�شريعة الإ�شالمية. 

ومع ذلك جتدر الإ�شارة اإىل اإنخفا�س ن�شب الإغت�شاب واخلتان وجرائم ال�شرف بعك�س ما هو احلال 

عليه فـي العراق. 

وهنا جتدر الإ�شارة اإىل اجلهود امللحوظة التي يبذلها �شّناع القرار وال�شيا�شيني ورجال ال�شرطة 

فـي الت�شدي لأ�شكال العنف اإن من خالل احلد من تعدد الزوجات، اأو حماية الن�شاء �شحايا العنف 

وغريها من اآليات التدخل اأو الوقاية املتبعة من قبل احلكومة. ومع ذلك فاإن احلّيز القانوين ل 

يزال ي�شوبه بع�س الثغرات حيث يتم حما�شرة العديد من الن�شاء والفتيات �شحايا العنف فـي نظم 

العدالة اجلنائية بحيث يواجهن متييزاً �شارخاً وقوانني و�شيا�شات م�شيئة. 
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ج. مراحل وآليات املدافعة:

املرحلة الأوىل:حدد/ي امل�سكلة 

تبداأ املدافعة بتحديد امل�شكلة املُراد لعملية املدافعة الت�شدي لها وحّلها اأو امل�شاهمة بّحلها. وامل�شكلة 

هنا هي ظاهرة العنف �شد الن�شاء التي باتت تعّد من اأهم امل�شاكل التي تع�شف باملجتمع العراقي 

الكثرية  ال�شنوات الأخرية كنتيجة للرتاكمات  ب�شفة عامة. وقد تف�ّشت هذه الظاهرة وبرزت فـي 

العام،  الو�شع  تدهور  ومع  وطوائفه،  اطيافه  مبختلف  العراقي  باملجتمع  ع�شفت  التي  لالأحداث 

تدهورت اأو�شاع الن�شاء من �شيء اإىل اأ�شواأ كما هو احلال فـي فرتات النزاع وما بعده بالإ�شافة اإىل 

تدهور البنية التحتية فـي العراق وما ترتب عن ذلك من تردي اخلدمات الأ�شا�شية للفرد مبا فـيها 

حقوق  ل�شمان  والت�شريعات  القوانني  �شعف  و/اأو  غياب  مع  وبالذات  وغريها  ال�شحية  اخلدمات 

الن�شاء فـي جميع مراحل حياتهن وبالذات اأمنهن وحمايتهن من جميع اأ�شكال التمييز والعنف. 

ـ  اإعداد الدرا�سات الكمية والنوعية   املرحلة الثانية: جّهز/ي نف�سك 

واإعداد ملف خا�س باملو�سوع

الأرقام وحدها تتحّدث. 44.5٪ من الن�شاء املتزوجات فـي عمر )15 ــ 54( فـي العراق، تعر�شن لعنف 

قبل  من   2011 عام  م�شح  اإعداد  �شبقت  التي  �شهراً  ع�شر  الإثني  فـي  الزوج  من  معنوي  اأو  ج�شدي 

�شندوق المم املتحدة لل�شكان. 

بالتايل فاإن املرحلة الأوىل من املدافعة هي اإجراء درا�شات كافـية لواقع الن�شاء فـي اإقليم كرد�شتان. 

تهدف هذه الدرا�شات اإىل ر�شم واقع املراأة فـي هذا الإقليم العراقي. ل حُت�شر الدرا�شات بال�شكل 

الكمي، بل يجب اأن جنري درا�شات نوعّية، عن اأنواع العنف املمار�س �شد الن�شاء، واأثاره ونتائجه، كما 

تت�شمن حتديد التحديات واحلاجات اخلا�شة بهذه الفئة من الن�شاء. ونهدف من البحث النوعي، 

جتهيز عدد من احلالت التي ُيكن اأن حتدث وقعاً اأكرب فـي التاأثري على الق�شية لدى الإعالم لأن 

احلالت اأكرث تعبرياً وتاأثرياً من الكالم النظري.

كما تت�شمن هذه اخلطوة حت�شري املّلف اخلا�س بالفئة املّراد العمل معها من اأجل اإحداث تعديل 

كافة  من  املّلفات  وجتهيز  والتخطيط  واملتابعة  الر�شد  اخلطوة  هذه  فـي  هنا  علينا  ما.  تغيري  اأو 

جوابنها.  

اإىل تعزيز  النوع الإجتماعي واحلاجة  القائم على  العنف  الت�شدي لها:  املُراد  امل�شكلة 

ال�شيا�شات الوطنية ملناه�شة العنف �شد الن�شاء. 

اإن دوامة العنف املتوا�شلة ت�شاهم فـي تفاقم الو�شع اخلا�س بالعنف الذي تعاين منه الن�شاء داخل 

املرجعيات  دور  تعزز  كما  جديدة  وظروف  مربرات  وفق  اإنتاجه  وتعيد  وتعززه  والأ�شرة  املجتمع 

مع  وتعاملها  ال�شابقة  ال�شيا�شات  و�شاهمت  للن�شاء.  النمطية  ال�شورة  بناء  فـي  املوروثة  الثقافـية 

الن�شاء فـي ت�شويه �شورة الن�شاء فـي املجتمع وتغيري ثقافته نحو الت�شاهل مع العنف املوجه �شد 

الن�شاء ب�شبب �شعف وغياب املوؤ�ش�شات امل�شوؤولة عن حمايتها. 

ب. منطلقات عملية املدافعة

واإملام  معرفة  الفهم  يقت�شي  جوانبها.  جميع  من  عنها،  املدافعة  يتم  التي  الق�شايا  فهم  اأوًل: 

هي  وهل  وجودها(  عدم  اأو  )وجودها  تطبيقها  واآليات  وثغراتها  املوجودة  وال�شيا�شت  بالقوانني 

مطبقة اأما ل؟ والعوائق اأمام تطبيقها؟ كذلك اإجراء اح�شاءات ودرا�شات عن احلالت التي يجري 

املدافعة عنها.

والالعبني  فـيها  الأولويات  وحتديد  املعامل  وا�شحة  خّطة  و�شع  اأي  العمل.  فـي  املنهجّية  ثانيًا: 

الأ�شا�شيني فـيها. 

ثالثًا: الهدوء والعمل بعقالنّية ولي�س بطريقة اإندفاعية عاطفـّية.

املدافعة  التي يتم  املعنيني بالق�شايا  التحالفات عرب بناء عالقة جيدة مع  ال�شبيك وبناء  رابعًا: 

اإىل  ال�شريكة و�شوًل  والهيئات  باملنظمات  املعنّيات، مروراً  الن�شاء  بالتوا�شل مع  الأمر  يبداأ  عنها. 

وا�شعي ال�شيا�شات ومن يقوم بتطبيقها، بهدف اإ�شراكهم بالتطبيق.

خام�سًا: رفع الوعي وبناء القدرات للتمّكن من التحّول من حالة احلياد اإىل التح�شي�س فال�شراكة 

اإىل  اللجوء  ورمبا  التحديات  حتديد  على  باإيجابية  فالعمل  الإ�شراك،  عملية  ف�شلت  حال  وفـي 

املواجهة الإيجابية. وهذا الأمر يحتاج اإىل بناء عالقة ثقة مع الفئة التي يجري املدافعة عنها ومع 

اجلهة التي يجرى املدافعة معها. علينا اأن نعمل ب�شكٍل جدي على رفع م�شتوى الوعي عند الن�شاء 

ولدى كافة فئات املجتمع بحيث ي�شبحون حلفاء فـي اآلية املدافعة، لأن التحدي الأكرب الذي نعمل 

على الت�شدي له هو التقاليد والعادات املجتمعّية التي ت�شع الن�شاء �شمن قوالب جندرية ت�شاهم 

فـي و�شعهن فـي مرتبة اأدنى. 

�ساد�سًا: بناء عالقة ثقة وتعاون مع و�شائل الإعالم مبختلف اأنواعها، ملا لهذه الو�شائل من قدرة 

بالو�شائل  الإعالم  ح�شر  يجب  ول  باملدافعة.  تقوم  التي  والهيئات  الأفراد  عمل  دعم  على  كبرية 

مع  اأي�شاً  العالقة  هذه  بناء  بل  اأنباء(  وكالت  تلفزيونّية،  حمطات  اإذاعات،  )�شحف،  التقليدّية 

املدونني والنا�شطني عرب و�شائل التوا�شل اللكرتونية، كما ا�شتخدام هذه الو�شائل باأف�شل الطرق 

من اأجل �شمان و�شول الهدف املراد حتقيقه. 

�سابعًا: ال�شتفادة من اخلربات ال�شابقة التي راكمها من �شبقنا فـي هذا العمل، وحتديد الثغرات 

والأخطاء التي وقعوا فـيها. كذلك ال�شتفادة من خربات زمالئنا الإقليميني والدوليني. 

انطالقًا مما ذكر اأعاله، فاإن املدافعة فـي ق�سايا الن�ساء تنطلق من عّدة 

نقاط اأ�سا�سّية:
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تذّكر/ي اأثناء حتديد نقاط التدّخل الأ�شا�شية �شرورة ما يلي:  

الن�شاء  العنف �شد  ملناه�شة  اإ�شرتاتيجية وطنية  البحث عن مكونات  فـي  • التعمق 
والفتيات  الن�شاء  ب�شورة �شارخة بحق  التي متّيز  وال�شيا�شات  القوانني  • ر�شد 

العاملي حلقوق  كالإعالن  الدولية  بالإتفاقيات  العراق وحكومة كرد�شتان  اإلتزامات  • البحث عن 
    الإن�شان واملواثيق واملعاهدات الدولية اخلا�شة بحقوق الإن�شان التي �شادق عليها العراق مبا فـيها 

    اإتفاقية ال�شيداو

• النظر فـي ال�شيا�شات العامة اخلا�شة باملوؤ�ش�شات املعنية بالت�شريع اأو اأو بتنفـيذ الت�شريعات  وتطبيقها 

املرحلة الثالثة: حتديد نقاط التّدخل الأ�سا�سية 

تتمثل هذه املرحلة بدرا�شة وحتليل الأرقام واحلالت التي خرجت بها هذه الدرا�شات، ومقارنتها 

املرحلة، هو حتديد  الهدف من هذه  كرد�شتان.  اإقليم  فـي  املوجودة  العامة  وال�شيا�شات  بالقوانني 

امل�شتويني  فـي  اأم  تطبيقها،  اآلّيات  فـي  اأم  املوجودة،  القوانني  فـي  هي  هل  الأ�شا�شّية:  اخللل  نقطة 

معاً. وهذا اأمر اأ�شا�شي لتحديد اخلطوات الالحقة فـي عملّية املدافعة. اإذ اأن حتديد نقطة اخللل 

والقدرة  القرار  يلكون  الذين  املعنويني  الأ�شخا�س  اإىل  التوجه  من  املدافعني  مُتكن  الأ�شا�شّية 

على حت�شني اأو�شاع املراأة فـي اإقليم كرد�شتان. كما تت�شمن هذه اخلطوة حتليل الفئات التي نريد 

التوّجه لها فـي �شياق عملنا فـي اآلية املدافعة. علينا حتليل الفئات وفهم قدراتها وكيفـية الإ�شتفادة 

منها والبناء عليها فـي اإ�شرتاتيجية املدافعة اخلا�شة بنا. 

فهم قدرات رجال ال�شرطة وال�شتفادة منها:

تقريرّية  جهة  لي�شوا  ال�شرطة  رجال  ان  واقع  من  النطالق  علينا  ال�سرطة:  رجال  �سلطة 

وت�شريعّية، بل هم جهة تنفـيذّية. لذلك، يجب التوّجه اإليهم �شمن املتاح وامل�شتطاع القيام به. وهذا 

ما ُيكن القيام به، فـي حال قمنا فـي املرحلة الأوىل باإعداد امللف ب�شكل متكامل. اإذا تبنّي اأن هناك 

نق�س فـي القوانني ل ُيكن حتميل هذا الأمر اإىل رجال ال�شرطة. 

التحالف معهم فـي جهود ال�سغط: ُيكن ال�شتفادة من رجال ال�شرطة فـي ال�شغط على رجال 

لرجال  دورّية  تقارير  يرفعون  ال�شرطة  فرجال  القوانني(.  اإقرار  املخولة  اجلهات  )اأي  ال�شيا�شة 

لغياب  ال�شلبّية  الآثار  القارير  هذه  ت�شمني  لهم  وُيكن  البالد.  فـي  الأمني  الواقع  عن  ال�شيا�شة 

القوانني والت�شريعات.

�سورة رجال ال�سرطة: علينا ال�شتفادة من كون قيادة ال�شرطة تريد دوماً اإظهار نف�شها كجهة 

فاعلة اإيجاباً فـي املجتمع، وخلق عالقة جيدة مع هذا اجل�شم الأ�شا�شي ملا ُيكن اأن ُيقدمه لنا.

جتهيز امللّف قبل التوّجه اإىل اجل�شم الأمني 

ُيدرك رجال ال�شرطة اأن مهتهم الأ�شا�شّية هي خدمة املجتمع وحماية ال�شخا�س و املمتلكات،حماية 

احلريات،مكافحة اجلرية ، وحماية الأ�شخا�س واملمتلكات واحلريات ومكافحة اجلرية، وتخفـيف 

م�شتوى اجلرية فـيه. لذلك، من املفرت�س انهم موؤيدون للق�شايا التي نعمل عليها. لكن علينا احلذر. 

املوقف الإيجابي لراأ�س الهرم فـي املوؤ�ش�شة الأمنية، لي�س من ال�شروري اأن ينعك�س على جميع العنا�شر.

قبل التوا�شل مع رجال ال�شرطة علينا حت�شري ملفنا فـي هذا املجال. هذا يتطلب ما يلي: 

ت�شلهم.  التي  الق�شايا  ال�شرطة مع  تعاطي رجال  كيفـية  • اإجراء بحث ميداين عن 
• ر�شد كيفـية تعاطي رجال ال�شرطة املنت�شرين فـي ال�شارع )حتديداً �شرطة ال�شري( مع الن�شاء، 

    اإذ من ال�شائع فـي املجتمعات ال�شرقّية ممار�شة رجال ال�شرطة للعنف اللفظي �شد الن�شاء.

املدافعة   واإ�شتهدافها �شمن جهود  الت�شبيك معها  التي يكن  الأمنية  الأجهزة  باأبرز  • املعرفة 
    التي نقوم بها.

فـي  ال�شرطة ومل ينجحن  اإىل رجال  توّجهن  اللواتي  الن�شاء  كافة احلالت من  • املعرفة ور�شد 
    الو�شول اإىل العدالة. 

• املعرفة ور�شد كافة احلالت من الن�شاء اللواتي توّجهن اإىل رجال ال�شرطة وجنحن فـي اإقرار 
    حقهن )تبليغ عن عنف، اإلخ...( 

الإن�شان وو�شع  املدافعني عن حقوق  ال�شرطة  النا�شطني/ات احلقوقيني ورجال  باأبرز  • املعرفة 
    لوائح باأ�شمائهم وبحقل تخ�ش�شههم.

تذّكر/ي ما يلي فـي مرحلة التح�شري:

لها وحّلها.  التطرق  املراد  بامل�شكلة  خا�شاً  • اإجمع/ ملفاً 
العنف  ن�شب  بالدرا�شات حول  والقيام  العراق،  فـي  الن�شاء  املوّجه �شد  العنف  اأ�شكال  • اإر�شد/ي 

    النف�شي والعنف اجل�شدي والإغت�شاب والإجتار بالن�شاء وخطفهن، وقتل الن�شاء بداعي ال�شرف، 

    ف�شاًل عن اإنتحار الن�شاء وحرق الذات، والزواج املبكر وختان الإناث. 

– �شواء  العام  والف�شاء  املنزيل  الف�شاء  الن�شاء بني  العنف �شد  اأ�شكال  اأماكن حدوث  • حدد/ي 
     فـي ال�شارع اأو فـي الأماكن العامة. 

الدين، رجال  )الق�شاة، رجال  املدافعة  اآلية  فـي  امل�شتهدفة  الفئات  تعاطي  كيفـية  • اأر�شد/ي 
    ال�شيا�شة وال�شرطة( مع هذه الق�شايا وما هو تاريخ تعاطيها فـي ذلك ب�شورة موّثقة. 

الق�شية بالن�شاء �شاحبات  درا�شة حالت خا�شة  • اأعد/ي 
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املرحلة اخلام�سة: حدد/ي هدفك ور�سالتك 

بعد اأن يتم ر�شد وحتديد امل�شكلة والقيام بر�شم الغاية املراد حتقيقها، والتي تتثمل بالق�شاء على 

العنف �شد الن�شاء فـي اإقليم كرد�شتان، فاإنه من ال�شروري حتديد هدفنا بحيث يكون الهدف قاباًل 

للقيا�س. ولدى حتديد الهدف نقوم ب�شياغة الر�شالة بحيث تكون ق�شرية، وتت�شمن طلب حمدد، 

وحتتوي على حجة قوية، وتت�شمن الأرقام والدرا�شات التي مت القيام بجمعها. 

حتديد الهدف والر�شالة اأثناء العمل مع رجال ال�شرطة  

�شيا�شات  اإقرار  الن�شاء عرب  اإن�شاف  اإىل  المنية  وال�شلطة  ال�شرطة  رجال  �شعي  فـي  يتمثل هدفنا 

حمائية لتح�شني اأو�شاع الن�شاء و�شمان و�شولهن اإىل العدالة.

الق�شاء على  فـي جهود  ال�شرطة  رجال  باإ�شراك  الهدف  اأجل حتقيق هذا  اآلية عملنا من  وتتمثل 

العنف �شد الن�شاء. 

املرحلة ال�ساد�سة: حدد/ي جمهورك

فـي هذه املرحلة يتم حتديد الفئات التي ُيراد العمل معهم كحلفاء حمتملني، وفـي ق�شية الق�شاء 

على العنف �شد الن�شاء، جند اأن كل من رجال ال�شيا�شة والدين ورجال ال�شرطة والق�شاة هم من 

الفئات املعنية بهذه الق�شية ب�شكل اأو باآخر. وتاليا، فاإننا يجب اأن ندر�س ملياً عن هوؤلء املعنيني، 

لديهم مواقف ملمو�شة  وكانت  �شبق  ما  اإذا  وما  املجال،  فـي هذا  �شيا�شتهم  ومن يّثلون، وما هي 

)�شلبية اأو اإيجابية( عن ق�شية العنف �شد الن�شاء. يجب اأن اأعرف اأي�شاً اإىل من ي�شتند هوؤلء فـي 

�شياغة ال�شيا�شات اخلا�شة بهم وما هي م�شادر معلوماتهم. 

فـي  النا�شطني/ات  كافة  ي�شم  حتالف  اأو  �شبكة  من  نوع  ت�شكيل  ال�شياق  هذا  فـي  يجب  ما 

املجتمع املدين املحّلي بحيث تكون اجلهود جماعية وتالياً من �شاأنها التاثري ب�شورة اأكرب فـي 

حتقيق هدفنا الذي نريد حتقيقه.

تذّكر/ي اأثناء حتديد الهدف والر�شالة: 

املراد حتقيقه   الهدف  • �شياغة 
الهدف بحيث يكن حتقيقه خالل فرتة زمنية حمددة  • �شياغة 

ذات وقع قوي ومطلب حمدد وحتتوي حجة قوية تكون  الر�شالة بحيث  • �شياغة 

املرحلة الرابعة: بناء العالقات الإ�سرتاتيجية مع الفئات التالية

اجلمهور امل�شتهدف/املعني بالق�شية

تتمثل هذه املرحلة ببناء عالقة ثقة مع قاعدة اجلمهور امل�شتهدف وفـي هذه احلالة فهن الن�شاء 

اأو القانوين )مثاًل عدم قدرة  اأو اللفظي  اأو املعنوي  اأو �شحايا العنف اجل�شدي  �شاحبات الق�شية 

املراأة على اإعطاء اجلن�شية لأولدها وزوجها ُيعّد عنفاً قانونياً(. الهدف من بناء هذه العالقة، هو 

كما  نا�شطني نخبويني.  ولي�شوا جمرد  الن�شاء،  باإ�شم  يتحدثون  اأنهم  القول  املدافعني من  متكني 

اأن بناء هذه العالقة، ُيكن املدافعني التاأثري فـي الأ�شخا�س املعنويني القادرين على التاأثري على 

واقع الن�شاء عرب ن�شاطات مطلبية تتم عن طريق ح�شد الن�شاء والفئات املعنية ب�شورة مبا�شرة اأو 

اإىل عالقة الثقة هذه، فاإنها تبداأ بال�شفافـّية، وحتديد  اآلّية الو�شول  اأّما  غري مبا�شرة بالق�شية. 

وا�شح لأهداف املدافعة، واعتماد الديقراطية و�شيلة لتخاذ القرار فـي �شاأن الأ�شاليب املفرت�س 

واجل�شدية  القانونية  احلماية  تاأمني  على  قادرون  املدافعون  يكون  اأن  يجب  كذلك،  انتهاجها. 

واملعنوية للن�شاء اللواتي يلجاأن اإليهم.

اجلهات واملوؤ�ش�شات التي يكن الت�شبيك معها 

اإيواء  الت�شبيك وبناء التحالفات وهذا يتطلب وجود فريق قانوين، ومراكز  تت�شمن هذه املرحلة 

وعالج نف�شي وج�شدي. لي�س بال�شرورة اأن يكون كل من يقوم باملدافعة، مالكاً جلميع هذه الأطر، 

بل يكفـي اأن يكون اإطار �شراكة بني خمتلف الأفراد والهيئات الذين يقومون باملدافعة لتاأمني وحدة 

متكاملة على الأقل. ولي�س خطاأ اأن تكون هذه الوحدة من�شاأة وتدار بالتعاون مع القطاع العام فـي 

ل لأنه يوؤّمن حماية معنوية ومادية لها. لكن يجب  كرد�شتان اأو مع الهيئات الدولّية، بل اإن هذا اأف�شّ

احلر�س على ال�شرية الكاملة للن�شاء اللواتي يلجاأن اإىل هذه املراكز.

هذا يعني وجوب ت�شبيك الهيئات واجلمعيات والأفراد العاملني فـي املدافعة مع بع�شهم البع�س، 

ومع هيئات املجتمع املدين واملوؤ�ش�شات احلكومية وغري احلكومية املحلية الإقليمّية والدولّية بهدف 

الو�شول اإىل اأف�شل طرق للمدافعة.

يجب تركيز العمل هنا مع النا�شطني القانونيني والعاملني/ات الإجتماعيني الذين هم فـي 

اإحتكاك مبا�شر مع الن�شاء فـي غرف الإ�شتماع والإر�شاد والتوعية القانونية. ي�شتند ذلك اإىل 

اخلطوة الأوىل التي مت القيام بها فـي جتهيز امللف. يكن البدء هنا بعقد لقاءات مع هوؤلء 

النا�شطني/ات بحيث يتم ت�شكيل نوع من ر�شد لأبرز التحديات التي يواجهونها فـي عالقة 

الن�شاء املعّنفات مع رجال ال�شرطة، لُي�شار لحقاً اإىل ت�شكيل نوع من حتالف من �شاأنه الدفع 

التوا�شل  التي نريد  الفئة  املدافعة مع  اآلية  املراد حتقيقها وفـي تطبيق  الق�شية  فـي  قدماً 

معها، اأي الق�شاة. 
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النتائج املحتملة للزيارة 

فـي حالة اإيجابية قيادة ال�شرطة جتاه ق�شايا الن�شاء، فاإننا نطلب من هذه القيادة التفكري ب�شورة 

م�شرتكة عن اآليات اإجرائية ملمو�شة من �شاأنها الت�شريع فـي حت�شني اأو�شاع الن�شاء )من مثل اإجراء 

ور�شات تدريبية مع العنا�شر وال�شباط املعنيني متابعة هذا امللف. يجب اأن يكون التدريب غري ممل 

وعملي، م�شتنداً اإىل املعطيات التي منلكها، ويف�شل تدريب �شباط فـي ال�شرطة بحيث يتوّلون عملية 

التدريب لحقاً، لأنه ُيعطي املزيد من امل�شداقية والتاأثري(. 

فـي الوقت عينه، علينا القيام بعملّية ر�شد م�شتمرة لتطّور عمل رجال ال�شرطة. بحيث ُنعد تقارير 

�شهرّية وف�شلية و�شنوّية. ترفع هذه التقارير بداية اإىل قيادة ال�شرطة، اأو اجلهة املخولة التن�شيق معنا، 

ونطالبها باتخاذ الجراءات املنا�شبة فـي حالة الإخالل فـي تطبيقها. 

هكذا، ُيكننا التيّقن من التعاون والإيجابية التي اأبلغتنا اإياه قيادة ال�شرطة. فاإذا كانت ردود القيادة 

اإيجابّية على ما ُنقّدمه لها من حالت، و�شارعت اإىل معاجلتها وحما�شبة املق�شرين، فهذا يعني اأننا 

اأمام عالقة اإيجابّية ُيكن البناء عليها. 

فـي هذه احلالة، علينا الإ�شادة بتعاون رجال ال�شرطة معنا وتكريهم اإعالمياً و�شعبياً، من دون اأن 

نح�شن  اأننا  الن�شاء،  بق�شايا  املوؤثرة  اجلهات  جلميع  لالإ�شارة  وذلك  ال�شورة،  تلميع  مل�شتوى  ننزلق 

الت�شرف ونكرم من يتعاون معنا

اأّما فـي حالة عدم التجاوب، فهذا يعني اأننا اأمام اإلتزام لفظي ل اأكرث. ماذا نعمل اإذاً؟

فـي هذه احلالة، علينا تقييم الو�شع. اأولً من خالل التوا�شل مع القيادة ال�شيا�شّية لل�شرطة، اأي وزارة 

الداخلّية، لرنى ما الذي ُيكن اأن تقدمه لنا. ثّم، نتوجه اإىل الق�شاء معززين بالدرا�شات واحلالت 

ثمة  هناك  كان  فاإذا  اأداءها.  وُنقّيم  ال�شرطة  قيادة  مع  بالتوا�شل  ن�شتمر  اأن  علينا  هنا  التي منلك. 

تطّور اإيجابي فـي الإلتزمات وترجمتها ب�شورة عملية حينها ن�شتمر بهذا امل�شتوى من ال�شغط ونعود 

للتن�شيق معها. اأّما اإذا مل يكن هناك من تطور اإيجابي، فعلينا اللجوء التدريجي اإىل و�شائل الإعالم، 

كونها ال�شلطة التي يهابها اجلميع. توا�شلنا مع و�شائل الإعالم يجب اأن يكون مدرو�شاً. ن�شتند اإىل 

حالت معينة، ول نحرق جميع اأوراقنا، بحيث نعجل قيادة ال�شرطة راغبة فـي ت�شوية الأمور معنا، 

حتى ل نك�شف كل �شيء.

فـي اخلال�شة، علينا ال�شتفادة من كون قيادة ال�شرطة تريد دوماً اإظهار نف�شها كجهة فاعلة اإيجاباً فـي 

املجتمع، وخلق عالقة جيدة مع هذا اجل�شم الأ�شا�شي ملا ُيكن اأن ُيقدمه لنا.

ملاذا رجال ال�شرطة؟ 

رجال ال�شرطة هم اجلهة املفرت�س بها تطبيق القانون. وهم من يجب اأن تتجه لهم الن�شاء املعنفات. 

وهم من يقومون بالتحقيقات فـي حالت الغت�شاب والعتداء اجل�شدي على الن�شاء. كما اأن رجال 

ال�شرطة قادرون على تعطيل تطبيق القوانني اأو تفعيلها كما ي�شاوؤون.

ُي�شاف اإىل ذلك، فاإن رجال ال�شرطة يلكون ميزانّية جّيدة للعمل على احلد من العنف جتاه الن�شاء. 

لذلك، علينا قبل التوا�شل مع رجال ال�شرطة، حتديد اجلهة املفرت�س التوجه لها، وهي قيادة ال�شرطة 

ومديرية مكافحة العنف �شد املراأة«.

كما اأن رجال ال�شرطة، فـي موقع موؤثر جداً، فاإذا عار�شوا ق�شايانا، فاإنهم قادرون على التاأثري ال�شلبي 

ب�شكٍل كبري. وهم غري م�شطرين لإعالن �شلبيتهم، بل يكفـي العرقلة واملماطلة فـي التحقيقات التي 

جتري فـي ق�شايا العنف �شد الن�شاء، كما اأن حتقيقاتهم توؤثر كثرياً فـي قرارات الق�شاء، اإذ غالباً ما 

ُيبنى عليها.

 

التح�شري للزيارة:

طلب املوعد: بعد النتهاء من حت�شري امللفات – من �شمنها ما قمنا باإعداده عن امل�شكلة وحجمها 

ل اأن تكون الزيارة  وحتديد غايتنا وهدفنا - يجب طلب موعد من املعنيني فـي ال�شرطة. ومن املف�شّ

الأوىل موّجهة لقيادة ال�شرطة فـي اإقليم كرد�شتان.

ت�شكيل الوفد: بعد حتديد املوعد ومدته، يجب ت�شكيل الوفد. فـي الزيارة الأوىل يجب اأن ي�شم الوفد 

راأ�س الهرم فـي الهيئة التي طلبت الزيارة، واملعني/ة عن هذا امللف واأحد القانونيني والعاملني/ات 

الإجتماعيني/ات. ثم يجب تق�شيم املحاور ا�شتناداً ملدة املوعد املحددة.

ن�شائح اأثناء الزيارة:

على الوفد اأن يتحلى بالثقة خالل النقا�س، ويظهر متمكناً من امللف. 

امللجاأ  باأنها  والت�شليم  الأمن  فـي احلفاظ على  ال�شرطة  تلعبه  الذي  الدور  تقدير  • بداية يجب 
    الأول للمراأة املعنفة، يليه، تقدمي عر�س �شريع لواقع الن�شاء من خالل الأرقام والدرا�شات التي 

    مت القيام بها 

املطلب  اأن  دائماً  تذّكر/ي   . وكيفـّية احل�شول عليه  ال�شرطة  �شرح ما هو مطلوب من  يتم  • ثم 
    يرتكز ب�شورة اأ�شا�شية على الهدف املراد حتقيقه. 

ثقة متبادلة.  لبناء عالقة  اللقاءات  تكرار هذه  الرغبة على  تاأكيد  • �شرورة 
• خالل الزيارة يتم تقدمي درا�شة من عدة �شفحات لقيادة ال�شرطة عن الذي نريده منها، وعن  
    الثغرات التي نراها فـي عمل ال�شرطة، مع الإ�شارة باإيجابية اإىل كل الأمور اجليدة التي يقوم بها 

    رجال ال�شرطة. ويجب تقدمي عر�س �شريع لالآثار ال�شلبية للعنف �شد الن�شاء على الأمن فـي 

    اإقليم كرد�شتان وكيف اأن حت�شني ظروف الن�شاء ُيكن اأن ُي�شاهم ب�شكٍل اإيجابي فـي تخفـيف ن�شبة 

    العنف واجلرية فـي املجتمع.

للتن�شيق، بحيث يتم  وفـي نهاية اللقاء، يجب �شوؤال قيادة ال�شرطة عن ال�شكل الذي تراه منا�شباً 

ت�شكيل اآلّية توا�شل دائمة.
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اإحر�س/ي على: 

• جمع املعلومات الأ�شا�شّية وال�شرورّية عن و�شع الن�شاء وعن رجال ال�شرطة وعالقتهم بهذا امللف.
به القيام  الذي يكنهم  ال�شرطة وما  نريده من رجال  الذي  ما  • حتدد 

• حتديد الأخطاء التي يقع بها رجال ال�شرطة )جتاهل الن�شاء املعنفات اأو ممار�شة العنف اللفظي 
    جتاه الن�شاء فـي ال�شارع 

املناطق  فـي  املنت�شر  ال�شرطة وج�شمها  قيادات رجال  ا�شرتاتيجّية مع  • بناء عالقة 
الأمني  داخل اجل�شم  للق�شيتك من  املعار�شني  • حتديد 

اإلينا. يلجاأن  اللواتي  الن�شاء  • حماية 
اإىل موؤيدين. واملحايدين  اإىل حمايدين  املعار�شني  • حتوّيل 

الجتماعي. التوا�شل  و�شائل  وا�شتفد من  و�شائل العالم  • بناء عالقة ممتازة مع خمتلف 

جتّنب/ي  

دليل. دون  • الإتهام من 
ت�شلنا. اأي معلومة قد  • جتاهل 

الأ�شا�شّية بق�شايا جانبّية، بحيث ن�شع ن�شب  باإ�شغالك عن ق�شيتك  اأحد  اأو  • ال�شماح لأي �شيء 
    اأعيننا امل�شكلة الأ�شا�شية التي نريد التطرق لها والهدف املراد حتقيقه 

الأمني. العداء مع اجل�شم  ُيخّلفه  اأن  الذي ُيكن  ال�شلبي  بالتاأثري  • الإ�شتخفاف 
�شبب. امراأة لأي  اأي  • التخلي عن 

نف�شك عن ق�شايا جمتمعك. • عزل 
القيادة. العالقة ممتازة مع  كانت  لو  الأمني حتى  ال�شرطة واجل�شم  • اإهمال ر�شد عمل رجال 

الأوىل. اللحظة  الإعالم منذ  و�شائل  اإىل  • التوّجه 
لتلميع �شورتهم. با�شتعمالك  ال�شرطة  • ال�شماح رجال 

الن�شاء. اأو�شاع  بغية حت�شني  العنف  الق�شاء على  الأ�شا�شي وهو  الهدف  • ن�شيان 
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