
املؤتمر السادس ملنظمة املرأة العربية

“دور النساء يف الدول العربية ومسارات اإلصالح والتغيري”
القاهرة: 13 - 14 ديسمرب 2016

ورقة بحثية

املرأة في مناطق الزناع

املرأة الكوردستانية و دورها في مواجهة اإلرهاب   

األستاذة/ بخشان زنكنة

األمني العام للمجلس األعلى لشئون املرأة
 حكومة إقليم كوردستان 

جمهورية العراق  



املؤتمر السادس ملنظمة املرأة العربية

“دور النساء يف الدول العربية ومسارات اإلصالح والتغيري”
القاهرة: 13 - 14 ديسمرب 2016

ورقة بحثية

املرأة في مناطق الزناع

املرأة الكوردستانية و دورها في مواجهة اإلرهاب   

األستاذة/ بخشان زنكنة

األمني العام للمجلس األعلى لشئون املرأة
 حكومة إقليم كوردستان 

جمهورية العراق  





 ”دور النساء يف الدول العربية ومسارات اإلصالح والتغيري“

احملتويات

3تمهيد: الدور امل�ايد للمرأة في املجتمعات النامية ...................................

5أشكال التضامن والتعاون والتنسيق لتحقيق السلم واالستقرار .................

5ال�اعات واثارها السلبية على السلم املجتمعي: .....................................

6املراة ضحية العنف وال�اعات ..........................................................

7املبحث األول: العنف السيايس في العراق .............................................

7املطلب األول: أوضاع املرأة في إقليم كوردستان ـ العراق ........................

7الفرع األول: أوضاع املرأة الكوردستانية قبل احتالل داعش ....................

9الفرع الثاني: أوضاع املرأة في كوردستان بعد احتالل داعش ..................

املطلب الثاني: شهادة لعدد من النساء عن ممارسة تنظيم داعش األرهابي 
11في املناطق املحتلة ............................................................................

11الفرع األول: الشهادة األولى ..............................................................

12الفرع الثاني: الشهادة الثانية .............................................................

12الفرع الثالث: الشهادة الثالثة ..............................................................

13املبحث الثاني: ..................................................................................

املطلب األول: الخطة الوطنية لتنفيذ القرار 1325 وقد بنيت على ست ركائز 
أساسية للعمل مع تشخيص الجهات املعنية بالتنفيذ واملتابعة، واإلجراءات 
13والخطط القطاعية مع األهداف االس�اتيجية لكل رك�ة..........................

14املطلب الثاني: م�وع االس�اتيجية الوطنية لتنمية املرأة في اإلقليم .......

1



املؤمتر السادس ملنظمة املرأة العربية

14املطلب الثالث: خطة املجلس األعلى لشئون املرأة )2015-2012( ..............

14املطلب الرابع: املؤسسات الحكومية ومنظمات املجتمع املدني ...................

15تغيري األوليات في عمل املؤسسات الحكومية ومنظمات املجتمع املدني ......

16بالنسبة إلى الوزارات املعنية ..............................................................

17الخالصة والتوصيات .......................................................................

18املراجع ............................................................................................
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متهيد

الدور املتزايد للمرأة يف اجملتمعات النامية

عنــد البحــث فــي دور املــرأة فــي العمليــات الجارية في أي مجتمع، يتطلــب أن يجري ذلك في 
ســياق مســتوى التطــور االقتصــادي االجتماعــي لذلــك املجتمــع، البنيــة الثقافيــة واملوروثــات 
التاريخيــة، األفــكار الســائدة وتلــك الــيت 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 االقصــاء واإلهمــال فــي السياســات والربامــج التنمويــة 
ــاذ  ــي اإلدارات ورســم السياســات واتخ ــة ف ــل وال�اك ــن التفاع ــري ع ــى حــد كب ــدة إل ومبع
ــرارات. وكذلــك فــي القضايــا الــيت تتعلــق بحقــوق اإلنســان وحقــوق املواطنــة وبرامــج  الق
ــا  ــالت األ�، وم ــرص املناســبة وخاصــة معي ــم والف ــى الدع ــر إل ــة وتفتق ــاء الديمقراطي بن

زالــت النســاء يشــكلن الفئــة األكــ� فقــراً فــي هــذه املنطقــة.

ــة وإدارة  ــات التنمي ــي عملي ــى أداء دور فاعــل ف ــع إل ــرأة وتتطل ــح امل ــة تطم ــة ثاني مــن جه
شــئون املجتمــع ك�يكــة حقيقيــة إضافــة إلــى دورهــا فــي األ�ة الــذي تريــده أن يكــون 

ــاراً. ــة وقــوة وأكــ� اعتب أكــ� فعالي

يالحــظ علــى الرغــم مــن كل ذلــك، ونتيجــة إل�ار املــرأة نفســها، ومــن خــالل الفعاليــات 
ــا فــي عــدد مــن املناطــق  ــة خــالل الســنوات األخــرية خصوصــاً، حضــور ملمــوس له املدني
والبلــدان فــي اشــ�اكها )اشــ�اك وليــس �اكــة( فــي العديــد مــن الربامــج املجتمعيــة 
والثقافيــة واإلداريــة ال بــل وحــىت االقتصاديــة والسياســية فرضتهــا عوامــل عديــدة، منهــا:

1. التوجــه نحــو العمــل خــارج البيــت لدعــم دخــل األ�ة ومــا يفرضــه ذلــك مــن التمتــع 
ــا. ــة واالختــالط واســتخدام التكنولوجي بهامــش مــن الحري

2. حاجــات العمليــات التنمويــة فــي بلــدان املنطقــة ملالحقــة التطــور العاملــي فــي مختلــف 
مجــاالت التكنولوجيــا والصناعــة والزراعــة والثقافــة وغريهــا.

3. توســع مفاهيــم مســاواة املــرأة وانتشــارها، والتأكيــد علــى أهميــة دمــج قضايــا املــرأة 
فــي عمليــات التنميــة الشــاملة وال�كــ� علــى تمكــ� املــرأة كمحــور أســايس فــي عمليــة 

التنميــة الب�يــة.

4. ربط قضية الديمقراطية وحقوق اإلنسان أك� فأك� مع حقوق املرأة ومشاركتها.

5. نزوع شعوب املنطقة إلى التطور بآفاق مدنية )بعدما عاشت الكوارث(.
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ــان  ــوق االنس ــة الخاصــة بحق ــرارات الدولي ــق والق ــم، املواثي ــذه املفاهي ــري ه ــزز تأث ــا ع مم
وحقــوق املــرأة واألهــداف التنمويــة الــيت تطرحهــا املنظمــة الدوليــة بتكريســها نقاطــاً خاصــة 
وأهدافــاً خاصــة باملــرأة )األهــداف التنمويــة لأللفيــة وخطــة التنميــة االســ�اتيجية 2030( 

لألمــم 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 
ــة، وتعمــل  ــات الدولي ــي مــن املنظم ــا. تحظــى هــذه املؤسســات بدعــم تقــين ومال املــرأة فيه
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 واالســ�اتيجيات الخاصــة بالنهــوض باملــرأة وتمكينهــا كمــا 
تعــىن بــاإل�اف علــى خطــط املؤسســات املعنيــة لتنفيــذ هــذه السياســات ومتابعــة عمــل 

هــذه املؤسســات أي التوجــه نحــو مأسســة قضيــة املــرأة.

ــى الربملانــات  ــة مــن النســاء إل ــا فرضــت النضــاالت النســائية إلــى صعــود نســب معين كم
واملجالــس املحليــة، ســواء عــن طريــق الكوتــا أو بدونهــا، وهكــذا بالنســبة إلــى قيــادات 
ــرار. ــع الق ــع صن ــي مواق ــرأة ف ــان مشــاركة امل ــن أجــل ضم ــك م ــات. وذل األحــزاب واملنظم

وفــي أوضــاع تفــيش العنــف واإلرهــاب والتطــرف، تقــوم املــرأة بــدور غــري قليــل فــي مجابهــة 
هــذا الوضــع والتصــدي لجميــع أشــكال العنــف والتطــرف والدعــوة للحفــاظ علــى النســيج 

املجتمعــي والتماســك والتكافــل االجتماعــي.

ــى الالجئــ� والنازحــ�، والنظــر  ــدم إل ــأ فــي الخدمــات الكبــرية الــيت تق ــك جلي ــر ذل ويظه
ــم هــذه  ــي تقدي ــدور أكــرب ف ــرأة ب ــوم امل ــال، وتق ــي االحتياجــات الخاصــة للنســاء واألطف ف
الخدمــات ســواًء الخدمــات املعيشــية، اليوميــة أو الصحيــة )البدنيــة والنفســية(، ومــا يتعلــق 

أيضــاً بالجوانــب الروحيــة، وكذلــك مــا يتعلــق بالجوانــب ال�بويــة لألطفــال واألحــداث.

رغــم الــدور اإليجابــي للمــرأة فــي الشــأن العــام ودورهــا الكبــري فــي أوضاع العنــف واإلرهاب 
والتطــرف والتصــدي إلثــارة وتحــدي املخاطــر إال أنــه فــي كل مجــال مــن هــذه املجــاالت الــيت 
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 واالستقرار

ــات ال�اعــات والحــروب،  ــي أوق ــة ف ــاء إضافي ــن أعب ــرأة م ــى كاهــل امل ــع عل رغــم كل مايق
ــا  ــة، ومنه ــي املجتمعــات النامي ــرأة ف ــا إال أن امل ــاة وقســاوة الحــروب عليه ورغــم كل املعان
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 الحــاالت تقبــل 
املجتمعــات املحليــة لهــذا الــدور، ومــن املظاهــر البــارزة فــي أوقــات ال�اعــات والحــروب هــو 
التضامــن والتعــاون بــ� منظمــات املجتمــع املدنــي عمومــاً واملنظمــات النســائية الوطنيــة 

واإلقليميــة والدوليــة مــن أجــل تحقيــق الســلم والتضامــن.

منــذ العقــد األخــري مــن القــرن املــايض توســعت النضــاالت، 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 واالســ�اتيجيات الوطنيــة نحــو تحقيــق 

املساواة. 

وفعــالً تحققــت  مكتســبات غــري قليلــة علــى صعيــد الت�يعــات واإلجــراءات الوطنيــة ممــا 
تــرك أثــراً ايجابيــاً فــي ممارســة املــرأة لــدور أكــرب وأكــ� فاعليــة فــي ظــل أوضــاع التطــرف 
ــة  ــي املقدم ــرأة ف ــربز امل ــى االختطــاف والســيب، ت ــ�وح وتعــرض النســاء إل واإلرهــاب وال
لتقديــم الخدمــات وفــي التوعيــة بــ� النازحــ� والالجئــ� وبشــكل خــاص النســاء واألطفال. 

النزاعات وآثارها السلبية على السلم اجملتمعي

الشــك أن النمــو واالزدهــار فــي أي مجتمــع يتحقــق بتوافــر األمــن واالســتقرار فيــه بعيــداً عــن 
الحــروب وال�اعــات، وأحــد األســس املهمــة لهــذا النمــو واالزدهــار هــو ضمــان الســلم األهلــي 
ــي،  تتواصــل  ــلم املجتمع ــن واالســتقرار والس ــي ظــروف األم ــث ف ــي حي ــلم املجتمع أو الس
ــح  ــث تصب ــع بحي ــراد املجتم ــات أف ــا حاجي ــا تتصاعــد معه ــة وتتصاعــد كم ــات التنمي عملي
ــة مــا تصبــح حاجــة أساســية لإلنســان  ــاً فــي مرحل بعــض األمــور الــيت كانــت تعتــرب ترف
ــدى  ــع مســتوى الوعــي ل ــه املجتمــع املعــىن ويرتف ــذي يصل ــى املســتوى املتطــور ال نظــراً إل
ــق  ــزز تطبي ــة يتع ــاالت املختلف ــي املج ــداع ف ــه لإلب ــرد وإمكانيات ــة الف ــزداد رفاهي ــراده ت أف
مبــادئ الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان ، يتمتــع االطفــال بالصحــة والدراســة الســليمة 
واآلمنــة لينشــأ جيــل صحــي قــادر علــى بنــاء ســليم. وهكــذا بالنســبة للمــرأة والرجــل 

ــوق وغريهــا. ــي الحق ــا االجتماعــي وف ــي موقعهم ــة واملســاواة ف ــق العدال وتحقي
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لقــد عانــت الكثــري مــن بلــدان املنطقــة العربيــة مــن األنظمــة الديكتاتوريــة وسياســاتها 
املجحفــة بحــق شــعوِبها، وقــد أدت إلــى توتــرات سياســية اجتماعيــة ولــدت حــاالت العنــف، 
وكان مــن آثارهــا نشــوء اســتقطابات حــادة وتفجــر ال�اعــات والتطــرف الطائفــي واملذهــىب 
العرقــي والقبلــي واإلرهــاب، تؤثــر هــذه األوضــاع علــى وحــدة الشــعوب، وتســتغل لصالــح 
ــب  ــة ويصي ــة والثقافي ــن خــارج الحــدود تســبب تقويــض كل االنجــازات املدني ــات م تحالف
النســيج االجتماعــي بــ�خ عميــق ممــا يثــري عمليــات االنتقــام بشــىت الطــرق، يــ�ح ســكان 
مــدن وقصبــات وقــرى بكاملهــا، وتتعــرض إلــى هــدم وحــرق وألغــام مزروعــة وتصبــح مخزنــاً 
ــة  ــر الجماعي ــ� املقاب ــوت وتن ــارود وامل ــة الب ــا رائح ــوح منه ــة تف ــا األســلحة امل�وك لبقاي
تنتهــك املقدســات، كل ذلــك يــؤدي إلــى املزيــد مــن االنقســام املجتمعــي الــذي قــد يمتــد آثــاره 

إلــى عقــود مــن الســنوات.  

املرأة ضحية العنف والصراعات

أصبحــت املــرأة ســالحاً فــي هــذه الحــروب وال�اعــات، فهــي اســتغلت لكــ� الطــرف املقابــل 
ــا  ــن خاطفه ــل م ــى الحم ــاع وتشــ�ي، تجــرب عل ــه، واســتعبدت جنســياً تب ــم كرامت وتحطي

ومالكهــا.... إلــخ. 

تتباهــى املجموعــات اإلرهابيــة بأفعالهــا هــذا تجــاه املــرأة وتعتربهــا جــزءاً مــن االنتصــار 
علــى الطــرف اآلخــر.

ــرارات  ــن الق ــد م ــة، وأصــدرت العدي ــذه الحال ــاً له ــم املتحــدة انتباه ــة األم ــت منظم ــد أول لق
ــى  ــد عل ــذي يؤك ــرار 1325 ال ــا الق ــن أبرزه ــ�اع، وم ــي حــاالت ال ــرأة ف تخــص أوضــاع امل

ــ�اع. ــي حــاالت ال ــرأة ف ــى امل ــة واملشــاركة بالنســبة إل ــة والحماي الوقاي

إن الوقايــة يجــب أن تأتــي قبــل انــدالع 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 اإلرهــاب، اعتبــارات وجــود النســاء واألطفــال فــي املناطــق الــيت 

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 حــاالت الحــروب وال�اعــات فهــي عميقــة، يمكــن أن ينشــأ جيــل 
ــاً مــن أبســط  ــام محروم ــي الخي ــداً عــن الدراســة ، يعيــش ف ــراً بالتطــرف، وبعي كامــل متأث
ــاً. ــا يشــكل خطــراً مســتقبلياً حقيقي ــة، مم ــاة ناهيــك عــن ممارســة الطفول مســتلزمات الحي
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املبحث األول

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 املجــاالت، العــراق 
بلــد فيــه كل االمكانيــات والفــرص ليعيــش شــعبه بــكل ألوانــه حيــاة آمنــة مرفهــة ومزدهــرة. 
ولكــن العــراق اآلن بلــد مدمــر يعيــش حوالــي )10%( مــن 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.

املطلب األول: أوضاع املرأة يف إقليم كوردستان ـ العراق

الفرع األول: أوضاع املرأة الكوردستانية قبل احتالل داعش

ــى  ــرن املــايض، تجل ــذ تســعينيات الق ــة من حققــت املــرأة الكوردســتانية منجــزات غــري قليل
ذلــك فــي عــدد مــن الت�يعــات والقــرارات واملؤسســات ذات العالقــة، وفــي توســع نطــاق 

عمــل املنظمــات النســائية وتطورهــا وأيضــاً فــي توجههــا نحــو التخصــص.  

ــي  ــرأة ف ــاركية للم ــاهمة التش ــا باملس ــراً اهتمامه ــم كوردســتان مبك ــة إقلي ــت حكوم ــد أول لق
مختلــف املياديــن، ورفــع العقبــات أمــام تمكينهــا وتفعيــل دورهــا، إال أن ذلــك ليــس باألمــر 
ــة،  ــد انعكــس ذلــك فــي عــدد مــن الت�يعــات والقوانــ� واإلجــراءات الحكومي اليســري، وق
وأن تأســيس املجلــس االعلــى لشــئون املــرأة فــي اإلقليــم برئاســة رئيــس الحكومــة وعضويــة 

عــدد مــن الــوزراء املعنيــ� فــي عــام 2010 يعتــرب ترجمــة لهــذا التوجــه.

وقــد ســبق ذلــك. اســتحداث مديريــة عامــة فــي وزارة الداخليــة ملكافحــة العنــف ضــد املــرأة 
)29 مكتبــاً، 17فرقــة جوالــة، 6 مديريــات( فــي مختلــف مــدن اإلقليــم.

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

)*( القانون رقم )8( لسنة 2011 )قانون 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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ــة كأعضــاء  ــوزارات املعني ــي ال ــف وحــل مشــاكلهن(*) وتشــخيص منســق أو منســقة ف العن
ارتبــاط مــع املجلــس األعلــى لشــئون املــرأة نحــو تشــكيل وحــدات جندريــة فــي الــوزارات 

إضافــة إلــى خطــط الــوزارات فــي مجــال املــرأة كل حســب اختصاصهــا.

وهناك ) 2890 ( منظمة مجتمع مدني ) 180 ( منها منظمات نسائية. 

 يعتمــد توجــه حكومــة إقليــم كوردســتان العــراق لتفعيــل دور املــرأة ورفــع العقبــات أمامهــا 
ــه  ــرأة في ــة امل ــي ودور ومكان ــع الحال ــار الواق ــن األســس تأخــذ بنظــر االعتب ــة م ــى جمل عل
والتطلعــات املســتقبلية، مــن منظــور تغيــريي، فــي عمليــة تنمويــة شــاملة ومــا يتطلبهــا مــن 
تطويــر الديمقراطيــة وتعزيــز تحقيــق مبــادئ حقــوق االنســان بمــا فــي ذلــك حقــوق املــرأة. 

يمكن االشارة إلى أبرز هذه األسس:

1. ربــط قضيــة حقــوق املــرأة عمومــاً بعمليــة التنميــة الشــاملة واملســتدامة ودمــج عمليــة 
تمكــ� املــرأة فــي اســ�اتيجيات التنميــة الب�يــة .

2. عــدم اقتصــار مهمــة تمكــ� املــرأة علــى جهــة حكوميــة  واحــدة بــل اعتبارهــا جــزءاً مــن 
ــس  ــي برامــج املجل ــم ف ــا كان ا�اك وزارات اإلقلي ــن هن ــة وم ــوزارات الحكومي ــة ال مهم

االعلــى لشــئون املــرأة فــي التخطيــط والتنفيــذ واملتابعــة.

ــار مــن تعزيــز  ــار قضيــة تمكــ� املــرأة قضيــة مجتمعيــة، ومــا يتطلــب هــذا االعتب 3. اعتب
ــم  ــة ووكاالت األم ــات الدولي ــي واملنظم ــع املدن ــات املجتم ــع منظم ــاون م ــة والتع ال�اك

املتحــدة.

4. توســيع برامــج مجتمعيــة لل�بيــة املدنيــة إضافــة إلــى كونهــا جــزءاً مــن املناهــج 
الدراســية الرســمية فــي املراحــل التعليميــة.

5. ربــط مســألة تمكــ� املــرأة بمفهــوم حقــوق اإلنســان 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 إليــواء الناجيــات مــن العنــف بالشــكل التالــي: ثالثــة منهــا تابعــة الــى وزارة العمــل والشــئون 
االجتماعيــة فــي كل مــن: أربيــل، الســليمانية، دهــوك. واحــدة فــي الســليمانية تابعــة الــى منظمــة مجتمــع مدنــي، واحــدة 
فــي كالر تابعــة الــى وزارة الداخليــة وهــي محطــة مؤقتــة اليــواء الناجيــات لفــ�ة التزيــد علــي )72( ســاعة لحــ� إحالتهــا 

إلــى مراكــز الســليمانية. إلــى مراكــز الســليمانية. 
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الفرع الثاني: أوضاع املرأة في كوردستان بعد احتالل داعش 

إن التطــورات السياســية واألمنيــة بعــد احتــالل تنظيــم داعــش اإلرهابــي ملناظــق وأراٍض 
واســعة مــن العــراق ) قــدرت بأكــ� مــن ثُلــث 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 2014 واجــه إقليــم كوردســتان-العراق وبشــكل غــري منتظــر، وخــالل فــ�ة 
ــف  ــن مختل ــ� م ــن املواطن ــوف م ــات األل ــ�وح مئ ــدة ب ــاً اســتثنائية  معق قصــرية أوضاع
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 اليت اســتقبلت 
النازحــ� والالجئــ� علــى طــول أكــ� مــن ألــف كيلومــ� علــى حــدود املــدن الكبــرية فــي 
إقليــم كوردســتان . وكان األلــوف مــن ســكان املناطــق الــيت وقعــت تحــت ســيطرة داعــش قــد 
اختطفــوا وأغلبهــم مــن النســاء واألطفــال ممــا وضــع علــى عاتــق الجهــات املعنيــة رســمية 
وغــري رســمية مهمــة إنقــاذ هــؤالء املختطفــ� واملختطفــات )أبعــدوا إلــى مناطــق أخــرى مثــل 

مدينــة املوصــل ومدينــة الرقــة( بالدرجــة األساســية وتلعفــر.  

ــي  ــن مليون ــ� م ــى أك ــم كوردســتان إل ــى إقلي ــف 2014 إل ــي صي ــدد النازحــ� ف وصــل ع
شــخص وغالبيتهــم مــن النســاء واألطفــال ، إضافــة إلــى أكــ� مــن 250 الــف الجــيء والجئــة 

مــن دول الجــوار يعيشــون فــي املخيمــات.(*)(1)

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 )4%(، ارتفعــت هــذه النســبة خــالل فــ�ة قصــرية إلــى )%12.5( 
ــات  ــات( وخدم ــدارس والجامع ــة )امل ــات التعليمي ــة،(2) والخدم ــى البطال ــبة ال ــذا بالنس وهك
امليــاه والكهربــاء واملجــاري إضافــة إلــى ضمــان األمــن كل هــذه املجــاالت ارتفعــت نســبها 

إلــى مديــات يصعــب تأمينهــا حــىت بالحــد األدنــى. 

فــي دراسســة حــول تأثــريات داعــش خاصــة ســهل نينــوى وقضــاء ســنجار اليت يســكنها غالبية 
يزيديــة ومســيحية نشــري إلــى مايلي وهي للفــ�ة مــن 3/8/2014 لغايــة 2016/8/5.(3)

)*( يحتضــن اإلقليــم حوالــي )47%( منهــم ويشــكل نســبة حوالــي 28% مــن ســكان اإلقليــم هنــاك 230 ألــف نــازح ونازحــة 
مســجل� فــي محافظــات اإلقليــم نزحــوا بعــد ســقوط النظــام الســابق فــي 2003، عــدد الذيــن نزحــوا فــي 2014 هــو مليــون 
450 ألــف مــن مختلــف محافظــات العــراق إلــى كوردســتان، منهــم نصــف مليــون مــن العــرب 450 ألفــا مــن الكــورد 255 ألفــاً 
مــن الفيليــ� 7200 مــن ال�كمــان أكــ� مــن خمســة آالف مــن األشــوري�، 14 الفــاً مــن الكلــدان، 42 الفــاً مــن ال�يــان، 47 

مــن الشــبك، يبلــغ عــدد ســكان مدينــة شــقالوة الســياحية 250 ألفــا، تحتضــن 35 ألــف نــازح و نازحــة. 
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كان عــدد االزديــ� فــي العــراق 550000 نســمة وبعــد هجــوم )داعــش( عــل قراهــم ومدنهــم 
وتهجريهــم قــ�ا نــزح مــا يقــارب 360000 شــخص الــى اقليــم كوردســتان وباألخــص مــن 

مناطــق قضــاء ســنجار.

عدد الشهداء جراء الهجمة 1293 شهيداً.

وقــد خلــف الهجــوم اإلرهابــي علــى مناطــق االيزديــ� عــدداً كبــرياً مــن اليتامــى واألطفــال 
بالنحــو التالــي:- 

- األطفال اليتامى من األب 1759 طفالً يتيماً.
- األطفال اليتامى من األم 407 أطفال يتامي.

- األطفال اليتامى من األبوين 359 طفالً.

وبهذا يكون مجموع االطفال اليتامى 2745 طفالً يزيدياً يتيماً.

وأثنــاء الهجــوم االرهابــي خلــف )داعــش( عــدد مــن مقابــر الجماعيــة لل�يديــ�، تــم اكتشــاف 
قســم منهــا فــي شــنكال وهــي 30 مقــربة جماعيــة لحــد اآلن.

أما عدد املزارات واملراقد الدينية املفجرة من داعش فهى 44 مزاراً ومرقداً. 

ــاء  ــاالً ونس ــ� رج ــف املواطن ــش بخط ــام داع ــد ق ــ� فق ــق االيزيدي ــه ملناط ــذ أول دخول من
واألطفــال.

-عدد املخطوف� الكلي 6413 مواطناً .
-عدد اإلناث 3543 امرأة ب� نساء وأطفال. 

-عدد الذكور 2870 رجالً مخطوفاً.

وقد تم تحرير عدد ال بأس به من املخطوف� على النحو التالي:-

املجموع الكلي للناج� من قبضة داعش 2652.

-عدد النساء الناجيات 956.

-عدد الرجال الناج� 328.

-عدد األطفال اإلناث 678.

-عدد األطفال الذكور 690.

وهنــاك 3761 شــخصاً مــا زال تحــت قبضــة داعــش ومنهــم 1909 إنــاث و1852 ذكــور، هــذه 
االحصائيــة لغايــة يــوم 2016/8/15 قابلــة للتغــري.  
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يعيــش حاليــاً فــي إقليــم كوردســتان حاليــاً حوالــي  1,800,000 نــازح ونازحــة وأكــ� 200 
ألــف الجــيء والجئــة )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 2014 وصــل أعدادهــم فــي 
مدينــة دهــوك مركــز املحافظــة الــى أكــ� بكثــري مــن ســكان املدينــة(.

ــل، )%15(  ــي محافظــة أربي ــي دهــوك، )32%( ف ــن النازحــ� ف ــي )62%( م يعيــش حوال
ــة الســليمانية.(4) محافظ

ــع  ــت املجتم ــة واجه ــة اجتماعي ــإن أخطــر قضي ــة الســائدة ف ــة املجتمعي ــى الثقاف بالنظــر إل
نينــوى  وســهل  شــنكال  مناطــق  مــن  والفتيــات  النســاء  اختطــاف  هــو  الكوردســتاني 
واســتخدامهن كعبيــد للجنــس وبيعهــن كســبايا والتوقعــات بإرســال بعــض منهــن الــى 
مناطــق بعيــدة خــارج الحــدود. وهنــاك احتمــال وجــود املختطفــ� واملختطفــات فــي مناطــق 
ــات  ــي مناطــق العملي ــا بحــذر ف ــيت يجــب التعامــل معه ــة ال ــا املهم ــال، هــو مــن القضاي القت

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 اإلرهابــي، 
فــكان أن أصــدر املجلــس الروحانــي االيزيــدي بيانــاً فــي 2015/2/6 يؤكــد فيهــا علــى �ورة 

اســتقبال الناجيــات باحــ�ام.(*) 

املطلــب الثانــي: شــهادة لعــدد مــن النســاء عــن ممارســة تنظيــم داعــش اإلرهابــي يف 
املناطــق احملتلــة

الفرع األول: الشهادة األولى 

ــة 2/أب/2014  ــة تــل قصــب )شــمال شنكال-ســنجار( تتحــدث عــن صبحي شــاهدة مــن قري
حيــث هاجــم تنظيــم داعــش اإلرهابــي املجمــع بقذائــف الهــاون، شــاهدة أخــرى تفيــد بــأن 
ســكان املجمــع كان بحــدود 2500_3000 عائلــة ولــم يكــن أهــل القريــة علــى علــم بالهجــوم 
عليهــم إال 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 االســتمرار 
لكــون االســلحة لديهــم لــم يتجــاوز الســالح الخفيــف، وعنــد التاســعة صباحــاً هــرب ســكان 
القريــة وفــي طريــق الهــروب رأت الشــاهدة الرجــال الذيــن هاجمــوا قريتهــا وهــم مــن قريــة 
ــا  ــع عائلته ــاهدة م ــت الش ــي حاول ــاس األفغان ــدون اللب ــوا يرت ــول( وكان ــا تق ــاورة )كم مج
)*( بيــان مــن املرجــع الديــين لعمــوم اإليزيديــة فــي العالــم / العــدد 28، التأريــخ 2015/2/6 موقعــة مــن قبــل: البابــا شــيخ 

هزتــو حاجــي إســماعيل األب الروحــي واملرجــع الديــين لعمــوم اإليزيديــة فــي العالــم.



املؤمتر السادس ملنظمة املرأة العربية

الصعــود الــى جبــل ســنجار، فــي الطريــق صادفــوا ســيارت� )لونهمــا أبيــض( ، أوقفوهــم 
وطلبــوا منهــم عــدم الهــروب وإذا اتخلــوا عــن ديانتهــم واعتنقــوا اإلســالم ، ســوف يحفظــون 

حياتهــم، الشــاهدة أســرية إلــى ماقبــل 9 أشــهر ) 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 اإلســالم والصــالة يوميــاً، فــي أحــد األيــام كان الحارســان مشــغول� 
بالتليفونــات، فقــررت الفتيــات الهــروب �ن علــى أقدامهــن ملــدة يومــ� وصلــن الــى 
ــون واالتصــال بشــقيق إحداهــن  ــى تيلف ــن مــن الحصــول عل ــة اســمها )راميــس( تمك القري
) تقــوم بوصــف طريــق الهــروب( لحــ� الوصــول إلــى أحــد مواقــع البيشــمركة فــي جبــل 

ســنجار.(*)

الفرع الثالث: الشهادة الثالثة 

امرأة مسيحية مواليد 1962

تقــول فــي 2014/8/7 هربنــا مــن قرقوش/قضــاء الحمدانيــة، أ�ت شــقيقيت وزوجهــا وأرســال 
الــى املوصــل اتصلــت شــقيقيت فــي نوفمــرب 2014 بوالدتــي وبعــد ذلــك لــم نســمع أي يشء 

عنهــا وبقــى مصريهــا مجهــوالً لحــد اآلن )تقريــر منظمــة شــلومو للتوثيــق 2016/4/12((**)

)*( تقرير من منظمة ئيمه الكوردستانية / أب 2016 )شهادتان األولى والثانية(.
( تقرير من منظمة شلومو للتوثيق )**( تقرير من منظمة شلومو للتوثيق 2016/4/12 )شهادة الثالثة( (
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املبحث الثاني

إزاء هــذه األوضــاع توجهــت برامــج املنظمــات املدنيــــة واملؤسســات الحكوميــة نحــو إنقــاذ 
النازحــ� والالجئــ� ورســم الخطــط لصيانــة حيــاة  إلــى  الضحايــا تقديــم الخدمــات 
ــن  ــات م ــات العســكرية، واســتقبال الناجــ� والناجي ــاء العملي ــات أثن ــ� واملختطف املختطف
األ� وتوفــري الحــد األدنــى مــن األجــواء النفســية والصحيــة واملعيشــة لهــم إضافــة إلــى 
التأثــري فــي نظــرة املجتمــع املحلــي للناجيــات وغريهــا مــن املهمــات الــيت فرضتهــا األوضــاع 

ــدة. الجدي

إلجــراء 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: 

املطلب األول:

الخطــة الوطنيــة لتنفيــذ القــرار 1325(*) وقــد بنيــت علــى ســت ركائــز أساســية للعمــل 
مــع تشــخيص الجهــات املعنيــة بالتنفيــذ واملتابعــة، واإلجــراءات والخطــط القطاعيــة 

مــع األهــداف االســ�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.

ــرأة  ــى: تحســ� الظــروف املعيشــة للم ــدف إل ــة ته ــة والوقاي ــة: الحماي الركــ�ة الثاني
ــات. ــى الخدم ــا إل ــان وصوله ــات وضم ــان الخدم ــا وضم ــان حقوقه وضم

الركــ�ة الثالثــة: ال�ويــج للقــرار يهــدف إلــى: دمــج القــرار 1325 بالربامــج علــى 
املســتوى الوطــين.

ــي  ــرأة ف ــى حصــول امل ــدف إل ــ� االجتماعــي واالقتصــادي يه الركــ�ة الرابعــة: التمك
ــة أفضــل واســتقالل أكــرب.  ــى أحــوال اقتصادي العــراق عل

الركــ�ة الخامســة: الت�يعــات وإنقــاذ القوانــ� الهــدف: مواءمــة الت�يعــات الوطنيــة 
مــع املعايــري واآلليــات الدوليــة. 

الركــ�ة السادســة: حشــد املــوارد والرصــد والتقييــم الهــدف: أن تحظــى عمليــة تنفيــذ 
خطــة العمــل الوطنيــة الخاصــة بالقــرار 1325 بدعــم 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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املطلب الثاني: مشروع االسرتاتيجية الوطنية لتنمية املرأة يف اإلقليم

فهــى تمتــد لعــ� ســنوات )2016-2026( فقــد ركــزت علــى تعزيــز الجهــود مــن أجــل تمكــ� 
املــرأة، وقــد شــخصت مجــاالت الت�يعــات والقوانــ� ومجــاالت )ال�بيــة والتعليــم، الصحــة 
العامــة والصحــة االنجابيــة( مشــاركة املــرأة وتمكينهــا فــي املجــال االقتصــادي، واملشــاركة 

فــي املجــال الســيايس واتخــاذ القــرار. 

وقــد حــددت اآلليــات املؤسســاتية للتنفيــذ واملتابعــة والتقييــم )وقــد اســتندت االســ�اتيجية 
إلــى تحليــل املعطيــات والبيانــات الرســمية وبيانــات املنظمــات املدنيــة، املحليــة والدوليــة(.

طة اجمللس األعلى لشئون املرأة (2015-2012)(*)
ُ
املطلب الثالث: خ

فقد تضمنت ثالث أولويات:

1( تعزيز وتفعيل مشاركة املرأة في مواقع صنع القرار.

2(  تفعيل القوان� املعنية بحقوق املرأة ودعم املؤسسات القضائية في هذا الصدد.

3( اتباع السياسيات الحساسة للنوع االجتماعي في إعداد امل�انيات.

كمــا ركــزت برامــج ومشــاريع منظمــات املجتمــع املدنــي علــى قضايــا التمكــ� واملشــاركة فــي 
عمليــات التنميــة وفــي صناعــة القــرار.

املطلب الرابع: املؤسسات احلكومية ومنظمات اجملتمع املدني

كانــت املؤسســات الحكوميــة ومنظمــات املجتمــع املدنــي منهمكــة فــي إعــداد الخطــط القطاعية 
للــوزارات والقطاعــات املعنيــة لتنفيــذ )الخطــة الوطنيــة( للقــرار 1325، ودراســة توصيــات 
)ســيداو( مــن أجــل العمــل علــى تنفيذهــا )حيــث كان االجتمــاع مــع وفــد العــراق فــي 
فربايــر/2014( إضافــة إلــى االنهمــاك فــي املشــاريع الخاصــة بتنفيــذ )الخطــة االســ�اتيجية 
لتنميــة املــرأة فــي إقليــم كوردســتان، واســ�اتيجية مناهضــة العنــف ضــد املــرأة( وخطــط 

خاصــة بالتمكــ� االقتصــادي للمــرأة،... إلــخ.

)*( تم تحديث الخطة في نهاية 2015 لتضاف إليها فقرتان:
أ- دعم احتياجات النازحات والالجئات من خالل خطط و برامج واقعية.

ب- التمك� االقتصادي للمرأة ب- التمك� االقتصادي للمرأة 
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تغيري األوليات يف عمل املؤسسات احلكومية ومنظمات اجملتمع املدني

فــي صيــف 2014، أعــادت جميــع املؤسســات الحكوميــة واملدنيــة ترتيــب األولويــات، بحيــث 
أصبحــت قضيــة والنازحــ� واملختطفــ� واملختطفــات األطفــال امل�ديــن وفاقــدي املــأوى 
ــة،  ــوزارات واملؤسســات املعني ــج ال ــي برام ــة ف ــل األولوي ــاب( تحت ــة اإلره ــة )نتيج والعائل
ــة ووكاالت األمــم  ــا النســائية واملنظمــات الدولي ــا فيه وكذلــك منظمــات املجتمــع املدنــي بم
املتحــدة والــدول املانحــة مــن هنــا حصــل بعــض التعــ� لفــ�ة وجــ�ة فــي الربامــج 
االعتياديــة لهــذه املؤسســات مــن أجــل صــب جــل االهتمــام بالقضايــا الــيت أفرزهــا الوضــع 

الجديــد.

ــوان خطــة  ــرار 1325 )بعن ــذ الق ــة لتنفي ــد أعــدت خطــة طــوارئ ملحــق بالخطــة الوطني فق
الطــوارئ الخاصــة بقــرار مجلــس األمــن 1325 / خطــة قطاعيــة خاصــة بإقليــم كوردســتان 

ـ العــراق(.

استندت إلى عدد من الركائز األساسية:
ــات  ــي االحتياج ــات النازحــ�، وأن تراع ــاني ملخيم ــي واإلنس ــع املدن 1. احــ�ام الطاب

ــات. ــك املخيم ــم تل ــي تصمي الخاصــة للنســاء ف
2. وضع آليات محددة عاجلة لحماية النساء النازحات الناجيات من العنف.

ــات  ــاء املختطف ــادة النس ــة إع ــن عملي ــتثنائية تضم ــراءات اس ــين سياســات و إج 3. تب
ــكرية. ــات العس ــ�اع والعملي ــاء ال ــودات أثن واملفق

4. اتخــاذ كل اإلجــراءات ال�وريــة لضمــان إجــراء تحقيقــات �يعــة وفعالــة مــن جانب 
ــيت  ــي الشــكاوي ال ــات املختصــة تنظــر ف ــوق اإلنســان والجه ــات املســتقلة لحق الهيئ

تقدمهــا النســاء النازحــات.
5. التطبيــق الكامــل للقانــون مــن أجــل إنصــاف وحمايــة الناجيــات مــن الخطــف أو 
ــة  ــ� العراقي ــاد القوان ــة باعتم ــة الالزم ــري املســاعدة القانوني ــيس وتوف ــف الجن العن

ــا. ــة مرتكبيه ــكرية ومعاقب ــات العس ــ�اع والعملي ــات ال ــي أوق ــة ف والدولي
ــوارد  ــن امل ــرب االســتفادة م ــاء النازحــات ع ــي للنس ــ� االقتصــادي واالجتماع 6. التمك

ــع النازحــات. ــي مواق ــرة ف ــة املتواف الب�ي
7. ضمان عودة النازح� بسالم وتام� الحد األدنى من الحياة الكريمة.

ــد  ــم كوردســتان، فق ــة إقلي ــي حكوم ــرأة ف ــى لشــئون امل ــس األعل ــى خطــة املجل بالنســبة إل
ــى رســم  ــرة تؤكــد عل ــد أضيفــت فق ــم األولويــات، فــي صيــف 2014 فق جــرى إعــادة تنظي
ــرة  ــا جمــدت الفق الخطــط والربامــج الخاصــة بأوضــاع النازحــات بالدرجــة األساســية كم

ــدر. ــة الحساســة للجن الخاصــة بامل�اني
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بالنسبة إلى الوزارات املعنية:

فقــد قامــت وزارة ال�بيــة باســتحداث صفــوف فــي املــدارس األساســية واالعداديــة خاصــة 
بالالجئــ� الســوري� تجــري الدراســة فيهــا باللغــة العربيــة مــع تأم� املدرســ� واملدرســات 

مــن الالجئــ� أنفســهم، وكذلــك فتــح مــدارس الكتــب الدراســية باللغــة العربيــة.

ــي  ــات ف ــارج املخيم ــات وخ ــي املخيم ــة بالنازحــ� ف ــدة خاص ــدارس جدي ــح م ــك فت وكذل
محفظــة أربيــل تــم تخصيــص 19 قطعــة أرض لبنــاء مــدارس فــي مناطــق تواجــد النازحــ� .

السليمانية 4 مدارس للنازح� والالجئي� وتعي� 30 مدرساً ومدرسة و 6 إداري� .

وهكــذا بالنســبة إلــى مشــاريع وزارة الصحــة ووزارة العمــل والشــئون االجتماعيــة، وزارة 
البلديــات، وزارة الزراعــة، وزارة الكهربــاء، وغريهــا مــن الــوزارات، لتقديــم خدمــات اإلســكان 
وتأمــ� الكهربــاء واملــاء واملجــاري .... إلــخ ومراكــز الدعــم النفــىس والقانونــى  وإعــادة 
التأهيــل والصحــة والتعليــم واملعيشــة اليوميــة، مراكــز وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة 
مراكــز(*) الدعــم النفــىس واالجتماعــى لألطفــال / مركــز صحــي رئيــىس الســتقبال الناجيــات 

مــن الخطــف فــي دهــوك وتقديــم الخدمــات الصحيــة لهــن. 

لقــد قدمــت هــذه الخدمــات بالتعــاون وبدعــم مــن املنظمــات الدوليــة ووكاالت األمــم املتحــدة، 
ــة  ــي ظــروف أزم ــة ف ــات وامل�اني ــة والخدم ــة التحتي ــى البني ــرياً عل ــاً كب ــاك عبئ ــن هن ولك
ماليــة خانقــة .) هــذا يفــ� تعطيــل تنفيــذ الفقــرة الخاصــة بامل�انيــة الحساســة للجنــدر 

فــي خطــة املجلــس األعلــى لشــئون املــرأة (.

أمــا منظمــات املجتمــع فقــد وجهــت ُجــل نشــاطاتها وخاصــة فــي 2014 و 2015 إلــى تقديــم 
الخدمــات املتنوعــة لالجئــ� والنازحــ� فــي املجتمعــات وخارجهــا، فهنــاك عــدد مــن املراكــز 

نشــري إلــى عــدد منهــا :

1. في دهوك )املركز االجتماعي "ئيمه"( منظمة ئيمه للتنمية.

2. في مجمع خانكي )املركز االجتماعي روشن(. 

3. في شيخان ) املركز االجتماعي AFLF( للمجتمع ال�يدي. 

إضافة إلى مراكز خاصة بالرعاية الصحية والنفسية لألطفال.

جــرت هــذه اإلشــارة ال�يعــة والــيت التشــكل ســوى جــزء ضئيــل مــن املهــات االســتثنائية 
الــيت دخلــت إلــى برامــج املؤسســات الرســمية وغــري الرســمية فــي إقليــم كوردســتان.

( افتتح هذا املركز في أكتوبر )*( افتتح هذا املركز في أكتوبر 2014 بقرار من رئيس مجلس الوزراء حكومة إقليم كوردستان - العراق . (
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من أبرز مايمكن استخالصه من هذِه الورقة البحثية:
- إن ال�اعــات وأجــواء عــدم االســتقرار تصيــب املــرأة فــي الصميــم وتــؤدي إلــى تراجــع 
ــ� الخاصــة  ــل القوان ــى تعطي ــؤدي إل ــا ت ــة كم ــاة العام ــي الحي ــا ف ــا وموقعه حقوقه

بحقوقهــا.
- إن فكــر التطــرف واإلرهــاب وال�اعــات، العســكرية منهــا خاصــًة، أول مــن تســتهدف 
هــي املــرأة حيــُث تصبــح ســالحاً فــي ال�اعــات الدمويــة لتحطيــم معنويــات الخصــم.

- في أوضاع ال�وح والت�د تهمل االحتياجات الخاصة للنساء.
- يتعرض النسيج االجتماعي إلى خطر التفكك.

ُكل هذا ي�ُك آثاراً مستقبلية سلبية آلماٍد طويلة.

مــن جهــة ثانيــة، تســتطيع املــرأة أن تلعــب دوراً إيجابيــاً محوريــاً فــي مثــل هــذِه األوضــاع 
فــي مجــاالت الحمايــة والوقايــة واملشــاركة فــي صنــع القــرار. كمــا تــربز أهميــة العمــل 
التشــاركي للمؤسســات الرســمية املعنيــة، ُكل حســب اختصاصــِه، ومنظمــات املجتمــع املدنــي 

فــي مواجهــة هــذِه األوضــاع .

ــات بشــكل خــاص  ــا وخطــورة التحدي ــب التصــدي له ــات املســتقبلية تتطل إن جســامة املهم
ــي. ــد اإلقليمــي والدول ــى الصعي ــة جــادة عل ــب وقف بالنســبة للمــرأة والطفــل، وتتطل

نشــري هنــا إلــى عــدد مــن املســائل نراهــا مــن املســائل الجوهريــة فــي هــذه األوضــاع، 
املســتقبلي: للعمــل  كتوصيــات 

ــيت  ــة، وال ــ� والنازحــ� بدق ــال الالجئ ــات الخاصــة بالنســاء واألطف 1. مراعــاة االحتياجي
تتجــاوز الســكن واملــأكل وامللبــس.

ــن الدعــم الدولــي املوجــه إلــى الالجئــ� والنازحــ� إلــى  2. تخصيــص نســبة خاصــة م
ــكان. ــتقبال واإلس ــة االس ــن لحظ ــدأ م ــيت تب ــل ال ــرأة والطف ــات امل احتياج

3. رفــع درجــة التنســيق بــ� الحكومــات ومنظمــات املجتمــع املدنــي املحليــة واألمــم املتحــدة 
ــذ  ــي التنفي ــج وف ــي رســم الخطــط ورســم الربام ــة، ف ــات املانح ــة والجه ــات الدولي واملنظم

واملتابعــة.
4. �ورة ال�كــ� علــى مكافحــة فكــر التطــرف واإلرهــاب كربنامــج طويــل األمــد بشــكل 

خــاص فــي املجتمعــات الــيت تعانــي مــن املمارســات اإلرهابيــة.
5. أن تركز هذه الربامج على تمك� املرأة وتوفري الفرص املتكافئة أمامها.

منــع كل املمارســات العمليــة واللفظيــة الــيت تــيسء إلــى املــرأة وتتدخــل فــي خصوصياتهــا 
)امللبــس، العمــل، اســتخدام وســائل النقــل والتكنولوجيــا، ... وغريهــا(.



املؤمتر السادس ملنظمة املرأة العربية

املراجع

 :)1(

أ ـ تقرير منظمة الهجرة الدولية أكتوبر 2014 .

بـ  تقريــر املديريــة العامــة للهجــرة واملهجريــن فــي وزارة الداخليــة لحكومة إقليم كوردســتان 
_ العراق .

:)2(

أـ  تقريــر النتائــج العامــة لقيــاس الفقــر فــي العــراق لســنة 2013، الجهــاز املركــزي لإلحصاء/ 
وزارة التخطيــط جمهوريــة العراق.

ب ـ دراسة أجرتها وزارة التخطيط في جمهورية العراق أب 2015.

)3( دراســة أجريــت مــن قبــل املديريــة العامــة لشــئون األيزيديــة، وزارة األوقــاف والشــئون 
الدينيــة - حكومــة إقليــم كوردســتان _ العــراق تحــت عنــوان )إحصــاءات املديريــة العامــة 

لشــئون األيزيديــة مــن 2014/8/2 لغايــة 2015/12/30(.

)4( بيانــات املديريــة العامــة للهجــرة واملهجريــن فــي وزراة الداخليــة / حكومــة إقليــم 
العــراق.  - كوردســتان 
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