
  
ة امحلاية نظام   سيني قامئني  لمالحظة    -   مراق ربن الرئ   ملقابالت مع ا

ة لنظام   ة امحلاية ( بعد املر التجري دام جلنة امحلاية الوطنية  ٕاىل  والتغذية الراجعة  ، قدم الرشاكء بعض التعليقات  )PMSمراق حول است
ذها،   ٔداة وتنف ات    فضال عنا ٔسئ احملددة اليت تتطلب مزيًدا من إاليضا لعدّ لبعض ا ، قامقامئني  ىل ذ لجنة. وبناًء  جراء بعض    ت ا ٕ
ىل   انةالتعديالت  )  Koboٔداة  ىل  و   س د  ،ذات الص (انظر املالحظة املنفص ٔ ب طرح    تو رة لتقدمي رشح ٕاضايف عن س هذه املذ

ٔسئ هتا،هذه ا يف يف   ، و دة  و رة ٕاىل مسا دام املعلومات. هتدف هذه املذ لعدّ ا ة است اوف اليت قد  ستفسارات  معاجلة  يف    لقامئ  وا
 ٔ ش ة امحلاية،ٕاكامل تقارر نظام و  ،املقابالل  املبلّغى ت ة اليت مت  مراق  مع املنظامت املشاركة. مسبقا   تبادلهاواملواد التدري

ٔمن" و "احلق   يف احلياة والسالمة اجلسدية والعقلية"   "السالمة وا

ٔسئ حساسة كون بعض ا ىل  ،قد  لتايل يصعب  ابة  املبلّغنيو ب، مت تعديل ا هن ع إال انةيف ظل ظروف معينة. لهذا الس حبيث   س
ناع عنمن    وناملبلغ  متكن ٔسئ    م ىل بعض ا ابة  دم    املعقدةإال ، فٕان  ). ومع ذ ىل    ابةيف هذا القسم (انظر املالحظة املنفص

ٔن حيدث فقط   ٔسئ جيب  ا ٔ بعض  ا ائيع اوضيف  املبلغ  ةست ة    ونني يعرب  م،دم ا عن  رصا ىل  عن    ونميتنعٔو    رتيا ابة  إال
ىل  ٔسئ  امة، جيب طرح ا دة  . كقا ٔسئ ازفة   نياملبلغا دم ا ب يف مع  س اءٔي ل ٔو اس اج  ٔو ٕاز  . مهل رضر 

امة حول قضا   ٔمن ٕاىل مجع معلومات  لسالمة وا ٔسئ املتعلقة  يل فهمهتدف ا متعاتيف  السالمة    من ق شمل    ،ا كرار احلوادث اليت  و
ة ونوع احلوادث اليت  عنارص   حلق يف احلياة والسالمة اجلسدية والعقلية  كذ  .  خلإ تكرر،  ت مسل ٔسئ املتعلقة  ٕاىل فهم النوع هتدف  فٕان ا

اكت اليت تتعرض له هت يس لال متعات احملليةالرئ ٔكرث ترض من مه  و   ،ا ا ني    موقفالهدف هو فهم  كون  ا. يف هناية املطاف،  را سالمة الناز
ٕاذا اكنت حقوق   ما  ن يف مواقعهم ومعرفة  اتوالعائد الف متع   هذه  ا ل  املعلومات من ق دام هذه  است شلك اكمل. مث يمت  حمرتمة ومحمية 

ساين   ىل املستوى احمليلحلث  إال ية  ٔم ادة    ،الوطين املستوى  ىل  و   ،واحملافظات  ،السلطات املدنية وا ٕا ٔي لتجنب  متعات ( نيابة عن ا
ني ٓم كونوا فهيا  اطق لن  ني ٕاىل م ٔ  ،الناز االت خمتلفةل ل أو  هتاك  من تعامل مع   لحقوق اليت يتعرضون لها). ٔشاكل 

ىل   ، جيب  لعّد  أثناء املقاب ٔمن املتعلقة   مجع املعلوماتلقامئني  لسالمة وا اوف املتعلقة  ٔو حوادث العنف وسوء    ،لقضا العامة وا و/
ٔال يطلب  ، فقطاملعام لعد  . جيب  " حمددة ضد    ةٔيالقامئ  ٔو "قضا ٔفراد.  بعض  معلومات حول حوادث  س من املتوقع  ا تقدمي    نياملبلغمن  ل

كون وقعت (  ن، اكمعلومات مفص حول حوادث حمددة قد   ). اخللتارخي، املوقع، املترضر

ٔكرث ترض ف يتعلق  ٔما   ات ا ٔسئ "من يه الف لك  ا من  رب لسالماملش اكت؟"املتعلقة  هت ٔو حوادث العنف و ٔمن  ت فٕان من    ،ة وا ا إال
ة يه ات"  احملمت املدر دّ   ف ة معينة ( ٔو دي لية  ٔو ق ة  غي  ود)". عرق اله، ال ي ٔ ورة  عتبارات املذ ايق    سؤال املبلغيف ضوء  شلك اس

اتعام ٕاذا اكنت   اص  هناك ف شلك  ر  ٔ ة معينة تت ٔو دي لية  ٔو ق ة  لك هبذه    عرق ىل    بل.  املش ابة فقط ٕاذا    املعدجيب  سجيل هذه إال
  ٔعطاها املبلغون.  

  

 



عي"  ج سك   "ال

امة حول مدى   ٔسئ يف هذا القسم ٕاىل مجع معلومات  شار هتدف ا لك    ان عية يفاملش ج رات  متعية والتو ات ا لزنا خمتلف    املتعلقة 
ةناطق  امل  ٔقضية، ٕاخل)  اجلغراف ،  ، وخمتلف ا(حمافظات،  اطق الزنوح، ٕاخل). ومع ذ اطق العودة، م د وحساسية القضا  و ملواقع (م نظرا لتعق

س مجع معلومات   متعية، فٕان الهدف ل ات ا لزنا ٔو    عناملتعلقة  ائل  ات حمددة بني ق اترصا عية    ف ام بذ ٕاىل  بعيهنا اج . قد يؤدي الق
شارك اجلهات الفا يف جمال امحلاية    ونشعر ٔو    ني،مرري    نياملبلغ جعل   ، ال  ٕالضافة ٕاىل ذ ٔمان يف ظل ظروف معينة.  بعدم ا

الل ٕادارة الرصاع   عية من  ج ٔو  لية  ات الق ل الزنا ارش يف  لجهات الفا يف بناء السالم  ف   -شلك م ٔكرث مالءمة  مة  ي  لتايل    -ه و
سعى ٔال  وا من معاجلهتا   جيب  متك ىل معلومات حول قضية لن  سعى  كفاءةلحصول  ٔن  لعدّ . يف هناية املطاف، جيب  لحصول    القامئ  فقط 

ام)   شلك  عية ( ج متعية والتورات  ات ا لرصا ٔم ال، وٕاىل  ىل الناس يف املوقعتؤر ىل معلومات حول ما ٕاذا اكنت القضا املتعلقة 
ات ٔي مدى تؤر سانية وإالمنائية لتطور الربامج والسياسات اليت تعاجل قضا الزنا ل اجلهات الفا إال دام هذه املعلومات من ق . مث يمت است

عية  ج متعية والتورات  ن.  عائقا ني والعائد لناز امئة  ق احللول ا    ٔمام حتق

سؤال "من يه لتورات    ف يتعلق  ٔكرث ترضراً من القضا املتعلقة  ات ا ات  الف عية؟"  والرصا ةن  مف ج ت احملمت املدر ا لهذا    إال
ات" يه السؤال دد)".  ف ة معينة ( ٔو دي لية  ٔو ق ة  غي وعرق اله، ال ي ٔ ورة  عتبارات املذ ايق عام   نيسؤال املبلغيف ضوء  شلك اس

إاذا اكنت  اص هبذه    تهناك ف ر شلك  ٔ ة معينة تت ٔو دي لية  ٔو ق ة  لك عرق ىل    بل.  املش لعدّ جيب  ابة فقط ٕاذا    القامئ  سجيل هذه إال
 . ٔعطاها املبلّغون

 "املشاركة يف الشؤون العامة" 

لني يف  يضم هذا   اص مس ٔش ٔي ما ٕاذا اكن ا نيجسل  القسم سؤالني يتعلقان حبق التصويت،  ماكهنم التصويت    ٔم ال،  الناخ ٕ وما ٕاذا اكن 
ٔسئ يف   انةشلك فعال. مت تضمني هذه ا ت املق (املقرر ٕاجراؤها يف    س ا ٔ استعداًدا لالنت ىل  2021  ولرشن ا ). تعد القدرة 

ٔساسياحلقوق ا تفعيل سانيا  ا مجل  مكفوالا ملدنية والسياسية حقا ٕا ني، بغض النظر عن  هذه احلقوق تطبيق زنوح. ٕان اليع املواطنني العراق
ٔي نوع من   ن دون  ني والعائد سٔنواع  لناز متيزي هو معيار رئ ود وا لول دامئة.    الق الغرض من هذه  و ملعرفة ما ٕاذا اكن قد مت التوصل ٕاىل 

ٔسئ ق ل اجلهات    لمتتعلوسائل الالزمة  زّودون  ن  و ن والعائدوالنازحاس ما ٕاذا اكن  ا دام النتاجئ من ق حبقوقهم املدنية والسياسية. يمت است
سان   سانية وحقوق إال ن  ىل  احلكومة  حلث  الفا إال ني والعائد سجيل الناز سهيل  اسبة ل ٔكد  يف جسل  ضامن اختاذ تدابري م ني والت الناخ

ٔو متيزي. م ود  ىل التصويت دون ق ٔهنم سيكونون قادرن   ن 

نا   ساين،  امل بصف ال إال ٔ  ف ني يف ا ل  ٔي  ،  احليادحن ملزتمون مببد سانية ال تتد ر    -ٔن ترصفات املنظامت إال ٔ لشؤون السياسية.    - ٔو تت
ٔن يوحض   ٔو    املعدون، جيب  ٔي حزب سيايس  ٔوسع ال يدمعون  ساين ا متع إال ظامهتم وا د هو    بل.  ةسياسية  ٔن م ٕان الهدف الوح

شلك فعال. كفا احلكومة حلقوق النازح والعائد  ٔساسية   ا

ٔننظر و  كون حساسة  ا  ٔن  ٔ ميكن  سونغقد ال ميت املبلّ و   ،هذه املس سجيل   ون الرئ ل  ٔو موثوقة حول قضية معقدة م ة  معلومات اكف
ني، فقد مت تعديل   انةالناخ ىل    نياملبلغمتكني    س ابة  دم إال ).  امل الحظة  املقوق التصويت (انظر  حب    املتعلقنيسؤالنيال من  ومع نفص

د ، فٕان  ٔن حيدث فقط    نع  ابةاالٕ م  ذ ٔسئ جيب  ائي  االتيف احل بعض ا ة  ني يعرب املبلغون    ةست ٔو   رتياح،دم  عن  رصا
ىل عن  ونميتنع ٔسئ  امة، جيب طرح ا دة  . كقا ٔسئ ىل ا ابة  ازفة  نياملبلغإال دم ا اءمع  ٔو اس اج  ٔو ٕاز ب يف رضر  س  . مهل  ل


