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فبراير -نوفمبر تقييم

قدرة النساء في العراق
على اتخاذ قرارتهن
المتضررات من
تقييم أثر مشروع "الوصول اآلمن للنساء الضعيفات
ّ
النزاع في كركوك إلى فرص اتخاذ القرار بشأن سبل العيش"
سلسلة مراجعة الفاعلية

/

شكر وتقدير
نو ّد ا
أوًل أن نشكر منظمة أوكسفام العراق وجمعية األمل العراقية على مشاركتهما في عملية المراجعة هذه وعلى
مساهمتهما الها ّمة فيها .ونو ّد أن نشكر على وجه الخصوص صباح علي ،وزين إسماعيل ،ومصطفى توايب،
وسامر محمود ،ومحمد فاضل ،وأوريلي لورواييه ،وجواب جمعة ،وهانا فيشر جونز من منظمة أوكسفام ،وسرود
م .ف .أحمد ،وآًلن فالح من جمعية األمل العراقية .وما كان هذا العمل لينجز لوًل عمل مكتب منظمة أوكسفام في
كركوك وجمعية األمل العراقية في إعداد البيانات المستمدّة من تقييم الضعف واًلتصال المسبق باألشخاص
المحتمل إجراء مقابالت معهم إلجراء التقييم
ويرجع الفضل أيضاا إلى األشخاص التالية أسماؤهم من مؤسسة أوبتيموم آناليسيس للتحليل الذين جمعوا البيانات
وترجموها ًل سيّ ما فرح عبد الرزاق صالح ،وكيغان محمد سعيد طاهر ،ومهران الحايك وسارة نيجهولت.
تكرمن بتقديم وقتهن وأعطين المعلومات ،في مرحلتي
كما نو ّد أن نشكر جميع من أجريت معهن مقابالت والالئي ّ
التجربة وجمع البيانات على ح ّد سواء ،لجعل هذه المراجعة ممكنة.
وأخيرا ،نتقدّم بالشكر من ريك ديفيز على مشورته طول عملية تصميم التقييم وتنفيذه وتحليله ،وعلى مراجعته لهذا
ا
التقرير.
تم إجراء مراجعة الفعالية هذا من قبل أليكسيا پريتاري و فيليبو أرتوسو من منظمة أوكسفام المملكة المتحدة .يمكن اًلطالع على التقرير
الكامل أو تنزيله على نفس رابط هذه الورقة .لمزيد من المعلومات ،أو للتعليق على هذا المل ّخص أو التقرير ،يمكنكم التواصل اإللكترونياا
.
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مل ّخص تنفيذي
تقع محافظة كركوك في شمال العراق ،وقد تنازع على السيطرة عليها ،إلى جانب مناطق أخرى في الشمال ،إقليم كردستان
العراق والسلطات العراقية اًلتحادية منذ أوائل القرن الحادي والعشرين .وقد واجه سكان المحافظة ع ّدة سنوات من
النزاعات ،ما أدّى إلى نزوح داخلي .وقد تأثر هؤًلء السكان على وجه الخصوص بالحرب العراقيّة ،والحرب األهلية
ا
 ،تبعه القتال ضد
فضال عن صعود تنظيم داعش وتق ّدمه إلى األجزاء الوسطى من العراق في عام
،
تنظيم داعش ،الذي دار جزئياا في كركوك .وفي اآلونة األخيرة ،أ ّدى استفتاء إقليم كردستان العراق في أيلول/سبتمبر
أخيرا ،وعلى الرغم من هزيمة تنظيم
) والمزيد من النزوح.
إلى معركة كركوك (  -تشرين األول/أكتوبر
ا
.
 ،فقد عاد نشاطه إلى الظهور طول عام
داعش في آذار/مارس
وفي هذا السياق ،تعاونت منظمة أوكسفام في العراق وجمعية األمل العراقية في مشروع يقع عند تقاطع حقوق المرأة
المتضررات من النزاع في كركوك إلى
والعدالة اًلقتصادية .وقد جرى تنفيذ مشروع "الوصول اآلمن للنساء الضعيفات
ّ
ومولته هيئة األمم المتحدة للمرأة .وكان
وآذار/مارس
اتخاذ القرار بشأن فرص سبل العيش" بين أيار/مايو
ّ ،
هذا أول تعاون بين منظمة أوكسفام وجمعية األمل العراقية وهي منظمة لحقوق المرأة ،تركز في كركوك على العنف ضد
المرأة ودعم الناجيات
وتقيّ د معايير النوع اًلجتماعي حركة المرأة خارج المنزل وحصولها على عمل مدفوع األجر ،وًل سيّما بين النساء
الضعيفات وفي البيئات الريفية.
ويتكون المشروع من خلق فرص عمل يومية عارضة للمرأة ،ألداء مهام تخدم المجتمع المحلي ("النقد مقابل العمل" ألنشطة
ّ
درة للدخل (بدء نشاط أو دعم نشاط قائم) .ويهدف المشروع إلى
مثل إعادة التأهيل المدرسي والرسم) ،ودعم أنشطتها الم ّ
الوصول إلى النساء النازحات أو إلى الالئي كنّ من بين النازحين العائدين إلى ديارهم في حينه ،أو إلى أفراد المجتمعات
التي انتقل إليها النازحون (المجتمعات المضيفة)
صلة في التقرير ،على
وتركز مراجعة الفاعلية ،التي صدر تكليف بها في
ولكنها تأخرت ألسباب مختلفة مف ّ
درة للدخل على النساء الالئي تلقين هذا الدعم .يرجى المالحظة أنّ المشروع قد
التحقيق في أثر الدعم المق ّدم لألنشطة الم ّ
أنجز أيضاا في محافظة ديالى بالتعاون مع منظمة واند الخير اإلنسانية ،إًل أنّ المراجعة تركز على األنشطة في كركوك.
وتع ّد مراجعة الفاعلية هذه واحدة من سلسلة من تقييمات األثر التي تغذي إطار األدلة اًلستراتيجية لمنظمة أوكسفام بريطانيا،
كجزء من جهود المنظمة لفهم فاعليتها واإلبالغ عنها بشكل أفضل ،وتعزيز التعلم عبر المنظمة .وينظر هذا التقييم في
األسئلة التالية:
درة للدخل (قبل الموجة األولى من جائحة كورونا
• ما هو أثر المشروع في استدامة األنشطة التجارية واألنشطة الم ّ
وبعدها)؟
• ما هو أثر المشروع في قدرات المرأة على اتخاذ قراراتها؟
• ما هي العوامل التي مكنت أثر المشروع أو حالت دونه؟

وينظر التقييم في األثر بعد عامين ونصف إلى ثالثة أعوام ونصف من تلقي الدعم.
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نهج التقييم
امرأة شاركن في التقييم األولي ألوجه
إستخدم التقييم تصمي اما يمزج عدّة طرق مختلفة .وقد أجريت مقابالت مع
الضعف ،كما شارك بعضهن في المشروع قيد المراجعة .ويعني إدخال عدسة متع ّددة الجوانب على هذا التقييم اًلعتراف بأن
مختلف النساء يواجهن حواجز مختلفة وربما استفدن بشكل مختلف من المشروع .وعلى وجه الخصوص ،في سياق ضعف
النساء في محافظة كركوك ،جرى تحديد بعض الخصائص الرئيسية باعتبارها ذات أهمية حاسمة في تشكيل تجربة المرأة
في مجال معايير النو ع اًلجتماعي وحصولها على عمل مدفوع األجر ،مثل اضطرارها إلى النزوح أو ًل ،وما إذا كانت قد
عادت إلى مكان إقامتها األولي ،وما إذا كانت تعيش في بيئة حضرية أو ريفية .كما اعتبر التقييم مستوى تعليم المرأة وحالتها
(متزوجة أو ًل) وهيكل أسرتها وعمرها من العوامل الرئيسية .وقد كان لهذه العدسة التقاطعية أثر في التقييم
اًلجتماعية
ّ
لجهة اختيار استراتيجية أخذ العيّنات وكذلك لجهة التحليل.
وقد جرى استخدام التحليل التكويني ًلستكشاف أثر المشروع ،إلى جانب أنواع مختلفة من التحليالت النوعية واإلحصاءات
قر التحليل التكويني بأن النتيجة يمكن أن تنشأ عن مجموعات متع ّددة من األسباب المختلفة ،وهو واقع محتمل
الوصفية .وي ّ
في كركوك.

النتائج
نظرة عامة على النتائج الرئيسية:
 جميع النساء الضعيف ات ،سواء اضطرن للنزوح أو ًل ،قد وجدن أنفسهن في وضع مزر .ويعزى ذلك إلى التدهورالعام في الحالة اًلقتصادية ،وفي الص ّحة البدنية والعقلية للمرأة.
المستمرة للمشروع أق ّل استدامة في المناطق الريفية ،حيث كان النزاع المسلح يتجدّد دائ ام ا .ويسلط
 كانت اآلثارّ
التقييم الضوء على اآلثار األكثر استدامة بالنسبة للنساء الالئ ي شاركن في النصف الثاني من المشروع ،ويدعم
الخيارات التي اتخذت لتغيير التركيز على اًلستهداف إلى مزيد من المناطق الحضرية فقط وإتاحة المزيد من الوقت
للمتابعة مع المشاركات في المشروع.
 من األسباب الرئيسية التي أدّت إلى وقف األنشطة بعد انتهاء تمويل المشاريع تدهور صحّ ة النساء أنفسهن أوص ّحة أحد أفراد األسرة الذي يتعيّن عليهن رعايته.
 ًل يرتبط المشروع ارتبا اط ا قوياا بقدرات المرأة على اتخاذ القرارات.
 ولكن كان تلقي المنح والتدريب التقني من العوامل الهامة التي م ّك نت من استدامة بعض األعمال التجارية وعززتقدرات النساء على اتخاذ القرارات.
متنوعة من النساء الضعيفات أنفسهن ،سواء اضطررن
ويسلّط التقييم الضوء على الحالة المزرية التي وجدت فيها مجموعة ّ
إلى النزوح أو ًل .وعلى وجه الخصوص ،شاركت من أجريت معهن مقابالت التدهور العام للحالة اًلقتصادية ،ما أثر في
ا
فضال عن تردّي وضع اًلقتصاد العام في المنطقة .كما يظهر تدهور عام
درة للدخل،
أنشطتهن الخاصة وأنشطة أسرهن الم ّ
في صحتهن البدنية وال عقلية من القصص التي روتها النساء الالئي أجريت معهن مقابالت ،وكذلك الصدمة المرتبطة
بالنزاعات المستمرة وما يتصل بها من نزوح في محافظة كركوك.
صة  -ممن أجريت معهن مقابالت  -كن يعملن أساساا من منازلهن .ويعكس ذلك
النساء الالئي كن يمارسن أنشطتهن الخا ّ
معايير النوع اًلجتماعي التي تقيّد حركة المرأة خارج منزلها في كركوك ،وًل سيّما بين النساء الضعيفات .وقد أتيح النشاط
خارج المنزل ًلمرأتين؛ ولكن كان الدافع وراء هاتين الحالتين الضرورة ،بعد أن أصبحتا أرملتين .إًل أنّ األرامل تميل إلى
مواجهة الكثير من المعارضة من أصهارهن وأفراد أسرهن في ما يتعلق بعملهن .وبوجه عام ،واجهت النساء الالئي أجريت
تحولت هذه المعارضة إلى دعم (وإن كان ذلك يرجع في كثير من األحيان إلى
معهن مقابالت معارضة في البداية ،ثم ّ
درة للدخل بعد
امتثالهن لمعايير النوع اًلجتماعي في األنشطة التي اضطلعن بها) .ولم
يستمر سوى نصف هذه األنشطة الم ّ
ّ
الموجة األولى من جائحة كورونا.
وبعد عامين ونصف إلى ثالثة أعوام ونصف من بدء الدعمً ،ل ترتبط المشاركة في المشروع ارتبا ا
طا وثيقاا باستمرار
األنشطة ،إذ يبدو أنّ األنشطة لم تبدأ أب ادا في السنة األولى من المشروع .ومع ذلك ،فإن تلقي الدعم  -وًل سيّما المالي على
وجه الخصوص  -هو عامل رئيسي ًلستمرار األنشطة ،حتى بعد الموجة األولى من جائحة كورونا (للنساء الالئي كن قد
مدرة للدخل في تشرين
بدأن نشاطهن) .كما أن تلقي الدعم التقني (مثل التدريب) هو عامل رئيسي لألنشطة التي كانت ّ
 ،بحسب تقييم النساء الالئي أجريت معهن مقابالت.
األول/أكتوبر
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وفي حين يبدو األثر اإلجمالي للمشروع محدوداا ،تدعم األدلة الخيارات التي اتخذت في السنة الثانية لتغيير التركيز على
اًلستهداف وتنفيذه :فقد ركزت السنة الثانية من المشروع على النساء الالئي يعشن في بيئة حضرية ،وأتاحت مزيداا من
الوقت للمتابعة مع النساء المشاركات .ويبدو أنّ هذا النهج ،الذي اعتمدته منظمة أوكسفام وجمعية األمل العراقية منذ ذلك
الحين في مشاريع أخرى (تقديم المنح والتدريب) ،هو بالغ األهمية ًلستدامة األنشطة بالنسبة للنساء في المناطق الحضرية.
درة للدخل هو المرض،
وقبل الموجة األولى من جائحة كورونا ،كان السبب الرئيسي الذي جرى تقديمه لتوقف األنشطة الم ّ
سواء مرض المرأة التي أجريت معه المقابلة أو أفراد أسرتها ما أدّى إلى اضطرارها إلى رعايتهم .ويعكس ذلك معايير
النوع اًلجتماعي التي تحدّد المرأة كمقدّمة أوليّة للرعاية  .كما يشير إلى ضعف النظام الصحي (عدم توفر الخدمات و/أو
درة للدخل ومطابقتها
ارتفاع كلفتها) .وأبرزت النساء الالئي أجريت معهن مقابالت الجودة المتأصلة في نشاطاتهن الم ّ
لمعايير النوع اًلجتماعي كأسباب رئيسية للربحية .وبصرف النظر عن الجائحة ،كانت المنافسة – التي تنتشر في سياق
تفرض فيه معايير النوع اًلجتماعي قيوداا – سبباا رئيسياا في عدم الربحية.
وًل ترتبط المشاركة في المشروع ارتبا ا
طا وثيقاا بالنساء الالئي يسجلن درجات أعلى في ما يتعلق بالقدرة على اتخاذ القرار.
ومع ذلك ،فإن تلقي الدعم لنشاطاتهن (بعد أن بدأنها) يؤدي إلى ارتفاع قدرة النساء الالئي أجريت معهن مقابالت على اتخاذ
القرار .إًل أنّ الوضع معقد ويعتمد على نوع األنشطة والسياق.
كما حدّدت النساء الالئي أجريت معهن مقابالت العديد من التحديات المقبلة ،ونظرن إلى المستقبل كمصدر للخوف والقلق.
وقد أبرزت النساء في محافظة كركوك الالئي شاركن في المقابالت الحاجة إلى تحسين الوضع اًلقتصادي والنظام التعليمي
على وجه الخصوص ،وأعربن عن أملهن في اًلستقرار والحياة النوعية لهن وألطفالهن.

إعتبارات التعلّم من البرنامج
لقد فكر فريق مشروع منظمة أوكسفام وجمعية األمل العراقية ،جنباا إلى جنب مع فريق التقييم ،في النتائج الرئيسية المق ّدمة
في هذا التقرير ًلستخالص اعتبارات التعلّم.
البرامج الشاملة والمتكاملة

النظر في إدراج استراتيجيات تهدف إلى تغيير معايير النوع االجتماعي وغيرها من
الحواجز التي تحول دون حصول المرأة على عمل مدفوع األجر
تقيّد معايير النوع الجتماعي العمل المدفوع األجر وغير المدفوع األجر الذي تؤدّيه المرأة .ويبرز التقييم أنّ معظم األنشطة
كثيرا ما يواجهن معارضة
الم ّ
درة للدخل كانت قائمة على أساس منزلي وأن النساء ،واألرامل منهن على وجه الخصوص ،ا
لبدء أنشطتهن الخاصة .ويكشف التقييم أيضاا أن النساء اضطررن إلى وقف أنشطتهن عندما كان يتوجب عليهن رعاية أحد
أفراد أسرتهن.

وركز المشروع قيد المراجعة على حصول المرأة على عمل مدفوع األجر ،مع عنصر صغير يتعلق بوعي المرأة بحقوقها.
وللمضي قد اما ،يمكن أن تشمل المشاريع الرامية إلى دعم دخل المرأة استراتيجيات تهدف إلى تغيير معايير النوع اًلجتماعي
ّ
لشق آخر
بشأن نوع العمل الذي تؤدّيه المرأة ،وخروج المرأة من منزلها ،وتفاعل النساء مع الرجال خارج المنزل .ويمكن
أن يس تكشف كيفية تحويل توزيع أعمال الرعاية غير المدفوعة األجر داخل األسر ،ودعم خدمات الرعاية المجتمعية و/أو
الدعوة إلى تعزيز خدمات الرعاية العامة.
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النظر في التشبيك مع المنظمات والمنظمات الصحية التي تناصر إجراء تغييرات في
النظام الصحي
تدهورا في الظروف الصحية ،بما في ذلك البدنية
تظهر التجارب التي شاركتها النساء الالئي أجريت معهن مقابالت
ا
ا
فضال عن
والعقلية ،والصدمات النفسية .ويسلط التحليل الضوء على أن شدّة األمراض التي واجهتها النساء وأفراد األسر،
الصدمات األخرى التي تعرضت لها ،أدت إلى انخفاض درجات القدرة على اتخاذ القرار .كما كان المرض سبباا رئيسياا في
توقف أنشطة المرأة.
درة للدخل إلى طرح أسئلة تتعلق بالحصول على خدمات الص ّحة
ويبرز ذلك حاجة المشاريع التي تركز على األنشطة الم ّ
البدنية والعقلية .ويمكن تعزيز آليات اإلحالة إلى المنظمات الصحية المحلية أثناء تنفيذ المشروع .وبالتوازي مع ذلك ،فإن
ا
أصال في مجال تحسين الخدمات الصحية يمكن أن يؤدي إلى تغييرات
توحيد الجهود مع المنظمات العراقية التي تناصر
منهجية طويلة األجل.

تعزيز أبحاث السوق والجدوى مع النساء المشاركات في المشروع
ذكرت بعض من أجريت معهن مقابالت أن المنافسة على المستوى المحلي ،وبين المشاركات في المشروع على وجه
الخصوص ،هي أحد أسباب عدم تحقيق الربحية .وفي بداية المشروع ،يمكن إجراء بحوث السوق وتقديرات جدوى أقوى مع
المشاركات في المشروع لتحديد مختلف األنشطة التي يمكن لمختلف النساء المشاركة فيها.

اإلستهداف والوصول وبناء العالقات

إعادة النظر في النهج المتبعة للوصول إلى المرأة ودعمها في البيئات الريفية ،ال
سيما عند احتدام النزاعات
لقد كشفت المناقشات مع فريق المشروع ،وفريق التقييم على نطاق أوسع ،عن الصعوبات التي ينطوي عليها الوصول إلى
المرأة في المناطق الريفية وفي البيئات ذات النظرة األكثر تحف ا
ظا في ما يتعلق بعمل المرأة المدفوع األجر .وقد زادت هذه
المتنوعة المستهدفة خالل السنة األولى من المشروع ،وكذلك التوقيت ،إذ كانت
الصعوبات بسبب العدد الكبير من المناطق
ّ
للتو من احتالل تنظيم داعش .ويسلط التقييم الضوء أيضاا على الصعوبات التي واجهتها النساء
بعض المناطق قد ّ
تحررت ّ
المشاركات في السنة األولى من المشروع في بدء أنشطتها.
ومع إحراز تقدّم ،سيتعيّ ن على المشاريع الرامية إلى دعم عمل المرأة المدفوع األجر ومصادر دخلها أن تنظر في
استراتيجيات مح ّد دة إلشراك النساء في المناطق الريفية ،مع مراعاة الطرق الخاصة التي تسير بها معايير النوع اًلجتماعي
المتضررة من النزاعات .وقد أتاحت السنة الثانية من
على مستوى المجتمع المحلي وداخل مختلف األسر في البيئات الريفية
ّ
المشروع المزيد من المتابعة مع كل امرأة مشاركة في المشروع؛ كما ينبغي المضي قد اما في هذا النهج في المشاريع الجديدة
المتصلة بدعم حصول المرأة على الدخل.
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دعوة الجهات الممولة إلى تمويل أطر زمنية أطول واستهداف أعداد أقل
لقد جرى تنفيذ المشروع قيد المراجعة في إطار زمني قصير جداا (سنة في البداية ،مددت إلى سنة ثانية) .وسمحت السنة
الثانية بمزيد من الوقت للمتابعة مع كل امرأة مشاركة ،حين كان العدد المستهدف للنساء المشاركات أق ّل م ّما كان عليه في
السنة األولى.
ويتطلب ذلك المناصرة لتشجيع الممولين على تمويل المشاريع التي ستسمح بتطوير نهج طويلة األجل وبناء عالقات مع
أفراد المجتمع المحلي .كما يمكن أن يساعد على الح ّد من بعض الصعوبات في الوصول إلى النساء في أكثر البيئات
ا
محافظة .كما سيمكن من تنفيذ أنواع مختلفة من المشاريع والمراقبة والتقييم ،بما في ذلك وضع عملية أكثر مشاركة وتمكينا.

التفكير في األدوات المستخدمة لتحديد النساء األشد ضعفا والعمل معهن
لقد استند تخصيص الموارد في هذا المشروع إلى تقييم الثغرات األمنية واحتساب درجة الضعف .ومع ذلكً ،ل يوجد فرق
ملحوظ بين درجة ضعف النساء المشاركات في المشروع وغير المشاركات (ًل سيما بين النساء النازحات ،وكان األمر أكثر
بروزا ا في السنة األولى من المشروع) .ويعني ذلك أنّ النساء الالئي لم يشاركن في المشروع كنّ على نفس قدر ضعف
الالئي شاركن ،وفقاا للمقاييس المستخدمة.
ا
أوًل ،إنّ مراجعة األدوات المستخدمة في هذا المشروع لالستهداف بمزيد من التفاصيل سوف تساعد على فهم مدى تمكن
هذه األدوات من تحديد النساء الضعيفات .ثانياا ،من الضروري التفكير في كيفية استخدام األدوات لتحديد النساء الالئي سوف
وأخيرا،
تدعين للمشاركة في المشروع ،وما هي العوائق (إن وجدت) التي حالت دون دعوة النساء األش ّد ضعفاا للمشاركة.
ا
وكما ذكر أعاله ،قد يكون ث ّمة حاجة إلى استراتيجيات مختلفة إلقامة عالقات والعمل مع النساء األش ّد ضعفاا ،حسب السياق.

طرق العمل

النظر في طرق مختلفة إلشراك النساء المشاركات في المشروع في القرارات
المتعلقة بتنفيذ المشروع
من بين من أجريت معهن مقابالت ث ّمة من تفاعلن مع جمعية األمل العراقية ومنظمة أوكسفام .وقالت  %منهن إنهن
تمكن من المساهمة في اتخاذ القرارات بشأن تنفيذ المشروع .وفي حين أنّ المجموعة التي أجريت معها مقابالت ًل تمثل
جميع النساء المشاركات في المشروع ،يثير ذلك تساؤًلت بشأن عمليات التنفيذ .ويمكن أن يؤدي فهم نوع المشاركة في
سر هذه المشاركة ،إلى تطوير عمليات أكثر مشاركة وتمكيناا.
المشروع على نحو أفضل ،وما الذي يمكن أن يي ّ

تعزيز ممارسات الموافقة عن علم واطالع طول دورة حياة المشروع
عند قرب نهاية المقابالت ،قالت  %ممن أجريت معهن مقابالت إنهن ًل يعرفن منظمة أوكسفام وًل جمعية األمل
العراقية .وكما ذكر أعاله ،فإن المجموعة التي أجريت معها المقابالت ًل تمثل جميع النساء المشاركات في المشروع .ومع
ذلك ،فإنّ هذه النتيجة مثيرة للدهشة بشكل خاص ألنّ من بين النساء الالئي أجريت معهن مقابالت ث ّمة من تواصلن مع
أوكسفام ومع جمعية األمل العراقية ع ّد ة مرات طول دورة حياة المشروع :خالل عمليات تقييم الضعف والمراقبة والتقييم،
واًلتصال المسبق لهذا التقييم .ينبغي إذاا تعزيز ممارسات الموافقة عن علم واطالع من أجل المضي قد اما.
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إعتبارات التعلّم من التقييم
تعزيز الدعم المقدم لمن أجريت معهن مقابالت والالئي شاركن قصصا صعبة،
وتعظيم االستفادة من نتائج التقييم
حين سئلت النساء الالئي أجريت معهن مقابالت عن أهم التغييرات في حياتهن أو كيف يرين المستقبل ،شاركن في بعض
صا صعبة عن الصدمة أو القلق الذي عانين منه .ويدفع ذلك إلى التفكير في اعتبارين .ا
أوًل ،مع وجود
األحيان قص ا
التحرش واًلستغالل واًلعتداء الجنسي واإلحاًلت المتعلقة بالحماية ،ينبغي تعزيز الدعم المق ّدم لمن
بروتوكوًلت للحماية من
ّ
 ،يمكن لتمويل المنظمات
أجريت معهن مقابالت للمضي قد اما .على سبيل المثال ،وفق ما أورده ليونغ وآخرون،
سن الدعم المتاح .وفي الواقع ،يبرز المؤلفون أنه
المحلية التي تق ّدم الدعم في مجال الصحة النفسية أثناء جمع البيانات أن يح ّ
عند جمع البيانات عن العنف ضد النساء والفتيات ،من المتوقع ح دوث طفرة في اإلبالغ وطلبات الدعم .ولذلك ينبغي
للمؤسسات التي تجمع البيانات أن تتأكد من أن مراكز الناجي ات المحلية تمتلك الموارد الالزمة لمواجهة الطلب المتزايد.
) هي مسألة
ثانياا ،إنّ "إعادة صدمة النساء" الالئي أجريت معهن مقابالت (المصطلح مستعار من إييار وآخرين،
خطرة وتشكل معضلة بالنسبة لألشخاص الذين يجمعون البيانات .ويعزز هذا األمر ضرورة استخدام البيانات المج ّمعة
والتصرف بنا اء عليها ،وعلى منظمة أوكسفام كمنظمة عالمية أن تضع الحوافز الكافية لتحقيق ذلك.
ونتائج التقييم
ّ
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ّ
منظمة أوكسفام مراجعة فاعليّة
يمكن اًلطالع على التقرير الكامل أو .من منظمة أوكسفام المملكة المتحدة تم إجراء مراجعة الفعالية هذا من قبل أليكسيا پريتاري و فيليبو أرتوسو
تنزيله على نفس رابط هذه الورقة .لمزيد من المعلومات ،أو للتعليق على هذا المل ّخص أو التقرير ،يمكنكم التواصل اإللكترونياا
.
حقوق النشر محفوظة لمنظّمة أوكسفام بريطانيا اكتوبر

.

يخضع هذا المنشور لحقوق الطبع والنشر ولكن يمكن استخدام النص مجّاناا ألغراض المناصرة والحمالت والتعليم والبحث ،بشرط ذكر المصدر
بالكامل .ويطلب صاحب حقوق الطبع والنشر أن تسجّل جميع هذه اًلستخدامات لديه ألغراض تقييم األثر .وللنسخ في الظروف األخرى ،أو إلعادة
استخدام المحتوى في منشورات أخرى أو للترجمة أو األقلمة ،يجب الحصول على إذن المؤلّف وقد تتوجب بعض الرسوم لذلك .للتواصل إلكترونياا

المعلومات الواردة في هذه النشرة صحيحة وقت إرسالها إلى الطباعة.
نشرته منظّمة أوكسفام بريطانيا تحت رقم

أوكسفام
العامل .معا،
ً
منظمة أوكسفام هي احتاد دويل يضم  21منظمة مرتابطة تعمل مع شركائها وحلفائها للوصول إىل امالليني من الناس يف جميع أنحاء
نعالج أوجه اًللمساواة للقضاء على الفقر والظلم ،اآلن وعلى املدى رجى مراسلة الطويل -من أجل مستقبل عادل .ملزيد من املعلومات ،ي أحد مكاتب
منظمة أوكسفام ،أو زيارة موقعنا االلكرتوين على العنوان التايل على العنوان www.oxfam.org.

أوكسفام أمريكا
أوكسفام أوتياروا
أوكسفام أسرتاليا
أوكسفام في بلجيكا
أوكسفام البرازيل
أوكسفام كندا
أوكسفام كولومبيا
أوكسفام فرنسا
أوكسفام ألمانيا ا
أوكسفام بريطانيا
أوكسفام كونغ هونغ

أوكسفام إيبيس الدمنارك
أوكسفام الهند
أوكسفام إنرتمون ،إسبانيا
أوكسفام إيرلندا
أوكسفام إيطاليا
ا أوكسفام المكسيك
أوكسفام هولندا نوفيب،
أوكسفام كيبيك
أوكسفام أفريقيا جنوب
أوكسفام تركيا

