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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
ﲤﻬيد
الدور اﳌتﺰاﻳد لﻠﻤرﺃﺓ يف اﺠﻤﻟتﻤعات النامية
عنــد البحــث فــي دور املــرأة فــي العمليــات الجارية في أي مجتمع ،يتطلــب أن يجري ذلﻚ في
ســياق مســتوى التطــور اﻻقتﺼــادي اﻻجتماعــي لﺬلــﻚ املجتمــع ،البنيــة الثقافيــة واملوروﺛــات
التاريخيــة ،األفــكار الســاﺋدة وتلــﻚ الــﱵ تنشــﺄ أيﻀــاً باســتمرار فــي إﻃــار املســتوى املشــار
إليــﻪ ،ﻛمــا أن ﺣيــاة املــرأة فــي املنطقــة العربيــة تتســﻢ بشــكل عــام بازدواجيــة ﺣــادة.
فﻬــي مــﻦ جﻬــة تعانــي مــﻦ التميــ� والتﻬميــﺶ والعنــﻒ وممارســة الــدور النمطــي فــي األ�ة
وفــي املجتمــع ،ﻛمــا تعانــي مــﻦ اﻻقﺼــاء واﻹهمــال فــي السياســات والربامــﺞ التنمويــة
ومبعــدة إلــى ﺣــد ﻛبــري عــﻦ التﻔاعــل وال�اﻛــة فــي اﻹدارات ورســﻢ السياســات واتخــاذ
القــرارات .وﻛﺬلــﻚ فــي القﻀايــا الــﱵ تتعلــﻖ بحقــوق اﻹنســان وﺣقــوق املواﻃنــة وبرامــﺞ
بنــاء الديمقراﻃيــة وتﻔتقــر إلــى الدعــﻢ والﻔــرص املناســبة وخاصــة معيــالت األ� ،ومــا
زالــﺖ النســاء يشــكلﻦ الﻔئــة األﻛــ� فقــراً فــي هــﺬه املنطقــة.

مــﻦ جﻬــة ﺛانيــة تطمــﺢ املــرأة وتتطلــع إلــى أداء دور فاعــل فــي عمليــات التنميــة وإدارة
ﺷــئون املجتمــع ﻛ�يكــة ﺣقيقيــة إﺿافــة إلــى دورهــا فــي األ�ة الــﺬي تريــده أن يكــون
أﻛــ� فعاليــة وقــوة وأﻛــ� اعتبــاراً.

يالﺣــﻆ علــى الرﻏــﻢ مــﻦ ﻛل ذلــﻚ ،ونتيجــة ﻹ�ار املــرأة نﻔســﻬا ،ومــﻦ خــالل الﻔعاليــات
املدنيــة خــالل الســنوات األخــرية خﺼوصــاً ،ﺣﻀــور ملمــوس لﻬــا فــي عــدد مــﻦ املناﻃــﻖ
والبلــدان فــي اﺷــ�اﻛﻬا (اﺷــ�اك وليــس �اﻛــة) فــي العديــد مــﻦ الربامــﺞ املجتمعيــة
والثقافيــة واﻹداريــة ﻻ بــل وﺣــﱴ اﻻقتﺼاديــة والسياســية فرﺿتﻬــا عوامــل عديــدة ،منﻬــا:
 .1التوجــﻪ نحــو العمــل خــارج البيــﺖ لدعــﻢ دخــل األ�ة ومــا يﻔرﺿــﻪ ذلــﻚ مــﻦ التمتــع
بﻬامــﺶ مــﻦ الحريــة واﻻختــالط واســتخدام التكنولوجيــا.
 .2ﺣاجــات العمليــات التنمويــة فــي بلــدان املنطقــة ملالﺣقــة التطــور العاملــي فــي مختلــﻒ
مجــاﻻت التكنولوجيــا والﺼناعــة والﺰراعــة والثقافــة وﻏريهــا.
 .3توســع مﻔاهيــﻢ مســاواة املــرأة وانتشــارها ،والتﺄﻛيــد علــى أهميــة دمــﺞ قﻀايــا املــرأة
فــي عمليــات التنميــة الشــاملة وال�ﻛــ� علــى تمكــ� املــرأة ﻛمحــور أســاﳼ فــي عمليــة
التنميــة الب�يــة.
 .4ربﻂ قﻀية الديمقراﻃية وﺣقوق اﻹنسان أﻛ� فﺄﻛ� مع ﺣقوق املرأة ومشارﻛتﻬا.
 .5نﺰوع ﺷعوب املنطقة إلى التطور بﺂفاق مدنية (بعدما عاﺷﺖ الكوارث).
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ممــا عــﺰز تﺄﺛــري هــﺬه املﻔاهيــﻢ ،املواﺛيــﻖ والقــرارات الدوليــة الخاصــة بحقــوق اﻻنســان
وﺣقــوق املــرأة واألهــداف التنمويــة الــﱵ تطرﺣﻬــا املنظمــة الدوليــة بتكريســﻬا نقاﻃــاً خاصــة
وأهدافــاً خاصــة باملــرأة (األهــداف التنمويــة لﻸلﻔيــة وخطــة التنميــة اﻻســ�اتيجية )2030
لﻸمــﻢ املتحــدة.
وقــد ســاعدت ســعة اســتعمال التكنولوجيــا علــى وصول هــﺬه األفكار ،واملﻔاهيﻢ ومســتجداتﻬا
إلــى أوســاط واســعة فــي املنطقــة وبينﻬا النســاء أيﻀاً.

فقــد بــرزت فــي املجتمعــﺖ الناميــة العديــد مــﻦ منظمــات املجتمــع املدنــي واملراﻛــﺰ البحثيــة
ومراﻛــﺰ التوعيــة والﻔعاليــات الثقافيــة والﻔكريــة وﻏريهــا مــﻦ املؤسســات املماﺛلــة ،وتشــارك
املــرأة فيﻬــا .تحظــى هــﺬه املؤسســات بدعــﻢ تقــﲏ ومالــي مــﻦ املنظمــات الدوليــة ،وتعمــل
علــى تبــادل الخــربات والتجــارب بمــا فــي ذلــﻚ زيــارات خــارج البلــد ،هنــاك خطــﻂ وبرامــﺞ
عديــدة خاصــة بتمكــ� املــرأة وبتمكــ� املجتمــع للوعــي بﺄهميــة ﺣقــوق املــرأة ومشــارﻛتﻬا
الﻔعليــة.
وعلــى املســتوى الرســمي تﺄسســﺖ فــي العديــد مﻦ البلــدان مجالس أو وزارات خاصة بشــئون
املــرأة معنيــة برســﻢ السياســات واﻻســ�اتيجيات الخاصــة بالنﻬــوض باملــرأة وتمكينﻬــا ﻛمــا
تعــﲎ بــاﻹ�اف علــى خطــﻂ املؤسســات املعنيــة لتنﻔيــﺬ هــﺬه السياســات ومتابعــة عمــل
هــﺬه املؤسســات أي التوجــﻪ نحــو مﺄسســة قﻀيــة املــرأة.
ﻛمــا فرﺿــﺖ النﻀــاﻻت النســاﺋية إلــى صعــود نســب معينــة مــﻦ النســاء إلــى الربملانــات
واملجالــس املحليــة ،ســواء عــﻦ ﻃريــﻖ الكوتــا أو بدونﻬــا ،وهكــﺬا بالنســبة إلــى قيــادات
األﺣــﺰاب واملنظمــات .وذلــﻚ مــﻦ أجــل ﺿمــان مشــارﻛة املــرأة فــي مواقــع صنــع القــرار.
وفــي أوﺿــاع تﻔــﴚ العنــﻒ واﻹرهــاب والتطــرف ،تقــوم املــرأة بــدور ﻏــري قليــل فــي مجابﻬــة
هــﺬا الوﺿــع والتﺼــدي لجميــع أﺷــكال العنــﻒ والتطــرف والدعــوة للحﻔــاظ علــى النســيﺞ
املجتمعــي والتماســﻚ والتكافــل اﻻجتماعــي.
ويظﻬــر ذلــﻚ جليــﺄ فــي الخدمــات الكبــرية الــﱵ تقــدم إلــى الالجئــ� والنازﺣــ� ،والنظــر
فــي اﻻﺣتياجــات الخاصــة للنســاء واألﻃﻔــال ،وتقــوم املــرأة بــدور أﻛــرب فــي تقديــﻢ هــﺬه
ـواء الخدمــات املعيشــية ،اليوميــة أو الﺼحيــة (البدنيــة والنﻔســية) ،ومــا يتعلــﻖ
الخدمــات سـ ً
أيﻀــاً بالجوانــب الروﺣيــة ،وﻛﺬلــﻚ مــا يتعلــﻖ بالجوانــب ال�بويــة لﻸﻃﻔــال واألﺣــداث.

رﻏــﻢ الــدور اﻹيجابــي للمــرأة فــي الشــﺄن العــام ودورهــا الكبــري فــي أوﺿاع العنــﻒ واﻹرهاب
والتطــرف والتﺼــدي ﻹﺛــارة وتحــدي املخاﻃــر إﻻ أنــﻪ فــي ﻛل مجــال مــﻦ هــﺬه املجــاﻻت الــﱵ
تســاهﻢ فيﻬــا املــرأة هنــاك ﺛغــرات ﻛبــرية وتحديــات وصعوبــات جمــة أمــام توســيع ورفــع
مســتوى ال�اﻛة.
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ﺃﺷﻜال التﻀامﻦ والتعاوﻥ والتنسيﻖ لتﺤﻘيﻖ السﻠﻢ واﻻﺳتﻘرار
رﻏــﻢ ﻛل مايقــع علــى ﻛاهــل املــرأة مــﻦ أعبــاء إﺿافيــة فــي أوقــات ال�اعــات والحــروب،
ورﻏــﻢ ﻛل املعانــاة وقســاوة الحــروب عليﻬــا إﻻ أن املــرأة فــي املجتمعــات الناميــة ،ومنﻬــا
املنطقــة العربيــة تقدمــﺖ بجــدارة ألداء دورهــا ﻛمســئولة أولــى عــﻦ األ�ة بالكامــل ،وفــي
العمــل أيﻀــاً خــارج البيــﺖ فــي ﻏيــاب الرجــل .ومــﻦ املالﺣــﻆ فــي مثــل هــﺬه الحــاﻻت تقبــل
املجتمعــات املحليــة لﻬــﺬا الــدور ،ومــﻦ املظاهــر البــارزة فــي أوقــات ال�اعــات والحــروب هــو
التﻀامــﻦ والتعــاون بــ� منظمــات املجتمــع املدنــي عمومــاً واملنظمــات النســاﺋية الوﻃنيــة
واﻹقليميــة والدوليــة مــﻦ أجــل تحقيــﻖ الســلﻢ والتﻀامــﻦ.
منــﺬ العقــد األخــري مــﻦ القــرن املــاﴈ توســعﺖ النﻀــاﻻت ،املطالبــات النســاﺋية فــي املنظمــة
العربيــة بتحقيــﻖ ﺣقوقﻬــا فــي املســاواة والتنميــة والﻔــرص املتكافئــة ،وتشــكلﺖ العديــد مــﻦ
املنظمــات املدنيــة فــي مختلــﻒ البلــدان ،وعلــى املســتوى الرســمي تﺄسســﺖ آليــات وﻃنيــة
(وزارات مجالــس  ...إلــﺦ ) معنيــة بﺄوﺿــاع املــرأة مــﻦ أجــل التدخــل الﻔعــال ،فــي تحســ�
أوﺿــاع املــرأة وتمكينﻬــا وادماجﻬــا فــي السياســيات واﻻســ�اتيجيات الوﻃنيــة نحــو تحقيــﻖ
املساواة.
وفع ـالً تحققــﺖ مكتســبات ﻏــري قليلــة علــى صعيــد الت�يعــات واﻹجــراءات الوﻃنيــة ممــا
تــرك أﺛــراً ايجابيــاً فــي ممارســة املــرأة لــدور أﻛــرب وأﻛــ� فاعليــة فــي ﻇــل أوﺿــاع التطــرف
واﻹرهــاب والــ�وح وتعــرض النســاء إلــى اﻻختطــاف والســﱯ ،تــربز املــرأة فــي املقدمــة
لتقديــﻢ الخدمــات وفــي التوعيــة بــ� النازﺣــ� والالجئــ� وبشــكل خــاص النســاء واألﻃﻔال.
النﺰاﻋات وﺁﺛارﻫا السﻠﺒية ﻋﻠﻰ السﻠﻢ اﺠﻤﻟتﻤعﻲ
ﻻﺷــﻚ أن النمــو واﻻزدهــار فــي أي مجتمــع يتحقــﻖ بتوافــر األمــﻦ واﻻســتقرار فيــﻪ بعيــداً عــﻦ
الحــروب وال�اعــات ،وأﺣــد األســس املﻬمــة لﻬــﺬا النمــو واﻻزدهــار هــو ﺿمــان الســلﻢ األهلــي
أو الســلﻢ املجتمعــي ﺣيــث فــي ﻇــروف األمــﻦ واﻻســتقرار والســلﻢ املجتمعــي ،تتواصــل
عمليــات التنميــة وتتﺼاعــد ﻛمــا تتﺼاعــد معﻬــا ﺣاجيــات أفــراد املجتمــع بحيــث تﺼبــﺢ
بعــﺾ األمــور الــﱵ ﻛانــﺖ تعتــرب ترفــاً فــي مرﺣلــة مــا تﺼبــﺢ ﺣاجــة أساســية لﻺنســان
نظــراً إلــى املســتوى املتطــور الــﺬي يﺼلــﻪ املجتمــع املعــﲎ ويرتﻔــع مســتوى الوعــي لــدى
أفــراده تــﺰداد رفاهيــة الﻔــرد وإمكانياتــﻪ لﻺبــداع فــي املجــاﻻت املختلﻔــة يتعــﺰز تطبيــﻖ
مبــادئ الديمقراﻃيــة وﺣقــوق اﻹنســان  ،يتمتــع اﻻﻃﻔــال بالﺼحــة والدراســة الســليمة
واﻵمنــة لينشــﺄ جيــل صحــي قــادر علــى بنــاء ســليﻢ .وهكــﺬا بالنســبة للمــرأة والرجــل
وتحقيــﻖ العدالــة واملســاواة فــي موقعﻬمــا اﻻجتماعــي وفــي الحقــوق وﻏريهــا.
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لقــد عانــﺖ الكثــري مــﻦ بلــدان املنطقــة العربيــة مــﻦ األنظمــة الديكتاتوريــة وسياســاتﻬا
املجحﻔــة بحــﻖ ﺷــعوبِﻬا ،وقــد أدت إلــى توتــرات سياســية اجتماعيــة ولــدت ﺣــاﻻت العنــﻒ،
وﻛان مــﻦ آﺛارهــا نشــوء اســتقطابات ﺣــادة وتﻔجــر ال�اعــات والتطــرف الطاﺋﻔــي واملﺬهــﱮ
العرقــي والقبلــي واﻹرهــاب ،تؤﺛــر هــﺬه األوﺿــاع علــى وﺣــدة الشــعوب ،وتســتغل لﺼالــﺢ
تحالﻔــات مــﻦ خــارج الحــدود تســبب تقويــﺾ ﻛل اﻻنجــازات املدنيــة والثقافيــة ويﺼيــب
النســيﺞ اﻻجتماعــي بــ�خ عميــﻖ ممــا يثــري عمليــات اﻻنتقــام بشــﱴ الطــرق ،يــ�ح ســكان
مــدن وقﺼبــات وقــرى بكاملﻬــا ،وتتعــرض إلــى هــدم وﺣــرق وألغــام مﺰروعــة وتﺼبــﺢ مخﺰنــاً
لبقايــا األســلحة امل�وﻛــة تﻔــوح منﻬــا راﺋحــة البــارود واملــوت وتنــ� املقابــر الجماعيــة
تنتﻬــﻚ املقدســات ،ﻛل ذلــﻚ يــؤدي إلــى املﺰيــد مــﻦ اﻻنقســام املجتمعــي الــﺬي قــد يمتــد آﺛــاره
إلــى عقــود مــﻦ الســنوات.
اﳌرﺃﺓ ﺿﺤية العنﻒ والﺼراﻋات
أصبحــﺖ املــرأة ســالﺣاً فــي هــﺬه الحــروب وال�اعــات ،فﻬــي اســتغلﺖ لكــ� الطــرف املقابــل
وتحطيــﻢ ﻛرامتــﻪ ،واســتعبدت جنســياً تبــاع وتشــ�ي ،تجــرب علــى الحمــل مــﻦ خاﻃﻔﻬــا
ومالكﻬــا ....إلــﺦ.
تتباهــى املجموعــات اﻹرهابيــة بﺄفعالﻬــا هــﺬا تجــاه املــرأة وتعتربهــا جــﺰءاً مــﻦ اﻻنتﺼــار
علــى الطــرف اﻵخــر.
لقــد أولــﺖ منظمــة األمــﻢ املتحــدة انتباهــاً لﻬــﺬه الحالــة ،وأصــدرت العديــد مــﻦ القــرارات
تخــﺺ أوﺿــاع املــرأة فــي ﺣــاﻻت الــ�اع ،ومــﻦ أبرزهــا القــرار  1325الــﺬي يؤﻛــد علــى
الوقايــة والحمايــة واملشــارﻛة بالنســبة إلــى املــرأة فــي ﺣــاﻻت الــ�اع.
إن الوقايــة يجــب أن تﺄتــي قبــل انــدﻻع ال�اعــات مــﻦ خــالل التمكــ� وتكافــؤ الﻔــرص ،ونبــﺬ
العنــﻒ بــكل أﺷــكالﻪ وفــي مقدمتــﻪ العنــﻒ امل�لــي.
أمــا الحمايــة فــي أوقــات الــ�اع فعلــى األﻃــراف املعنيــة بﻬــا والجﻬــات العســكرية أن تﻀــع
ﺿمــﻦ خططﻬــا فــي مواجﻬــة اﻹرهــاب ،اعتبــارات وجــود النســاء واألﻃﻔــال فــي املناﻃــﻖ الــﱵ
يتمرﻛــﺰ فيﻬــا ﻃــرف الــ�اع.
و�ورة مراعاة الحاجات الخاصة للنساء مﻦ أجل تقليل الخساﺋر.
ﻛما يتطلب أهمية إ�اك املرأة في العمليات السياسية في املﺼالحة والتﻔاوض.
أمــا معانــاة األﻃﻔــال فــي ﺣــاﻻت الحــروب وال�اعــات فﻬــي عميقــة ،يمكــﻦ أن ينشــﺄ جيــل
ﻛامــل متﺄﺛــراً بالتطــرف ،وبعيــداً عــﻦ الدراســة  ،يعيــﺶ فــي الخيــام محرومــاً مــﻦ أبســﻂ
مســتلﺰمات الحيــاة ناهيــﻚ عــﻦ ممارســة الطﻔولــة ،ممــا يشــكل خطــراً مســتقبلياً ﺣقيقيــاً.
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اﳌﺒﺤﺚ اﻷول
العنﻒ السياﺳﻲ يف العراﻕ
العــراق بلــد يتســﻢ بالتعدديــة ال�يــة ،فﻬــو يﻀــﻢ قوميــات ومﺬاهــب وﻃواﺋــﻒ دينيــة متنوعــة
إﺿافــة إلــى التعدديــة السياســية منــﺬ القــدم .العــراق بلــد ذو ﺣﻀــارة عريقــة ،فﻬــو يﻀــﻢ
ﺛــروات ﻃبيعيــة هاﺋلــة ،وﺛــروة ب�يــة ،وﻛﻔــاءات يعتــد بﻬــا فــي مختلــﻒ املجــاﻻت ،العــراق
بلــد فيــﻪ ﻛل اﻻمكانيــات والﻔــرص ليعيــﺶ ﺷــعبﻪ بــكل ألوانــﻪ ﺣيــاة آمنــة مرفﻬــة ومﺰدهــرة.
ولكــﻦ العــراق اﻵن بلــد مدمــر يعيــﺶ ﺣوالــي ( )%10مــﻦ ســكانﻪ فــي مخيمــات تﻔتقــر إلــى
أبســﻂ مســتلﺰمات املعيشــة أو مــ�دة خــارج بيوتﻬــا وأماﻛــﻦ ســكناها .وترتﻔــع فيــﻪ نســبة
الﻔقــر الــى مديــات ﻏــري مســبوقة.
والبطالــة تﻬــدد مســتقبل نســبة عاليــة مــﻦ الشــباب مثلمــا تﻬــدد األميــة مئــات األلــوف مــﻦ
األﻃﻔــال.
اﳌﻄﻠﺐ اﻷول :ﺃوﺿاﻉ اﳌرﺃﺓ يف ﺇﻗﻠيﻢ ﻛﻮردﺳتاﻥ ـ العراﻕ
الﻔرع األول :أوﺿاع املرأة الكوردستانية قﺒﻞ احتﻼل داعﺶ
ﺣققــﺖ املــرأة الكوردســتانية منجــﺰات ﻏــري قليلــة منــﺬ تســعينيات القــرن املــاﴈ ،تجلــى
ذلــﻚ فــي عــدد مــﻦ الت�يعــات والقــرارات واملؤسســات ذات العالقــة ،وفــي توســع نطــاق
عمــل املنظمــات النســاﺋية وتطورهــا وأيﻀــاً فــي توجﻬﻬــا نحــو التخﺼــﺺ.
لقــد أولــﺖ ﺣكومــة إقليــﻢ ﻛوردســتان مبكــراً اهتمامﻬــا باملســاهمة التشــارﻛية للمــرأة فــي
مختلــﻒ املياديــﻦ ،ورفــع العقبــات أمــام تمكينﻬــا وتﻔعيــل دورهــا ،إﻻ أن ذلــﻚ ليــس باألمــر
اليســري ،وقــد انعكــس ذلــﻚ فــي عــدد مــﻦ الت�يعــات والقوانــ� واﻹجــراءات الحكوميــة،
وأن تﺄســيس املجلــس اﻻعلــى لشــئون املــرأة فــي اﻹقليــﻢ برﺋاســة رﺋيــس الحكومــة وعﻀويــة
عــدد مــﻦ الــوزراء املعنيــ� فــي عــام  2010يعتــرب ترجمــة لﻬــﺬا التوجــﻪ.
وقــد ســبﻖ ذلــﻚ .اســتحداث مديريــة عامــة فــي وزارة الداخليــة ملكافحــة العنــﻒ ﺿــد املــرأة
( 29مكتبــاً17 ،فرقــة جوالــة 6 ،مديريــات) فــي مختلــﻒ مــدن اﻹقليــﻢ.

وبعــد صــدور قانــون مكافحــة العنــﻒ األ�ي عــام  (*)2011تــﻢ تشــكيل محاﻛــﻢ العنــﻒ ﺿــد
املــرأة مــﻦ قبــل مجلــس القﻀــاء)**( وهنــاك عــدد مــﻦ البيــوت اﻵمنــة ﻹيــواء الناجيــات مــﻦ

(*) القانون رقﻢ ( )8لسنة ( 2011قانون مناهﻀة العنﻒ األ�ي في إقليﻢ ﻛوردستان ــ العراق).
(**) هناك ﺛالث محاﻛﻢ خاصة بالعنﻒ األ�ي في ﻛل مﻦ أربيل ،سليمانية ،دهوك .
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العنــﻒ وﺣــل مشــاﻛلﻬﻦ)*( وتشــخيﺺ منســﻖ أو منســقة فــي الــوزارات املعنيــة ﻛﺄعﻀــاء
ارتبــاط مــع املجلــس األعلــى لشــئون املــرأة نحــو تشــكيل وﺣــدات جندريــة فــي الــوزارات
إﺿافــة إلــى خطــﻂ الــوزارات فــي مجــال املــرأة ﻛل ﺣســب اختﺼاصﻬــا.
وهناك (  ) 2890منظمة مجتمع مدني (  ) 180منﻬا منظمات نساﺋية.
يعتمــد توجــﻪ ﺣكومــة إقليــﻢ ﻛوردســتان العــراق لتﻔعيــل دور املــرأة ورفــع العقبــات أمامﻬــا
علــى جملــة مــﻦ األســس تﺄخــﺬ بنظــر اﻻعتبــار الواقــع الحالــي ودور ومكانــة املــرأة فيــﻪ
والتطلعــات املســتقبلية ،مــﻦ منظــور تغيــريي ،فــي عمليــة تنمويــة ﺷــاملة ومــا يتطلبﻬــا مــﻦ
تطويــر الديمقراﻃيــة وتعﺰيــﺰ تحقيــﻖ مبــادئ ﺣقــوق اﻻنســان بمــا فــي ذلــﻚ ﺣقــوق املــرأة.
يمكﻦ اﻻﺷارة إلى أبرز هﺬه األسس:
 .1ربــﻂ قﻀيــة ﺣقــوق املــرأة عمومــاً بعمليــة التنميــة الشــاملة واملســتدامة ودمــﺞ عمليــة
تمكــ� املــرأة فــي اســ�اتيجيات التنميــة الب�يــة .
 .2عــدم اقتﺼــار مﻬمــة تمكــ� املــرأة علــى جﻬــة ﺣكوميــة واﺣــدة بــل اعتبارهــا جــﺰءاً مــﻦ
مﻬمــة الــوزارات الحكوميــة ومــﻦ هنــا ﻛان ا�اك وزارات اﻹقليــﻢ فــي برامــﺞ املجلــس
اﻻعلــى لشــئون املــرأة فــي التخطيــﻂ والتنﻔيــﺬ واملتابعــة.
 .3اعتبــار قﻀيــة تمكــ� املــرأة قﻀيــة مجتمعيــة ،ومــا يتطلــب هــﺬا اﻻعتبــار مــﻦ تعﺰيــﺰ
ال�اﻛــة والتعــاون مــع منظمــات املجتمــع املدنــي واملنظمــات الدوليــة ووﻛاﻻت األمــﻢ
املتحــدة.
 .4توســيع برامــﺞ مجتمعيــة لل�بيــة املدنيــة إﺿافــة إلــى ﻛونﻬــا جــﺰءاً مــﻦ املناهــﺞ
الدراســية الرســمية فــي املراﺣــل التعليميــة.
 .5ربــﻂ مســﺄلة تمكــ� املــرأة بمﻔﻬــوم ﺣقــوق اﻹنســان ومــا يتطلبــﻪ مــﻦ اعتمــاد املواﺛيــﻖ
واملعايــري الدوليــة بشــﺄن ﺣقــوق املــرأة.
بالتﺄﻛيــد هنــاك معوقــات ﻏــري قليلــة أمــام برامــﺞ تمكــ� املــرأة عمومــاً مثلمــا هنــاك فــرص
ﻏــري قليلــة لنجاﺣﻬــا.

(*) هنــاك خمســة مراﻛــﺰ ﻹيــواء الناجيــات مــﻦ العنــﻒ بالشــكل التالــي :ﺛالﺛــة منﻬــا تابعــة الــى وزارة العمــل والشــئون
اﻻجتماعيــة فــي ﻛل مــﻦ :أربيــل ،الســليمانية ،دهــوك .واﺣــدة فــي الســليمانية تابعــة الــى منظمــة مجتمــع مدنــي ،واﺣــدة
فــي ﻛالر تابعــة الــى وزارة الداخليــة وهــي محطــة مؤقتــة ﻻيــواء الناجيــات لﻔــ�ة ﻻتﺰيــد علــي ( )72ســاعة لحــ� إﺣالتﻬــا
إلــى مراﻛــﺰ الســليمانية.
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الﻔرع الﺜاني :أوﺿاع املرأة في كوردستان بعﺪ احتﻼل داعﺶ
ٍ
وأراض
إن التطــورات السياســية واألمنيــة بعــد اﺣتــالل تنظيــﻢ داعــﺶ اﻹرهابــي ملناﻇــﻖ
واســعة مــﻦ العــراق ( قــدرت بﺄﻛــ� مــﻦ ﺛ ُلــث مســاﺣة العــراق) .أدت إلــى تغــريات نوعيــة
فــي أســلوب ﺣيــاة العراقيــ� عمومــاً ،فقــد اﺿطــر أﻛــ� مــﻦ ﺛالﺛــة ماليــ� عراقــي إلــى تــرك
مناﻃــﻖ ســكناهﻢ فــي محافظــات األنبــار وصــالح الديــﻦ وديالــى ونينــوى وأﻃــراف ﻛرﻛــوك.
فــي صيــﻒ  2014واجــﻪ إقليــﻢ ﻛوردســتان-العراق وبشــكل ﻏــري منتظــر ،وخــالل فــ�ة
قﺼــرية أوﺿاعــاً اســتثناﺋية معقــدة بــ�وح مئــات األلــوف مــﻦ املواﻃنــ� مــﻦ مختلــﻒ
محافظــات العــراق وعــ�ات األلــوف مــﻦ الالجئــ� مــﻦ دول الجــوار فــي الوقــﺖ الــﺬي ﻛانــﺖ
تــدور فيــﻪ معــارك ﻃاﺣنــة بــ� قــوات البيشــمرﻛة والجيــﺶ العراقــي مــﻦ جﻬــة وإرهابــي
داعــﺶ مــﻦ جﻬــة ﺛانيــة علــى بعــد ﻛيلومــ�ات قليلــة مــﻦ ﺣــدود املــدن الكبــرية الﱵ اســتقبلﺖ
النازﺣــ� والالجئــ� علــى ﻃــول أﻛــ� مــﻦ ألــﻒ ﻛيلومــ� علــى ﺣــدود املــدن الكبــرية فــي
إقليــﻢ ﻛوردســتان  .وﻛان األلــوف مــﻦ ســكان املناﻃــﻖ الــﱵ وقعــﺖ تحــﺖ ســيطرة داعــﺶ قــد
اختطﻔــوا وأﻏلبﻬــﻢ مــﻦ النســاء واألﻃﻔــال ممــا وﺿــع علــى عاتــﻖ الجﻬــات املعنيــة رســمية
وﻏــري رســمية مﻬمــة إنقــاذ هــؤﻻء املختطﻔــ� واملختطﻔــات (أبعــدوا إلــى مناﻃــﻖ أخــرى مثــل
مدينــة املوصــل ومدينــة الرقــة) بالدرجــة األساســية وتلعﻔــر.
وصــل عــدد النازﺣــ� فــي صيــﻒ  2014إلــى إقليــﻢ ﻛوردســتان إلــى أﻛــ� مــﻦ مليونــي
ﺷــخﺺ وﻏالبيتﻬــﻢ مــﻦ النســاء واألﻃﻔــال  ،إﺿافــة إلــى أﻛــ� مــﻦ  250الــﻒ ﻻجــيء وﻻجئــة
)*()(1
مــﻦ دول الجــوار يعيشــون فــي املخيمــات.
فــي دراســة ،يظﻬــر أن نســبة مراجعــة املستشــﻔيات الحكوميــة ارتﻔعــﺖ (...يشــمل النازﺣــ�
والنازﺣــات ممــﻦ يراجعــون املسشــﻔيات ) ﻛانــﺖ نســبة الﻔقــر فــي اقليــﻢ ﻛوردســان تســجل
أقــل نســبة فــي العــراق ( ،)%4ارتﻔعــﺖ هــﺬه النســبة خــالل فــ�ة قﺼــرية إلــى ()%12.5
وهكــﺬا بالنســبة الــى البطالــة (2)،والخدمــات التعليميــة (املــدارس والجامعــات) وخدمــات
امليــاه والكﻬربــاء واملجــاري إﺿافــة إلــى ﺿمــان األمــﻦ ﻛل هــﺬه املجــاﻻت ارتﻔعــﺖ نســبﻬا
إلــى مديــات يﺼعــب تﺄمينﻬــا ﺣــﱴ بالحــد األدنــى.
فــي دراسســة ﺣــول تﺄﺛــريات داعــﺶ خاصــة ســﻬل نينــوى وقﻀــاء ســنجار الﱵ يســكنﻬا ﻏالبية
)(3
يﺰيديــة ومســيحية نشــري إلــى مايلي وهي للﻔــ�ة مــﻦ  3/8/2014لغايــة .2016/8/5
(*) يحتﻀــﻦ اﻹقليــﻢ ﺣوالــي ( )%47منﻬــﻢ ويشــكل نســبة ﺣوالــي  %28مــﻦ ســكان اﻹقليــﻢ هنــاك  230ألــﻒ نــازح ونازﺣــة
مســجل� فــي محافظــات اﻹقليــﻢ نﺰﺣــوا بعــد ســقوط النظــام الســابﻖ فــي  ،2003عــدد الﺬيــﻦ نﺰﺣــوا فــي  2014هــو مليــون
 450ألــﻒ مــﻦ مختلــﻒ محافظــات العــراق إلــى ﻛوردســتان ،منﻬــﻢ نﺼــﻒ مليــون مــﻦ العــرب  450ألﻔــا مــﻦ الكــورد  255ألﻔــاً
مــﻦ الﻔيليــ�  7200مــﻦ ال�ﻛمــان أﻛــ� مــﻦ خمســة آﻻف مــﻦ األﺷــوري� 14 ،الﻔــاً مــﻦ الكلــدان 42 ،الﻔــاً مــﻦ ال�يــان47 ،
مــﻦ الشــبﻚ ،يبلــﻎ عــدد ســكان مدينــة ﺷــقالوة الســياﺣية  250ألﻔــا ،تحتﻀــﻦ  35ألــﻒ نــازح و نازﺣــة.
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ﻛان عــدد اﻻزديــ� فــي العــراق  550000نســمة وبعــد هجــوم (داعــﺶ) عــل قراهــﻢ ومدنﻬــﻢ
وتﻬجريهــﻢ قــ�ا نــﺰح مــا يقــارب  360000ﺷــخﺺ الــى اقليــﻢ ﻛوردســتان وباألخــﺺ مــﻦ
مناﻃــﻖ قﻀــاء ســنجار.
عدد الشﻬداء جراء الﻬجمة  1293ﺷﻬيداً.

وقــد خلــﻒ الﻬجــوم اﻹرهابــي علــى مناﻃــﻖ اﻻيﺰديــ� عــدداً ﻛبــرياً مــﻦ اليتامــى واألﻃﻔــال
بالنحــو التالــي-:
 األﻃﻔال اليتامى مﻦ األب  1759ﻃﻔالً يتيماً. -األﻃﻔال اليتامى مﻦ األم  407أﻃﻔال يتامي.

 -األﻃﻔال اليتامى مﻦ األبويﻦ  359ﻃﻔالً.

وبﻬﺬا يكون مجموع اﻻﻃﻔال اليتامى  2745ﻃﻔالً يﺰيدياً يتيماً.

وأﺛنــاء الﻬجــوم اﻻرهابــي خلــﻒ (داعــﺶ) عــدد مــﻦ مقابــر الجماعيــة لل�يديــ� ،تــﻢ اﻛتشــاف
قســﻢ منﻬــا فــي ﺷــنكال وهــي  30مقــربة جماعيــة لحــد اﻵن.
أما عدد املﺰارات واملراقد الدينية املﻔجرة مﻦ داعﺶ فﻬى  44مﺰاراً ومرقداً.

منــﺬ أول دخولــﻪ ملناﻃــﻖ اﻻيﺰيديــ� فقــد قــام داعــﺶ بخطــﻒ املواﻃنــ� رجــاﻻ ً ونســاء
واألﻃﻔــال.
-عدد املخطوف� الكلي  6413مواﻃناً .

عدد اﻹناث  3543امرأة ب� نساء وأﻃﻔال.-عدد الﺬﻛور  2870رجالً مخطوفاً.

وقد تﻢ تحرير عدد ﻻ بﺄس بﻪ مﻦ املخطوف� على النحو التالي-:
املجموع الكلي للناج� مﻦ قبﻀة داعﺶ .2652
عدد النساء الناجيات .956عدد الرجال الناج� .328عدد األﻃﻔال اﻹناث .678عدد األﻃﻔال الﺬﻛور .690وهنــاك  3761ﺷــخﺼاً مــا زال تحــﺖ قبﻀــة داعــﺶ ومنﻬــﻢ  1909إنــاث و 1852ذﻛــور ،هــﺬه
اﻻﺣﺼاﺋيــة لغايــة يــوم  2016/8/15قابلــة للتغــري.
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يعيــﺶ ﺣاليــاً فــي إقليــﻢ ﻛوردســتان ﺣاليــاً ﺣوالــي  1,800,000نــازح ونازﺣــة وأﻛــ� 200
ألــﻒ ﻻجــيء وﻻجئــة (هــﺬا الرقــﻢ يشــﻬد تغــريات �يعــة وخاصــة فــي ﺣرﻛــة النازﺣــ�)،
تعيــﺶ النســبة األﻛــرب مــﻦ النازﺣــ� ،خــارج املخيمــات.
تســتقبل محافظــة دهــوك أﻛــرب عــدد مــﻦ النازﺣــ� (فــي صيــﻒ  2014وصــل أعدادهــﻢ فــي
مدينــة دهــوك مرﻛــﺰ املحافظــة الــى أﻛــ� بكثــري مــﻦ ســكان املدينــة).
يعيــﺶ ﺣوالــي ( )%62مــﻦ النازﺣــ� فــي دهــوك )%32( ،فــي محافظــة أربيــل)%15( ،
)(4
محافظــة الســليمانية.
بالنظــر إلــى الثقافــة املجتمعيــة الســاﺋدة فــﺈن أخطــر قﻀيــة اجتماعيــة واجﻬــﺖ املجتمــع
الكوردســتاني هــو اختطــاف النســاء والﻔتيــات مــﻦ مناﻃــﻖ ﺷــنكال وســﻬل نينــوى
واســتخدامﻬﻦ ﻛعبيــد للجنــس وبيعﻬــﻦ ﻛســبايا والتوقعــات بﺈرســال بعــﺾ منﻬــﻦ الــى
مناﻃــﻖ بعيــدة خــارج الحــدود .وهنــاك اﺣتمــال وجــود املختطﻔــ� واملختطﻔــات فــي مناﻃــﻖ
القتــال ،هــو مــﻦ القﻀايــا املﻬمــة الــﱵ يجــب التعامــل معﻬــا بحــﺬر فــي مناﻃــﻖ العمليــات
العســكرية.
لقــد نبــﻪ املجلــس األعلــى لشــئون املــرأة ،إلــى هــﺬه املســﺄلة و�ورة توفــري أجــواء األمــان
وﺣﻔــﻆ الكرامــة للنســاء والﻔتيــات الالتــي يجــري إنقاذهــﻦ مــﻦ تنظيــﻢ داعــﺶ اﻹرهابــي،
فــكان أن أصــدر املجلــس الروﺣانــي اﻻيﺰيــدي بيانــاً فــي  2015/2/6يؤﻛــد فيﻬــا علــى �ورة
)*(
اســتقبال الناجيــات باﺣــ�ام.
اﳌﻄﻠــﺐ الﺜاﻧــﻲ :ﺷــﻬادﺓ لعــدد مــﻦ النســاء ﻋــﻦ ﳑارﺳــة ﺗنﻈيــﻢ داﻋــﺶ اإلرﻫابــﻲ يف
اﳌناﻃــﻖ اﶈتﻠــة
الﻔرع األول :الشهادة األولى
ﺷــاهدة مــﻦ قريــة تــل قﺼــب (ﺷــمال ﺷنكال-ســنجار) تتحــدث عــﻦ صبحيــة /2أب2014/
ﺣيــث هاجــﻢ تنظيــﻢ داعــﺶ اﻹرهابــي املجمــع بقﺬاﺋــﻒ الﻬــاون ،ﺷــاهدة أخــرى تﻔيــد بــﺄن
ســكان املجمــع ﻛان بحــدود  3000_2500عاﺋلــة ولــﻢ يكــﻦ أهــل القريــة علــى علــﻢ بالﻬجــوم
عليﻬــﻢ إﻻ بعــد وصــول داعــﺶ ،لقــد ﺣــاول عــدد مــﻦ الرجــال إلــى جانــب عــدد مــﻦ البيشــمرﻛة
املوجوديــﻦ فــي املنظمــة صــد الﻬجــوم  ،قاتلــو ملــدة ﺛــالث ســاعات ولــﻢ يتمكنوا مﻦ اﻻســتمرار
لكــون اﻻســلحة لديﻬــﻢ لــﻢ يتجــاوز الســالح الخﻔيــﻒ ،وعنــد التاســعة صباﺣــاً هــرب ســكان
القريــة وفــي ﻃريــﻖ الﻬــروب رأت الشــاهدة الرجــال الﺬيــﻦ هاجمــوا قريتﻬــا وهــﻢ مــﻦ قريــة
مجــاورة (ﻛمــا تقــول) وﻛانــوا يرتــدون اللبــاس األفغانــي ﺣاولــﺖ الشــاهدة مــع عاﺋلتﻬــا
(*) بيــان مــﻦ املرجــع الديــﲏ لعمــوم اﻹيﺰيديــة فــي العالــﻢ  /العــدد  ،28التﺄريــﺦ  2015/2/6موقعــة مــﻦ قبــل :البابــا ﺷــيﺦ
هﺰتــو ﺣاجــي إســماعيل األب الروﺣــي واملرجــع الديــﲏ لعمــوم اﻹيﺰيديــة فــي العالــﻢ.
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الﺼعــود الــى جبــل ســنجار ،فــي الطريــﻖ صادفــوا ســيارت� (لونﻬمــا أبيــﺾ)  ،أوقﻔوهــﻢ
وﻃلبــوا منﻬــﻢ عــدم الﻬــروب وإذا اتخلــوا عــﻦ ديانتﻬــﻢ واعتنقــوا اﻹســالم  ،ســوف يحﻔظــون
ﺣياتﻬــﻢ ،الشــاهدة أســرية إلــى ماقبــل  9أﺷــﻬر ( املقابلــة فــي أب .)2016
الﻔرع الﺜاني :الشهادة الﺜانية
ﺷــﻬادة أخــرى مــﻦ امــرأة (27ســنة) مــﻦ ﺷنكال(ســنجار) ﻛانــﺖ مــع ســﺖ فتيــات أخريــات
ﻛــﻦ قــد عوملــﻦ بشــكل ســ� جــداً هــي لــﻢ تعرفﻬــﻦ ولكــﻦ ﻛــﻦ يﺰيديــات قــد جــرى تﺰويجﻬــﻦ
أجــربن علــى اعتنــاق اﻹســالم والﺼــالة يوميــاً ،فــي أﺣــد األيــام ﻛان الحارســان مشــغول�
بالتليﻔونــات ،فقــررت الﻔتيــات الﻬــروب �ن علــى أقدامﻬــﻦ ملــدة يومــ� وصلــﻦ الــى
القريــة اســمﻬا (راميــس) تمكــﻦ مــﻦ الحﺼــول علــى تيلﻔــون واﻻتﺼــال بشــقيﻖ إﺣداهــﻦ
( تقــوم بوصــﻒ ﻃريــﻖ الﻬــروب) لحــ� الوصــول إلــى أﺣــد مواقــع البيشــمرﻛة فــي جبــل
)*(
ســنجار.
الﻔرع الﺜالﺚ :الشهادة الﺜالﺜة
امرأة مسيﺤية مواليﺪ 1962
تقــول فــي  2014/8/7هربنــا مــﻦ قرقوش/قﻀــاء الحمدانيــة ،أ�ت ﺷــقيقﱵ وزوجﻬــا وأرســال
الــى املوصــل اتﺼلــﺖ ﺷــقيقﱵ فــي نوفمــرب  2014بوالدتــي وبعــد ذلــﻚ لــﻢ نســمع أي ﳾء
)**(
عنﻬــا وبقــى مﺼريهــا مجﻬــوﻻ ً لحــد اﻵن (تقريــر منظمــة ﺷــلومو للتوﺛيــﻖ )2016/4/12

(*) تقرير مﻦ منظمة ﺋيمﻪ الكوردستانية  /أب ( 2016ﺷﻬادتان األولى والثانية).

((**)) تقرير مﻦ منظمة ﺷلومو للتوﺛيﻖ ( 2016/4/12ﺷﻬادة الثالثة)
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
اﳌﺒﺤﺚ الﺜاﻧﻲ
إزاء هــﺬه األوﺿــاع توجﻬــﺖ برامــﺞ املنظمــات املدنيــــة واملؤسســات الحكوميــة نحــو إنقــاذ
الﻀحايــا تقديــﻢ الخدمــات إلــى النازﺣــ� والالجئــ� ورســﻢ الخطــﻂ لﺼيانــة ﺣيــاة
املختطﻔــ� واملختطﻔــات أﺛنــاء العمليــات العســكرية ،واســتقبال الناجــ� والناجيــات مــﻦ
األ� وتوفــري الحــد األدنــى مــﻦ األجــواء النﻔســية والﺼحيــة واملعيشــة لﻬــﻢ إﺿافــة إلــى
التﺄﺛــري فــي نظــرة املجتمــع املحلــي للناجيــات وﻏريهــا مــﻦ املﻬمــات الــﱵ فرﺿتﻬــا األوﺿــاع
الجديــدة.
ﻹجــراء مقارنــة �يعــة بــ� برامــﺞ ومشــاريع املؤسســات الرســمية وﻏــري الرســمية املعنيــة
بشــئون املــرأة فــي اقليــﻢ ﻛوردســتان قبــل وبعــد الحــرب مــع داعــﺶ نشــري إلــى الربامــﺞ
األساســية قبــل دخــول داعــﺶ للمنطقــة:
اﳌﻄﻠﺐ اﻷول:
الخﻄــة الوطنيــة لتنﻔيــﺬ الﻘــرار  (*)1325وقــﺪ بنيــﺖ علــى ســﺖ ركاﺋــﺰ أساســية للعمــﻞ
مــﻊ تشــخيﺺ الجهــات املعنيــة بالتنﻔيــﺬ واملتابعــة ،واإلجــراءات والخﻄــﻂ الﻘﻄاعيــة
مــﻊ األهــﺪاف اﻻســ�اتيجية لــكﻞ ركــ�ة  .والركاﺋــﺰ الســﺖ هــي:
الرك�ة األولى :مشارﻛة املرأة في جميع عمليات صنع القرار

بﻬــدف تعﺰيــﺰ تﺄﺛــري اعتبــار املــرأة وﺣقوقﻬــا فــي املﻔاوﺿــات وفــي الســلﻢ األهلــي واتخــاذ
القرارات السياســية.
الركــ�ة الﺜانيــة :الحمايــة والوقايــة تﻬــدف إلــى :تحســ� الظــروف املعيشــة للمــرأة
وﺿمــان ﺣقوقﻬــا وﺿمــان الخدمــات وﺿمــان وصولﻬــا إلــى الخدمــات.

الركــ�ة الﺜالﺜــة :ال�ويــﺞ للقــرار يﻬــدف إلــى :دمــﺞ القــرار  1325بالربامــﺞ علــى
املســتوى الوﻃــﲏ.
الركــ�ة الرابعــة :التمكــ� اﻻجتماعــي واﻻقتﺼــادي يﻬــدف إلــى ﺣﺼــول املــرأة فــي
العــراق علــى أﺣــوال اقتﺼاديــة أفﻀــل واســتقالل أﻛــرب.
الركــ�ة الخامســة :الت�يعــات وإنقــاذ القوانــ� الﻬــدف :مواءمــة الت�يعــات الوﻃنيــة
مــع املعايــري واﻵليــات الدوليــة.

الركــ�ة السادســة :ﺣشــد املــوارد والرصــد والتقييــﻢ الﻬــدف :أن تحظــى عمليــة تنﻔيــﺬ
خطــة العمــل الوﻃنيــة الخاصــة بالقــرار  1325بدعــﻢ جميــع الجﻬــات الﻔاعلــة.
وقــد نالــﺖ الخطــة املﺼادقــة مــﻦ الحكومــة الﻔيدراليــة ومــﻦ ﺣكومــة إقليﻢ(.بــدون رصــد
م�انيــة خاصــة لتنﻔيﺬهــا).

(*) أقرت في نيسان 2015/مﻦ قبل ﺣكومة إقليﻢ ﻛوردستان  -العراق
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اﳌﻄﻠﺐ الﺜاﻧﻲ :مﺸروﻉ اﻻﺳﱰاﺗيﺠية الﻮﻃنية لتنﻤية اﳌرﺃﺓ يف اإلﻗﻠيﻢ
فﻬــى تمتــد لعــ� ســنوات ( )2026-2016فقــد رﻛــﺰت علــى تعﺰيــﺰ الجﻬــود مــﻦ أجــل تمكــ�
املــرأة ،وقــد ﺷــخﺼﺖ مجــاﻻت الت�يعــات والقوانــ� ومجــاﻻت (ال�بيــة والتعليــﻢ ،الﺼحــة
العامــة والﺼحــة اﻻنجابيــة) مشــارﻛة املــرأة وتمكينﻬــا فــي املجــال اﻻقتﺼــادي ،واملشــارﻛة
فــي املجــال الســياﳼ واتخــاذ القــرار.
وقــد ﺣــددت اﻵليــات املؤسســاتية للتنﻔيــﺬ واملتابعــة والتقييــﻢ (وقــد اســتندت اﻻســ�اتيجية
إلــى تحليــل املعطيــات والبيانــات الرســمية وبيانــات املنظمــات املدنيــة ،املحليــة والدوليــة).
ُ
)*(
اﳌﻄﻠﺐ الﺜالﺚ :ﺧﻄة اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ لﺸﺌﻮﻥ اﳌرﺃﺓ )(2015-2012
فقد تﻀمنﺖ ﺛالث أولويات:
 )1تعﺰيﺰ وتﻔعيل مشارﻛة املرأة في مواقع صنع القرار.
 )2تﻔعيل القوان� املعنية بحقوق املرأة ودعﻢ املؤسسات القﻀاﺋية في هﺬا الﺼدد.
 )3اتباع السياسيات الحساسة للنوع اﻻجتماعي في إعداد امل�انيات.
ﻛمــا رﻛــﺰت برامــﺞ ومشــاريع منظمــات املجتمــع املدنــي علــى قﻀايــا التمكــ� واملشــارﻛة فــي
عمليــات التنميــة وفــي صناعــة القــرار.
اﳌﻄﻠﺐ الرابﻊ :اﳌﺆﺳسات اﳊﻜﻮمية ومنﻈﻤات اﺠﻤﻟتﻤﻊ اﳌدﻧﻲ
ﻛانــﺖ املؤسســات الحكوميــة ومنظمــات املجتمــع املدنــي منﻬمكــة فــي إعــداد الخطــﻂ القطاعية
للــوزارات والقطاعــات املعنيــة لتنﻔيــﺬ (الخطــة الوﻃنيــة) للقــرار  ،1325ودراســة توصيــات
(ســيداو) مــﻦ أجــل العمــل علــى تنﻔيﺬهــا (ﺣيــث ﻛان اﻻجتمــاع مــع وفــد العــراق فــي
فربايــر )2014/إﺿافــة إلــى اﻻنﻬمــاك فــي املشــاريع الخاصــة بتنﻔيــﺬ (الخطــة اﻻســ�اتيجية
لتنميــة املــرأة فــي إقليــﻢ ﻛوردســتان ،واســ�اتيجية مناهﻀــة العنــﻒ ﺿــد املــرأة) وخطــﻂ
خاصــة بالتمكــ� اﻻقتﺼــادي للمــرأة ...،إلــﺦ.

(*) تﻢ تحديث الخطة في نﻬاية  2015لتﻀاف إليﻬا فقرتان:
أ -دعﻢ اﺣتياجات النازﺣات والالجئات مﻦ خالل خطﻂ و برامﺞ واقعية.
ب -التمك� اﻻقتﺼادي للمرأة
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ﺗغيري اﻷوليات يف ﻋﻤﻞ اﳌﺆﺳسات اﳊﻜﻮمية ومنﻈﻤات اﺠﻤﻟتﻤﻊ اﳌدﻧﻲ
فــي صيــﻒ  ،2014أعــادت جميــع املؤسســات الحكوميــة واملدنيــة ترتيــب األولويــات ،بحيــث
أصبحــﺖ قﻀيــة والنازﺣــ� واملختطﻔــ� واملختطﻔــات األﻃﻔــال امل�ديــﻦ وفاقــدي املــﺄوى
والعاﺋلــة (نتيجــة اﻹرهــاب) تحتــل األولويــة فــي برامــﺞ الــوزارات واملؤسســات املعنيــة،
وﻛﺬلــﻚ منظمــات املجتمــع املدنــي بمــا فيﻬــا النســاﺋية واملنظمــات الدوليــة ووﻛاﻻت األمــﻢ
املتحــدة والــدول املانحــة مــﻦ هنــا ﺣﺼــل بعــﺾ التعــ� لﻔــ�ة وجــ�ة فــي الربامــﺞ
اﻻعتياديــة لﻬــﺬه املؤسســات مــﻦ أجــل صــب جــل اﻻهتمــام بالقﻀايــا الــﱵ أفرزهــا الوﺿــع
الجديــد.
فقــد أعــدت خطــة ﻃــوارئ ملحــﻖ بالخطــة الوﻃنيــة لتنﻔيــﺬ القــرار ( 1325بعنــوان خطــة
الطــوارئ الخاصــة بقــرار مجلــس األمــﻦ  / 1325خطــة قطاعيــة خاصــة بﺈقليــﻢ ﻛوردســتان
ـ العــراق).
استندت إلى عدد مﻦ الرﻛاﺋﺰ األساسية:

 .1اﺣــ�ام الطابــع املدنــي واﻹنســاني ملخيمــات النازﺣــ� ،وأن تراعــي اﻻﺣتياجــات
الخاصــة للنســاء فــي تﺼميــﻢ تلــﻚ املخيمــات.

 .2وﺿع آليات محددة عاجلة لحماية النساء النازﺣات الناجيات مﻦ العنﻒ.

 .3تبــﲏ سياســات و إجــراءات اســتثناﺋية تﻀمــﻦ عمليــة إعــادة النســاء املختطﻔــات
واملﻔقــودات أﺛنــاء الــ�اع والعمليــات العســكرية.

 .4اتخــاذ ﻛل اﻹجــراءات ال�وريــة لﻀمــان إجــراء تحقيقــات �يعــة وفعالــة مــﻦ جانب
الﻬيئــات املســتقلة لحقــوق اﻹنســان والجﻬــات املختﺼــة تنظــر فــي الشــكاوي الــﱵ
تقدمﻬــا النســاء النازﺣــات.
 .5التطبيــﻖ الكامــل للقانــون مــﻦ أجــل إنﺼــاف وﺣمايــة الناجيــات مــﻦ الخطــﻒ أو
العنــﻒ الجنــﴘ وتوفــري املســاعدة القانونيــة الالزمــة باعتمــاد القوانــ� العراقيــة
والدوليــة فــي أوقــات الــ�اع والعمليــات العســكرية ومعاقبــة مرتكبيﻬــا.

 .6التمكــ� اﻻقتﺼــادي واﻻجتماعــي للنســاء النازﺣــات عــرب اﻻســتﻔادة مــﻦ املــوارد
الب�يــة املتوافــرة فــي مواقــع النازﺣــات.

 .7ﺿمان عودة النازﺣ� بسالم وتام� الحد األدنى مﻦ الحياة الكريمة.

بالنســبة إلــى خطــة املجلــس األعلــى لشــئون املــرأة فــي ﺣكومــة إقليــﻢ ﻛوردســتان ،فقــد
جــرى إعــادة تنظيــﻢ األولويــات ،فــي صيــﻒ  2014فقــد أﺿيﻔــﺖ فقــرة تؤﻛــد علــى رســﻢ
الخطــﻂ والربامــﺞ الخاصــة بﺄوﺿــاع النازﺣــات بالدرجــة األساســية ﻛمــا جمــدت الﻔقــرة
الخاصــة بامل�انيــة الحساســة للجنــدر.
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
بالنسﺒة إلى الوزارات املعنية:
فقــد قامــﺖ وزارة ال�بيــة باســتحداث صﻔــوف فــي املــدارس األساســية واﻻعداديــة خاصــة
بالالجئــ� الســوري� تجــري الدراســة فيﻬــا باللغــة العربيــة مــع تﺄم� املدرســ� واملدرســات
مــﻦ الالجئــ� أنﻔســﻬﻢ ،وﻛﺬلــﻚ فتــﺢ مــدارس الكتــب الدراســية باللغــة العربيــة.
وﻛﺬلــﻚ فتــﺢ مــدارس جديــدة خاصــة بالنازﺣــ� فــي املخيمــات وخــارج املخيمــات فــي
محﻔظــة أربيــل تــﻢ تخﺼيــﺺ  19قطعــة أرض لبنــاء مــدارس فــي مناﻃــﻖ تواجــد النازﺣــ� .
السليمانية  4مدارس للنازﺣ� والالجئي� وتعي�  30مدرساً ومدرسة و  6إداري� .

وهكــﺬا بالنســبة إلــى مشــاريع وزارة الﺼحــة ووزارة العمــل والشــئون اﻻجتماعيــة ،وزارة
البلديــات ،وزارة الﺰراعــة ،وزارة الكﻬربــاء ،وﻏريهــا مــﻦ الــوزارات ،لتقديــﻢ خدمــات اﻹســكان
وتﺄمــ� الكﻬربــاء واملــاء واملجــاري  ....إلــﺦ ومراﻛــﺰ الدعــﻢ النﻔــﴗ والقانونــى وإعــادة
التﺄهيــل والﺼحــة والتعليــﻢ واملعيشــة اليوميــة ،مراﻛــﺰ وزارة العمــل والشــؤون اﻻجتماعيــة
مراﻛــﺰ)*( الدعــﻢ النﻔــﴗ واﻻجتماعــى لﻸﻃﻔــال  /مرﻛــﺰ صحــي رﺋيــﴗ ﻻســتقبال الناجيــات
مــﻦ الخطــﻒ فــي دهــوك وتقديــﻢ الخدمــات الﺼحيــة لﻬــﻦ.
لقــد قدمــﺖ هــﺬه الخدمــات بالتعــاون وبدعــﻢ مــﻦ املنظمــات الدوليــة ووﻛاﻻت األمــﻢ املتحــدة،
ولكــﻦ هنــاك عبئــاً ﻛبــرياً علــى البنيــة التحتيــة والخدمــات وامل�انيــة فــي ﻇــروف أزمــة
ماليــة خانقــة  (.هــﺬا يﻔــ� تعطيــل تنﻔيــﺬ الﻔقــرة الخاصــة بامل�انيــة الحساســة للجنــدر
فــي خطــة املجلــس األعلــى لشــئون املــرأة ).
جــل نشــاﻃاتﻬا وخاصــة فــي  2014و  2015إلــى تقديــﻢ
أمــا منظمــات املجتمــع فقــد وجﻬــﺖ ُ
الخدمــات املتنوعــة لالجئــ� والنازﺣــ� فــي املجتمعــات وخارجﻬــا ،فﻬنــاك عــدد مــﻦ املراﻛــﺰ
نشــري إلــى عــدد منﻬــا :
 .1في دهوك (املرﻛﺰ اﻻجتماعي "ﺋيمﻪ") منظمة ﺋيمﻪ للتنمية.
 .2في مجمع خانكي (املرﻛﺰ اﻻجتماعي روﺷﻦ).
 .3في ﺷيخان ( املرﻛﺰ اﻻجتماعي  )AFLFللمجتمع ال�يدي.
إﺿافة إلى مراﻛﺰ خاصة بالرعاية الﺼحية والنﻔسية لﻸﻃﻔال.
جــرت هــﺬه اﻹﺷــارة ال�يعــة والــﱵ ﻻتشــكل ســوى جــﺰء ﺿئيــل مــﻦ املﻬــات اﻻســتثناﺋية
الــﱵ دخلــﺖ إلــى برامــﺞ املؤسســات الرســمية وﻏــري الرســمية فــي إقليــﻢ ﻛوردســتان.

((*)) افتتﺢ هﺬا املرﻛﺰ في أﻛتوبر  2014بقرار مﻦ رﺋيس مجلس الوزراء ﺣكومة إقليﻢ ﻛوردستان  -العراق .
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مﻦ أبرز مايمكﻦ استخﻼﺻﻪ مﻦ هﺬ ِه الورقة الﺒﺤﺜية:

 إن ال�اعــات وأجــواء عــدم اﻻســتقرار تﺼيــب املــرأة فــي الﺼميــﻢ وتــؤدي إلــى تراجــعﺣقوقﻬــا وموقعﻬــا فــي الحيــاة العامــة ﻛمــا تــؤدي إلــى تعطيــل القوانــ� الخاصــة
بحقوقﻬــا.

 إن فكــر التطــرف واﻹرهــاب وال�اعــات ،العســكرية منﻬــا خاصـ ًة ،أول مــﻦ تســتﻬدفـث تﺼبــﺢ ســالﺣاً فــي ال�اعــات الدمويــة لتحطيــﻢ معنويــات الخﺼــﻢ.
هــي املــرأة ﺣيـ ُ
 -في أوﺿاع ال�وح والت�د تﻬمل اﻻﺣتياجات الخاصة للنساء.

 -يتعرض النسيﺞ اﻻجتماعي إلى خطر التﻔكﻚ.

ٍ
ﻵماد ﻃويلة.
ي�ك آﺛاراً مستقبلية سلبية
ُﻛل هﺬا
ُ

مــﻦ جﻬــة ﺛانيــة ،تســتطيع املــرأة أن تلعــب دوراً إيجابيــاً محوريــاً فــي مثــل هــﺬ ِه األوﺿــاع
فــي مجــاﻻت الحمايــة والوقايــة واملشــارﻛة فــي صنــع القــرار .ﻛمــا تــربز أهميــة العمــل
التشــارﻛي للمؤسســات الرســمية املعنيــةُ ،ﻛل ﺣســب اختﺼاصـ ِ
ـﻪ ،ومنظمــات املجتمــع املدنــي
فــي مواجﻬــة هــﺬ ِه األوﺿــاع .
إن جســامة املﻬمــات املســتقبلية تتطلــب التﺼــدي لﻬــا وخطــورة التحديــات بشــكل خــاص
بالنســبة للمــرأة والطﻔــل ،وتتطلــب وقﻔــة جــادة علــى الﺼعيــد اﻹقليمــي والدولــي.
نشــري هنــا إلــى عــدد مــﻦ املســاﺋل نراهــا مــﻦ املســاﺋل الجوهريــة فــي هــﺬه األوﺿــاع،
ﻛتوصيــات للعمــل املســتقبلي:
 .1مراعــاة اﻻﺣتياجيــات الخاصــة بالنســاء واألﻃﻔــال الالجئــ� والنازﺣــ� بدقــة ،والــﱵ
تتجــاوز الســكﻦ واملــﺄﻛل وامللبــس.
 .2تخﺼيــﺺ نســبة خاصــة مــﻦ الدعــﻢ الدولــي املوجــﻪ إلــى الالجئــ� والنازﺣــ� إلــى
اﺣتياجــات املــرأة والطﻔــل الــﱵ تبــدأ مــﻦ لحظــة اﻻســتقبال واﻹســكان.

 .3رفــع درجــة التنســيﻖ بــ� الحكومــات ومنظمــات املجتمــع املدنــي املحليــة واألمــﻢ املتحــدة
واملنظمــات الدوليــة والجﻬــات املانحــة ،فــي رســﻢ الخطــﻂ ورســﻢ الربامــﺞ وفــي التنﻔيــﺬ
واملتابعــة.

� .4ورة ال�ﻛــ� علــى مكافحــة فكــر التطــرف واﻹرهــاب ﻛربنامــﺞ ﻃويــل األمــد بشــكل
خــاص فــي املجتمعــات الــﱵ تعانــي مــﻦ املمارســات اﻹرهابيــة.
 .5أن ترﻛﺰ هﺬه الربامﺞ على تمك� املرأة وتوفري الﻔرص املتكافئة أمامﻬا.

منــع ﻛل املمارســات العمليــة واللﻔظيــة الــﱵ تــﴘء إلــى املــرأة وتتدخــل فــي خﺼوصياتﻬــا
(امللبــس ،العمــل ،اســتخدام وســاﺋل النقــل والتكنولوجيــا ... ،وﻏريهــا).
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﳌراﺟﻊ
(:)1
أ ـ تقرير منظمة الﻬجرة الدولية أﻛتوبر . 2014
ب ـ تقريــر املديريــة العامــة للﻬجــرة واملﻬجريــﻦ فــي وزارة الداخليــة لحكومة إقليﻢ ﻛوردســتان
_ العراق .
(:)2
أ ـ تقريــر النتاﺋــﺞ العامــة لقيــاس الﻔقــر فــي العــراق لســنة  ،2013الجﻬــاز املرﻛــﺰي لﻺﺣﺼاء/
وزارة التخطيــﻂ جمﻬوريــة العراق.
ب ـ دراسة أجرتﻬا وزارة التخطيﻂ في جمﻬورية العراق أب .2015
( )3دراســة أجريــﺖ مــﻦ قبــل املديريــة العامــة لشــئون األيﺰيديــة ،وزارة األوقــاف والشــئون
الدينيــة  -ﺣكومــة إقليــﻢ ﻛوردســتان _ العــراق تحــﺖ عنــوان (إﺣﺼــاءات املديريــة العامــة
لشــئون األيﺰيديــة مــﻦ  2014/8/2لغايــة .)2015/12/30
( )4بيانــات املديريــة العامــة للﻬجــرة واملﻬجريــﻦ فــي وزراة الداخليــة  /ﺣكومــة إقليــﻢ
ﻛوردســتان  -العــراق.
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