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ك منتدى الحوار  ن فريق التحقيق )يونيتاد( والمنظمات غتر الحكوميةالُمشتر  بير

 ستديرة المواضيعي الثالث الم   الطاولة اجتماع
ي جهود المُ الدعم النفسي وال "

ن
ن ف اك الناجير : إشر  "  ساءلة جتماعي

/نوفمبر  18 ي
ين الثان   2021تشر

 
 ُملخص الجتماع

 

 معلومات أساسية/الغرض من اإلجتماع 

 ع  
 
رتكبة من جانب جرائم الالمستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق التابع لألمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن  قد   الم 

الطاولة   ،السيد كريستيان ريتشر   )يونيتاد(،  داعش الحوار  الم    إجتماع  لمنتدى  الثالث  المواضيعي  ك  ستديرة  شبر بي   فريق  الم 

الحكومية  (  يونيتاد ) التحقيق   غب   /نوفمبر    18  بتاري    خوالمنظمات  ي
الثان  ين   و .  2021تشر

 
من    لتمث الطاولة الهدف    إجتماع 

ي  ستديرة المواضيعي الثالث  الم  
ي يمكن أن يعمل بهاناقشة الس  م  ف 

بشكل أفضل مع المنظمات   فريق التحقيق )يونيتاد( بل التر

ي الوقت ذاتهجتماعي للناجي   من جرائم داعش،  النفسي واإل غب  الحكومية لتقديم الدعم  
   وف 

 
مقدمي عالج الصحة    ات در تعزيز ق

د  نفسيةال ع   ي 
 
   للصدمات النفسية  المراعي النهج  ، حيث

 
 محوري  أمرا

 
ي ا ا
للمنظمات   (فريق التحقيق )يونيتاد قدمهلدعم الذي ي  ف 

اتيجيات ساما يضمن الوعي بتأثب  الصدمات وتنفيذ ب ،غب  الحكومية     .مجددا التعرض للصدمات احتمال لتقليل  بر

ك  نتدى الحوار  يوفر م  و  شبر والمنظمات غب  الحكومية منصة للتعاون المستمر وتبادل (  يونيتاد)بي   فريق التحقيق  الم 

ك الم  لتحقيق الهدف الم    ،والمنظمات غب  الحكومية العراقية والدولية(  يونيتاد )المعلومات بي   فريق التحقيق   ي تم  شبر
ثل ف 

ي العراقرتاإلبادة الجماعية الم  جرائم الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب و  ن داعش ع تنظيم  أعضاء مساءلة
 .كبة ف 

 فتتاحيةاإل كلمةال (: فريق التحقيق )يونيتاد المستشار الخاص ورئيس

من  ض   ح   أكبر   أ 
 
شاركا م  اإل   ربعي    الحكومية  المنظمات غب   اإلمن  ي  جتماع 

اض  المستشار   للطاولةفبر مع  المستديرة 

   ،ريتشر وأعضاء فريق التحقيقالسيد  الخاص  
 
ي م  وش

 
   داخلته االفتتاحيةدد المستشار الخاص ف

 
  اإلجتماعي   عم النفسي عىل أن الد

وأشار إىل أهمية العمل    ،المنظمات غب  الحكومية  ومجتمع(  يونيتاد)هو أحد المجاالت الرئيسية للتعاون بي   فريق التحقيق  

الم   ك  المشبر تحقيق هدفنا  أجل  من  الحكومية  المنظمات غب   جمع  المسؤولية عن  داعش  أعضاء  تحميل  ي 
ف  رائمهم تمثل 

رة.    ،الدولية المتض  المجتمعات  والناجي   من جميع  للضحايا  العدالة  ي قضاها    ضافأو وتحقيق 
التر ة  الفبر بصفته  أنه خالل 

دعي    م 
 
ي ألمانيا وعندما كان رئيسا

ي م    ، رأى بنفسه  (S4) لوحدة جرائم الحرب األلمانية  عام ف 
اكة ف  قاضاة  كيف ساعدت هذه الشر

 داعش.  تنظيم  أعضاء  
 
   وأشار أيضا

 
تسع بنشاط لتوسيع   (،التحقيق )يونيتاد  لفريق التابعة  وحدة حماية ودعم الشهود   إىل أن

عىل نطاق  الوصول إىل الدعم النفسي واالجتماعي    فرص  بما يهدف لتسهيل وزيادة  ،قدمي الخدمات المحليي   شبكتها من م  

ي جميع أنحاء العراقم   ما يمتد ليشملبفريق التحقيق )يونيتاد(  مع الذين يتعاملونمجتمعي للشهود 
  .ختلف المجتمعات ف 

ي تقديم الدعم النفسي واحلقة نقاشية: الم  
ي جهود الم  إل مارسات الجيدة ف 

اك الناجي   ف   ساءلةجتماعي إلشر

نقاشأع   حلقة  ذلك  دارة،  قب  م   ية 
 
الم  سل الضوء عىل  التحقيق  طت  فريق  بي    الجيدة  التعاونية  (  يونيتاد )مارسات 

واإل  النفسي  الدعم  مجال  ي 
ف  الحكومية  غب   هلتوا  ،جتماعي والمنظمات 

 
النقاشال  ست نينا    قدمته  عرضب  يةحلقة  الدكتورة 
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ي  ةحاصل، والفريق التحقيق )يونيتاد( لدىعلم النفس الشيري  ي   أخصائي ةرئيسندوكوي، 
علم النفس   عىل درجة الدكتوراه ف 

.  الشيري ي
عي وعلم النفس القانون 

ي الطب الشر
لت الدكتورة نينا ولقد وماجستب  العلوم ف   عام ن يعشر  عىل مدار  عم 

 
ة   ا من الخبر

ي المهنية  
والعراق  ف  السودان  وجنوب  وسنغافورة وشيالنكا وأفغانستان  المتحدة  اشتملتالمملكة   

 
حيث تها   ،  خبر مجاالت 

وعال عىل  الرئيسية   من  إج  تقييم  للناجي    النفسية  والتدخالت  والبالغي    األطفال  لدى  العقلية  الصحة  األحداث  ضطرابات 

وما(،   ي مجال   مخاطر الوتقييم  المسببة للصدمة )البر
عي   ف 

   إدارةو   ،الطب النفسي الشر
 
ي مجاالت الت  التدخ

نف  اإلجرام والع    ف 

 .الجنسي 

ساهم  ، ي  النفسيةلصدمات  ل  مراعي ستخدام نهج  إ وب(  يونيتاد)فريق التحقيق أنه كجزء من والية    ندوكويوأوضحت  

اء الصحة ال ي بناء القدرات عىل المستوى البشكل فع  ( يونيتاد)فريق التحقيق  التابعي   ل  نفسية خبر
،ال ف  ي ال سيما  محىلي

تعزيز  ف 

 
 
ي كل من السلطات  تخصصي   وغب  الم  درات الفنية بي   الموظفي   الم  الق

ي    المحليةتخصصي   ف 
والمنظمات غب  الحكومية التر

 
 
 الم تقد

 
 قد  ناجي   والشهود لل النفسي واإلجتماعي عم د

 
(  يونيتاد)فريق التحقيق مع المنخرطي   الكثب  من الشهود  عاش، حيث

عانون ،أفظع األعمال الوحشية وتعرضوا ألحداث صادمة ما جعلهم ي  يفة أو متوسطة أو شديدة  ضطرابات خفإو  أعراضمن  م 

  . نفسيةتتعلق بالصحة ال

 انتهائها   وبعد   ء المقابالت وأثنا المقابالت  قبل    متأثرين لألفراد ال  جتماعي واال يتم تقديم الدعم النفسي  و 
 
يتم    ، حيث

   ة للشهود، وذلك من خالل التقاءالنفسي  حالةإجراء تقييم لل
 
ملف  اإلطالع عىل  جتماعي و النفسي اإل   الشاهد وتقييم وضعه

ي مقابلة الوقوف عىل ما إذا كان قادرا عىلبهدف   نفسيةالصحة ال
ساعد هذا التقييم الفريق عىل  ي  و   . التحقيق االدالء بشهادته ف 

ي حاجة   إذا وما  القوة لدى الشاهد،تحديد نقاط 
ي تشمل حضور شخص مرافق أثناء المقابلة  ،تدابب  مساعدة  ةإىل أي كان ف 

والتر

ي أو إيقاف المقابلة    للحصول عىل
 حتر يصبح الشاهد جاهز   بشكل مؤقتالدعم العاطف 

 
 عن  ،  اإلدالء بشهادته  لمتابعة  ا

ً
فضال

ل  . للمتابعة معه  صتخص  إحالة الشاهد لتدخل م    حاجة إىلهناك    وقوف عىل ما إذا كانتال
 
(  يونيتاد ) فريق التحقيق  أولوية    وتتمث

ي 
  ؛التثقيف النفسي  هي أحد المكونات الرئيسية للتقييم المذكور أعاله  ومن   ،المتجددة لصدمةل ضالتعر   حتمالا ن  التقليل م   ف 

   يصب    بحيث
 
ي يكون نتيجة اإلدالء بشهادته ورواية تجربتهآثار عاطفية ضارة    ةألي  الشاهد مستعدا

ي الحاالت التر
، ال سيما ف 

الشاهد لد و من  تاري    خ    ى  توفب  الصدمات.  النفسي  التثقيف  عملية  وإدخال  تتيح  التجارب  هذه  مثل  لتطبيع  المعلومات   

ي تهدف إىل تقليل إ
اتيجيات المواجهة التر  . جددا م  لصدمةل التعرضسبر

ي هذا المجال ايجابيا  المنظمات غب  الحكوميةو   (يونيتاد ) فريق التحقيق فريق علم النفس التابع ل  التعاون بي   كان و 
  ف 

للشهود والناجي    دعم طويل األمد توفب  الذين يمكنهم  الدعم النفسي  مقدمي خدمةتم إجراء مسح لتحديد حيث  . حتر اآلن

ي حاالت 
 هذا وقد . كتئاب وااللقلق ا ف 

 
 ( يونيتاد )فريق التحقيق م قد

 
كاء للبناء القدرات  تدريبا ي مجال لشر

كما    ،نفسيةالصحة الف 

ف ب .  تشر الهائلة   حتياجات اال عىل تلبية    ليست لديها القدرة(  يونيتاد) فريق التحقيق    وتجدر اإلشارة إىل أندعم شبكات الناجي  

ر الم    ات للمجتمع ،تض  الموارد   ة بشكل مباشر ي ظل محدودية 
وري  م  فوعليه،    . ف  ين الض     الفريق  عملأن 

 
إىل جنب مع   جنبا

كاء الحكوميي   وم    . قائمي   ال جتماعي واال قدمي خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الشر

 وقد  
 
 ق
 
ذات الصلة   ،جتماعية لشبكات الناجي   مجموعة من الدورات التدريبية النفسية واإل (  يونيتاد ) فريق التحقيق  م  د

ي يواجهها الناجون مثل  
 لتجارب الصادمةا  الناجمة عن اآلثار    التعامل معبنوع التحديات التر

 
موضوعات تدريب    تتضمن  ، حيث

فريق التحقيق دخل  هذا وقد األعراض.  التعامل معثر عىل األفراد والمجتمعات وكيفية شبكة الناجي   فهم الصدمة وكيف تؤ 

 (  يونيتاد )
 
   أيضا

 
قد ي 

التر جامعة ستانفورد،  مع  اكة  ي شر
إيجابيات  ف  حول  للناجي    النفسي  التأثب   األدوية ذات  جلسة عن  مت 
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يشمل تدريب بناء القدرات للمنظمات غب  الحكومية  و ت مناقشة أهمية دعم المجموعة.  كما تم  ،  وسلبيات األدوية النفسية

ة و الوقاية من اإل   . لمقدمي االستشارات النفسية مهارات األساسيةالنتحار والتوعية والرعاية الذاتية للصدمات غب  المباشر

   تحسي     عىل  ( يونيتاد)فريق التحقيق   ويعمل
 
اكاته ي  جتماعية الجالتعزيز جهود بناء القدرات النفسية واإل   شر

رية بما ف 

الثغرات والمجاالت    ،ذلك الما يهدف لب  ذات األولوية، تحديد  أنحاء  ي جميع 
المجتمعات ف  يعمل و   عراق. لوصول إىل جميع 

كاء المنظمات غب  الحكومية والمؤسسات األكاديمية    الفريق ي تحسي   حالة الصحة ال  ستثمار لال مع شر
عىل المدى    نفسيةف 

ي العراق. 
 ( يونيتاد)التحقيق  فريق هذا ويعملالطويل ف 

 
حادثات حول  بشكل وثيق مع وزارة الصحة العراقية لمواصلة الم   أيضا

فيد   النفسية  قدمي الخدمات كيفية توسيع شبكة م   ي تحسي   مجموعة المهارات لم  والم    ،الناجي     بما ي 
. قدمي العالجساهمة ف 

 فريق اليحرص و 
 
كيفية عمل فريق علم النفس بشكل أفضل مع المنظمات غب  الحكومية   االستماع إىل األفكار بشأنعىل أيضا

بما يسهم  و   أن يتم ذلك بشكل شاملوأفضل نهج لضمان   ،جتماعي للناجي   من جرائم داعش تقديم الدعم النفسي واإل ضمان  ل

ي 
ي وصول تلك الخدمات سد الثغرات ف 

ي جميع أنحاء البالد. ل ف 
 مجتمعات الناجي   ف 

ي جلسة النقاشثانيال ت المتحدثةكان
مثل ة ف  المنظمات غب  الحكومية العراقية  عن    ةهي الدكتورة بيان قادر رسول م 

ية.    ئيمةللدعم النفسي اإلجتماعي والصحة النفسية لمنظمة   ةالفني  ةالمدير و  سيس  أشاركت الدكتورة رسول بتو للتنمية البشر

ي عام    ئيمةمنظمة  
ي مجال الصحة وتالنساء والفتيات.    حتياجات ال   لالستجابةوذلك  ،  2013ف 

ة ف  عتبر الدكتورة رسول خبب 

ي  النسوية وإستشارية  
. إضافة اىل ذلكف  ي بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق/يونامي

فإن الدكتورة    ،شؤون النوع اإلجتماعي ف 

 
 
ت م تدريبات تتناول الخدمات النفسية اإلجتماعية و رسول 

 
فة عىل تدريبات هي  قد اري الصحة النفسية والعنف  مستش  المشر

.  القائم عىل النوع اإل   لشفاء الصدمات لتأهيل ودمج األيزديات الناجيات من    سست، أ2014عام    منذ جتماعي
 
الدكتورة برنامجا

ي دهوك. 
تعتبر و العنف الجنسي المرتبط بالضاع القائم عىل النوع اإلجتماعي نتيجة الفظائع المرتبكة من قبل تنظيم داعش ف 

 نفسية ورة رسول أخصائية الدكت
 
ي هولندا وقد تخ

 رجت من جامعة أوتريخت ومن جامعة الموصل. مسجلة بشكل كامل ف 

مت الدكتورة رسول خالل  
 
 لموقف الصحة ال   مداخلتها قد

 
 عاما

 
للناجيات من جرائم تنظيم داعش وكيف    نفسيةعرضا

ي المجال الصحي 
بالصدمات. هذا وقد أشارت الدكتورة رسول إىل أن الضاع  القضايا ذات الصلة   عن يتفاعل مأللكادر العامل ف 

ر  
 
أث ي العراق قد 

ي إقليم    وامتد أثر الصدمات إىلسكان  المعظم    عىلالطويل ف 
ي العراق وف 

جميع المكونات العرقية والدينية ف 

 أأضافت  و كردستان.  
 
ي ذلك إقليم كردستان ليست  يالمؤسسات الصح ن

 
ي جميع أنحاء العراق بما ف

 
ي حالة جيدة مع وجود ة ف

 
ف

ب عىل العناية بالصحة ال ف المدر  ي الكادر المحبر
ي العراق هو  فقد  .  نفسيةنقص ف 

كان المكون الرئيسي لنظام الصحة النفسية ف 

ضطرابات نفسية مزمنة، ويعتمد العالج إىل حٍد كبب  عىل األدوية  إعتماد عىل الرعاية المؤسسية ألولئك الذين يعانون من  اإل 

ها من العالجات البديلةدون إست  و   ،شارة عالجية نفسية وغب 
 
ايدةما أدت الحاجة ال  غالبا جتماعية إىل للرعاية النفسية واإل  مبر 

ي أزمات 
 نفسيةالصحة الف 

 
ي نادرا

 . نتحار اال ما يتم حلها وتؤدي إىل زيادة حاالت  ، والتر

والذي يتضمن خطة منفردة    ،داعشتنظيم    ىل ضحايا إ  هالموج    ئيمةناقشت الدكتورة رسول برنامج التأهيل لمنظمة  و 

.    لكل ناج   ي
ي إضافة إىل التدريب المهت  ي والطتر

ي الدعم النفسي اإلجتماعي والقانون 
من الناجي   وتوفب  مكان آمن للناجي   لتلفر

ت الدكتورة كذلك توصيات بشأن معالجة الموقف     تدريب األخصائيي   اإلجتماعيي   واألخصائيي   النفسيي     تتضمن وقد قدم 

اإل  مستوى  وكذلك  لتطوير   ، للناجي   ي 
المعرف  السلوكي  والعالج  مع  ستشارة  غب   التعامل  والعواقب  المحتملة  الضارة  اآلثار 

امج النفسية واإل   عىل أهمية التعامل مع الوصم المقصودة للبر
 
طت الضوء أيضا

 
مكنب   ،جتماعية. وقد سل األفراد من الحصول    ما ي 

 . ي نهاية حديثها، عىل أهمية آليات العدالة ، الدكتورة رسولوشددت عىل الدعم النفسي اإلجتماعي
لتعزيز الصحة  االنتقاليةف 

 للناجي   من جرائم تنظيم داعش.   نفسيةال
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وفيسور الدكتور جان إلهان كزيلهان  التاىلي   المتحدث   كانو  ي  عميد معهد العالج النفسي   ،هو البر
والصدمات النفسية ف 

ي جامعة دهوك ومدير معهد العلوم الصحية عبر الثقافات 
غ. ف  ي نفسي ومؤلف وناشر و جامعة والية بادن فورتمبب 

  ، هو أخصان 

ي تتناول علوم الصدمات النفسية واإلنتهاكات الجنسية والصدمات والرعب والحروب والعالج 
لديه إهتمامات بالبحوث التر

والعالج النفسي والعلوم النفسية الشيرية والعالج النفسي وبحوث الهجرة وبحوث التنشئة االجتماعية  النفسي عبر الثقافات 

  والحرب.  
 
ي  هو  الدكتور كزيلهان  كما أن

ي بالنساء واألطفال المعر  " رئيس األخصائيي   النفسيي   ف 
وع الكوتا الخاص المعت  ضي   مشر

ي شمال العراق
غ له حكومة واليةوالذي تمو   "للخطر ف   .  )ألمانيا( بادن فورتمبب 

ي مخيمات و 
 لعمل معهد العالج النفسي والصدمات النفسية الذي يتعامل مع الناجي   ف 

 
م الدكتور كزيلهان وصفا

 
قد

 
 
كز هذا العمل عىل الصدمات الفردية والجماعية و حيث    ،النازحي   داخليا ر  الكثب  من ضحايا فعبر األجيال.  الصدمات المتناقلة  ي 

ها من الحاالت كالقلق واإلكتئاب كرب    اضطرابات يعانون من    االجتماعي العنف الجنسي القائم عىل النوع   .  ما بعد الصدمة وغب 

  وقد  
 
 نفسيا

 
ي أحدثتها جرائم تنظيم داعش إنهيارا

ي العراق  ال يستهان  اجتماعيا سببت الصدمات التر
ما نسبته خمس عان     ، إذ به ف 

ي  55مائة )وخمسون بال
ي المناطق التر

 عان   و   ، االكتئاب حتلها تنظيم داعش من  ا%( من السكان الذين عاشوا ف 
 
وستون    ثالث

 و ما بعد الصدمة. كرب   اضطرابات  من %( منهم 63بالمائة )
 
 حد

 
ي أ
  دت الدراسات التر

 
كان   الشعور بالعار أن كذلك جريت مؤخرا

 .  إلرتفاع نسبة حاالت اإلغماء لدى الناجي  
 
     سببا

ط
 
ي فاقمت  الدكتور كزيلهان الضوء    وقد سل

الذي و   ،نفسيةمن موقف الصحة ال  19-جائحة كوفيد  بها عىل الكيفية التر

 بنسبة عشر إأدى 
 
ي مخيمات النازحي   داخليا

ي مستويات التفكب  باإلنتحار ف 
ي  زيادة  وإىل%( 20ن بالمائة )يىل زيادة ف 

معدالت  ف 

ي إقليم كردستان.  
ي العراق وف 

 اإلنتحار ف 

ي مخيمات النازحي   األ و 
يزيديي   مقارنة أظهرت دراسة حديثة أخرى أن نسبة اإلنتحار والضغط النفسي كانت أعىل ف 

  . كان بسبب عدٍد  من المهم كذلك مالحظة وجود معدل مرتفع ألفكار اإلنتحار بي   عامة السو بمخيمات النازحي   غب  األيزيديي  

  ، بي   ي ذلك فقدان األشخاص المقر 
إنتحرت إحدى عشر  فقد  فرص العمل.  غياب  الجسدية، و   واالنتهاكات من القضايا بما ف 

(11  . ي مخيمات النازحي  
يلهان عىل أهمية القيام و( شابة أيزيدية منذ بداية العام الحاىلي ف  د الدكتور كب  

 
أك ي ذات السياق، 

ف 

ال للصحة  وطنية  واال   نفسيةبحملة  العار  وصمة  آثار  من  وكذلك  و   جحافللحد   الالجئي    وغب   الالجئي    بي    عبر  التميب   

ة تجنيد األطفال واألطفال المولودين نتيجة اإلغتصاب  عىل عمومها   والدينيةالمجتمعات العرقية   . كما يجب معالجة قضي 

للحيلولة دون  
 
عد ذلك مهما ي  البلوغ حيث  بالظلم عند  لمنع تعرضهم لإلعتداء والشعور  ي   تجدد   معالجة شاملة 

ف ف  التطر 

 المستقبل ومنع إستمرار دوامة العنف. 

لهان ع د الدكتور كب  
 
  . وإعادة بناء المجتمع  ةواالجتماعي  ةالنفسي  لضمان السالمةىل أهمية العدالة والمساءلة  وشد

من بالظلم واإلضطهاد    للتغلب عىل الصدمات السابقة والعابرة لألجيال الناجمة عن الشعور المز 
 
 أيضا

 
وريا عد ذلك ض  حيث ي 

ي 
 والمجتمعات غب  المسلمة.    ف 

 
عد د، ي 

 
ي هذا الصد

ي  األيزيد  نزوح  ف 
  تسبب بها يي   من العراق أحد عناض اإلبادة الجماعية والتر

 التدمب  النفسي للمجتمع األيزيدي. 

ي الختامو
ي تطوير القدرات طويلة األمد لمقدمي الخدمات   ،ف 

لهان الضوء عىل طبيعة عمل معهده  ف  ط الدكتور كب  
 
سل

المنظ  أهمية عمل  إىل  أشار  بينما  الدولية،  للمعايب    
 
وفقا الدعم المحليي    تقديم  ي 

ف  القصب   المدى  الحكومية عىل  مات غب  

 النفسي واإل 
 
. وحث اء لل  جتماعي للناجي   بل الخبر لهان فريق التحقيق )يونيتاد( عىل تقديم المساعدة من ق  شهود من  الدكتور كب  

مع ال المقابالت  وبعد  وأثناء  قبل  األمد. كما  دعم  وكذلك    هم، ناجي    طويل  وري  عالج ض  أي   لهان  تناول  توفب   الدكتور كب  
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ال الصحة  تواجه مقدمي خدمات  ي 
التر القانونية والطبية  يات 

 
ي ذلك    نفسيةالتحد

بما ف   ، اخيصالالعراقيي    الالزمة لوصف  بر

 الطبية.  عالجات ال

 مناقشات عامة 

الحكومية المنظمات غب   وتوصيات    مالحظات   ،المستديرة  الطاولةإجتماع  العام من  النقاش  خالل جزء    ،قدمت 

ل بها  يمكن  ي 
التر الكيفية  )بشأن  التحقيق  يعزز    ( يونيتادفريق  القضايا   تعاونهأن  بشأن  الحكومية وعمله  المنظمات غب   مع 

 بالرد عىل المالحظات التالية:  ( يونيتادالتحقيق )أعضاء فريق  قامو المتعلقة بواليته. 

األطفال نقص   .1 وخاصة  الناجي    مع  للعمل  الحاليي    النفسية  الصحة  خدمات  لمقدمي  الفنية  والمؤهالت  التعليم 

 والحاجة إىل زيادة تدريبات بناء القدرات: 

فقط عندما يكون   تقديم الخدمة الطبيةأكدت الدكتورة نينا ندوكوي عىل أهمية    ،من وجهة نظر مهنية وأخالقية

 
 
تدريب  أن تضمن  ونصحت أي منظمة لديها مثل هذه القضايا   . المطلوب للقيام بذلكم الخدمة التدريب  لدى مقد

ي يتم تقديمها  
بما يضمن عدم إلحاق  الموظفي   تدريبا كافيا ليكونوا قادرين عىل التعامل مع جميع القضايا الفنية التر

ر  أي  لمستفيدين. باض 

والوقا  .2 النفسية  الصحة  ألزمة  للتصدي  وطنية  سياسة  إىل  االحاجة  من  امج  إل ية  البر استخدام  إىل  باإلضافة  نتحار 

اضية لتقوية قدر   مقدمي خدمات الصحة العقلية:  ات االفبر

اإل   أهمية  بيان رسول كذلك عىل  الدكتورة  اإلأكدت  لضمان  واإلقليمية  الوطنية  اتيجيات  "عدم لسبر بسياسة  ام  بر 

ر"  . إلحاق الض 

: الجهود المبذولة لتلبية احتياجات الصحة  .3   النفسية للمجندين األطفال السابقي  

 
 
يلهان الضوء عىل أن العديد من المنظمات غب  الحكومية تقوم بعمل مهم سل  ما تكون    ط الدكتور كب  

 
 فقطولكن غالبا

ة األ  وعات قصب  ثقة األطفال مشاركة  بناء  و   أنينةزيادة طم  تتطلبو   . بسبب مشاكل تتعلق بمحدودية الموارد   ، مد مشر

. سنوات    3لمدة      عىل أساس يومي
 
ي تواجه أمهات كما سل

طت الدكتورة بيان رسول الضوء عىل الصعوبات النفسية التر

 .
 
 المجندين األطفال السابقي   والحاجة إىل زيادة الدعم لهن أيضا

تمكينهم   .4 غية  ب  الضحايا  بناًء عىل من  الحاجة إىل وحدة حماية  المستقبلية  العراقية  المحاكمات  ي 
لعب دور فعال ف 

ي محاكم كمبوديا: إل ذج الدوائر انمو 
 ستثنائية ف 

التحقيق   ل فريق  التابع  النفس  الشهود تضم فريق علم  التحقيق )يونيتاد( وحدة محددة لحماية ودعم  لدى فريق 

لنظام  دعم بناء القدرات لجزء رئيسي من ذلك هو تقديم المساعدة للشهود المعرضي   للخطر وكذلك  و   ،)يونيتاد(

 . ي
ي العرافر

 القضان 

 تطبيق قانون الناجيات اإليزيديات إلعادة التأهيل النفسي واإلجتماعي للناجيات:  .5

وذلك لضمان التنفيذ الفعال  أشارت الدكتورة بيان رسول إىل أهمية عمل حكومة العراق مع المنظمات غب  الحكومية  

كما أشارت إىل   . جتماعي من حيث صلته بخدمات الصحة العقلية والدعم النفسي واإل   ات يزيدياأل   ات لقانون الناجي

.  مسار لدعم  ات يزيدياأل  ات أهمية تطبيق قانون الناجي ي
 التعاف 

 

 

 فريق التحقيق )يونيتاد( المالحظات الختامية للمستشار الخاص ورئيس 
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ي مالحظاته الختامية عن شكره ل
  المبنية عىل المعلوماتلتوصيات  ل  امتنانهو   لمشاركي   أعرب المستشار الخاص ف 

 
 
ي قد

   . مها ممثلو المنظمات غب  الحكوميةالتر
 
وحدة حماية ودعم الشهود ستتابع تنفيذ التوصيات ذات الصلة    وأشار إىل أن

 
 
ي أ
ت خالل الواألفكار األخرى التر    نقاش. ثب 

 
ي منتدى الحوار    نقاط االتصال  التواصل معالمنظمات غب  الحكومية عىل    كما حث

ف 

ك   شبر كاء المنظمات غب  الحكوميةم  نقاطأو    أسئلة  ةأي  بشأنوالمنظمات غب  الحكومية    (اليونيتادفريق التحقيق )بي    الم     . ن شر

ي    فريق التحقيق )يوينتاد( عمل  شاملة عن آخر مستجدات    داخلةالمستشار الخاص م   وسيقدم  
  الطاولة إجتماع  ف 

ي منتظر أن ي  المستديرة نصف السنوي القادم للمنتدى وال
/ عقد ف  ي

ي شهر كانون الثان 
 . 2022 من عام يناير ف 

 

 

 


