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كلمة السيد رئيس مجلس الوزراء

إنه ملن دواعي سروري، أن أخط هذه الكلمة محييا أوالاً عمل كل من إشتركن وإشتركوا، في صياغة تقرير بيجني، على 

مختلف إختصاصاتهم ومواقعهم لنتمكن من تقدميه بني أيديكم.

لقد واجه العراق العديد من الكوارث واحلروب خالل العقود األخيرة، كان اإلرهاب خالل السنوات املاضية أكثرها وطأة 

مخططاتنا  وأربكت  التنموية  مسيرتنا  وعطلت  والتنظيمية  واملالية  البشرية  طاقاتنا  من  الكثير  فإستنزفت  اً،  وخطرا

اً ويالتها. لكننا، لم نستسلم،  وبرامجنا. كما كان لها أسوأ األثر على حياة مواطنينا وبالذات مواطناتنا الالتي حتملن قسرا

فرفعنا التحديات وخضنا املواجهه بتصميم وإرادة، فحققنا أهدافا عديدة، في طليعتها دحر قوى الشر واإلرهاب والسعي 

أننا  النسيج اإلجتماعي غير  إلى  واللحمة  التماسك  إعادة  الى  واألمان، هادفني  األمن  والسالم، ونشر  السلم  إلى إحالل 

متيقنون أن حتقيق هذه األهداف على أهميتها تبقى منقوصة طاملا لم نكفكف دموع كل ضحايا اإلرهاب الوحشي الذي 

داهمنا وفي مقدمتهم املرأة.

ومن هذا املنطلق، أعتبر أن اخلطوات التي أجٌنزت والتي تضمنها تقرير بيجني، ما هي إال البداية ملا يجب حتقيقه إلنصاف 

ضحايا اإلرهاب والفئات املهمشة وفي طليعتها النساء والفتيات لذلك، نعتبر أن التشخيص الذي سلكته جلنة إعداد 

وصياغة هذا التقرير، هو تشخيص واقعي ألشكال معاناة املرأة العراقية في املدينة والريف والبيت وفي العمل من ناحية 

وملا تشهده التشريعات والهياكل التنظيمة من نقص في بعض جوانبها من ناحية أخرى. باإلضافة إلى إعتراف التقرير 

بشجاعة، بهيمنة العادات والتقاليد والثقافة الذكورية، ومبا يقترحه من حلول أهمها التشريعات التي تكفل للمرأة كامل 

حقوقها، منذ الطفولة، أسريا وتعليميا ومهنيا كمواطنة بالتساوي مع املواطن الرجل إستحقاقا لها وليس مناًة عليها.

وفي هذا الصدد، اليفوتني أن أٌشيد بالدور احليوي جمللس النواب في إجناح هذا التوجه احلضاري الذي سيسجله التاريخ 

تتطلع لضمان حقوق  والتي  ورجالها  املدافعة عن نسائها  املتقدمة،  الدول  بني  ولشعبنا، وسيرفع من مكانتنا  لدولتنا 

مسار  لكل  احلامية  هي  فالقوانني  التشريعية،  مرتكزاته  هي  إصالح  أي  لدوام  احلقيقية  الضمانة  إن  القادمة.  أجيالها 

املوقر نساءاً  النواب  بأعضاء مجلس  الفرصة ألهيب  أغتنم هذه  أو تعد من أي جهة كانت. لذلك  إرتداد  أي  إصالحي من 

اً أن يعطوا األولوية ملشروع قانون مكافحة العنف االسري، ولغيره من مشاريع القوانني الضامنة حلقوق املرأة واألسرة  ورجاال

والطفولة. وخاصة ملشروع القانون الذي ينظم اآللية الوطنية اجلامعة لقضايا املرأة ضمن نظام هيكلي موحد، ينسق 

تكاملها  ضمان  أجل  من  إختصاصتها  تنوع  بحسب  القضايا  بتلك  املعنية  واملؤسسات  الهيئات  مختلف  ومهام  أدوار 

وحتقيق اجلدوى املبتغاه من إحداثها.

بقي أن أؤكد في النهاية أن ال سبيل لبلوغ هذه الغايات النبيلة من دون تكاتف جهود مختلف األطراف اإلجتماعية 

والرسمية واألهلية، حتى نحقق وعيا جماعيااً ونضجااً مدنيااً يرتقي بذهنياتنا جميعا من أجل حتقيق حتول إجتماعي حضاري 

تكون فيه للمرأة املكانة التي تستحقها كمواطنة كاملة احلقوق مثل الرجل متاما. ولن يكون ذلك إال بإنصافها ومنحها 

اً إلى مراكز صنع القرار ولن  الفرص التي تستحقها طيلة مراحل حياتها في كل اجملاالت التربوية واملعرفية واملهنية، وصوال

تكون هذه الغايات بعزيزة على دولتنا وعلى شعبنا العريق.

 السيد عادل عبد املهدي

رئيس مجلس الوزراء جمهورية العراق
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المقدمة: 

اً لتوجيه��ات حكومة العراق باإللتزام بإعالن ومنه��اج عمل بيجين الذي إنبثق عن المؤتمر العالم��ي الرابع المعني بالمرأة،  تنفي��ذا

المق��ام في بيجين ف��ي 1995، والذي إعتمدته الجمعية العمومية لألمم المتحدة، في دورتها اإلس��تثنائية الثالثة والعش��رين، قدم 

الع��راق تقريره األول عام 2000، وتقريره الثاني ع��ام 2014 الذي غطى الفترة الممتدة من 1995-2013، أي بمثابة التقاريرالثاني والثالث 

والرابع لجمهورية العراق. 

وعل��ى الرغ��م من التقدم الذي تحقق في الكثير م��ن الجوانب في حياة المرأة العراقية، طيلة ه��ذه الفترة، اال إن هناك حاجة الى 

وجود تش��ريعات جديدة، أوعدم وجود تش��ريعات تتالءم مع المرحلة الراهنة وتعالج ظواهرالعنف األسري والمجتمعي إزاء المرأة. هذا 

فضالاً عن ش��يوع كثيرمن التقاليد واألعراف التي ال تمت للدين بصلة والتي تتعدى على حقوقها اإلنسانية وتحول دون حصولها على 

الخدمات التي تس��تحقها. مما إستلزم األمر وضع إس��تراتيجيات وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والنهوض بها. إلى جانب ذلك، 

اً بسيطرة تنظيم داعش االرهابي لمدن عراقية،  ظهرت تحديات جديدة خالل النصف الثاني من العام 2014، كان لها األثر السلبي، بدءا

وتردي الوضع األمني وما رافقه من تهجير وإغتصاب وبيع للنساء، مّما أدى الى زيادة نسبة األرامل واأليتام. وحسب اإلحصائيات، يوجد 

)%4.3( من األطفال المتوفي أحد والديهما أو كالهما في عام 2018 و)%7.9( من األرامل لسنة 2016، وهناك )%14.8( من األميين لسنة 

2016 ونسبة )%22.5( تحت خط الفقر في عام 2014، وأغلبها أسر تعيلها النساء.

لذا س��عت حكومة العراق اإلتحادية وحكومة إقليم كوردس��تان والتي تعمل تحت س��قف دستور جمهورية العراق،  إلى مواجهة 

ه��ذه التحديات بش��راكة حقيقية م��ع منظمات المجتمع المدن��ي. ومع ذلك، بقيت ه��ذه المعالجات تحتاج إل��ى مزيد من تكاتف 

جه��ود الجميع لدعمه��ا وضمان جدواها. من ناحية أخ��رى، لقد عملت المنظمات بالتعاون مع الحكومة على نش��روتعزيز الس��الم 

وترس��يخ ثقاف��ة التعايش الس��لمي بالرغم من نقص الم��وارد ومحدودية اإلمكانيات بص��ورة عامة. زيادة على ك��ون أغلب التمويالت 

قد خصصت لإلحتياجات اإلنس��انية بعيدا عن متطلبات التنمية، وهذا ما تس��بب في توجه أغلب المنظمات لتقديم المس��اعدات 

اإلنسانية وتوفيراإلحتياجات األساسية للعوائل النازحة أوالمتضررة من جراء سيطرة داعش على مناطقها. ورغم كل تلك المعوقات، 

فإن المجتمع المدني يبذل قصارى جهده، في حماية وتمكين المرأة وتعزيز دورها في المشاركة في صنع القرار. 

يهدف هذا التقرير إلى رصد التقدم المحرز في مجال تمكين المرأة في ضوء إعالن ومنهاج عمل بيجين، مع تش��خيص العقبات 

والتحديات الراهنة، وأيضا تحديد السياسات واإلستراتيجيات التي تسهم في تذليلها للنهوض بواقع المرأة في إطار إلتزامات العراق 

الدولية. وقد حرصت الحكومة على إحترام المنهجية المطلوبة إلعداد التقرير، معتمدة بصورة رئيس��ية، على مصادر رس��مية منها 

التقريرالخاص بإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المصادق عليه بقرارمجلس الوزراء المرقم 159 في 2019/3/24، 

وتقري��ر تنفيذ خط��ة العمل الوطنية العراقية لقرار مجلس األمن 1325 بش��أن المرأة والس��الم واألمن )2014-2018(، وإس��تراتيجية 

ث��ة( )2018-2030(، ورؤية الع��راق في التنمية  التخفي��ف من الفقر)2018-2022(، وإس��تراتيجية مناهض��ة العنف ضد المرأة )المحدَّ

المس��تدامة 2030، وتقري��ر الع��راق الطوعي الوطني أله��داف التنمية المس��تدامة 2019، والتقارير اإلحصائية الص��ادرة عن الجهاز 

المركزي لإلحصاء وتقاريرأخرى صادرة عن وزارة التخطيط. 

وسيتناول هذا التقرير عرضااً لما قامت به الحكومة العراقية وأيضا إقليم كوردستان والمنظمات غير الحكومية، وفقااً للسياقات 

المعمول بها في التقاريرالدولية. ويتألف هذا التقرير من أربعة أقسام، يتناول القسم األول: األولويات واإلنجازات والتحديات والعوائق، 

أما القس��م الثاني فهو يعتني بالتقدم المحرز عبرمجاالت اإلهتمام الحاس��مة اإلثنى عش��ر، في حين يتناول القس��م الثالث نبذة 

مبسطة عن المؤسسات الوطنية واإلجراءات المتعلقة بها، وأخيرا يهتم القسم الرابع بالبيانات واالحصاءات.  

ختاما، ال يس��عنا إال أن نعرب عن ش��كرنا وتقديرنا للمؤسسات واألفراد الذين ساهموا في إعداد هذا التقرير، وفي مقدمتهم هيئة 

األم��م المتحدة للم��رأة، مكتب العراق، لما قدمته م��ن دعم فني، والوزارات والمؤسس��ات الحكومية ومنظم��ات المجتمع المدني 

لتوفيرالبيانات والمعلومات المتعلقة بالتقرير، ونخص بالشكر واإلمتنان أعضاء لجنة صياغة هذا التقرير.
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  والعوائق والتحديات واإلنجازات األولويات: القسم األول

  : تحليل أھم اإلنجازات والتحديات والعوائق: الباب األول
لمب��دأي  ج��ل المش��اركة وفق��اأجتماعي��ا م��ن إقتص��اديا وسياس��يا وإيج��ابي لص��ال� النس��اء وتمكي��نھن اإلتعزيزالتمييز الع��راق تبن��ىي

كمح��رك للنم��و ومص��در ل�نع��اش  للم��رأةال��دورالفاعل وھ��ذا يض��من  .الحق��وق الت��ي يقرھ��ا الدس��تور التك��افؤ والمس��اواة وتفعي��ل
االص�الح والتغيي�ر  تركز الدولة علىوإذ  .القرار السياسي كة في صنع وتنفيذوالمشار اإلجتماعيلتماسك تھدف لو اإلقتصادي

ومجتم�ع س�رة أ دع�ائم تھ�دف إل�ى ت�وفير كم�ا، س�رياألارتخ�اذ القرإم�ن س�ريا ومجتمعي�ا أنھن بما يزيد من قدرات النساء ويمكّ 
  .نسانيةزة للكرامة اإلالحياة المعزِّ  والعنف والخوف، ويضمن للمرأة ولألسرة جودة الفقر والعوز بعيدا عن عتبات ،ينمتماسك

 :أھم اإلنجازات -1
  :كاآلتي ،المرأةفي مجال تمكين  ،الخمس الماضيةالسنوات على مدى  نجازاتيمكن تلخيص أبرز اإل

  2022-2018ضمن خطة التنمية الوطنية  المرأةتمكين   - أ
 المرأةلتمكين  برنامجا، )2022-2018(طة التنمية الوطنية للموارد البشرية، تبنت خمثل األستثمارنطالقا من مبدأ اإلإ

من  عدد دتحدي تمقد و .قتصادياإعمھا معرفيا وصحيا وھذا البعد بد ىعنيُ و .ةاإلجتماعيالتنمية البشرية ومحور ضمن
في المناطق المتضررة وخاصة قتصاديا إنة علميا وصحيا ومكّ تم عراقية مرأةإستساھم في الوصول الى  التيھداف األ

   .من األعمال اإلرھابية
 2030ھداف التنمية المستدامة أفي  المرأة  -  ب

ة اإلجتماعيلتنمية البشرية وفريق ا :بينھاومن  2030تم تشكيل فرق متخصصة لتنفيذ خطة أھداف التنمية المستدامة 
  :بشكل خاص المرأةبة بشكل عام واإلجتماعيھداف المتعلقة بالجوانب ألالذي يعمل على رصد ومراقبة ا

  
  داء دور تشاركي فعـــال أمرأة متعلمة معافاة قادرة على إ" :المرأةفي الجانب المتعلق ب 2030رؤية العراق

على تحقيق الرؤية وفق السياق الزمني المحدد الحكومة تعمل و ."ةاإلجتماعيفي االقتصاد والحياة مستدام 
2030.  

 جنسين تحقيق المساواة بين ال" :ــن أھداف التنمية المستدامةمؤية في تحقيق الھدف الخامس تصب ھذه الر
  ).16، 10، 8، 4، 3، 2، 1(في تحقيق األھداف  أيضاو "وتمكين كل النساء والفتيات

  المنتدى السياسي  في 2030ھداف التنمية المستدامة ي ألريراالستعراض الطوعي الوطنتق بتقديمالعراق إلتزم
 بينالمساواة ھمية لقضايا أالتقرير ولىأولقد  .2019، في شھر يوليو ھداف التنمية المستدامةرفيع المستوى أل
   .بشكل عام المرأةالجنسين وقضايا 

  ُفيرالمؤشرات من خالل المسوح على تو وتعمل المرأةى بعنرصد ومراقبة المؤشرات الخاصة باألھداف التي ت
 .بالتنسيق مع الجھاز المركزي لالحصاء ستبياناتإلوا

  1325في قرار مجلس األمن  المرأة  -  ت
 المرأةمتضمنة أنشطة تسعى إلى تمكين  2017لسنة  1325خطة لتنفيذ قرارمجلس األمن  ت الحكومة العراقيهوضع
 من العديد من الفاعلينمتكون متابعة األنشطة من قبل فريق معني بھذا الشأن  وتجري .ماألمن والسالالنزاع و حاالتفي 

ثم لحقت خطَة  .المشاركة والحماية والوقاية القائمة على 1325من ألخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس التحقيق ركائز ال
  .2023-2019بين  للفترةالثانية وطنية اإلعداد لرسم الخطة الن ويقع اآل 2018نتقالية لعام إلالطوارئ الخطُة ا

  :الوطنية للتخفيف من الفقر اإلستراتيجيةفي  المرأة  -  ث
ھدف وذلك ب) 2018-2014( الفقر الوطنية للتخفيف من اإلستراتيجيةفي  الواردة التحصفي الم المرأةقضايا  تدمج

  .خرىألخالل توفير القروض وسبل العيش االفقيرة وتمكينھا من  المرأةتعزيز قدرات 
  :عمار المناطق المحررةإفي وثيقة إطار إعادة  المرأةكين تم  - ج

عمارالمناطق إة في وثيقة إعادة اإلجتماعيرية وأعدت وزارة التخطيط خطة تنفيذية لتحقيق الھدف المتعلق بالتنمية البش
 من بطالة الحدّ و، وتمكينھن أھمية تشغيل النساء كما تضمنت. عمارإلعادة اإفي عمليات  مشاركة المرأةلتعزيز رة المحرّ 

جھن في المجتمع، ادمإعادة إھيل الناجيات من العنف الجنسي وتأوأيضا ، من تسرب النازحات من المدارسوالنساء، 
  .مھارات الحياتية وتحقيق ديمومة التعليمال التدريب علىو

الوطنية للنھوض بواقع المرأة  واإلستراتيجية) 2030-2018( المرأةالوطنية لمناھضة العنف ضد  اإلستراتيجية - د
  )2022-2019(العراقية 
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الوطنية  اإلستراتيجيةصياغة و، 2030-2018مداھا من يصبح لكي ) 2017-2013(الخطة السابقة جرى تحديثھا 
 صيغت بالتعاون مع المجتمع المدنيالتي  ،)2018-4201( التي تلت اإلستراتيجية األولى العراقية المرأةللنھوض بواقع 

 .، بدعم فني من ھيئة األمم المتحدة للمرأة)2022-2019(تغطي الفترة القادمة تي سوف وال
   )2026-2016(كوردستان  قليمإفي  المرأةالوطنية لتطوير وضع  اإلستراتيجية -و

ص��حة اإلط��ار الق��انوني والتش��ريعي، التعل��يم، الص��حة العام��ة وال(ھ��ي  اإلس��تراتيجيةھتم��ام الرئيس��ية ف��ى ھ��ذه إن مج��االت اإل
أم��ا الجھ��ات ). تخ��اذ الق��رارإو، المش��اركة ف��ي المج��ال السياس��ي اإلقتص��اديوتمكينھ��ا ف��ي المج��ال  الم��رأةاالنجابي��ة، مش��اركة 
 . )ةاإلجتماعيالعمل والشؤون والداخلية، العدل، الصحة، التربية، ( :االتحادية مثل وزاراتالفھي  ،المشاركة في التنفيذ

  :عوائق والتحدياتالعراقية بين ال المرأة تمكين -2
المناصب ب تعلقيوالرجل في مختلف المجاالت سواء ما  المرأةالعراقية ال تميز بين الوضعية ن التشريعات أعلى الرغم من 

س ال تزال تمار ،الھيمنة الذكورية ،المتوارثة، وخاصة منھا ةاإلجتماعيإن العوامل الثقافية وال إالمراكز العليا، أوالقيادية 
 المرأةتفعيل بعض التشريعات الخاصة بدعم تمكين  األمرالذي ساھم في الحد منة لتلك األدوار، يّددات رئيستأثيرھا كمح

غير إن الوعي بھذه الحقائق اليكفي وحده لتغيير األمر الواقع . ا في الدستورمنصوص عليھ هأنوالمساواة مع الرجل بالرغم 
  . ات ذلك التغييروتحدي جملة العوائق التي تقف حجر عثرة أمام طموح

  : ومن بين ھذه العوائق
 

 المرأةل بما يجع اإلجتماعيالتمييز القائم على النوع  عود إلىمن حيف في الميادين التنموية ي المرأة تعاني -أ 
 المعرفيالتمكين  ووقوعھا ضحية ضعفلى الموارد والسيطرة عليھا إالوصول  عن وعاجزةأكثرعرضة لتداعيات الفقر 

العمل من دون أجر خاصة في األرياف، وھو ما يخلف أو  لبطالةل وبالتالي سقوطھا فريسة ي مراحله المختلفةفوالتعليم 
إلى مراكز صنع القرار في الوزارات  نقلة فرص وصولھ فضال عن ھذا. ضغوطات وتبعات نفسية خطيرة على النساء

   .ومؤسسات الدولة
  

على بنية ومؤسسات المجتمع ، خيرةھا العراق خالل السنوات الخمس األب القاسية التي مرّ لظروف ل السلبي التأثير -ب 
  .المرأةألنشطة تمكين الدعم المادي  وخفَّض منالفجوات بين الجنسين،  قاألمر الذي عمَّ ، كافة

  
بات نتيجة تردي األوضاع األمنية وسيطرة عصا الفقيرة رعدد األس ةاديوبالتالي ز ،واأليتامزيادة نسبة األرامل  -ت 

توسطة الم تينفي المرحل من المدارس اإلناث تسربنسبة  إرتفاعباإلضافة إلى  .على بعض المحافظات اإلرھابيةداعش 
 .ةمنيف األوإضافة إلى الظر ة بشكل عام،اإلجتماعية واإلقتصاديبسبب العوامل  واإلعدادية

عادة إثر والتقييم حول مشاركة النساء في السياسات والخطط الحكومية إلى مؤشرات لقياس األالعديد من  إفتقاد -ج 
الى  باالضافة ،ھذا .النزاعات المسلحة أثناءستقرار وبناء األمن والسالم والمصالحة المجتمعية، وتوفيرالحماية الكافية إلا

اإلرتقاء توفير الفرص السانحة للمرأة بيتحتم  وبالتالي، .اإلجتماعيأن الموازنة العامة غير مستجيبة أو حساسة للنوع 
  . العلمي والمعرفي عموما وأخذ المكانة التي تستحقھا في الحياة العامة

 
تشتت  سببمما المھام واألدوار،  متعددةت ھيئات ودوائر ، أنشئ2015في  الدولة لشؤون المرأةوزارة لغاء إ منذ - ح 

وطنية جامعة لقضايا لية آ شاءوجوب إنإلى  دعىوھو ما . المرأةعطل النھوض بوضع ، وھذا بدوره الجھود والموارد
   .وذلك إلتزاما بمنھاج عمل بيجين ،المرأةالخاصة بالنھوض ب ضعف تطبيق الخطط الوطنيةمن أجل تدارك  المرأة

 
معنية بقضايا المرأة متعددة ولھا خطط عمل وميزانيات وجداول زمنية وإستراتيجيات دوائر ولجان وجود  إن -خ 

يمثل ما  ھوو. الوطنية والدوليةعلى أرض الواقع من حيث اإللتزامات  تطبقصعب أن لتنفيذھا، يجعل من المختلفة 
 .والثقافية والتوعوية ةاإلجتماعية واإلقتصاديلسياسية وا المرأةالي عائقا أمام ضمان حقوق بالت
 
 الماضية، انيةقانون مكافحة العنف األسري خالل الدورة البرلم سنِّ قد تمثلت في عدم لف الفرص الضائعة، أما - ه 

مع الحكومة ومجلس النواب، التي  والشراكةلمنظمات المجتمع المدني  ناصرةبالرغم من حمالت الم ،2014-2018
 فالت الجناة من المساءلةإعدم أيضا عادة التأھيل للضحايا، وإالحاجة إلى حد ما في توفير الحماية و صيغة تلبينتجت أ

مع العلم أن المشرع قد . 2019 فيتدارك النقص في الدورة البرلمانية الحالية لكن األمل يبقى معقودا على . والعقاب
  .2011سن قانون الحماية من العنف األسري في كوردستان العراق في 

 
 لوصولالسعي من بينا ، ووأعمق حلول أقوىيجب أن تكون الالتحديات والعوائق، وبقدر ضخامة وخطورة مجمل ھذه 

إسھاما كبيراً في عملية التنمية الشاملة ويمّكن العراق من تحقيق  شأنه أن يحقق ھو ما منوقرار، إلى مواقع صنع ال المرأة
    ).2022-2018(لمستدامة والخطة الوطنية للتنمية عشر للتنمية ا الدولية السبعة األھداف
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  : النساء والفتياتلتسريع تقدم األولويات أھم : الباب الثاني

 ،النس�اءوخاص�ة  ،ول�ى بالرعاي�ةللفئ�ات األوالعناي�ة ب�ه ة اإلجتماعي�ملف الحماية على رة نت السيطلحكومة كال أھم األولويات
  :يلي فأنجزت ما

 
 :من الغذائيواأل ةالزراعي يةاإلنتاجدعم لقضاء على الفقر وا) 1

امج ب�رعل�ى  ةاإلس�تراتيجيھ�ذه  وق�د إحت�وت، )2018-2014(ف�ي الع�راق للس�نوات ستراتيجية لتخفي�ف الفق�ر إتبنى العراق 
   .نتاج والتسويقإدامة البنى التحتية الداعمة لإلمن الغذائي من خالل توفير وواأل نتاج الزراعيلدعم اإل

مب��اد� المس��اواة وع��دم  ،لفي��ةھ��داف اإلنمائي��ة لألواأل) 2017-2013(الوطني��ة الخمس��ية س��تراتيجيات والخط��ط تض��منت اإل
 للفئ�ات الھش�ةالمت�ردي  اإلجتم�اعيو اإلقتص�اديفي�ف الفق�ر ووط�أة الوض�ع اق�ي وتخبين مختلف شرائح المجتمع العر التمييز
 1/12/2012قرض�اً للفت�رة م�ن ) 11090(بل�غ ع�دد الق�روض المقدم�ة للنس�اء ض�من سياس�ة التخفي�ف م�ن الفق�رفلق�د  .فعال

 ولغاي����ة 24/11/2013قرض����اً للفت����رة م����ن ) 24033(، والمش����اريع الص����غيرة الم����درة لل����دخل 27/12/0162 ولغاي����ة
، والتأھي��ل المجتمع��ي 30/6/2017ولغاي��ة  1/10/2015قرض��اً للفت��رة م��ن ) 370(، والخ��دمات الص��ناعية 30/6/2017

، والمزيد ال ترقى لحجم المشكلة فإنھاوبالرغم من كل ھذه الجھود،  .30/6/2017ولغاية  2007للفترة من قرضاً ) 388(
  ).2018-2014(الحالية  اإلستراتيجيةتسعى إليه  ر، مثلمامن المجھودات ال زالت محتاجة للتخفيف من الفق

لس��نة ) 344(ع�ادة تش��كيل اللجن�ة العلي��ا إلدارة سياس�ات التخفي��ف م�ن الفق��ر وذل��ك م�ن خ��الل ق�رار مجل��س ال�وزراء الم��رقم إ
ً (م��ن البن��د ) 1(ال��ذي ي��نص عل��ى تع��ديل الفق��رة  2017 لتص��بح  2009لس��نة ) 409(م��ن ق��رار مجل��س ال��وزراء رق��م ) ثالث��ا
 عم��ار، اإلالمالي��ة، التج��ارة ، التربي��ة ، الص��حة، التخط��يط(ة الس��يد رئ��يس مجل��س ال��وزراء وعض��وية الس��ادة وزراء برئاس��
م��ين الع��ام لمجل��س األ(، إض��افة ال��ى الس��ادة )ة، الزراع��ةاإلجتماعي��ل والش��ؤون س��كان والبل��ديات واالش��غال العام��ة، العم��واإل

س�تراتيجية دستان العراق، والم�دير التنفي�ذي إلقليم كورإخطيط في حكومة ، وزيرالت، رئيس الھيئة الوطنية لإلستثمارالوزراء
  ).التخفيف من الفقر

  
   :يفالريفية في وزارة الزراعة  المرأةتطوير  قسمإنجازات  ترتمحوأما فيما يتعلق باإلنتاجية الزراعية وباألمن الغذائي، 

   
 وعل��ى مس��توى مزرع��ة ) النب��اتي والحي��واني(ي��ة إقام��ة مش��اريع زراعي��ة للنس��اء الريفي��ات ف��ي المج��االت الزراع

  .العائلة
  الحاج�ة ف�يع�ن س�تثمار المحاص�يل الزراعي�ة والف�ائض إالريفية واليافع�ات ف�ي  المرأةتطوير معارف ومھارات 

 واد األولي��ة المت�وفرة ف��ي المزرع��ةس��تثمارالمإالتركيزعل�ى الص��ناعات القروي��ة باس�تغالل ووالص�ناعات الغذائي��ة 
 . رتقاء بمستوى دخل األسرة الريفيةلإلإنتاجية  وتنفيذ مشاريع

 الريفي�ة  الم�رأةتوعي�ة وتثقي�ف و ريفي�ة واالھتم�ام بتربي�ة األطف�المية وتطوير الوعي البيئي والصحي لألسرة التن        
  .نسانيةة واإلاإلجتماعيفي الجوانب التي لھا دور في التنمية 

 إقام�ة المع�ارض والمھرجان�ات ، وت الزراعي�ة والص�حة والبيئ�ةعقد الندوات اإلرشادية المتخصصة ف�ي المج�اال
   .الزراعية في مجال الصناعات القروية والغذائية

  رفع كفاءة أداء النساء الريفيات من خالل إعداد وتنفيذ مناھج تدريبية متخصصة بالتنسيق مع قـسم تطوير القوى
  .العاملة والمراكز التدريبية في المحافظات

وبالتنسيق الريفية  المرأةمشروع تطويرة للمرأة، اإلجتماعيعبر دائرة الحماية  ،ةاإلجتماعيل والشؤون ارة العمكما طبقت وز
ً  المرأةالدولة لشؤون  وزيرةمع   : بالخطوات التاليةوالمبادرة الزراعية لغرض إستحصال القروض للمرأة الريفية،  ،سابقا

  وماديا وتمكينھا إقتصاديا وإجتماعياالريفية علميا وثقافيا  المرأةتأھيل وتدريب. 
  الريفي�ة الم�رأةرئاسة لجنة منح القروض الزراعية للمرأة الذي يمنحھا المص�رف الزراع�ي عل�ى مش�روع تنمي�ة 

  . ماليين دينار عراقي لكل مشروع من المشاريع الصغيرة في بغداد والمحافظات) 5( بمبلغ
 رش�يد الحك�ومي بع�د تق�ديم مش�روع ص�غيرأو متوس�ط مساعدة المستفيدات للحص�ول عل�ى ق�رض م�ن مص�رف ال               

                    المش��روع بقيم��ة مبلغ��ه رتبط ال��ذي ي��قام��ة المش��روع والحص��ول عل��ى الق��رض إعل��ى كيفي��ة  الم��رأةوي��تم توجي��ه 
 .عراقيمليون دينار ) 5(الى ) 2(من ) دراسة جدوى(
  معاملة ف�ي بغ�داد والمحافظ�ات وبالتع�اون م�ع مص�رف ) 4500(جاز ة باناإلجتماعيقيام وزارة العمل والشؤون

ل���غ الريفي���ة لحص���ول المس���تفيدات عل���ى ق���روض المص���رف بمب الم���رأةالتع���اوني الزراع���ي ف���ي برن���امج تنمي���ة 
  .للدخلة قامة مشاريع مدرّ إلعراقي  رخمسة ماليين دينا) 5,000,000(
 ريفية لھدف تسويق المنتجات الريفيةالمشاركة في المعارض المحلية والدولية للمنتوجات ال. 
  الصحية  ولية عن طريق المراكزألالريفية خدمات الرعاية الصحية اتقدم وزارة الصحة للمرأة في المناطق

 المرأةالصحة االنجابية، التوعية الصحية في كافة المجاالت التي تھم صحة (المتواجدة في مناطقھم كخدمات 
  .كن ھناك نقص حاد في عدد المراكز الصحية في القرى واألريافول ،)في كافة مراحلھا العمرية
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  2015لسنة  39 رقم لسنةصالح البطاقة التموينية المشكلة باالمر الديواني إلتنفيذاً لتوصيات اللجنة العليا 
   .فقط المرأة، علما بأنھا ال تشمل صالح نظام البطاقة التموينيةبمشروع البيئة التجريبية إل المباشرة

  :الجنسية واإلنجابيةو النفسية حصول على الرعاية الصحية بما في ذلك حقوق الصحةلا )2

 ،الجنسية النفسية، الصحة السياسات على تعزيزوعملت وزارة الصحة العراقية من خالل مجموعة من اإلجراءات 
 :نجابية للمرأة من خاللواال
  لھاطاراً إتية اآل التي تضع الرؤية )1720-2013( نجابيةصحة األم والطفل والصحة اإللستراتيجية إوضع، 
حتياج الفرد والمجتمع إساسي يضمن خدمات صحية تلبي أولية كمرتكز يعتمد الرعاية الصحية األ اصحي انظامو

  .مھاتوفيات األ لى خفضإوتھدف 
  لمراجعاتمن مجموع النساء ا )% 02 –10(عن سرطان الثدى لنساء للكشف المبكرلفحوصات الزيادة عدد 

                   لى العيادات المتخصصة للكشف المبكر إحالة للحاالت المشتبه بھا العمل بنظام اإلللمراكز الصحية األولية و
العمر، العمل، (من حيث  المرأةحالة خاصة تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بإستمارة وبإ ،عن سرطان الثدي

المبكر عالم المقروءة والمرئية لبث الرسائل الصحية حول الكشف إلا التعاون مع وسائلأيضا و ).التاريخ العائلي
 .عراضه وكيفية الوقاية منهأھم أسرطان الثدي بعد سن البلوغ و عن
 ولويات خطط وسياسات الصحة العامة لما تتعرض له ھذه الفئة أالرعاية الصحية النفسية للمرأة من  تعتبر

جل أمن عنصرا مھما مع منظمات المجتمع المدني  الشراكةكما تعتبر . الھشة من الضغوط واالضطرابات النفسية
 .بصورة طبيعية وممارسة حياتھن م الدعم النفسي للمريضات وتأھيلھن للتأقلم مع حالتھنتقدي
 ويكون ولية، مة خدمات الرعاية الصحية األسرة تقدم في المراكز الصحية كجزء من حزن خدمات تنظيم األإ

 كز الصحية التي تقدم ھذه الخدمة بصورة تدريجية بحيث تكون نسبة الزيادة في عدد المنافذارالتوسع في عدد الم
بلغت نسبة وقد . 2017- 2013م والطفل والصحة االنجابية يجية صحة األستراتإلكل عام وحسب  )20%(

سية وذلك بھدف كز الصحية الرئيامن المر%) 60( 2016المراكز الصحية التي تقدم خدمات تنظيم االسرة لعام 
 . الوصول الى جميع المناطق

 علما  ،اوتحليلھدخال البيانات إفي مرحلة  اآلنفيذ دراسة لحاالت اإلجھاض وھي تقوم وزارة الصحة حالياً بتن
 .فقط أضيق النطاق وفي الحاالت الحرجةال يسمح باإلجھاض اآلمن إال في  القانون العراقيأن ب
 36.7(كانت  2016وفي عام  )%29.8(كانت  2015ام الوالدات خارج المؤسسة الصحية ع%( .  

   :المرونةمراعاة منظور المساواة بين الجنسين في الحد من مخاطر الكوارث وبناء ) 3
               2011حيث تشير تقديرات البنك الدولي لعام  .ير المناخيتغال بسبب المياه في نھري دجلة والفرات مشكلة شح تفاقمت
 2009ولغاية  2000في مصادر المياه المتجددة مقارنة مع االحتياج الفعلي خالل الفترة من عام  قص وشحوجود ن لىإ

التي ستزداد  2030ولغاية  2020خالل الفترة من  )%37(لى إن تصل ھذه النسبة أبينما من المتوقع  )%16(تصل الى 
نھيار الكبير الحاصل في قطاع إلر يفسر سبب امألوھذا ا .2050ولغاية  2040خالل الفترة من  )%51(  لى إلتصل 
رتفاع درجات إعن  زيادة معدل التبخر الناتجمع اإلشارة إلى أن  .زراعينتاج الإلترك أثره الواضح على ا وھو ما الزراعة
عض بعلى ر الموسم اصتقإوزيادة في سرعة النمو مما يؤدي الى للمياه ستھالك المحاصيل الزراعية إيرفع من  ،الحرارة

مطار ألن نقص معدالت اأ يضاف إلى ذلك .شجار المثمرةألنتاج وخاصة في اإلؤدي الى نقص اي مما ،المحاصيل الحولية
 2016 مقارنة بعام  اطن) 2974136( 2017عام على سبيل المثال، نتاج محصول الحنطة إنخفاض إلى إدى أ
  .رغم زيادة المساحة المزروعة اطن) 3052939(

 لتغيرلتشكيل اللجنة الوطنية وھذا ما دعى ل، نسانإلثاره السلبية على اأرالمناخ ن لتغيأن من المؤكد إف ،لما تقدمبالنظر 
ستشارية ومراكز الدراسات ومؤسسات المجتمع إلكاديمية واألت والھيئات الحكومية والھيئات اتضم المؤسساالتي  يالمناخ
  .2018رات المناخية لعام يغيمسودة نظام الت ي التي أنتجتوالنقابات وھ المدني

  ً ً لبناأتوفرھذه الوثيقة : وثيقة المساھمات المحددة وطنيا ء رؤية مستقبلية للعراق في مجال التكيف ساسا
ر المناخي خاصة فيما يثارالواقعة والمحتملة للتغآلتجاه ا ةدنى من المرونألالحد ا تغير المناخ التي ستمثلثيرات أوت

ً لتحقيق التنمية المستدامةأقة بالقطاعات الھشة التي تمثل ركناً المحد يتعلق بتقليل المخاطر ونتيجة للظروف  .ساسيا
قليمي ودولي لتمكين العراق من إالوثيقة يحتاج الى تعاون ودعم  ذهن تنفيذه لھإف ،الصعبة التي يمر بھا العراق

والتنوع ان وحماية النظم الطبيعية نسإلية القطاع الزراعي وحماية صحة االحصول على حصته المائية الكافية لتنم
   .البايلوجي

  لىإ والذي يھدف، خضرألللتعامل مع صندوق المناخ االعراق  ستعدادإتم الحرص على تضمين مشروع :  
ر المناخ وكفالة مساھمة النساء والرجال على حد يلتصدي لتغلالنساء والرجال على قدم المساواة  اتقدر بناء -1

  .رض الواقعألى سواء في تنفيذ االنشطة ع
م أنش��طة التكي��ف أالمخ��اطر المحتمل��ة للمش�روع وتقييمھ��ا بالنس��بة للنس��اء والرج�ال س��واء ك��ان ذل�ك ف��ي  معالج�ة -2

  .التخفيف
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والعم�ل عل�ى التقلي�ل م�ن  ي�ر المن�اخيثار الس�لبية لتغآلجوة بين الجنسين الناتجة بسبب افي الحد من الف المساھمة -3
  .ة والبيئية السيئة التي قد تتعرض لھا النساءدياإلقتصاة واإلجتماعيوضاع ألتفاقم ا

  .المناخثار الجنسانية وتغير آلعن النتائج وا المساءلة -4
الوق��ت  خض��ر وب��نفسأللتموي��ل م��ع سياس��ة ص��ندوق المن��اخ اوالبرن��امج المق��دم لأعل��ى موائم��ة المش��روع  العم��ل -5

ي فئ���ة او ش���ريحة أھم���ال إص���حاب المص��لحة دون أولوي��ات الوطني���ة ومش���اركة ألالموائم��ة م���ع السياس���ات وا
  .وخصوصاً النساء

و البرن�امج أطار المؤسسي الخاص بالمشروع إلنحاء اأالكفاءات المؤسساتية الوطنية والدولية في جميع  إعتماد -6
ختص�اص م�ن إلصحاب الخب�رة واأعتبارالكفاءات الشابة والنسوية بھدف خلق جيل جديد من إلا بعينخذ ألمع ا
   .اءرجال والنساء على حد سوال

نش��طة الص��ندوق للتخفي��ف أالع��ادل للم��وارد بحي��� يس��تفيد النس��اء والرج��ال بص��ورة منص��فة م��ن  التخص��يص -7
  .والتكيف

و أس�تدامة المش�روع إة والبيئي�ة الخاص�ة باإلجتماعيساسياً في الضمانات أمر أ اإلجتماعيمراعاة النوع  إعتبار -8
  .البرنامج

المناخ التي تمول من صندوق المناخ  اتريادرات الخاصة بتغعلى ضمان دعم المشاريع والبرامج والمب كيدالتأ -9
عتب��ارات الجنس��انية إلق��ديم حل��ول مراعي��ة لالمن��اخ وت اتثيرات تغي��رأنص��اف بس��بب ت��إلخض��ر وتع��الج ع��دم األا

  .ستعداد لهإلو اأر المناخ والتكيف معه يللتخفيف من حدة تغ
  
ھو مشروع ممول دولياً من صندوق  ،التغيرات المناخية في العراقتجاه إمشروع زيادة مرونة القطاع الزراعي أما بالنسبة ل

يكولوجية إللمرونة الزراعية ااز تعزيھو يھدف إلى و .للتنمية الزراعية كوكالة تنفيذيةالتكيف بالتعاون مع الصندوق الدولي 
المناطق  من الغذائي فيألشة واسبل المعيلزيادة تحسين  ،ربعة المستھدفةألفي المحافظات ا رالمناخية بشأن تغاإلجتماعيو

التي تبلغ  ،ذي قار ميسان، القادسية، المثنى،ھي فالمستھدفة األربعة المحافظات أما  .الريندرة مياه  والسيطرة علىالريفية 
   .فقر في العراقالعلى مستويات أ ، وھي%)41، %42، %41، %53(نسبة الفقر فيھا على التوالي 

 
  :ساني في المشروع من خاللمراعاة التوازن الجنوتقاس 
  .نتاج الزراعيإلزيادة ا تقنياتھيلھن وتدريبھن على أعادة تإوأالنساء  ھيلتأ -1
  .النساءقل من المستفيدين المباشرين من البنية التحتية للري ھم من ألعلى ا% 30ن إ يقدر -2
ھذا البرنامج ومن المنح التي ترتبط معيشتھا مباشرة بسر ألمن ا% 40 نسبة اإلستفادة من ھذا المشروع ستكون -3

   .سرةأ )1800(البالغ عددھا و المقدمة لألسرالتي تترأسھا نساء في إطاره
 .من المتدربين من النساء% 50في مجال التدريب على االنشطة المدرة للدخل وادارة االعمال سيكون  -4

  
  :جر والعمل المنزليغير مدفوعة األالرعاية  )4
  

وضمنت مشاركتھا في  المرأةمن القوانين التي راعت حق  اھناك عددأن لعراقية، نجد عند مراجعة القوانين والتشريعات ا
ى جميع أشكال تفاقية القضاء علمثل إلتزاما بالمواثيق الدولية إة اإلجتماعية واإلقتصاديالحياة العامة فضال عن مساھمتھا 

كقانون الحماية  المرأةاخرى ذات صله بتمكين ھناك قوانين  ،طارالتوفيق بين االسرة والعملإوفي  .المرأةالتمييز ضد 
والفتاة  ة االرملة والمطلقة والمھجورة والعزباءأالذي يسھم في توفير الحماية المالية للمر 2014لسنة ) 11(ة رقم اإلجتماعي

ضافة الى باال. من العمر وكانت فاقدة لالبوين وليس لھا معيل شرعي ةالبالغة غير المتزوجة وھي من بلغت الثامنة عشر
القانونية التي يوفرھا لھا وتنظيم  العاملة والحماية المرأةضمن فقرات تخص يتالذي  2015لسنة ) 37(قانون العمل رقم 

و أي او المعتقد أو الرأصل تمييز سواء كان بسبب الجنس او األصحاب العمل والمواد التي تعالج الأالعالقة بين العمال و
لى نشوء إخر يؤدي آي سلوك أ وأ ،منع القانون التحرش الجنسيكما  .اإلقتصادي ولصحي أو المذھب او الوضع اأالدين 

جر الممنوحة للعامالت على وجه الخصوص جازات مدفوعة األإلضمنه القانون حول اي لى ماإ باإلضافة ،بيئة عمل ترھيبية
أشھر براتب تام وستة أشھر بنصف ة ست(مومة إجازة األيوما و) 98(جازات الحمل والوضع إيوما و 21منھا السنوية 

حتساب مدة االجازة ألغراض الخدمة والعالوة السنوية إسنوات مع دفع الراتب االسمي للمجاز و الخمس وإجازة .)راتب
ستثناءات قليلة جدا إال في إليال  المرأةجر تام ومنع عمل يوما وبأ) 130(عدة للمتوفي زوجھا الو ،وألغراض التقاعد

 المرأةجبار إطفال وضافة الى منع عمالة األإمومة جازات الحمل والوضع واألإنتھاء إلى عملھا بعد إ لمرأةاوضمان عودة 
  .عمال شاقةعلى القيام بأ

  
عاقة ممن إلن لذوي اأعلى  2013لسنة  38حتياجات الخاصة رقم عاقة واإلرعاية ذوي اإل من قانون 19المادة وتنص 
 ،شكل مستمرحتياجاتھم بإيحتاجون لمن يالزمھم لتلبية الذين عتيادية وإلات حياتھم ازھم دون تلبية متطلبدرجة عجتحول 

تجدد والتي براتب تام مع المخصصات الثابتة من وظيفته جازة إيمنح  ،ذا كان المعين موظفآإف .لھم حق المعين المتفرغ
نفيذ وصدرت تعليمات ت .م رواتب الموظفيندنى في سلألراتبا شھريا يعادل راتب الحد ا كان غير موظف يمنح وإذا ،سنويا
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كما . تقريبا من النساء )%80( ، من بينھممن الموظفين معين متفرغ 4500من  أكثروشملت  ،2015ھذه المادة بعد سنة 
  .نساءمن التقريبا منھم  )%50( ،غيرالموظفينمن معين متفرغ  3000من أكثرشمول  تم

  
   :لمساواة بين الجنسينالمراعية لمنظور ا ةاإلجتماعيالحماية  )5
  

نظمة والتعليمات المسھلة لتنفيذه ليحل محل القانون رقم واأل 2014لسنة  11رقم  ةاإلجتماعيإصدار قانون الحماية تم 
كافة الفرص بين  كبر قدر من العدالة وتكافىءأة لتحقيق اإلجتماعيستلزم تغيير منظومة الرعاية إمما  ،1980لسنة  126

إال أن ذلك قد تطلب التركيز على خلق البيئة الضامنة وتدعيم الجھاز اإلداري  .من ھم فوق خط الفقرإستبعاد الفقراء و
 اة للمرأة لتطبيق القانون الجديد وھو ما لم يكن سھال نظراإلجتماعية بما فيه دائرة الحماية اإلجتماعيلوزارة العمل والشؤون 

ضافة الى نظام مھام وإ ،وبموجب ھذا القانون. عدوان اإلرھابي الداعشيللظروف األمنية التي كان يعيشھا العراق في ظل ال
ة اإلجتماعيالتي تعتبر دائرة الحماية  ،ةاإلجتماعييجب أن تتولى ھيئة الحماية  ،2016لسنة  1ة رقم اإلجتماعيھيئة الحماية 

  :حدى تشكيالتھاإللمرأة 
  

 حيث دربت دائرة القدرات وبناء المھني والتعليم بالتدري خالل من العمل سوق الى الدخول فيالنساء  مساعدة ،
  .إمرأة فاقدة للمعيل) 698(الحماية اإلجمتماعية للمرأة 

 للدخل ةالمدرّ  الصغيرة المشاريع إلقامة منحة أو قرض على أو العمل فرص على الحصول في المساعدة. 
  الصحية المجانية مع وزارة الصحةتفعيل الخدمة. 
  اإلجتماعيوعقد ندوات عن الدعم النفسي و، والسكن والصحة لتعليما مجال فيالمساعدة... 
  ة للنساء ممن ھن دون خط الفقر، تم في إطار ما نص عليه قرار مجلس اإلجتماعيإضافة إلى منح راتب الحماية

 .ة للمرأةاإلجتماعي، الترفيع في سقف راتب الحماية 2016، لسنة 245الوزراء رقم 
  .ين المرأة، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية المعنية والبنك الدولي على مشروع الحماية اإلجتماعيةوتعمل أيضا دائرة تمك

   :التدابير لمنع التمييز وتعزيز حقوق النساء والفتيات :لباب الثالثا

  : جسدية أو ذھنية عاقةإ ي يعانين منئاللاالنساء  -1
يواجھون تحديات وجعلھم  متناسب تأثيراً غير ،عاقة في العراقن على األشخاص ذوي اإلالقد أثر النزاع والعنف المستمر

حيث ھم  ،فتقار إلى الفرص والحماية الكافيةوالسياسي، باإلضافة إلى اإل اإلقتصاديو اإلجتماعيكبيرة، بما في ذلك التمييز
نعدام إوصة بھم الخاية تنعدام البنى التحكل ھذا مع إ. والعنف الجنسي اإلجتماعياألكثرعرضة للعنف األسري و

حصائيات إلى وجود مسح وإ فتقارإلايضاف إلى ذلك  .حتياجاتھم مثل التعليم والصحةإتوفرالبرامج التنموية التي تتواكب مع 
ال أنھم لم يتم شمول كل ھذه إ ،ةاإلجتماعينھم من ضمن المشمولين برواتب الحماية من أرغم بالو .دقيقة لھذه الشريحة

ً بشكل كبيرإلا وازال ذويال والفئات،  معاملة فيھا إنتھاج والمفھوم السائد لدى الناس ھو  عاقة يواجھون تمييزا مجتمعيا
تفاقية حقوق األشخاص ذوي إعلى صادق العراق  وبالرغم من أن .عتبارھم أعضاء منتجين في المجتمعإمن  إحسان بدال

  .من اإلتفاقية 33، إال أن الحكومة لم تطبق اإلجراءات المضمنة في الفصل 1اإلعاقة
حتماالت تعرض إفي مضاعفة دمات الطبية األساسية ضعف الخإلى جانب  ھذا النقص في الجانب التشريعي ويزيد

يعني أن كثيراً من  ،الوصول إلى شبكات المواصالت بيسر القدرة على عدمف. األشخاص ذوي اإلعاقة للضرر أثناء النزاع
عليھم الوصول إلى مراكز اإليواء والمخيمات ند إخالء المناطق، وأنه سيتعذرع قطع بھم السبلناألشخاص ذوي اإلعاقة ست

ً من  تمييز من قبل العاملين في مراكز اإليواء الفي أغلب األحيان، فضالً عن أن األشخاص ذوي اإلعاقة يعانون غالبا
ء العنف واأللغام األرضية جرافي العراق  ةعدد األشخاص ذوي اإلعاق يزدادباإلضافة إلى ذلك، . ومخيمات النازحين

  .  والمتفجرات من مخلفات النزاع
ً على أساس نوع الجنس فضالً عن إعاقتھن  ذواتفحظوظ النساء  2.وتواجه النساء ذوات اإلعاقة في العراق تمييزاً مركبا

إن التقيد باألدوار  3.ةاإلقتصاديستقاللية وبالتالي فإنھن يفتقرن لإل تكون أقل، العملو التعليماإلعاقة في الحصول على 
ً أن النساء ذوات اإلعاقة سيفتقرن في الغالب لحرية  كما أن العائالت التي تخجل من  .التنقلالجنسانية التقليدية يعني أيضا

                                                            
N4SGPeYdisabilities#.WWdh-persons-rights-pact-ratification-iraqi-welcomes-un-https://news.un.org/en/story/2012/01/4017921  

2 UNAMI & OHCHR, Report on the Rights of Persons with Disabilities in Iraq, p. 8-9 (December 2016), 
-december-iraq-in-disabilities-with-persons-of-rights-the-on-report-http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=6690:ohchr

nt’s Report on the Convention on the Rights of Persons ; Iraqi Alliance of Disability, The Parallel Report for the Governme2016&Itemid=650&lang=en
with Disability (CRPD), p. 8 (January 2018).  
3 UNAMI & OHCHR, Report on the Rights of Persons with Disabilities in Iraq, p. 9 (December 2016), 
http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=6690:ohchr-report-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-in-iraq-december-
2016&Itemid=650&lang=en 
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من المحتمل أن تتعرض فإنه ، باإلضافة لذلك  4.تلقي العالجف تمنعھا من مغادرة المنزل حتى لذات اإلعاقة سو المرأة
  5.من نظرائھن من الرجال ستغالل أكثرإلء المعاملة الجسدية والتمييز والسو ،في العراق ،ت ذوات اإلعاقةالنساء والبنا

على النھج القائم على  مبني ،العراقي) 2013( 38رقم تعريف األشخاص ذوي اإلعاقة بموجب القانون  اإلشارة أن وتجدر
ً على الحقوق مما ال يتوافق مع التعر التي  6تفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةإيف الذي نصت عليه الرعاية وليس قائما

شخاص ذوي االعاقة حيث وردت في يجابي لألإ زيد تمييوج بالرغم من ذلكلكن  2012.7صادق عليھا العراق سنة 
 اثانإ شخاص ذوي االعاقة على حد سواءكمركية في استيراد سيارة خاصة باألة وكذلك يات ضريبعفاءإ 18و 17المادتين 
من األشخاص ذوي منھا عدد كبير استفادلتنفيذ تلك اإلعفاءات ف 0172عليمات في عامتوقد صدرت ال .اذكور كانوا أم
  .اإلعاقة

سنة ل 22رقم حتياجات الخاصة اإل يذولمتيازات قانون الحقوق واإلو بموجب  ،العراق أما بالنسبة إلقليم كوردستان
 ةاإلجتماعيىء خاصة للرعاية مالجثالثة وشخصا  50 يواءإوتستطيع ء مالجىأربعة  اإلقليم توجد في فإنه ،2011
 مراكز تدريب مھنيسبعة و ات المتنوعةعاقاإل يلذوثمانية عشر مركزا تعليميا و ،من عمر السنة األشحاص بداية تستوعب

  .اقةعإ يطفال ذوأ ني لديھئمھات الالألة لجازإتعليمات حول و على مختلف المھارات ألصحاب اإلعاقات

  :نسانيةاإلالنساء في االوضاع  -2
مختل���ف  النس���اء فاق���دات المعي���ل م���ن ةاإلجتماعي���ة للم���رأة ف���ي وزارة العم���ل والش����ون اإلجتماعي���دائ���رة الحماي���ة ترع���ى 

وعن���دما تتوق���ف التخصيص���ات المالي���ة  لع���اجزات وزوج���ات المفق���ودين وغي���ر�نالفئ���ات، مث���ل األرام���ل والمطلق���ات وا
تق����وم ال����دائرة بت����وفير الخ����دمات م����ن خ����الل التع����اون م����ع المتب����رعين  ،ةإلجتماعي����اللحص����ول عل����ى رات����ب الحماي����ة 

  : نسانية تتضمنإوجھات 
 يتام كفالة األ 
 تق����ديم انية الت����ي تم����ر بھ����ا والتواص����ل معھ����ا وس����نتق����ديم المس����اعدات والوق����وف م����ع األس����ر ف����ي الح����االت اإل

 .عيادية واألمواسم المدرسالالمساعدات في 
  إض�������افة إل�������ى والمعنف�������اتس�������تما� للنس�������اء الناجي�������ات ن جلس�������ات اإلإحص�������ائية ع�������س�������تمارة إإع�������داد ،

موج�����ودة ف�����ي مق�����ر دائ�����رة الحماي�����ة  و������ي ،وقاع�����دة بيان�����ات لتوثي�����ق ح�����االت ال�����دعم النفس�����ي برن�����امج
إس��������تخدمت ���������ذ� اإلس��������تمارة ف��������ي جمي��������ع مراك��������ز ال��������دعم النفس��������ي ومنھ��������ا  .ةللم��������رأة اإلجتماعي��������

 ).سھل نينوى/، الموصلالدين، األنبار، ديالي صالح: (المناطق المحررة مثل
 بديل�������ة                      قس�������امالمحافظ�������ات م�������ن قب�������ل عص�������ابات داع�������� اإلر�ابي�������ة ت�������م ف�������ورا ف�������ت� أح�������تالل بع�������د إ

قس������م ف������ي د�������وك ومنف������ذ ف������ي اربي������ل، ث������م ف������ت� قس������م ف������ي اربي������ل                      ،قس������ام تل������ك المحافظ������اتع������ن أ
دجيل فض�����ال ع�����ن ف�����ت� ش�����عب بديل�����ة                     وقس�����م ف�����ي الفلوج�����ة وقس�����م ب�����ديل ع�����ن تكري�����ت ف�����ي بل�����د وال�����

 .)ةتلعفر، الحمداني(عن شعب الموصل في كربالء 
  مس�������اعدتھن م�������ن الطاق�������ة الس�������لبية و ھنص�������يلتخلس�������تما� فردي�������ة للنس�������اء المعنف�������ات إعق�������د جلس�������ات

 ط�����ال�جلس�����ات جماعي�����ة لإلوذل�����ك إل�����ى جان�����ب . ف�����ي المجتم�����ع النفس�����ي ث�����م إدم�����اجھنالتفري������ عل�����ى 
المتض�������ررة  الم�������رأةيس�������اعد  و��������و م�������ا. المتض�������ررات بعض�������ھن ال�������بعضمش�������اكل  عل�������ى المتب�������ادل

تج�������اوز ��������ذ� المحن�������ة  بالض�������رر ال�������ذي لح�������ق بھ�������ا والعم�������ل عل�������ىل�������ى قب�������ول حالتھ�������ا والقناع�������ة ع
 .والخروج من أزمتھا

  مبن�����ى ف�����ي وزارة العم�����ل والش������ون  ت��ي�����ل وت�ثي�����ثت�����م  ،1/3/2018م�����ن ف�����ي ت�����اريخ إفتت�����اح الم�����الذ اآل
. س����ريق����انون مكافح����ة العن����ف األ ح����ث الس����لطة التش����ريعية عل����ى المص����ادقة عل����ى ة ليس����اعد عل����ىاإلجتماعي����

                         .1/3/2019متحدة للسكان  في تاريخ بدعم من صندوق االمم ال آخرمن آفتتاح مالذ أيضا إو

                                                            
4Iraqi Alliance of Disability, The Parallel Report for the Government’s Report on the Convention on the Rights of Persons with Disability (CRPD), p. 9 
(January 2018). 
5Iraqi Alliance of Disability, The Parallel Report for the Government’s Report on the Convention on the Rights of Persons with Disability (CRPD), p. 9 
(January 2018); UNAMI & OHCHR, Report on the Rights of Persons with Disabilities in Iraq, p. 9 (December 2016), 
http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=6690:ohchr-report-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-in-iraq-december-
2016&Itemid=650&lang=en. 
6 UNAMI & OHCHR, Report on the Rights of Persons with Disabilities in Iraq, p. 16 (December 2016), 
http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=6690:ohchr-report-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-in-iraq-december-
2016&Itemid=650&lang=en 
7 United Nations Treaty Collection, Status of Ratifications of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15&chapter=4&clang=_en. 
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 الرعاية الصحية بحزمة الخدمات و الطبيعية،الطوارئ والتھجير ،النزوحمثل نسانية إلوضاع األء في اشمول النسا
مع  سرة بالتنسيقلتوليدية وتنظيم األنجابية والرعاية اإلمھات والصحة األھا رعاية الحوامل واومن ،المطلوبة

   .الدوليةالمنظمات 
 منالمجاني والدعم القانوني  اإلجتماعيدعم النفسي خدمات الصحة النفسية والتقديم النسبة لان للمنظمات الدورالكبير بكوقد 

 :توعويالو قانونيوالجتماعي واإل نفسيالدعم الراكز مخالل 
 للزيارات المنزلية للنازحين والالجئ�ين ف�ي المخيم�ات فيم�ا يخ�� االطف�ال  اتوعات الصحيعداد دليل عمل للمتطإ

   .وحديثي الوالدة
 اطق االوض�اع سرة في منمل والرعاية التوليدية وتنظيم األبناء القدرات لمقدمي الخدمات الخاصة باالمھات والحوا

 .االنسانية
 ف�ي المراك�ز الص�حية  جتماعي�ةإ-م�ن خ�الل وح�دات ال�نفس اإلجتماعيم خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي يتقد
  .الشراكة مع منظمات المجتمع المدنيب
  ة واألمنيةاإلجتماعية واإلقتصادياإلرھابية وتدھور األوضاع  عن الجرائممعالجة االثار المترتبة.  
 2016وحدة عام  98الى  2013وحدة عام  96ة بمختلف اصنافھا من اإلجتماعيد وحدات الرعاية عد اعارتف  
 ع��ام  اً مس��تفيد 878507ة م��ن اإلجتماعي��ع ع��دد المس��تفيدين م��ن االن��اث وال��ذكور م��ن روات��ب ش��بكة الحماي��ة ارتف��إ

ة من اإلجتماعيعاية نخفضت المبالغ المصروفة لشبكة الرإفي حين ،  2016عام  اً مستفيد 905773لى إ 2013
س�ر فيما بلغ عدد المشمولين من األ .2016مليار دينار عام  1,1ليصل الى  2013مليار دينار عراقي عام  2,6

بمل�������غ ) 1107779( 2018ة لدفع�������ة الخامس�������ة م�������ن ع�������ام اإلجتماعي�������م�������ن روات�������ب ش�������بكة الحماي�������ة 
)309،348،022،953،00.( 
 ليص��ل ال���ى  2014ع���ام  20,6م��ن ) والجمعي��ات التعاوني���ةال���ورش المحمي��ة / المس���تفيدين ب���جر (ارتف��ع مؤش��ر

  .2015عام 22,4
 ت ل��� مكون��ات الش��عب الموافق��ة عل��ى إعتب��ار م��ا تعرض�� 2014لس��نة ) 92(مجل��س ال��وزراء الق��رار رق��م  أص��در

  .جماعية بادةً إ ،خرى على يد داعش االرھابيةوالشبك والمكونات األ حيينزيدية والتركمان والمسييألالعراقي من ا
 ���عتب���ار ض���حايا قض���اء طوزخرم���اتو ف���ي إ، المتض���من 2016لس���نة ) 27(مجل���س الن���واب الق���رار رق���م  درأص

  .متيازاتواإلشھداء من حيث الحقوق  24/4/2016و 21/11/2015
 تخاذ االجراءات الالزمة من قبل الحكومة لتحري�ر إالمتضمن  2016لسنة ) 43(صدر مجلس النواب القرار رقم أ

رض عرض�ھا ��ة من قب�ل داع�ش ليبادتھم الجماعإبحث موضوع و عمار قضاء سنجارإع يزيديات مألفات االمختطَ 
  .في المحاكم الجنائية الدولية للتحقيق فيھا

 السياس�ة ع�دادإل ال�وطني م�ناأل مستش�ارية من مباشر وبتنسيق العالقة ذات الجھات ممثلي يضم عمل فريق تشكيل 
لس�نة  414رق�م  ال�وزراء ق�رارمجلس بموج�ب السياس�ةھذه اقرار تمقد و .العراق فين النازحي ملف دارةإل الوطنية
2015.  

 ع��ام  من��ذ المح��ررة للمن��اطق والعائ��دين للن��ازحين والعالجي��ة والوقائي��ة لص��حيةا الخ��دمات تق��ديم س��تراتيجيةإ ق��رارإ
2014.  

 النازح�ات بالس�تقإل المحافظ�ات ف�ي مناف�ذ ةاإلجتماعي والشؤون العمل وزارة في ةاإلجتماعي الحماية دائرة فتتحتإ 
 :على النحو التالي جراءاتاإل وتسھيل

ربيل ھي دھوك، أبديلة  مواقع ةثالثو نينوى قسم ، على أساسالمحافظات فيقسام ومنافذ بديلة أستحداث إ
، المقدسة ءالكرب ھوالبديل  الموقعو الحمدانية، ، منفذالمقدسة كربالء ھوالبديل  الموقعو تلعفر منفذ ،وكركوك

 منفذ ، فتحوالدجيل بلدھو البديل  الموقعو الدين صالح ، قسمربيلإ/الفلوجة عامريةھوالبديل  الموقع ،االنبار قسم
  .للنازحات الخدمات إيصال رسييلت الدائرة بمقر يرتبط كاوة ينعھوربيل أ في جديد

  ت س����تقبال النس����اء النازح����ات م����ن المحافظ����ات الس����اخنة المش����موالإلقس����ام ومناف����ذ ال����دائرة أتوجي����� جمي����ع
وتح���ديث بيان���اتھن ) ائعب���دل ض���(ولوي���ة ب�ص���دار ھوي���ات جدي���دة ة وإعط���ائھم األاإلجتماعي���الحماي���ة  بروات���ب

 .نزوحھنحسب مواقع 
 يزي���ديات حي���ث ألع���دد م���ن الن���اجين والناجي���ات م���ن ا نس���ان لش���مولإلس���يق م���ع المفوض���ية العلي���ا لحق���وق االتن

   .الخدمات أفضليصال تذلل الصعوبات إلتم تشكيل لجنة مشتركة 
  يص����ال إ ريللم����رأة لتيس����ة اإلجتماعي����الحماي����ة  ي����رتبط بمق����ر دائ����رة) هع����ين ك����او(ربي����ل إف����تح منف����ذ جدي����د ف����ي

 .مخيمات النزوحفي ) المسيح والشبك(ت من مكوني الخدمة للنازحا
 زي����ديات م����ن أليس����تثناء فئ����ة الناجي����ات م����ن اإعل����ى ة اإلجتماعي����العم����ل والش����ؤون  وزارةستحص����ال موافق����ة إ

ش�����ؤون وق�����اف ونس�����ان ومديري�����ة األإلالعلي�����ا لحق�����وق ااد عل�����ى ت�يي�����د المفوض�����ية عتم�����إلالمستمس�����كات وا
خ����الل اللجن����ة  داع����ش م����نيزي����ديات الناجي����ات م����ن ألحي����ث ت����م ش����مول ا ردس����تان،وكقل����يم إف����ي ين زي����ديأليا

) 1529(نس����ان وبع����دد إلوالمفوض����ية العلي����ا لحق����وق اة للم����رأة اإلجتماعي����ة الحماي����ة المش����تركة ب����ين دائ����ر
 .مستفيدة
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  ح���دى مؤسس���ات إي���ات م���ن بط���ش داع���ش وبموج���ب كت���اب م���ن م���رأة م���ن مك���ون الش���بك الناجإ) 88(ش���مول
بش����مول النس����اء  وزارة العم����ل والش����ؤون اإلجتماعي����ةستحص����ال موافق����ة إ، باإلض����افة إل����ى المجتم����ع الم����دني

 .مستفيدة) 961(في ناحية العلم في محافظة صالح الدين وبعدد 
 وت����م  منظم����ات إنس����انيةس����مائھن م����ن أت����م تق����ديم  رھابي����ةإلناجي����ة م����ن عص����ابات داع����ش ا) 337(ل ش����مو

ش���مولھن نتيج���ة للعن���ف ال���ذي تعرض���ن ل���ه وتح���ديث بيان���ات النس���اء النازح���ات م���ن الموص���ل المح���ررة تزامن���اً 
مك����ونين الص����ابئي والمس����يحي ب����نفس ش����مول ع����دد م����ن النازح����ات م����ن ال، وأيض����ا م����ع عملي����ات التحري����ر

  .ستثنائيةاإلجراءات إلا
 ل�����ف نازح�����ة بمبل�����غ أ )68.332(ع�����ددھن عان�����ة للنس�����اء النازح�����ات والب�����الغ إلط�����الق اإتح�����ديث بيان�����ات و

 ) .مليار 21,355,700,000(
  التواص���ل م���ع مؤسس���ات المجتم���ع الم���دني والعم���ل عل���ى ب���رامج مش���تركة لتق���ديم الخدم���ة للنس���اء ف���ي مخيم���ات

لي���ة والم���واد زي���ارة العوائ���ل النازح���ة ف���ي المخيم���ات وتق���ديم المس���اعدات العيني���ة والما، بم���ا ف���ي ذل���ك الن���زوح
 .حوالھاأطالع على الغذائية لھا واإل

  :ية والريفيةساء الالتي يعشن في المناطق النائالن -3
ك�ذلك ش�ھد . بت�دائي والث�انوي لك�ال الجنس�ينإللتح�اق ب�التعليم ارة ف�ي نس�بة اإلالعراق تحسنا ملحوظا ف�ي الس�نوات األخي� شھد
ً تحسن من ھذا التحسن ھناك فجوات في المؤشرات التعليمية بين الجنسين حي�ث  لكن على الرغم. في اإللمام بالقراءة والكتابة ا
ف�ي  لتحاق بالمدارس اإلبتدائية والثانوية بين المناطق الحضرية والريفية وب�ين المجموع�ات الس�كانيةإلالتفاوت في ا إلى تشير

  .لألسرة اإلجتماعيو اإلقتصاديالمناطق نفسھا بحسب الوضع 
الص�افي تح�اق اإللمع�دالت  ظل�ت: طف�ال إل�ى المرحل�ة اإلعدادي�ةألللمراحل الدراس�ية، م�ن ري�اض ا بةلتحاق بالنسإلمعدالت ا

ف��ي الس��نوات الس��ابقة  ةفض��ال ع��ن الجامعي��بتدائي��ة والمتوس��طة والثانوي��ة إلال��ذكور ف��ي المراح��ل الدراس��ية الإلن��اث أق��ل م��ن 
إال ف�ي الس�نتين  تتحس�نل�م التي  ،لمتوسطة واإلعداديةي المرحلتين الإلرھاب الداعشي مع تراجع نسبة اإلقبال من الجنسين ف

ن ب��، 2018ج�ه ف�ي نھاي�ة نتائ أطلق�تال�ذي  MICS  6"الس�ادسش�رات مس�ح العنق�ودي المتع�دد المؤال"وحسب  .الماضيتين
لمرحل��ة ا اكمل��ووق��د أ ،بتدائي��ةتم��ام المرحل��ة األخي��رة م��ن اإلس��نوات م��ن س��ن إ 5ل��ى إ 3عل��ى ب���طف��ال مم��ن عم��رھم أنس��بة األ

ن��اث إل، فھ��ي بالنس��بة لبالنس��بة للمرحل��ة المتوس��طةأم��ا . )%78(ذكوروبالنس��بة لل�� )%73(ن��اث لإل ، ھ��ي بالنس��بةبتدائي��ةاإل
  .)%45( الذكورفي حين كانت نسبة  )%43( كانت ناث، نسبة اإلعداديةالمرحلة اإلوفي . )%46( الذكورو )47%(

فتتاح مناف�ذ ف�ي بغ�داد كونھ�ا ذات رقع�ة جغرافي�ة واس�عة إ، حيث تم ة الريفية من فاقدات المعيلأولتيسير وصول الخدمة للمر
  .افتتاح منافذ اخرى في المحافظات وكذلك تم) المدائن ، الحسينية، الراشدية (وافتتاح منافذ في 

   تنفيذ منھاج عمل بيجين تأثيرات األزمات اإلنسانية على : الباب الرابع

والت�ي تعتب�ر  بيج�ين منھ�اج عم�ل ع دور كبير في تعطيل العمل على تنفيذ مح�اورزمات اإلنسانية الناجمة عن الصراألل كان
ح��تالل م��دن ف��ي إث��م ، 4201الموص��ل بع��د حزي��ران عل��ى  س��يطرةالوتمثل��ت ف��ي  الع��راق تواجھ�� ات الت��يتح��ديالأھ��م م��ن 

المح�اور ى مس�تو سير قدما ف�ي تحقي�ق تق�دم عل�ىفبدل ال .لدين وبعض مناطق في ديالى وكركوكنبار وصالح امحافظات األ
وال س�يما ، ي�راالعراقي�ة ش�ھد ت�دھورا كب المرأة ضعن وألى إ ن واقع الحال يشيرفإن، يجيب ومنھاج عملعالن إل إلثنى عشرا

إلى وقف العديد من خدمات تمك�ين  ىما أد وھو ،عصابات داعشإجرام مدن المحتلة بسبب في ال وذلكالنساء فاقدات المعيل 
   .اإلرھابي ظات المحتلة من قبل ھذا التنظيمفعلى مستوى المحا المرأة

ا نتھ��اءً إقتت�ال والتھجي�ر الط�ائفي وإلحل�ة ام�رورا بمر، 2003بھ�ا الع�راق من��ذ ع�ام  إن ت�داعيات األح�داث الخطي�رة الت�ي م�رّ 
 زة الدول�ة ذات الط�ابع الخ�دميأدت ال�ى تعطي�ل كبي�ر ف�ي أجھ� ،في المحافظات التي شھدت ذلك اإلحتاللبالحرب مع داعش 

و تنفيذ أنعكس سلبا على وضع إوھذا بدوره  .نواعھا في الحروب وتحرير المدنأستنزاف الطاقات بكل إستثماري بسبب إلوا
الت�ي س�يطرت الف األس�ر م�ن م�واطني الم�دن آوتحقيق المساواة ب�ين الجنس�ين ناھي�ك ع�ن تعطي�ل حي�اة  المرأةبرامج تمكين 

ذلك كل�ه إنجّر عن قد و .نتھاكات الجنسية وتقييد الحريةإلتھجير واإلبادة واأزمات ال تسببورھابية إلعليھا عصابات داعش ا
 الم��رأةم��ام تق��دم أع��د م��ن أھ��م المعوق��ات الت��ي تق��ف ذل��ك العن��ف ال��ذي يُ  ،نس��انية وج��رائم عن��ف ض��د النس��اء والفتي��اتإك��وارث 
  :، ومن بينھاوتمكينھا

 
للھج��وم  ولك��ن نتيج��ة. 2017-2013فت��رة لل 2000/ 1325الخط��ة الوطني��ة لتنفي��ذ ق��رار مجل��س األم��ن  أطلق��ت -1

لحاقھ�ا بخط�ة إتعثر تنفيذ الخطة لما تتطلبه من طاقات بشرية ومادية وكان البديل ، 2014/الداعشي في حزيران 
وھي األخرى تعثر تنفيذھا عل�ى أرض الواق�ع  .ثناء فترة النزاع المسلحأالطوارئ لتنفيذ القرار فيما يتعلق بالنساء 

  .ة لتنفيذھاي وعدم رصد موازنبسبب العجز المال
ن شرائح كبيرة من النساء لى تكوُّ إنتھاكات عناصر داعش الجسيمة لألھالي إنسانية الناجمة عن إلالكوارث ا أّدت -2

 2018/لغاية تموز 2014/حيث بلغ عدد العوائل النازحة للفترة من حزيران ،المعيلة ألسرھن واليتامى
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 المنتسبينطفال أللى شريحة من اإباالضافة  ةألسر ةمعيل إمرأةلف أ) 123135(ئلة منھم ألف عا) 892311(
ھذا  .نسانيةفتقدون لكافة حقوقھم المدنية واإلوھم يالذي سلط على أمھاتھم،  للعنف الجنسي داعش نتيجةل

ن ستقرار وسالمة البيئة للنازحين ضمإأثرت بشكل كبير على حياة ووالتي الظروف المناخية للبلد  باإلضافة إلى
 2014الشديد طيلة فصل الصيف للسنوات من  تأثرت تلك الشريحة بظروف ھجمات الحرِّ ف .مجمعات النزوح

التي وشتاءا لعدة مواسم  الغزيرة واألعاصيرالوضع االنساني الصعب نتيجة لالمطار  وأيضا 2018ولغاية 
   .ستقرار النازحينسالمة وإكانت تؤدي الى دمار المخيمات وضرر بصحة و

طراف ألى مجمعات النزوح على إملھا ولجوء األسر بأكومة في مواجھة أزمة تھجير مدن لت جھود الحكوتمث
  :يأتي فيماالمدن وداخلھا 

كان لمنظمات المجتمع المدني قد و .منح طارئة وفورية بواقع مليون دينار لكل عائلة نازحة صرف -أ
ليحصلوا بموجبھا على الحقوق التي  ستخراج ھوية خاصة بالنازحينإ دور كبير في المساعدة على

تترتب عن المبادرات اإلنسانية واألنشطة الحكومية متمثلة باللجنة العليا إلغاثة النازحين ووزارة 
دائرة /منھا وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية مھجرين والوزارات الخدمية األخرىالھجرة وال

  .الحماية اإلجتماعية للمرأة
ية من توفيرالمقاعد الدراسية ألبناء النازحين مع التحفظ حول قلة إمكانات تمكنت وزارة الترب - ب

 .الموصلمدينة  أطرافالمدارس المھيأة للمجمعات في 
العودة  خطة إلعادة النازحين الى مناطقھم وقد تم تسھيل عمليات، 2018نفذت الحكومة في مستھل  - ت

جراءات إوفير سيارات كبيرة للنقل وتسھيل المجمعات من خالل ت ةداراإمن قبل الجھات المعنية و
داري الذي تعمل الحكومة جاھدة إلنتيجة للفساد ا عمارإلاعادة إفي  ءبط، لكن مع المدن دخولھم

  .ة حجمھا بحجم الكوارث االنسانيةللقضاء عليه ولكنه آف
لفھا تنظيم المتضمن تشكيل لجنة لوضع معالجات للمشاكل التي خ 3/2016القرارأقر مجلس النواب  - ث

وتقييمھا  ضرارأللتعويض ا 72/2016قرارالصدر مجلس الوزراء أكما  .داعش في محافظة نينوى
 .ستحقاقاتإلوتحديد ا

واللجنة العليا للنھوض بواقع  العراقية في األمانة العامة لمجلس الوزراء المرأةال زالت دائرة تمكين  -ج
وكافة الوزرات  رئاسة مجلس الوزراءفي نية الوطولجنة المصالحة  1325ولجنة القرار  المرأة

والجھات المتخصصة في المفوضية العليا لحقوق اإلنسان ) األقسام المعنية بقضايا المرأة(األخرى 
تعمل على وضع مرتكزات تنفيذ مقتضيات المصالحة وإعادة الدمج  ،ومنظمات المجتمع المدني

لى مستويات التعويض إمتضررات النساء الل اص، باإلضافة إلى إيالمجتمعيوالتأھيل النفسي و
التحديات التي تسبب  عتراف بصعوبة المھمة وكبرمع اإلھذا . نصاف القانوني والقضائيواإل

  .مليوني نازح ومھجر ضنتحإقد ردستان العراق وكقليم أن إعلما ب .التعطيل
وتقديم محاضرات دعم  قامت دائرة الحماية اإلجتماعية للمرأة بزيارات ميدانية لمخيمات النازحين  - ح

  .نفسي وحل متعلقات اإلعانات المتوقفة وتوزيع مساعدات متنوعة من متبرعين

  :القادمة الخمس سنواتبالنسبة لل المرأةريع في تقدم األولويات للتس: الباب الخامس

يقع  وسوف. قادمةال سنوات الخمس خالل%) 5( بنسبة العاملة القوى في النساء مشاركة تھدف سياسة الدولة إلى زيادة
يمكن  ه، علما بأنالخطة لھذه النھائي الھدف تحقيق في المحرز التقدم ومراقبة لقياس كخط أساس الوطنية إعتماد اإلحصاءات

  .مختلفةً  إحصائيات أن تقدم الدولية العمل منظمةل

 : العدالة تحقيق إلى والوصول القانون بموجب التمييز وعدم المساواة -1

  :الجنسينمنھا كال  التي يستفيدمن خالل القوانين 

 2015لسنة  32رقم  اإلجتماعيصالح م اإلاقستعليمات قواعد العمل واألجور للنزالء داخل أ. 
 رھابية خطاء العسكرية والعمليات اإلين من جراء العمليات الحربية واألول لقانون تعويض المتضررالتعديل األ

 .2015لسنة  57المرقم  2009لسنة  20رقم 
 2016لسنة  26العفو العام المرقم  قانون. 
 2016لسنة  11عضاء البشرية ومنع االتجار بھا رقم قانون عمليات زرع األ. 
 2016لسنة  36طباء رقم قانون دعم األ. 
 د أالذي  2015لسنة  37نون العمل رقم قا  الرابعة ولى ألي سبب كان وفي مادتهيز في مادته األيعلى عدم التمكَّ

 .تمييزدون من الالئق للجميع ير العمل توفعلى 
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ع الجمي: والأ": يلي على ما) المساواة(وتحت عنوان  20في المادة  دستورالمشروع أما بالنسبة إلقليم كوردستان، فلقد نص 
ة اإلجتماعيو الخلفية أو اللغة أو الجنس أو اللون أساس العرق أشكال التمييزعلى أتحظر جميع : ثانيا. مام القانونأسواسية 

 .االعاقةو أو السياسي أ اإلجتماعيو ا اإلقتصاديو الوضع أو العمر أو الفكر أو المعتقد أو الدين أصل و األأو الجنسية أ
زالة كل ما يعتبر عقبة تحول دون المساواة في إل ىالسع اإلقليممام القانون وعلى حكومة أوون الرجال والنساء متسا": ثالثا

تمتع الجميع بحقوقھم المنصوص  اإلقليموتكفل حكومة  .ةاإلقتصادية والثقافية واإلجتماعيية ووالسياسالحياة والحقوق المدنية 
  . "العراقجمھورية عليھا في ھذا الدستور والمواثيق الدولية المصادق عليھا من قبل 

طار زيادة دور إوفي  .التنفيذدخل حيز يحتى  ستفتاء الشعب الكوردستاني عليهإ جراءإال يزال ھذا الدستور ينتظر  ،وللعلم
 .دعاء العامإلز اتم العمل على زيادة نسبة النساء في سلك القضاء وجھا ،المساواة أفي السلطة القضائية وتطبيقا لمبد المرأة

قضاة  233صل أقاضية حكم من  30ن حيث توجد اآل ،في تزايد مستمر اإلقليمن عدد النساء القاضيات في إونتيجة لذلك ف
 ولىألة عامة من الدورة اقاضية ومدعي 13فقد تخرجت  .دعاء عامإقضاة  202صل أدعاء عام من إ قاضية 56و ،حكم

من  2015قاضية ومدعية عامة سنة  12وتخرجت من الدورة الثانية  ،خريجا 41صل أمن  2014للمعھد القضائي سنة 
في المعھد مقبوال  60صل أمن  يدةس 28والمستمرة حاليا تم قبول  2018وضمن الدورة الثالثة لسنة  .خريجا 35صلأ

 .اإلقليمية عامة يعملن في محاكم قاضية ومدع 85كثر من أ اإلقليمن في القضائي وبذلك توجد اآل
  : الغذائي واألمن الزراعية اإلنتاجيةدعم و الفقر على القضاء .2

  :ي ھذا اإلطارفالقرارات  نوزراء العديد ماللقد أصدر مجلس 

 من عانةاإل راتب علىالمتحصالت  راملاأل عفاءإ حول 2014 لسنة 178 المرقم ءالوزرا مجلس قرار صدر 
  .في حالة التجاوز االسترداد مبالغ

 التي الشھرية لإلعانة دنىاأل الحد مقدار يجابياإ ميز الذي 2016 لسنة 254 المرقم الوزراء مجلس قرار صدر 
  .دينار لفأ 751 والمقدرة ب بالرجل مقارنة للمرأة دينار لفأ 255ب حددت

 2017لسنة  344مجلس الوزراء المرقم  قراربدارة سياسات التخفيف من الفقر عادة تشكيل اللجنة العليا إلإ.   
  :المشاركة والتمثيل السياسي .3

عضاء نتخاب األإعتبار في نظام إلبعين ايؤخذ " :أنه على 41المادة  في، قليم كوردستانر إلقد نص مشروع دستو
 المرأةمقاعد لتمثيل من ال )%30( تمثيل العادل لمكونات شعب كوردستان العراق وضمان نسبة ال تقل عنال) البرلمان(

ن يستھدف أيجب " :أنهمن مشروع الدستور والخاصة بالمجالس البلدية على  106وكذلك نصت المادة  ".في البرلمان
يضا ألقد أصدر البرلمان و. "هئعضاأمن عدد  )%30( نتخاب المجالس البلدية تحقيق نسبة تمثيل للنساء ال تقل عنإقانون 

من ) %30( بما ال يقل عن المرأةحيث تم تحديد نسبة تمثيل  اإلقليمالخاص بانتخابات برلمان  2009لسنة  2قانون رقم 
تم حيث  اإلقليمبانتخابات مجالس المحافظات في الخاص  2009لسنة  4عدد مقاعد البرلمان وكذلك تم صدور قانون رقم 

  . اإلقليمعضاء مجلس كل محافظة من محافظات أمن عدد  )%30(بما ال يقل عن  المرأةتحديد نسبة تمثيل 
 ،2013نتخابات برلمان إنبثقت من إوھي التشكيلة الثامنة من عمر الحكومة والتي  ،ما بالنسبة للتشكيلة الحكومية الحاليةأ

 اإلقليموكذلك قام برلمان . رين وزيرا وھي وزارة البلديات والسياحةبحقيبة وزارية واحدة من بين عشفيھا  المرأةفحظيت 
ن أن الھيئة الرئاسية للبرلمان يجب أعلى  نص ضمن مواده ذيوال 17/7/2018الداخلي الجديد بتاريخ  صدار نظامهإب
 نتخبإ ،30/9/0182ات ثرھا وبعد انتخابإقل وعلى إمرأة واحدة على األ) س والنائبانالرئي( ةالثالث اھئعضاأتضمن بين ت
خرى أنتخبت إمرأة برلمانية أوكذلك  .اإلقليمول رئيسة برلمان في أ 18/2/2019بتاريخ  البرلمان في جلسته عضاءأ

مور السكرتارية للھيئة أعمالھا على أو الدينية والتي تقتصرأقليات العرقية ائب الثاني لرئيس البرلمان من األلمنصب الن
لرعاية  اإلقليمفي  المرأةلشؤون  األعلىالخاص بتشكيل المجلس األمرلس الوزراء في وقت سابق مج أصدروقد . الرئاسية
خالل الدورة الحالية للبرلمان وھي ھنا نية جادة و .ھاوتحسين وضع ھاورسم السياسات الداعمة لقضايا المرأةمصالح 

   .في السلطة التنفيذية )%04وأ 30( بنسبة ال تقل عن المرأةلتشريع قانون تمثيل  ،الدورة الرابعة
 األعمال   مجال في المرأة ريادة .4

من  الخطة أطلقت وقد .للمرأة المتحدة األمم ھيئةو الدولي البنك مع بالتعاون العراقية للمرأة اإلقتصادي التمكين خطة تم وضع
 الوزراء رئيس برعاية بيروتالمنعقد في  للمرأة اإلقتصادي التمكين حول المشرق مؤتمر في ألردن ولبنان،اضمن خطط 

 رائدات للنساء عمل فرص خلق تضمنعمل  خطة لوضع ادؤوب عمال القادمة الفترة وستشھد. 19/1/2019 في ،اللبناني
 .ألسرھن والمعيالت االرامل لشريحة وخصوصا االعمال

    على العمل والحقوق في مكان العملالحق في الحصول  .5
نسبة النساء  أن نسبة النساء العامالت بالمقارنة مع 2014لألسرة لعام  اإلقتصاديو اإلجتماعيظھرت بيانات المسح أ

 النساء العامالتنسبة شكلت ، حيث 2012رتفاعا بسيطا عما تم تسجيله عام إمسجلة  )%78( بلغتقد قتصاديا إالناشطات 
 .)% 77( قتصاديا نسبةإالناشطات  عامھا بالمقارنة مع النساء
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 مأس�واء ك�ان عل�ى ص�عيد العم�ل  ر التح�ر� الجنس�يظ�، عل�ى ح9 ف�ي مادت�ه 17/5/2015الصادر في نص قانون العمل، 
مي�ة المس�اواة كد الق�انون عل�ى أھأو .النساءوھذه المادة دعم لحماية  ،شروط ظروف العملب فيما يتعلق مأالتشغيل  مأالتدريب 

فحس�ب بيان�ات مس�ح رص�د وتق�ويم الفق�ر ف�ي  ،متدني�ة غير إن نسبة عمل اإلناث بقي�ت. جازاتر واإلجووعدم التمييز في األ
 15بعم�ر في حين بلغت نسبة ال�ذكور  .%)12.6(سنة، فأكثر  15بعمر ناث العامالت ، بلغت نسبة اإل2017عراق لسنة ال

مع�دل البطال�ة ف ،فھ�و أعل�ى م�ن الرج�ال عل�ى مس�توى الع�راق النساء،أما معدل البطالة في صفوف %). 72.7(سنة فأكثر، 
نسبة القوى وتعتبر  .)%31(فيما بلغت بالنسبة لإلناث ) %10.9(كانت نسبة بطالة الذكور فيه ) %13.8(ام المقدر ب الع

بيان��ات الجھ��از م��ن ال��ذكور حس��ب  )%72(مقارن��ة ب%) 14.5( ، وھ��يق��ل النس��ب ف��ي المنطق��ةألنس��اء م��ن ب��ين ا العامل��ة
   .ايجاد فرص عمل في المرأةؤثر سلباً على قدرة ما يمة اإلقتصاديالفرص بسبب محدودية وذلك  ،حصاءإلالمركزي ل

ع�داد الھائل�ة م�نھم ض�من ألرتفاعا مستمرا نتيجة لعدم مق�درة الدول�ة عل�ى تش�غيل اإعداد العاطلين عن العمل أحصيلة  سجلت
) 559815(المس�جلين م�نھم ف�ي قاع�دة البيان�ات ، 2017ولغاي�ة 2003فقد بلغ عدد العاطلين ع�ن العم�ل م�ن  .القطاع العام

 7(مق��دارھا  2017-2013الوطني��ة للتخفي��ف م��ن الفق��ر اإلس��تراتيجيةت��م تخص��يص موازن��ة لتنفي��ذ  ،ة ذل��كولمواجھ�� .ع��اطالً 
ق��راض إض�افة ال��ى الميزاني�ة المتراكم��ة الطائل�ة لص��ندوق اإل ،)2017دين�ار لع��ام  اتملي��ار 3و 2016دين��ار لع�ام  اتملي�ار

والق��روض  2012لع��ام  10ع الص��غيرة الم��درة لل��دخل وف��ق ق��انون رق��م الق��روض الص��غيرة ودع��م المش��اريوتنفي��ذ ب��رامج 
وتعم�ل دائ�رة التش�غيل  .2010م�ن ع�ام  االش�ابة الم�اھرة المعم�ول بھ� الحاملة لعن�وان قروضالالخاصة بالتأھيل المجتمعي و

ض��من قاع��دة  مات للتس��جيلن��اث المتق��دع��دد اإلالمس��اواة ب��ين الجنس��ين رغ��م أن  إالق��روض عل��ى إتاح��ة الق��روض وف��ق مب��دو
اص�ة بھ�ذه الخدم�ة نتيج�ة ل�مي�ة قل بكثير من ع�دد أق�رانھن م�ن ال�ذكور بس�بب ص�عوبة الوص�ول ال�ى الب�رامج الخأالعاطلين 

   .العمق الريفي الذي يغزوه الفقر في صباألخ ،لكترونية وعدم وصول المعلومات للكلألا
مس�جلة ف�ي قاع�دة البيان�ات يقابلھ�ا  إم�رأة 896 ىإل� وتشير االحص�ائيات الت�ي س�جلت ع�ن قس�م االحص�اء ف�ي ھ�ذه ال�دائرة

ولغ��رض  .نس��بة العش��ر تقريب��ا تش��كل النس��اء إنأي  13/12/2017ولغاي��ة  1/1/2016للفت��رة م��ن  رج��الم��ن ال 8861
من�ذ ش�ھر ذت وزارة العمل برنامج القروض للشابة الم�اھرة فن ،وتحقيقا للمساواة الفعلية ل،عدبمعالجة مشكلة بطالة النساء 

كم��ا  .اإلقتص��اديالتمك��ين ف��ي إط��ار ال��ذي يع��د م��ن الب��رامج المھم��ة المخصص��ة للم��رأة ، 2017ول م��ن ع��ام األ تش��رين
 ويم�تلكنكمل�ن م�دة محك�وميتھن أور اإلي�واء ب�القروض الص�غيرة مم�ن ش�مول الس�جينات والمس�تفيدات م�ن د عتمدت مب�دأإ

 ،فم�ا دون )%50( ن تك�ون نس�بة العج�زأش�رط  ،ةعاق�ة ب�القروض الميس�رذوات اإلشمول النساء  إلى باإلضافة، .المھارة
دارة إعل��ى  المس��تفيدة ق��ادرةعل��ى أن تك��ون  1997ب��ه من��ذ ع��ام  ض��من برن��امج التأھي��ل المجتمع��ي ال��ذي ك��ان معم��وال

ن م�ن عم�ال ال�ذي يمك�ببرن�امج حاض�نات س�يدات األ 2018/ 15/3-15/2كما تم قتح باب الشمول للفت�رة م�ن  .المشروع
عم��ال وق��رض �خ��ر للمس��تفيدة العاطل��ة ع��ن العم��ل لتنفي��ذ مش��روع مش��ترك وھ��ذه التجرب��ة ت��م يدة األخالل��ه تق��ديم ق��رض لس��

ً مش��روع 05بقب��ول تنفي��ذھا حالي��ا ف��ي بغ��داد  ذي ب�� 1، وربالء المقدس��ةبك��1، بغ��دادب 2(عم��ال أحاض��نات  أرب��عوس��يتم ف��تح  ا
  ).2022-2018(فيف من الفقر الجديدة ستراتيجية التخإعلى تفعيل البرنامج ضمن العمل  في نفس الوقت ويجري .)قار

 التي العمل أماكن في وممارسات بسياسات يتعلق وما القوانين إنفاذ/ت عدة إجراءات تشريعية تھدف إلى تعزيزخذتُ أكما 
 بالمساواة المتعلقة والتشريعات والخاص، العام القطاعين في وترقيتھن واالحتفاظ بھن النساء توظيف في التمييز تحظر
لكل العراقيين بما مكفول العمل حٌق  )1 :على 2005لعراقي لسنة من الدستورا) 22(صت المادة نإذ  .جوراأل في

دية، مع مراعاة قواعد قتصاإسٍس أصحاب العمل على أينظم القانون، العالقة بين العمال و )2يضمن لھم حياًة كريمًة، 
 . نضمام إليھا، وينظم ذلك بقانونإلالتحادات المھنية، أو اتكفل الدولة حق تأسيس النقابات وا )3 ،ةاإلجتماعيالعدالة 

 )سادس�ا/  1(ف�ت الم�ادة عرَّ  وق�د. 2016 ش�باط 7ب�ر ناف�ذاً بت�اري� ، واعتُ 2015لسنة ) 37(صدر قانون العمل رقم ولقد 
واء دارت�ه س�إش�راف ص�احب العم�ل وتح�ت إنث�ى يعم�ل بتوجي�ه وأم أھو ك�ل ش�خص طبيع�ي س�واء ك�ان ذك�راً بأنه العامل 

و أو يق�وم بعم�ل فك�ري أ ،ختب�ارإلو اأو عل�ى س�بيل الت�دريب أ، ام ض�منيا ك�ان اً م ش�فوي، ص�ريحأأكان يعمل بعقد مكتوب 
ً ي��أ ،ج��رأء ب��دني لق��ا ج��ور والع��الوات ف��ي األ الم��رأةلق��انون المس��اواة ب��ين الرج��ل وكم��ا كف��ل ا .ك��ان نوع��ه بموج��ب الق��انون ا

جر كام�ل ف�ي ح�االت أتتمث�ل بالحص�ول عل�ى اج�ازات خاص�ة ب�ض�يلية الت�ي والبدالت فضالً ع�ن منحھ�ا بع�ض المزاي�ا التف
 )نك�ار الح�ق ف�ي العم�لإو أرية العمل مص�ونة وال يج�وز تقيي�د ح(ن أمن القانون )  6(كما بينت المادة   .نجابالحمل واإل

و أء ك��ان ف��ي الق��انون ساس��ية في��ه س��واألو تن��تھج الدول��ة سياس��ة تعزي��ز العم��ل الكام��ل والمن��تج وتحت��رم المب��اد� والحق��وق ا
  :التطبيق والتي تشمل

  قرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعيةواإل النقابية الحرية - 1
  لزاميو اإلأشكال العمل الجبري أعلى جميع  القضاء -  2
  طفالاأل ةلاالفعلي على عم القضاء -  3
  .و المھنةأستخدام على التمييز في اإل القضاء -  4
  

كما نصت المادة  .العمل الالئق للجميع من دون تمييز الى تأمين 2015لسنة  37نون العمل رقم من قا) 2(قضت المادة 
أي نوع  من دونوتعمل الدولة على توفيره على أساس تكافؤ الفرص  ،العمل حق لكل مواطن قادرعليه: "أنمنه على ) 4(

ً  /6(شارت المادة أكما  ".من أنواع التمييز ، وقد اشارت المادة و المھنةأستخدام إلتمييز في اال لى القضاء علىإ) رابعا
كان أ اتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة وخاصة التمييز بين العمال سواء أو مخالفة مبدأز منه الى خطر تجاو) أوال/8(
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، كما قضت و شروطهأو بظروف العمل أو التشغيل أالمھني  م غير مباشرفي كل ما يتعلق بالتدريبأذلك تمييزاً مباشراً 
اً عن أي شكل من بعيد ،ستخدامإلالفرص والمعاملة في التشغيل وا بحق العامل التمتع بالمساواة في) ج /أوال/42(المادة 

م أاء كان مباشراً ستخدام والمھنة سواء عقد العمل بسبب التمييز في اإلنھإبعدم ) 48(شكال التمييز، كما تضمنت المادة أ
عمل للتقدم بشكوى عند للعامل حق اللجوء الى محكمة ال: (والً أمن قانون العمل على ) 11(ة الماد نصتوقد  .غير مباشر

ً ) نةو التحرش في االستقدام والمھأو التمييز أشكال العمل الجبري أي شكل من أتعرضه الى  يعاقب بالحبس مدة ال ( :ثانيا
في حكام المواد الواردة أتين العقوبتين كل من خالف حدى ھاوبغرامة ال تزيد على مليون دينار او بأ أشھرتزيد على ستة 

  ). طفال والتمييز والعمل القسري والتحرش الجنسي وفق كل حالةھذا الفصل والمتعلقة بتشغيل األ
ً قرض�) 11090(عل�ى م�نح ، ستراتيجية التخفيف م�ن الفق�رإة للمرأة ومن خالل اإلجتماعيعملت دائرة الحماية   2012م�ن  ا

) 370(كما منح�ت  .2017ولغاية  2013 من ة للدخلقرضاً للمشاريع الصغيرة المدرّ ) 24033(منحت و .2016ولغاية 
م�ن ت�اري�  قرضاً لمش�اريع التأھي�ل المجتمع�ي) 388(ومنحت  .2017ولغاية  2015قرضاً ضمن الخدمات الصناعية من 

  .2018قرضا للمشاريع الصغيرة في عام ) 107(ومنحت  .2017ولغاية  2007
جازة عن إمنح تتمثل في ق ام للطفل المعحول رعاية األ 2016 عام منذ) 2( تعليمات رقمتوجد في إقليم كوردستان، أما ف

ستنادا الى قانون التقاعد والضمان إ 2018في عام  اإلجتماعي حول الضمانتعليمات كما أتخذت  .العمل وبدفع الراتب
مديرية التدريب  وفركما ت. مراةإ 861 تضمنانب والمحليين جألا العمال حول 1971في ) 39(رقم  للعمل اإلجتماعي

، وأيضا مراة في مجاالت مختلفةإ 104 ـمل لحيث تم توفير الع ،فرص العمل للنساء من خالل التقديم والتسجيل فيه المھني
  .إمرأة 1198 ل 2017ام عالقروض الصغيرة حتى  منح

  
وتھدف الخطط المستقبلية  .مقارنة بالرجل اضعيفتواجدا  ،مرةكمستث ،في سوق العمل المرأةتواجد  مع ذلك، يبقى
أة، كما تعمل الكثيرمن النساء للمر اإلقتصاديلى وضع مرتكزات التمكين إ ،مم المتحدةلتعاون مع األللحكومة وبا

 ة التياإلجتماعيية الحما إعاناتعتماد على إللغرض تحسين دخلھن الشھري وعدم افي القطاع الخاص  اتجورأكم
قانون العمل  ريعية بھذه الشريحة من خاللمن العناية التش اأولت الحكومة نوع فقد .من اإلحتياجات دنىألتحقق الحد ا

 المرأةلحماية حقوق ) 94م - 84م(الفصل العاشر من القانون  فيواضحة  ضمن نصوصايالذي  2015لسنة  )37(رقم 
عمال الشاقة والمضرة بصحتھا أو صحة ر وعدم تشغيلھا في األجازة واألجثناء الحمل وبعد الوالدة في اإلأالعاملة 
 .من ھذا القانون تشكلت محكمة العمل للفصل في شكاوى العاملين في القطاع الخاص) 11( ستنادا للمادةإو .الجنين
رفع  ن، يمنعھا مفي حال تعرضھا للتحرش الجنسي ،والخوف على سمعتھاأمن فقدان عملھا المرأة العاملة  خشيةُ ولكن 
   .مما يستلزم القيام بحمالت واسعة، العاملة في القطاع الخاص بحاجة الى توعية بحقوقھا المرأةوبذلك فإن  .الشكوى
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 رعش ثنىإلا الحاسمة ھتمامإلا مجاالت عبر المحرز لتقدما :القسم الثاني

   المنزلي والعمل األجر غير مدفوعة لرعايةل المتخذة  اإلجراءات: الباب السادس

في البنية التحتية الموفرة للوقت والعمل، مثل النقل العام والكھرباء والمي�اه والص�رف  ستثماراإل :من بين اإلجراءات المتخذة
بني�ة بيئ�ة آمن�ة للم�رأة وال ش�ك أن ت�وفير . الرعاية غير مدفوعة األج�ر والعم�ل المنزل�ي عل�ى النس�اء الصحي للحد من عبء

ال ف�ي الفئ�ات ت�ؤدي إل�ى إح�داث تح�ول فّع� رف الص�حي، الكھرب�اء والنق�ل الع�ام،الماء، الص�: مثل توفردمات لخل تحتية آمنة
   .خاص بشكل المرأةكثر ھشاشة بالمجتمع بشكل عام وبوضع األ
ي مليون نسمة ف) 38(العراق بلغ  في ن عدد السكانفإلدى الجھاز المركزي لإلحصاء،  السكانيةتقديرات الستناداً إلى إو

أي بنسبة  مليون نسمة، )18,9(ناث ون نسمة بينما بلغ عدد السكان اإلملي) 19,3(ويبلغ عدد السكان الذكور منھم  2018
تقريبا  نن النساء تشكلللذكور، أي إ%) 51(مقابل %) 49(العراقية تشكل  المرأةولما كانت . من مجموع السكان%) 49(

 ً  ،ة والسياسية كافة وبالخدمات المقدمةاإلجتماعية واإلقتصاديتتأثر بالمتغيرات  المرأةن أفھذا يعني  ،نصف المجتمع عدديا
باإلضافة  لطاقات المجتمع، اً وتبذيراً ا يعني ھدروإن حرمانھا من التمتع بخدمات البنية التحتية وعدم تمكينھا من استثمارھ

   .ة والعنف المنزليدياإلقتصاكمات السابقة من الحروب والنزاعات األھلية والعقوبات الى الترا
ف�ي %) 96( 2018لس�نة  مياه شرب محس�نة، الذين يستخدمون مصادروعلى مستوى العراق، بلغت النسبة المئوية للسكان 

لوزارة التخطيط ف�ي ح�ين س�جل س�نة  2018 لعام بالريف حسب نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات%) 87(الحضر و
ال��ى ع��دم إنج��از المش��اريع بس��بب ع��دم إط��الق التخصيص��ات المالي��ة المطلوب��ة ويع��زى ذل��ك %) 85.4(أعل��ى نس��بة  2015

  .لجھاز المركزي لإلحصاء ل يع حسب نتائج قسم اإلحصاء البيئيإلنجاز تلك المشار
يتبين أن نسبة من يستخدمون مصادر مياه شرب محس�نة  ،2018نتائج تقريرالمسح العنقودي متعدد المؤشرات لعام  وحسب

وفي محافظ�ة بغ�داد م�ن يس�تخدمون جمالي العراق، إفي %) 0.8(محسنة سبة من يستخدمون مصادرغير وأن ن%) 99.2(
ق�ل نس�بة أو) ربي�ل والبص�رة وميس�انأ(في المحافظ�ات %) 100(وبلغت ھذه النسبة %) 99.8(مصادر مياه شرب محسنة 

 وواس�ط النج�ف وص�ال� ال�دين تمحافظ�او%) 97,8(محافظة باب�ل وبعدھا %) 97.2(بين المحافظات ھي محافظة ديالى 
  .عاله مؤشرات جيدةوتعتبر النسب أ%) 98.1(
وھذا مؤشر  .محلة 514 وبما يغطي %)90(حي في محافظة بغداد ھي صلمناطق المخدومة بشبكات الصرف الإن نسبة او

التي  اإلستراتيجية دناه المشاريعأندرج و .عليھا خفف من العبءوت المرأةجيد بتوفر خدمة الصرف الصحي التي تدعم عمل 
 نج�از كام�لإم�ن  ةونس�ب� قريب� ،%100بنس�بة  ةوالمنج�زى التحتية لعموم مواطني العاص�مة في تحسين خدمات البن ساھمت

  :كما يليھي و) قيد االنجاز(
  

 �100(ي تنفيذ الخط الرئيسي الناقل الجنوبي الغربي في جانب الكرخ مع المحط�ات التابع�ة ل�� بنس�بة إنج�از فّن (%                   
 .الذي يخدم المناطق الواقعة ضمن بلديتي المنصور والرشيد

 ال��ذي يخ��دم من��اطق %)  82,5( تنفي��ذ الخ��ط الرئيس��ي الناق��ل الغرب��ي اإلض��افي م��ع محط��ة ض��� بنس��بة إنج��از فن��ي
  .)الكاظمية ،الشعلة ،المنصور ،الدورة(بلديات 
  نج�از إالمن�اطق المس�تفيدة م�ن %) 95(بنس�بة إنج�از فن�ي  )اءالخنس�(تنفيذ الخ�ط الرئيس�ي الناق�ل الش�مالي الش�رقي

ودائ�رة بلدي�ة  2/السكنية و التجارية التي تق�ع ض�من ق�اطع دائ�رة بلدي�ة الش�عب وبلدي�ة الص�در  المحالتالمشروع ھي 
 .وقاطع بلدية الغدير وقاطع بلدية بغداد الجديدة 1/الصدر 
  ال�ذي يخ�دم المن�اطق %)  77(الض�� بنس�بة إنج�از فن�ي م�ع محط�ة ) 77(تنفيذ الخط الرئيسي الناقل ضمن شارع

 .الواقعة ضمن بلديتي الغدير وبغداد الجديدة
  ال�ذي يخ�دم %) 100(فن�ي  ل�ى تق�اطع ن�ادي ال�نفط بنس�بة إنج�ازإ) 83(تنفيذ الخط المكم�ل لخ�ط الق�د� م�ن س�احة

  .مناطق دائرة بلدية الشعب
ف���ي محافظ���ة بغ���داد بش���كل  داء منظوم���ة الص���رف الص���حيأعل���ى  ت���ؤثرھن���اك العدي���د م���ن المش���اكل والمعوق���ات الت���ي و

وعل����ى مس����توى  .)والرج����ل الم����رأة(على ج����ودة الخدم����ة المقدم����ة مم����ا ي����ؤثر عل����ى الم����واطن مباش����ر وغي����ر مباش����ر
م����ن ش����بكات ومحط����ات المج����اري للس����نوات ال����ثالث الس����ابقة ) المس����تفيدين(الع����راق، أن نس����ب الس����كان المخ����دومين 

  . 2016ثير من نسبة السكان المستفيدين من خدمات الصرف الصحي لسنة حسب الجدول المبين أدناه أقل بك
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 8)2017،  2016،  2015(نسبة السكان المخدومين بشبكات ومحطات المجاري 
  القيمة  السنة  ت

1 2015 16.71 

2 2016 16.26 

3 2017 15.63 
  
تسع نطاق إ ،، ومع تزايد معدالت الفقروالنزاعاتعن االزمات ن التوسع العشوائي في العمران على مستوى العراق الناتج إ

%) 7(ي وبنسبة من مجموع السكان الذين يعيشون في سكن عشوائ%) 8(متد ليصل الى إعشوائيات السكن في العراق و
 مسكن وفق بيانات خطة التنمية الوطنية) 347000(وحدات السكن العشوائية  حيث يبلغ عدد. من مجموع المساكن

ھذه كثرة قد أدت و. يأسباب تفاقم وتداعيات غياب التخطيط العمرانمما يفسر  راقيةارة التخطيط العلوز 2018-2022
وكذلك  ستيعابية للخطوط والشبكات والمحطاتإلأعلى من الطاقة ار كميات مياه الصرف الناتجة بمقدا زيادةإلى العشوائيات 

   .التأثيرعلى الحصة المائية المنتجة  للشخص الواحد
وتنفيذ  ،كساء الشوارع الرئيسيةإتقوم دائرة المشاريع بمسؤولية تبليط و ،النسبة الى قطاع النقل العام، ففي مدينة بغدادما بأ

فرازات السكنية الجديدة للمحالت وتأھيل نشاء الطرق الحديثة في اإلكالمجسرات واألنفاق وإ اإلستراتيجيةالمشاريع 
ضمنھا نشاء المشبكات وتأثيث الشوارع ومن إبالكامل متضمنة مد القالب الجانبي والشوارع المبلطة سابقا وتأھيل المحالت 

المرورية في  وتأھيل نظام األضواءالواقية وصيانة األنفاق والجسور  نصب العالمات وتخطيط الشوارع ونصب األسيجة
نخفضت المساحة إيما مربع ف متر) 125239( 2018التقاطعات، حيث كانت مساحة األسفلت المفروشة شھريا لعام 

متر مربع مقارنة مع عام  ماليين) 4(والبالغة  2018كساء الكلية لعام ، حيث كانت مساحة اإل2017في عام  المفروشة
   .)%47( وبنسبة 2017

وتسعى الحكومة العراقية الى تطوير قطاع الطاقة وتعزيز دورالقطاع الخاص وحوكمة قطاع الكھرباء عبر تحسن كفاءة 
 في ھذه المناطق المرأةوكثيراً ما تكون إمكانية حصول  .الكھربائية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمستھلكين المنظومة

ستخدام الكتلة الحيوية إوتقع على النساء في المقام األول مسؤولية جمع و. على الكھرباء وغيرھا من أشكال الطاقة محدودة
تمثل إمكانية الوصول إلى وسائل النقل والطرق وكذلك . لى الصحة والسالمةإلنتاج الطاقة، وما يرتبط بذلك من مخاطر ع

  .في ھذه المناطق تحديات كبيرة بالنسبة للمرأة
حيث تھدف خطة  .، الصحة، المأوى والخدماتالمياه، الغذاء: للعراق ھي أھم أھداف التنمية المستدامةن من وبشكل عام فإ

  :ىلإ 2022-2018التنمية الوطنية للعراق 
الفــ��ـرد مــ��ـن المــ��ـاء  س��تھالك إضمــ��ـان تجھي��ز الم��اء الص��الح للشــ��ـرب وف��ق المواص��فات العالمي��ة والوص��ول ال��ى حص��ة 

 فـــي بغداد ومراك�ز المحافظــ�ـاتيوم للشـــخص الواحد / رلت 250يقل عـــن  الالنمو الســـكاني وبمـــا  يالئمالصافي بمـــا 
ع��ن  ال يق��لالض��ائعات بم��ا وتقلي��ل  تحس��ين نوعي��ة الم��اء الص��الح للش��ربولقض��ية والن��واحي ي��وم فــ��ـي مراكزاا/لت��ر 200و

ط��ر� مي��اه و ف��ي المحافظ��ات )% 66.72(وف��ي بغ��داد  )%97( ل��ىإالص��رف الص��حي بزي��ادة نس��بة المخ��دومين و، 10%
  .مطابقة للمواصفات القياسية لى النھرإمعالجة 

ب حس�) خ�رىتحض�ير الطع�ام، تنظي�ف البي�ت، أعم�ال منزلي�ة أ( مال المنزلي�ة المتوسط الفعلي الستخدام الوقت لالناث باالع
ي�ؤثر س�لباً عل�ى ق�درة  وھ�ذا. دقيق�ة) 93(ن نف�س المؤش�ر للرج�ل بل�غ دقيق�ة ف�ي ح�ين أ) 228( 2012س لسنة حسامسح اإل
 .ة للدخلنشطة المدرّ ألالمشاركة في ا ىعل المرأة

  ا تي تسكن في الريف بمقدار الضعف تقريباً ممَ الة النساء الكبر من شريحأتسكن في الحضر تيلالناث ااإلعدد
  .ھتمام بالمشاريع النسوية غير الزراعية في االقضية والنواحيإليوجب ا

  دون مقابل من لزراعة و اأرادھا من الذكور بأعمال التجارة بمساعدة رب األسرة أو أحد أف المرأةكما تقوم
، المرأةقتصاديا وبدنيا ضد إوالمجتمعات الشعبية، ويمكن وصفه عنفا رياف ألذلك في ا نتشروي .أوبمقابل بخس

 .سرةألستغاللھا وتشغيلھا داخل نطاق اإوضع سياسات واضحة وفاعلة نحو توفيرالحماية للمرأة من عيق وي
 وخطة  2022-2018وخطة التنمية الوطنية  2022-2018لتخفيف من الفقر ل ةستراتيجيتالخطة اإل تتضمن

ر البنى التحتية المؤثرة بشكل مباشأھداف ومحصالت تتمحور حول تطوير خدمات  30+مستدامة ية المالتن
 .لمھامھا في المنزل المرأةداء أعلى 

 بنائھن أفإن النساء اللواتي يتحملن مسؤولية إعانة  ،2014لسنة  11رقم  ةاإلجتماعيتنادا لقانون الحماية سإ
وھذا النص  اإلقتصاديإعانة شھرية بغض النظرعن وضعھن يحصلن على راتب  ،وذويھن من ذوي اإلعاقةأ
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وبالتالي  ،بھذه المھمة من النساء نن األكثرية ممن يضطلعألى إ ولكن واقع الحال يشير .يشمل الرجال والنساء
ضمن نطاق األسرة وقد شكلت بموجب  نوع من الرعاية غير مدفوعة األجرلھذا ال اجرأن الدولة تدفع إف

كترونية األلية آصدار قرارات اإلعانة ويتم التقديم وفق إبية تعمل على توثيق نسبة العجز والقانون لجنة ط
 .ومن ثم الشمول وفق التسلسل المبرمج

 يشمل االسر المعالة من قبل النساء واالسرالفقيرة الذي  2014لسنة ) 11(الحماية االجتماعية  وكذلك قانون
عاقة ھو قانون ھيئة ذوي اإل 2015لسنة  )38(وقانون رقم . نين المعالة من قبل العاطلين عن العمل والمس

 .ة حصرا إلحتياجات الخاصة وال يختص بالمرأوا
 جازة الوضع إثناء فترات الحمل وقبل واثناء وبعد الوضع من خالل منحھا أالعاملة  المرأةرعى الدولة ت

انية من األمومة لكي تمكنھا من مومة براتب كامل لستة أشھر ونصف الراتب خالل الستة أشھر الثألوا
العاملة في القطاع الخاص فقد  المرأةأما  .السيطرة على وضعھا ووضع طفلھا الصحي من خالل التفرغ التام

من الحماية مع بعض  امشابھ اضمن الفصل العاشر منه نوع 2015لسنة  37لھا قانون العمل رقم  روفّ 
 .لة ومصلحة رب العملختالفات لتحقيق التوازن بين مصلحة العامإلا
 اإلستراتيجيةنظام القروض الذي تطبقه وزارة العمل ووزارة الزراعة ضمن يجري العمل على تطوير 

 المرأةيھئ الفرص لربات البيوت وخاصة  ، الذيالوطنية للتخفيف من الفقروالبرامج األخرى التي سبق ذكرھا
توفر لھن ذمة مالية مستقلة تمكنھن من الموازنة ستثمارية خاصة بھن يمكن أن إعتماد مشاريع إالريفية من 

  .بين عملھن وأسرھن إضافة الى فرض مفھوم المساواة في الواجبات والحقوق ضمن نطاق تلك األسر

  والفتيات النساء بين عليه القضاءوالفقر  من المتخذة للحد اإلجراءات: سابعالباب ال

عتماد خطة إالتي تم تحديثھا و) 2022-2018(جية التخفيف من الفقرستراتيإعتبار تمكين النساء في تأخذ الحكومة باإل
وھي مبادرة  ،الفقرر للحد من مظاھ اإلستراتيجيةھذه علنت الحكومة العراقية تبني أ ،2018في كانون الثاني فعال،  .جديدة
جتماعية فاعلة إنھا حماية ة مالتي تضمنت المحصلة الخامس والخدمي للفئات الفقيرة اإلقتصاديتجاه تحسين المستوى إجيدة ب

  .للمرأة العراقية اإلقتصاديتمكين ضع خطة الووكفوءة، باإلضافة إلى 
قتصاديا إو أة اإلجتماعيو في الحركات أواء بوصفھا فاعلة سياسيا في المجال العام س المرأةفي الوقت الذي تنامى وجود 

في  المرأةا لمساعي تمكين لتحاقھا بالتعليم الذي يعد تعبيرا حقيقيإلستجابة واقعية إظھورھا في قوة العمل المأجورة ك يتزايد
ستراتيجيات القطاعية والسياسات المتبناة من قبل الحكومة المتمثلة في وزارة إلن خطط التنمية الوطنية واأعلما  .العراق
قق المساواة بين بما يح تؤكد على ما جاء في الدستور العراقي حول توفير فرص التعليم والتوظيف والصحة ،التخطيط
   .بويةألقات وفاقدي الرعاية ارامل والمطلألالتأكيد على الفئات الضعيفة كا لجميع معل اعتبارھا حقإب المرأةالرجل و

رامل، المطلقات، ألا(فاقدات المعيل ة اإلجتماعية في وزارة العمل والشؤون أة للمراإلجتماعيى دائرة الحماية ترع
خالل من  )الخ....سرة النزيل او المودع أ ،اتغير المتزوج اتالبالغ تاي، الفتينالمفقود ات، زوجات، المھجورالعاجزات

   :برامج التمكين وھي
  .سر الفقيرةألا وشمولنتظام إكل شھرين بدالً من ثالثة أشھر وبعانة للمستفيدات إلطالق اإتم  :أوال
 ً مھارة تتدرب عليھا وتزويدھا بالمعدات وأيضا  ،تفيدةالعمل على توفير دخل داعم لألسر عبر تعليم المس :ثانيا

  . الالزمة لتنفيذ التدريب بالتنسيق مع المنظمات المحلية والدولية والجھات المانحة
 ً والصمود في العراق بدعم مالي من قبل البنك الدولي  اإلجتماعيستقرار إلطالق المشروع الطارئ لدعم اإ: ثالثا

بناء أعلى  بغية التركيز ،2018يون دوالر تم تضمينه في موازنة مل) 200(على شكل قرض بقيمة 
المحافظات المحررة وخصوصا العائدين من خالل توفير النقد مقابل العمل والوظائف المؤقتة وغيرھا من 

من والوظائف ألكثر ھشاشة إلعادة الثقة بين الدولة والمواطن بعد توفيراألللفئات ا اإلجتماعيسبل الدعم 
وبمطالبات دائرة الحماية  .مليون مواطن في المناطق المحررةألكثر من  اإلقتصاديو النمل وتحقيق شغاألوا

اإلجتماعية للمرأة تم تخصيص عدد منھذه المشاريع للمرأة في المحافظات المذكورة وتم ترشيح موظفتين 
  .لعضوية فريق عمل البرنامج

  :الريفية لألسرة المرأةترأس  -1
لتماس المباشر مع البيئة باعتبارھا الشخص المسؤول عن تدبير إمسؤولية رئاسة األسرة يقع على عاتقھا  المرأةعندما تتولى 

ولة إليصال المياه واالقتراب من مصادر ؤفتكون ھي المس ،في الحضر المرأةمن  ءً الريفية أكثرعب المرأةوراألسرة فأم
من اً فيھا الشروط الصحية وتفتقد كثير سكن قاسية ال تتوفر التلوث للمياه، باإلضافة إلى إنھا تعاني من العيش في ظروف

نسبة النساء الالتي يترأسن  2016اشة لألسرة في العراق لسنة وتبين نتائج مسح تقييم األمن الغذائي والھش. الخدمات
  .في الحضر)  11,4(في الريف ) % 7,6(سنة فأكثر  12ألسرة بعمر ا

مھات لسنة  ألمع نتائج مسح وفيات ا ،2016لسنة ألسرة في العراق ان الغذائي وھشاشة وعند مقارنة بيانات مسح تقييم األم
في العراق مرأة  إ جاوز األسر التي تترأسھالم تتإذ  ،قليالً يتبين لنا ان نسبة النساء الالتي يترأسن األسرة ما زال ، 2013
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لألسرالتي تترأسھا امرأة، ويعود ھذا السبب  نةالمدي وتنخفض النسبة في الريف عنھا في .سرألمن عموم ا% 10,5نسبة 
في ن العادات والتقاليد المتعارف عليھا أسرة في البيئة الريفية، اذ الذي تعيشه األ اإلجتماعيالواقع  بالتأكيد الى طبيعة

سمح لھا القيام تم بالضغوطات ألنھا في أساس تنشئتھا ل المرأةتشعر. كبر في االسرة للذكورألالمجتمعات الريفية يكون الدورا
  . والطالقأالھجرة وأبأكثر من دور وترأسھا لألسرة ھو نتيجة وقوع ظرف غير إعتيادي كوفاة الزوج 

وضاع أالوطنية لتنمية  اإلستراتيجية"ولويات في ھم األمن أھي الريفية  المرأةفإن تنمية  ،العراق أما في إقليم كوردستان
ويوجد أيضا مشروع . 2030ھداف إستراتيجية التنمية المستدامة أتماشيا مع  "2026-2016قليم كوردستان إفي  المرأة

 المرأةمتمثال في رفع قدرات  اإلقليمفي أرياف محافظات  2014للمراة الريفية من سنة  اإلقتصاديو اإلجتماعيالتمكين 
ة اإلقتصاديلكن االزمة  ،لحياتيةالتعليم، وأيضا تدريبھن على المھارات او مجاالت الصحة والصحة االنجابية الريفية فى

لدعم النساء القرويات ممن عدن الى قراھن ومساكنھن  اھنالك برنامج كما أن .2015أوقفت المشروع فى نھاية سنة 
مكانھن استئناف إن روؤس األغنام والمواشى ليكون بم اعدد ھنئعطاإمن الناحية التجارية من خالل  نينھاالصلية بتمك

جھود وزارة الزراعة خالل وتتلخص . اإلقليملتمكن من انتاج الحليب واأللبان دعما للسوق الزراعية في الحياة القروية وا
  :ھذه الفترة وفق التفصيل التالي

 حيث وصل عدد النساء المستفيدات %) 30ـ %20(راضي الزراعية مع النساء بنسبة ألالخاصة با تم ابرام العقود
في األعمال التي كانت  إنخرطنعن الفتيات القرويات اللواتي فضال  مرأة،إ) 18,000(لى إمن ھذه القروض 

 .توفرھا ھذه األراضي الزراعية
  نتاج بعض إمرأة على تربية النحل والمواشى واألبقار والطيورالداجنة وإ) 200(في السنوات السابقة تم تدريب

 .المنتجة من النساء فاعلة في ھذا المجال وال زالت ھذه الشريحة) النحل، المربى، الزبيب(األغذية الزراعية مثل 
  جل تطويرالغذاء الزراعي من أتعمل بشكل مستمر من ) يونيدو(وبالتعاون مع منظمة  اإلقليموزارة الزراعة في

ضافة الى تلقى تدريبات إنتوج مالمنتوج اليدوي البدائي من خالل فتح الدورات التعليمية الخاصة بھذا النوع من ال
مع يضا وبالتعاون أوتقوم الوزارة  .نتاج الزراعيإلاعية المتطورة التي تستخدم في ااالجھزة الزرستخدام إحول 

وھذا ما يشجع  ،الحةبتمويل المشاريع التجارية بين المزارعات والنساء اللواتي يعملن في الف المعنية اتمنظمال
 .نخراط في األعمال الزراعية المنتجةإلالنساء على ا

  : المحافظاتبعض في  المرأة -2
الحيواني، بعد قيام نتاج إلالزراعة وافي  ة التقليدية المتمثلةاإلقتصاديفقدت القرى في المحافظات الجنوبية ھويتھا  .1

 ون معظم الدخل المتحقق ھأوھالي القرى ألالثابت المتحقق  لنه ليس للنساء نصيب يذكر من الدخأمسح تبين فرق العمل ب
ً  %15(دنية والعسكرية تي من الوظائف الميأللرجال و غير  ،خرآي عمل أن أھالي بألن ھناك قناعة لدى اأ ، كما)تقريبا

غير منتسب للسلك العسكري واالمني يصف  وأفكل شخص غير موظف  .عمالً عندھمعتبريو المدنية ال أفة العسكرية الوظي
ن اعمال ألالمالي و يشعر باالستقرار جيراً النه الأن كان يعمل في القطاع الخاص إنفسه بانه عاطل عن العمل حتى و

ن ن عونھم عاطلأنفسھم بأھالي القرى أن م %80ستمرارية، لذلك وصف اكثر من إللقطاع الخاص ال تتسم بالثبات واا
غلب من وصف أن بأوھو تعبير دارج عمن يعمل بشكل غير منتظم وال يحقق دخالً ثابتاً ومستقراً، علماً ) كاسب(و أالعمل 
  .سرة يعيلھاأو كاسب لديه أعاطل عن العمل نه أنفسه ب

ً وفرت الحكومة قروض .2  2014ضمن المبادرة الزراعية وبادارة المصرف الزراعي  خالل السنوات التي سبقت  ا
رعين ال يستطيعون تقديم الضمانات المشروطة للحصول على ھذه القروض الن الضمانات ان اغلبية المزأكن المالحظ ل

الحدوث  نه نادرنفاق القرض على الھدف مإن إكما  .وكفالة موظفأمسجل في دائرة التسجيل العقاري ما عقار إ ،المطلوبة
ستخدام إدى الى أستثمار االراضي الزراعية بشكل ناجح مما إبسبب عدم قدرة المزارعين ولالسباب التي ذكرناھا سابقا في 

  .غلب االحيان في غير محلھاأالقروض في 
ً بين فئة الشباببيرة جداً بين االناث وباالمية تنتشر بنسبة ك .3 يرجع ذلك الى فترة الحصار و .ين الذكور خصوصا

الصعب الذي ضرب  اإلقتصاديالتي دفعت الكثير من العوائل لعدم االھتمام بدارسة االبناء وحاليا بسبب الوضع  اإلقتصادي
  .القرى بسبب التغير المناخي

ت الريفية التي تمثل غالبية المجتمع في المحافظات الجنوبية بعض المھن تتوفر لدى النساء والفتيات في المجتمعا .4
   .الدعم المالي واالسناد المجتمعي ولكنھا تفتقر الى, من الحرف اليدوية والصناعات الشعبية 

 النساء عانت وقد .2018 لسنة السكان تقديرات حسب ،ديالى محافظة نساء من %0.55 نسبة الريفيات النساء تشكل
 البساتين تستخدم كانت اإلرھابية الجماعات معظم نأ بسبب اشكاله بكل وعنف قسري وتھجير خوف عمالأ من ريفياتال

ً منآ اً مالذ   :منھا الظواھر بعض ترك وھذا اإلرھابية ألعمالھم نطالقإ نقطة المناطق ھذه ولتكون لھم ا
 ترك مما المحافظة لموارد األكبر والرقم الريفية رأةالم لدخل األكبر الرقم تشكل كانت التي والمزارع البساتين حرق -أ

ً نزوح سبب وھذا الفقر خط تحت النساء اغلب  أفاد مسؤول محلي وقد عمل عن البحث اجل من المدن الى داخلية وھجرة ا
  . داعش حرقوا مساحات واسعة مزروعة بمحصول الحنطة في محافظة ديالى أن عناصر تنظيم

واقع  وھو. زوجات بال أوراق ثبوتية وأبناء بال ھوية خلفت اإلرھابية الجماعات قبل من للفتيات القسري التزويج ظاھرة - ب
تعيشه مئات األُسر العراقية في محافظة ديالى يوميا، حيث تعاني نساء عديدات تزوجن بال عقود موثقة في الجھات  مؤلم
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الذي أورثھم مشاكل   رموا الھوية واألوراق الثبوتية،بنائھن وبناتھن ممن حأم الالرسمية، فيما تضاف إلى معاناتھن آال
أسباب متعددة حالت دون توثيق ھي  .ل على جميع خدمات الدولة كغيرھمبالجملة، كالحرمان من التعليم والعالج والحصو

  .على رأسھا الخوف من االتھام باإلرھاب بسبب الزواج من إرھابي ،عقود زواجھن
 محافظة فكانت اإلرھابية عملياتھم في النساء ھذه استخدام وتم المتطرفة الجماعات ھذه إلى النساء من عدد نضمامإ - ت

 امرأة عشر سبعة تفجير االحصاءات سجلت إذ خطورة، األكثر المواضيع من وھي االنتحاريات ظاھرة في األولى ديالى
 اإلعاقة ذوات أو قاربھنأ فقدن نساء ستغاللإو المتطرفة بالعقائد تتعلقُ  سبابأ الى االنتحاريات ظاھرة وتعود .نأنفسھ تقريبا

  .حباطإلوا اليأس من حالة الى وصلن الئيوال الذھنية،
 لعالقتھم المجتمع من ومنبوذين معيل دون من وأطفاال نساء خلفھم تركوا اإلرھابية الجماعات وھروب انسحاب عند - ث

 واألمم الخارجية وزارة بين )الجنسي العنف مناھضة( كالمشتر البيان تنفيذ خطة إلى ونشير اإلرھابيين، مع المحتملة
  .اإلرھابي الفكر من والتحرر تأھيل برامج ضمن المواضيع ھذه مثل عالجت التي المتحدة

 شعور عدم يسّبب ھذاو ،بالذات الريفية المناطق في محتمل وشيك بخطر تنذر نائمة ارھابيه لخاليا جيوب ھناك زالت ما -ج
  .حريتھا ديوتقي حياتھا مفاصل كل على سلبا أثرو األمانب الريفية المرأة

 الزواج،( مثال حياتھا مفاصل بكل الحاكم كونه الريفية المرأة على األعنف ھو كان والقاسي المتسلط العشائري النظام -ح
 ).اإلرث مثل ةاإلقتصادي مواردھا في التحكم الزوجات، دتعد الطالق،

تحمل على  المرأة ضطرإرفع مستوى المعيشة مما ر إلى المدن أو إلى الخارج رغبة في ھجرة اليد العاملة من الذكو -خ
متداداً لعملھا إالريفية ترى العمل في الحقول والمزارع التابعة لألسرة  المرأةن إ .سرةألؤوليات وأعباء العمل الى جانب امس

يقلل من فرص واً محدداً ومحصوريكون إطار عملھا أن الى باإلضافة جر أدون  من ةساع 15لھذا تعمل أكثر من  ،ليالمنز
 . وإيجاد فرص أخرى للعملاالتصال 

 %60ة واإلقتصاديالسبب كان الحالة  %40حالة طالق، ) 4841( 2016-2015سجلت محافظة ديالى فقط خالل  - ه
 رسمية منھم حسب إحصاءات غير) %9(سجلت نسبة تسرب الطلبة من المدارس أكثر من كما  .التطور التكنولوجي

  . مختلفة دراسيةأي مراحل في  من النازحين %)90(
)                     104916(سجلت دائرة الحماية االجتماعية للمراة في وزارة العمل والشؤون االجتماعية عدد االرامل  - د

سجناء ومفقودين                      مع اعداد من فاقدات المعيل يتيمات االبوين ومعاقات وزوجات) 53288(وعدد المطلقات 
 المرأةسم حماية ق سجلباإلضافة،  .2019دينار عراقي للدفعة الثالثة لعام ) 101.301.507.571.000(تصل الى 

  .يستلمن رواتب من الوزارة) مطلقة 3000(و ) ارملة ٩300(ة اإلجتماعيالى وزارة العمل والشؤون  التابع
 قلةخصوصا لدى النساء الريفيات بسبب من الوالدات تتم خارج المؤسسات الصحية و )%36.7( سجلت المحافظة -و

خطيرة ظھرت بين  امراضأن ھنالك أعلما . ظة ديالى فقطمراكز في عموم محاف 7 مراكز طب االسرة حيث تم تسجيل
  .رھاطان الثدي والتدرن وغيريروسي وسمراض الكبد الفأالنساء الريفيات مثل فقر الدم و

 والفتيات للنساء ةاإلجتماعي الحماية إلى الوصول لتحسين المتخذة اإلجراءات: ثامنالباب ال

اً بسبب فتح التقديم نخفاضھا مؤخرإة، بالرغم من اإلجتماعيمن المشمولين بشبكة الرعاية  %54تشكل فئة النساء حوالي 
   .رسألرباب األ
 الحماية شبكة من غيرالمستحقين المستفيدين ستبعادإ في مثلتالم 2016 لسنة )312( رقم الوزراء قرارمجلس - 1

 قانون من )6( المادة في الواردة ستھدافإلا طريقة على عتماداإ ،الفقراء الى لھم المخصصة المعونات وتوجيه  ةاإلجتماعي
 لتدقيق لجنة تشكيل ورةبضر تمثلت كبيرة تحديات القانون ھذا تنفيذ واجه وقد .2014 لسنة )11( رقم ةاإلجتماعي الحماية
 وتحديث الحقائق الى الوصول في صعوبات اللجنة واجھت وحيث .فعلي ستحقاقإ دون من وفرزالمشمولين البيانات قاعدة

 البشرية الموارد من ھائلة اتامكان توفر لزوم مع المشمولين من الفآلا لعشرات اطلقتھا التي الرصد رقلف ستناداإ البيانات
 الفنية، للضرورة الجديد الشمول اطالق نسيابيةإ على خرآب وأ بشكل اثرأ كبيرين وجھد وقت وبذل للعمل زمةالال دواتواأل
 آلية بسبب فقراء غير ھم ةاإلجتماعي الحماية إعانة من حاليا المستفيدين من )%43( ان التحليل نتائج اظھرت وقد

 مصلحة في ينصب االجراء ھذا إن .القديم 1980 سنةل 126 رقم ةاإلجتماعي الرعاية لقانون وفقا الفئوية االستھداف
 ومستحقة جديدة دادأع حاللإو المتجاوزين حذف الى يؤدي ألنه والمطلقات راملاأل من واغلبھم فعال المستحقين اءالفقر
  .للشمول المخصصة الميزانية ستيعابإ دائرة من يوسع مما ،معھم فعال

 لىإ ستناداإ ةاإلجتماعي االعانة سقف تعديل على الموافقة المتضمن 2016 لسنة )245( رقم الوزراء مجلس قرار -2
 ةاإلجتماعي الحماية راتب سقف من رفع الذي 2014 لسنة )11( رقم ةاإلجتماعي الحماية قانون من )24( المادة احكام
  : تيآلا بالشكل ليكون  بالرجل مقارنة للمرأة
 - 4( ،)150000 -3( )125000 -2( ،)100000 -1( سرةألا حجم حيث من للرجل الشھرية انةعإلا مبلغ

 ،)200000 -3( )150000 - 2 ( ،)100000 -1( االسرة حجم حيث من للمرأة الشھرية االعانة ومبلغ ).1750000
  .   يجابياإ وتمييزا المستھدفات للنساء كيناتم عديُ  مما ،)225000 -4 (
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ة الى المشمولين اإلجتماعيعانة إللموافقة على صرف مبلغ المتضمن اا 2017لسنة ) 124(قرار مجلس الوزراء رقم  -3
من المبحوثين ديموغرافيا في المحافظات المحررة من تنظيم داعش  2014لسنة  11ة رقم اإلجتماعيبأحكام قانون الحماية 

التي ترافق عملية م التحديات غمني من جھاز االمن الوطني رييد سالمة موقفھم األأبعد ت ،االرھابي لسلم االعانة الجديد
  .ستقرار العوائل إة وعدم اإلجتماعيوضاعھم أالتنفيذ بسبب االرتباك الذي اصاب 

لسنة ) 110(المتضمن الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم  2017لسنة ) 431(قرار مجلس الوزراء رقم  -4
دون وجه حق  من ةاإلجتماعية الحماية سترجاع المبالغ التي تقاضاھا المتجاوزون على رواتب شبكإليكون  2011

ن يقدم المدين كفالة ضامنة بالمبلغ أعلى ، الى خزينة الدولة بأقساط شھرية على مدى عشر سنوات)  معظمھم من النساء(
  .كتوجه انساني في عدم التضييق عليھم والمطالبة بالمبالغ كاملة رغم تجاوزھم

راء رقم ة من قرارات االسترداد استنادا لقرار مجلس الوزاإلجتماعيانة رامل المتجاوزات على راتب االعألإعفاء ا -5
بالقانون رقم  9801لسنة ) 126(ة رقم اإلجتماعيقانون الرعاية سابق لتم تعديل قد  هعلما بأن. 2014لسنة  178

 .2013لسنة ) 28(
البطالة، برامج االشغال العامة، والمساعدة مثل مستحقات (الفاقدات المعيل ة للنساء اإلجتماعيتقديم او تعزيز الحماية  -6

في المناطق النائية والريفية لتيسيروصول المستفيدات  ةاإلجتماعية الحماية تم فتح منافذ ألقسام دائركما  ).ةاإلجتماعي
ً قسم )44(قسام ومنافذ الدائرة في بغداد والمحافظات أذ تبلغ إوتقديم الخدمة لھن     .اً ومنفذ ا

زيارات الميدانية وتقديم الخدمات وتحديث البيانات لوتم عمل لجنة ل ،على الفرق الجوالة اثناء النزوحتم االعتماد  -7
  .التي يتبعھا اطالق الراتب بعد توقفه

لتعاون مع منظمات با غازيريولمرأة بتوزيع مكائن خياطة وتنل اإلقتصادي تمكينالدخل الداعم لل إقامة مشاريع -8
ديم المساعدات العينية في مواسم الدراسة واالعياد بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني للبدء في تقكما  .المجتمع المدني

  .لدخللمشاريع صغيرة مدرة 
 .اشھر من استالم القرض) 6(مرور  ة بعداإلجتماعيمنح قروض صغيرة لفاقدات المعيل باعتباره بديال عن االعانة  -9

إلى دائرة بمطالبة من الدائرة  55-50يل الحد األعلى لعمر مستلم القرض من ولخصوصية المرأة فاقدة المعيل تم تعد
  .العمل والتدريب المھني

 50تم  تمديد العمر للمقترضات من فاقدات المعيل من عمر ،ةأة للمراإلجتماعيدائرة الحماية  قبلبعد مطالبات من  - 01
ر وصول يلتيس 2016ة من يدوي الى الكتروني في عام ياإلجتماعتم تحويل التقديم على راتب الحماية  .عاما 55لى إ

  .الخدمة
الدائرة  ومنتجات يدوية لعدد من مستفيدات عمالأمن  ةخيري  قاسوة للمرأة أربعة أاإلجتماعيائرة الحماية ت دنظم

 :مثل ھذه االسواق ھو ن الھدف من اقامةإ. منظمات المجتمع المدنيبالتعاون مع 
  دعم منتجاتھا للتسوقوفاقدات المعيل  المنتجة من المرأةتشجيع 
 مادي اً نتاج الذي سيعطي مردودفيز مھارات المستفيدات وتسويق اإلتح ً  يلبي احتياجات فاقدات المعيل  ا
 ل���دعم األيت���ام عل���ى اإلس���تمرار ف���ي ةاإلجتماعي���عان���ة م ل���يس فق���ط باالعتم���اد عل���ى رات���ب اإلايج���اد م���ورد ل�يت���ا ،

 ).لتوريث الفقر ال(تماعية للمرأة تحمل شعار دراستھم كون دائرة الحماية اإلج

ضافة الى االسرالتي تعيش تحت إ ،عم األسر المفككةدبة اإلجتماعيشبكة الحماية تختص فأما في إقليم كوردستان، 
  : نعكست على النساء من خالل اقامة ھذا المشروع كاآلتيإستفادة التى إلوكانت ا مستوى خط الفقر

  الل���واتى ان���تفعن بھ���ذا المش���روع ع���دد النس���اء ف����ن ) 2017ـ  2016(ع���امي حص���ائية اجري���ت ب���ين إحس���ب
المجم�����وع الع�����ام بل�����غ ) 20049الس�����ليمانية (م�����رأة، إ) 14120دھ�����وك (م�����رأة إ) 20863(ربي�����ل بل�����غ أف�����ي 

ھ���ي فالش���رائح النس���وية الت���ى اس���تفادت م���ن ھ���ذا المش���روع أم���ا  .ال���ثالث اإلقل���يمم���رأة ف���ي محافظ���ات إ) 55,32(
، النس�����اء الل����واتى ال معي�����ل اإلعاق����ة ذواتنس����اء ال ،زواجھ����ن، اليتيم�����اتأالل�����واتي فق����دن  ،األرام����ل، المطلق����ات

  .المسنات ،لھن، الطالبات
  نش���اء ص���ندوق بھ���ذا الخص���وص لغ���رض تمك���ين إ مَّ فلق���د ت��� ،عط���اء الق���روض الص���غيرةإمش���روع لأم���ا بالنس���بة

ذ ھ���ذا المش���روع ف���ي التش���كيلة الش���باب مادي���ا ورف���ع مس���تواھم المعيش���ى وص���قل طاق���اتھم وتوظيفھ���ا حي���ث ت���م تنفي���
: ت���يآلوف���ق التفص���يل ام���ن ھ���ذا الص���ندوق  خ���ذن قروض���اأوق���د ارتف���ع ع���دد النس���اء الل���واتى  .ة الخامس���ةي���الحكوم

دارة إ ،م����رأةإ) 375) (محافظ����ة دھ����وك( ،م����رأةإ) 89(محافظ����ة الس����ليمانية ( ،م����رأةإ) 152(ربي����ل أمحافظ����ة 
وكان����ت المش����اريع الت����ى قم����ن بانجازھ����ا ض����من  ،م����رأةإ) 1,198(، اي المجم����وع الكل����ي بل����غ )583(كرمي����ان 

 .التجارة، الصناعة، الخدمات، الزراعة، السياحة :ھذا الصندوق ھي
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   والفتيات للنساء الصحية النتائج المتخذة لتحسين اإلجراءات: تاسعالالباب 

 طف��ال والي��افعينديثي ال��والدة واالمھ��ات وح��نجابي��ة وص��حة األإلالوطني��ة للص��حة ا اإلس��تراتيجيةص��دار وتنفي��ذ إ .1
  . 2020-2016  عواملأل
  . م والطفل والصحة االنجابية على المستوى المركزي والطرفيالقدرات الوطنية في مجال صحة األ بناء .2
  : دلة العمل الخاصة بصحة االم والطفل والصحة االنجابية ومنھاأعداد وتحديث إ .3

 دليل عمل رعاية الحوامل واالمھات.  
 مھات وحديثي الوالدةاصة بصحة األدليل المشورة الخ.  
 الدليل الوطني لتنظيم االسرة.  
 دليل الرعاية التوليدية.  
 طفال دون الخامسةالوالدة واأل ديثيملة لصحة حدليل الرعاية المتكا .  

يم خدمات نجابية وبما ينسجم مع تقدمھات والصحة اإلاصة بصحة األتحديث السياسات وسياقات العمل الخ. 4
  .المشمولةات نوعية للفئ

مع  مھات ووفيات األ اإلنجابيةخطة عمل حول الرعاية وإعداد سرة يم األيجية وطنية  تخص تنظستراتإعداد إ .5
  .اإلستعانة بالخبرات الخارجية

  .المقدمة للفئات المستھدفة الصحيةشراف والمتابعة الميدانية للخدمات والرعاية إلا .6
نجابية وتنظيم اإلوالصحة  ألمھاتين نشر الوعي الصحي حول صحة التأم العمل مع منظمات المجتمع المدني .7
  .سرةألا

المسح : نجابية ومنھام والطفل والصحة اإلسوحات والدراسات التي تخص صحة األالتنسيق والمشاركة في الم. 8
  . 2018العنقودي متعدد المؤشرات السادس لعام 

 المشمولةھداف التنمية المستدامة لتأمين حصول الفئات أتحقيق تجاھات للتنسيق والعمل بكافة المحاور واإلا.9
  . والوفيات  ىالمرضعدد من الصحة وخفض  مستوى عالعلى 

  ).نبارألا ،ديالى ،بابل، صالح الدين ،بغداد ،كربالء ،النجف(ع محافظات نشاء مراكز للدعم النفسي في سبإ .01
ة األولية صحالزحين في العراق من خالل مراجعتھم لمراكز تذاكر مجانية لجميع النا وفرت وزارة الصحة . 11

  .، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدنيوالمستشفيات وتقديم خدمات رعاية صحية متكاملة
  .الصحية قافالتمخيمات النازحين بال تزويد. 21
  .الجماعية بادةإلعي لجمع األدلة لحاالت العنف واعداد برنامج تطوير قدرات العاملين في الطب الشرإ. 31
  .عتداء الجنسيإلمن اوللناجين السريرية للناجيات بالتدابيروتطويرالبروتوكول الخاص باإلدارة  .41

  
ة الصحة خدماتھا للمواطنين تقدم وزارحيث . 2022-2018م والطفل وجد استراتيجية صحة األتأما في إقليم كوردستان، 

ولية  من فيھا وحدات الرعاية الصحية األالتي تتض وتبلغ عدد المراكز بصورة خاصة عن طريق المراكز الصحية  المرأةو
   .ة الحاملأوالخدمات مجانية للمر 238
 عداد بطاقة إر في تقدم لھا الفحص الكامل والتحليالت الالزمة مع اللقاحات وكذلك االستمرا :م الحاملرعاية األ

 .ة مستمرة ورة التي تحتاج الى عناية كاملة ومتابعطالنساء ذات الخ
 وحدة من مستشفيات ومراكز صحية تقدم خدمات  167 اإلقليمسرة التي تنشر في محافظات ألبرنامج تنظيم ا

التوعية دلة ومواد دام األمھات باستخالوسائل والتوعية لأل ختيارإلمنع الحمل مع االرشادات المھمة وسائل 
 .MICS4  61.9بينما     MICS3 58.2 ستخدام وسائل منع الحملإو ،سرةالستخدام وسائل تنظيم األ

  قسام والدة في المستشفيات العامة وتطبيق برنامج عالج أوكذلك وجود  مستشفيات متخصصة للوالدة 7وجود
طفال الحديثي الوالدة في المستشفيات وتقييم المستشفيات التي تقدم خدمات الوالدة األللوالدة و الحاالت الطارئة

يدي االطباء في المؤسسات أالوالدات على  .وحدة صحية 20الوالدة ويبلغ العددورعاية االطفال الحديثي 
 .MICS4 52.6بينما  MICS3 31.8الحكومية 

 وتقوم بكافة  اً مركز 16جراء الفحوصات الالزمة قبل الزواج إاكز متخصصة للتوعية حول الزواج ووجود مر
لتھاب الكبد والثالسيميا والسيكل سيل انيميا حوصات افالفحوصات الالزمة لضمان الصحة للمتزوجين الجدد 

 .342تم اكتشاف  2018بينما في سنة  2017في سنة    223وااليدز حيث تم اكتشاف مرض الثالسيميا عدد   
 اً مركز 11للوصول الى  2017لبدء بمشروع توفير خدمات متكاملة للصحة االنجابية والوالدة  من سنة ا 

ً متخصص والوفيات بين االمھات  األمراضاالن حيث يساعد في التقليل من نسبة  تىحمراكز  5وتم تنفيذ  ا
  .واالطفال حيث توفر حزمة متكاملة من خدمات الصحة االنجابية

  مع وجود وحدات التوعية الصحية  اإلقليممراكز في  3وجود مراكز متخصصة للكشف المبكر عن سرطان الثدي
تقوم بالتوعية الصحية حول الكشف المبكرعن سرطان الثدي وتم التي  اً مركز 227في المراكز الصحية بعدد 

  .2018حالة في عام 7392استقبال 
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 اشھر للمناطق التي  3وليه بمعدل حملة واحدة كل وعة حول برامج الرعاية الصحية األالحمالت الصحية متن
حسب الحاجة وكذلك تنفيذ ربع حمالت سنويا وأيذ حمالت اللقاحات لالطفال بعدد تحتاج الى رعاية صحية وتنف

   MICS6 )(5.6%و MICS4 (%5.7) .حملة التوعية لتقليل نسبة الزواج المبكر 
  صحي اً مركز 11في اإلناث حول ختان  البياناتوجود برنامج متابعة وجمع ً في المناطق ذات الخطورة  تتم  ا

باالضافة  2015التي بدآت في عام تسجيل الحاالت وتوعية االمھات حول مخاطر الختان وتوزيع مواد التوعية و
من خالل منظمات الصحة العالمية واليونسيف حيث كانت  2010الى حمالت التوعية التى بدات في عام 

 MICS 2018في  37.5بلغت  2018بينما في عام  2011في عام %  42.8النسبة
  ت االغتصابودليل التدبير السريري لحاال اإلجتماعيوجود ادلة للعنف القائم على النوع.  
  اإلقليمي من الكوادر المتدربة على استقبال الناجيات بمعدل عشرة مراكز صحية في كل محافظة ف% 60وجود 

 .طوارىء الطب العدليلات الوالدة طباء في مستشفيباالضافة الى تدريب األ
  للتوعية حول العنف وارشاد الناجيات حول الخدمات المخيماتوجود متطوعات صحيات في.  
  2014وجود مركز متخصص للرعاية النفسية في دھوك الستقبال الناجيات االيزديات بعد احداث داعش في عام 

 .ج وتمكين الناجية للعودة للمجتمعوتم عالج حاالت كثيرة واصبحت الناجية تشجع اقرانھا لزيارة المركز للعال
 ة جنسيا والعنف من خالل المنظمات حمالت توعية صحية للطلبة والقاء المحاضرات حول االمراض المنقول

 .سسات الصحية وتوزيع منشورات صحيةالمحلية والمؤ

  :الخدمات الصحية لالجئات

  ر خدمات يتوفلباالضافة الى وحدات صحية توفرھا المنظمات المحلية والدولية  مخيموجود وحدة صحية في كل
 . حامالً  123257تم فحص ، 2014في عام  علما بأن. الصحة االنجابية وعالج حاالت العنف

  للحاالت الطارئة مخيموجود سيارة اسعاف في كل 
  تنفيذ حمالت توعية صحية حول مواضيع الرعاية الصحية االولية 
 تنفيذ حمالت اللقاحات لالطفال.  

    والفتيات النساء تعليم ومھارات نتائج المتخذة لتحسين اإلجراءات: شراعالالباب 

فاألمية التزال تشكل ھاجسا رئيسيا وعبئا ثقيالً والسيما فى الريف حيث ترتفع  .تحديات بارزة أةالمرتعليم  هيزال يواج ال
من % 27من مجموع النساء الريفيات مقابل % 50.6 نسبة إلى ،معدالت النساء غيرالحاصالت على شھادات إبتدائية

   :بشكل عام، وخاصة تعليم الفتيات التي تواجه مواصلة التعليمومن بين التحديات  .9مجموع النساء الحضريات
 العادات والتقاليد 
 رسال بناتھم إلى المدارس للتعليمالي في إالفقر وعدم رغبة األھ 
 العنف 
 األمني في بعض المناطق من العراق، مع تردي الوضع بين المدرسة والبيت بعد المسافة ما 
 لريفلة أعداد المدارس وخاصة في اتدھور البنى التحتية للتعليم، وق 
 ية والتأھيلية للكوادر التعليميةنقص في البرامج التدريب  
  إلى عدم التوسع في توفير المدارس القريبةالتي أدت قلة التخصيصات المالية.  

  
ويتضح ذلك بسبب  .أعلى من اإلناث بصورة عامة، عدالت إلتحاق الذكورم ،التحديات وغيرھا كل ھذهإنجر عن 

ة على تعليم اإلناث بصورة خاصة، حيث تراجع إھتمام العوائل بإنخراط اإلجتماعيمنية وة واألاإلقتصاديتأثيراألوضاع 
يعكس ھيمنة الثقافة الذكورية ومن الجدير بالذكرأن معدالت إلتحاق اإلناث  بناتھم بالدراسة للمراحل الدراسية وھو ما

 يل أعلى معدل إلتحاق لإلناث فى العام الدراسوتم تسجي 2012ا من عام دءً بريجيا دللمرحلة اإلبتدائية أخذت بالتزايد ت
   .عن نفس العامللذكور) 112(للمرحلة اإلبتدائية يقابلھا  )107(وبمعدل  )2015 – 2014(

إلناث للعام الدراسى ل%) 70(مقابل %) 97(وكذلك الحال بالنسبة للدراسة المتوسطة حيث سجلت نسب اإللتحاق للذكور 
%)  20.2(مقابل  )52016- 4201(%) 18.5( منرتفعت نسبة إلتحاق اإلناث إ ،يامعالتعليم الج يوف) 2016- 2015(

  10)2016-2015(ي للعام الدراس
  

   11ييل ما، عليھا النساء تعن  الشھادات التى حصل 1201 فية والصحة اإلجتماعي المرأةوفى المسح المتكامل ألوضاع 

                                                            
  2015 املرأةوزارة التخطيط تقرير متكني 9

  بيانات وزارة الرتبية 10
  اجلهاز املركزى لإلحصاء املسح العنقودى متعدد املؤشرات 11
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  %33.6نسبة النساء اللواتى لم  يحصلن على شھادة 
  %34.3لنساء اللواتى حصلن على شھادة إبتدائية ا ةنسب

  %14.4نسبة النساء اللواتى حصلن على شھادة متوسطة 
  %  7.6النساء اللواتى حصلن على شھادة جامعية وأكثر  ةنسب
  
تضح الفجوة الكبيرة فى عدد الذين أتموا ت ،ونسب الحصول على شھادة تعليمية المقارنة بين نسب اإللتحاق بالتعليمبو
  .لمراحل التعليمية المختلفةا
تحيط "، 12فيما يتعلق بحالة التعليم فى العراق واإلصالحات المطلوبة )سيداو(ترشد بالمالحظات الختامية التى أبدتھا لجنة سن

إلى إدماج مبادئ وقيم حقوق  تھدفاللجنة علما بالمعلومات التي قدمھا وفد الدولة الطرف فيما يتعلق بمواصلة الجھود التي 
وتالحظ اللجنة أيضا الجھود التي تبذلھا الدولة . والرجل، في المناھج المدرسية المرأةإلنسان، بما في ذلك المساواة بين ا

وتطبيقه من خالل عدد من التدابير، كإنشاء ) 2011( 23سن القانون رقم عن طريق الطرف لمعالجة ارتفاع معدل األمية 
  :يلي بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما. مراكز لمحو األمية على الصعيد المحلي

الزيادة المستمرة المبلغ عنھا في معدل األمية، وخاصة بين الفتيات في المناطق الريفية والنساء الالتي تتراوح ) أ(
  ؛)في المائة 33,6(سنة  24إلى  15أعمارھن من 

بتدائية والثانوية، نظرا لعدم إلارس االصعوبات في تقدير مدى تخفيض معدالت االنقطاع عن الدراسة في المد) ب(
  والموقع الجغرافي؛الفئة العمرية، وجود بيانات مصنفة حسب نوع الجنس و

العوامل التي تعيق وصول الفتيات إلى التعليم كانعدام األمن على الطرق إلى المدارس، والمسافات الطويلة إلى ) ج(
  المدارس والفقر وزواج األطفال؛

  .الميزانية لقطاع التعليم وعدم وجود فرص للتدريب التقني والمھني للفتياتنخفاض مخصصات إ) د(
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي 

  .لنظر في المناھج والكتب المدرسيةأن تكفل إزالة القوالب النمطية الجنسانية في سياق إعادة ا) أ(
، وال سيما بين )2011( 23ية في إطار القانون رقم تعزيز جھودھا الرامية إلى زيادة معدالت محو األم) ب(

  .أھداف محددة زمنيا ورصد تحقيقھا الفتيات والشابات في المناطق الريفية، ووضع
اتخاذ تدابير فعالة لمنع تسرب الفتيات من المدارس، وال سيما في المرحلة الثانوية؛ وجمع وتحليل بيانات ) ت(

  .السياسات والبرامج في ھذا الصدد غرافي من أجل تقييم تأثيرمصنفة حسب الجنس والسن والموقع الج
أمور منھا،  من دون حصول الفتيات على التعليم بشكل فعال، عن طريق جملةمن معالجة العقبات التي تحول ) ث(

ة ومكافح مكلفين بإنفاذ القوانينتعزيز األمن على الطرق إلى المدارس والتأكد من أن المدارس تتمتع بحماية ال
  ج األطفال وتوفير منح دراسية للفتيات الالتي يعانين من الفقر؛يزوتالممارسات الضارة مثل 

تخصيص موارد مالية كافية لقطاع التعليم بھدف تحسين وتوحيد جودة التعليم وتوسيع توافر فرص التدريب ) ج(
 .التقني والمھني للفتيات في المجاالت غير التقليدية

ة أمرإ"نطالقا من مبدأ إ ،فضال عن النھوض بواقع االسرة والمجتمع ككل ،ة فرص العمل الالئقأمريوفر الوعي المعرفي لل
ة في العراق من خالل معدالت االلتحاق أستقراء الواقع التعليمي للمرإو ."تسھم في ركب العملية التنموية متعلمة واعية 

ناث على من اإلأمعدالت التحاق الذكور أن إلى يشيرعدادي، واال يياض األطفال واالبتدائي والمتوسطر: لمراحل الدراسيةبا
  ).4(وكما موضح في الملحق رقم  بصورة عامة وللمراحل الدراسية االبتدائية والمتوسطة والثانوية

                   ، على الرغم من محدودية التح�اق االن�اث مقاب�ل ال�ذكور ) االبتدائية والمتوسطة واالعدادية(نسب التسرب للمراحل الدراسية 
طردي��ا م��ع تطورالمراح��ل  تناس��بتالت��ي  ال��ذكورم��ن عل��ى لإلن��اث أف��ي المقاب��ل نس��ب تس��رب  تف��ي المراح��ل الدراس��ية ظھ��ر

  ) .5(موضح في الملحق رقم ھو التعليمية وكما 
شرات مراعية للنوع مؤ ةتم تحديد ست ،وتحديدا الھدف الرابع الخاص بالتعليم الجيد ،ھداف التنمية المستدامةأوعند مراجعة 

لملتحقين المؤشر البديل نسبة األطفال ا" وأ"لطالب بمرحلة ما قبل االبتدائي معدل االلتحاق ل"مضافا اليھا مؤشر اإلجتماعي
لإلناث في %) 6،1(و %) 4،9(حيث كانت نسبة الذكور ة تحقوا سابقا بالتعليم قبل المدرسالذين البالصف األول االبتدائي 

ألمور المھمة ضمن برنامج منظم للتعلم من ا) رياض األطفال(ان الحضور في التعليم ما قبل المدرسة  العراق باعتبار
لتعليم االبتدائي اللتحاق بالمدرسة مع اإلشارة الى ان نسبة األطفال في سن دخول المدرسة والملتحقين بالالستعداد األطفال 

 ولالناث%) 72(الجمالي العراق للذكور %) 69،7(لنسبة حيث بلغت ا" اكمال التعليم االبتدائيومؤشر %) 84،4(
والتربوي ويعتبر العراق من الدول العربية المتراجعة بھذا المعدل  اإلجتماعيحسب تقارير مديرية اإلحصاء ) 67،2%(

) 2015-4201(كما بلغ عدد االناث التدريسيات في التعليم لعام ) 0،88(اما مؤشر التكافؤ في التعليم العالي فقد بلغ 
  ) .6373(ولرياض األطفال ) 4919(وللمھني ) 35319( وللجامعي) 74205(وللثانوي ) 154950(لالبتدائي 

ً /8(كما نصت المادة  وتفضيل أاء ميزة او استثن ةال يعتبر تمييزاً اي: "أنه على 2017لسنة ) 37(ون العمل رقم من قان) ثالثا
  . "ؤھالت التي تقتضيھا طبيعة ھذا العملمبنياً على اساس الم انبصدد عمل معين اذا ك
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  في شأن إقامة دورات لمحو األمية للنساء ومع وزارة الصحة من أجل إقامة ندوات  المرأةينسق مكتب
حيث تم شمول عدد كبير من المطلقات واألرامل  المرأةكما ينسق المكتب مع دائرة رعاية شؤون . صحية تثقيفية

 .وذوات االحتياجات الخاصة
 لدور التنمية الوطنية من أھمية بالغة وركيزة  وفي لجنة المصالحة الوطنية  المرأةسياسة مكتب  وحسب

 .البشرية  أساسية في بناء السالم فقد عقد المكتب عدة ندوات في مجال التنمية
 للحصول  نت كالخياطة والحاسوب من أجل دعمھيعمل المكتب على زيادة مھارات النساء في بعض المجاال

يشارك في تنفيذ فعاليات وخطوات برنامج كما  من خالل دورات يقيمھا لھذا الغرضصدر عمل لھن على م
 .تجفيف منابع اإلرھاب

   :، فلقد إتسمت اإلجراءاتالعراقوردستان أما في إقليم ك

  في تنفيذ قانون عدم التمييز في تحديد مدراء المدارس  ستمرارإلاب* 
  ين الجنسين من الطلبة في الحقوق والواجبات نظام وتعليمات حول عدم التمييز ب* 
  ين تعليمات حول عدم التمييز في تنفيذ النشاطات المختلفة بين الجنسنظام و* 
  636بعدد  2016وفي عام  575بعدد  2015زيادة عدد المدارس الخاصة بالفتيات في عام * 
بين  1078واالعدادية  12531االساسية وفي المرحلة  369بعدد  2017زيادة عدد الفتيات في الروضة في عام * 

  الالجئين والنازحين 
% 51الفتيات في االعدادية . %47واالساسي % 50الروضة  ،تيآلنت كاالفتيات في السنوات الخمس االخيرة  كا نسبة* 

  %29والتعليم المسرع  % 31والمعاھد % 36والمھني 
 بالتعاون مع المنظمات المحلية 2018-  2017م في عا اإلجتماعيقرار تغيير المناھج على اساس النوع * 
 .2017بتوفير التدريب حول القرار للمشرفين والمدراء في عام  1325قرار التنفيذ * 

 :وأولويات العمل لمواجھتھا والفتيات النساء ضد العنف أشكال: عشر حاديالباب ال

  .طفالساءة معاملة األإو اإلجتماعيم على النوع شريك والعنف القائسري وعنف الللعنف األ لتصديولوية لألعطاء اإتم 
 :األسري لعنفالتصدي ل -1
  
ً  يشكل المرأة ضد العنف حوادث وطبيعة عدد عن شاملة رسمية إحصائيات وجود عدم يزال ال ً  عائقا  لمدى أمام الفھم رئيسيا

 الحساسية منھا ،المرأة دالعنف ض حوادث عن التبليغ ضعف في تساھم عوامل توجد ماك ،إلشكالاا ھذ نطاق اتساع
 ،المرأة ضد العنف لضحايا الحماية القانونية ونقص نتقام،إلوا ةاإلجتماعي الوصمة من والخوف المشكلة، تجاه ةاإلجتماعي
 العنف حاالت متابعة عن المسؤولة األسرة حماية وحدات فإن إنشاء ذلك ومع. العدالة ونظام القانون إنفاذ في الثقة وضعف

 النساء حصول إمكانية من ،ما حدّ  إلى حسنت قد الكبرى، والمدن مراكز المحافظات على قتصارھاإ رغم ،المرأة ضد
مكافحة العنف  قانون عدم التوصل إلى سني ھ الوحدات ھذه عمل تواجه التي العقبة الرئيسية ولكن. ةالحماي على والفتيات

يتعرضن  الالتي والفتيات للنساء الحماية تكفل التي خصصةالم ألحكاما رتوفي قراره يمكن منإ تم إذا ما الذي سرياأل
والمھنيات  المناسبة المقرات توفير عدم ھي األسرة حماية وحدات أمام األخرى والعقبة، وفقا للمعايير الدولية، فللعن

  .بھا للعمل المؤھالت
  
 بما شاملة، تنظيمية وقانونية إصالحات طلبتت اإلجتماعي النوع على القائم العنف من العراقيات والفتيات النساء حماية نإ

 التي 41المادة ، وخاصة )حيز المراجعة، ولم تقر بعد 2019لت مسودة اال ز( العراقي، العقوبات تعديل قانون ذلك في
 في العقوبة من تستثني الجاني التي 398 والمادة للمقاضاة، التعرض من خوف دون من زوجاتھم بمعاقبة لألزواج تسمح
 كذريعة "حماية الشرفب"ذ ما يسمى اتخا تجيز التي 409 والمادة، بعد فيما الضحية تزوج إذا الجنسي اإلعتداء قضايا
  .األسرة أفراد بحق ترتكب التي القتل، فيھا بما العنف، جرائم في العقوبة لتخفيف

  
  واج القاصرات والزواج المبكر والزواج القسريز -2

في قانون األحوال الشخصية العراقي  ،م انثىأكان  ابلغ الثامنة عشرة من العمر، ذكرمن ل ،ن سن الزواجأمن على الرغم 
                    من القانون ذاته  8ال أن المادة إ، 1الفقرة  7 سنة للزواج في المادة 18شترط إكمال الـإ ،المعدل 1959لسنة  188رقم 

إذا طلب من أكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج، للقاضي أن يأذن بذلك، إذا  -1( لىالتي تنص ع) 2 - 1( تينفي الفقر
خالل مدة يحددھا له،  ،متنع الولي طلب القاضي منه موافقتهإثبتت له أھليته وقابليته البدنية، بعد موافقة وليه الشرعي، فإذا 

للقاضي أن يأذن بزواج من بلغ الخامسة  -2. الزواج، أذن القاضي برعتراضه غير جدير باالعتباإفإن لم يعترض أو كان 
 ،)عشرة من العمر إذا وجد ضرورة قصوى تدعو إلى ذلك، ويشترط إلعطاء اإلذن، تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية

الخلل في وجدت أمع الكثيرمن حاالت  "الثغرات"ھذه  تركت ثغرة واضحة إلمكان الزواج تحت سن الثامنة عشرة،
  .ستمرار زواج القاصرات وتصديقه من قبل محاكم األحوال الشخصيةإتتسبب في  ،بيقات القضائيةالتط
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خارج المحاكم، فيما الذي يقع  ،رجال الدين طريق الزواج عن عقد تيح زواج القاصرات، ھوأحد مفاصل الخلل التي ت
د على أرض الواقع، على أن يتم تصديق يعرف بالمكاتب الشرعية، وھو أمر متاح وشائع في ظل عقوبة لم يعد لھا وجو

  .الزواج الحقاً في المحاكم
 2015، ووجدت دراسة أُجريت عام %)24.8( نحونسبة الفتيات العراقيات اللواتي يتزوجن قبل سن الثامنة عشرة ب ُتقدر

عمر العروس في المئة من الزيجات تمت خارج نظام المحاكم، وكان  33.9حول الزواج في تسع محافظات عراقية أن 
بالنسبة  اإلقتصاديستراتيجية للبقاء إالمبكر والزواج  أصبح الزواج القسري. سنة 14في المئة منھا دون سن  22في 

لكثير من العائالت العراقية الفقيرة التي تعيش في سياق النزاع المتواصل وانعدام األمن والتي قد تقرر تزويج بناتھا مبكراً 
ة اإلقتصاديكما أن ضعف إمكانية الحصول على التعليم والفرص . ليھم األعباء المالية واألمنيةعلى أساس أن ذلك سيوفر ع

ً ويجبرھن على القبول بزيجات غير مرغوب فيھا على أمل أن  يجعل النساء والفتيات عاجزات عن دعم أنفسھن ماليا
سببا  اإلقتصاديسبة الزيجات التي كان الحافز نقتصادية أفضل لعائالتھن بتلك الزيجات؛ إذ بلغت إيتمكنَّ من توفير فرص 

تدعم الممارسات . 2015المئة من مجمل حاالت الزواج القسري التي تم تحليلھا في دراسة عام  في 51فيھا حوالي 
الزواج القسري والزواج المبكر، وتتحدث تقاريرعن إحياء لممارسة  ر السنين،عب ،الثقافية والتقليدية التي ترسخت بقوة

مرأة على الزواج إ 11جنوب العراق حيث أُجبرت  فيالنزاع عبارة عن تزويج للمرأة مقابل فض و ، وھ’الفصلية‘ج زوا
  .2015تفاق من ھذا القبيل في البصرة سنة إبموجب 

ن ھذا المشروع تم تنفيذه م .األطفالسمى بخطة كومبى لزواج ر السلوكي التي تيتوجد خطة التغيفكوردستان، قليم إفي أما  
والمحاكم مراكز المحافظات عليه في ويتم االستمرار  ،2016الجھات المعنية ذات الصلة بالموضوع من سنة  قبل
   .مخيمات النازحين والمھجرين والالجئينا في يضالنواحي، وأو
 :"الشرف جرائمب"ما يعرف  قتل النساء أو -3
 سيما ال المسألة، ھذه مناقشة تبيح ال التي والتقاليد لعاداتبا الشديد التمسك بسبب ھذه الجرائم مثل في التحقيق الصعب من
 نتائج وتبين .األسر عليھا تتكتم أو عنھا التبليغ يتم ال الحاالت من العديد أن الواضح ومن. المجتمعات الريفية أوساط في

 جرت فقط واحدة حالةو بخصوصھا أجريت محاكمات لو حتى متدنية تظل الجرائم ھذه مثل في اإلدانة معدالت أن الرصد
مصدر قلق للمؤسسات الحكومية  ،نتحار المختلفة  للنساء وفي اعمار مختلفةإلكما سجلت حاالت ا. الجاني محاكمة فيھا

وقد سجلت  ،ردستان العراقوبما فيھا اقليم ك وتم متابعة حاالت موثقة في عموم العراق المرأةوالمنظمات المتخصصة ب
  .لمثنى وذي قاركبر في محافظتي األالنسب ا

ن مديرية حماية االسرة والطفل من العنف االسري التابعة لوزارة الداخلية تستقبل الشكاوى إ: مديرية حماية األسرة -4
  :ساعة وتكون بالطرق التالية) 24(من النساء والمعنفات وعلى مدار  بالغاتالو
  .تسجيل الشكاوى عند حضور المعنفة الى القسم -أ
  .سريأخرى عن علمھم بحصول عنف ألات والمدارس والجھات الحكومية امن المستشفي خبارألتلقي ا - ب
جراء المقابلة مع المعنفات والمعنفين مع مراعاة جنس الضحية حيث يتم مقابلة النساء من قبل ضباط من العنصر إ - ت

  .النسوي في غرفة معدة لھذا الغرض
جتھم وربط التقاريرالطبية التي تؤيد حصول االعتداء عليھم في القضايا القيام بإرسال الضحايا الى الفحص الطبي ومعال - ث

  .التحقيقية
كرميان، وھذه وربيل و دھوك وسليمانية أن اربع ماَوى لحماية النساء والفتيات المعنفات فى محافظات مع العلم أنه توجد األ

 .مدنيالمجتمع المنظمات ث منھا حكومية والرابع تابعاً لالماَوى ثال
تھاكات نإدعــاءات المتعلقه بإلخطوطھا الساخنة كافة الشكاوى وانسان في وزارة الدفاع من خالل إللقى مديرية حقوق اتتو

لـى الجھات القانونية إحالتھا إوتقــوم بتدقيق المعلومات والتأكــد من صحتھا ثم  ،المرأةحقـوق ومن ضمنھا  نسانإلحقوق ا
 .والقضائية  في حال ثبوتھا

  
التقاليد والنظرة النمطية عوائق بالرغم من وزارة الداخلية على إستقطاب ودمج النساء للعمل في المجال األمني  تملعولقد 

المؤسسات األمنية خاصة مديريات  فيمن الدورات للنساء برتبة ضابط ووزعتھم  اً الوزارة عددجت خرّ  حيثللمرأة، 
بلغ عدد الضابطات في فلقد  ،غير النمطي في الوظيفة المرأةإلبراز دور يجابيةإوكعينة  .الشرطة المجتمعية وحماية االسرة

كما يتم تنفيذ  .موظفة مدنية 2516يقابل ذلك  6352والمراتب  853وعدد النساء برتبة مفوض  273وزارة الداخلية 
كثيرة التي تتعرض لھا ولكن ھذا ال يمنع التحديات ال المرأةنسان وحقوق نب العسكري منھن في مجال حقوق اإلدورات للجا

  . دوار والمھام على القيادات الذكوريةغير النمطي فيما يتعلق بتوزيع األعند ممارستھا لھذا العمل  المرأة
  :العراق ردستانوإقليم كفي  المرأةالعنف ضد  -5

بسبب العراق ردستان و، بما في ذلك العنف المنزلي، مسألة مثيرة للقلق في جميع أنحاء إقليم كالمرأةال يزال العنف ضد 
تتعرض النساء والفتيات ألنواع عديدة فعال،  .داخل األسرة والمجتمع المرأة الممارسات والمواقف التقليدية المتعلقة بدور
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، والتضحية بالنفس، والعنف "الشرفبجرائم "يسمى  بسبب مامن العنف والتمييز، بما في ذلك اإليذاء الجسدي، والقتل 
  .اإلجتماعيضالً عن عدم المساواة واإلستبعاد الجنسي والتحرش، ف

خففة الموجب تخفيف العقوبة فيه وانما تعامل مع الجريمة بتجرد من االعذار الم "القتل غسال للعار"ما يسمى  اإلقليم ىنھأ
عقوبات  940فيھا العمل باحكام المادة  اوقف ذيال 2015لسنة  3قانون رقم  اإلقليمبرلمان  واصدر. او المعفية للعقوبة

اتحادي وھي تخفيف عقوبة من يقدم على قتل زوجته او احدى محارمه او االعتداء عليھم في حال مفاجئتھم بالزنا او فراش 
بغية ترسيخ العدالة وايجاد مجتمع بعيد عن العنف والتمييز الجنسي فقد : يليواحد وجاءت في االسباب الموجبة للقانون ما 

 .نشرع ھذا القانو
لشھري تشرين الثاني  المرأةإحصاءات العنف ضد  المرأة، أصدرت المديرية العامة لمكافحة العنف ضد 0172في آذار 

نخفاض في عدد الحاالت منذ إ، لوحظ 2016مع اإلحصائيات النھائية لعام . لكترونيألعلى موقعھا ا 2016وكانون األول 
وليس من  .)2015و  2013ة بين عامي ويأتي ذلك بعد زيادة عام( ،)7.123الى  8.002(من  2016–2015

ً في معدل حوادث العنف أو مجرد إالمعروف ما إذا كان ھذا يعكس  ويغطي مجموع . نخفاض في تقديم التقاريرإنخفاضا
أربيل في  المرأةمديريات لمكافحة العنف ضد  6من (حالة  7.123والبالغ عددھا  2016لعام  المرأةحاالت العنف ضد 
حالة حرق وتضحية  317نتحار، وإحالة قتل و 119ويشمل ھذا الرقم  .)ك ورابرين وكرميان وسورانوالسليمانية ودھو

ومن الجدير بالذكر أن . حاالت عنف جنسي 108الجسدي، ووحالة من حاالت االعتداء اللفظي  6.579بالنفس، و 
تظھر زيادة في عدد حاالت العنف ضد ( وآخرھا اإلحصاءات المتاحة ،)2017أيار(إحصاءات الفترة من كانون الثاني إلى 

  ).حالة 2.642( 2016مقارنة بالفترة نفسھا عام (حالة  3.789) المرأة
حكومة إقليم كوردستان العراق،  سّنتبعد سنوات من التعبئة والحمالت، و :تشويه األعضاء التناسلية لإلناثلأما بالنسبة 

لسنة  8رقم  ي،سرألدسة من قانون مناھضة العنف امادة الساال وتنص .ھذه العادة الضارة قانونا يحظر، 2011سنة 
راء جإيعاقب بغرامة ال تقل عن مليون دينار وال تزيد عن خمسة ماليين دينار كل من حرض على : والأ" :على 2011
ة ال تقل سنتين وبغرام شھر وال تزيد علىأ 6قب بالحبس مدة ال تقل عن ايع: ثانيا. تشوية العضو األنثوي لألنثىعملية 

و ساھم في عملية ختان أجرى أحدى ھاتين العقوبتين كل من إو بأعن مليوني دينار وال تزيد على خمسة ماليين دينار 
خمسة ماليين وال عن يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة واحدة وال تزيد على ثالث سنوات وبغرامة ال تقل : ثالثا. نثىأ

ذا إ تشوية العضو األنثوي لألنثىعملية  و ساھم فيأجرى أقوبتين كل من ن العحدى ھاتيإو بأعشرة ماليين  تزيد على
ً وبنسبة ضئيلة في اقليم كوردستان العراق كما  "كانت قاصرة وعموما فأن ھذه الحالة غير موجودة في العراق تماما

ً آموضح     .نفا
مع وزارة في إقليم كوردستان العراق  المرأةن لشؤو األعلىمجلس ال عملولقد  .بالتراجع منذ ذلك الحين وقد بدأت األرقام

ر صدار التقريإعلى  ،وتحالف ھارتالند الدولي) اليونسيف(مم المتحدة للطفولة ألع صندوق امبالشراكة  اإلقليمالتخطيط في 
على مسوحات  التقرير ىحتوإولقد  .2016و 2015في عامي  ھذه الظاھرة، نتشارإجراء مسح حول نسبة إالخاص ب

عداد إن على آلوجاري العمل ا، مكافحة ھذه الجريمةلوالتوصيات الالزمة  اإلقليمءات على مستوى محافظات حصاإو
خطة  المرأةلشؤون  األعلىجلس مال صدرأفقد  ،اإلقليمصرات في ما بخصوص زواج القاأ. 2018و 2017تقريرعامي 

 ءوتم البد اإلقليمطفال والقاصرات في أللغرض تخفيض نسبة زواج ا 2016نة في س) خطة كومبي(السلوكي  التغير
 . ولىألسنوات في المرحلة ا 3لمدة  2017مع بداية  ھابتنفيذ

  والفتيات النساء ضد لعنفللتصدي ل واإلجراءات اإلستراتيجيات: عشر ثانيالباب ال

ية والرعاية والتعليم ة والتربمتطلبات المحافظة والكفال، المرأةوفي مقدمتھا  لألسرة) 29(المادة  يوفر الدستور العراقي في 
ويجعل منھا وسيلة لحل النزاعات  المرأةإن الموروث العشائري يحط من كرامة ف لكن من ناحية أخرى، .ومنع العنف
من قانون العقوبات العراقي رقم  41/1نصت المادة فلقد  .المرأةود تشريعات تبيح العنف ضد وج باإلضافة إلى ،العشائرية

تأديب   ضى القانون ويعتبر استعماال للحقستعماال لحق مقرر بمقتإجريمة اذا وقع الفعل  ال" :لمعدلا 1969لسنة  111
ً أالزوج لزوجته وتأديب اآلباء والمعلمين ومن في حكمھم االوالد القصر في حدود ما ھو مقرر شرعاً او قانوناً    ."و عرفا

 رقمومقتضيات قرار مجلس األمن  ،المرأةضد  شكال التمييزأكافة لتزام العراق الدولي بإتفاقية القضاء على إستنادا الى إو
وترجمة للنصوص الدستورية المدرجة في باب الحقوق والحريات  ،والقرارات األخرى ذات الصلة 2000لسنة  1325

التي  )الثاث/ 73 ادةمال(و ،في األسرة والمدرسة والمجتمعتمنع كل أشكال العنف والتعسف  التي) رابعا/ 29 ادةم(خاصة و
نصوص وال ،والعبودية وتجارة الرقيق، ويحرم اإلتجار بالنساء واألطفال، واإلتجار بالجنس –السخرة -حرم العمل القسري ت

العنف المادي  نتھاكا يحمل كل عناصرإ ،نسانية للمرأة التي يعتبر الحرمان منھا وسلبھاإلاألخرى التي تثبت الحقوق ا
وضع ھذا الملف ضمن  ،كأحد إفرازات الحروب واالضطرابات األمنية المرأةة العنف ضد تساع وتيرإلونظرا  .والمعنوي

لتطوير منظومة حماية  يما يأتي أھم االنجازات الحكوميةمعالجة على مستوى الوقاية والحماية وفالتي تحتاج الملفات األَولى 
  :النساء والفتيات من العنف بكافة أشكاله
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وجرى تحديثھا لكي يكون مداھا  ،)2017-2012( المرأةالوطنية لمناھضة العنف ضد  تيجيةاإلسترالقد أطلقت الحكومة 
التي صيغت بالتعاون مع  ،)2018-2013(العراقية  المرأةالوطنية للنھوض بواقع  اإلستراتيجيةو ،2030-2018من 

ستراتيجيات إلمحصالت تلك اولكن تعثرتنفيذ ). 2018-2013( 1325والخطة الوطنية لتنفيذ القرارالمجتمع المدني، 
مما أدى الى  ،ثرھجوم عصابات داعش اإلرھابية على عدد من المدن العراقيةإبسبب التعرض لتحديات أمنية خطيرة على 

نتقالية بعد إلغاء وزارة إيرافق ذلك الدخول في مرحلة  .ب التحريروالطاقات نحو مواجھة العدوان وحرتحشيد األموال 
منظمات المجتمع المدني، بادرت  ،ونظرا لكل ذلك. المرأةالملفات ذات الصلة بحقوق  لحين استقرار المرأةالدولة لشؤون 
ضمن نطاق ) 2017- 2014(للفترة  1325/2000لى إطالق خطة الطوارئ لتنفيذ القرار إالحكومة بالشراكة مع 

الفرق القطاعية وتنفيذ البرامج التدريبية  مجمعات النازحين، وتشكيل الفريق الوطني وسكرتارية تنفيذ القرار لمتابعة عمل
الخطُة االنتقالية لعام  ،ثم لحقت خطَة الطوارئ. عداد التقرير النھائي عن مستويات التنفيذإوالتوعوية لمضامين القرار و

ومة التعاون ما بين الحكومة المركزية وحكبويتم ذلك . 2022- 2019ومن ثم اإلعداد لرسم الخطة الوطنية للفترة  2018
ثم . دوليالمجتمع المن وبدعم بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني التي تعمل في ھذا المجال العراق  ردستانوكقليم إ

في  زالتالتي ال  2022-2018 المرأةالوطنية لمناھضة العنف ضد  اإلستراتيجية 2018أطلقت الحكومة في كانون األول 
 .مراحل وضع مرتكزات التنفيذ

  
خاصة العنف الجنسي على أيدي عناصر داعش،  ،آالف الضحايا والناجيات من العنف أفرز ذيوان الداعشي الالعد أثناءو

لألمم  العامة للجمعية) 71(تم توقيع البيان المشترك لمنع العنف الجنسي بين الحكومة العراقية واألمم المتحدة خالل الدورة 
يعية وتنفيذية تساعد الناجيات من العنف على العودة السالمة والذي يتضمن محاور تشر 23/9/2016بتاريخ  المتحدة
. وتمكينھن من الوثائق الالزمة وإدماجھن في الحياة العامة ،أسباب العيش الكريم لھن وعلى اإلحاطة بھن وتوفير والفاعلة

 .5/3/2018اريخ بت الوزراء لمجلس العامة االمانة المشترك برعاية للبيان تنفيذية طالق خطةإذلك تم  وعلى ضوء
  

 عصابات ييدأ له األقليات على تعرضت عتبر من خالله ماأو 2014لسنة ) 92(أصدرمجلس الوزراء قراره المرقم 
 حث الوزراء لمجلس العليا لحقوق اإلنسان األمانة العامة المفوضية طالبتلقد و .جماعية إبادة جريمة اإلرھابية داعش

 ومنھا المكونات بتلك الخاصة المناطق إعمار بإعادة اإلسراع ،األعلى ومجلسه نينوى ومحافظة العالقة ذات لوزاراتا
 .وقت سرعأب المتضررين بتعويض نينوى محافظة في الفرعية التعويضات لجان إلى أوعزتكما  .سنجارالمنكوب قضاء

 عن البحث في جھودھا بتكثيف الشعبي الحشد وھيئة والدفاع الداخلية لوزارة األمنية األجھزة المفوضية طالبت باإلضافة،
 ةاإلجتماعي والشؤون العمل وزارتي حث فضال على الخطف بعمليات المتورطين ومحاسبة يزيدياتألا المخطوفات
 . وماديا نفسيا لمساعدتھن عمل فرص يجادإو بالمجتمع دمجھن عادةإو الناجيات جميع لتأھيل عمل برامج لوضع ،والصحة

 
 الحكومة قبل من الالزمة اإلجراءات تخاذإ المتضمن 2016لسنة ) 43(رقم  رالقرا العراقي النواب مجلس أصدر

باإلضافة،  .للقضاء التحتية والبنى الخدمات وإعادة سنجار قضاء إعمار بإعادة اإليعازو يزيديات،ألا لتحريرالمختطفات
ومنح  شھداء ،سنجار قضاء بناءأ بحق رھابيةإلا داعش عصابات رتكبتھاإ التي رھابيةإلا األعمال ضحايا عتبارإوجب 

 موضوع بحث لغرض المختصة الجھات من لجنة وتشكيل الشريحة، ھذه بھا تتمتع التي متيازاتإلوا الحقوق ذويھم كافة
 محكمة على القضية ھذه عرض لغرض اإلرھابية داعش عصابات قبل من نييزيديألا لھا ضتعرّ  التي الجماعية اإلبادة

 .ابھ قيقللتح الدولية الجنايات
  

ودائرة تمكين  المرأةنجحت المفوضية العليا لحقوق اإلنسان والحكومة متمثلة باللجنة العليا للنھوض بمن ناحية أخرى، فلقد 
من تجميد كافة الجھود الرامية إلى تمرير مشروع تعديل قانون األحوال ومنظمات المجتمع المدني والناشطون  المرأة

نتھاكا إوسحبه تماما لكونه ينطوي على نصوص تسبب  ،أو ما يسمى بالقانون الجعفري ،1959لسنة  188الشخصية رقم 
 .زواج الصغيراتبما في ذلك لحرية الفتاة في الزواج 

  
فتتاح البيت اآلمن إليواء ضحايا العنف األسري في بغداد إتم ، 2014لسنة  11ة رقم اإلجتماعيإستنادا إلى قانون الحماية 
رفعت دائرة الحماية كما  .العنف األسري مكافحةة كربالء المقدسة كتجربة أولى لحين إقرار قانون وإنشاء آخر في محافظ

الى رئاسة مجلس الوزراء وبدورھا رئاسة مجلس الوزراء قامت  المرأةة للمرأة بيانا حول مناھضة العنف ضد اإلجتماعي
 .بتعميمه على الدوائر الحكومية 

اد، بابل، كربالء المقدسة، النجف بغد(محافظات  ية مراكز للدعم النفسي في ثمانأللمر ةاإلجتماعيفتحت دائرة الحماية 
توثيق قصص النساء ولقد تم .مركز موزع في تلك المحافظات ) 14) (االشرف، ديالى، صالح الدين، االنبار، الموصل

قصة ) 118( للناجيات  توثيقھا بلغ عدد القصص التي تموقد ضمن مشروع دعم المصالحة الوطنية ناجيات من العنف ال
 .المرأةحمالت توعوية ومحاضرات تثقيفية للعنف ضد باإلضافة الى  .ممن تعرضن الى االنتھاكات

  
تبني شكاوى العنف  فيوالطفل التابعة إلى وزارة الداخلية المؤسسة المختصة الوحيدة  المرأةتعتبر مديرية حماية األسرة و
نتشارھا إتسع نطاق إوقد  .ستنادا إلى قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائيةإنونية األسري وإتمام التعقيبات القا
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ً قسم 28( بواقع العنف  مكافحةقرار قانون إلحين  ةحترازياإلجراءت إتخذت الحكومة ھذه اإلو ،في بغداد والمحافظات) ا
 .االسري

نتھاكات إلللنساء واألطفال من التعرض ل قايةنفيذ سياسة وزارة الداخلية بتتنشط الشرطة المجتمعية كإحدى تشكيالت و
شردين وخاصة لمطفال الشوارع واأنسانية من إلنتشار فرقھا ورصد الحاالت اإسري من خالل الجسيمة والعنف األ

كما  .حث الجھات الرسمية المسؤولة والمجتمع على التعاون لحل مشاكلھم اإلنسانية بدعم حكوميأيضا و ،النفسيينالمرضى 
  .ضد النساء اإلجتماعيالتواصل  اولكتروني الذي يمارسه مجرمألعالة في مكافحة االبتزاز اجھودھم الف تبرز

  
وتنفيذا  ،الذي أسس لمنظومة مناسبة للحد من تلك الجرائمو ،2012لسنة  28إستنادا إلى قانون مكافحة االتجار بالبشر رقم 

الذي أفرز ظواھر سلبية  اإلقتصاديو اإلجتماعيابة للوضع ستجإتجار بالبشر وإلفحة اتفاقية الدولية لمكاإلالعراق با إللتزام
تجار بالبشر في وزارة الداخلية واللجنة إلتم تشكيل قسم مكافحة ا ،ستغالل النساء واألطفالإتساع جرائم إساھمت في 

لى إفتتاح البيت إضافة إ ،ة تلك الجرائمكمنظومة مؤسسية تتبنى مكافح ،المركزية واللجان الفرعية في بغداد والمحافظات
صطدمت عملية تفعيل القانون بعدة معوقات أھمھا الظرف األمني وتحديات إ وقد .تجار بالبشر في بغدادإلاآلمن لضحايا ا

  .ياتشغلت أصحاب القرار وأثقلت الميزانوالبشر بتجار إلروب التي تسببھا باتساع ظاھرة االح
ن أ ھوالرئيسي  ھاھدفو )2030-2018(دة نية لمكافحة العنف ضد النساء لتصبح مواكبة للمستراتيجية الوطإ م تحديثت

الحماية  ،الوقاية ،التشريع(مجاالت ھي  ةربعأوضمان حقوقھا في  المرأةبمثابة دليل عمل لمؤسسات الدولة لحماية  تكون
 .)والرعاية

  
لممثل الخاص لألمين العام المعني بالعنف الجنسي في حاالت بيانا مشتركا مع اوزير خارجية العراق األسبق ع قَّ لقد وو

لمخاطر العنف التصدي جل أمم المتحدة من ألية العمل المشترك بين العراق واالذي يمثل بدا 23/9/2016النزاع بتاريخ 
م الجناة الى العدالة الجرائم وتقدي هولبعض التحديات التي يواجھھا العراق فيما يتعلق بالمساءلة على ھذ المرأةالجنسي ضد 

تضمين مبادى الحماية ضد ، باإلضافة إلى المصالحة في محاكم العنف المنزليتعيين لجنة كما تم  .وفق القوانين العراقية
صدور قانون حماية الشھود والخبراء والمجني وأيضا  .عداديإلسرية للصف الخامس األي مادة التربية االعنف االسري ف

  . 2017 لسنة) 58(عليھم رقم 
لكن رغم  ،يجابيإلاوالتي تسعى فيھا الى التغيير ستراتيجيات الوطنيةإلن الخطط واعالإة جھودا واضحة في متبذل الحكو
من أي جزءاً ال يتجزأ  في حين أنه من المفروض أن تكون ،الرصد والتقييم ضعيفةجراءات وعمليات إال تزال  ،تلك الجھود

واألولويات التي  ختيار مؤشرات ومعايير واضحة ومجدية وصالحة للقياس للغاياتإد من وال ب إستراتيجية أو سياسة وطنية
 ساتقياس مدى تنفيذ تلك السيامن مكن تة ليات واضحآن توضع أ ،ا ينبغي، في نظام الرصد والتقييمكم .ترسمھا السياسة

  .وفقا لجدول زمني محدد
 األعلىمن قبل المجلس  اإلقليمفي  المرأةالوطنية لمناھضة العنف ضد  ةاإلستراتيجيتحديث أما في إقليم كوردستان ، فلقد تم 

العمل الجاد من .  2027الى  2017سنوات من  10فعالة لمدة  اإلستراتيجيةصبحت أبحيث  2017في عام  المرأةلشؤون 
على ت المجتمع المدني والمديرية العامة لمناھضة العنف االسري وبالتنسيق مع منظما المرأةلشؤون  األعلىقبل المجلس 

تخصيص قضاة تحقيق . ةلدورة البرلمانية الرابعة الحاليخالل ا 2011لسنة  8سري رقم ألتعديل قانون مناھضة العنف ا
خصيص خط ت. المرأةللتحقيق في جرائم العنف ضد  اإلقليممن قبل مجلس قضاء  اإلقليماكز محافظات مختصين في مر

   . المرأةللتبليغ عن حاالت العنف والتحرش ضد  اإلقليملية من قبل وزارة داخ 119برقم ساخن 
 ةربعألفي المحافظات  2018لى سنة إ اإلقليمسرة في ألوا المرأةيق في جرائم العنف ضد وصلت عدد مكاتب التحق

بدء  مع .سرةألامة لمناھضة العنف ضد النساء وامكتبا تتبع المديرية الع 28مديريات فرعية و 6قضية والنواحي ألوا
قامت  اإلقليملى محافظات إمن العوائل  آلالفوتھجير ونزوح مئات ا 2014نة حتالل داعش لبعض المدن العراقية في سإ

بتخصيص  2016في سنة  المرأةالمديرية العامة لمناھضة العنف ضد /قليم كوردستان عن طريق وزارة الداخليةإحكومة 
 312عمل على ابعة حقوقھن وفتح سجالت المحاكم والشكاوى حيث تم الومت المرأةفرق متجولة لمراقبة وضع  10وتشكيل 

فريق لنفس  14تم زيادة عدد الفرق المتجولة الى  2017وفي سنة  2016خيرة لسنة ألربعة اشھر األحالة مختلفة خالل ا
الدراسات الجندرية  زبفتح مراك المرأةلشؤون  األعلىحث العلمي بالتنسيق مع المجلس قامت وزارة التعليم والب . الغرض

  . والعمل على تحقيق المساواة المرأةعداد الدراسات الجندرية وتحديد الفجوات التمييزية ضد إلتقوم ب اإلقليمفي جامعات 
ولى للكليات مع بدء ألدرية والمساواة لطلبة المرحلة اتدريس المفاھيم الجن اإلقليمقررت وزارة التعليم العالي في يضا أو

  .2020-2019سي لسنة العام الدرا
: محاورھاحد بين أمن ون مجلس الوزراء ع ةالصادر ،"2020 -2014 قليم كورستان لعامإرؤية " :سترتيجيةإوجد كما ت

  . 13محور تحقيق المساواة بين الجنسين

                                                            
  .المرأةلشؤون  األعلىلس المج 2017- 1992 )في اقليم كوردستان المرأةتقدم اوضاع (  تقرير 13
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   التكنولوجيا من مخاطر سوء إستعمال والفتيات النساء حماية وإنقاذل المتخذة اإلجراءات: عشر ثالثالباب ال

بالتنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع  إجراءات وقائيةھي  لكترونيألاز بتزاإلاالمتعلقة بإجراءات وزارة الداخلية تعتبر 
ستخدام اإلو اإلجتماعيعبر مواقع التواصل  قامت بحمالت توعية النساء والفتيات لمخاطر اإلبتزاز األلكتروني حيث المدني

وصور تحذر ل توزيع الملصقات والمنشورات وتتناول ھذه الملصقات إرشادات رسوم من خال ،غير الصحيح لتلك الوسائل
 .ضحية للعابثين يصبحنلكتروني وللحد من مخاطره لكي ال ألستغالل اإلالفتيات والنساء من ا
جرائم لتقديم اإلبالغ عن  533رقم اللكترونية في العراق ألمكافحة الجرائم ا وضعت وزارة الداخلية :خطوات إجرائية

بإلقاء القبض عليه واحالته  اإلجتماعيوجرى القاء القبض على مبتزعبر وسائل التواصل  النصب واالحتيال اإللكتروني،
 70حوالي يوجد  .ماليا لقاء أفالم او صور شخصية لھن بتزازھنقام بإللمحاكم المختصة بعد ورود عدة شكاوى من فتيات 

ً متھم بتزاز تشكيل وحدات متخصصه باإل القانون بعد تنفيذھزة أجشر فعالية وھذا يؤ ي بغدادمنھم ف 54 خالل الفترة السابقة ا
  .كترونياأل

ساءة إقانون منع  سن اإلقليمفان  ،ضمن سياق العنف ضد النساء والفتيات الذي تيسره التكنولوجياو ،ردستان وأما في إقليم ك
سيس مكاتب التحقيق في جرائم أوتم ت ،نآلالساري لحد ا 2008نة لس 6رقم  اإلقليملكترونية في ألتصال اإلستخدام وسائل اإ

 ضعتو .سري المرتبطة بوزارة الداخليةألتابعة للمديرية العامة لمناھضة العنف االسري والعنف ضد النساء ألالعنف ا
لمواجھة  الوطنية ةاإلستراتيجي(مم المتحدة ألمع وكاالت ا المرأةلشؤون  األعلىقليم كوردستان عن طريق المجلس إ حكومة

وكانت  19/9/2012في  اإلقليملمجلس وزراء  8وفقا لقرار رقم الموافقة عليھا  تحيث تم اإلقليمفي ) المرأةالعنف ضد 
ھدافھا ومبادئھا أبحيث يتم العمل وفق  2017في  اإلستراتيجيةوبعد ذلك تم تحديث  2016-2012 لمدة خمس سنوات

   :يھداف عامة على النحو التالأمجاالت و ةربعأكون من توت 2027الى  2017عشر سنوات أي من  10وخططھا لمدة 
 .وتوفيرالحماية القانونية لھا المرأةنواع التمييز القانوني ضد أالقضاء على جميع : )ولألالھدف العام ا(المجال القانوني 

  سرة والمجتمعألعلى ا مرأةالثار العنف ضد آتوعية المجتمع بأسباب و: )الھدف العام الثاني(مجال الوقاية 
  شكال العنفأمن جميع  المرأةدعم ومناصرة ضحايا العنف وحماية : )الھدف العام الثالث(مجال الحماية 
  .تحسين الخدمات المقدمة للمرأة الناجية من العنف: )الھدف الرابع العام(مجال الرعاية 

حيث  ،2008لسنة  6قليم كوردستان العراق رقم إصاالت في تإلجھزة اأستعمال إساءة إقانون منع  اإلقليمبرلمان  صدرأ
بغرامة ال تقل  يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشھر وال تزيد على خمس سنوات و" :أنهعلى  نصت المادة الثانية منه

الخلوي أو أية  ستعمال الھاتفإال تزيد على خمسة ماليين دينار أو بإحدى ھاتين العقوبتين كل من أساء عن مليون دينار و
لكتروني و ذلك عن طريق التھديد أو القذف أو السب أو نشر ألنترنيت أو البريد اإلزة اتصال سلكية أو السلكية أو اأجھ

المنافية لألخالق واآلداب  ،تحركة أو الرسائل القصيرةأخبار مختلقة تثير الرعب وتسريب محادثات أو صور ثابتة أو م
رتكاب الجرائم أو أفعال الفسوق إذن أو إسناد أمور خادشة للشرف أو التحريض على إخصة أو لتقاط صور بال رإالعامة أو

والفجور أونشر معلومات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية لألفراد والتي حصل عليھا بأية طريقة كانت ولو كانت 
  . "محاق الضرر بھاإلساءة إليھم أو إلصحيحة إذا كان من شأن نشرھا وتسريبھا وتوزيعھا 

ومن  .اإلقليملكتروني في محاكم التحقيق في إلبتزاز اإلقضايا التي صنفت من بين قضايا اوھناك العديد من الدعاوي وال
تحادي إلوالملغي بالقانون ا 1979لسنة  159 المرقمتحادي إلدعاء العام اإلال يزال يطبق قانون ا اإلقليم نإف ،خرىأجھة 
خرى ألضافة الى الجھات اإلدعاء العام باإلل" :نص في المادة الثانية منهي ذيوال اإلقليمنافذ في الرغي 2017لسنة  49رقم 

جرائم علما بأن  ".ذنا من مرجع مختصإوألم يتطلب تحريكھا شكوى  قامة الدعوى بالحق العام ماإالتي يعينھا القانون 
كبر أعطاء صالحية إلذا من الضروري  ،المجنى عليهاالتصاالت ھي من الجرائم التي يتوقف تحريكھا على شكوى من 

قتصاره إعتباره من الجرائم ذات الحق العام وعدم إدعاء العام في تحريك الشكاوى المتعلقة باالبتزاز االلكتروني وإللجھاز ا
  .سالمتهمنه وأثار سلبية على نسيج المجتمع وآفي تحريك الشكوى لما لھذه الجرائم من  اعلى الضحية المجنى عليھ

 من التمييزمتعددة للعنف ضد النساء الالتي يتعرضن ألشكال  لتصدياإجراءات : عشر رابعلباب الا

عاقة المنصوص إلشخاص ذوي األتفاقية حقوق اإليتالءم مع  2013لسنة ) 38(عاقة رقم إلعاية ذوي ارصدار قانون إ
  . ثقافيةالة واإلجتماعيوة اإلقتصاديحقوق المم المتحدة بما فيھا من ألفي ميثاق ا عليھا

  .تشكيل ھيئة رعاية ذوي اإلعاقة
  .شمول ذوي اإلعاقة بسيارات معافاة من الضرائب الكمركية -
  .، ومنح إجازات للعاملين منھم برواتب شھرية تامةراتب شھري لذوي اإلعاقة تأمين -
، ولق�د  2016دارا ف�ي ع�ام  63ال�ى  2013ام دار ف�ي ع� 62م�ن  األش�خاص ذوي اإلعاق�ةزيادة اعداد دور رعاية  -

وبنس�بة  2016معھ�دا ف�ي ) 51(رتفع�ت ال�ى إ ،2015-2013معھ�دا ف�ي الفت�رة ) 49( عداد معاھ�د المع�اقينإ -بلغت 
  .توفيرالمعين المتفرغ لذوي اإلحتياجات الخاصة إلعانتھم على تأدية حاجاتھم اليومية %.4و1زيادة 
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حتياج��ات الخاص��ة م��ن خ��الل رص��د ومتابع��ة النس��اء إلم��ن ذوي اإلعاق��ة واس��اء المعنف��ات ت��وفير الحماي��ة والتمك��ين للن -
حتياج�ات إلبرامج خاصة للنساء م�ن ذوي ا المعنفات من ذوي االحتياجات الخاصة من قبل الجھات ذات العالقة وتنظيم

  .ستھدافھن في برامج التمويل والقروض الصغيرةإالخاصة للتعريف بحقوقھن في القوانين والتشريعات و
  .حتياجات الخاصةإلساء الناجيات من العنف من ذوي ابرامج تدريبية لتطوير إمكانات العاملين في خدمة الن -
  :ي التاليفإتخذت عدة إجراءات تتمثل  كما
الذين كانوا أول بطاقة وطنية موحدة للغجر  0192نيسان  3منحت السلطات المختصة ممثلة بوزارة الداخلية بتاريخ  -  أوال

الف والغجر ھم شريحة تقدر بعشرات اآل .)الغجر(حوال المدنية السابقة بإليھم في ھوية األالتمييز حيث يشار  يعانون من
يتوزعون في تجمعات على  ،يمتھنون الرقص والغناء في االفراح الذين طفالغلبھم من النساء واألأ ،ذات طبيعة متنقلة

ة اإلجتماعيلتمييز العنصري بسبب التقاليد لى التھميش واإتعرضوا قد ول .طراف بغداد والبصرة والديوانية ونينوى والمثنىأ
حيث تعرضوا للتھديد والتصفية  2003نسانية خاصة بعد أحداث ع الخدمات والحرمان من الحقوق اإللى التھجير وقطإثم 

ستقرار في لفئة حاليا باإل، تتمتع ھذه انسانية من الحكومات المحليةوبعد سلسلة من التدخالت اإل. من الجماعات المتطرفة
 ية معززةساسكما رفدت مناطقھم بالخدمات األ ،ھاالى المدارس ولھا الحرية في مزاولة مھنت أطفالھارسال إمناطقھا ويتم 

  .عتبارھم مواطنين عراقيين ال يميزھم شئ عن غيرھم من خالل توحيد ھويتھم المدنيةإفي بادرة األخيرة المتمثلة ذلك بالم
يزي���دي والش���بكي ال���ذين يس���كنون س���ھل نين���وى وخاص���ة قض���اء س���نجار آالف النس���اء م���ن المك���ون األرض���ت تع -ثا�����ا 

ت���م  ن���واع العن���ف الجنس���ي ث���م الس���بي والمت���اجرة بھ���ن وأال���ى ش���تى  2014عل���ى ي���د عص���ابات داع���ش من���ذ حزي���ران 
ب����ذلت  وق����د. م����ن الوص����ول إل����يھنالدول����ة ت����تمكن ن ل مف����اجئ وبس����رعة غي����ر مس����بوقة وقب����ل أبش����ك  بعض����ھنتص����فية 

تش���ير اإلحص���ائيات كب���ر ع���دد ممك���ن م���نھن حي���ث أنق���اذ الص���عيد ال���دولي وال���وطني والمحل���ي إلجھ���ود مش���تركة عل���ى 
) 360000(م���نھم بس���بب ع���دوان داع���ش  ، ن���زحنس���مة) 550000(يزي���ديين ف���ي الع���راق ن ع���دد األغي���ر الرس���مية، أ

ً يتيم����) 1759(مخلف����ين  ،يدش����ھ) 1293(وأستش����ھد م����نھم عن����د الغ����زو  ،ن����ازح  ،م����ن األم يت����امأ) 407(و ،بم����ن األ ا
) 2869(و ،م�����رأةإ) 3548(أم�����ا ع�����دد المختطف�����ين فق�����د بل������  .يزي�����ديأ) 100000(وھ�����اجر م�����نھم ال�����ى الخ�����ارج 

بواق����ع  ايزي����ديأ) 3425(مقب����رة ، نج����ى م����نھم ) 73( كم����ا بل����� ع����دد المق����ابر الجماعي����ة المكتش����فة ف����ي س����نجار ،ذك����ور
عمل�����ت الحكوم�����ة م�����ن خ�����الل وزارت�����ي لق�����د و .طف�����ل) 1616(طفل�����ة و) 1002(و رج�����الً ) 337(م�����رأة وإ) 1170(

م���رأة م���ن الش���بك إ) 88(يزيدي���ة ناجي���ة باالض���افة ال���ى أ) 1529(ة إل���ى ش���مول اإلجتماعي���والش����ون الھج���رة والعم���ل 
س���تثنائي ع���ن التسلس���ل الزمن���ي والكم���ي لقاع���دة البيان���ات الخاص���ة ب���وزارة العم���ل ة بش���كل إاإلجتماعي���بروات���ب اإلعان���ة 

تح���ديث لق���د ت���م و. إنس���انيةمنظم���ة قب���ل س���مائھن م���ن أرھابي���ة ت���م تق���ديم إلص���ابات داع���ش اناجي���ة م���ن ع) 337(ل ش���مو
ش����مول ع����دد م����ن النازح����ات م����ن و، ع عملي����ات التحري����ربيان����ات النس����اء النازح����ات م����ن الموص����ل المح����ررة تزامن����اً م����

لمقيم����ات بطاق����ة ذكي����ة ل) 574(س����تخراج لق����د وق����ع إو .س����تثنائيةإلج����راءات اإلمك����ونين الص����ابئي والمس����يحي ب����نفس اال
ل���ى الخ���ارج ، وي���تم حالي���ا ووفق���ا للخط���ط الوطني���ة للق���رار إم���ن المش���موالت  الع���راق وذل���ك لھج���رة  الع���دد المتبق���ىداخ���ل 
بالعم���ل عل���ى تنفي���ذ ب���رامج خاص���ة  الھيئ���ات األممي���ةش���تراك م���ع المش���ترك لمن���ع العن���ف الجنس���ي وباإلوالبي���ان ، 1325

  .بتلك الشرائح 
ض الدرجات الوظيفية عن حركة المتضمن الموافقة على تعوي 2018ة لسن 86صدر قرار مجلس الوزراء رقم  -ثالثا

المالك من المكون المسيحي من أبناء المكون نفسه وكل بحسب منطقته ذكورا وإناثا لضمان الحقوق المدنية في الوظيفة لھذا 
  .مني ضطراب األل اإلقتتال الطائفي واإلنتيجة للھجرة في مراح الذي تأثرالمكون 
صدرت ا أبادة جماعية وعلى أثرھإقليات ألعتبرا ما تعرضت له ام 92/2014م مجلس الوزراء رق صدر قرار -ارابع

من قبل  على الرغم من صدور القرارأنه لتزام بالقرار ومفاده إلبيانا مطالبة الحكومة انسان العليا لحقوق اإلالمفوضية 
نصاف ضحايا تلك المكونات خاصة لما تعرضت له لنساء من إملية تجاه ھذا الملف في عإن ھنالك تقصير بأ الّ إ ،الحكومة

مانة العامة ألوطالبت المفوضية ا .رمر الذي يحتاج الى ضرورة تفعيل ھذا القراألغتصاب وخطف وسبي ومتاجرة اإلية عم
منھا تعويض عمار المناطق الخاصة بتلك المكونات وإسراع في إعادة إلراء رسميا حث الجھات المعنية بالمجلس الوز

يزيديات ومحاسبة المتورطين بعمليات الخطف ووضع ألكثيف جھود البحث عن المخطوفات االمتضررين بأسرع وقت وت
ا،وعليه أصدرت فرص عمل لمساعدتھن نفسيا ومادييجاد إالمجتمع  وفي عادة دمجھن إبرامج عمل لتأھيل جميع الناجيات و

   وع قانون الناجيات األيزيديات وإرساله الى مجلس النواب لغرض تشريالحكومة العراقية عبر رئاسة الجمھورية مشر
 ومة لتحريرجراءات الالزمة من قبل الحكإلتخاذ اإ المتضمن 2016/ 43قرار مجلس النواب رقم صدر  -خامسا

عمال ألر ضحايا اعتباإعادة الخدمات والبنى التحتية للقضاء، إعمار قضاء سنجار وإيعاز بإعادة إلا ،يزيدياتألالمختطفات ا
متيازات التي تتمتع إلھداء ومنح ذويھم كافة الحقوق وابناء قضاء سنجار شأرتكبتھا عصابات داعش بحق إرھابية التي إلا

يزيديون ألبادة الجماعية التي تعرض لھا اإللجھات المختصة لغرض بحث موضوع ابھا ھذه الشريحة، وتشكيل لجنة من ا
  .مة الجنايات الدولية للتحقيق بهلغرض عرض ھذه القضية على محك

                نسان وزراء والمفوضية العليا لحقوق اإلرسال فريق وطني مشترك من مجلس النواب واألمانة العامة لمجلس الإتم  - سادسا
ق ووثجتمع معھن إويزيديات الناجيات إلتقى بعدد كبير من األ حيثوعدد من الوزارات ذات الصلة الى قضاء سنجار 

واقعية كل الجرائم الوحشية الى  توصلنساني الذي يعشنه وقد لھا بكل تفاصيلھا وشخص الوضع اإل الجرائم التي تعرضن
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خرى مماثلة في تقييم أستناد على ھذا التقرير وتقارير وتم اإلعالم عدت بشاعتھا ما تناقلته وسائل اإلرتكبھا داعش بل تالتي 
  .جته كوثائق رسميةالوضع ووضع البرامج الالزمة لمعال

 نتماءباإل محكومين)  طفالً  1162 و جنبيةأ مرةإ 565( وجدت زيارتھا تتم التي الثالثة السجون سجالت بحسب - سابعا
 ،طفال 13و نساء 6 وداغستان طفال،أ 3و نساء 3 فغانستانأ اطفال، 10و نساء 5 تركمانستان( يلي وكما داعش تنظيم لىإ

 روسيا فقط،  النساء من 2 الجزائر ،طفالً  11و نساء 9 سوريا ، طفالأ 7و نساء 3 كريندات ،طفالً  21و مراةإ 12 قرغستان
 مرأةإ 113 ذربيجانأ طفال،األ من 706و نساء 335 تركيا اطفال، 3و واحدة امرأة جورجيا ، طفال 55 و امرأة 27
 يرانإ ،طفال 24و نساء 9 وزبكستانأ فقط، مرأتينإ وكرانياأ فقط، واحدة مرأةإ كركستان فقط، مراتينإ المغرب طفل، 248و
 مرأةإ لمانياأ طفل، 2 و مرأتانإ فرنسا طفال،أ 5و نساء 4 كازخستان ،طفالً  45و مرأةإ 24 وطاجكستان طفالأ 6و نساء 4

  .من الوطنيإحصائية مستشارية األ. )طفالأ 3و واحدة

عمارالمناطق إعادة إتم تأسيس صندوق  4/2015ام ونظ) 12( 28م -2015/تحادية إلستنادا لقانون الموازنة اإ -ثامنا
تحادية إلمن قانون الموازنة العامة ا 41مإضافة لما خصصته الحكومة وفق  18/2/2015 ذشر بعمله مناالمتضررة الذي ب

2017.  

ار في مناطق سنج، 3/8/2014رھابي في إلاعية منظمة على يد تنظيم داعش ابادة جمإالى حملة  يديينأليزبعد تعرض ا
مجلس  صدروعلى إثره، أ .ستعباد جنسيإستغالل وإو خطفبرياء بين قتل وأليزيديين االف األآضحيتھا  راح ،وغيرھا
الذين  يزيديينألببتشكيل اللجنة العليا للتعريف  ،21/8/2014بتاريخ ) 5170(قليم كوردستان قراره المرقم إوزراء 

 وعضوية وزير اإلقليمفي  نفالحايا اإلبادة الجماعية في عمليات األوضالشھداء ر برئاسة وزيتعرضوا لإلبادة الجماعية 
وسكرتير مجلس  اإلقليمسم حكومة إالقات الخارجية والناطق الرسمي بة ومسؤول دائرة العاإلجتماعيالعمل والشؤون 

قبل  ة تبنيھا منعملت اللجنة طوال السنوات السابقة على تدويل القضية ومحاوللقد و .يزيديينألالوزراء وممثل عن ا
حالة إمن بألطلب الحكومة العراقية من مجلس ان عدم عضوية العراق في ھذه المحكمة وعدم أال ة، إالمحكمة الجنائية الدولي

   .جنةللتشكيل امن لى النتيجة والھدف المرجو الوصول ا دون حال ،ملف ھذه القضية الى المحكمة الجنائية الدولية
ھذه الجرائم  ولغرض المحافظة على معالم ،النكراء يم للتعامل مع ھذه الجريمةقلإلد الداخلية لت وضمن الجھووفي نفس الوق
 7/9/2014وبالتنس��يق م��ع اللجن��ة المعني��ة ومجل��س ال��وزراء بت��اريخ  ،اإلقل��يممجل��س القض��اء ف��ي  فق��د ق��رر ،وع��دم طمس��ھا

ھيئة قضائية برئاسة قاضي تحقيق وعضوية  تشكيل 2007لسنة  23من قانون السلطة القضائية رقم ) 31(وبموجب المادة 
خ�رى ألھ�ابي ف�ي منطق�ة س�نجار والمن�اطق ارإلم المرتكبة م�ن قب�ل تنظ�يم داع�ش اثنين للتحقيق في الجرائإمحققين قضائيين 

دل��ة ألجم��ع اف��ادات الض��حايا والن��اجين والم��دعين ب��الحق الشخص��ي والش��ھود وإالمحيط��ة بھ��ا وتوثي��ق ھ��ذه الج��رائم وت��دوين 
 .نآلا وحت�ىالف من�ذ تش�كيل الھيئ�ة آلل عدد كبير من الدعاوي تجاوزت اقد تم تسجيلو .رتكبتإة على الجرائم التي المتوفر

و التح��رش ف��ي ح��ال أف��ي جمي��ع المخيم��ات للتبلي��غ ع��ن ج��رائم العن��ف الجنس��ي  جوال��ة ميداني��ةوش��كلت وزارة الداخلي��ة ف��رق 
وأيض�ا . ودعم والتأھيل النس�اء الناجي�ات م�ن قبض�ة داع�ش ف�ى دھ�وكولقد فتح مركز معالجة  .رتكابھا ضد النساء والفتياتإ

ف�ى  "جينوس�ايد"كم�ا وق�ع تأس�يس مرك�ز . سداء الخدمات الصحية والنفسية ف�ي داخ�ل المخيم�اتإمركزاً للتوعية و) 50(فتح 
المنازعات ج�زءاً م�ن  ثناءأغتصاب ئم اإلمحافظة دھوك والتى يشكل تنفيذ البروتوكوالت المتعلقة بالتحقيق والتوثيق فى جرا

، ، الس��المالم��رأة() 1325(ق��رار الم��رقم الوك��ذلك تنفي��ذ خط��ة العم��ل الوطني��ة وف��ق . المھ��ام الملق��اة عل��ى ع��اتق ھ��ذا المرك��ز
  ).االمن

   وصنع القرار العامة الحياة في المرأةلتعزيز مشاركة  لمتخذةا والتدابير اإلجراءات: عشر خامسالالباب 

جنتين فقط قبل توجد ل ،ما عدد اللجان التي ترأسھن نساءأ .من النساء عضوا 84، 2018ـاب لأعضاء مجلس النوعدد بلغ 
للمرأة فى  يلتمثيل السياسأما بالنسبة ل. عمار والخدماتإلولجنة اوالطفولة سرة ألوا المرأةھما لجنة  ،1/4/2014وبعد 
  .فقط %25بدال من % 30 نتخابات بحيث أصبحت النسبةإلل قانون ادِّ عُ ، فلقد ردستان وإقليم ك

  :على مستوى السلطة التنفيذية -1
 النس�اء نس�بة كان�ت  2016ع�ام ف�ي أن�ه نج�د الم�رأة مشاركة لمدى كمثال التخطيط وزارة في التشغيل حركة واقع أخذنا إذا

                     العلي�ا ارةاإلد ف�ي النس�اء نس�بة ان كم�ا الع�امين الم�دراء مجم�وع م�ن) %36( ال�وزارة ف�ي ع�ام رمدي منصب يشغلن اللواتي
  .المناصب ھذه في الموظفين من) 37%(

الدول العربية حيث يبلغ عدد النساء العامالت في وزارة  متميز عنفي الوزارات األمنية  المرأةالتقدم النوعي في مشاركة 
وتقلدت . من المراتب األخرى 537ابط ومنسبة ضمنھن نساء بدرجة ض 1491الدفاع من الصنفين العسكري والمدني 

معاون مدير إضافة الى  78مدير أقدم و 15عام و نساء بدرجة معاون مدير 3ة بواقع النساء مناصب قيادية بالصفة المدني
قامت  .تبني قانون يسمح بالعمل بالوزارات األمنية كالداخلية واالستخباراتكما تم  .موظفة مدنية بدرجات مختلفة 772
عداد الموظفات ومستوياتھن الوظيفية والسعي لزيادة عدد الموظفات في مواقع إالخارجية بتوفير قاعدة بيانات حول  وزارة
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عمال لتشجيع النساء أللمالية تسھيالت مصرفية لسيدات اھيأت وزارة ا .صنع القرار في دوائر الوزارة والبعثات الدبلوماسية
  .نعاش االقتصاد الوطنيإو المرأةتمكين على فتح وتشغيل المشاريع النسائية بغية 

 ةخ��الل الس��نوات األربع��% 33ال��ى % 18كم��ا عمل��ت وزارة المالي��ة عل��ى زي��ادة تمثي��ل النس��اء ف��ي المناص��ب القيادي��ة م��ن 
ف��ى وزارة ) عام رون م��ديمع��ا(منص��ب  23، إذ تش��غل النس��اء نس��بة مش��اركة النس��اء ف��ى الج��يش والش��رطة زي��ادة. الماض��ية

ض�ابطة وع�دد  197م�ن منص�ب م�دير وبل�� ع�دد الض�ابطات % 3ونس�بة ) مدير أقدم (من منصب % 35الداخلية، ونسبة 
ف��ى وزاة ال��دفاع بلغ��ت نس��بة النس��اء ف��ى منص��ب مع��اون م��دير ع��ام  .منتس��بة مدني��ة 2142منتس��بات،  7304الش��رطيات 

ض�ابطة  )47(ا ويبل�� ع�دد الض�ابطات فيھ�%) 8,33(وف�ى منص�ب م�دير %) 9,16(وفى منصب م�دير أق�دم %) 3,92(
عض�اء مجل�س المفوض�ين للمفوض�ية العلي�ا لحق�وق االنس�ان أختي�ار ، إ2017ت�م ف�ي الع�ام كما  .جندية 330وعدد الجنديات 

ع��دد النس��اء ف��ي مجل��س المفوض��ين أق��ل م��ن نس��بة الثل��ث  .م��ن الرج��ال) 11(م��ن النس��اء و) 4(بواق��ع  اعض��و) 15(وع�ددھم 
متث�اال لق�انون المفوض�ية ولك�ن ل�م إبنسبة الثلث  المرأةبشأن تمثيل  42/2012قم ويقترب نوعا ما من قرار المحكمة العليا ر

  .في المجلس المرأةيسجل أي توجه للجنة الخبراء ومجلس النواب نحو زيادة تمثيل 
  

  :على مستوى السلطة القضائية -2
  

ً قاضي 131أصبح عددھن  2003ة عام أمرإ 18ن كان عدد النساء بصفة قاضي في مجال القضاء بعد أ حيث  2017عام  ا
عدادھم للعمل في السلك القضائي وھناك فجوة بين نون من كال الجنسين إليستقبل المعھد القضائي خريجي كليات القا

ولة وسبع قاضية، رئيسة مجلس الد) 94( توجد .عالهما بينته المقارنة أالجنسين ولكن يعمل على تقليصھا تدريجيا وببطؤ ك
  .يئةمستشارات فى نفس الھ

 ،في السلطة القضائية ومحوا للتمييز وتطبيقا لمبدأ المساواة المرأةزيادة دور طارإوفي ، العراق أما بالنسبة إلقليم كوردستان
 7رقم  اإلقليمدعاء العام فقد تم تشريع قانون المعھد القضائي في إلة النساء في سلك القضاء وجھاز اتم العمل على زيادة نسب

صل أقاضية حكم من  30ن جد اآلفي تزايد مستمر حيث تو اإلقليملذلك فان عدد النساء القاضيات في ونتيجة  2009لسنة 
قاضية ومدعية عامة من الدورة  13عام فقد تخرجت  إدعاءقضاة  202صل أقاضية إدعاء عام من  56ضاة حكم وق 233

قاضية ومدعية عامة سنة  12 انيةخريجا وتخرجت من الدورة الث 41صل أمن  2014االولى للمعھد القضائي سنة 
مقبوال  60صل أمن  إمرأة 28والمستمرة حاليا تم قبول  2018خريجا وضمن الدورة الثالثة لسنة  35 من اصل 2015

  .اإلقليمقاضية ومدعية عامة يعملن في محاكم  85اكثر من  اإلقليمفي المعھد القضائي وبذلك توجد االن في 
  رىاألخعلى مستوى اإلصالحات  -3

، فلقد )75(وعمداء الكليات من النساء  أمينة بغداد،إلى جانب سفيرات، ) 3(رئيس جامعة واحدة، د ووجباإلضافة إلى 
التمثيل النسوي في الھيئة العامة والھيئة المؤسسة بموجب  ةمراعا 2015لسنة  36حزاب السياسية رقم ضمن قانون األ

جراءات التقليص إرامل من ألستثناء النساء اعلى إ 2015لسنة ) 175(قم قرار مجلس الوزراء رونص  .أ/اوال/ 11المادة 
بتوجيه الوزارات لترشيح نسبة من المناصب  2015لعام ) 99(صدر قرار مجلس الوزراء رقم  .بسبب الترھل الوظيفي

 الوظيفية بدرجة مديرعام  المقارنة التالية توزيع النساء في المناصبو تبين  .القيادية لمستوى مديرعام فما فوق من النساء
 :اإلجتماعيمقارنة بالرجال وتدل على وجود فجوة واضحة للنوع 

  
 إناث  ذكور  الوزارة  إناث ذكور  الوزارة او الجھة

  1  28  الكھرباء  4  14  العدل
  1  19  سكانعمار واإلاإل  2  5  تصاالتاإل

  3  10  الزراعة  0  13  الوقف السني
  2  11  النوابمجلس   0  12  الوقف الشيعي

  2  52  الصناعة  1  4  ديوان األوقاف المسيحية
  1  4  الخارجية  2  20  المالية
  0  10  الصحة  1  21  الثقافة
        0  19  الداخلية

  2  8  التجارة  0  10  رئاسة الوزراء
  3  2  األعلىمجلس القضاء   1  5  النزاھة

  1  6  البنك المركزي   0  29  المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات
  1  4  الھجرة والمھجرين  4  36  التعليم

  1  14  النقل  7  10  التخطيط
        4  12  ةاإلجتماعيوالشؤون وزارة العمل 

  0  14  الشباب  1  3  البيئة
  1  26  النفط  6  23  البنك المركزي العراقي
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س�ة ف�ي السيا الم�رأةص�الح الدس�تور والق�وانين والل�وائح الت�ي تع�زز مش�اركة إض�من فق�رة و، الع�راقأما في إقليم كوردستان 

وض�من الفق�رة ثاني�ا  اإلقل�يممن قب�ل برلم�ان  ،يم كوردستان العراق المصادق عليهقلإمشروع دستور  فقد نص ،وصنع القرار
التمثي�ل الع�ادل لمكون�ات ش�عب كوردس�تان  ،عض�اء البرلم�انأنتخ�اب إيؤخذ بعين االعتبار في نظام أنه على  )41(من المادة

م�ن مش�روع الدس�تور  106وكذلك الفقرة ثانيا من الم�ادة  .المرأةمقاعد لتمثيل من ال% 30العراق وضمان نسبة ال تقل عن 
نتخاب المجالس البلدية تحقي�ق نس�بة تمثي�ل للنس�اء ال إن يستھدف قانون أيجب أنه والخاصة بالمجالس البلدية فقد نصت على 

 اإلقل�يمنتخاب�ات برلم�ان إالخ�اص ب 2009لسنة  2قانون رقم  اإلقليمبرلمان  صدرأيضا أو. من عدد اعضاءه% 30تقل عن 
 2009لسنة  4ر قانون رقم من عدد مقاعد البرلمان وكذلك تم صدو% 30بما ال يقل عن  المرأةحيث تم تحديد نسبة تمثيل 

عض�اء أم�ن ع�دد % 30بم�ا ال يق�ل ع�ن  المرأةحيث تم تحديد نسبة تمثيل  ،اإلقليمنتخابات مجالس المحافظات في إالخاص ب
اما بالنسبة للتشكيلة الحكومية الحالية والتي ھي التشكيلة الثامنة من عم�ر الحكوم�ة . اإلقليمظة من محافظات مجلس كل محاف

بحقيب�ة وزاري�ة واح�دة م�ن ب�ين عش�رين وزي�را وھ�ي وزارة  الم�رأةحظي�ت لق�د ف ،2013نتخاب�ات برلم�ان إنبثقت م�ن إالتي 
  . البلديات والسياحة
مح�ل النظ�ام ال�داخلي الص�ادر  ح�لوالذي  17/7/2018داخلي جديد بتاريخ  باصدار نظام يماإلقلبرلمان  ھذا باإلضافة لقيام

ال��رئيس (عض��اءھا ال��ثالث أن الھيئ��ة الرئاس��ية للبرلم��ان يج��ب ان تتض��من ب��ين أن��ص ض��من م��واده عل��ى  ال��ذي 1992ف��ي 
عض�اء البرلم�ان ف�ي أنتخب�ت أفق�د  ،اإلقل�يمف�ي  30/9/2018ا وبع�د انتخاب�ات إمرأة واحدة على االقل وعلى اثرھ) والنائبان

خ�رى لمنص�ب النائ�ب أنتخب�ت إم�رأة برلماني�ة أوكذلك  اإلقليمول رئيسة برلمان في أ 18/2/2019جلستھا المؤرخة بتاريخ 
 اإلقل�يممجل�س ال�وزراء ف�ي  ص�درأوق�د . ارية للھيئة الرئاس�يةمور السكرتأعمالھا على أالتي تقتصر والثاني لرئيس البرلمان 

 الم�رأةلرعاية مصالح  اإلقليمفي  المرأةلشؤون  األعلىالخاص بتشكيل المجلس  2010لسنة ) 1( بق النظام رقمفي وقت سا
، وھ�ي ال�دورة الرابع�ة ،ال�دورة الحالي�ة للبرلم�ان خ�اللو .اإلقل�يمف�ي  الم�رأةورسم السياسات الداعمة لقضايا وتحسين وض�ع 

ص��دار ق��انون إف��ي الس��لطة التنفيذي��ة وك��ذلك % 40و أ 30تق��ل ع��ن  بنس��بة ال الم��رأةبص��دد تش��ريع ق��انون تمثي��ل  فاألعض��اء
ق��وى حج��ة أالق��انون ، إذ أن س��ابقا الم��ذكورالمش��كلة فق��ط بنظ��ام ص��ادر م��ن مجل��س ال��وزراء  الم��رأةلش��ؤون  األعل��ىللمجل��س 

  . وصالحية من النظام
                    لمكون�ات ف�ي كوردس�تان الع�راق قل�يم كوردس�تان ق�انون حق�وق اإص�در برلم�ان أفق�د  ،قلي�اتألفقرة تشجيع مش�اركة ا وضمن
                 وكذلك نص النظام الداخلي الجديد للبرلمان الصادر  اإلقليمقليات الدينية والقومية في ألضمانا لحقوق ا 2015لسنة ) 5( رقم
و أقلي�ات القومي�ة ألن م�ن اح�د الن�ائبيأكون ن يأ ينمن رئيس ونائبلف ألھيئة الرئاسية للبرلمان التي تتن يتضمن اأ 2017 في

 6ھ�ا عل�ى ض�مان ف�ي الم�ادة الثامن�ة من 2009لس�نة  2رق�م  اإلقل�يمنتخاب برلم�ان إفقد نص قانون  ،وفي نفس الوقتة الديني
ً برلمانياً مقعد 111مقاعد للتركمان من اصل  5رمن وألشور واألمقاعد للكلدان وا   .ا

  اإلعالم وسائل فير القرا صنع في المرأة مشاركة لزيادة تخذةالم اإلجراءات: عشر دسساالباب ال

ع�الم بش�كل الف�ت إلعدد النساء العامالت في مجال ا كافة، وإرتفع بالمجاالتنفتاحا إعالميا كبيرا إ ،2003شھد العراق بعد 
 100 ـت المحلي�ة ال�عالم�ي الخ�اص بش�كل كبي�ر، حي�ث تج�اوز ع�دد الفض�ائيات والقن�واإللنظر، السيما بعد ظھور القطاع ال

حي�اة العام�ة عالم جزًء ال يتج�زأ م�ن الإلوسائل ا تصبحأ وھكذا، .لعدد الصحافة المقروءة والمسموعةمؤسسة، يوازيھا في ا
 ف���راد، يراف���ق ك���ل ھ���ذا التط���ور التقن���ي لوس���ائل االع���الم والمعلوماتي���ة خصوص���ا مواق���ع التواص���لألوالخاص���ة للمجتم���ع وا

 .ا مھما ومؤثرا في الحياة اليوميةموقع تحتلّ التي إ ،اإلجتماعي
ي�ر والتحرالعامل�ة ف�ي قط�اع اإلع�الم ج�دارتھا ف�ي التق�ديم اإلذاع�ي والتلفزي�وني  الم�رأةثبت�ت أ، منيةألالظروف امن رغم وبال

وغي��ر المباش��رعبر وس��ائل أة واالس��تھداف المباش��ر اإلجتماعي��ولك��ن بح��ذر نتيج��ة البيئ��ة  ،الص��حفي وس��عيھا لتق��ديم االفض��ل
ن ممارسة االعالم والص�حافة عتعاد النساء والكثير من الفتيات بإفي تقدمھا و المرأةالتي ما زالت تعيق  اإلجتماعيل التواص

ً ويعتبر اإلعالم مصدر ھام .ارغم رغبتھا وطموحھ م�ن الض�روري أن ي�تم تبن�ي  بالت�الي،و الم�رأةمن مصادر التميي�ز ض�د  ا
 .بحقوقھا الكونية المرأةالمطالبة بتمتع يسھم اإلعالم في  مة وأنبصورة عا المرأةخطاب تنموي لتحسين وضع  وطرح

لتي تمثلھا في ھذا وال تعكس الصورة الحقيقية ا ،متواضعة ية في مراكز القرار الفعليعالمإلا المرأةنسبة تواجد ال تزال 
ج السياسية، راف على البرامل غائبة عن المشاركة الفعلية في رئاسة المؤسسات االعالمية وفي اإلشاتز القطاع، حيث ال

وتعي مختلف المؤسسات اإلعالمية  .المرأةرھا على كتابة ما يخص شأن قتصر حضوإفتتاحي، وربما إلوغائبة عن العمود ا
، بإستثناء عالم العراقيإلمناء شبكة اأفي مجلس  المرأةستشھاد بغياب تمثيل إلا ھذه الحقيقة وتتھرب من ذكرھا، ويمكن

وبمساعدة ، عالميات العراقياتإلعمل منتدى اوبھذا الصدد  .تصاالت ووزارة الثقافةإلعالم واإلئة اوھي سيدة واحدة،
بنسبة ال تقل عن الثلث، وقد  ،عالم العراقي الكوتاإللغرض تضمين قانون شبكة ا رة شبكة النساء العراقيات بالضغطومؤاز

 .القانون مؤخرا متضمنا ذلك قرأ
ن التمييز أ، من منظمات المجتمع المدني ختصاصإلذوي ا وبإشرافعالمية إلا المرأةاقع راسة ميدانية حول وظھرت دأ

من النساء الصحفيات بعدم  )%67( نصاف والمساواة، حيث صوتتوالمحاصصة وعدم اإل اإلجتماعيساس النوع أعلى 
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ركة في المؤتمرات المحلية عالميين وضعف المشاعالميات واإلم مواقع المسؤولية بين اإللد تكافئ في الفرص لتسوجو
و كتاب شكر أمنھن لم يحصلن عل مكافأة مادية  )%46( نأكما  .حھا فرصة كافية للتدريب والتطويروالدولية وعدم من

و أمميزة و تعمد بعض وسائل االعالم عكس الصورة النمطية للمرأة من خالل برامجھا  ألعمالبالرغم من تقديمھن 
 مديرةھي  )%1( نإلى أالدراسة تشير . بهطلع ضن تأي البد وتغييب دورھا القيادي الذ المواضيع المكتوبة في الصحف

 ةيأھا، ولألسف لم تتبوء لغاية االن على عمل اكثر من عشرين عامأنقضاء إرغم  ،موظفة )%90(و رئيسة قسم )%9(و
تضمن  ،مؤخرا قرّ ألعراقي الذي ا اإلعالمن قانون شبكة أورغم  .وغير حكوميةأعالمية حكومية إدارة مؤسسة إصحفية 

مناء الشبكة رجل وامرأة خارج السياقات أمن مجلس  ينثنإتعيين  تمو  ل عن الثلث،ال تق  بنسبة   مناءألالكوتا في مجلس ا
لية الترشيح والتنافس بعيدا عن المحاصصة، والتصويت عليھم داخل مجلس النواب، آالدستورية والقانونية التي تتوجب 

 .وليس واحدة حسب الكوتا مرأتينإلماكن الشاغرة ھي ألبالرغم من ا المرأةليسلب مقعد  وجاء القرار
الصحفيات تعرضھن وقد شكت كثير من . أحدھاوالتحرش ، يعد وبات التي تواجه النساء الصحفياتالصعالعوائق وبين من 
التشھير عن طريق فبركة االخبار والفيس بوك و اإلجتماعيمن العنف مرتبط بمواقع التواصل  نوعولى المضايقات، إ
 .وعمل صفحات وھمية وصور ومقاطع فديو غير حقيقيةأ

           ، الصادر 2015/اتحادية/99/107وموحداتھا ) 90(في الدعوى المرقمة  قرار المحكمة االتحادية الصادر استناداً الى
ال أنه اشترط المصادقة من قبل مجلس النواب، الذي أجاز لمجلس الوزراء الترشيح لعضوية الشبكة إ 27/6/2016بتاريخ 

ً /8(من دستور جمھورية العراق، كما ألزم القرار مجلس النواب بتكييف المادة    )47(قبل التعيين تطبيقاً ألحكام المادة  ) ثانيا
 .المجالية في ھذا شريعية والتنفيذ، لتأمين التوازن بين السلطتين الت2015لسنة ) 26(العراقي رقم  اإلعالممن قانون شبكة 
  :ھذا باإلضافة إلى

  من�اء أعض�اء مجل�س أختي�ار إقر مؤخرا وبال�ذات فيم�ا يتعل�ق بأالعراقي الذي  اإلعالمتنفيذ ما تضمنه قانون شبكة
 .التي نص عليھا القانون للمرأةلتزام بنسبة الكوتا إلالشبكة وا

  الء ال��وزارة والم��دراء الع��امين ورئاس��ة ف��ي وزارة الثقاف��ة م��ن حي��ث وك�� ب��ين النس��اء والرج��التحقي��ق الت��وازن
 .عالمية لكل الوزاراتإلالمكاتب ا وفي االقسام

 س���تبعاد إبع���اد ق���رارالتعيين ف���ي المناص���ب اإلعالمي���ة ع���ن الق���رار السياس���ي والمحاصص���ة، فغالب���ا م���ا يج���ري إ
 .يين الذكوراإلعالمبين  الخيار ليصبح المرأة

 الدورات التدريبية التي تقدمھا المؤسسات الحكومية وغير الحكومي�ة يات لالستفادة من اإلعالممام أتاحة الفرصة إ
 .السعي لبناء قدراتھن وتطوير مھارتھن الصحفيةالدولية، وو
  تش��ريع م��ادة قانوني��ة خاص��ة ب��التحرش الجنس��ي وع��دم اللج��وء ال��ى الب��دائل م��ن الم��واد بمطالب��ة الس��لطة التش��ريعية

الجريم�ة تختل�ف ع�ن جريم�ة التح�رش الجنس�ي م�ن حي�ث آثارھ�ا كون ھذه ) ھتك العرض( القانونية االخرى مثل
 .وجسامة العقوبة

  الص��حفية بالمكاف��أة التش��جيعية لغ��رض دعمھ��ا ف��ي مواص��لة العم��ل وتق��ديم االفض��ل ف��ي المؤسس��ات  الم��رأةش��مول
 .الحكومية وغير الحكومية

 اث مرك�ز رص�د ومتابع�ة تتعرض لھا الصحفيات وبشكل مس�تمر م�ن خ�الل اس�تحد التي توثيق حاالت االنتھاكات
واالتص��االت ونقاب��ة الص��حفيين واالتح��ادات والمنظم��ات ومقاض��اة الجھ��ات المس��ؤولة وتش��جيع  اإلع��المف��ي ھيئ��ة 

 .النساء الصحفيات لالبالغ عن حاالت االنتھاكات من خالل حمالت توعية وتثقيف
  م�ن و الفصل أية من قطع الراتب الصحف المرأةاعتماد نظام العقود الرسمية في القطاعات الخاصة لغرض حماية

 .دون مبرر ومحاسبة المؤسسة التي ال تلتزم بذلك
  ر تل�ك ي�والعم�ل عل�ى وض�ع اس�تراتيجية اعالمي�ة تغي اإلعالمفي وسائل  المرأةتغيير الصورة النمطية السائدة عن

 اواستحقاقاتھودورھا في المجتمع من خالل انتاج برامج وتقارير تظھر منجزاتھا  المرأةالنظرة وتعزز من مكانة 
 .ةالدستوري

تصنيف مساھمة  تم ،)2017(كوردستان عام  ييحصائية قامت بھا نقابة صحفإوبحسب ،  أما بالنسبة إلقليم كوردستان
  :على ھذه الشاكلة اإلعالمفي  المرأة

  .صحيفة من النساء) 17(صحيفة امرأة ورئيس التحرير ) 13(صاحب االمتياز 
 .وعضو مشارك ،عضو عامل) 1500(يات ھو اإلعالمو والمجموع الكلي للنساء الصحفيات ،)اه(رئيس تحرير مجلة 

دارية في جميع الفروع والمكاتب الملحقة بھا، إلن من العنصر النسوي في الھيئة اوحسب النظام الداخلي للنقابة يوجد عضوا
تم تشكيل  ،نقابة صحفيي كوردستانطار إوفي  .ان منصب مسؤول فرعي دھوك وخانقينتقلدت صحفيت ،وفي تطور الحق

ية كان لھا تأثير فعال اإلعالملحقت اللجنة وبشكل مباشر بمجلس النقابة ھذه المفاصل ألجنة للدفاع عن حقوق الصحفيات و
زالت مستمرة في وبعض ھذه المطبوعات ال. وحسب المراحل التي صدرت فيھا وبنسب متفاوتة من التأثير والفعالية

: 4) (مجلة 39) (صحيفة ـ جريدة: 31(وھي كاآلتي . سباب مختلفةألخر حجب عن الصدور وألالصدور والبعض ا
الھيئات والحقوقية والتي كانت تعنى بية كانت توجه وتمول من قبل المنظمات النسوية، اإلعالمغلب ھذه المفاصل أو) راديو

 .االدارية والتحريرية لھذه المطبوعات
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  ات والخطط والميزانيات لتعزيز المساواة بين الجنسيناإلستراتيجي: عشر سابعالالباب 

   المرأة وتمكين المساواة تعزيز في المستثمرة الميزانية نسبة  -1
في السياسات والبرامج  اإلجتماعيوالنوع  المرأةدراج موضوعات تمكين إ منذ سنوات عديدة، تبنت الحكومات العراقية

لنوع ل نشاء وحدات وشعب، باشرت بإل ذلكوفي سبي .في الموازنة العامة اإلجتماعيوع ة وصوال الى تضمين الناإلقتصادي
وتم تشكيل لجان على عدة . المرأةجل جمع البيانات ووضع المؤشرات عن واقع أغلب الوزارات من أفي  اإلجتماعي

ساس مبدأ أى سن القوانين وتعديلھا علالحثِّ على جل أمستويات وعقدت العديد من الورش والندوات والمؤتمرات من 
دماج النوع إلى إقدرات الحكومات المحلية ومنظمات المجتمع المدني للوصول باإلضافة لتطوير المساواة بين الجنسين 

  . في الموازنة العامة اإلجتماعي
  :سباب عديدة منھام تتمكن من تحقيق نتائج ملموسة ألل ،وبالرغم من الدعم الدولي ،ن ھذه الجھودغير إ

 اإلجتماعيلمتخصصة في مجال وضع الموازنات الحساسة للنوع قلة الخبرات ا. 
 منيبسبب عدم اإلستقرار السياسي واأل اإلجتماعيقة بالنوع ة المتعلاإلقتصاديي جمع البيانات الصعوبات الفنية ف.  
الھش�ة ب�المجتمع  ن تك�ون مس�تجيبة لكاف�ة الفئ�اتف�ي أ شامالً  يتطلب تحوالً  اإلجتماعيحول نحو موازنة مستجيبة للنوع ن التإ

ت�زال الميزاني�ة ميزاني�ة بن�ود وفق�رات ول�م ي�تم  وبن�اءا عل�ى ذل�ك، ال .، الفق�راءيت�اماألواألش�خاص ذوي اإلعاق�ة، وكالشباب، 
  .ول ھذه اإلمكانية 2019، لكن النقاش بدأ في التحول الى ميزانية برامج تراعي منظور المساواة بين الجنسين

   :امةالع المالية أوضاع تدابير ضبط -2
 تخ�اذ سياس�ة تقش�فية،إلح�رب ض�د اإلرھ�اب، ت�م التكلف�ة الباھض�ة لض أس�عار ال�نفط وزمة المالية الناجمة عن إنخفانتيجة األ 

ص�ال� الحك�ومي ف�ي إلول�ى لأنطلق�ت حزم�ة ولق�د إ .دراس�ة ت��ثير ذل�ك عل�ى تطبي�ق الب�رامج واإلس�تراتيجيات ولكن من دون
ال��وزارات والھيئ��ات لرف��ع الكف��اءة ف��ي العم��ل  تقل��يص ع��ددات م��ن بينھ��ا ج��راءإلم��ن ا اً تض��منت ع��دد، 2015ش��ھرآب م��ن 

وق�د  .الم�رأةالدولة لشؤون منصب وزيرة  مثل المناصب الوزارية لغاء بعض إ فتم بموجب ذلك ،الحكومي وتخفيض النفقات
 ق�د أدى إل�ى إيق�افج�راء إلن ھ�ذا اأال إ، الوزاري الترشيدصالحات تعتمد إبالرغم من كونه جاء مع حزمة  ،كان لھذا القرار

  . عالهأستراتيجيات والخطط المذكورة إلاتنسيق وتنفيذ  ضطراب وتعطيلإ مما نتج عنهلية الوطنية للمرأة في العراق اآل
ستمرارية العمل إيجاد آلية بديلة للوزارة الملغاة أكدت رئاسة الوزراء على إونتيجة الحراك النسوي والمطالبات المستمرة ب

متابعة وبعدھا فريق وطني لغرفة عمليات ت الريفية، كما شكل المرأةواقع و المرأةواقع ستراتيجيتي النھوض بإنفيذ تلباللجان 
يقاف العنف ضد إل يام الستة عشرأنشطة حملة األ  وقد تكللت .في األمانة العامة لمجلس الوزراء 1325تنفيذ القرار 

ستحداث دائرة  إالعامة لمجلس الوزراء و مانةألبتعديل ھيكلية ا ،2016) كانون االول 10-تشرين الثاني 52(، المرأة
  . 14باالمين العام لمجلس الوزراء الملَحقة "العراقية  المرأةتمكين "

 الجنسين   بين المساواة لتحقيق خطط العمل السارية و إستراتيجية -3
التي تؤكد في  )2022-2018(الوطنية طة التنمية منھا خ ،كثرمن خطة وبرنامج للمساواة بين الجنسينلدى الدولة أ

دا الھدف وتحدي ،2030ھداف التنمية المستدامة مع رؤية العراق لتحقيق أ وتتفقمحاورھا على المساواة بين الجنسين 
عمار المناطق المحررة التي تضم إعادة كما تتبنى خطَة إ. والمساواة المرأةالخامس بغاياته وغايات أخرى ذات صلة ب

ھداف التنمية المستدامة في تحقيق ة التي تتماشى والھدف الخامس من أفي المناطق المحرر المرأةلتمكين  أنشطة وبرامج
للوزارات ولكافة الجھات المعنية  المخصَّصة مبالغال فُتحتَسب ضمن ،لف ھذه الخطةكُ  أما بخصوص. المساواة بين الجنسين

  .ھداف ھذه الخططأبتحقيق 
 

   الت�ي تھ�دف  )2017-2013( الم�رأةالوطنية لمناھضة العنف ضد  اإلستراتيجية 3201أقر مجلس الوزراء عام
ث�ار ف والح�د م�ن اآلالعراقية في مراحلھا العمرية وحمايتھا من كل أشكال التميي�ز الس�لبي والعن� المرأةلى تعزيز حقوق إ

عتم��دت إ، وفي�ذوالسياس�ات والتنالوقاي�ة والرعاي�ة والحماي�ة : أربع�ة مح�اور وھ�ي اإلس�تراتيجيةوتتض�من  .المترتب�ة علي�ه
نسان والدستور الذي نص في العدي�د م�ن إلوحقوق ا المرأةتفاقيات الخاصة بحقوق إلعلى مصادر تتضمن ا اإلستراتيجية

تنمي�ة الوطني�ة خط�ة ال(عتم�دت عل�ى وث�ائق وطني�ة أھمھ�ا إكما  .مام القانونأالجنسين والمساواة مواده على المساواة بين 
للم��رأة  ةاإلجتماعي��األوض��اع الص��حية نس��ان ومس��� إلوطني��ة لحق��وق ايجية تخفي��ف الفق��ر والخط��ة الس��تراتإو الخمس��ية
لنھ��وض ب��المجتمع العراق��ي م��ن الواق��ع المت��ردي نتيج��ة ل رادة الحكوم��ة العراقي��ةإم��ن  اإلس��تراتيجيةوتنطل��ق  .)العراقي��ة

نس��اء الفكري��ة متعص��بة أث��رت عل��ى وض��ع السياس��ات الس��ابقة واألوض��اع األمني��ة غي��ر المس��تقرة الت��ي تس��ببت بمالبس��ات 
  .بمختلف فئاتھن
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 سرة ومعھد التدريب النس�وي ألالشرطة المجتمعية وشرطة حماية امنية كألجھزة اتم تعيين المزيد من النساء في األ
 اإلجتماعيالنوع  ضافة الى وحداتإمن الوطني في جھاز األ المرأةمن أيوجد قسم خاص ب كما .في وزارة الداخلية

  . مني في الجھاز األ اإلجتماعياج النوع دمإمنية تعمل جميعھا على لوزارات األفي ا
 عداديإسرية للصف الخامس ة التربية األسري في مادتضمين العنف األ. 
 2013ول دورة لحماية الشخصيات من النساء عام أذ تخرجت إ ،زيادة مشاركة النساء في الجيش والشرطة. 
 سرة التي تتضمن نساء بمراتب وضابطاتشرطة حماية األ ت تدريبية لمنتسبيتنظيم دورا. 
 كاديمية الشرطةأسري في مناھج نسان والعنف األإلاج مناھج حقوق ادمإ. 
 سيوفر ھ�ذا الق�انون و .ور لحماية الناجيات من العنفنشاء دُ إسري يتضمن العنف األ ن مشروع قانون الحماية منإ

نش�اء دور لض�حايا إ ق�د تض�منتجار بالبش�ر ن قانون مكافحة اإلإكما  .فمنة للناجيات من العنآمالذات  هقرارإعند 
تعم���ل وزارة العم��ل والش���ؤون و .فتت���ا� دار بھ��ذا الخص��وصإج��راءات بش��أن إلتخذت بع���ض اإوتج��ار بالبش��رإلا

ق��رار إال��ى العن��ف قب��ل  نت��ي تعرض��الي��واء لمعالج��ة ح��االت النس��اء المكاني��ة ف��تح دور اإلإة حالي��ا عل��ى اإلجتماعي��
 .نونالقا
  ٍذات عالقة بالنساء المعرضات الى العنف بشكل عام مثل  تقوم وزارة التخطيط بمسوحات دورية تحتوي مؤشرات

أوض�اع ) "MICS(ومس�ح " ة للم�رأة العراقي�ةاإلجتماعي�و الصحيةوضاع ألالمسح المتكامل ل) "I_WISH(مسح 
، الم�رأةارير تحليلية معمقة حول العن�ف ض�د ، وتق"متعدد المؤشراتالمسح العنقودي ، النساء واألطفال في العراق

خط�ط  وف�ي إط�ار تح�دي� .من الخط�ط واالس�تراتيجيات الوطني�ةض� جميع تلك المؤشراتمع دمج  .المرأةالرجل و
ب���النوع  اخاص��� امح���وروتش���مل  2030-2018فت���رة  أص���بحت تمت���د عل���ى) 2014-2010(التنمي���ة الوطني���ة 

 .اإلجتماعي
  

قرت خططا وطنية أصدرت العديد من القرارات وأى تعزيز القوانين المناصرة للمرأة وحرصت الحكومة العراقية علولقد 
  :برزھاأ المرأةلصالح قضايا 
 م�ن ألوالخط�ة الوطني�ة لق�رار مجل�س ا )2018-2014(بواق�ع الم�رأة العراقي�ة  المرأةستراتيجية النھوض ب�إقرار إ

1325.  
  اعفاء االرامل المتجاوزات عل�ى رات�ب االعان�ة م�ن حول  2014لسنة ) 178(صدر قرار مجلس الوزراء المرقم

ج�راءات التقل�يص إرام�ل م�ن ش�ريحة األ س�تثناءَ إل 2015لس�نة  175قرار مجلس الوزراء رقم و مبالغ االسترداد
  .بسبب الترھل الوظيفي

  ف�ي % 75قرارالمجلس ال�وطني لالس�كان تخف�يض س�عر الوح�دات الس�كنية للفئ�ات المع�وزة ومنھ�ا االرام�ل بنس�بة
عبر كتاب من االمان�ة  10/7/2013وجه رئيس الوزراء السابق بتاريخ  وقد .المجمعات السكنية التي تم توزيعھا

العام��ة لمجل��س ال��وزراء لجمي��ع المؤسس��ات الحكومي��ة بتعي��ين االرام��ل وم��نحھن س��لف وتخص��يص وح��دات س��كنية 
  . من السعر والباقي بالتقسيط المريح% 75بتخفيض 

 توجي�ه ال�وزارات لترش�يح نس�بة ف�ي المناص�ب القيادي�ة لمس�تو�  2015لع�ام ) 99( صدر قرار مجلس ال�وزراء ،
 .مديرعام فما فوق للنساء

  عانة الشھرية التيلإلدنى ألالذي ميز ايجابياً مقدار الحد ا 2016لسنة ) 254(صدر قرار مجلس الوزراء المرقم 
  . رلف ديناأ) 175(بالرجل  ةً الف دينار للمرأة مقارن) 225(ب حددت

وضع تم ساسھما أفي ھذين المجالين وعلى  المرأةجراء دراسة مفصلة عن واقع إوبخصوص قضايا الصحة والتعليم فقد تم 
  .العراقية  المرأةستراتيجية النھوض باالمخرجات الالزمة في 

تمكينھا في خطة  وسبل ھاتواحتياجا المرأةالعراقية بالتنسيق مع وزارة التخطيط على ادراج قضايا  المرأةتعمل دائرة تمكين 
توفير فرص متكافئة و الفقرستراتيجية التخفيف من إاالعتبار تمكين النساء في عين كما تأخذ الحكومة ب، التنمية الوطنية

دمج مبادئ حقوق االنسان وقيم المساواة والعدالة ومفھوم النوع و ة بين النساء والرجالاإلقتصاديد للوصول الى الموار
   .تمثيل النساء في السفارات والبعثات الدبلوماسية ، مع زيادةميع السياسات والبرامج والمشاريعج في اإلجتماعي

ف��ي اقل��يم  الم��رأةوض��اع أ الوطني��ة لتنمي��ة اإلس��تراتيجيةردس��تان الع��راق وقل��يم كإطلق��ت حكوم��ة أ 2016 ف��ي تش��رين الث��اني
وترتكز على ست محص�الت رئيس�ية . ة بين الجنسينالكردية وتعزيزالمساوا المرأةبھدف تمكين : 2026-2016 كردستان 

سوق العمل، المشاركة بصناعة القرار وبناء الس�الم، في النساء  إدماجلقانونية والتعليمية والصحية، تقوم على تحسين البيئة ا
 2027-1720 الم�رأةستراتيجية مكافح�ة العن�ف ض�د إ اإلقليمكما أقرت حكومة . المرأةودعم المؤسسات التي تعنى بشؤون 

   .والوقاية والرعاية للنساء الناجيات من العنف توفير الحماية إلى تھدفوالتي 
   الشاملة الدورية المراجعة وتوصيات المرأة ضد التمييز على القضاء لجنة توصيات تنفيذ خطة -4

دية ومتابعة تنفيذ إعداد التقاريرالتعاھقع ضمن مھامھا العمل على يوق االنسان في وزارة العدل التي تقوم دائرة حق
  :تيآلتقوم با حظات الختامية ومنھا لجنة سيداو،وصيات والمالتال

  ستالم المالحظات الختامية من اللجنة المعنية بعد مناقشة التقرير إ -1
 ستالم اإلجابات من الجھات ذات العالقة إبعد لى الجھات المعنية بتنفيذھا ع تعميمھادراسة المالحظات و -2
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 ر من قبل اللجنة الوطنية المعنية بكتابة التقارير الممثلة فيھا الجھات ذات العالقة صياغة مسودة التقري -3
 للمصادقة عليھا  لى األمانة العامة لمجلس الوزراءإ ھارفعو  ة عليھامصادقالدراسة المسودة و -4
  .دا للمناقشةلى اللجنة المعنية عن طريق وزارة الخارجية تمھيإتقديم التقرير  -5

  المفوضية العليا لحقوق اإلنسان : رالثامن عشالباب 

بموجب قانون  ستناداً الى مبادئ باريس،إ ت المفوضية العليا لحقوق اإلنسان في العراق كمؤسسة وطنية لحقوق اإلنسانئأُنش
االستقالل المالي الذي يكون عن طريق تقديم : إلتزام المفوضية بمبادئ باريس من خاللويتضح  .2008لسنة ) 53( رقم

تھا بعيداً عن موازنة الحكومة، وكذلك استقاللھا االداري من خالل ارتباطھا بالسلطة التشريعية المتمثلة في مجلس موازن
اإلجراءات الشكلية والموضوعية المتعلقة بتشكيلھا بتاريخ  ستكمالإتم قد و .أوالً من قانونھا 2بموجب المادة النواب العراقي 

من قانونھا، التي من ضمنھا التواصل ) 4(ام بالمھام الموكلة لھا الواردة في المادة ، وأخذت على عاتقھا القي2012/ 4/ 9
مع مؤسسات حقوق اإلنسان الدولية المستقلة وغيرالحكومية بالشكل الذي يحقق أھداف المفوضية، والعمل على نشر ثقافة 

  .حقوق اإلنسان
 وھو ما) ب(خذت التصنيف أ، ومن قبل لجنة التنسيق الدولية ،تم اعتماد المفوضية العليا لحقوق االنسان في العراق ولقد
 حاليا وتسعى المفوضية .ية واجتماعات المؤسسات الوطنيةاإلقليمعمال الدولية ومراقب في األ لھا المشاركة بصفة يخول

  .من قبل اللجنة) أ(للحصول على صنف 
ة والثقافية، فتتعلق بتقديم مقترحات اإلجتماعية واإلقتصادي القيام بھا في مجال الحقوق إلى نشطة التي تسعى المفوضيةأما األ

الحقوق، ومنھا مشروع قانون العمل وقانون الضمان  وترسيخ ھذه طار حمايةإلى مجلس النواب في إومشاريع القوانين 
ر صداإى لإلرعاية الطفولة في العراق وكذلك السعي  األعلىومشروع قانون حماية الطفل وتشكيل المجلس  اإلجتماعي

ة والثقافية اإلجتماعية واإلقتصاديالثقافية ووضع سياسة لنشر ثقافة التعريف بكافة الحقوق  والمعالمتشريعات لحماية اآلثار 
نتھاكات التي ترصدھا المفوضية العليا لحقوق االنسان في مجال الحقوق التي يتناولھا العھد إلوتقديم تقاريرھا عن كافة ا

 .ة والثقافيةاإلجتماعية واإلقتصادي الدولي الخاص بالحقوق
داء الحكومة والسلطات التشريعية والقضائية إزاءھا وتقييم مستوى أ المرأةكما تعمل المفوضية على رصد واقع حقوق 

لنص الدستوري رقم ودرجة تفعيل ا المرأةشكال التمييز ضد أة الدولية باتفاقية القضاء على كاف لتزامات العراقإبھدف تنفيذ 
 ...لى ذلكإدة واللون والطائفة وما عتبارات الجنس والعقيإمام القانون بعيدا عن ألمساواة بين المواطنين الذي أسس ل 14

 إلىوبذلك فإن واليتھا بخصوص التركيزعلى المساواة الجنسانية تنبثق من أھدافھا التي حددھا القانون والمھام الموكلة 
تخاذ القرارات والتوصيات إلى إالتي تشير ،نف الذكرمن قانون المفوضية آ ثالثا/12ة  مجلس المفوضين بموجب الماد

كل ذلك يدل على الوالية المطلقة . نتھاك حقوق وحريات المواطنين التي كفلھا الدستور والتشريعات النافذةإالالزمة لمنع 
حريات يركز على حقوق قوق والن الدستور في باب الحألنظرا ، والوالية المتخصصة بحقوق الفئات ومنھا فئة النساء

في  المرأةملف ھذا باإلضافة أن  .منه ونصوص أخرى شاملة 30و 29و 14سرة من خالل النصوص واأل  المرأة
الذي يضم تحت جناحه شعبة  2018لسنة  2رقم ھا مجلس المفوضين بموجب قراره حد الملفات التي شكلالمفوضية ھو أ

لجنة أيضا و ،في كافة المحافظات ضمن مكاتب المفوضية المتواجدة المرأةجان المتخصصة بالرصد الميداني ول المرأة
يم وتوثيق بمراقبة ورصد وتقي ، إضافة إلى اإلضطالعاإلجتماعيالتي تعزز مفھوم العمل وفق منظور النوع  المرأةتمكين 
  : مساواة بين الجنسينتباعھا لتعزيز الإومن أھم األمثلة حول السياسات التي يتم . نساني للمرأةإلالوضع ا
نحراف في وضع يؤدي الى اإلي على ألتأشير لى صناع القرار باتھا إتعمد المفوضية الى توجيه خطابھا ومطال -1

من االنتھاكات مثل العنف ضدھا، أو عن تمكينھا من مختلف حقوقھا  المرأةمسار عمل المؤسسات عن منھجية حماية 
ن برام عقود الزواج مفتاة عند إصد متصلة لتقييم مستوى حماية حقوق الوقد وضعت المفوضية خطة ر .اإلنسانية

حوال الشخصية في بغداد والمحافظات ومكاتب الزواج الشرعية ذات النشاط الخاص خالل الرصد الميداني لمحاكم األ
   .ج بنات صغيرات السن خلف جدرانھاوخاصة منھا غير المرخصة، حيث تبين حصول صفقات زوا

جان الوطنية المسؤولة عن تنفيذ القوانين الدولية والوطنية بصفة مراقب لشتراك مع اللمفوضية على اإلتعمل ا -2
دراجه إنتھاك لنصوصه وضمان إلتزام بتطبيق قانون ما أو ا تؤشره فرقھا الراصدة من عدم اإللتطرح أمامھا كل م

وحماية حقوقھا وصوال الى المساواة بين  ةالمرأوعلى صعيد اللجان ذات الصلة بتمكين  ،ضمن سياسة تلك اللجان
   .الجنسين

لى ولدورتين انتخابيتين لمجلس المفوضين ع فقد عملت المرأةمھام المفوضية في تقييم أوضاع  ىحدنطالقا من إإ -3
 مرأةالتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد مستوى تنفيذ إعداد التقرير الموازي للتقرير الحكومي الدوري عن إ
  .الدولية  المرأةحيث تضمن األخير عرضا لمستوى تنفيذ المالحظات الختامية للجنة وضع ) السادس والسابع(
المرئي بواسطة القنوات  اإلعالمنتھاكات التي ينشرھا انية واإلنسفي المفوضية كافة الحاالت اإل المرأةع ملف يتاب -4

 تصال بالمعنيين ومقابلة الحالةنتھاك من خالل اإلرة للحد من اإلويتدخل مباش اإلجتماعيالفضائية ومواقع التواصل 
   .نتقال الى محل تواجدھاباإل
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تتابع المفوضية ملف السلم المجتمعي من خالل شعبة متخصصة في قسم الرصد توثق كافة الجھود المبذولة في  -5
لى مناطق الصراع في نينوى اضافة الى وقد نفذت المفوضية زيارات نوعية ا .بناء السلم وتحقيق المصالحة الوطنية

  .العمل المباشر ھناك من قبل مكتبھا في الموصل المتوجه نحو السير بالجھود الى اعادة اللحمة الوطنية
الھيئة العامة المستقلة " :توجد في مؤسسة رسمية معنية بملف حقوق االنسان تحت مسمىف، العراق أما في إقليم كوردستان

 . 2010لسنة  4بموجب قانون رقم  ةالمؤسس ،"قليم كوردستانإلحقوق االنسان في 

  وإدارة األزمات السالم والحفاظ عليهلتدعيم المرأة في إرساء اإلجراءات المتخذة  :التاسع عشرالباب 

نينوى بإحتالل مدينة الموصل ثم إحتل مساحات واسعة من محافظة  يقام تنظيم داعش اإلرھاب، 2014منتصف عام  يف
العراق وعلى وجه  شھاب صدمة للضميراإلنساني بسبب األحداث المأساوية التى عاسبّ  الدين واألنبار وديالى، مماصالح و

  !الخصوص المحافظات المحتلة بكل ساكنيھا وتحديدا النساء الالتي تعرضن لألسر والقتل واإلغتصاب والبيع كعبيد
ل�م و، %51مثل�ت نس�بة النس�اء م�نھم  ش�خص، ملي�ون) 254.880.3(قد أدت تلك األعمال العدوانية إلى  نزوح ح�والى ول 

  .مليون شخص )234.277.1(يعد منھم إلى محافظتھم المحررة إال 
  

ح�تالل تنظ�يم داع�ش لتل�ك المحافظ�ات م�ن إعت�داءات اإلرھ�ابيين بك�ل أنواعھ�ا، ف�ي فت�رة إلوإذا كانت النساء األكث�ر تعرض�ا 
ل عناص�ر فاعل�ة وم�ؤثرة ف�ي رس�م وإدارة الخط�ط والفعالي�ات اإلنس�انية، خ��الل األراض�ي العراقي�ة، ف�إنھن ك�ّن ك�ذلك بالمقاب�

مب�ادرات حف�ظ الس�الم وكذلك في المساھمة الفعالة في المفاوضات وإبرام اإلتفاقات و. الغزو الداعشي وفي المرحلة التي تلته
ب�ال� األھمي�ة ف�ي المس�اھمة  مح�وري وق�د ك�ان للم�رأة دورٌ  .مناطق األصليةالوخاصة في جھود إعادة إعمار  مان إدامتهضو

في جھد اإلحاطة النفسية والوجدانية بالنساء واألطفال ضحايا اإلعتداءات اإلرھابية، والعمل على تسھيل إدماجھن جميعا ف�ي 
  .ھولة بمكانلم يكن بالس ما ذاوھ ،حتياجاتھن المعيشية والصحية والسكنيةإة وتيسير توفير اإلجتماعية واإلقتصاديالحياة 

 :في جھود تحقيق السالم المرأةنماذج من مشاركة  -1
 ف��ي ھ��ذه اللجن��ة ف��ي الع��ام  الم��رأةبع��د أن توق��ف عم��ل مكت��ب   :تنفي��ذ ومتا����ة الم���الحة الوطني��ة لجن��ة

وھ�ذا  .2015، إبان الغزو الداعشي، وتجّمد عمل المصالحة شبه الكامل، أعيد  ف�ت� المكت�ب ف�ي ع�ام 2014
 وض��اع المھج��رين وم��اأختصاص��ات مختلف��ة وثيق��ة الص��لة بإة مكات��ب ذات المكت��ب ھ��و واح��د م��ن ب��ين خمس��

  .يحتاجونه من خدمات وبالعالقة مع المنظمات الدولة المعنية
 من والسالم واأل المرأةمل وطنية تھم أو تنفيذ خطة ع/ إعتماد و 

لنس�اء ف�ي عملي�ة تش�اورية م�ع قل�يم كردس�تان ف�ي الع�راق والمنظم�ات المعني�ة بحق�وق اإشاركت الحكومة االتحادية وحكوم�ة 
والس�الم واألم�ن واإلدارات المختص�ة م�ن ال�وزارات  الم�رأةالمجتمع المدني والقطاع األمني والخبراء والخبيرات ف�ي مج�ال 

فري�ق العم�ل " خب�راء ق�انونيين، تمخ�� عنھ�ا إنش�اءتح�ادي والكوردس�تاني، ع�الوة عل�ى إلالمعنية وأعضاء م�ن البرلم�انين ا
لوض�ع أول خط�ة عم�ل وطني�ة للع�راق  2014و  2012والذي عمل بشكل تشاركي بين األع�وام  "قطاعاتالوطني متعدد ال

حيث أص�بحت ب�ذلك أول خط�ة عم�ل وطني�ة  2014وقد إعتمدتھا الحكومة في نيسان عام . 1325لتنفيذ قرار مجلس األمن 
عتمدت تل�ك الخط�ة ف�ي برن�امج تنفي�ذھا ثالث�ة إد وق .فريقياإعتمادھا في منطقة الشرق األوسط وشمال إلتنفيذ ذلك  القرار يتم 

 .وحمايتھا ووقايتھا المرأةركائز أساسية ھي، مشاركة 
ھل��ي وص��نع ألالس��لم اتحقي��ق وتعزيزو ،لق��د ك��ان الھ��دف الع��ام م��ن ركي��زة المش��اركة ھ��و زي��ادة تمثي��ل النس��اء ف��ي المفاوض��ات

حليلي�ة تس�اھم ف�ي إعط�اء ص�ورة أوض�� ح�ول تعزي�ز مش�اركة إنشاء قاع�دة بيان�ات ت ،على ذلك فتم بناءً . القرارات السياسية
زدي�اد تمثي�ل النس�اء ف�ي إو .اإلجتم�اعيالنساء في العمل القضائي مما يساھم في جعل األحك�ام الص�ادرة أكث�ر مراع�اًة للن�وع 

مخيم��ات  باالض��افة ال��ى تعزي��ز مش��اركة النس��اء ف��ي إدارة. الس��فارات والبعث��ات الخارجي��ة وف��ي ص��نع الق��رار ف��ي ال��وزارات
  .  النزوح والمساھمة في تقليل ظاھرة الزواج خارج المحكمة

يمة لھن بحمايتھن م�ن نھا تھدف إلى ضمان الحد األدنى من الحماية واألمان للنساء لتوفير حياة حرة كرإأما ركيزة الحماية ف
وك�ذلك بض�مان إع�ادة  .الم�رأةعن�ف ض�د ور إيواء آمنة للضحايا والناجين من الوبتوفير دُ  اإلجتماعيعلى النوع  مالعنف القائ

وق�د حقق�ت . بع�دھا نتقالية للنزاعات المسلحة وم�اإلعنف في المجتمع أثناء المراحل اتأھيل وإعادة دمج النساء الناجيات من ال
ن ھذه الخطة نتائج إيجابية مھمة بمختلف مجاالتھا في كل المحافظات المنكوبة ولدى مختل�ف الش�رائ� النس�وية والعمري�ة، م�

  .يزيديات وشبك وعربيات المتضررات من اإلعتداءات الداعشيةاأل
ف�ي جمي�ع  اإلجتم�اعيس�تراتيجيين منھ�ا يتم�ثالن ف�ي تعم�يم إدراج مفھ�وم الن�وع إت�م تحدي�د ھ�دفين  فقد بالنسبة لركيزة الوقاية

زي�ادة ال�وعي وتمك�ين النس�اء  ض�افة ال�ىإلبا. عھ�ا وبن�اء الس�الم ف�ي الع�راقالسياسات والعمليات المتعلقة بح�ل النزاع�ات ومن
، إزدياد الوعي والمعرفة بمعايير وآليات العملوكان من نتائج ھذا . وتعزيز قدراتھن من خالل نھج قائم على ترسيخ الحقوق

وحقوق النساء بين منتسبي الوزارات المعنية بتنفيذ الخطة الوطنية وكذلك ب�ين مق�دمي الخ�دمات المس�تجيبة  اإلجتماعيالنوع 
ف��ي الب��رامج الحكومي��ة، عل��ى الص��عيدين اإلتح��ادي  اإلجتم��اعيوالن��وع  1325وتعم��يم مفھ��وم الق��رار . اإلجتم��اعي للن��وع

ومنتس�بي ال�وزارات  ف�ي النظ�رة النمطي�ة ل�دور النس�اء والرج�ال ف�ي المجتم�ع ب�ين قي�ادات اإيجابي� ويعد تغيي�راً . والكردستاني
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لق�د ك�ان فري�ق العم�ل ال�وطني متع�دد القطاع�ات بمثاب�ة  :ي�زة الوقاي�ةنش�طة الخاص�ة بركألبرز محصالت تنفيذ اأمن . المعنية
ھ�ذا العم�ل  س�محكم�ا . والسالم المرأةول أعمال منصة ضرورية لجمع صانعي القرار والسياسات حول القضايا المتعلقة بجد

زي�ادة عل�ى . نس�اءوق التعزيز المھارات وزيادة القدرات ف�ي مج�ال حق�من أجل لجميع المعنيين  تطويرھا وتنفيذھابالمشترك 
  .النساء في صنع القرار وبناء السالم واألمن فھم الطبيعة المترابطة بين مشاركةمن جميعا  تمكينھم

 إدارة األزماتفي  المرأةاإلجراءات المتخذة لتدعيم قيادة  -2

كل أعضائه من النساء عملت لجنة المصالحة الوطنية التابعة لمكتب رئيس الوزراء على تأسيس مكتب خاص للمرأة يكون 
ريادي في مشروع المصالحة الوطنية ا العراقية ويرتقي بھا من أجل أن يكون لھا دور المرأةويھتم ويتابع كل ما يھم 

ومن أبرز المھام التي ركز . وبإشراف مباشر من خالل الممثليات ومجالس اإلسناد النسوية التابعة للجنة المصالحة الوطنية
 :عليھا المكتب نشاطه
 الثقافي بضرورة مشاركة النساء في بناء الوحدة الوطنية والتالحم الجماھيري من خالل ندوات  ىبث الوع

 .ستھدفت كافة المحافظات العراقيةإومؤتمرات 
 إقامة دورات تطوير الحس األمني. 
 طنية المشاركة بكافة الجھود والفعاليات الرامية إلى بث الوعي بأھمية السالم وإنجاح المصالحة الو 
 شرائح عديدة من النساء العراقياتالمصالحة الوطنية مع  نظمات غير الحكومية لتحقيقالتواصل مع الم 
   فتح ممثليات للمرأة في جانبي بغداد، الكرخ والرصافة، وفي المحافظات األخرى، ومتابعة عملھا وعمل  

تھدف إلى بث مفاھيم السالم والوحدة ة التي اإلجتماعيمجالس اإلسناد النسوية لتقديم الدورات الثقافية و
  . الوطنية

  في عمليات السالم وتنفيذ اتفاقيات السالم المرأةتعزيز ودعم مشاركة  -3
أداة فريدة لتطبيق نھج متعدد القطاعات وشامل ال غنى عنه لتلبية  1325لقد كانت خطة العمل الوطنية لتنفيذ القرار 

كما . لتزام العراق باآلليات الدولية لحقوق النساءإستناداً إلى إساء والفتيات ضعفاً، حتياجات األمنية المتعددة ألكثر النإلا
 .في المجتمع وضعھنكانت أداة مكملة للجھود الحكومية الموجودة مسبقا لتعزيز حقوق النساء وتحسين 

إلضافة إلى مسعى تحقيق راق، بافي الع اإلجتماعينسجاما مع الھدف العام المتمثل في المساھمة في تحقيق السالم واألمن إو
رت خطة العمل الوطنية منصة مشتركة لتعزيز ستقرار وبناء السالم الشامل في المنطقة وفي العالم، فقد وفّ إلوتثبيت ا

المساءلة المؤسسية والتنظيمية والشخصية ولتشجيع وتعزيز التعاون والتنسيق متعدد القطاعات حول قضايا حقوق النساء 
 المرأةمن الحكومات والمؤسسات إلى منظمات حقوق : بين مختلف الجھات الفاعلة اإلجتماعيبنية على النوع والمساواة الم

  .واإلعالم واألكاديميين
وتحقيق وتمتين السلم األھلي وصنع ادة تمثيل النساء في المفاوضات، لقد كان الھدف العام من ركيزة المشاركة ھو زي

مشاركة النساء في صنع القرار من أجل المساھمة في بناء السالم الشامل ل راي إھتماماً كبيحيث إنھا تول القرارات السياسية،
  . والحفاظ على األمن، ومن ضمنه سالمة النساء

ً محددة بغية إشراك مزيد من النساء في المواقع إمما سبق أن ھذه الركيزة تضمنت ھدفين  لقد تبين ستراتيجيين وأھدافا
وغ ھذه من أجل بل كان ھناك حرصولقد  .في القطاع األمني المرأةدوائرالحكومية ودعم مشاركة القيادية للوزارات وال

 التشريعية،(وضع آليات لضمان تمثيل نسبي عادل ومشاركة كاملة للنساء في كافة سلطات الدولة و اإلستراتيجيةاألھداف 
وطني، وضمان تمثيل نسبي عادل ومشاركة كاملة ومراكز صنع القرارعلى المستويين المحلي وال) والتنفيذية والقضائية

  .وحل النزاعات و مجالس تحقيق السلم األھلي. للمرأة في كافة لجان المصالحة ومفاوضات بناء السالم
فقد تضمنت إشراك النساء في رسم وتحديد وادارة النشاطات والفعاليات اإلنسانية  ،أما األھداف المحددة لتحقيق ھذه الركيزة

وكذلك إشراك النساء في صنع واتخاذ القرارات الخاصة بمفاوضات . زاعات المسلحة ومرحلة ما بعد النزاعاتخالل الن
شراك النساء من المجتمعات التي شھدت نزاعات مسلحة بعملية تسوية إتفاقيات حفظ السالم، فضال عن إالنزاعات وحلھا و

زيادة إشراك يدل على كل ھذا . المستدامالشامل والعادل ولسالم بغية تحقيق ا تجددھا ومنع ھافي حل النزاعات ليكّن جزءاً 
دارة إإشراك ودعم وتشجيع النساء النازحات في ، باإلضفة إلى النساء العائدات في عملية إعادة إعمار مناطقھن األصلية

ة اإلقتصادي األصعدةھتمام بالقضايا التي تخص النساء، إلى جانب وضع برامج تمكين النساء على إلالمخيمات وا
   .ة ومتابعة تنفيذھااإلجتماعيو

لى إفي الوزارات األمنية قد يصل  المرأةتم تسجيل تقدم نوعي في مشاركة  همن محصالت تنفيذ أنشطة ركيزة المشاركة أن
ي وزارة بلغت األعداد الفعلية للنساء العامالت ففلقد  ،اإلحصائيات على آخر اوبناء. درجة التميزعلى مستوى الدول العربية

كما تقلدت . أخرى رتبمن  537ضابط، و رتبةإمرأة منتسبة منھن ب 1491) كريالمدني والعس(الدفاع ولكال الصنفين 
إضافة  .معاون مدير 78مدير أقدم و 15مناصب متقدمة بالصفة المدنية بواقع ثالث نساء بدرجة معاون مديرعام و المرأة
  .موظفة مدنية بدرجات مختلفة 772الى 
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 اإلجتماعيتم العمل على مراعاة النوع  بل ، فحسب جھود دعم المشاركة على توظيف النساء في وزارة الدفاعر تقتصولم 
 المرأةعمل ر ھا الجھة المسؤولة عن دعم وتطويعتبارإب المرأةضمن شعبة شؤون  اإلجتماعيمن خالل تأسيس وحدة النوع 

جل ضمن فريق العمل من أ اإلجتماعيوالنوع  المرأةشعبة شؤون  رتباطإوتم إشراك عضوات . العاملة في وزارة الدفاع
ھذا وتجري . رتباط ممثالت عن جميع دوائر ومديريات الوزارةإعضوة  32حيث يوجد ، 1325خطة العمل الوطنية  تنفيذ
جاد آليات رتباط في مقر مديرية حقوق اإلنسان لمشاركة آرائھن ومقترحاتھن حول كيفية إيإلجتماعات دورية لعضوات اإ

وذلك في إطار زيادة مشاركتھا الفعالة في مواقع صنع . العاملة في وزارة الدفاع المرأةوخطط عمل تزيد من فعالية تمكين 
تج عنه زيادة ملحوظة في عدد النساء المشتغالت في ن وھو ما ،القرار وفي جميع اللجان التي يتم تشكيلھا داخل الوزارة

  .مراكز متنوعة
لى تسلم مناصب إدارية من خالل توجيه كتب رسمية وأوامر إدارية إرة الھجرة والمھجرين بترقية النساء كما قامت وزا

في  اإلجتماعيوتم أيضا تشكيل لجنة تنسيق مع لجنة المصالحة الوطنية وإدماج مؤشرات النوع . تؤكد على ھذا الھدف
وأھمية مشاركة  اإلجتماعيوالنوع  1325قيفية حول القرار أقامت الوزارة ندوات تث إلى جانب ذلك،. قاعدة بيانات الوزارة

كذلك لعبت وزارة الھجرة والمھجرين دوراً . السالم بشكل أوسع للكوادر المتقدمة في الوزارة النساء في المفاوضات وبناء
كة في إدارة بارزا في تدريب النازحات الفاعالت على كيفية التعامل مع مختلف الظروف داخل المخيم ودعمھن للمشار

المخيمات، أو مدھن بالمال لبعث مشاريع صغيرة تساعد على العيش الكريم وخاصة بالنسبة للنازحات من دون أزواج، 
  .زيادة على إقامة ندوات توعية حول مخاطر الزواج خارج المحكمة

  :طة منھانشأقامت عدة أحيث  ،1325ممي ماما بالقرار األھتة إاإلجتماعيوزارة العمل والشؤون ولت أ
 مانة العامة لمجلس الوزراءوبالتنسيق مع فريق العمل في األ روليات القرافي الوزارة بأ تدريب وتوعية الكوادر العليا 
  لية كتابة التقارير الخاصة بالقرار وتوثيق النشاطات آتدريب فريق الوزارة القطاعي على 
 عي في الوزارة بدورة تخصصيةحد اعضاء الفريق القطاتدريب أ  
 تنفيذ العديد من البرامج المشتركة مع عدد من الوزارات كوزارة الھجرة والمھجرين ووزارة الداخلية 
  1325وقرار مجلس األمن الدولي  اإلجتماعيعقد ندوات توعوية حول النوع  
 مرأة إسر التي تعيلھا ستھداف األإلرة الھجرة والمھجرين وزالمخيمات النازحين بالتنسيق مع  زيارات ميدانية

 .ث بيانات النازحات ودراسة أوضاعھن الصعبة وتقديم المساعدات لھنوتحدي
ومما تبين . صورة أوضح حول مشاركة النساء تعطيمن جھة أخرى، ساھمت ركيزة المشاركة بإنشاء قاعدة بيانات تحليلية 

م في جعل األحكام الصادرة أكثر من خالل قراءة ھذه القاعدة أنه تم تعزيز مشاركة النساء في العمل القضائي بما يساھ
بأھمية المشاركة  ،رتفاع الوعي بين المنتسبات للوزارات والمجتمع بشكل عامإكما ُسجل  .اإلجتماعيمراعاًة للنوع 

زدياد مشاركة النساء في صنع القرار في إزدياد تمثيل النساء في السفارات والبعثات الخارجية وإالسياسية، باإلضافة إلى 
  .اإلجتماعيمما ساھم في جعل القرارات الصادرة مستجيبة للنوع  الوزارات،

  نتھاكات القانون اإلنساني الدولي إعن  المساءلة القضائية لمتخذة لتعزيزاإلجراءات ا: العشرون الباب

 لقرارلأطلق الفريق الوطني متعدد القطاعات التقرير الخاص بشأن تنفيذ الخطة الوطنية  2018كانون االول  16في 
وقدم التوصيات ) 2018-2014(الذي عرض االنجازات الرئيسية والتحديات والثغرات أثناء عملية التنفيذ  1325

غير إن ھذا التقرير قد تضمن الكثيرمن التناقض في المعلومات والبيانات  .ة من الخطةوالمقترحات لتطوير النسخة الثاني
 ت الى نتائجھا المؤشَّرة في الخطة، بسبب ضعف اإللمام بقضاياوالتداخل في تنفيذ األنشطة وعدم وصول أغلب المحصال

  . في المؤسسات الحكومية، وقلة الخبرات والكفاءات وأليات المساءلة والرصد والتقييم اإلجتماعيالنوع 
 �م�ن ألم�ن ف�ي الع�راق لق�رار مجل�س األوالس�الم وا المرأةتخضع السياس�ات واإلس�تراتيجيات الوطني�ة المتعلق�ة ب

لتي تم تبنيھا فيما بعد بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات ومشاركة النس�اء، وب�المنظور الحس�اس ا 1325
  .اإلجتماعيللنوع 

 تدريب النساء القياديات على كيفية المشاركة في تشكيالت فرق السالم. 
  زاعات المسلحة وفي أوسع يعالج قضايا النساء والفتيات خالل فترة التنمية في الني سياسيستخدم العراق نطاق

  .بعد النزاع مرحلة ما
  :ويشمل البيان المشترك للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات بين األمم المتحدة والحكومة العراقية النقاط التالية

 على الصعيدين المحلي والدولي المرأةجراء التعديالت على السياسات القائمة لتعزيز مشاركة إمراجعة و. 
 للنساء القياديات في المستويات القيادية ومراكز صنع القرار توفير قاعدة بيانات. 
 تشكيل فرق طوارئ خاصة بالنساء للحاالت النسائية الخاصة. 
  في الوزارات والمحافظات المرأةفتح مكاتب. 
  إشراك النساء في عملية صنع واتخاذ القرارات الخاصة بمفاوضات النزاعات وحلھا وفي االتفاقيات ومبادرات

 .لسالمحفظ ا
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 تمثيل النساء في المجتمعات التي شھدت نزاعات مسلحة بعملية تسوية النزاعات. 
 شراك ودعم وتشجيع إصلية من خالل ألعمار والتأھيل في مناطقھن اإلشراك النساء العائدات في إعادة اإ

 .المرأةھتمام بالقضايا التي تخص إلالنساء النازحات في إدارة المخيمات وا
 والحد من العنف الموجه ضدھن بما يضمن عدم إفالت الجناة من العقاب وذلك بإدماج حقوق  حماية النازحات

 .منألفي نظام العدالة وا المرأة
 يواء للنازحات والمشرداتإلإنشاء دور ا. 
  عتداء الجنسيو اإلأختطاف اللواتي تعرضن لإلضمان تطبيق وتنفيذ القوانين الالزمة لحماية النساء. 
 المرأة ات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوقمواءمة التشريع . 
  ودائرة تمكين ) والصحة ة،اإلجتماعيالعمل والشؤون (قيام وزارة الھجرة والمھجرين بالتنسيق مع وزارات

المعيلة ألسرتھا وشمولھا ببرامج األمن واإلستقرار  المرأةومنظمات المجتمع المدني للنھوض بواقع  المرأة
فتتاح مشاريع مدرة للدخل وشمول النساء المعيالت ألسرھن بالمنح التي إته الوزارة لغرض اإلنساني الذي تبن

  .خصصتھا للعوائل العائدة والمدمجة
 كتشاف المبكر لألمراض المزمنة م والطفل والتقييم التغذوي واإلدم وزارة الصحة خدمات رعاية األتق

  .حاالت السرطان ومتابعة ھذه الحاالت، والتسجيل السرطاني لالزمة لھادوية الاألب تزويدالو
ً مع الممثل الخاص لألبيوقد وقع العراق  ً مشتركا لجنسي في حاالت النزاع في مين العام لألمم المتحدة المعني بالعنف اانا

  : البنود التالية ضمني، وھو 23/9/2016مم المتحدة بتاريخ مقر األ
  من جرائم العنف الجنسي والتصدي لھا المرأةحماية دعم إصالح التشريعات والسياسات والخدمات لتعزيز.   
 يةاإلقليمة وضمان المساءلة عن العنف الجنسي من خالل تعزيز قدرات السلطات الوطني.  
 ضمان توفير الخدمات ودعم سبل المعيشة وتعويض الضحايا واألطفال المولودين نتيجة اإلغتصاب.  
 ة في منع جرائم العنف أنسان الواجبة للمرلمدني والمدافعين عن حقوق اإلمع اشراك الزعماء القبليين والدينيين والمجتإ

  .الجنسي وتيسير عودة الضحايا وإدماجھم في المجتمع
 عتبارات المتعلقة بالعنف الجنسي على نحو كاف في عمل لجنة مكافحة االرھاب العراقيةإلكفالة تجسيد ا .  
 المتصل بالنزاعات التوعية وتعميق المعارف المتعلقة بالعنف الجنسي .  
 ثناء ألعنف الجنسي رسم خطة لتنفيذ البيان المشترك الموقع بين العراق وممثل األمين العام لألمم المتحدة المعني با

  .مع المؤسسات المعنية بالتنفيذ والمنظمات المحلية والدولية والجھات الشريكة األخرى باالشتراكالنزاع والتصدي له 
 األعل�ىالمالذات اآلمنة التي ستضم الناجيات من العنف الجنسي بالتع�اون م�ع مجل�س القض�اء  العمل على وضع معايير 

  . وعدد من منظمات المجتمع المدني )ةاإلجتماعيالعدل، الداخلية، العمل والشؤون (والوزارات 
  ووزارت��ي األعل��ىالعم��ل عل��ى وض��ع الت��دابير الس��ريرية للناجي��ات م��ن العن��ف الجنس��ي بالتع��اون م��ع مجل��س القض��اء 

 . ، وعدد من منظمات المجتمع المدني)الصحة، الداخلية(
  كم��ا قام��ت بتوقي��ع 2017لع��ام  1325وق��رار مجل��س االم��ن  اإلجتم��اعيقي��ام وزارة الص��حة بإع��داد خط��ة للن��وع ،

  .بروتوكول الناجيات من اإلعتداء الجنسي بالتنسيق مع صندوق االمم المتحدة للسكان 
 ة ع��دداً م��ن ال��دورات التدريبي��ة وال��ورش التثقيفي��ة ح��ول اإلجتماعي��رة العم��ل والش��ؤون إل��ى جان��ب ك��ل ذل��ك، نظم��ت وزا

وكيفية التعام�ل م�ع المعنف�ات والناجي�ات م�ن العن�ف وتق�ديم أتفاقية السيداو، إمتصلة به، مثل حقوق االنسان واإلتفاقيات ال
تفاقي�ة القض�اء عل�ى إلي�ة ح�ول تقري�ر الع�راق زيادة على المالحظ�ات الختام. الخدمات لھن وتوفير الحماية القانونية لھن

  . 2014الذي تمت مناقشته في عام  المرأةمييز ضد كافة أشكال الت
قرار مجلس القضاء في : نفاذ القوانين بھذا الخصوص ومنھاإوأھناك جملة من االجراءات وتعديل أما في إقليم كوردستان، 

 2007لسنة  23من قانون السلطة القضائية رقم  31ب المادة بتشكيل ھيئة قضائية بموج 7/9/2014بتاريخ  اإلقليم
صدار قرار إ . دلة وتوثيق الجرائم المرتكبةيزيديين في منطقة سنجار وجمع األألجراء التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد اإل

 ،اف دوليشرإفريق تحقيق لتوثيق جرائم داعش ب الخاص بتشكيل 21/9/2017من الدولي بتاريخ ألمن مجلس ا 2379
ن أال ، إ2018يار أ منذالفريق رئيس  عيينمن تر القرار الدولي ووعلى الرغم من مرور ما يقارب سنة ونصف على صدو

القانون  اإلقليمبرلمان  صدرأ وقد. متثاقال ظل اإلقليمتواصله مع الجھات المعنية في  كما إن. ءعمال فريق التحقيق تمر ببطأ
 111رقم  تحادي العقابية في قانون العقوبات اإل 409بالمادة  اإلقليميقاف العمل في إلى ع ذي ينصوال 2015لسنة  3رقم 

 على ثالث زيدتيعاقب بالحبس مدة ال : "يلي لى ماع حيث نصت ،المرأةبحق  التي كان فيھا تمييز مجحف 1969لسنة 
راش واحد مع شريكھا فقتلھما في الحال وجودھا في ف وأسنوات من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه في حالة تلبسھا بالزنا 

  . "عاھة مستديمةوألى الموت إفضى أ اعتداءإ حدھماأو على أعتدى عليھما إ وأحدھما أوقتل أ
وبھذا التشريع  .حكام الظروف المشددةأتطبق ضده  ستعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من ھذا العذر والإوال يجوز

صبح أوالمحاكمات الجزائية وأثناء مرحلة التحقيق أ 409المادة حكام أالتي تنطبق عليھا تغير مسار العديد من القضايا 
القانون رقم  اإلقليمبرلمان  صدرأكما . ةعذار المخففرائم كجريمة قتل عمد مجردة من األالقاضي ملزما بالتعامل مع ھذه الج

ثره إعلى و .تجار بالبشرالخاص بمكافحة اإل 2012لسنة  28م قرنفاذ القانون االتحادي إبالذي يقضي  2018لسنة  6
بتشكيل اللجنة العليا لمكافحة  28/8/2018أمرا وزاريا في  اإلقليمصدرت وزارة الداخلية في أ ،وبموجب القانون النافذ
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 المستقلة تداراتة مكاتب في مراكز المحافظات واإلتجار بالبشر وتشكيل سمكافحة اإلتجار بالبشر وتشكيل مديرية إلا
والخاص بتعويض المتضررين جراء العمليات  2009لسنة  20ما القانون رقم أ. رتجار بالبشإلللتحقيق في جرائم ا كمكاتب
 جراءاتهإ رىفلم ت 2015لسنة  57ن المعدل بقانو 2009لسنة  20رھابية رقم واالخطاء العسكرية والعمليات اإل الحربية
 . رھابيةإلمن قبل عصابات داعش ا اإلقليمرھابية المرتكبة ضد إلارغم كل الجرائم  اإلقليمنور في الن اآل حتى

  اإلجراءات المتخذة للقضاء على التمييز ضد حقوق األطفال اإلناث  :والعشرون واحدالباب ال

 بق�يستقرار السياس�ي، ف�إن ھ�دف الحكوم�ة المركزي�ة وحكوم�ات المحافظ�ات إلم من تدھور الوضع األمني وعدم اعلى الرغ
بم�ا ف�ي   ج�رائم ض�د األطف�ال ال�ى إح�راز تق�دموقد أفضت الدعوات المستمرة لمقاضاة مرتكبي ال. ى حماية األطفالالعمل عل

  :وفيما يلي جرد لبعضھا. ية الطفلذلك ما يتعلق بالمناقشات الخاصة باإلطار التشريعي لحما
  ھا، تعزيز القدرات المؤسسية تنفيذ إصالحات قانونية وسياسية لتدارك انتھاكات حقوق النساء والفتيات ومنع

 .في ذلك نظام العدالة وآليات العدالة االنتقالية حسب االقتضاء في أثناء الصراع واالستجابة لألزمات بما 
  تعزيز قدرة مؤسسات قطاع األمن بما يتعلق بحقوق اإلنسان ومنع العنف الجنسي بأنواعه 
  جئ�ات أو المش�ردات ال�ى خ�دمات الوقاي�ة م�ن العن�ف زيادة فرص وصول النساء المت�أثرات بالنزاع�ات أوالال

  والحماية منه
   اتخاذ تدابير لمكافحة اإلتجار بالنساء واألطفالمع. 
  ستخدامھا واإلتجار بھاإسلحة وبإنتاج المخدرات وتجار غير المشروع باألإتخاذ تدابير ضد اإل.  

  
زم�ات اإلنس�انية نتيج�ة للن�زاع المس�لح الت�ي ت�م بيانھ�ا ف�ي مح�اور تخاذھ�ا لمواجھ�ة األإيتعلق بالتدابير التي تم  أما بالنسبة لما

  :في النقاط التالية عضھافنذكر ب ،سابقة
 

س�تھدفت مجمع�ات الن�ازحين وتش�كيل الفري�ق إوخط�ة الط�وار� التابع�ة لھ�ا الت�ي  1325الخطة الوطنية للقرار : أوال
  .الوقايةوالمشاركة، الحماية  :وھي ثالث للقرارالوطني والفرق القطاعية لتنفيذ محاور الركائز ال

وت��م تنفي��ذ ب��رامج إغاث��ة . تش��كيل خلي��ة أزم��ة ولجن��ة علي��ا إلغاث��ة الن��ازحين عل��ى أث��ر ھج��وم داع��ش عل��ى الم��دن :ثان���ا
  .مم المتحدة ومنظمات دولية أخرى ألبمشاركة ھيئات ا

  .تي فقدت أثناء الھرب من مدنھمستخراج أوراقھم الثبوتية الإلدعم النازحين مدنيا من خالل فتح قناة  : ثالثا
م�ن قبض�ة داع�ش يزي�دي ألاء واألطف�ال م�ن المك�ون انس�انية لف�ك أسرالنس�إلات امالتعاون بين الحكومة والمنظ :رابعا

  .نتقامإلللتمييز العنصري أوا
خاص�ة توقيع البي�ان المش�ترك لمن�ع العن�ف الجنس�ي ب�ين الحكوم�ة واألم�م المتح�دة وإط�الق الخط�ة الوطني�ة ال :خامسا

  .بتنفيذ محاوره مثلما سبق شرحه 
ستخراج ھويات أحوال مدنية اس�تنادا لجنس�ية األم العراقي�ة إداعش بعدة طرق منھا المتثرين بطفال ألالعناية ب :سادسا

لمن ترغب باالحتفاظ بطفلھا واستالم األطف�ال األجان�ب ال�ذين ت�رفض األمھ�ات ت�ربيتھم بس�بب الحم�ل الجب�ري 
طف�ال  88وقد ُضبط عدد ھ�ؤالء األطف�ال ب (لى آبائھم أو من ينوب عنھم إلوماسي لتسليمھم بھم، والتنسيق الدب

  .)رذكو 38منھم إناث و 18 ،ر األيتامآخرين في دا 56وإيداع  منھم لمواطن آبائھم  32تم ترحيل 
ائھم ب��االنخراط ف��ي نتق��ام م��نھم بس��بب ت��ورط أبن��اإلداعش ال��ذين ھمش��وا وھ��ددوا بالمت��أثرين ب��عوائ��ل الالعناي��ة ب: س��ابعا

  .ألي إيذاءوحماية تلك العوائل ضمن مجمع النمرود في الموصل والحرص على عدم تعرضھم  ،داعش
مجل�س  ومن ث�م ص�ادق عليھ�ا 5201 في ستراتيجية إصالح القطاع األمنيإصادق مجلس األمن الوطني على : ثامنا

منية وفــق أولويات تتمثل بمحاربة الفساد تھدف الى اإلصالح الشامل للمنظومة األ وھي 2016 عام الوزراء
واإلعتراف بحقوق اإلنس�ان وض�مان مص�الح الفئ�ات الھش�ة وحق�وق األقلي�ات والجماع�ات األخ�رى المس�تبعدة 

ي المج��ال األمن��ي م��ن الع��امالت ف�� إجتماعي��ا وتس��تھدف أف��راد المؤسس��ة األمني��ة، وم��ن ض��منھا تمك��ين النس��اء
واالنسانية ومراعاة المساواة بين الجنسين في المؤسس�ات األمني�ة م�ن  ضابطات وشرطيات من الناحية المھنية

ن ث�م في الس�لك األمن�ي، وم� المرأة نخراطإيحقق الھدف من  حيث التكليف بالمھام وتوزيع العناصراألمنية بما
لك�ن و. تضمنت استراتيجية إصالح القطاع األمن�ي بن�ودا للمس�اءلة والعق�اب دوق. تحقيق األمن ألفراد المجتمع

نفالت إلم�ا يتعل�ق بت�أثيرا أم�ا ف�ي .2017 ف�ي اإلس�تراتيجيةلنتائج حاليا لحداثة تفعيل تل�ك ا من الصعوبة لمس
ب��النظر إل��ى ، بطيئ��ة ال زال��تاإلص��الح الحالي��ة ، ف��إن عملي��ة الم��رأةاألمن��ي عل��ى زي��ادة وتي��رة العن��ف ض��د 

  .حال تطبيق محاورھا بشكل فعلي ومنتجيمكن أن تظھر آثارھا مستقبليا في لكن . الخاصة بھا اإلستراتيجية
وھ���و يعتم��د عل���ى مرتك��زات م���ن أھمھ��ا أن يك���ون مكم���ال : اإلس���تراتيجيةبرن���امج اإلص��الح األمن���ي وف��ق  :�اس��عا
ص��الح الوطني��ة إلم��ن ب��رامج ا وأن يك��ون ج��زء ،س��تراتيجية مكافح��ة الفس��ادإس��تراتيجية األم��ن ال��وطني وإل

فافية ويعتمدالمعاييرالدولي��ة وقواع��د حق��وق اإلنس��ان مم��ا يس��اعدعلى والسياس��ية والب��رامج اإلنمائي��ة ويتس��م بالش��
لتح�ديات لبرن�امج كاف�ة اا كما فصل .الستخدام الرشيد للمواردإصالح قطاع األمن بطريقة شاملة ومستدامة وبا

 .ومن خالل متابعة المفوضية لھذا المحور ،والسلبيات القائمة حاليا
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ومالحظ��ات اللجن��ة الدولي��ة، ف��إن  1325نس��جاما م��ع ق��رارإ: ط��رف العني��فالت س��تراتيجية مكافح��ةإمش��روع  :عاش��را
ط�الق اس�تراتيجية مكافح�ة التط�رف العني�ف ال�ذي ك�ان م�ن أكبرعوام�ل إمستشارية األمن الوطني تعمل عل�ى 

ب�ين  وبم�ا إن جھ�ود مكافح�ة التط�رف كان�ت مبعث�رة م�ا. نفالت األمني وتزايد ضحاياه من النساء واألطف�الإلا
س�تراتيجية إالحكومية المعنية والمنظمات الدولية، فقد تم توحيد تلك الجھ�ود وتوزي�ع األدوارض�من  المؤسسات

سيداو وقرار مجلس  ةتحاكي جانبا من المھام التي تضمنتھا مالحظات وتوصيات اللجنة الدولية المعنية باتفاقي
والحري�ات  ب حق�وق اإلنس�انالتطرف الديني عل�ى حس�ا العنف وتصاعد خاصة ما يتعلق بتزايد 1325األمن 

مختل��ف ال��وزارات والمؤسس��ات  خبي��را م��ن 24ؤل��ف م��ن ميق��وم فري��ق وطن��ي كم��ا  .األساس��ية لك��ال الجنس��ين
األمنية وعدد من الخبراء المستقلين ومنظمات المجتمع المدني بدراسة ھذا المشروع ووضع برامج للوزارات 

 بم�ا فيھ�اا م�ن النش�اطات الت�ي تس�تھدف كاف�ة الفئ�ات المعنية به خاصة في مجال نشرالتوعية والتثقيف وغيرھ
أم�ام بع�د ذل�ك ك�ي يع�رض  لمص�ادقة علي�هل، وإن المشروع معروض حاليا أم�ام مجل�س األم�ن ال�وطني المرأة

  .مجلس الوزراء
نفذت الحكومة حمل�ة عس�كرية واس�عة : وتحريرالمدن رھابيةلدحرعصابات داعش اإل ةالعمليات العسكري: رأحد عش

خ�ار� وداخ�ل الم�دن المحتل�ة وحقق�ت نجاح�ا كبي�را ف�ي ط�رد تل�ك ) 2017-2016(لى مدى سنتين النطاق ع
تق��دما كبي��را ف��ي المل��ف األمن��ي  ويعتبرھ��ذا االنج��از. ع��اتھم وتحريرالعوائ��ل المحتج��زةاالعناصروتش��تيت جم

ل ال��ى ح��د للبن��ى التحتي��ة وص�� ب��الرغم م��ن الخس��ائرالكبيرة الت��ي لحق��ت ب��أرواح الم��دنيين والعس��كريين ودم��ار
 ف�ي س�بيلبل الدولة والمواطن فع من ثمن من قِ دُ  فإن ما ،وبذلك .تدميرمناطق بكاملھا بمافيھا منازل المواطنين

في ظ��ل أم��ن عماروجبرالض��رراإلتحريرالم��دن ك��ان كبي��را لدرج��ة يس��تدعي الع��زم عل��ى الب��دء بمرحل��ة إع��ادة 
  .المسامحة والتعايش السلمي مستقر ومناطق تسودھا ثقافة

  :ا يتعلق بمكافحة الجرائم الدوليةفيم :عشر ثناإ
الس�يطرة عليھ�ا  تقتت�ال الط�ائفي ث�م تم�إلفإن تج�ارة األس�لحة نش�طت أي�ام غي�اب األم�ن والق�انون ف�ي فت�رة ا -أ

وق��د آل الس��الح حالي��ا بي��د الدول��ة . 2016وإض��عاف نف��وذ ناش��طيھا ابت��داء م��ن تنفي��ذ خط��ة ف��رض الق��انون ع��ام 
وإن كان�ت تج�رى ب�ين الح�ين والح�ين . عتب�اره ض�من المنظوم�ة العس�كريةإعبي وخاصة بع�د تقن�ين الحش�د الش�
س�لحة بش��كل ألس�تخباراتي لتجمي�د تج�ارة اإلح غي�ر الم�رخ� إض��افة ال�ى العم�ل احم�الت تفت�يش ون�زع للس�ال

 .متكامل 
وھن���اك نش���اط لتج���ارة المخ���درات أخ���ذ يتن���امى ف���ي اآلون���ة االخي���رة وتعم���ل الدول���ة بأجھزتھ���ا األمني���ة  -ب
 .جنبية وتسليمھم للقضاءمخدرات من الجنسيات العراقية واألضبط تجار العلى االستخباراتية و
ف�ي س لمنظوم�ة لمكافح�ة الجريم�ة تتمث�ل أّس�ق�د فل ،2012لسنة  28قانون مكافحة االتجار بالبشر رقم أما  -ج
وقس��م آخ��ر اس��تخباراتي  جن��ة المركزي��ة واللج��ان الفرعي��ة وقس��م مكافح��ة اإلتج��ار بالبش��ر ف��ي وزارة الداخلي��ةللا

وبذلك فان مسار مكافحة الجريمة ينسجم مع التزام العراق باالتفاقيات  .ضحاياالمن اليواء اضافة الى البيت اآل
  . خاصة اتفاقية مكافحة االتجار بالبشر والجريمة المنظمة عبرالوطنية التي تشمل كافة الجرائم الدولية

ولق��د ت��م  .ة سياس��ة لحماي��ة الطفول��ةاإلجتماعي��ي وزارة العم��ل والش��ؤون تبن��ت ھيئ��ة رعاي��ة الطفول��ة ف�� :ث�ث��ة عش��ر
عداد الخط�ة إلويجري اآلن . )الوقاية ،الحماية ،المشاركة(اعتمدت ثالث ركائز وقرارھا من مجلس الوزراء إ

 .ھداف الواردة فيھاألالتنفيذية للسياسة بما يساھم في تحقيق ا

  البيئية اتفي السياس وإعتمادھاعلى المساواة بين الجنسين  ئمةالقااإلجراءات : والعشرون نيثاالباب ال

  :في الكوارث البيئية اإلجتماعيأھمية النوع  -1
ف��ي  ناتاض��التص��دي لك��وارث الفي م��ن أج��ل حم��ر وال��دفاع الم��دنيل األق��وم بھ��ا الھ��الي اإلجتم��اعين��اك حمل��ة توعي��ة للن��وع ھ

ف��ي من��اطق ھن��اك حمل��ة ميداني��ة  كم��ا، بالتع��اون م��ع اليونس��يف الم��دارس تالمي��ذ تش��مل الحمل��ةو ،لھ��االمن��اطق الت��ي تتع��رض 
قد وصلت الى شرائح مستھدفة في اربع محافظات وحمر يب متطوعين وموظفين من الھالل األتدرلالفيضانات من كوارث ال

ة ال�دفاع مش�اركة النس�اء ف�ي حمل�نس�بة كان�ت ولق�د  .م�ن س�كانھا %45نس�بة  مايع�ادل يأ ا،ألف� 75االن�اث فيھ�ا  يع�د عراقية
 اإلجتم�اعيعتب�ارات الن�وع إل�ذلك ف�ان  .اء في تحصين المجتمع من الكوارثوھذا تمثيل ضعيف للنس %10 تقدر ب المدني

  .ستعداد لغاية التصدي والتعافيإللھا دور في تحصين المجتمع من الكوارث بكافة مراحله من مرحلة ا
  ر المناخي يالتغي فيه، إلى جانب التصدي آلثار المرأةوأھمية  قطاع المياه -2

في صدارة المعنيين  المرأةوتتمركز . للبشر وللحيوان وللشجر ،من المسلَِّم به أن الماء عماد الحياة في المدينة وفي الريف
بل  ،شؤون المياهرارات المتعلقة بإدارة دور وصوت في الق أن يكون لھا يحتم وھو ما. ستخداماإبقطاع الماء، تصريفا و

  .بيئة والموارد الطبيعية وحوكمتھا وفق ما أوصت به المنظمات الدوليةھا كذلك في إدارة الدعم مشاركت وفي 
ر يثار التغيآمع المجتمع الدولي للتقليل من  أيضا ھمية العملأللعراق رؤية واضحة بأن إلى ويجدر التنويه في ھذا السياق 

يعمل العراق  نفكإ وھو ما. رات المناخيةيطارية للتغيإلاقية اتفإلنضمامه الى اإ حققولھذا السبب  .راضيهأالمناخي على 
 ستحداث ھيكل وطني معني بالتعامل مع متطلباتإجاھداً لاليفاء بالتزاماته تجاھھا حيث عمدت وزارة الصحة والبيئة الى 
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ً ليعرفيتم تطو وھو الھيكل الذي. ضمن الدائرة الفنية في وزارة الصحة والبيئة تفاقيةاإل ھذه بـالمركز الوطني " ره الحقا
   ."يرات المناخيةيللتغ

  خضر أمن وآجل عراق أمبادرة نساء من  -3
من الوطني، األ،الصحة والبيئة (بمشاركة مجموعة من الوزارات والجھات ذات الصلة مثل  2017عام  ھي مبادرة أُطلقت

الھدف  .)اإلستراتيجيةمركزالنھرين للدراسات  ،ر، الكھرباء، جمعية الھالل االحم، الموارد المائيةالثقافة، العلوم والتكنلوجيا
حتياجات كل من الرجال والنساء في إدوار وألن الكوارث سليم بيئياً ويستجيب من مآالعام لھذه المبادرة ھو ضمان مستقبل 

  :ومن أجل ذلك البد من .المجتمع العراقي
 النوع اإلجتماعيب الخاصة والصحية المخاطرالبيئية بشأن الوعي مستوى ورفع تعزيزاألدلة.   
 ستعدادية إمشروع ل فيھا والتحكم الطبيعية الموارد من وغيرھا والطاقة والمياه األراضي إلى المرأة وصول زيادة

 :ھمھاأ، من خضر اھداف وانشطة واضحةالعراق للتعامل مع صندوق المناخ األ
   
لمناخ وكفالة مساھمة النساء والرجال على ير ايبناء قدرة النساء والرجال على قدم المساواة على التصدي لتغ -1

  .رض الواقعأحد سواء في تنفيذ االنشطة على 
نشطة التكيف أن ذلك في معالجة المخاطر المحتملة للمشروع وتقييمھا بالنسبة للنساء والرجال سواء كا -2

  .والتخفيف
ناخ والعمل على التقليل من تفاقم ثار السلبية لتغيرالمألالمساھمة في الحد من الفجوة بين الجنسين بسبب ا -3

  .ة والبيئية السيئة التي قد تتعرض لھا النساء اإلقتصادية واإلجتماعياالوضاع 
مة المشروع او البرنامج المقدم للتمويل مع سياسة صندوق المناخ االخضر وبنفس الوقت ءالعمل على موا -4

فئة او شريحة  ةدون اھمال اي من المصلحةمة مع السياسات واالولويات الوطنية ومشاركة اصحاب ءالموا
  .وخصوصاً النساء 

عتبار الكفاءات إلخذ بنظر األو البرنامج مع اأبالمشروع  ةعتماد الكفاءات المؤسساتية الوطنية والدولية الخاصإ -5
  .صحاب الخبرة واالختصاص من الرجال والنساء على حد سواءأالشابة والنسوية بھدف خلق جيل جديد من 

  انشطة الصندوق للتخفيف والتكيف  التخصيص العادل للموارد بحيث يستفيد النساء والرجال بصورة منصفة من -6
ً في الضمانات  امرأ اإلجتماعيعتبار مراعاة النوع إ -7 ة باستدامة المشروع ة والبيئية الخاصاإلجتماعياساسيا
  .والبرنامجأ

ر المناخ التي تمول من صندوق المناخ يبادرات الخاصة بتغيالتاكيد على ضمان دعم المشاريع والبرامج والم -8
ر المناخ وتقديم حلول مراعية لالعتبارات الجنسانية للتخفيف من ياالخضر وتعالج عدم االنصاف بسبب تاثيرات تغي

  :لذلك يتحتم .ير المناخ والتكيف معه او االستعداد له يحدة تغ
 المتعلقة التخصصات من وغيرھا والتكنولوجيا والھندسة لومالع مجاالت في والفتيات النساء تعزيزتعليم 

  الطبيعية بالبيئة
 ةوالعمال للوقت الموفرة المستدامة األساسية الھياكل إلى المرأة تعزيزوصول.   

  
 ھو مشروع ممول دولياً من صندوق التكيفو. رات المناخيةيالتغي إزاءتبنى العراق مشروع زيادة مرونة القطاع الزراعي 

تعزيز المرونة الزراعية (ھو فالھدف الرئيسي للمشروع  أما. لتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية كوكالة تنفيذيةبا
ھي المثنى، ف المختارةالمحافظات أما )  المختارةير المناخ في المحافظات االربع ية بشأن تغاإلجتماعيااليكولوجية و

على مستويات أوھي  ،%) 41، % 42، % 41، %53(بة الفقر فيھا على التوالي القادسية، ميسان، ذي قار التي تبلغ نس
   .فقر في العراق

 ھكتار% 12.5نسمة وتبلغ االراضي الزراعية فيھا ما يقارب  71480 ، فھو يقدر بعدد الفالحين في ھذه المحافظات أما
  :لتوازن الجنساني في المشروع من خالللمراعاة 

  
  .ھيلھن وتدريبھن بكفاءة على مواضيع زيادة االنتاج الزراعي بكفاءةأادة تعإو أھيل النساء أت -1
  .قل من المستفيدين المباشرين من البنية التحتية للري ھم من النساء على األ% 30در ان يق -2
سر التي ألتفيدة من برامج المنح المقدمة لاسرة مس) 1800(سر المعيشية البالغ عددھا من األ% 40ستكون  -3
  .سھا نساء أتر
  .من المتدربين من النساء % 50عمال سيكون دارة األإدريب على االنشطة المدرة للدخل وفي مجال الت -4

  
 التقليدية والتنوع باألدوية الصلة ذات والمحلية األصلية المجتمعات في المرأة وممارسات معارف وحفظ لحماية تدابير تخاذإ

 التي تليق باالقتصاد الوظائف من متكافئ بشكل المرأة استفادة لضمان خطوات اتخاذكما يتأكد  ،الحفظ وتقنيات البيولوجي
  .األخضر

   توفير القروض للمرأة الريفية من خالل صندوق المبادرة الزراعية 



49

  2011الريفية عام  المرأةتبني العراق مشروع النھوض بواقع .  
  .والفتيات النساء على المستدامة التحتية البنية ومشاريع ئيةالبي تأثيرالسياسات وتقييم رصدالبد من  ،وزيادة على ذلك

 ومقاومة الكوارث، مخاطر من لحدفي برامج ا الجنسين بين لمساواةاعتماد إ :والعشرون ثالثالباب ال
   15 المناخ يرتغي

راته المستقبلية كبيرة ن تكون تأثيومن المتوقع أ ،وسطاخ في الشرق األرالمنيتغيإزاء كثر ھشاشة يعد العراق من الدول األ
الفئات الھشة ومنھا النساء والفتيات حيث سيواجه تحديات حقيقية نتيجة الزيادة الملحوظة في وخاصة  ،على المجتمع

  .مما يؤثر على قطاع الصحة معدالت درجات الحرارة والتناقص المضطرد في المعدالت السنوية لھطول االمطار
بب النزاعات والحروب، بيئي بسكوارث طبيعية، تلوث  رض لھا العراق منھايتعأن من المحتمل  توجد عدة كوارث .1

حتباس الحراري لزيادة إلمياه الشرب، ظاھرة ا حاألوبئة، شدة االشعة الشمسية، شُ نتشارإ ل،ززالفيضانات، جفاف، 
ن أمن المؤكد . الكيمياوية ستخدام األسمدةإنابيب الغاز وكذلك أ، و، ومطاير النفاياترالميثان المنبعث من تربية البقغاز
 المرأةمسؤولية  تتضاعففي مثل ھذه الظروف س. ل خاصبشك المرأةنسان بشكل عام وإلرالمناخ آثار سلبية على ايتغيل

حتمال صعوبة الحصول على الموارد المعيشية، نظرا إير مكان السكن ويطفال لتغألنحو واجباتھا المنزلية ورعاية ا
ً مضاعف ءً لتكيف والتخفيف من التحديات مما يشكل عبلكون لھا معرفة كبيرة با في مثل ھذه الظروف، كذلك يؤثر  ا

كذلك زيادة في حاالت العقم للنساء الشابات  ، وأيضالألطفالعلى الصحة اإلنجابية للمرأة وحصول حاالت من تشوھات 
 .  األعباء المالية المترتبة عليھا باإلضافة الى المرأةواللجوء الى عمليات التلقيح االصطناعي مما يؤثر على صحة 

ستشارية ومراكز الدراسات إلرالمناخ تضم المؤسسات والھيئات الحكومية واألكاديمية وايتشكيل لجنة وطنية لتغي .2
 .2018ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات وھناك مسودة نظام التغييرات لمناخية للعام 

 :ما يلي، في مثل ھذه الظروف المرأة ة ودورأما فيما يخص التوصيات إلبراز مشارك .3
 دورھا بشكل صريح وذلك بإضافة بند في كافة وتوضيح  المرأةوتمكين  اإلجتماعيدماج وتعزيز النوع إ

 .ستراتيجيات الوطنية وعملية التنمية وإدارة المشاريع واالنشطة المتعلقة بالبيئة ومراقبتھاإلا
  عات حول موضوع التغيرات المناخيةامختيارية لكافة التخصصات في الجإتخصيص مواد. 
 نبعاثات من خالل إلرات المناخية يوضح آلية المراقبة على عملية التخفيف من ايوضع بند في مسودة نظام التغي

  .تطبيق السياسات واإلجراءات وتطويرھا
 جتمع المدني بدمج التنسيق بين البلديات ومجالس المحافظات والمجالس المحلية والنقابات المعنية ومؤسسات الم

  .ر المناخ في الخطط التنموية المحليةيمفاھيم وإجراءات التخفيف والتكيف مع تغي
  ر المناخ الوطنية في قطاعات الصناعة والنقل والزراعة يستراتيجيات وخطط عمل وسياسات تغيإلھداف اأدمج

 .د تحديث الخطط والبرامج القطاعيةوالطاقة والمياه والسياحة عن
 بيئية لمجابھة التحديات تشريعات.  

ليات واألساليب لقياس ورصد آثار تغير المن�اخ عل�ى تمت�ع النس�اء والفتي�ات بك�ل حق�وقھن اإلنس�انية، ھ�ي الرص�د آلھم اأ .4
 ،)الص��حة والبيئ��ة، الزراع��ة، التعل��يم الع��الي والبح��ث العلم��ي(والمراقب��ة م��ن جھ��ات متع��ددة منھ��ا الحكومي��ة ك��الوزارات 

 بتحدي��د  المجتم��ع الم��دني والنقاب��ات للخ��روجالجامع��ات العراقي��ة ومج��الس المحافظ��ات ومنظم��ات  والمراك��ز البحثي��ة ف��ي
 .زالتھاإمواطن الخلل والعمل على 

ر ي�ثار الس�لبية لتغيآلنسان، وتحديد اإلعلى تعزيز حقوق افي تحديد التحديات للعمل  المرأةشراك إفضل الممارسات ھو أ .5
 الم�رأةن مش�اركة أالح�ظ والم .نتھ�اًءا  بوض�ع الحل�ول للتح�ديات والمعوق�اتإلق�رار ومن مشاركتھا بص�نع ا ًءادب ،المناخ

ھ��م التح�ديات الت��ي تواج��ه أن م��ن إو .وواق��ع المجتم�ع ھ�انظ��را لمعرفتھ��ا بواقع ملموس�ةبش�كل فاع��ل ت�أتي بنت��ائج ناجع��ة و
اعي�ة خاص�ة للموس�م الش�توي نحس�ار األراض�ي الزرإھي الجفاف وقلة األراضي الصالحة للزراعة و ،النساء في العراق

لى النصف بسبب عدم توفر الموارد المائية الكافية للزراعة وھذا يؤدي الى موسم زراعي غير منتج وي�ؤثر عل�ى دخ�ل إ
أدى ال�ى ح�دوث ھج�رات متقطع�ة نح�و الم�دن  زھ�واألن الجفاف في من�اطق اأكما  .فيھا المرأةاألسر المزارعة وخاصة 

  .بشكل خاص المرأةوالمالي بالنسبة لھذه العوائل و اإلجتماعيالعائلي وختالل الوضع إوھذا يؤدي الى 

ة نموذجا لتعاون الجھات المختلف ،دخول داعش ، بعدفي العراق 2014النزوح الداخلي الذي حصل عام  أزمة ولقد أعتبرت
، فإن المعوقاتمن  رغمفبال .حل جزء من الصعوبات التي واجھتھمسر المتضررة وألللتصدي للتحديات التي واجھت ا

تھديم المنازل لبات  وقد. من معاناتھن احتياجات النساء الخاصة وحلت جزءبإ اھتمامإأبدت  في ھذا المجال،الجھات العاملة 
 ضافة،باإل .مناخالبيئة والتأثير كبيرعلى  ،وجود العديد من الجثث تحت األنقاضو، ھاكملبأحياء أفي بعض األحيان تھديم و

لى تقليل مساحة األراضي الزراعية المستغلة بسبب زرع األلغام في طريق المزارعين وحصلت إش سيطرة داعأدت 
  .وكان ضحيتھا في االغلب النساء ،طرافھمأ إصابة المزارعين وبتروھذه األلغام األرضية ل عديدةنفجارإحاالت 

                                                            
  .حقوق االنسان وتغير المناخ  -    HRC  /A/4/38القرار رقم 15
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  : "خضراألعراق للتعامل مع صندوق المناخ ستعدادية الإ" نشطة المشروعأھداف وبين أومن 
  اھمة النساء والرجال في ر المناخ وكفالة مسيلتصدي لتغيلبناء قدرة النساء والرجال على قدم المساواة  .1

 .معالجة المخاطر المحتلمة للمشروع وتقييمھا بالنسبة للنساء والرجال ، مع نشطةتنفيذ األ
عتبار النوع إالمناخ ور لتغيثار السلبية لفجوة بين الجنسين الناتجة من اآلالمساھمة في الحد من ا .2

على تقليل من ستدامة المشروع ة والبيئية الخاصة بإاإلجتماعيات ساسيا في الضمانأمرا أ اإلجتماعي
 .ة والبيئية التي تتعرض لھا النساء اإلقتصادية واإلجتماعيتفاقم األوضاع 

ھمال إدون من مصلحة صحاب الأولويات الوطنية ومشاركة ئمة بين المشروع مع السياسات واألالموا .3
 خاصة النساء وفئة  ةيأ

 .خبرة في ھذا المجال  يخلق جيل جديد ذالى عتماد الكفاءات المؤسساتية الشابة خاصة النسوية بھدف إ .4
نشطة الصندوق للتكيف أالتخصيص العادل للموارد بحيث يستفيد النساء والرجال بصورة منصفة من  .5

 . والتخفيف
الخاص  2015لسنة  1نظام رقم  ،2015-1-14بتاريخ  ،اإلقليمصدر مجلس وزراء فلقد أ، راقالع أما في إقليم كوردستان

الزمات ستباقية لمواجھات اإالداخلية كخطوة  من وزير شراف مباشرإزمات وتحت ألسيس المركز المشترك لتنسيق اأبت
 2018من قبل وزارة الداخلية في  اإلقليم زمات والكوارث فيألدارة اإعداد مشروع قانون إولقد تمَّ  .نسانيةإلوالكوارث ا

  .تشريعهبعد ذلك ليتم لغرض عرضه على البرلمان  اإلقليملى مجلس وزراء إرساله إوتم 
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  المتعلقة بھا واإلجراءات الوطنية المؤسسات: القسم الثالث

  :المرأة وتمكين الجنسين بين للمساواة الحالية الوطنية اآللية: والعشرون رابعالالباب 

ة للمساھمة في تحقيق المساواة بين الجنسين في مستوى السياسات والمؤسسات أنشأت و ،قدمت حكومة العراق مجھودات عدَّ
، بدأت الوزارة في العمل تحت رئاسة 2004يونيو  9وفي  .2003وزارة دولة لشؤون المرأة في سنة  في ھذا اإلطار،

من  78لى المادة إرمجلس الوزراء إستناداً قرّ  ،2015وفي سنة  .لكن دون موارد بشرية ومالية ،العديد من الوزيرات
من ضمن الوزارات و. أخرى لقرابة إختصاصھا يأربع وزارات ودمج ثمان ، إلغاء312رقم  ياألمرالديوانإلى الدستور و

ضة العنف ضد الوطنية لمناھ اإلستراتيجيةالتى قدمت  المرأةألغيت وزارة حقوق اإلنسان، ووزارة الدولة لشؤون  يالت
لكن لم تطبق كلتاھما  .)2018-2014( العراقية المرأةواقع بالوطنية للنھوض  اإلستراتيجيةو) 2017- 2013( المرأة

ة تشكيل عادإ وأيضا، 2016في األمانة العامة لمجلس الوزراء  المرأةث دائرة تمكين استحدوقع إبسبب إلغاء الوزارة، و
ص الموارد البشرية يتخص عدم باإلضافة إلىلكن  .واللجنة العليا للمرأة الريفية المرأةبللنھوض الدائمة  لجنتين ھما اللجنة

دى أفلقد وتضارب المصالح بين القائمين عليھا،  ،التداخل في المسؤوليات فيما بينھاو ،مالية الالزمة لجميع ھذه اآللياتوال
  . سات والخطط الوطنيةلى تشتت الجھود والموارد في عملية متابعة تنفيذ السياكل ھذا إ

  :ھيو متلك العراق ثالث آليات وطنية للمساواة بين الجنسيني
  العراقية المرأةللنھوض بواقع  الدائمةاللجنة  -أوالً 
 2017لس�نة ) 31(بعد إلغاء اللجنة المؤلفة بموجب األمر ال�ديواني رق�م  2018لسنة ) 73( رقم يألمر الديوانبا تشكيلھاتم 

  :وتضم في عضويتھا .ة العامة لمجلس الوزراءمانتابعة الى األ
  التي تشغل منصب أمينة بغداد أيضاذكرى محمد جابر علوش.حاليا د، وھي )رةيدرجة وزب(رئيسة اللجنة ،.  
 عامر درجة مديبفي مؤسسات الدولة المختلفة  المرأةمؤسسات معنية بقضايا مستشار رئاسة الجمھورية و.  
  من ذوات الدرجات الخاصة السابقة المرأةھن خبرة سابقة في قضايا ل المرأةشخصيات معنية بقضايا.  
  عضو إرتباط( واألسرة والطفولة واللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي المرأةممثل عن لجنة.( 
 17أم��ين بغ��داد وعض��وية ن��ة برئاس��ة تض��ي� ض��روريات إجتماع��ات ومھ��ام اللجض��يوف وض��يفات حس��ب م��ا تق                     

  .يمدنالمجتمع من المن مختلف األجھزة التنفيذية وممثلين عن ثالث منظمات  ممثالً 
  

  :كالتاليمھام اللجنة   2018لسنة  )73(وحدد األمر الديواني رقم 
  .العراقية المرأةإقتراح السياسات العامة للدولة فى القضايا ذات العالقة ب. 1
  .ا الجھات الممثلة فى اللجنةتعدھالتقارير المفصلية التى  يالنظر ف. 2
والموازنات المستجيبة لھا، والصحة  اإلجتماعيعراقية على مستوى النوع ال المرأةيتعلق ب النظر بكل ما. 3

  .تقرر اللجنة إضافتھا التربية وأية مھام أخرى والتعليم،
  .عالقةمع الجھات الوطنية ذات ال المرأةمتابعة إلتزامات العراق الدولية تجاة قضايا . 4
واألسرة  المرأةللمرأة ودائرة  يبية فيما يخص عمل المجلس التنفيذالعر المرأةتنسيق العمل مع منظمة . 5

  .والطفولة التابعين لجامعة الدول العربية
للدعم  المرأةت الدورية، وتوفيردائرة تمكين اعامتجاإلكما نص فى المواد رابعا وخامسا وسادسا على عقد . 6
  .للجنة ومتابعة أعمالھا يةاروالسكرت يالفن

 ً    )مانة العامة لمجلس الوزراءلأل تابعة( الريفية المرأةاللجنة العليا للنھوض بواقع  - ثانيا
) 30(رق�م  يت�م إص�دار األم�ر ال�ديوان 30/11/2011 يالريفية ف� المرأةبناء على توصيات الجلسة النقاشية للنھوض بواقع 

، وجعل رئاسة اللجنة الجدي�دة )65(بالقرار 2012سنة  يت فئأنش ياللجنة السابقة الت، كما تضمن القرار إلغاء 2017لسنة 
  .لمجلس الوزراء مين العاملأل

  
  :يوحدد مھامھا فى البند ثالثاً كالتال

  .الريفية المرأةتقديم خطة وطنية موحدة حول قضايا  -1
  .ريفيةال المرأةإقرارالخطط والبرامج بما يخدم حاجات ومتطلبات  -2
  .الفرعية المنبثقة عن ھذة اللجنة اإلشراف على عمل اللجان -3
  
  .للجنة ومتابعة أعمالھا يةوالسكرتار يلدعم الفنوفير ات المرأةدائرة تمكين تتولى ت دورية، واعامتجاللجنة إعقد وت
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 ً   )ألمانة العامة لمجلس الوزراءل تابعة( العراقية المرأةدائرة تمكين  -ثالثا
لسنة ) 4(ة تشكيل دائرة تمكين المرأة في األمانة العامة لمجلس الوزراء، بموجب األمر الديواني المرقم لقد تمت إعاد

   .إبتسام عزيز. ، وھي حاليا تحت إشراف د2017

  :يمھام كل قسم و دور كل شعبة كما يل يوقد حدد القرار ف
                               قسم التنمية المجتمعية : أوال
   المرأةقسم حقوق :  ثانيا
  يالدعم التنسيققسم : ثالثاً 
  : أقسام ةدھا فى ثالثيحدتو، ا وأنشطتھاعدد األقسام ومھامھ قرارھذا التضمن و
  .قسم التنمية المجتمعية -1
  :ويتألف من شعبتين المرأةقسم حقوق  -2
  شعبة الخطط والبرامج  -أ
  شعبة المتابعة  - ب
  :ن شعبتينألف متوي يقسم الدعم التنسيق -3
  شعبة العالقات  -أ
   يشعبة التعاون الدول - ب
  .تين العليتينللجن يةوالسكرتار يلدعم الفنتوفير ا المرأةدائرة تمكين تتولى و

 :، فلقد أصدر مجلس الوزراء أمرا بتشكيل أما بالنسبة إلقليم كوردستان

لقضايا وتحسين وضع  سات الداعمةورسم السيا المرأةويتولى رعاية مصالح : المرأةلشؤون  األعلىالمجلس  -1
المؤسسة الحامية والراعية  كومة إقليم كوردستان حيث تعتبرھيويعد مفصال رسميا تابعا لح .اإلقليمفي  المرأة

سواء الجانب السياسي  المرأةوالمعبرة عن سياسات وإستراتيجيات الحكومة الكوردستانية في كل ما يتعلق ب
من المادة الثامنة من قانون مجلس  3وذلك حسب البند  المرأةما يتعلق بتمكين في وأ اإلقتصاديوأ اإلجتماعيأو
   .1992لسنة  3رقم  اإلقليمزراء في الو

وقد ورد فيه أن رئيس  2010لسنة  1ن مجلس الوزراء رقم ع رتأسيس المجلس بموجب النظام الصادوقد تم  -2
  .يترأس ھذا المجلس اإلقليممجلس الوزراء في 

ثقافة والشباب، العدل، الداخلية، المالية واالقتصاد، الصحة، التربية، ال: س وزراء ھذه الوزاراتويتضمن المجل -3
تتولى تنفيذ اإلستراتيجيات  التي اإلجتماعيالنوع ولدى ھذه الوزارات، وحدات . ةاإلجتماعيالعمل والشؤون 

 .وتطويرھا في كافة المجاالت المرأةوالمشاريع المتصلة بحقوق 
عضاء في أ 6لى إعلى شؤون المجلس إضافة ربدرجة وزير يقوم باالشراف المباش اعام الس أمينولدى المج -4

  .15/6/2011 فيولى إجتماعاته أ المرأةلشؤون  األعلىالمجلس بدرجة مديرعام وقد عقد المجلس 

  مةالمستدا التنمية أھداف تنفيذھيكلة  في )ة(عضو الوطني لجھازا) ة(رئيس: والعشرون خامسلباب الا

ھداف التنمية أالوطني لتحقيق  المتضمن تشكيل خلية متابعة نتائج التقرير 2016لسنة ) 19(مر الديواني رقم صدور األ
مجلس الوزراء لى إرفع توصياتھا ت ات واإلجراءات الالزمة لتنفيذھا، والتيالمستدامة لغرض بلورة صيغ القرارات والسياس

وكيل وزير التعليم العالي ، الوكيل الفني لوزارة النفط فيھا وممثال، وزير التخطيطالخلية ويترأس  .ألخذ القرار المناسب
وكيل وزير ، تصاالتوكيل وزارة اإل، وكيل وزير التربية، وكيل وزير التجارة، وكيل وزارة الكھرباء، والبحث العلمي

لكل من وزارة التخطيط ووزارة  ناميعال المدراء، ةاإلجتماعيوكيل وزير العمل والشؤون ، وكيل وزيرالصناعة، الصحة
  .تحاداتاإلمدني والمجتمع ال نظماتالنقل وم

كما أن األمانة العامة لمجلس سھا وزير التخطيط أممثلة في اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة التي يتر المرأةن دائرة تمكين إ
 .ل األمين العام، من خال2030أھداف التنمية المستدامة في خلية متابعة  الوزراء ممثلة

  .ية للمشاركة في تنفيذ ورصد إعالن ومنھاج عمل بيجيننتوجد آلية رسمية قائمة لمختلف الجھات المع :أوال
 ً ن باللجنة يرتبطمتم تشكيل فريقين متخصصين ولقد  وجد آلية رسمية للمشاركة في تنفيذ خطة التنمية المستدامةت :ثانيا

يعمالن  ، واللذينق التنمية البشرية وفريق السكان والتنميةيأسھا وزير التخطيط وھما فرالوطنية للتنمية المستدامة التي ير
 .وتحديدا الھدف الخامس الذي يعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين 2030 أھداف خطة عامعلى تحقيق 

  
ة تدامة برئاسلوطنية للتنمية المستمثلت بتشكيل اللجنة ا ،جندة العالميةألطار ھذه اإبدأت وزارة التخطيط عملھا في ولقد 

جندة العالمية ألمجموعة من فرق العمل حسب محاورابتشكيل كما قامت  .العمل عداد خطةإل ، وھي تسعىوزير التخطيط
 ولألالمؤتمر العلمي اولقد عقد  ،ستدام طار تنموي مإطريق في العداد خارطة إلربعة مؤتمرات أوكذلك العمل على عقد 
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وشارك في المؤتمر نخبة من  ،"ليهإالمستقبل الذي نصبو  :2030العراق "عار تحت ش 2016لثاني تشرين ا 24يوم 
   .الباحثين من خالل مجموعة من البحوث المھمة حسب محاورالمؤتمر

، 2018أغسطس / آب2، برئاسة وزير التخطيط في 2018عقدت اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة أول إجتماع لھا في 
من خالل الشراكات التي عقدتھا مع المنظمات ، ھداف التنمية المستدامة في خطة التنمية الوطنية الخمسيةأدماج إ على للعمل

  16." للجنة والجھات الدولية على مستوى الفرق التخصصية التابعة

خطة التنمية  جاءت المرجوة،دون الوصول الى كافة المستويات من  2015نمائية إلنتھاء السقف الزمني لألھداف اإبعد 
مواجھة نجابية وإلخاصة على صعيد الصحة او المرأةھداف تمكين بأھداف ومحصالت مكملة وملبية أل 30+المستدامة 

ويعتبر  .ھدافتحقيق تلك األقصد وضع سياسات لقطاعية حيث تعمل وزارة التخطيط بموجب فريق وطني وفرق  الفقر
يتم و ،تنفيذ المشاريع وفق المدد المحددةلالكافية  التمويالتوتخصيص  مع سياسات الوزارات ھادماجإكبر ھو ألالتحدي ا

 .30+تلك التحديات من خالل التعاون الدولي واالرادة الحكومية المتوجھة نحو تنفيذ خطة التنمية المستدامة ل إجاد حلول
 نسبة ارتفاع(في مرحلتھا األولى بـ  نمائية وخطة التنميةإلعترضت طريق تنفيذ األھداف اإكما بينت الوزارة التحديات التي 

 الى الريف من الھجرة معدالت في زيادةوال ،النفط سعارأ نخفاضإو ،داعش األزمات التي سببھا بسبب% 22.5 لىر إالفق
 الباحثين العاطلين ستيعابإ على قدرته وعدم الخاص القطاع دور نحسارإو ،المنظم غير القطاع في العمل وتفشي المدينة
 الطلب وتزايد الطبيعية الموارد مع موائمته وعدم الرشيد غير السكاني التضخمكما تمثلت األزمات أيضا في  .لالعم عن
 ظواھر بروز باإلضافة إلى ،ساسيةاأل لخدماتل يفتقر الذي العشوائي العمراني التوسعو، توالخدما البيئية الموارد على
 ،ناجحة تنموية سياسات لتنفيذ تحديا تشكلالتي  المخدرات وتعاطي ائريةالعش والنزاعات القانون علىبالتجاوز تمثلت سلبية
   .ھامجال في عالميإلا الدور ضعفو، المستدامة التنمية ھدافأ بأجندة المتعلقة والقوانين التشريعات بعض تفعيل ضعفمع 

 تدامةالمس التنمية وخطة بيجين عمل ومنھاج إعالن ورصد تنفيذ لياتآ: والعشرون دسساالباب ال
   2030 لعام

والقطاع ) كاديميوناأل(المعرفة  ومنظمات المجتمع المدني ومن مجتمعدامة ممثلة بالوزارات ھناك لجنة وطنية للتنمية المست
   :فرق تخصصية ھي 10الخاص موزعين جميعا على الفرق التخصصية التي تعمل تحت مظلة اللجنة المذكورة وبواقع  

  
 فريق القضاء على الفقر -1
 ستدامة موارد البيئة إق فري -2
 قتصاد األخضر فريق اإل -3
 فريق المدن والمستوطنات البشرية -4
 فريق التنمية البشرية  -5
 فريق السكان والتنمية  -6
 فريق التثقيف والتوعية -7
 فريق الحكم الرشيد -8
 فريق االحصاءات والمعلومات  -9

 فريق لجنة الخبراء  -10
  
  :2030ھداف التنمية المستدامة أنية برصد ومراقبة وتقييم ليات الوطنية المعأدناه يعكس اآلن الھيكل المبين إ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
http://mop.gov.iq/office_ministry/view/details?id=29&sub_content=0&id_sub_content=0&sub2content=nothing 16  
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المتابعة خلية

يترأس السيد وزير التخطيط خلية المتابعة، وتضم في عضويتھا وكالء وزارات، منظمات مجتمع مدني، وممثلين 
عن القطاع الخاص. دورھا يكون بعد اعداد تقرير الرصد من قبل اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة تقوم بتوجيه 

البرامج والسياسات لتحقيق االھداف وتقديمھا الى مجلس الوزراء القرارھا والزام  الوزارات والحكومات 
بتنفيذھا المحلية

المستدامة لجنة التنمية المستدامة في المحافظاتاللجنة الوطنية للتنمية

ممثلة وھي  ًأيضا التخطيط وزير السيد يترأس
عام مدير بدرجة ھم ممن العالقة، ذات بالوزارات

 خبير او
وطني تقرير وإعداد األھداف رصد :اللجنة مھمة
الفرق طريق عن المتحقق اإلنجاز حول

الوطنية اللجنة وترفع لھا التابعة التخصصية
دافاألھ  متابعة  خليةالى تقاريرھا

 يرأسھا المحافظ ومعاون المحافظ الفني نائبا للرئيس واعضاءھا:
 مدير البيئة في المحافظة

ممثل عن وزارة الزراعة والموارد المائية
 ممثل عن وزارة البلديات واألشغال

ممثل عن مديرية تخطيط المحافظة التابعة لوزارة التخطيط
رئيس الجامعة في المحافظة
ممثلين عن القطاع الخاص 

المجتمع المدني
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وھي  بيجينمؤتمر  تتجاه مقررا لتزامات العراقإدوائر ولجان تعمل بمھام متعددة لغرض متابعة تنفيذ جھات وتوجد عدة 

  :منھا العراقتتبع مختلف مؤسسات 
                 ھا اللجان التالية وحقوق االنسان والخدمات العامة ومن المرأةس النواب العراقي المعنية بقضايا لجان مجل. 1

البرلماني،  سرة والطفولة، مؤسسات المجتمع المدني والتطويرواأل المرأة، والصحة والبيئة، وحقوق االنسان(
قبة البرنامج الحكومي والتخطيط والمھجرين، لجنة مرا ة والھجرةاإلجتماعيلعمل والشؤون لجنة التربية، لجنة ا

، لجنة الخدمات واالعمار، لجنة المصالحة والعشائر والشؤون لجنة التعليم العاليستراتيجي، اللجنة القانونية، اإل
  :نذكر منھاوالحكومية فضال عن دورالمؤسسات ) لجنة المالية الدينية،

  مانة العامة لمجلس الوزراء األ/ العراقية  أةالمرنة النھوض بواقع جل.  2 
 مانة العامة لمجلس الوزراءألفي ا المرأةدائرة تمكين . 3 
  لس الوزراء جالريفية برئاسة االمين العام لم المرأةاللجنة العليا للنھوض ب. 4    
  .مانة العامة لمجلس الوزراءألفي ا 1325لحنة تنفيذ قرار مجلس االمن المرقم .  5    
  .ة اإلجتماعية في وزارة العمل والشؤون اإلجتماعيدائرة الحماية .  6    
  .دائرة الحماية من العنف االسري في وزارة الداخلية . 7    
  .وزارة التخطيط . 8    
  .في الوزارات العراقية والھيئات المستقلة المرأةمكاتب تمكين . 9    
  المرأة دراسات مركز/ بغداد جامعة.10    
كما موضح في  المنظماتاللف آفاقت وحقوق االنسان، وقد  المرأةالمجتمع المدني المعنية بقضايا  منظمات. 11    

  .االھتمام المتطابقة مع محاور بيجينالصورة من حيث نسبة 
  
  
 

  
  

  
تمييز بينھن، سواء ء من دون مشاركة النساالعمل متواصل في العراق من أجل تدعيم مبدأ المساواة بين الجنسين وضمان . أ

  .انب العملي التنفيذي في مختلف المجاالت وخاصة في المؤسسات الحكوميةوى الدستور أو القوانين أو في الجكان على مست
  :ا التقرير من خالل  طريقين ھمافي كتابة ھذ بيجينساھمت الجھات المعنية بمتابعة وتنفيذ مقررات مؤتمر . ب
لسنة  9العراق المشكل باألمر الديواني رقم في فريق كتابته، وھو المسمى بتقريرضو كونھا عالطريق المباشر وھو . 1

 المرأةرئيسة اللجنة العليا للنھوض بواقع علوش محمد جابرذكرى  الدكتورةرئاسة شراف دولة رئيس الوزراء وإب 2018
  .العراقية

ً تالمتمثل في الطريق غير المباشر وھو . 2 توفير كل ل وذلكحصاءات المطلوبة إلالمعلومات وابزويد الفريق المذكور آنفا
 . لصياغة ھذا التقريرعوامل النجاح 
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  ةالمستدام التنمية أھداف لتنفيذ الوطنيةالمساواة بين الجنسين كأولوية في الخطة : والعشرون سابعالالباب 

ھداف أس من الھدف الخامويعنى  .امةة المستدھداف التنميألمساواة بين الجنسين أولوية رئيسية في الخطة الوطنية لتنفيذ تعتبرا
، بما في ذلك ز التمييالعنف وشكال كل أيتطلب القضاء على  وھذا الھدف .بالمساواة وتمكين النساء والفتياتالتنمية المستدامة 

كانية عتراف بعملھن وإمواإل االنجابيةوالحقوق الفرص في مجال الصحة  لى ضمان توفيرالممارسات الضارة، والسعي إ
نصت ولقد  .ة العامةاإلقتصاديياة السياسية والحصول على الموارد اإلنتاجية والتمتع على قدم المساواة مع الرجال في الح

ن تكافؤ أعلى ) 16(ونصت المادة  ن العراقيين متساوون امام القانون دون تمييز من حيث الجنسمن الدستور بأ) 14(المادة 
لكن  .ء حق المشاركة في الشؤون العامةلمواطنين رجاال ونسالن أعلى ) 20(ن ونصت المادة الفرص حق مكفول لكل العراقيي

اركة ومشاركتھا في صنع القرار محدودا بالرغم من التدابير اإليجابية مثل نظام الكوتا والتأكيد على مش المرأةاليزال دور
ة اإلجتماعيالتنمية البشرية و/لفصل التاسع في خطة الوطنية ر اأشا .ة والسياسيةاإلجتماعية واإلقتصاديفي عملية التنمية  المرأة

على توطين  )فريق التنمية البشرية وفريق السكان والتنمية(تعمل الفرق التخصصية و. ھاى األھداف ووسائل تحقيقلإ المرأة/
  :لدولية، من خاللمنظمات اال بالشراكة معفي الخطط السنوية والتنموية فضال عن الخطط والبرامج الھدف الخامس 

ستراتيجيات لتنفيذ عليھا في الخطط واإلساسية والمھمة التي يجري التركيزبين الجنسين تعتبرمن القضايا األ ن المساواةإ -1
 .ھداف التنمية المستدامةأ

ييم بما يوضح الفجوات والتباينات حسب الجنس لرصد وتق اإلجتماعيالتركيز على توفير البيانات اإلحصائية حسب النوع  -2
 .ھداف التنمية المستدامةأمحرز في التقدم ال

ليات المساواة في تقديم آن تجسد وتعزز أوتحديداً الوزارات التي بإمكانھا  المرأةالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية بقضايا  -3
  .ھداف التنمية المستدامةأالتي تحقق الخدمات 

ھداف المنتدى السياسي رفيع المستوى أل 2019يوليو  في قدمي ھداف التنمية المستدامة الذالطوعي الوطني أل التقرير -4
 .والفتاة المرأةھمية كبرى فضال عن الجوانب المتعلقة بتمكين ألمساواة بين الجنسين ل الذي أعطىالتنمية المستدامة 

 .ولويات الوطنيةواة بين الجنسين وكانت من ضمن األموضوع المساالتي تراعي  2030رؤية العراق  -5
تعليم النساء ة ويشمل مجاالت اإلجتماعيلتنمية البشرية ولركيزة كتمكين النساء  محورت الخطة الوطنية للتمنية ضمنتكما 

  :، كما يليةاإلجتماعيومساھمتھن  اإلقتصاديوصحتھن وتمكينھن 
ة ولجان المصالحركائز خطة العمل الوطنية المشاركة وزيادة تمثيل النساء في المفاوضات والسلم األھلي  -1

  .والتعايش السلمي
 .ليات لضمان تمثيل نسبي عادل ومشاركة النساء في كافة السلطات ومراكز صنع القرارآوضع  -2
 ما ومرحلة المسلحة النزاعات خالل اإلنسانية والفعاليات النشاطات دارةإو وتحديد رسم في النساء شراكإ  -3

 ومبادرات وحلھا النزاعات بمفاوضات ةالخاص القرارات تخاذإو صنع في النساء شراكإ، مع النزاعات بعد
 النزاعات تسوية بعملية مسلحة نزاعات شھدت التي المجتمعات من النساء شراكإباإلضافة إلى  .السالم حفظ
 .المستدام السالم تحقيق بغية ومنعھا النزاعات حل في جزءاً  ليكنّ 

 في النازحات النساء وتشجيع ودعم شراكع إكا وق .األصلية مناطقھن إعمار اعادة في العائدات النساء إشراك - 4
 في للنساء كاملة ومشاركة عادل نسبي تمثيل ضمانمع  .النساء تخص التي بالقضايا واالھتمام المخيمات ادارة
 .السالم بناء ومفاوضات المصالحة لجان كافة

  .تنفيذھا ومتابعة ةاإلجتماعيو ةاإلقتصادي الصعد على النساء تمكين برامج وضع -5
واحتياجات وسبل  المرأةدراج قضايا إالعراقية بالتنسيق مع وزارة التخطيط على  المرأةتعمل دائرة تمكين كما  -6

ً إ على تمكينھا في خطة التنمية الوطنية التي يعمل العراق كما تأخذ الحكومة باالعتبار تمكين  .طالقھا قريبا
  .مل على تحديثھا واعتماد خطة جديدةستراتيجية التخفيف من الفقر التي يجري العاالنساء في 

 اإلجتماعيلنوع ادماج إفي الوزارات والجھات غير المرتبطة بوزارة على  اإلجتماعيتعمل تشكيالت النوع  -7
  .في سياسات مؤسساتھا

ة اإلجتماعيو في الحركات أفي المجال العام سواء بوصفھا فاعلة سياسيا  المرأةفي الوقت الذي تنامى وجود  -8
قتصاديا يتزايد ظھورھا في قوة العمل المأجورة كاستجابة واقعية اللتحاقھا بالتعليم والذي يعد تعبيرا إو أ

  . في العراق المرأةحقيقيا لمساعي تمكين 
  

ستراتيجيات القطاعية والسياسات المتبناة من قبل الحكومة والمتمثلة في وزارة التخطيط إلن خطط التنمية الوطنية واأعلما 
حول توفير فرص التعليم والتوظيف والصحة بما يحقق المساواة بين الرجل  2005 لى ما جاء في الدستور العراقيتؤكد ع

رامل والمطلقات وفاقدي الرعاية دون تمييز مع التأكيد على الفئات الضعيفة كاألمن ن تقدم أو ،للجميع اباعتبارھا حق المرأةو
ستراتيجية التخفيف إة ومن خالل اإلجتماعية للمرأة التابعة لوزارة العمل والشؤون عياإلجتماعملت دائرة الحماية  ولقد .بويةاأل

  .على رعاية النساء فاقدات المعيل 17من الفقر

                                                            
15 CEDAW/C/IRQ/7  -15 August 2018 17  
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  واإلحصاءات لبياناتا: القسم الرابع

  بالمساواة  يتعلقفيما  التقدم عظمتحقيق م فيھا مت التي المجاالتأھم : والعشرون ثامنالالباب 

  :مجاالت فيما يليتتلخص أھم ال

، مع العمل نحصاءات الجنسيإ التي تحدد تطور اإلستراتيجيةو حصائيةإلوالبرامج اأو اللوائح أن القوانيصدارإ .1
  .اإلجتماعيحصاءات النوع إخطة لتطوير أومفاھيمي  طارإ على إيجاد

ت مشتركة بين وكاال ل تقني ولجنةمثل فريق عم ،حصاءات الجنسينإلبين الوكاالت لية تنسيق مشتركة آنشاء إ .2
  .حول إحصاءات الجنسين) االسكوا(سيا آة لدول غرب اإلجتماعية واإلقتصاديالتعاون مع اللجنة 

ستخدام الوقت إستغالل إمثل (ن مواضيع متخصصة أساسية وطنية بشأنتاج معلومات إلجراء مسوح جديدة إ .3
ة اإلجتماعينفيذ المسح المتكامل لألوضاع ت ، )والعنف القائم على اساس الجنس وملكية االصول والفقر واإلعاقة

 اإلجتماعيوالمسح  2019قريبا والمسح الوطني للفتوة والشباب  I- WISH 2 ة في العراقأوالصحية للمر
  .لالسرة اإلقتصاديو

  .نترنيت عن إحصاءات الجنسينإللوحة متابعة مركزية على شبكة ا وأ/ تطوير قاعدة بيانات  .4
  .اإلجتماعيإحصاءات النوع  لكتروني حولأبرنامج   

على سبيل المثال الدورات التدريبية، الحلقات (ستخدام إحصاءات الجنسين إالمشاركة في بناء القدرات لتعزيز  .5
  ).الدراسية حول التقدير اإلحصائي

وعدد من  اإلجتماعيبإحصاءات النوع  ةالمشاركة في االجتماع الخامس لفريق الخبراء والوكاالت المعني .6
 .اإلجتماعيات التدريبية المتعلقة بإحصاءات النوع الدور

  
قام الجھازالمركزي لإلحصاء التابع لوزارة التخطيط العراقية بإصدار مسوحات جديدة تعتمد على أحدث قاعدة كما 

ويستخدم الجھاز في  فيما يتعلق بإحصاءات الجنسين على مستوى العراق 2018-2017عن العام  2019بيانات في 
  .18الدولية والمحلية ومعايير الجودة نيفاتالمعايير والتص هإحصائيات
، وقد تم تحديث الموقع الجنسين إحصاءات عن اإلنترنت شبكة على مركزية متابعة وحدةو بيانات قاعدة رتطويوبالنسبة ل

لوزارات في وبالتعاون مع كافة ا ،أثناء كتابة ھذا التقرير 4/2019/ 3اإللكتروني للجھاز المركزي للمحاسبات في 
  .ذه الوزارات وبالتعاون فيما بينھاالحكومة العراقية بناء على اإلحصائيات والتقارير والدراسات الصادرة من ھ

  
حصاء إلالمؤتمر السنوي الثالث عشر لبالنسبة إلجراء مسوحات جديدة إلنتاج معلومات أساسية متخصصة، تم عقد 

وتنفيذ المسح المتكامل  2020ن حول مناقشة التھيئة للتعداد العام للسكان بالتعاون مع صندوق االمم المتحدة للسكا 2018
بحضور رئيس الجھاز المركزي لالحصاء  I-WISH2الجولة الثانية  - ة والصحية للمرأة العراقية اإلجتماعيلالوضاع 

في الجھاز ومدراء  ومدراء المديريات ينفضال عن حضور المدراء العام، العراقدستان ورحصاء اقليم كإورئيس ھيئة 
  .والجھات ذات الشأناط في مؤسسات الدولة حصاء المحافظات كما حضر المؤتمر أعضاء االرتبإ

اء اإلحصائي، إعتمد الجھاز المركزي العراقي لإلحص وبالنسبة  لبناء القدرات اإلحصائية للمستخدمين لزيادة التقدير
  ".19مساكنلالتكنولوجيا في التعداد العام للسكان وا ستخدامإ"ة بعنوان تدريبات لبناء القدرات وقدم دراس

  إحصاء عملياتفي  وطنية تُعتَمدُ  في تركيز قاعدة بيانات األولوياتأھم  :ونرتاسع والعشالباب ال
   لجنسينا

ستغالل إمثل (ن مواضيع متخصصة أساسية وطنية بشأنتاج معلومات جراء مسوحات جديدة إلإ -1
  .)عاقةالجنس وملكية االصول والفقر واإل ساسأالوقت والعنف القائم على 

على (حصاءات الجنسين إستخدام إحصائي وية للمستخدمين لزيادة التقدير اإلحصائبناء القدرات اإل -2
  .)حصائيالحلقات الدراسية حول التقدير اإلسبيل المثال الدورات التدريبية، و

  .حصاءات الجنسينإنترنيت عن كة اإللوحة متابعة مركزية على شب /وأتطوير قاعدة بيانات  -3
عتبارات المساواة بين الجنسين في صياغة السياسات وتنفيذ البرامج أكثر مراعاة إلستخدام بيانات إ -4

  .والمشاريع
مثل فريق عمل تقني ولجنة (حصاءات الجنسين لية تنسيق مشتركة بين الوكاالت إلآنشاء إ -5

  .)مشتركة بين الوكاالت
                                                            

 18 42-39-08-19-12-gov.iq/ar/2018http://cosit.  
 19 http://cosit.gov.iq/images/news_pictures/2018/conf/3.pdf  
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ومسح القوى  2018في عام  MICS6- (2016)  MNCHSتنفيذ المسوحات مثال تم ،  انأما في إقليم كوردست

وجود لجنة مشتركة مع  .Food security (2016)ومسح  2017ومسح الديموغرافي  2015العاملة في عام 
لعالقة من خالل لية التنسيق بين الوزارات لجمع البيانات من الوزارات ذات اآأيضا و، المركز بغداد في تنفيذ المسوحات

  .وحدات االحصاء

  المستدامة التنمية أھداف في المحرز التقدم لرصد الوطنية المؤشرات: الثالثون الباب

مجموعة عمل وطنية تتآلف من مجموعة عمل في وزارة التخطيط والجھاز المركزي  نشاءبإ ،قامت وزارة التخطيطلقد 
ختلفة في الحكومة العراقية وقاموا بتحديد عدد من المؤشرات لإلحصاء بالتعاون مع مجموعة عمل من الوزارات الم

، على سبيل 20مؤشر 22أما المتعلقة بالجنسيين  اً مؤشر 71لرصد التقدم المحرز في أھداف التنمية المستدامة وعددھا 
  :المثال

 النساء مقارنة بالذكور ينمية بألمؤشرات نسبة ا.   
 ملختلفة مقارنة بالذكورلليم ات تسرب الفتيات من مراحل التعمؤشرات معدال.  
  فظاتمحاجالس المجالس النواب وم يمثيل النساء فتمؤشرات نسبة.  
  المرأةمؤشر حاالت العنف ضد.  
 التي وصلن لنتاج مقارنة بالذكور مؤشرات نسبة النساء اإلمؤشرات نسبة ملكية وحيازات النساء من عناصر ا
   .لذكورمقارنة بامختلف المستويات ناصب قيادية على مل
 جالس النوابملية وحملنتخابات ااإل ينسبة مشاركة النساء ف.   
 مھاتألوفيات ا معدالت.   
 ت إشراف كادر صحيحت الداتعدد الو. 

  في إطار أھداف التنمية المستدامة المتعلقة بالھدف الخامسسياسات الوالمؤشرات ذات األولوية  -أوال

متوفر من مؤشرات والعمل على تضمين ھو عن الھدف الخامس بما  تم اعداد تقريرين من الجھاز المركزي لالحصاء
ـن تضمينھا بسبب يمك مؤشر وبقية المؤشرات ال) 14(ـل صأمن ) 6(لمؤشــرات ضمن المسوح االحصائيـة بعض ا

  .خصوصية المؤشرات وعدم تحديث السجالت االدارية
  :21فيما يخص 2022 -2018تم حصر البيانات وتجميعھا في الخطة الوطنية  ولقد

  :المرأةتعليم  -1
ادية ، المرحلة اإلعد2016 -2015(لإلناث في المرحلة اإلبتدائية للعام الدراسي %  79معدالت اإللتحاق في التعليم . أ

  .)2011في عام % 13.4بدل % 18.5امعي زادت النسبة إلى لنفس العام، التعليم الج% 44
  )2016 -2015(لالم % 4.7( .سية اإلبتدائي والمتوسطة واإلعداديةفي المراحل الدرانسب التسرب من التعليم . ب
  :ةاإلقتصاديالمشاركة -2

أن نسبة النساء العامالت إلى النساء الناشطات  2014لألسرة لعام  اإلقتصاديو اإلجتماعيأظھرت بيانات المسح 
  .2014عام % 29ات إقتصادياً بلغت نسبة النساء العامالت في القطاع الخاص إلى الناشط .%78إقتصادياً بلغت 

  المرأةصحة  -3
 2015، 2014، 2013إرتفع ھذا المؤشر خالل األعوام  الوالدات التي تجري بإشراف موظفي الصحة المتخصصين

على التوالي، وھو بذلك يحقق الغاية المرجوة للھدف المخطط له % 95.5، %91.5، %87.7بشكل تدريجي إذ بلغ 
 ً لوفيات المبكرة باألمراض أما بالنسبة ل .م مستوى الخدمات الخاصة بالصحة اإلنجابيةيلتقيالذي يعكس مؤشراً مھما

 58.9سمة، بدل ن 100000إمرأة لكل / حالة وفاة 41إلى  2015إنخفضت حالة الوفيات في عام فقد  ،منقولةغيرال
ً وھو مؤشر إيجابي  2015إلى  2009نسمة خالل السنوات من  100000إمرأة لكل / حالة اإلصابة بسرطان أما . أيضا

ً أظھرت بيانات وزارة الصحة، إرتفاعالنساء فقد الثدي لدى  إلى  2015في حاالت اإلصابة بسرطان الثدي عام  اً كبير ا
، نتيجة للمحددات البيئية %19حيث بلغ في ھذه السنة  2009منذ  وھو أعلى معدل% 30.6معدل كبير يصل إلى 

                                                            
 20 50-38-80-29-03-http://cosit.gov.iq/ar/2013  
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يقتضي التدخل ببرامج صحية مدروسة للحد من  ى األوضاع الصحية بشكل عام، مماوتأثير العمليات اإلرھابية عل
  .المخاطر

  :ةاإلجتماعيالحماية  -4
، وھو مؤشر إيجابي أيضاً 471318إلى  2015 -2010ة للسنوات اإلجتماعيإرتفع عدد المشموالت بشبكة الحماية 

  .العراقية المرأةة التي تلقاھا اإلجتماعيللرعاية 
  ةاإلجتماعيضاع األو -5

 في التحليل الشامل لألمن الغذائي والھشاشة مسح وفق الوطني، المستوى على أسر يترأسن الالتي النساء نسبة بلغت
 13.6بغداد العاصمة في أسرسجلت يترأسن الالتي للنساء نسبة أعلى ان مالحظة مع ، %2016،10.5لعام العراق

  .السنوات السابقة مع وبالمقارنة  % 12.3 وبنسبة السليمانية محافظة تلتھا ، %
 نسبة للنساء أعلى ، مع مالحظة أن % 53.9فأكثر سنة 12بعمر الوطني المستوى على المتزوجات النساء نسبة بلغت

التحليل الشامل  وفق مسح%  56.9 المثنى محافظة في سجلت المحافظات مستوى على أعاله، للعمر المتزوجات
اللواتي تزوجن من ) 49-20(نسبة النساء للفئة العمرية  بلغت كما ، 2016 لعام العراق في والھشاشة الغذائي لألمن

  %).24.8( 2018لسنة ) MICS-6(سنة حسب بيانات المسح العنقودي متعدد المؤشرات  18قبل سن 
  

 ب�ينوبالمقارن�ة   2009 ع�ام حال�ة )246430( ال�وطني الص�عيد عل�ى المس�جلة الزواج لحاالت مستويات أعلى بلغت
ً إ نجد ،) ( 2016 - 2009 السنوات  نعك�سإ مم�ا ، 2014ع�ام مس�توياتھا أدن�ى لتبل�غ الزواج على اإلقبال في نخفاضا

 حال�ة) 190026( لتبل�غ ال�زواج ح�االت بانخف�اض جلي�ا ذل�ك وظھ�ر. س�تقرارهإو وحركته المجتمع ديناميات على سلبا
 .السابقة مستوياته إلى يصل لم انو ذلك بعد رتفعإو عاد الزواج على اإلقبال نأ إال زواج،

 
ً إ الزواج مستويات نخفاضإ يقابل  رتفاع حاالتإ األعلى القضاء مجلس بيانات تؤشر إذ الطالق، حاالت في رتفاعا

ً  رتفاعاإ 2016عام  شھد بالمقابل. طالق حالة) 59515( وبعدد 2011 عام في مستوياتھا أعلى لتبلغ الطالق  ملحوظا
 .2014 سنة حالة الف) 52028 (بـ  مقارنة حالة ألف)  56594( بلغت التي الطالق لحاالت

 
  8552الحاالت عدد بلغ إذ ،2016 عام مستوياته أعلى سجل متصاعدة أسرى عنف حاالت العراقي المجتمع شھد
 والطفل رةاألس حماية في أقسام والمتبقية والمنجزة المسجلة التحقيقية القضايا من توثيقه تم ما وفق أسرى، عنف حالة
 وبواقع المرأة على عتداءإ دعاوى الداخلية وزارة في المجتمعية الشرطة سجلت .العراق في األسري العنف من

وسجلت مراكز الدعم النفسي  .والنفسي واللفظي الجسدي العنف مقدمتھا في كان ،2016عام  في دعوى) 10701(
بغداد ، بابل ، النجف االشرف ، كربالء المقدسة ، ( افظات التابع القسام دائرة الحماية االجتماعية للمراة  في مح

حالة من خالل ) 2944(عدد حاالت  عنف متنوعة  بلغت ) سھل نينوى / صالح الدين ، ديالى ، االنبار، الموصل 
  .مراجعة النساء الى  تلك المراكز

األرام��ل  م��ن اً كبي��ر اً ع��دد ترك��تو خ��اص بش��كل الم��رأة عل��ى والتھجي��ر الن��زوح وعملي��ات اإلرھابي��ة العملي��ات أث��رت
 تبع�ه وم�ا البي�ع والش�راء وأ �تص�ابلإلختطاف واإل تعرضن الالتي النساء عدد بلغ وقد األسر، معيالت من والمطلقات

  .201522لعام  العراق في المرأة حرية منظمة إحصاءات بحسب مرأةإ) 4000( نفسية أضرار من
  في اإلستراتيجيات القطاعية المرأة -6

  )2017 - 2013( المرأةالوطنية لمناھضة العنف ضد  تراتيجيةاإلس* 
  )2018 - 2014(العراقية  المرأةالوطنية للنھوض بواقع  اإلستراتيجية* 
  .الريفية المرأةإستراتيجية * 

  
لم يتم تنفيذ ھذه اإلستراتيجيات أعاله بالمستوى المطلوب نظراً للظروف التي مر بھا العراق خالل مدة إعداد ھذه 

  .ستراتيجياتاإل
  ).2022-2018(في خطة التنمية الوطنية  المرأةأھداف تمكين 
ً  المرأةتمكين : الھدف األول   .علمياً ومعرفيا
ً  المرأةتمكين : الھدف الثاني   .إقتصاديا
ً  المرأةتمكين : الھدف الثالث   .صحيا
  .في المناطق المتضررة من اإلرھاب المرأةتمكين : الھدف الرابع

  .في القطاع الخاص المرأةتوسيع مشاركة : الھدف الخامس

                                                            
  .240إلى الصفحة رقم 239، والصفحة رقم 237إلى صفحة  235الصفحة رقم  2022 - 2018خطة التنمية الوطنية   22
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، وجاء 23"التنمية المستدامة نحو تمكين أفضل للنساء العراقيات" أما عن وزارة التخطيط فقد دمجت الھدف الخامس بعنوان 
  :العنوان كالتالي

  .ن وتمكين كل النساء والفتياتتحقيق المساواة بين الجنسي: خامسالھدف ال
  .ل التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكانالقضاء على جميع أشكا 5.1
القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات، بما في ذلك اإلتجار في البشرو اإلستغالل الجنسي وغير  5.2

  .ذلك من أنواع اإلستغالل
  .قسري و ختان اإلناثالقضاء على جميع الممارسات الضارة من قبيل زواج األطفال والزواج المبكر والزواج ال 5.3
لبنى التحتية اإلعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة األجر والعمل المنزلي وتقديرھا من خالل توفير الخدمات العامة وا 5.4

ً على الصعيد اإلجتماعي ووضع سياسات الحماية ة وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل األسرة المعيشية حسبما يكون ذلك مناسبا
  .الوطني

مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لھا للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع  المرأةالة مشاركة كف 5.5
  .ة والحياة العامةاإلقتصاديالمستويات صنع القرار في الحياة السياسية و

النحو المتفق عليه وفقاً ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية وعلى الحقوق اإلنجابية على  5.6
  .نھاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات إستعرضت ذلكوم لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية

ً متساوية في الموارد  المرأةالقيام بإصالحات لتخويل   5.7 ة، وكذلك إمكانية حصولھا على حق الملكية اإلقتصاديحقوقا
  .رھا من الممتلكات وعلى الخدمات المالية  والميراث والموارد الطبيعية وفقاً للقوانين الوطنيةوالتصرف في األراضي و غي

  .المرأةتعزيز إستخدام التكنولوجيا التمكينية وخاصة تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت من أجل تعزيز تمكين  5.8
والتشريعات القائمة من ھذا القبيل للنھوض بالمساواة  إعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة للتنفيذ وتعزيز السياسات 5.9

  .بين الجنسيين وتمكين كل النساء والفتيات على جميع المستويات
  الرئيسية المسوحات طريق روتيني عن بشكل تقدم التي التقسيمات - ثانيا

  الموقع الجغرافي  .1
  الدخل  .2
  الجنس .3
  العمر .4
  التعليم  .5
  ةاإلجتماعيالحالة  .6
  وضع الھجرة .7
  .االعاقة .8
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