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  رئيس مجلس الوزراءالسيد  كلمة
من إشتركن وإشتركوا، في صياغة كل هذه الكلمة محييا أوالً عمل  إنه لمن دواعي سروري، أن أخط

  ر بيجين، على مختلف إختصاصاتهم ومواقعهم لنتمكن من تقديمه بين أيديكم.تقري

 السنوات خالل اإلرهاب كان األخيرة، العقود خالل والحروب الكوارث من العديد راقالع واجه لقد
 وعطلت والتنظيمية والمالية البشرية طاقاتنا من الكثير فإستنزفت وخطراً، وطأة كثرهاأ الماضية
 وبالذات مواطنينا حياة على األثر أأسو لها كان كما ا.وبرامجن مخططاتنا وأربكت التنموية مسيرتنا

 بتصميم المواجهه وخضنا التحديات فرفعنا نستسلم، لم لكننا اويالته قسراً  تحملن الالتي مواطناتنا
 والسالم، السلم إحالل إلى والسعي واإلرهاب الشر قوى دحر طليعتها في عديدة، أهدافا فحققنا وإرادة،

 أن متيقنون أننا غير اإلجتماعي النسيج إلى واللحمة التماسك إعادة الى هادفين واألمان، األمن ونشر
 الوحشي اإلرهاب ضحايا كل دموع نكفكف لم طالما منقوصة تبقى أهميتها على األهداف هذه تحقيق
 .المرأة مقدمتهم وفي داهمنا الذي

ومن هذا المنطلق، أعتبر أن الخطوات التي أٌنجزت والتي تضمنها تقرير بيجين، ما هي إال البداية لما 
اإلرهاب والفئات المهمشة وفي طليعتها النساء والفتيات لذلك، نعتبر أن يجب تحقيقه إلنصاف ضحايا 

التشخيص الذي سلكته لجنة إعداد وصياغة هذا التقرير، هو تشخيص واقعي ألشكال معاناة المرأة 
العراقية في المدينة والريف والبيت وفي العمل من ناحية ولما تشهده التشريعات والهياكل التنظيمة من 

عض جوانبها من ناحية أخرى. باإلضافة إلى إعتراف التقرير بشجاعة، بهيمنة العادات نقص في ب
والتقاليد والثقافة الذكورية، وبما يقترحه من حلول أهما التشريعات التي تكفل للمرأة كامل حقوقها، 

يس منًة ومنذ الطفولة، أسريا وتعليميا ومهنيا كمواطنة بالتساوي مع المواطن الرجل إستحقاقا لها ول
 .عليها

وفي هذا الصدد، اليفوتني أن أٌشيد بالدور الحيوي لمجلس النواب في إنجاح هذا التوجه الحضاري 
الذي سيسجله التاريخ لدولتنا ولشعبنا، وسيرفع من مكانتنا بين الدول المتقدمة، المدافعة عن نسائها 

الحقيقية لدوام أي إصالح هي ورجالها والتي تتطلع لضمان حقوق أجيالها القادمة. إن الضمانة 
إصالحي من أي إرتداد أو تعد من أي جهة  مرتكزاته التشريعية، فالقوانين هي الحامية لكل مسار

عضاء مجلس النواب الموقر نساًء ورجاالً أن يعطوا األولوية بأ ألهيب الفرصة هذا أغتنم لذلك .كانت
القوانين الضابطة لحقوق المرأة واألسرة  لمشروع قانون مكافحة العنف االسري، ولغيره من مشاريع

والطفولة. وخاصة لمشروع القانون الذي ينظم اآللية الوطنية الجامعة لقضايا المرأة ضمن نظام هيكلي 
موحد، ينسق أدوار ومهام مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية بتلك القضايا بحسب تنوع اختصاصتها 

  مبتغاه من إحداثها.من أجل ضمان تكاملها وتحقيق الجدوى ال

كد في النهاية أن السبيل في البلوغ لهذه الغايات النبيلة من دون تكاتف جهود مختلف وبقي أن أٌ 
األطراف اإلجتماعية والرسمية واألهلية، حتى نحقق وعيا جماعياً ونضجاً مدنياً يرتقي بذهنياتنا جميعا 

نة التي تستحقها كمواطنة كاملة الحقوق جتماعي حضاري تكون فيه للمرأة المكاإ من أجل تحقيق تحول
مثل الرجل تماما. ولن يكون ذلك إال بإنصافها ومنحها الفرص التي تحتاجها طيلة مراحل حياتها في 

إلى مراكز صنع القرار ولن تكون هذه الغايات  كل المجاالت التربوية والمعرفية والمهنية، وصوالً 
  بعزيزة على دولتنا وعلى شعبنا العريق.

  دل عبد المهديعا          
 رئيس مجلس وزراء 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، وهذا أدى الى زيادة نسبة األرامل واأليتام. وحسب اإلحصائيات، هناك 

)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 وهناك نسبة )22.5 %( تحت خط الفقر في عام 2014، وأغلبها أسر تعيلها النساء، باإلضافة إلى )7.3 %( من عمالة األطفال من 

عمر )5-17( سنة.

لذا س��عت حكومة العراق اإلتحادية وحكومة إقليم كوردس��تان والتي تعمل تحت سقف دس��تور 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 

مجه��ودات الجميع لدعمها وضمان جدواها. من ناحية أخرى، قد 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 

التقريرالخ��اص بإتفاقية القضاء على جميع أش��كال التمييز ضد المرأة، المصادق عليه بحس��ب قرارمجلس الوزراء المرقم 159 في 

2019/3/24، وتقرير تنفيذ خطة العمل الوطنية العراقية لقرار مجلس األمن رقم 1325 بش��أن المرأة والس��الم واألمن )2018-2014(، 

ث��ة( )2018-2030(، ورؤية العراق  وإس��تراتيجية التخفيف من الفقر)2018-2022(، وإس��تراتيجية مناهض��ة العنف ضد المرأة )المحدَّ

في التنمية المس��تدامة 2030، وتقرير العراق الطوعي الوطني ألهداف التنمية المس��تدامة 2019، والتقارير اإلحصائية الصادرة عن 

الجهاز المركزي لإلحصاء وتقاريرأخرى صادرة عن وزارة التخطيط. 

وس��يتناول ه��ذا التقرير عرضااً لم��ا قامت به الحكومة العراقية وبضمنها أقليم كوردس��تان والمنظمات غي��ر 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 عشر، في حين يتناول القسم 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 التقرير.
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القسم األول: األولويات واإلجنازات والتحديات والعوائق

الباب األول: حتليل أهم اإلجنازات والتحديات والعوائق: 
ملبدأي  وفقا  املشاركة  أجل  من  وإجتماعيا  وسياسيا  إقتصاديا  ومتكينهن  النساء  لصالح  تعزيزالتمييزاإليجابي  العراق  يتبنى 
التكافؤ واملساواة وتفعيل احلقوق التي يقرها الدستور لضمان الدورالفاعل لهن كمحرك للنمو ومصدر لإلنعاش اإلقتصادي وتهدف 

للتماسك اإلجتماعي واملشاركة في صنع وتنفيذ القرار السياسي. 
الدولة على االصالح والتغيير مبا يزيد من قدرات النساء وميكّنهن أسريا ومجتمعيا من إتخاذ القراراألسري، فإمنا هي  وإذ تركز 
تهدف كذلك إلى توفير دعائم أسرة ومجتمع متماسكني، بعيدا عن عتبات الفقر والعوز والعنف واخلوف، ويضمن للمرأة ولألسرة 

ِّزة للكرامة اإلنسانية والنمو املستدام. جودة احلياة املعز
1 - أهم اإلجنازات:

ميكن تلخيص أبرز اإلجنازات على مدى السنوات اخلمس املاضية في مجال متكني املرأة كاآلتي: 
متكني املرأة ضمن خطة التنمية الوطنية 2022-2018 

إنطالقا من مبدأ اإلستثماراألمثل للموارد البشرية، تبنت خطة التنمية الوطنية )2018-2022(، برنامجا لتمكني املرأة 
ضمن محورالتنمية البشرية واإلجتماعية. ويُعنى هذا البعد بدعمها معرفيا وصحيا وإقتصاديا. وقد مت حتديد عدد من 
األهداف التي ستساهم في الوصول الى إمرأة عراقية متمكّنة علميا وصحيا وإقتصاديا وخاصة في املناطق املتضررة 

من األعمال اإلرهابية. 
املرأة في أهداف التنمية املستدامة 2030أ- 

مت تشكيل فرق متخصصة لتنفيذ خطة أهداف التنمية املستدامة 2030 ومن بينها: فريق التنمية البشرية واإلجتماعية 
الذي يعمل على رصد ومراقبة األهداف املتعلقة باجلوانب اإلجتماعية بشكل عام واملرأة بشكل خاص:

 رؤية العراق 2030 في اجلانب املتعلق باملرأة: “إمرأة متعلمة معافاة قادرة على أداء دور تشاركي فع���ال مستدام 	
في االقتصاد واحلياة اإلجتماعية”. وتعمل احلكومة على حتقيق الرؤية وفق السياق الزمني احملدد 2030.

 التنمية املستدامة: »حتقيق املساواة بني اجلنسني 	 الرؤية في حتقيق الهدف اخلامس م��ن أهداف  تصب هذه 
والعاشر  والثامن  والرابع  والثالث  والثاني  )األول  األهداف  حتقيق  في  وكذلك  والفتيات«  النساء  كل  ومتكني 

والسادس عشر(.
 إلتزم العراق هذا العام 2019، بتقدمي تقريراالستعراض الطوعي الوطني ألهداف التنمية املستدامة 2030 في 	

املنتدى السياسي رفيع املستوى ألهداف التنمية املستدامة. ولقد أعطى التقريرأهمية لقضايا املساواة بني 
اجلنسني وقضايا املرأة بشكل عام. 

 املسوح 	 خالل  من  توفيراملؤشرات  على  وتعمل  باملرأة  تُعنى  التي  باألهداف  اخلاصة  املؤشرات  ومراقبة  رصد 
واإلستبيانات بالتنسيق مع اجلهاز املركزي لالحصاء.

املرأة في قرار مجلس األمن 1325 ب- 
وضعت احلكومة العراقيه خطة لتنفيذ قرارمجلس األمن 1325 لسنة 2017متضمنة أنشطة تسعى إلى متكني املرأة 
في حاالت األمن والسالم واحلرب وجتري متابعة األنشطة من قبل فريق معني بهذا الشأن متكون من العديد من الفاعلني 
لتحقيق ركائز اخلطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن 1325 وهي القائمة على املشاركة واحلماية والوقاية. ثم حلقت 

خطَة الطوارئ اخلطُة اإلنتقالية لعام 2018 ويقع اآلن اإلعداد لرسم اخلطة الوطنية الثانية للفترة  2022-2019.

املرأة في اإلستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر: 	- 

دمجت قضايا املرأة في احملصالت الواردة في اإلستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر )2014-2018( وذلك 
بهدف تعزيز قدرات املرأة الفقيرة ومتكينها من خالل توفير القروض وسبل العيش األخرى.

متكني املرأة في وثيقة إطار إعادة إعمار املناطق احملررة: د- 

إعادة  وثيقة  في  واإلجتماعية  البشرية  بالتنمية  املتعلق  الهدف  لتحقيق  تنفيذية  خطة  التخطيط  وزارة  أعدت 
إعماراملناطق احملرّرة لتعزيز مشاركتها في عمليات إعادة اإلعمار. كما تضمنت احلد من بطالة النساء، أهمية تشغيل 
النساء ومتكينهن، واحلد من تسرب النازحات من املدارس، وأيضا تأهيل الناجيات من العنف اجلنسي وإعادة إدماجهن في 

اجملتمع، التدريب على املهارات احلياتية وحتقيق دميومة التعليم.
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د- اإلستراتيجية الوطنية ملناهضة العنف ضد املرأة )2017-2012( 

جرى حتديثها لكي يكون مداها من 2018-2030، واإلستراتيجية الوطنية للنهوض بواقع املرأة العراقية )2018-2013(، 

التي صيغت بالتعاون مع اجملتمع املدني والتي سوف يشرع في حتديثها قريبا.

و- اإلستراتيجية الوطنية لتطوير وضع املرأة في إقليم كوردستان العراق )2026-2016( 

إن مجاالت اإلهتمام الرئيسية فى هذه اإلستراتيجية هي )اإلطار القانوني والتشريعي، التعليم، الصحة العامة والصحة 

االجنابية، مشاركة املرأة ومتكينها في اجملال اإلقتصادي، املشاركة في اجملال السياسي وإتخاذ القرار(. أما اجلهات املشاركة 

في التنفيذ، فهي وزارات الداخلية، العدل، الصحة، التربية، والعمل والشؤون اإلجتماعية. 

2-  متكني املرأة العراقية بني العوائق والتحديات:

باملناصب  تعلق  ما  اجملاالت سواء  والرجل في مختلف  املرأة  بني  متيز  ال  العراقية  والقوانني  التشريعات  أن  الرغم من  على 

متارس  تزال  ال  الذكورية،  الهيمنة  منها  وخاصة  املتوارثة،  واإلجتماعية  الثقافية  العوامل  إن  إال  العليا،  أواملراكز  القيادية 

تأثيرها كمحّددات رئيسية لتلك األدوار، األمرالذي ساهم في احلد من تفعيل بعض التشريعات اخلاصة بدعم متكني املرأة 

واملساواة مع الرجل بالرغم أنه منصوص عليها في الدستور. غير إن الوعي بهذه احلقائق اليكفي لوحده لتغيير األمر الواقع 

وحتدي جملة العوائق التي تقف حجر عثرة أمام طموحات ذلك التغيير. 

ومن بني هذه العوائق: 

أكثرعرضة  املرأة  يجعل  مبا  اإلجتماعي  النوع  على  القائم  التمييز  إلى  يعود  التنموية  امليادين  في  من حيف  املرأة  تعاني   -1

في  والتعليم  املعرفي  التمكني  ووقوعها ضحية ضعف  عليها  والسيطرة  املوارد  إلى  الوصول  عن  وعاجزة  الفقر  لتداعيات 

مراحله اخملتلفة وبالتالي سقوطها فريسة للبطالة أو العمل من دون أجر خاصة في األرياف، وهو ما يخلف ضغوطات وتبعات 

نفسية خطيرة على النساء. هذا فضال عن قلة فرص وصولهن إلى مراكز صنع القرار في الوزارات ومؤسسات الدولة. 

2- التأثير السلبي للظروف القسرية والقاسية التي مرّ بها العراق خالل السنوات اخلمس األخيرة، على بنية ومؤسسات 

ق الفجوات بني اجلنسني، وخفَّض من الدعم املادي ألنشطة متكني املرأة. اجملتمع كافة، األمر الذي عمَّ

3- زيادة نسبة األرامل واأليتام، وبالتالي زيادة عدد األسرالفقيرة نتيجة تردي األوضاع األمنية وسيطرة عصابات داعش 

اإلرهابية على بعض احملافظات.

4- إرتفاع نسبة تسرب اإلناث من املدارس في املرحلتني املتوسطة واإلعدادية بسبب العوامل اإلقتصادية واإلجتماعية 

بشكل عام، إضافة إلى الظرف األمني.

5- إفتقاد العديد من السياسات واخلطط احلكومية إلى مؤشرات لقياس األثر والتقييم حول مشاركة النساء في إعادة 

اإلستقرار وبناء األمن والسالم واملصاحلة اجملتمعية، وتوفيراحلماية الكافية أثناء النزاعات املسلحة. هذا، باالضافة الى أن 

املوازنة العامة غير مستجيبة أو حساسة للنوع اإلجتماعي. وبالتالي، يتحتم من أجل إيجاد حلول لهذا الواقع، توفير 

الفرص السانحة للمرأة باإلرتقاء العلمي واملعرفي عموما وأخذ املكانة التي تستحقها في احلياة العامة. 

6- منذ إلغاء منصب وزيرة الدولة لشؤون املرأة، في 2015، أنشئت هيئات ودوائر متداخلة املهام واألدوار، مما سبب تشتت 

اجلهود واملوارد، وهذا بدوره عطل النهوض بوضع املرأة. وهو ما دعا إلى وجوب إنشاء آلية وطنية جامعة لقضايا املرأة من 

أجل تدارك ضعف تطبيق اخلطط الوطنية والبرامج اخلاصة بالنهوض باملرأة. وقد بدأت اللجنة البرملانية للمرأة واألسرة 

والطفولة مبناقشة مسودة قانون في 4 ماي 2019، حول إنشاء »اجمللس األعلى للمرأة العراقية«. 

7- إن وجود هيئات وإستراتيجيات من دون خطط عمل وميزانيات وجداول زمنية لتنفيذها، يجعل من الصعوبة مبكان 

أن يوجد تنفيذ حقيقي على أرض الواقع لإلتزامات الوطنية والدولية. وهوما ميثل بالتالي عائقا أمام ضمان حقوق املرأة 

السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والتوعوية.

8- أما الفرص الضائعة، فلقد متثلت في عدم إقرار قانون مكافحة العنف األسري خالل الدورة البرملانية املاضية، 2014-

2018، بالرغم من حمالت املناصرة ملنظمات اجملتمع املدني والشراكة مع احلكومة ومجلس النواب، التي أنتجت صيغة 

تلبي احلاجة إلى حد ما في توفير احلماية وإعادة التأهيل للضحايا، وأيضا السعي للحد من ممارسات العنف األسري 

وعدم إفالت اجلناة من املساءلة والعقاب. لكن األمل يبقى معقودا على تدارك النقص في الدورة البرملانية احلالية، ولَِم 

ال في بحر سنة 2019 .
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وبقدر ضخامة وخطورة مجمل هذه التحديات والعوائق، يجب أن تكون احللول أقوى من أجل التغلب عليها، والسعي 

اً في عملية التنمية  ملشاركة املرأة سياسيا ووصولها إلى مواقع صنع القرار، وهو ما من شأنه أن يحقق إسهاما كبيرا

الشاملة واملتوازنة وميكّن العراق من حتقيق األهداف الدولية السبعة عشر للتنمية املستدامة واخلطة الوطنية للتنمية.  

.  الباب الثاني: أهم األولويات لتسريع تقدم املرأة والفتاة: 
أهم األولويات للحكومة كانت السيطرة على ملف احلماية اإلجتماعية والعناية به للفئات األولى بالرعاية، وخاصة املرأة، 

فأجنزت ما يلي:

1( القضاء على الفقر ودعم اإلنتاجية الزراعية واألمن الغذائي:

تبنى العراق إستراتيجية لتخفيف الفقر في العراق للسنوات )2014-2018(، وقد إحتوت هذه اإلستراتيجية على برامج 
لدعم اإلنتاج الزراعي واألمن الغذائي من خالل توفير وإدامة البنى التحتية الداعمة لإلنتاج والتسويق. 

وعدم  املساواة  مبادئ  لأللفية،  اإلمنائية  واألهداف   )2017-2013( اخلمسية  الوطنية  واخلطط  اإلستراتيجيات  تضمنت 
التمييز بني مختلف شرائح اجملتمع العراقي وتخفيف الفقر ووطأة الوضع اإلقتصادي واإلجتماعي املتردي للفئات الهشة 
 2012/12/1 فعال. فلقد بلغ عدد القروض املقدمة للنساء ضمن سياسة التخفيف من الفقر)11090( قرضااً للفترة من 
ولغاية 2016/12/27، واملشاريع الصغيرة املدرة للدخل )24033( قرضااً للفترة من 2013/11/24 ولغاية 2017/6/30، واخلدمات 
الصناعية )370( قرضااً للفترة من 2015/10/1 ولغاية 2017/6/30، والتأهيل اجملتمعي )388( قرضااً للفترة من 2007 ولغاية 
2017/6/30. وبالرغم من كل هذه اجلهود، فإنها ال ترقى حلجم املشكلة، واملزيد من اجملهودات ال زالت محتاجة للتخفيف من 

الفقر، مثلما تسعى إليه اإلستراتيجية احلالية )2018-2014(.
إعادة تشكيل اللجنة العليا إلدارة سياسات التخفيف من الفقر وذلك من خالل قرار مجلس الوزراء املرقم )344( لسنة 
2017 الذي ينص على تعديل الفقرة )1( من البند )ثالثااً( من قرار مجلس الوزراء رقم )409( لسنة 2009 لتصبح برئاسة 
واإلسكان  اإلعمار  التخطيط،  الصحة،   ، التربية   ، التجارة  )املالية،  وزراء  السادة  وعضوية  الوزراء  مجلس  رئيس  السيد 
الوزراء، رئيس  الزراعة(، إضافة الى السادة )األمني العام جمللس  والبلديات واالشغال العامة، العمل والشؤون اإلجتماعية، 
الهيئة الوطنية لإلستثمار، وزيرالتخطيط في حكومة إقليم كوردستان العراق، واملدير التنفيذي إلستراتيجية التخفيف 

من الفقر(.

أما فيما يتعلق باإلنتاجية الزراعية وباألمن الغذائي، متحورت إجنازات قسم تطوير املرأة الريفية في وزارة الزراعة في: 

  إقامة مشاريع زراعية للنساء الريفيات في اجملاالت الزراعية )النباتي واحليواني( وعلى مستوى مزرعة العائلة.	

  تطوير معارف ومهارات املرأة الريفية واليافعات في إستثمار احملاصيل الزراعية والفائض عن احلاجة في الصناعات 	
الغذائية والتركيزعلى الصناعات القروية باستغالل وإستثماراملواد األولية املتوفرة في املزرعة وتنفيذ مشاريع 

إنتاجية لإلرتقاء مبستوى دخل األسرة الريفية. 

  تنمية وتطوير الوعي البيئي والصحي لألسرة الريفية واالهتمام بتربية األطفال وتوعية وتثقيف املرأة الريفية         	
في اجلوانب التي لها دور في التنمية اإلجتماعية واإلنسانية. 

  عقد الندوات اإلرشادية املتخصصة في اجملاالت الزراعية والصحة والبيئة، وإقامة املعارض واملهرجانات الزراعية 	
في مجال الصناعات القروية والغذائية.  

  رفع كفاءة أداء النساء الريفيات من خالل إعداد وتنفيذ مناهج تدريبية متخصصة بالتنسيق مع ق�سم تطوير 	
القوى العاملة واملراكز التدريبية في احملافظات.  

كما طبقت وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية، عبر دائرة احلماية اإلجتماعية للمرأة، مشروع تطوير املرأة الريفية وبالتنسيق 
مع وزيرة الدولة لشؤون املرأة سابقااً واملبادرة الزراعية لغرض إستحصال القروض للمرأة الريفية، باخلطوات التالية: 

  تأهيل وتدريب املرأة الريفية علميا وثقافيا وماديا ومتكينها إقتصاديا وإجتماعيا.	

  رئاسة جلنة منح القروض الزراعية للمرأة الذي مينحها املصرف الزراعي على مشروع تنمية املرأة الريفية مببلغ 	
)5( ماليني دينار عراقي لكل مشروع من املشاريع الصغيرة في بغداد واحملافظات. 

  مساعدة املستفيدات للحصول على قرض من مصرف الرشيد احلكومي بعد تقدمي مشروع صغيرأو متوسط                	
املشروع                        بقيمة  مبلغه  يرتبط  الذي  القرض  على  واحلصول  املشروع  إقامة  كيفية  على  املرأة  توجيه  ويتم 
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)دراسة جدوى( من )2( الى )5( مليون دينار عراقي.

 مصرف 	 مع  وبالتعاون  واحملافظات  بغداد  في  معاملة   )4500( باجناز  اإلجتماعية  والشؤون  العمل  وزارة  قيام   
التعاوني الزراعي في برنامج تنمية املرأة الريفية حلصول املستفيدات على قروض املصرف مببلغ )5,000,000( 

خمسة ماليني دينار عراقي إلقامة مشاريع مدرّة للدخل. 

  املشاركة في املعارض احمللية والدولية للمنتوجات الريفية لهدف تسويق املنتجات الريفية.	

 الصحية 	 املراكز  األولية عن طريق  الصحية  الرعاية  الريفية خدمات  املناطق  في  للمرأة  الصحة  وزارة  تقدم   
املتواجدة في مناطقهم كخدمات )الصحة االجنابية، التوعية الصحية في كافة اجملاالت التي تهم صحة املرأة 

في كافة مراحلها العمرية(، ولكن هناك نقص حاد في عدد املراكز الصحية في القرى واألرياف. 

 اً لتوصيات اللجنة العليا الصالح البطاقة التموينية املشكلة باالمر الديواني رقم لسنة 39 لسنة 2015 	  تنفيذا
املباشرة مبشروع البيئة التجريبية إلصالح نظام البطاقة التموينية، علما بأنها ال تشمل املرأة فقط. 

احلصول على الرعاية الصحية مبا في ذلك حقوق الصحة النفسية واجلنسية واإلجنابية:( 2
عملت وزارة الصحة العراقية من خالل مجموعة من اإلجراءات والسياسات على تعزيزالصحة النفسية، اجلنسية، 

واالجنابية للمرأة من خالل اإلجراءات التالية:

 اً لها، نظاما 	  وضع إستراتيجية لصحة األم والطفل والصحة اإلجنابية )2013-2017( التي تضع الرؤية اآلتية إطارا
صحيا يعتمد الرعاية الصحية األولية كمرتكز أساسي يضمن خدمات صحية تلبي إحتياج الفرد واجملتمع وتهدف 

إلى خفض وفيات األمهات.
  زيادة عدد الفحوصات للنساء للكشف املبكرعن سرطان الثدى )10– 20 %( من مجموع النساء املراجعات للمراكز 	

الصحية األولية والعمل بنظام اإلحالة للحاالت املشتبه بها إلى العيادات املتخصصة للكشف املبكر                    عن 
سرطان الثدي، وبإستمارة إحالة خاصة تتضمن جميع املعلومات املتعلقة باملرأة من حيث )العمر، العمل، التاريخ 
العائلي(. وأيضا التعاون مع وسائل اإلعالم املقروءة واملرئية لبث الرسائل الصحية حول الكشف املبكر عن سرطان 

الثدي بعد سن البلوغ وأهم أعراضه وكيفية الوقاية منه.
  تعتبر الرعاية الصحية النفسية للمرأة من أولويات خطط وسياسات الصحة العامة ملا تتعرض له هذه الفئة 	

الهشة من الضغوط واالضطرابات النفسية. كما تعتبر الشراكة مع منظمات اجملتمع املدني عنصرا مهما من 
أجل تقدمي الدعم النفسي للمريضات وتأهيلهن للتأقلم مع حالتهن وعدم اإلنعزال عن اجملتمع وممارسة حياتهن 

بصورة طبيعية.
 األولية، ويكون 	 الصحية  الرعاية  الصحية كجزء من حزمة خدمات  املراكز  إن خدمات تنظيم األسرة تقدم في   

التوسع في عدد املراكز الصحية التي تقدم هذه اخلدمة بصورة تدريجية بحيث تكون نسبة الزيادة في عدد املنافذ 
)20 %( لكل عام وحسب إستراتيجية صحة األم والطفل والصحة االجنابية 2013-2017. وقد بلغت نسبة املراكز 
الصحية التي تقدم خدمات تنظيم االسرة لعام 2016 )60 %( من املراكز الصحية الرئيسية وذلك بهدف الوصول 

الى جميع املناطق. 
  تقوم وزارة الصحة حاليااً بتنفيذ دراسة حلاالت اإلجهاض وهي اآلن في مرحلة إدخال البيانات وحتليلها. علما أن 	

القانون العراقي ما زال ال يسمح باإلجهاض اآلمن إال في أضيق النطاق وفي احلاالت احلرجة.

3( مراعاة منظور املساواة بني اجلنسني في احلد من مخاطر الكوارث وبناء املرونة: 
تفاقمت مشكلة شح املياه في نهري دجلة والفرات بسبب التغير املناخي. حيث تشير تقديرات البنك الدولي لعام 2011               
إلى وجود نقص وشح في مصادر املياه املتجددة مقارنة مع االحتياج الفعلي خالل الفترة من عام 2000 ولغاية 2009 تصل 
الى 16 % بينما من املتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 37 % خالل الفترة من 2020 ولغاية 2030 التي ستزداد لتصل إلى 
51 % خالل الفترة من 2040 ولغاية 2050. وهذا األمر يفسر سبب اإلنهيار الكبير احلاصل في قطاع الزراعة  وهو ما ترك 
أثره الواضح على اإلنتاج الزراعي. مع اإلشارة إلى أن زيادة معدل التبخر الناجت عن إرتفاع درجات احلرارة، يرفع من إستهالك 
احملاصيل الزراعية للمياه وزيادة في سرعة النمو مما يؤدي الى إقتصار املوسم على بعض احملاصيل احلولية، مما يؤدي الى نقص 
اإلنتاج وخاصة في األشجار املثمرة. يضاف إلى ذلك أن نقص معدالت األمطار أدى إلى إنخفاض إنتاج محصول احلنطة على 

سبيل املثال، عام 2017 )2974136( طنا  مقارنة بعام  2016 )3052939( طنا رغم زيادة املساحة املزروعة.
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الوطنية  اللجنة  لتشكيل  دعى  ما  وهذا  اإلنسان،  على  السلبية  أثاره  لتغيراملناخ  أن  املؤكد  من  فإن  تقدم،  ملا  بالنظر 
للتغيراملناخي التي تضم املؤسسات والهيئات احلكومية والهيئات األكادميية واإلستشارية ومراكز الدراسات ومؤسسات 

اجملتمع املدني والنقابات وهي التي أنتجت مسودة نظام التغييرات املناخية لعام 2018.

  وثيقة املساهمات احملددة وطنيااً: توفرهذه الوثيقة أساسااً لبناء رؤية مستقبلية للعراق في مجال التكيف وتأثيرات 	
تغير املناخ التي ستمثل احلد األدنى من املرونة جتاه اآلثارالواقعة واحملتملة للتغير املناخي خاصة فيما يتعلق بتقليل 
اخملاطر احملدقة بالقطاعات الهشة التي متثل ركنااً أساسيااً لتحقيق التنمية املستدامة. ونتيجة للظروف الصعبة التي 
مير بها العراق، فإن تنفيذه لهذه الوثيقة يحتاج الى تعاون ودعم إقليمي ودولي لتمكني العراق من احلصول على حصته 

املائية الكافية لتنمية القطاع الزراعي وحماية صحة اإلنسان وحماية النظم الطبيعية والتنوع البايلوجي. 
  مت احلرص على تضمني مشروع إستعداد العراق للتعامل مع صندوق املناخ األخضر، والذي يهدف إلى:  	

بناء قدرات النساء والرجال على قدم املساواة للتصدي لتغير املناخ وكفالة مساهمة النساء والرجال على حد   -1
سواء في تنفيذ االنشطة على أرض الواقع.

أم  التكيف  أنشطة  في  ذلك  كان  سواء  والرجال  للنساء  بالنسبة  وتقييمها  للمشروع  احملتملة  اخملاطر  معاجلة   -2
التخفيف.

املساهمة في احلد من الفجوة بني اجلنسني الناجتة بسبب اآلثار السلبية لتغيير املناخ والعمل على التقليل من   -3
تفاقم األوضاع اإلجتماعية واإلقتصادية والبيئية السيئة التي قد تتعرض لها النساء.

املساءلة عن النتائج واآلثار اجلنسانية وتغير املناخ.  -4

العمل على موائمة املشروع أوالبرنامج املقدم للتمويل مع سياسة صندوق املناخ األخضر وبنفس الوقت املوائمة   -5
مع السياسات واألولويات الوطنية ومشاركة أصحاب املصلحة دون إهمال أي فئة او شريحة وخصوصااً النساء.

إعتماد الكفاءات املؤسساتية الوطنية والدولية في جميع أنحاء اإلطار املؤسسي اخلاص باملشروع أو البرنامج مع   -6
األخذ بعني اإلعتبارالكفاءات الشابة والنسوية بهدف خلق جيل جديد من أصحاب اخلبرة واإلختصاص من الرجال 

والنساء على حد سواء. 

للتخفيف  الصندوق  أنشطة  من  منصفة  بصورة  والرجال  النساء  يستفيد  بحيث  للموارد  العادل  التخصيص   -7
والتكيف.

أو  املشروع  بإستدامة  اخلاصة  والبيئية  اإلجتماعية  الضمانات  في  أساسيااً  أمر  اإلجتماعي  النوع  مراعاة  إعتبار   -8
البرنامج.

التأكيد على ضمان دعم املشاريع والبرامج واملبادرات اخلاصة بتغيرات املناخ التي متول من صندوق املناخ األخضر   -9
وتعالج عدم اإلنصاف بسبب تأثيرات تغيرات املناخ وتقدمي حلول مراعية لإلعتبارات اجلنسانية للتخفيف من حدة 

تغير املناخ والتكيف معه أو اإلستعداد له.

أما بالنسبة ملشروع زيادة مرونة القطاع الزراعي إجتاه التغيرات املناخية في العراق، هو مشروع ممول دوليااً من صندوق التكيف 
بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية كوكالة تنفيذية. وهو يهدف إلى تعزيز املرونة الزراعية اإليكولوجية واإلجتماعية 
بشأن تغيراملناخ في احملافظات األربعة املستهدفة، لزيادة حتسني سبل املعيشة واألمن الغذائي في املناطق الريفية والسيطرة على 
ندرة مياه الري. أما احملافظات األربعة املستهدفة فهي املثنى، القادسية، ميسان، ذي قار، التي تبلغ نسبة الفقر فيها على التوالي 

)53 %، 41 %، 42 %، 41 %(، وهي أعلى مستويات الفقر في العراق. 
وتقاس مراعاة التوازن اجلنساني في املشروع من خالل:

تأهيل النساء أوإعادة تأهيلهن وتدريبهن على تقنيات زيادة اإلنتاج الزراعي.  -1

يقدر إن 30 % على األقل من املستفيدين املباشرين من البنية التحتية للري هم من النساء.  -2

ستكون نسبة اإلستفادة من هذا املشروع 40 % من األسر التي ترتبط معيشتها مباشرة بهذا البرنامج ومن املنح   -3
املقدمة لألسرالتي تترأسها نساء في إطاره والبالغ عددها )1800( أسرة. 

في مجال التدريب على االنشطة املدرة للدخل وادارة االعمال سيكون 50 % من املتدربني من النساء.  -4
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الرعاية غير مدفوعة األجر والعمل املنزلي:( 4

عند مراجعة القوانني والتشريعات العراقية، جند أن هناك عددا من القوانني التي راعت حق املرأة وضمنت مشاركتها في احلياة 
العامة فضال عن مساهمتها اإلقتصادية واإلجتماعية إلتزاما باملواثيق الدولية مثل إتفاقية القضاء على جميع أشكال 
التمييز ضد املرأة. وفي إطارالتوفيق بني االسرة والعمل، هناك قوانني اخرى ذات صله بتمكني املرأة كقانون احلماية اإلجتماعية 
رقم )11( لسنة 2014 الذي يسهم في توفير احلماية املالية للمرأة االرملة واملطلقة واملهجورة والعزباء والفتاة البالغة غير 
املتزوجة وهي من بلغت الثامنة عشرة من العمر وكانت فاقدة لالبوين وليس لها معيل شرعي. باالضافة الى قانون العمل 
2015 الذي يتضمن فقرات تخص املرأة العاملة واحلماية القانونية التي يوفرها لها وتنظيم العالقة بني  رقم )37( لسنة 
العمال وأصحاب العمل واملواد التي تعالج التمييز سواء كان بسبب اجلنس او األصل أو الرأي او املعتقد أو الدين أو املذهب 
او الوضع الصحي أو اإلقتصادي. كما منع القانون التحرش اجلنسي، أو أي سلوك آخر يؤدي إلى نشوء بيئة عمل ترهيبية، 
باإلضافة إلى ما يضمنه القانون حول اإلجازات مدفوعة األجر املمنوحة للعامالت على وجه اخلصوص منها السنوية 21 يوما 
وإجازات احلمل والوضع )98( يوما وإجازة األمومة )ستة أشهر براتب تام وستة أشهر بنصف راتب(. وإجازة اخلمس سنوات 
مع دفع الراتب االسمي للمجاز وإحتساب مدة االجازة ألغراض اخلدمة والعالوة السنوية وألغراض التقاعد، والعدة للمتوفي 
إنتهاء  املرأة إلى عملها بعد  املرأة ليال إال في إستثناءات قليلة جدا وضمان عودة  )130( يوما وبأجر تام ومنع عمل  زوجها 

إجازات احلمل والوضع واألمومة إضافة الى منع عمالة األطفال وإجبار املرأة على القيام بأعمال شاقة.

وتنص املادة 19 من قانون رعاية ذوي اإلعاقة واإلحتياجات اخلاصة رقم 38 لسنة 2013 على أن لذوي اإلعاقة ممن حتول درجة عجزهم 
دون تلبية متطلبات حياتهم اإلعتيادية والذين يحتاجون ملن يالزمهم لتلبية إحتياجاتهم بشكل مستمر، لهم حق املعني 
وإذا كان غير  والتي جتدد سنويا،  الثابتة  تام مع اخملصصات  براتب  املتفرغ. فإذا كان املعني موظفآ، مينح إجازة من وظيفته 
موظف مينح راتبا شهريا يعادل راتب احلد األدنى في سلم رواتب املوظفني. وصدرت تعليمات تنفيذ هذه املادة بعد سنة 2015، 
وشملت أكثر من 4500 معني متفرغ من املوظفني، من بينهم )80 %( من النساء تقريبا. كما مت شمول أكثر من3000 معني 

متفرغ من غيراملوظفني، )50 %( تقريبا منهم من النساء.

احلماية اإلجتماعية املراعية ملنظور املساواة بني اجلنسني: ( 5

مت إصدار قانون احلماية اإلجتماعية رقم 11 لسنة 2014 واألنظمة والتعليمات املسهلة لتنفيذه ليحل محل القانون رقم 126 
الفرص بني كافة  وتكافىء  العدالة  أكبر قدر من  لتحقيق  اإلجتماعية  الرعاية  تغيير منظومة  مما إستلزم   ،1980 لسنة 
الفقراء وإستبعاد من هم فوق خط الفقر. إال أن ذلك قد تطلب التركيز على خلق البيئة الضامنة وتدعيم اجلهاز اإلداري 
لوزارة العمل والشؤون اإلجتماعية مبا فيه دائرة احلماية اإلجتماعية للمرأة لتطبيق القانون اجلديد وهو ما لم يكن سهال 
نظرا للظروف األمنية التي كان يعيشها العراق في ظل العدوان اإلرهابي الداعشي. ومبوجب هذا القانون، وإضافة الى نظام 
دائرة احلماية  التي تعتبر  أن تتولى هيئة احلماية اإلجتماعية،  2016، يجب  1 لسنة  مهام هيئة احلماية اإلجتماعية رقم 

اإلجتماعية للمرأة إحدى تشكيالتها:

  مساعدة النساء في الدخول الى سوق العمل من خالل التدريب والتعليم املهني وبناء القدرات. 	

  املساعدة في احلصول على فرص العمل أو على قرض أو منحة إلقامة املشاريع الصغيرة املدرّة للدخل.	

  تفعيل اخلدمة الصحية اجملانية مع وزارة الصحة.	

  املساعدة في مجال التعليم والصحة والسكن، وعقد ندوات عن الدعم النفسي واإلجتماعي...	

  إضافة إلى منح راتب احلماية اإلجتماعية للنساء ممن هن دون خط الفقر، مت في إطار ما نص عليه قرار مجلس 	
الوزراء رقم 245، لسنة 2016، الترفيع في سقف راتب احلماية اإلجتماعية للمرأة.

الباب الثالث: التدابير ملنع التمييز وتعزيز حقوق النساء والفتيات: 

1- النساء االئي يعانني من إعاقة جسدية أو ذهنية: 

اً غير متناسب وجعلهم يواجهون حتديات  لقد أثر النزاع والعنف املستمران على األشخاص ذوي اإلعاقة في العراق، تأثيرا

كبيرة، مبا في ذلك التمييزاإلجتماعي واإلقتصادي والسياسي، باإلضافة إلى االفتقار إلى الفرص واحلماية الكافية، حيث هم 
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األكثر عرضة للعنف األسري واإلجتماعي والعنف اجلنسي. كل هذا مع إنعدام البنى التحتية اخلاصة بهم وإنعدام توفرالبرامج 

التنموية التي تتواكب مع إحتياجاتهم مثل التعليم والصحة. يضاف إلى ذلك اإلفتقار إلى وجود مسح وإحصائيات دقيقة 

لهذه الشريحة. وبالرغم من أنهم من ضمن املشمولني برواتب احلماية اإلجتماعية، إال أنهم لم يتم شمول كل هذه الفئات، 

وال يزال ذووا اإلعاقة يواجهون متييزا مجتمعيااً بشكل كبيرواملفهوم السائد لدى الناس هو إنتهاج معاملة فيها إحسان بدال 

من إعتبارهم أعضاء منتجني في اجملتمع. وبالرغم من أن العراق صادق على إتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة1 .

ويزيد هذا النقص في اجلانب التشريعي إلى جانب ضعف اخلدمات الطبية األساسية في مضاعفة إحتماالت تعرض 

من  اً  كثيرا أن  يعني  بيسر،  املواصالت  شبكات  إلى  الوصول  على  القدرة  فعدم  النزاع.  أثناء  للضرر  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 

األشخاص ذوي اإلعاقة ستنقطع بهم السبل عند إخالء املناطق، وأنه سيتعذرعليهم الوصول إلى مراكز اإليواء واخمليمات 

في أغلب األحيان، فضالاً عن أن األشخاص ذوي اإلعاقة يعانون غالبااً من التمييز من قبل العاملني في مراكز اإليواء ومخيمات 

من  واملتفجرات  األرضية  واأللغام  العنف  جراء  العراق  في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  عدد  يزداد  ذلك،  إلى  باإلضافة  النازحني. 

مخلفات النزاع.  

اً مركبااً على أساس نوع اجلنس فضالاً عن إعاقتهن2.  فحظوظ النساء ذوات  وتواجه النساء ذوات اإلعاقة في العراق متييزا

اإلعاقة في احلصول على التعليم والعمل تكون أقل، وبالتالي فإنهن يفتقرن لالستقاللية اإلقتصادية3.  إن التقيد باألدوار 

اجلنسانية التقليدية يعني أيضااً أن النساء ذوات اإلعاقة سيفتقرن في الغالب حلرية التنقل. كما أن العائالت التي تخجل 

من املرأة ذات اإلعاقة سوف متنعها من مغادرة املنزل حتى لتلقي العالج4.   باإلضافة لذلك، فإنه من احملتمل أن تتعرض النساء 

والبنات ذوات اإلعاقة، في العراق، لسوء املعاملة اجلسدية والتمييز واإلستغالل أكثر من نظرائهن من الرجال5. 

وجتدر اإلشارة أن تعريف األشخاص ذوي اإلعاقة مبوجب القانون 38 )2013( العراقي، مبني على النهج القائم على الرعاية 

وليس قائمااً على احلقوق مما ال يتوافق مع التعريف الذي نصت عليه إتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة6  التي صادق عليها 

العراق سنة 72013.  لكن بالرغم من ذلك يوجد متييزإيجابي لألشخاص ذوي االعاقة حيث وردت في املادتني 17 و18 إعفاءات 

ضريبية وكذلك كمركية في استيراد سيارة خاصة باألشخاص ذوي االعاقة على حد سواء إناثا كانوا أم ذكورا. وقد صدرت 

التعليمات في عام2017 لتنفيذ تلك اإلعفاءات فاستفاد منها عدد كبيرمن األشخاص ذوي اإلعاقة.

أما بالنسبة إلقليم كوردستان العراق، و مبوجب قانون احلقوق واالمتيازات لذوي االحتياجات اخلاصة رقم 22 لسنة 2011، 

تستوعب  اإلجتماعية  للرعاية  خاصة  مالجىء  وثالثة  شخصا   50 إيواء  وتستطيع  مالجىء  أربعة  اإلقليم  في  توجد  فإنه 

األشحاص بداية من عمر السنة وثمانية عشر مركزا تعليميا لذوي االعاقات املتنوعة وسبعة مراكز تدريب مهني ألصحاب 

اإلعاقات على مختلف املهارات وتعليمات حول إجازة لألمهات الالئي لديهن أطفال ذوي إعاقة.

1https://news.un.org/en/story/2012/01/401792-un-welcomes-iraqi-ratification-pact-rights-persons-disabilities#.WWdhN-
4SGPeY
2  UNAMI & OHCHR, Report on the Rights of Persons with Disabilities in Iraq, p. 8-9 (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-decem-
ber-2016&Itemid=650&lang=en; Iraqi Alliance of Disability, The Parallel Report for the Government’s Report on the Conven-
tion on the Rights of Persons 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
4 Iraqi 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).
5 Iraqi 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-decem-
ber-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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2- النساء في االوضاع اإلنسانية: 

ترعى دائرة احلماية اإلجتماعية للمرأة في وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية النساء فاقدات املعيل من مختلف الفئات 
، مثل األرامل واملطلقات والعاجزات وزوجات املفقودين وغيرهن وعندما تتوقف التخصيصات املالية للحصول على راتب 

احلماية اإلجتماعية، تقوم الدائرة بتوفير اخلدمات من خالل التعاون مع املتبرعني وجهات إنسانية تتضمن: 
  كفالة األيتام 	
  تقدمي املساعدات والوقوف مع األسر في احلاالت اإلنسانية التي متر بها والتواصل معها. 	
  تقدمي املساعدات في املواسم املدرسية واألعياد.	
 برنامج 	 إلى  إضافة  واملعنفات،  الناجيات  للنساء  اإلستماع  جلسات  عن  إحصائية  إستمارة  إعداد   

وقاعدة بيانات لتوثيق حاالت الدعم النفسي، وهي موجودة في مقر دائرة احلماية اإلجتماعية للمرأة.
  عقد جلسات إستماع فردية للنساء املعنفات لتخليصهن من الطاقة السلبية ومساعدتهن على 	

على  املتبادل  لإلطالع  جانب جلسات جماعية  إلى  وذلك  اجملتمع.  في  إدماجهن  ثم  النفسي  التفريغ 
مشاكل املتضررات بعضهن البعض. وهو ما يساعد املرأة املتضررة على قبول حالتها والقناعة بالضرر 

الذي حلق بها والعمل على جتاوز هذه احملنة واخلروج من أزمتها.
  مع إفتتاح املالذ اآلمن في تاريخ 2018/3/1، مت تأهيل وتأثيث مبنى في وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية 	

ليساعد على حث السلطة التشريعية على املصادقة على قانون مكافحة العنف األسري. 
 اخلدمات 	 بحزمة  الطبيعية،  التهجيروالطوارئ  النزوح،  مثل  اإلنسانية  األوضاع  في  النساء  شمول   

التوليدية  والرعاية  اإلجنابية  والصحة  واألمهات  احلوامل  رعاية  ومنها  املطلوبة،  الصحية  والرعاية 
وتنظيم األسرة بالتنسيق مع املنظمات الدولية.

القانوني  والدعم  اإلجتماعي  النفسي  والدعم  النفسية  الصحة  لتقدمي خدمات  بالنسبة  الدورالكبير  للمنظمات  كان  وقد 
اجملاني من خالل مراكز دعم نفسية إجتماعية قانونية وتوعوية.

  إعداد دليل عمل للمتطوعات الصحيات للزيارات املنزلية للنازحني والالجئني في اخمليمات فيما يخص االطفال وحديثي 	
الوالدة. 

  بناء القدرات ملقدمي اخلدمات اخلاصة باالمهات واحلوامل والرعاية التوليدية وتنظيم األسرة في مناطق االوضاع االنسانية.	
 الصحية 	 املراكز  النفس-إجتماعية في  اإلجتماعي من خالل وحدات  النفسي  والدعم  النفسية  الصحة   تقدمي خدمات 

بالشراكة مع منظمات اجملتمع املدني.
  معاجلة االثار املترتبة عن اجلرائم اإلرهابية وتدهور األوضاع اإلقتصادية واإلجتماعية واألمنية.	
  ارتفاع عدد وحدات الرعاية اإلجتماعية مبختلف اصنافها من 96 وحدة عام 2013 الى 98 وحدة عام 2016 	
 2013 إلى 	 اً عام  878507 مستفيدا  إرتفاع عدد املستفيدين من االناث والذكور من رواتب شبكة احلماية اإلجتماعية من 

اً عام 2016 ، في حني إنخفضت املبالغ املصروفة لشبكة الرعاية اإلجتماعية من 2,6 مليار دينار عراقي  905773 مستفيدا
عام 2013 ليصل الى 1,1 مليار دينار عام 2016. فيما بلغ عدد املشمولني من األسر من رواتب شبكة احلماية اإلجتماعية 

لدفعة اخلامسة من عام 2018 )1107779( مبلغ )309،348،022،953،00(.
  ارتفع مؤشر)املستفيدين بأجر / الورش احملمية واجلمعيات التعاونية( من 20,6 عام 2014 ليصل الى 22,4عام 2015.	

  أصدر مجلس الوزراء القرار رقم )92( لسنة 2014 املوافقة على إعتبار ما تعرضت له مكونات الشعب العراقي من األيزيدية 	
والتركمان واملسيحيني والشبك واملكونات األخرى على يد داعش االرهابية، إبادةاً جماعية.

  أصدر مجلس النواب القرار رقم )27( لسنة 2016، املتضمن إعتبار ضحايا قضاء طوزخرماتو في 2015/11/21 و2016/4/24 	
شهداء من حيث احلقوق واإلمتيازات.

  أصدر مجلس النواب القرار رقم )43( لسنة 2016 املتضمن إتخاذ االجراءات الالزمة من قبل احلكومة لتحرير اخملتَطفات 	
اجلنائية  احملاكم  داعش لغرض عرضها في  اجلماعية من قبل  إبادتهم  إعمار قضاء سنجار وبحث موضوع  األيزيديات مع 

الدولية للتحقيق فيها.

 السياسة 	 الوطني إلعداد  األمن  وبتنسيق مباشر من مستشارية  العالقة  ذات   تشكيل فريق عمل يضم ممثلي اجلهات 
الوطنية إلدارة ملف النازحني في العراق. وقد مت اقرارهذه السياسة مبوجب قرارمجلس الوزراء رقم 414 لسنة 2015.

  إقرار إستراتيجية تقدمي اخلدمات الصحية والوقائية والعالجية للنازحني والعائدين للمناطق احملررة منذ عام 2014.	

  إفتتحت دائرة احلماية اإلجتماعية في وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية منافذ في احملافظات إلستقبال النازحات وتسهيل 	
اإلجراءات على النحو التالي:
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أربيل وكركوك،  نينوى وثالثة مواقع بديلة هي دهوك،  إستحداث أقسام ومنافذ بديلة في احملافظات، على أساس قسم 
منفذ تلعفر واملوقع البديل هو كربالء املقدسة، منفذ احلمدانية، واملوقع البديل هو كربالء املقدسة، قسم االنبار، املوقع 
البديل هوعامرية الفلوجة/إربيل، قسم صالح الدين واملوقع البديل هو بلد والدجيل، فتح منفذ جديد في أربيل هوعني كاوة 

يرتبط مبقر الدائرة لتسيير إيصال اخلدمات للنازحات.
 احلماية 	 برواتب  املشموالت  الساخنة  احملافظات  من  النازحات  النساء  إلستقبال  الدائرة  ومنافذ  أقسام  جميع  توجيه 

اإلجتماعية وإعطائهم األولوية بإصدار هويات جديدة )بدل ضائع( وحتديث بياناتهن حسب مواقع نزوحهن.

 مت تشكيل جلنة 	 األيزيديات حيث  والناجيات من  الناجني  اإلنسان لشمول عدد من  العليا حلقوق  املفوضية  مع  التنسيق 
مشتركة تذلل الصعوبات إليصال أفضل اخلدمات. 

 إربيل )عني كاوه( يرتبط مبقر دائرة احلماية اإلجتماعية للمرأة لتيسير إيصال اخلدمة للنازحات من 	 فتح منفذ جديد في 
مكوني )املسيح والشبك( في مخيمات النزوح.

 املستمسكات 	 من  األيزيديات  من  الناجيات  فئة  إستثناء  على  اإلجتماعية  والشؤون  العمل  وزارة  موافقة  إستحصال 
مت  حيث  كوردستان،  إقليم  في  األيزيديني  وشؤون  األوقاف  ومديرية  اإلنسان  حلقوق  العليا  املفوضية  تأييد  على  واإلعتماد 
شمول األيزيديات الناجيات من داعش من خالل اللجنة املشتركة بني دائرة احلماية اإلجتماعية للمرأة واملفوضية العليا 

حلقوق اإلنسان وبعدد )1529( مستفيدة.

 شمول )88( إمرأة من مكون الشبك الناجيات من بطش داعش ومبوجب كتاب من إحدى مؤسسات اجملتمع املدني.	

 إستحصال موافقة وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية بشمول النساء في ناحية العلم في محافظة صالح الدين وبعدد 	
)179( مستفيدة.

 )337( ناجية من عصابات داعش اإلرهابية مت تقدمي أسمائهن من منظمة يزدا ومت شمولهن نتيجة للعنف الذي 	 شمول 
تعرضن له وحتديث بيانات النساء النازحات من املوصل احملررة تزامنااً مع عمليات التحرير.

  شمول عدد من النازحات من املكونني الصابئي واملسيحي بنفس اإلجراءات اإلستثنائية. 	

 حتديث بيانات وإطالق اإلعانة للنساء النازحات والبالغ عددهن )68.332( ألف نازحة مببلغ )21,355,700,000 مليار( .	

 التواصل مع مؤسسات اجملتمع املدني والعمل على برامج مشتركة لتقدمي اخلدمة للنساء في مخيمات النزوح.	

 زيارة العوائل النازحة في اخمليمات وتقدمي املساعدات العينية واملالية واملواد الغذائية لها واإلطالع على أحوالها.	

3- النساء الالتي يعشن في املناطق النائية والريفية:

شهد العراق حتسنا ملحوظا في السنوات األخیرة في نسبة االلتحاق بالتعلیم اإلبتدائي والثانوي لكال اجلنسین. كذلك 
شهد حتسنااً في اإلملام بالقراءة والكتابة. لكن على الرغم من هذا التحسن هناك فجوات في املؤشرات التعلیمیة بین 
اجلنسین حیث تشیر إلى التفاوت في اإللتحاق باملدارس اإلبتدائية والثانوية بني املناطق احلضریة والریفیة وبین اجملموعات 

السكانیة في املناطق نفسها بحسب الوضع اإلقتصادي واإلجتماعي لألسرة.

معدالت اإللتحاق بالنسبة للمراحل الدراسية، من رياض األطفال إلى املرحلة اإلعدادية: ظلت معدالت اإللتحاق الصافي 
السابقة  السنوات  اجلامعية في  والثانوية فضال عن  واملتوسطة  اإلبتدائية  الدراسية  املراحل  الذكور في  أقل من  لإلناث 
لإلرهاب الداعشي مع تراجع نسبة اإلقبال من اجلنسني في املرحلتني املتوسطة واإلعدادية، التي لم تتحسن إال في السنتني 
املاضيتني. وحسب »املسح العنقودي املتعدد املؤشرات السادس«MICS 6  الذي أطلقت نتائجه في نهاية 2018، بأن نسبة 
األطفال ممن عمرهم أعلى ب�3 إلى 5 سنوات من سن إمتام املرحلة األخيرة من اإلبتدائية، وقد أكملوا املرحلة اإلبتدائية، هي 
بالنسبة لإلناث )73 %( وبالنسبة للذكور)78 %(. أما بالنسبة للمرحلة املتوسطة، فهي بالنسبة لإلناث )47 %( والذكور )46 

%(. وفي املرحلة اإلعدادية، نسبة اإلناث كانت )43 %( في حني كانت نسبة الذكور )45 %(.

الباب الرابع: تأثيرات األزمات اإلنسانية على تنفيذ منها	 عمل بيجني  

كان لألزمات اإلنسانية الناجمة عن الصراع دور كبير في تعطيل العمل على تنفيذ محاور منهاج عمل بيجني والتي تعتبر من أهم 
التحديات التي واجهت العراق ومتثلت في السيطرة على املوصل بعد حزيران 2014، ثم إحتالل مدن في محافظات األنبار وصالح 
الدين وبعض مناطق في ديالى وكركوك. فبدل السير قدما في حتقيق تقدم على مستوى احملاور اإلثنى عشر إلعالن ومنهاج عمل 
بيجني، فإن واقع احلال يشير إلى أن وضع املرأة العراقية شهد تدهورا كبيرا، وذلك في املدن احملتلة بسبب إجرام عصابات داعش، وهو 

ما أدى إلى وقف العديد من خدمات متكني املرأة على مستوى احملافظات احملتلة من قبل هذا التنظيم اإلرهابي. 
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إن تداعيات األحداث اخلطيرة التي مرّ بها العراق منذ عام 2003، مرورا مبرحلة اإلقتتال والتهجير الطائفي وإنتهاءاًا باحلرب مع داعش 
داخل املدن، أدت الى تعطيل كبير في أجهزة الدولة ذات الطابع اخلدمي واإلستثماري بسبب إستنزاف الطاقات بكل أنواعها في 
احلروب وحترير املدن. وهذا بدوره إنعكس سلبا على وضع أو تنفيذ برامج متكني املرأة وحتقيق املساواة بني اجلنسني ناهيك عن تعطيل 
واإلنتهاكات  واإلبادة  التهجير  أزمات  وسببت  اإلرهابية  داعش  عصابات  عليها  سيطرت  التي  املدن  مواطني  من  األسر  آالف  حياة 
اجلنسية وتقييد احلرية. وقد إجنرّ عن ذلك كله كوارث إنسانية وجرائم عنف ضد النساء والفتيات، ذلك العنف الذي يُعد من أهم 

املعوقات التي تقف أمام تقدم املرأة ومتكينها، ومن بينها:
أطلقت اخلطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن 1325 /2000 للفترة 2013-2017. ولكن نتيجة للهجوم الداعشي في   -1
حزيران /2014، تعثر تنفيذ اخلطة ملا تتطلبه من طاقات بشرية ومادية وكان البديل إحلاقها بخطة الطوارئ لتنفيذ القرار 
فيما يتعلق بالنساء أثناء فترة النزاع املسلح. وهي األخرى تعثر تنفيذها على أرض الواقع بسبب العجز املالي وعدم رصد 

موازنة لتنفيذها.
أدّت الكوارث اإلنسانية الناجمة عن إنتهاكات عناصر داعش اجلسيمة لألهالي إلى تكوُّن شرائح كبيرة من النساء املعيلة   -2
ألسرهن واليتامى، حيث بلغ عدد العوائل النازحة للفترة من حزيران/2014 لغاية متوز/2018 )892311( ألف عائلة منهم 
)123135( ألف إمرأة معيلة ألسرة باالضافة إلى شريحة من األطفال املنتسبني لداعش نتيجة للعنف اجلنسي الذي سلط 
على أمهاتهم، وهم يفتقدون لكافة حقوقهم املدنية واإلنسانية. هذا باإلضافة إلى الظروف املناخية للبلد والتي أثرت 
بشكل كبير على حياة وإستقرار وسالمة البيئة للنازحني ضمن مجمعات النزوح. فتأثرت تلك الشريحة بظروف هجمات 
احلرِّ الشديد طيلة فصل الصيف للسنوات من 2014 ولغاية 2018 وأيضا الوضع االنساني الصعب نتيجة لالمطار الغزيرة 

واألعاصير شتاءا لعدة مواسم والتي كانت تؤدي الى دمار اخمليمات وضرر بصحة وسالمة وإستقرار النازحني. 
ومتثلت جهود احلكومة في مواجهة أزمة تهجير مدن بأكملها وجلوء األسر إلى مجمعات النزوح على أطراف املدن وداخلها فيما 

يأتي:
أ- صرف منح طارئة وفورية بواقع مليون دينار لكل عائلة نازحة. وقد كان ملنظمات اجملتمع املدني دور كبير في املساعدة 
على إستخراج هوية خاصة بالنازحني ليحصلوا مبوجبها على احلقوق التي تترتب عن املبادرات اإلنسانية واألنشطة 

احلكومية متمثلة باللجنة العليا إلغاثة النازحني ووزارة الهجرة واملهجرين والوزارات اخلدمية األخرى.
املهيأة  املدارس  إمكانات  قلة  حول  التحفظ  مع  النازحني  ألبناء  الدراسية  توفيراملقاعد  من  التربية  وزارة  متكنت  ب- 

للمجمعات في أطراف مدينة املوصل.
العودة من قبل  الى مناطقهم وقد مت تسهيل عمليات  النازحني  2018، خطة إلعادة  ت- نفذت احلكومة في مستهل 
اجلهات املعنية وإداراة اجملمعات من خالل توفير سيارات كبيرة للنقل وتسهيل إجراءات دخولهم املدن، لكن مع بطء 
في إعادة اإلعمار نتيجة للفساد اإلداري الذي تعمل احلكومة جاهدة للقضاء عليه ولكنه آفة حجمها بحجم الكوارث 

االنسانية.
ث- أقر مجلس النواب القرار2016/3 املتضمن تشكيل جلنة لوضع معاجلات للمشاكل التي خلفها تنظيم داعش في 

محافظة نينوى كما أصدر مجلس الوزراء القرار2016/27 لتعويض األضرار وتقييمها وحتديد اإلستحقاقات.
ج- ال زالت دائرة متكني املرأة العراقية في األمانة العامة جمللس الوزراء واللجنة العليا للنهوض بواقع املرأة وجلنة القرار 
1325 وجلنة املصاحلة الوطنية في رئاسة مجلس الوزراء وكافة الوزرات األخرى )األقسام املعنية بقضايا املرأة( واجلهات 
املتخصصة في املفوضية العليا حلقوق اإلنسان ومنظمات اجملتمع املدني، تعمل على وضع مرتكزات تنفيذ مقتضيات 
املصاحلة وإعادة الدمج والتأهيل النفسي واجملتمعي، باإلضافة إلى إيصال النساء املتضررات إلى مستويات التعويض 
بأن  التعطيل. علما  التي تسبب  التحديات  املهمة وكبر  اإلعتراف بصعوبة  والقضائي. هذا مع  القانوني  واإلنصاف 

إقليم كوردستان العراق قد إحتضن مليوني نازح ومهجر..

الباب اخلامس: األولويات للتسريع في تقدم املرأة بالنسبة للسنوات اخلمس القادمة:
تهدف سياسة الدولة إلى زيادة مشاركة النساء في القوى العاملة بنسبة )5 %( خالل اخلمس سنوات القادمة. وسوف 
يقع إعتماد اإلحصاءات الوطنية كخط أساس لقياس ومراقبة التقدم احملرز في حتقيق الهدف النهائي لهذه اخلطة، علما 

. بأنه ميكن ملنظمة العمل الدولية أن تقدم إحصائياتا مختلفةاً

1- املساواة وعدم التمييز مبوجب القانون والوصول إلى حتقيق العدالة: 

من خالل القوانني التي يستفيد منها كال اجلنسني:

  إصدار تعليمات قواعد العمل واألجور للنزالء داخل أقسام اإلصالح اإلجتماعي رقم 32 لسنة 2015.	

 والعمليات 	 العسكرية  واألخطاء  احلربية  العمليات  جراء  من  املتضررين  تعويض  لقانون  األول  التعديل  إصدار   
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اإلرهابية رقم 20 لسنة 2009 املرقم 57 لسنة 2015.

  قانون العفو العام املرقم 26 لسنة 2016.	

  قانون عمليات زرع األعضاء البشرية ومنع االجتار بها رقم 11 لسنة 2016.	

  قانون دعم األطباء رقم 36 لسنة 2016.	

  أكد قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 على عدم التمييز في مادته األولى ألي سبب كان وفي مادته 4 على توفير 	
العمل الالئق للجميع من دون متييز.

اجلميع  “أوال:  يلي:  ما  على  )املساواة(  عنوان  وحتت   20 املادة  في  الدستور  فلقد نص مشروع  إلقليم كوردستان،  بالنسبة  أما 
سواسية أمام القانون. ثانيا: حتظر جميع أشكال التمييزعلى أساس العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو اخللفية اإلجتماعية أو 
اجلنسية أو األصل أو الدين أو املعتقد أو الفكر أو العمر أو الوضع اإلقتصادي او اإلجتماعي أو السياسي أو االعاقة. ثالثا: الرجال 
والنساء متساوون أمام القانون وعلى حكومة اإلقليم السعى إلزالة كل ما يعتبر عقبة حتول دون املساواة في احلياة واحلقوق 
املدنية والسياسية واإلجتماعية والثقافية واإلقتصادية. وتكفل حكومة اإلقليم متتع اجلميع بحقوقهم املنصوص عليها في 
هذا الدستور واملواثيق الدولية املصادق عليها من قبل جمهورية العراق”. وللعلم، ال يزال هذا الدستور ينتظر إجراء إستفتاء 
الشعب الكوردستاني عليه حتى يدخل حيز التنفيذ. وفي إطار زيادة دور املرأة في السلطة القضائية وتطبيقا ملبدأ املساواة، 
مت العمل على زيادة نسبة النساء في سلك القضاء وجهاز اإلدعاء العام. ونتيجة لذلك فإن عدد النساء القاضيات في اإلقليم 
في تزايد مستمر، حيث توجد اآلن 30 قاضية حكم من أصل 233 قضاة حكم، و56 قاضية إدعاء عام من أصل 202 قضاة إدعاء 
عام. فقد تخرجت 13 قاضية ومدعية عامة من الدورة األولى للمعهد القضائي سنة 2014 من أصل 41 خريجا، وتخرجت من 
الدورة الثانية 12 قاضية ومدعية عامة سنة 2015 من أصل35 خريجا. وضمن الدورة الثالثة لسنة 2018 واملستمرة حاليا مت 
قبول 28 سيدة من أصل 60 مقبوال في املعهد القضائي وبذلك توجد اآلن في اإلقليم أكثر من 85 قاضية ومدعية عامة يعملن 

في محاكم اإلقليم.
2. القضاء على الفقر ودعم اإلنتاجية الزراعية واألمن الغذائي: 

 صدر قرار مجلس الوزراء املرقم 178 لسنة 2014 حول إعفاء األرامل املتجاوزات على راتب اإلعانة من مبالغ االسترداد.	

  صدر قرار مجلس الوزراء املرقم 254 لسنة 2016 الذي ميز إيجابيا مقدار احلد األدنى لإلعانة الشهرية التي حددت 	
ب255 ألف دينار للمرأة مقارنة بالرجل واملقدرة ب 175 ألف دينار.

 منح قروض للتخفيف من الفقر من قبل وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية بلغت 11090 حتى عام 2016 و24033 	
قرضا للمشاريع الصغيرة و370 قرضا ملشاريع صناعية و388 فرصا ملشاريع التأهيل اجملتمعي حتى عام 2017.

 إعادة تشكيل اللجنة العليا إلدارة سياسات التخفيف من الفقر من خالل قرار مجلس الوزراء املرقم 344 لسنة 	
2017 برئاسة رئيس مجلس الوزراء. 

 صدور تعليمات تسهيل تنفيذ القانون.	

3. املشاركة والتمثيل السياسي

لقد نص مشروع دستور إقليم كوردستان الذي لم يشرع حلد اآلن، ضمن الفقرة الثانية من املادة 41 على أنه: »يؤخذ بعني 
اإلعتبار في نظام إنتخاب األعضاء )البرملان( التمثيل العادل ملكونات شعب كوردستان العراق وضمان نسبة ال تقل عن )30 
%( من املقاعد لتمثيل املرأة في البرملان«. وكذلك نصت الفقرة الثانية من املادة 106 من مشروع الدستور واخلاصة باجملالس 
البلدية على أنه: »يجب ان يستهدف قانون انتخاب اجملالس البلدية حتقيق نسبة متثيل للنساء ال تقل عن )30 %( من عدد 
أعضائه«. ولقد أصدر البرملان أيضا قانون رقم 2 لسنة 2009 اخلاص بانتخابات برملان اإلقليم حيث مت حتديد نسبة متثيل املرأة 
مبا ال يقل عن )30 %( من عدد مقاعد البرملان وكذلك مت صدور قانون رقم 4 لسنة 2009 اخلاص بانتخابات مجالس احملافظات 
في اإلقليم حيث مت حتديد نسبة متثيل املرأة مبا ال يقل عن )30 %( من عدد أعضاء مجلس كل محافظة من محافظات اإلقليم. 
أما بالنسبة للتشكيلة احلكومية احلالية، والتي هي التشكيلة الثامنة من عمر احلكومة والتي انبثقت من إنتخابات برملان 
2013، فحظيت املرأة فيها بحقيبة وزارية واحدة من بني عشرين وزيرا وهي وزارة البلديات والسياحة. وكذلك قام برملان اإلقليم 
بإصدار نظامه الداخلي اجلديد بتاريخ 2018/7/17 والذي نص ضمن مواده على أن الهيئة الرئاسية للبرملان يجب أن تتضمن 
بني أعضائها الثالثة )الرئيس والنائبان( إمرأة واحدة على األقل وعلى إثرها وبعد انتخابات 2018/9/30، إنتخب أعضاء البرملان 
في جلسته بتاريخ 2019/2/18 أول رئيسة برملان في اإلقليم. وكذلك أنتخبت إمرأة برملانية أخرى ملنصب النائب الثاني لرئيس 
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الرئاسية. وقد أصدر مجلس  الدينية والتي تقتصرأعمالها على أمور السكرتارية للهيئة  أو  البرملان من األقليات العرقية 
الوزراء في وقت سابق األمر اخلاص بتشكيل اجمللس األعلى لشؤون املرأة في اإلقليم لرعاية مصالح املرأة ورسم السياسات 
الداعمة لقضاياها وحتسني وضعها. وهنا نية جادة خالل الدورة احلالية للبرملان وهي الدورة الرابعة، لتشريع قانون متثيل املرأة 
بنسبة ال تقل عن )30 أو40 %( في السلطة التنفيذية. وكذلك إصدار قانون للمجلس األعلى لشؤون املرأة املشكل فقط 

بنظام صادر عن مجلس الوزراء كما مت ذكره سابقا.

4. ريادة املرأة ومشاريعها في مجال األعمال  
مت وضع خطة التمكني اإلقتصادي للمرأة العراقية بالتعاون مع البنك الدولي وهيئة األمم املتحدة للمرأة. وقد أطلقت اخلطة من 
ضمن خطط لألردن ولبنان إلى جانب العراق، في مؤمتر املشرق حول التمكني اإلقتصادي للمرأة املنعقد في بيروت برعاية رئيس 
الوزراء اللبناني، في 2019/1/19 .وستشهد الفترة القادمة عمال دؤوبا لوضع تفاصيل عمل تضمن خلق فرص عمل للنساء رائدات 

االعمال وخصوصا لشريحة االرامل واملعيالت ألسرهن.

5. احلق في احلصول على العمل واحلقوق في مكان العمل:  
النساء  نسبة  مع  باملقارنة  العامالت  النساء  نسبة  أن   2014 لعام  لألسرة  واإلقتصادي  اإلجتماعي  املسح  بيانات  أظهرت 
الناشطات إقتصاديا قد بلغت نسبة )78 %( مسجلة إرتفاعا بسيطا عما مت تسجيله عام 2012، حيث شكلت نسبة النساء 

العامالت عامها باملقارنة مع النساء الناشطات اقتصاديا نسبة )77 %( في عام.
نص قانون العمل، الصادر في 2015/5/17 في مادته التاسعة، على حظر التحرش اجلنسي سواء كان على صعيد العمل أم 
التدريب أم التشغيل أم فيما يتعلق بشروط ظروف العمل، وهذه املادة دعم حلماية النساء. وأكد القانون على أهمية املساواة 
وعدم التمييز في األجور واإلجازات. غير إن نسبة عمل اإلناث في سوق العمل بقيت متدنية. فحسب بيانات مسح رصد 
وتقومي الفقر في العراق لسنة 2017، قد بلغت نسبة اإلناث العامالت بعمر 15 سنة، فأكثر )12.6 %(. في حني بلغت نسبة 
العراق.  الرجال على مستوى  اإلناث فهو أعلى من  البطالة في صفوف  أما معدل   .)% 72.7( 15 سنة فأكثر،  الذكور بعمر 
فمعدل البطالة العام املقدر ب )13.8 %( كانت نسبة بطالة الذكور فيه )10.9 %( فيما بلغت بالنسبة لإلناث )31.0 %(. ما 
إن نسبة القوى العاملة بني النساء تعتبر من أقل النسب في املنطقة، وهي )14.5 %( مقارنة ب)72 %( من الذكور حسب 
بيانات اجلهاز املركزي لإلحصاء، وذلك بسبب محدودية الفرص اإلقتصادية مما يؤثر سلبااً على قدرة املرأة في ايجاد فرص عمل. 
سجلت حصيلة أعداد العاطلني عن العمل إرتفاعا مستمرا نتيجة لعدم مقدرة الدولة على تشغيل األعداد الهائلة منهم 
2003 ولغاية2017/8/31 املسجلني منهم في قاعدة البيانات  ضمن القطاع العام. فقد بلغ عدد العاطلني عن العمل من 
)559815( عاطالاً. وملواجهة ذلك مت تخصيص موازنة لتنفيذ اإلستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر2013-2017 مقدارها 
)7 مليارات دينار لعام 2016 و3 مليارات دينار لعام 2017(، إضافة الى امليزانية املتراكمة الطائلة لصندوق اإلقراض وتنفيذ 
بالتأهيل  2012 والقروض اخلاصة  10 لعام  برامج القروض الصغيرة ودعم املشاريع الصغيرة املدرة للدخل وفق قانون رقم 
اجملتمعي والقروض احلاملة لعنوان الشابة املاهرة املعمول بها من عام 2010. وتعمل دائرة التشغيل والقروض على إتاحة 
من  بكثير  أقل  العاطلني  قاعدة  للتسجيل ضمن  املتقدمات  اإلناث  عدد  أن  رغم  اجلنسني  بني  املساواة  مبدإ  وفق  القروض 
عدد أقرانهن من الذكور بسبب صعوبة الوصول الى البرامج اخلاصة بهذه اخلدمة نتيجة لألمية األلكترونية وعدم وصول 

املعلومات للكل، باألخص في العمق الريفي الذي يغزوه الفقر. 
وتشير االحصائيات التي سجلت عن قسم االحصاء في هذه الدائرة الى896 أنثى مسجلة في قاعدة البيانات يقابلها 8861 
ولغرض معاجلة مشكلة  تقريبا.  العشر  االناث تشكل نسبة  إن  أي   2017/12/13 ولغاية   2016/1/1 للفترة من  الذكور  من 
بطالة النساء بعدل، وحتقيقا للمساواة الفعلية، نفذت وزارة العمل برنامج القروض للشابة املاهرة منذ شهر تشرين األول 
من عام 2017، الذي يعد من البرامج املهمة اخملصصة للمرأة لتلبية متطلباتها في التمكني اإلقتصادي. كما إعتمدت مبدأ 
شمول السجينات واملستفيدات من دور اإليواء بالقروض الصغيرة ممن أكملن مدة محكوميتهن وميتلكن املهارة. باإلضافة، 
التأهيل  برنامج  دون، ضمن  فما   )%  50( العجز  نسبة  تكون  أن  امليسرة، شرط  بالقروض  اإلعاقة  ذوات  النساء  إلى شمول 
اجملتمعي الذي كان معموال به منذ عام 1997 على أن تكون املستفيدة قادرة على إدارة املشروع. كما مت قتح باب الشمول 
الذي ميكن من خالله تقدمي قرض لسيدة األعمال وقرض  ببرنامج حاضنات سيدات األعمال   2018  /3/15-2/15 للفترة من 
آخر للمستفيدة العاطلة عن العمل لتنفيذ مشروع مشترك وهذه التجربة مت تنفيذها حاليا في بغداد بقبول 50 مشروعااً 
الوقت العمل على تفعيل  1بكربالء املقدسة، و1 بذي قار(. ويجري في نفس  )2 ببغداد،  أربع حاضنات أعمال  وسيتم فتح 

البرنامج ضمن إستراتيجية التخفيف من الفقر اجلديدة )2022-2018(.
كما أتُخذت عدة إجراءات تشريعية تهدف إلى تعزيز/إنفاذ القوانني وما يتعلق بسياسات وممارسات في أماكن العمل التي 
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حتظر التمييز في توظيف النساء واالحتفاظ بهن وترقيتهن في القطاعني العام واخلاص، والتشريعات املتعلقة باملساواة في 
األجور. إذ نصت املادة )22( من الدستورالعراقي لسنة 2005 على: 1( العمل حقٌ مكفول لكل العراقيني مبا يضمن لهم حياةاً 
، 2( ينظم القانون، العالقة بني العمال وأصحاب العمل على أسٍس إقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة اإلجتماعية،  كرميةاً

3( تكفل الدولة حق تأسيس النقابات واالحتادات املهنية، أو اإلنضمام إليها، وينظم ذلك بقانون. 
َّفت املادة )1 / سادسا( العامل بأنه  اً بتاريخ 7 شباط 2016. وقد عر ولقد صدر قانون العمل رقم )37( لسنة 2015، واعُتبر نافذا
اً أم أنثى يعمل بتوجيه وإشراف صاحب العمل وحتت إدارته سواء أكان يعمل بعقد  هو كل شخص طبيعي سواء كان ذكرا
مكتوب أم شفوي، صريحا كان ااًم ضمنيا، أو على سبيل التدريب أو اإلختبار، أو يقوم بعمل فكري أو بدني لقاء أجر، أيااً كان 
نوعه مبوجب القانون. كما كفل القانون املساواة بني الرجل واملرأة في األجور والعالوات والبدالت فضالاً عن منحها بعض املزايا 
التفضيلية التي تتمثل باحلصول على اجازات خاصة بأجر كامل في حاالت احلمل واإلجناب.  كما بينت املادة )6 ( من القانون 
أن )حرية العمل مصونة وال يجوز تقييد أو إنكار احلق في العمل( و تنتهج الدولة سياسة تعزيز العمل الكامل واملنتج وحتترم 

املبادئ واحلقوق األساسية فيه سواء كان في القانون أو التطبيق والتي تشمل:
1 - احلرية النقابية واالقرار الفعلي بحق املفاوضة اجلماعية 

2 - القضاء على جميع أشكال العمل اجلبري أو اإللزامي 
3 - القضاء الفعلي على عمالة األطفال 

4 - القضاء على التمييز في اإلستخدام أو املهنة.
قضت املادة )2( من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 الى تأمني العمل الالئق للجميع من دون متييز. كما نصت املادة )4( منه على 
أن: »العمل حق لكل مواطن قادرعليه، وتعمل الدولة على توفيره على أساس تكافؤ الفرص من دون أي نوع من أنواع التمييز«. 
كما أشارت املادة )6/ رابعااً( إلى القضاء على التمييز في اإلستخدام أو املهنة، وقد اشارت املادة )8/أوال( منه الى خطر جتاوز أو 
اً أم غير مباشرفي  اً مباشرا مخالفة مبدأ تكافؤ الفرص واملساواة في املعاملة وخاصة التمييز بني العمال سواءا أكان ذلك متييزا
بالتمتع  العامل  ( بحق  )42/أوال/ج  املادة  أو شروطه، كما قضت  العمل  أو بظروف  التشغيل  أو  املهني  بالتدريب  يتعلق  كل ما 
اً عن أي شكل من أشكال التمييز، كما تضمنت املادة )48( بعدم  باملساواة في الفرص واملعاملة في التشغيل واإلستخدام، بعيدا

اً أم غير مباشر.  إنهاء عقد العمل بسبب التمييز في اإلستخدام واملهنة سواء كان مباشرا
اً: )للعامل حق اللجوء الى محكمة العمل للتقدم بشكوى عند تعرضه الى أي  وقد نصت املادة )11( من قانون العمل على أوال
شكل من أشكال العمل اجلبري أو التمييز أو التحرش في االستقدام واملهنة( ثانيااً: )يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ستة أشهر 
وبغرامة ال تزيد على مليون دينار او بأحدى هاتني العقوبتني كل من خالف أحكام املواد الواردة في هذا الفصل واملتعلقة بتشغيل 

األطفال والتمييز والعمل القسري والتحرش اجلنسي وفق كل حالة(. 
الفقر  من  التخفيف  إستراتيجية  خالل  ومن  اإلجتماعية  والشؤون  العمل  لوزارة  التابعة  للمرأة  اإلجتماعية  احلماية  دائرة  عملت 
تاريخ  للدخل من  املدرّة  الصغيرة  للمشاريع  )24033( قرضااً  2016/12/27. ومنحت  ولغاية   2012/12/1 )11090( قرضااً من  على منح 
2013/11/24 ولغاية 2017/6/30. كما منحت )370( قرضااً ضمن اخلدمات الصناعية من تاريخ 2015/10/1 ولغاية 2017/6/30. ومنحت 

)388( قرضااً ملشاريع التأهيل اجملتمعي من تاريخ 2007 ولغاية 2017/6/30. ومنحت )107( قرضا للمشاريع الصغيرة في عام 2018.
أما في إقليم كوردستان، فتوجد تعليمات رقم)2( منذ عام 2016 حول رعاية األم للطفل املعاق تتمثل في منح إجازة عن العمل وبدفع 
رقم  والضمان اإلجتماعي للعمل  التقاعد  قانون  الى  2018 إستنادا  الضمان اإلجتماعي في عام  أتخذت تعليمات حول  الراتب. كما 
)39( في 1971 حول العمال األجانب واحملليني تضمن 861 إمراة. كما توفر مديرية التدريب املهني فرص العمل للنساء من خالل التقدمي 

والتسجيل فيه، حيث مت توفير العمل ل� 104 إمراة في مجاالت مختلفة، وأيضا منح القروض الصغيرة حتى عام 2017 ل 1198إمرأة.
مع ذلك، يبقى تواجد املرأة في سوق العمل، كمستثمرة، تواجدا ضعيفا مقارنة بالرجل. وتهدف اخلطط املستقبلية للحكومة 
وبالتعاون مع األمم املتحدة، الى وضع مرتكزات التمكني اإلقتصادي للمرأة، كما تعمل الكثيرمن النساء كمأجورات في القطاع 
اخلاص لغرض حتسني دخلهن الشهري وعدم اإلعتماد على رواتب احلماية اإلجتماعية التي حتقق احلد األدنى من اإلحتياجات. فقد 
أولت احلكومة نوعا من العناية التشريعية بهذه الشريحة من خالل قانون العمل رقم )37( لسنة 2015 الذي تضمن نصوصا 
واضحة في الفصل العاشر من القانون )م-84 م94( حلماية حقوق املرأة العاملة أثناء احلمل وبعد الوالدة في اإلجازة واألجر وعدم 
تشغيلها في األعمال الشاقة واملضرة بصحتها أو صحة اجلنني. وإستنادا للمادة )11( من هذا القانون تشكلت محكمة العمل 
للفصل في شكاوى العاملني في القطاع اخلاص. ولكن تقف أمام حرية رفع الشكوى خاصة بالنسبة للمرأة العاملة، اخلشيُة 
من فقدان عملها أواخلوف على سمعتها في حال تعرضها للتحرش اجلنسي. وبذلك فإن املرأة العاملة في القطاع اخلاص بحاجة 
الى توعية بحقوقها القانونية مبوجب هذا القانون مما يستلزم القيام بحمالت واسعة تشمل سوق العمل وذلك حسب التقارير 
الرصدية ملفتشية العمل واملفوضية العليا حلقوق االنسان. كما أن القوانني العراقية النافذة تسمح للمرأة العراقية بتملك 

العقار واليوجد أي قيد أو شرط على هذا احلق.
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 القسم الثاني: التقدم احملرز عرب جماالت اإلهتمام احلامسة اإلثنى عشر

الباب السادس: اإلجراءات املتخذة للرعاية غير مدفوعة األجر والعمل املنزلي 

في البنية التحتية املوفرة للوقت والعمل، مثل النقل العام والكهرباء واملياه والصرف الصحي للحد من عبء الرعاية غير 
مدفوعة األجر والعمل املنزلي على النساء. ال شك أن توفير بيئة آمنة للمرأة وبنية حتتية آمنة للخدمات مثل توفر: املاء، 
الصرف الصحي، الكهرباء والنقل العام، تؤدي إلى إحداث حتول فّعال في الفئات األكثر هشاشة باجملتمع بشكل عام وبوضع 

املرأة بشكل خاص. 

اً إلى التقديرات السكانية لدى اجلهاز املركزي لإلحصاء، فإن عدد السكان في العراق بلغ )38( مليون نسمة في 2018  وإستنادا
ويبلغ عدد السكان الذكور منهم )19,3( مليون نسمة بينما بلغ عدد السكان اإلناث )18,9( مليون نسمة، أي بنسبة )49 %( من 
مجموع السكان. وملا كانت املرأة العراقية تشكل )49 %( مقابل )51 %( للذكور، أي إن النساء تشكلن تقريبا نصف اجملتمع عدديااً، 
التمتع  وإن حرمانها من  املقدمة،  وباخلدمات  والسياسية كافة  واإلجتماعية  اإلقتصادية  باملتغيرات  تتأثر  املرأة  أن  يعني  فهذا 
اً لطاقات اجملتمع، باإلضافة الى التراكمات السابقة من  اً وتبذيرا بخدمات البنية التحتية وعدم متكينها من استثمارها يعني هدرا

احلروب والنزاعات األهلية والعقوبات اإلقتصادية والعنف املنزلي. 

وعلى مستوى العراق، بلغت النسبة املئوية للسكان الذين يستخدمون مصادر مياه شرب محسنة، لسنة 2018 )96 %( في 
احلضر و)87 %( بالريف حسب نتائج املسح العنقودي متعدد املؤشرات لعام 2018 لوزارة التخطيط في حني سجل سنة 2015 
أعلى نسبة )85.4 %( ويعزى ذلك الى عدم إجناز املشاريع بسبب عدم إطالق التخصيصات املالية املطلوبة إلجناز تلك املشاريع 

حسب نتائج قسم اإلحصاء البيئي للجهاز املركزي لإلحصاء .

وحسب نتائج تقريراملسح العنقودي متعدد املؤشرات لعام 2018، يتبني أن نسبة من يستخدمون مصادر مياه شرب محسنة 
)99.2 %( وأن نسبة من يستخدمون مصادرغير محسنة )0.8 %( في إجمالي العراق، وفي محافظة بغداد من يستخدمون مصادر 
مياه شرب محسنة )99.8 %( وبلغت هذه النسبة )100 %( في احملافظات )أربيل والبصرة وميسان( وأقل نسبة بني احملافظات هي 
محافظة ديالى )97.2 %( وبعدها محافظة بابل )97,8 %( ومحافظات النجف وصالح الدين وواسط )98.1 %( وتعتبر النسب أعاله 

مؤشرات جيدة.

وإن نسبة املناطق اخملدومة بشبكات الصرف الصحي في محافظة بغداد هي )90 %( ومبا يغطي 514 محلة. وهذا مؤشر جيد 
بتوفر خدمة الصرف الصحي التي تدعم عمل املرأة وتخفف من العبء عليها. وندرج أدناه املشاريع اإلستراتيجية التي ساهمت 
في حتسني خدمات البنى التحتية لعموم مواطني العاصمة واملنجزة بنسبة 100 %، ونسبه قريبة من إجناز كامل )قيد االجناز( 

وهي كما يلي:

 	                    )%  100( فنّي  إجناز  بنسبة  له  التابعة  احملطات  مع  الكرخ  جانب  في  الغربي  اجلنوبي  الناقل  الرئيسي  اخلط  تنفيذ 
الذي يخدم املناطق الواقعة ضمن بلديتي املنصور والرشيد.

 تنفيذ اخلط الرئيسي الناقل الغربي اإلضافي مع محطة ضخ بنسبة إجناز فني )82,5 %(  الذي يخدم مناطق بلديات 	
)الدورة، املنصور، الشعلة، الكاظمية(. 

 تنفيذ اخلط الرئيسي الناقل الشمالي الشرقي )اخلنساء( بنسبة إجناز فني )95 %( املناطق املستفيدة من إجناز املشروع 	
هي احملالت السكنية و التجارية التي تقع ضمن قاطع دائرة بلدية الشعب وبلدية الصدر /2 ودائرة بلدية الصدر /1 

وقاطع بلدية الغدير وقاطع بلدية بغداد اجلديدة.

 تنفيذ اخلط الرئيسي الناقل ضمن شارع )77( مع محطة الضخ بنسبة إجناز فني )77 %(  الذي يخدم املناطق الواقعة 	
ضمن بلديتي الغدير وبغداد اجلديدة.

 تنفيذ اخلط املكمل خلط القدس من ساحة )83( إلى تقاطع نادي النفط بنسبة إجناز فني )100 %( الذي يخدم مناطق 	
دائرة بلدية الشعب.

مباشر  بشكل  بغداد  محافظة  في  الصحي  الصرف  منظومة  أداء  على  تؤثر  التي  واملعوقات  املشاكل  من  العديد  وهناك 
وغير مباشرعلى جودة اخلدمة املقدمة مما يؤثر على املواطن )املرأة والرجل(. وعلى مستوى العراق، أن نسب السكان اخملدومني 
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)املستفيدين( من شبكات ومحطات اجملاري للسنوات الثالث السابقة حسب اجلدول املبني أدناه أقل بكثير من نسبة السكان 
املستفيدين من خدمات الصرف الصحي لسنة 2016 .8

نسبة السكان اخملدومني بشبكات ومحطات اجملاري )2015 ، 2016 ، 2017(8
القيمةالسنةت

1201516.71
2201616.26
3201715.63

إن التوسع العشوائي في العمران على مستوى العراق الناجت عن ضعف فاعلية التخطيط العمراني وغياب سياسة وطنية 
للسكن مستجيبة لواقع احلال في إدارة اخملاطر الناجمة عن االزمات والنزاعات، ومع تزايد معدالت الفقر، إتسع نطاق عشوائيات 
السكن في العراق وإمتد ليصل الى )8 %( من مجموع السكان الذين يعيشون في سكن عشوائي وبنسبة )7 %( من مجموع 
املساكن. حيث يبلغ عدد وحدات السكن العشوائية )347000( مسكن وفق بيانات خطة التنمية الوطنية 2018-2022 لوزارة 
زيادة  إلى  العشوائيات  أدت كثرة هذه  العمراني. وقد  التخطيط  وتداعيات غياب  العراقية مما يفسر أسباب تفاقم  التخطيط 
احلصة  التأثيرعلى  وكذلك  واحملطات  والشبكات  للخطوط  اإلستيعابية  الطاقة  أعلى من  الناجتة مبقدار  الصرف  مياه  كميات 

املائية املنتجة  للشخص الواحد. 

أما بالنسبة الى قطاع النقل العام، ففي مدينة بغداد، تقوم دائرة املشاريع مبسؤولية تبليط وإكساء الشوارع الرئيسية، وتنفيذ 
الشوارع  وتأهيل  للمحالت  اجلديدة  السكنية  اإلفرازات  في  احلديثة  الطرق  وإنشاء  واألنفاق  اإلستراتيجية كاجملسرات  املشاريع 
نصب  ضمنها  ومن  الشوارع  وتأثيث  املشبكات  وإنشاء  اجلانبي  القالب  مد  متضمنة  بالكامل  احملالت  وتأهيل  سابقا  املبلطة 
الواقية وصيانة األنفاق واجلسور وتأهيل نظام األضواء املرورية في التقاطعات،  العالمات وتخطيط الشوارع ونصب األسيجة 
املفروشة في عام  إنخفضت املساحة  )125239( متر مربع فيما   2018 املفروشة شهريا لعام  حيث كانت مساحة األسفلت 

2017، حيث كانت مساحة اإلكساء الكلية لعام 2018 والبالغة )4( ماليني متر مربع مقارنة مع عام 2017 وبنسبة )47 %(. 

كفاءة  حتسن  عبر  الكهرباء  قطاع  وحوكمة  اخلاص  دورالقطاع  وتعزيز  الطاقة  قطاع  تطوير  الى  العراقية  احلكومة  وتسعى 
اً ما تكون إمكانية حصول املرأة في هذه املناطق  املنظومة الكهربائية وحتسني نوعية اخلدمات املقدمة للمستهلكني. وكثيرا
على الكهرباء وغيرها من أشكال الطاقة محدودة. وتقع على النساء في املقام األول مسؤولية جمع وإستخدام الكتلة احليوية 
إلنتاج الطاقة، وما يرتبط بذلك من مخاطر على الصحة والسالمة. وكذلك متثل إمكانية الوصول إلى وسائل النقل والطرق 

حتديات كبيرة بالنسبة للمرأة في هذه املناطق.

تهدف خطة  واخلدمات. حيث  املأوى  الصحة،  الغذاء،  املياه،  للعراق هي:  املستدامة  التنمية  أهداف  أهم  فإن من  عام  وبشكل 
التنمية الوطنية للعراق 2018-2022 إلى:

ضم���ان جتهيز املاء الصالح للش���رب وفق املواصفات العاملية والوصول الى حصة إستهالك  الف���رد م���ن امل���اء الصافي 
مب���ا يالئم النمو الس���كاني ومب���ا ال يقل ع���ن 250 لتر/ يوم للش���خص الواحد ف���ي بغداد ومراكز احملافظ���ات و200 
لتر/يوم ف���ي مراكزاالقضية والنواحي وحتسني نوعية املاء الصالح للشرب وتقليل الضائعات مبا ال يقل عن 10 %، وزيادة نسبة 
اخملدومني بالصرف الصحي إلى )97 %( في بغداد و)66.72 %( في احملافظات وطرح مياه معاجلة إلى النهر مطابقة للمواصفات 

القياسية.

حسب  أخرى(  منزلية  أعمال  البيت،  تنظيف  الطعام،  حتضير   ( املنزلية  باالعمال  لالناث  الوقت  الستخدام  الفعلي  املتوسط 
مسح اإلحساس لسنة 2012 )228( دقيقة في حني أن نفس املؤشر للرجل بلغ )93( دقيقة. وهذا يؤثر سلبااً على قدرة املرأة على 

املشاركة في األنشطة املدرّة للدخل.

  عدد اإلناث الالتي تسكن في احلضرأكبر من شريحة النساء الالتي تسكن في الريف مبقدار الضعف تقريبااً ممَا يوجب 	
اإلهتمام باملشاريع النسوية غير الزراعية في االقضية والنواحي.

 أومبقابل 	 دون مقابل  الزراعة من  أو  التجارة  بأعمال  الذكور  أفرادها من  أو أحد  املرأة مبساعدة رب األسرة   كما تقوم 
بخس. وينتشر ذلك في األرياف واجملتمعات الشعبية، وميكن وصفه عنفا إقتصاديا وبدنيا ضد املرأة، ويقف أمام وضع 

سياسات واضحة وفاعلة نحو توفيراحلماية للمرأة من إستغاللها وتشغيلها داخل نطاق األسرة.

8 املصدر: وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة.
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  تتضمن اخلطة اإلستراتيجيتة للتخفيف من الفقر 2013-2017، 2018-2022 وخطة التنمية الوطنية 2022-2018 	
وخطة التنمية املستدامة 30+ أهداف ومحصالت تتمحور حول تطوير خدمات البنى التحتية املؤثرة بشكل مباشر 

على أداء املرأة ملهامها في املنزل.
  إستنادا لقانون احلماية اإلجتماعية رقم 11 لسنة 2014، فإن النساء اللواتي يتحملن مسؤولية إعانة أبنائهن 	

أوذويهن من ذوي اإلعاقة، يحصلن على راتب إعانة شهرية بغض النظرعن وضعهن اإلقتصادي وهذا النص يشمل 
الرجال والنساء. ولكن واقع احلال يشير إلى أن األكثرية ممن يضطلعن بهذه املهمة من النساء، وبالتالي فإن الدولة 
تدفع أجرا لهذا النوع من الرعاية غير مدفوعة األجر ضمن نطاق األسرة وقد شكلت مبوجب القانون جلنة طبية 
الشمول وفق  األكترونية ومن ثم  آلية  التقدمي وفق  ويتم  اإلعانة  قرارات  العجز وإصدار  توثيق نسبة  تعمل على 

التسلسل املبرمج.
  ترعى الدولة املرأة العاملة أثناء فترات احلمل وقبل واثناء وبعد الوضع من خالل منحها إجازة الوضع واألمومة براتب 	

كامل لستة أشهر ونصف الراتب خالل الستة أشهر الثانية من األمومة لكي متكنها من السيطرة على وضعها 
ووضع طفلها الصحي من خالل التفرغ التام. أما املرأة العاملة في القطاع اخلاص فقد وّفر لها قانون العمل رقم 37 
لسنة 2015 ضمن الفصل العاشر منه نوعا مشابها من احلماية مع بعض اإلختالفات لتحقيق التوازن بني مصلحة 

العاملة ومصلحة رب العمل.
  إن نظام القروض الذي تطبقه وزارة العمل ووزارة الزراعة ويجري العمل على تطويره ضمن اإلستراتيجية الوطنية 	

للتخفيف من الفقر)2013-2017 و2018-2022( والبرامج األخرى التي سبق ذكرها يهئ  الفرص لربات البيوت وخاصة 
املرأة الريفية من إعتماد مشاريع إستثمارية خاصة بهن ميكن أن توفر لهن ذمة مالية مستقلة متكنهن من املوازنة 

بني عملهن وأسرهن إضافة الى فرض مفهوم املساواة في الواجبات واحلقوق ضمن نطاق تلك األسر.

الباب السابع: اإلجراءات املتخذة للحد من الفقر والقضاء عليه بني النساء والفتيات

تأخذ احلكومة باالعتبار متكني النساء في استراتيجية التخفيف من الفقر)2018-2022( التي مت حتديثها وإعتماد خطة جديدة. فعال، 

في كانون الثاني 2018، أعلنت احلكومة العراقية تبني هذه اإلستراتيجية للحد من مظاهر الفقر، وهي مبادرة جيدة بإجتاه حتسني 

املستوى اإلقتصادي واخلدمي للفئات الفقيرة التي تضمنت احملصلة اخلامسة منها حماية إجتماعية فاعلة وكفوءة، باإلضافة إلى 

وضع خطة التمكني اإلقتصادي للمرأة العراقية.

في الوقت الذي تنامى وجود املرأة في اجملال العام سواء بوصفها فاعلة سياسيا او في احلركات اإلجتماعية أو إقتصاديا يتزايد ظهورها 

في قوة العمل املأجورة كإستجابة واقعية إللتحاقها بالتعليم الذي يعد تعبيرا حقيقيا ملساعي متكني املرأة في العراق. علما أن 

تؤكد  التخطيط،  وزارة  في  املتمثلة  احلكومة  قبل  من  املتبناة  والسياسات  القطاعية  واإلستراتيجيات  الوطنية  التنمية  خطط 

على ما جاء في الدستور العراقي حول توفير فرص التعليم والتوظيف والصحة مبا يحقق املساواة بني الرجل واملرأة بإعتبارها حقا 

للجميع مع التأكيد على الفئات الضعيفة كاألرامل واملطلقات وفاقدي الرعاية األبوية. وقد عملت دائرة احلماية اإلجتماعية للمرأة 

التابعة لوزارة العمل والشؤون اإلجتماعية ومن خالل إستراتيجية التخفيف من الفقر على منح )11090( قرضااً من 2012/12/1 

ولغاية 2016/12/27، ومنحت )24033( قرضااً للمشاريع الصغيرة املدرّة للدخل من تاريخ 2013/11/24 ولغاية 2017/6/30، كما منحت 

)370( قرضااً ضمن اخلدمات الصناعية من تاريخ 2015/10/1 ولغاية 2017/6/30، ومنحت )388( قرضااً ملشاريع التأهيل اجملتمعي من 

تاريخ 2007 ولغاية 2017/6/30 .

ترعى دائرة احلماية اإلجتماعية للمرأة في وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية فاقدات املعيل )األرامل، املطلقات، العاجزات، املهجورات، 

زوجات املفقودين، الفتيات البالغات غير املتزوجات، أسرة النزيل او املودع ....الخ( من خالل برامج التمكني وهي: 

 أوال: مت إطالق اإلعانة للمستفيدات كل شهرين بدالاً من ثالثة أشهر وبإنتظام وشمول األسر الفقيرة.

ثانياً: العمل على توفير دخل داعم لألسر عبر تعليم املستفيدة، وأيضا مهارة تتدرب عليها وتزويدها باملعدات الالزمة لتنفيذ 
التدريب بالتنسيق مع املنظمات احمللية والدولية واجلهات املانحة. 

ثالثاً: إطالق املشروع الطارئ لدعم اإلستقرار اإلجتماعي والصمود في العراق بدعم مالي من قبل البنك الدولي على شكل قرض 
بقيمة )200( مليون دوالر مت تضمينه في موازنة 2018، بغية التركيز على أبناء احملافظات احملررة وخصوصا العائدين من خالل 
توفير النقد مقابل العمل والوظائف املؤقتة وغيرها من سبل الدعم اإلجتماعي للفئات األكثر هشاشة إلعادة الثقة بني 

الدولة واملواطن بعد توفيراألمن والوظائف واألشغال وحتقيق النمو اإلقتصادي ألكثر من مليون مواطن في املناطق احملررة.
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1- ترأس املرأة الريفية لألسرة:

وعند مقارنة بيانات مسح تقييم األمن الغذائي والهشاشة لألسرة في العراق لسنة 2016 مع نتائج مسح وفيات األمهات 

لسنة  2013 يتبني لنا ان نسبة النساء الالتي يترأسن األسرة ما زال قليالاً فلم تتجاوز األسر التي تترأسها إمرأة  في العراق 

نسبة 10,5 % من عموم األسر في العراق، وتنخفض النسبة في الريف عنها في املدينة لألسرالتي تترأسها امرأة، ويعود 

هذا السبب بالتأكيد الى طبيعة الواقع اإلجتماعي الذي تعيشه األسرة في البيئة الريفية، اذ ان العادات والتقاليد املتعارف 

عليها في اجملتمعات الريفية يكون الدوراألكبر في االسرة للذكور. تشعراملرأة  بالضغوطات ألنها في أساس تنشئتها لم 

يسمح لها القيام بأكثر من دور وترأسها لألسرة هو نتيجة وقوع ظرف غير إعتيادي كوفاة الزوج أوالهجرة أوالطالق. 

أما في إقليم كوردستان العراق، فإن تنمية املرأة الريفية هي من أهم األولويات في »اإلستراتيجية الوطنية لتنمية أوضاع املرأة 

في إقليم كوردستان 2016-2026« متاشيا مع اهداف إستراتيجية التنمية املستدامة 2030. ويوجد أيضا مشروع التمكني 

اإلجتماعي واإلقتصادي للمراة الريفية من سنة 2014 في أرياف محافظات اإلقليم متمثال في رفع قدرات املرأة الريفية فى 

مجاالت الصحة والصحة االجنابية والتعليم، وأيضا تدريبهن على املهارات احلياتية، لكن االزمة اإلقتصادية أوقفت املشروع 

فى نهاية سنة 2015. كما أن هنالك برنامجا لدعم النساء القرويات ممن عدن الى قراهن ومساكنهن االصلية بتمكينهن من 

الناحية التجارية من خالل إعطائهن عددا من روؤس األغنام واملواشى ليكون بإمكانهن استئناف احلياة القروية والتمكن من 

انتاج احلليب واأللبان دعما للسوق الزراعية في اإلقليم. وتتلخص جهود وزارة الزراعة خالل هذه الفترة وفق التفصيل التالي:

 مت ابرام العقود اخلاصة باألراضي الزراعية مع النساء بنسبة )20 % 30 %( حيث وصل عدد النساء املستفيدات من 	

هذه القروض إلى )18,000( إمرأة، فضال عن الفتيات القرويات اللواتي إنخرطن في األعمال التي كانت توفرها هذه 

األراضي الزراعية.

 وإنتاج بعض 	 والطيورالداجنة  واألبقار  واملواشى  النحل  تربية  إمرأة على   )200( تدريب  مت  السابقة  السنوات  في 

األغذية الزراعية مثل )النحل، املربى، الزبيب( وال زالت هذه الشريحة املنتجة من النساء فاعلة في هذا اجملال.

 وزارة الزراعة في اإلقليم وبالتعاون مع منظمة )يونيدو( تعمل بشكل مستمر من أجل تطويرالغذاء الزراعي من 	

املنتوج اليدوي البدائي من خالل فتح الدورات التعليمية اخلاصة بهذا النوع من املنتوج إضافة الى تلقى تدريبات 

وبالتعاون مع  أيضا  الوزارة  الزراعي. وتقوم  اإلنتاج  التي تستخدم في  املتطورة  الزراعية  حول إستخدام االجهزة 

املنظمات املعنية بتمويل املشاريع التجارية بني املزارعات والنساء اللواتي يعملن في الفالحة، وهذا ما يشجع 

النساء على اإلنخراط في األعمال الزراعية املنتجة.

 2- املرأة في بعض احملافظات: 

فرق  قيام  بعد  احليواني،  واإلنتاج  الزراعة  في  املتمثلة  التقليدية  اإلقتصادية  هويتها  اجلنوبية  احملافظات  في  القرى  1. فقدت 

العمل مبسح تبني أنه ليس للنساء نصيب يذكر من الدخل الثابت املتحقق ألهالي القرى وأن معظم الدخل املتحقق هو 

للرجال ويأتي من الوظائف املدنية والعسكرية )٪15 تقريبااً(، كما أن هناك قناعة لدى األهالي بأن أي عمل آخر، غير الوظيفة 

العسكرية أو املدنية ال يعتبرعمالاً عندهم. فكل شخص غير موظف أو غير منتسب للسلك العسكري واالمني يصف 

اً النه ال يشعر باالستقرار املالي وألن اعمال القطاع  نفسه بانه عاطل عن العمل حتى وإن كان يعمل في القطاع اخلاص أجيرا

اخلاص ال تتسم بالثبات واإلستمرارية، لذلك وصف اكثر من ٪80 من أهالي القرى أنفسهم بأنهم عاطلون عن العمل أو 

اً، علمااً بأن أغلب من وصف نفسه  )كاسب( وهو تعبير دارج عمن يعمل بشكل غير منتظم وال يحقق دخالاً ثابتااً ومستقرا

بأنه عاطل عن العمل أو كاسب لديه أسرة يعيلها.

2014 لكن املالحظ أن  2. وفرت احلكومة قروضااً ضمن املبادرة الزراعية وبادارة املصرف الزراعي  خالل السنوات التي سبقت 

اغلبية املزارعني ال يستطيعون تقدمي الضمانات املشروطة للحصول على هذه القروض الن الضمانات املطلوبة، إما عقار 

مسجل في دائرة التسجيل العقاري أوكفالة موظف. كما إن إنفاق القرض على الهدف منه نادر احلدوث بسبب عدم قدرة 

املزارعني ولالسباب التي ذكرناها سابقا في إستثمار االراضي الزراعية بشكل ناجح مما أدى الى إستخدام القروض في أغلب 

االحيان في غير محلها.

اً بني االناث وبني الذكور خصوصااً بني فئة الشباب. ويرجع ذلك الى فترة احلصار اإلقتصادي  3. االمية تنتشر بنسبة كبيرة جدا

التي دفعت الكثير من العوائل لعدم االهتمام بدارسة االبناء وحاليا بسبب الوضع اإلقتصادي الصعب الذي ضرب القرى 
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بسبب التغير املناخي.

التي متثل غالبية اجملتمع في احملافظات اجلنوبية بعض املهن من احلرف  الريفية  تتوفر لدى النساء والفتيات في اجملتمعات   .4

اليدوية والصناعات الشعبية , ولكنها تفتقر الى الدعم املالي واالسناد اجملتمعي. 

تشكل النساء الريفيات نسبة 50.5 % من نساء محافظة ديالى، حسب تقديرات السكان لسنة 2018. وقد عانت النساء 

الريفيات من أعمال خوف وتهجير قسري وعنف بكل اشكاله بسبب أن معظم اجلماعات اإلرهابية كانت تستخدم البساتني 

اً آمنااً لهم ولتكون هذه املناطق نقطة إنطالق ألعمالهم اإلرهابية وهذا ترك بعض الظواهر منها: مالذا

* حرق البساتني واملزارع التي كانت تشكل الرقم األكبر لدخل املرأة الريفية والرقم األكبر ملوارد احملافظة مما ترك اغلب النساء 

حتت خط الفقر وهذا سبب نزوحااً وهجرة داخلية الى املدن من اجل البحث عن عمل وقد أفاد مسؤول محلي في محافظة 

ديالى أن عناصر تنظيم داعش حرقوا مساحات واسعة مزروعة مبحصول احلنطة. 

* ظاهرة التزويج القسري للفتيات من قبل اجلماعات اإلرهابية خلفت زوجات بال أوراق ثبوتية وأبناء بال هوية. وهو واقع مؤلم 

تعيشه مئات األُسر العراقية في محافظة ديالى يوميا، حيث تعاني نساء عديدات تزوجن بال عقود موثقة في اجلهات الرسمية، 

فيما تضاف إلى معاناتهن آالم ابنائهن وبناتهن ممن حرموا الهوية واألوراق الثبوتية، الذي أورثهم مشاكل باجلملة، كاحلرمان 

من التعليم والعالج واحلصول على جميع خدمات الدولة كغيرهم. هي أسباب متعددة حالت دون توثيق عقود زواجهن، على 

رأسها اخلوف من االتهام باإلرهاب بسبب الزواج من إرهابي. 

* إنضمام عدد من النساء إلى هذه اجلماعات املتطرفة ومت استخدام هذه النساء في عملياتهم اإلرهابية فكانت محافظة 

ديالى األولى في ظاهرة االنتحاريات وهي من املواضيع األكثر خطورة، إذ سجلت االحصاءات تفجير سبعة عشر امرأة تقريبا 

اإلعاقة  ذوات  أو  أقاربهن  فقدن  نساء  وإستغالل  املتطرفة  بالعقائد  تتعلقُ  أسباب  الى  االنتحاريات  ظاهرة  وتعود  أنفسهن. 

الذهنية، والالئي وصلن الى حالة من اليأس واإلحباط.

* عند انسحاب وهروب اجلماعات اإلرهابية تركوا خلفهم نساء وأطفاال من دون معيل ومنبوذين من اجملتمع لعالقتهم احملتملة 

مع اإلرهابيني. 

* ما زالت هناك جيوب خلاليا ارهابيه نائمة تنذر بخطر وشيك محتمل في املناطق الريفية بالذات، وهذا يسّبب عدم شعور املرأة 

الريفية باألمان وأثر سلبا على كل مفاصل حياتها وتقييد حريتها. 

* النظام العشائري املتسلط والقاسي كان هو األعنف على املرأة الريفية كونه احلاكم بكل مفاصل حياتها مثال )الزواج، 

الطالق، تعدد الزوجات، التحكم في مواردها اإلقتصادية مثل اإلرث(.

* هجرة اليد العاملة من الذكور إلى املدن أو إلى اخلارج رغبة في رفع مستوى املعيشة مما إضطر املرأة على حتمل مسؤوليات 

وأعباء العمل الى جانب األسرة.

اً لعملها املنزلي، لهذا تعمل أكثر من 15 ساعة من دون  * إن املرأة الريفية ترى العمل في احلقول واملزارع التابعة لألسرة إمتدادا

اً ويقلل من فرص االتصال وإيجاد فرص أخرى للعمل.  اً ومحصورا أجر باإلضافة الى أن إطار عملها يكون محددا

التطور  و60٪  اإلقتصادية  احلالة  كان  السبب   40٪ طالق،  حالة   )4841(  2016-2015 خالل  فقط  ديالى  محافظة  سجلت   *

التكنولوجي.

النازحني في اي  )90 %( من  * سجلت نسبة تسرب الطلبة من املدارس أكثر من )٪9( حسب إحصاءات غير رسمية منهم 

مرحلة دراسية. 

* سجل قسم حماية املرأة التابع الى وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية )٩300 ارملة( و )3000 مطلقة( يستلمن رواتب من 

الوزارة.

* سجلت احملافظة )36.7 %( من الوالدات تتم خارج املؤسسات الصحية وخصوصا لدى النساء الريفيات بسبب قلة مراكز طب 

االسرة حيث مت تسجيل 7 مراكز في عموم محافظة ديالى فقط. علما أن هنالك أمراضا خطيرة ظهرت بني النساء الريفيات 

مثل فقر الدم وأمراض الكبد الفيروسي وسرطان الثدي والتدرن وغيرها.

 الباب الثامن: اإلجراءات املتخذة لتحسني الوصول إلى احلماية اإلجتماعية للنساء والفتيات

اً بسبب فتح التقدمي  تشكل فئة النساء حوالي ٪54 من املشمولني بشبكة الرعاية اإلجتماعية، بالرغم من إنخفاضها مؤخرا
ألرباب األسر. 

-1 قرارمجلس الوزراء رقم )312( لسنة 2016 املتمثل في إستبعاد املستفيدين غيراملستحقني من شبكة احلماية اإلجتماعية  
وتوجيه املعونات اخملصصة لهم الى الفقراء، إعتمادا على طريقة اإلستهداف الواردة في املادة )6( من قانون احلماية اإلجتماعية رقم 
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)11( لسنة 2014. وقد واجه تنفيذ هذا القانون حتديات كبيرة متثلت بضرورة تشكيل جلنة لتدقيق قاعدة البيانات وفرزاملشمولني 
من دون إستحقاق فعلي. وحيث واجهت اللجنة صعوبات في الوصول الى احلقائق وحتديث البيانات إستنادا لفرق الرصد التي 
وبذل وقت  للعمل  الالزمة  واألدوات  البشرية  املوارد  امكانات هائلة من  توفر  لزوم  املشمولني مع  اآلالف من  اطلقتها لعشرات 
وجهد كبيرين أثرا بشكل أو بآخر على إنسيابية اطالق الشمول اجلديد للضرورة الفنية، وقد اظهرت نتائج التحليل ان )٪43( من 
املستفيدين حاليا من إعانة احلماية اإلجتماعية هم غير فقراء بسبب آلية االستهداف الفئوية وفقا لقانون الرعاية اإلجتماعية 
رقم 126 لسنة 1980 القدمي. إن هذا االجراء ينصب في مصلحة الفقراء املستحقني فعال واغلبهم من األرامل واملطلقات ألنه 
يؤدي الى حذف املتجاوزين وإحالل أعداد جديدة ومستحقة فعال معهم، مما يوسع من دائرة إستيعاب امليزانية اخملصصة للشمول. 

2- قرار مجلس الوزراء رقم )245( لسنة 2016 املتضمن املوافقة على تعديل سقف االعانة اإلجتماعية إستنادا إلى احكام املادة 
)24( من قانون احلماية اإلجتماعية رقم )11( لسنة 2014 الذي رفع من سقف راتب احلماية اإلجتماعية للمرأة مقارنة بالرجل  

ليكون بالشكل اآلتي: 

1750000(. ومبلغ االعانة   -4( ،)150000  -3( )125000  -2( ،)100000 مبلغ اإلعانة الشهرية للرجل من حيث حجم األسرة )1- 
للنساء  متكينا  يُعد  مما   ،)225000  -4  (  ،)200000  -3(  )150000  -2  (  ،)100000  -1( االسرة  حجم  حيث  من  للمرأة  الشهرية 

املستهدفات ومتييزا إيجابيا.   

2017 املتضمن املوافقة على صرف مبلغ اإلعانة اإلجتماعية الى املشمولني بأحكام  3- قرار مجلس الوزراء رقم )124( لسنة 
قانون احلماية اإلجتماعية رقم 11 لسنة 2014 من املبحوثني دميوغرافيا في احملافظات احملررة من تنظيم داعش االرهابي لسلم 
االعانة اجلديد، بعد تأييد سالمة موقفهم األمني من جهاز االمن الوطني رغم التحديات التي ترافق عملية التنفيذ بسبب 

االرتباك الذي اصاب أوضاعهم اإلجتماعية وعدم إستقرار العوائل .

4- قرار مجلس الوزراء رقم )431( لسنة 2017 املتضمن املوافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم )110( لسنة 2011 ليكون 
إسترجاع املبالغ التي تقاضاها املتجاوزون على رواتب شبكة احلماية اإلجتماعية من دون وجه حق )معظمهم من النساء(  الى 
انساني في عدم  باملبلغ كتوجه  املدين كفالة ضامنة  أن يقدم  الدولة بأقساط شهرية على مدى عشر سنوات، على  خزينة 

التضييق عليهم واملطالبة باملبالغ كاملة رغم جتاوزهم.

5- إعفاء األرامل املتجاوزات على راتب االعانة اإلجتماعية من قرارات االسترداد استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 178 لسنة 2014. 
علما بأنه قد مت تعديل سابق لقانون الرعاية اإلجتماعية رقم )126( لسنة 1980 بالقانون رقم )28( لسنة 2013.

6- تقدمي او تعزيز احلماية اإلجتماعية للنساء العاطالت عن العمل )مثل مستحقات البطالة، برامج االشغال العامة، واملساعدة اإلجتماعية(.

7- مت فتح منافذ ألقسام دائرة احلماية اإلجتماعية في املناطق النائية والريفية لتيسيروصول املستفيدات وتقدمي اخلدمة لهن إذ 
اً.  تبلغ أقسام ومنافذ الدائرة في بغداد واحملافظات )42( قسمااً ومنفذا

8- مت االعتماد على الفرق اجلوالة اثناء النزوح، ومت عمل جلنة للزيارات امليدانية وتقدمي اخلدمات وحتديث البيانات التي يتبعها اطالق 
الراتب بعد توقفه.

9- إقامة مشاريع الدخل الداعم للتمكني اإلقتصادي للمرأة بتوزيع مكائن خياطة وتنوير غازي بالتعاون مع منظمات اجملتمع املدني.

10- تقدمي املساعدات العينية في مواسم الدراسة واالعياد بالتعاون مع منظمات اجملتمع املدني للبدء في مشاريع صغيرة مدرة للدخل.

11- منح قروض صغيرة لفاقدات املعيل باعتباره بديال عن االعانة اإلجتماعية بعد مرور )6( اشهر من استالم القرض.

12- بعد مطالبات من قبل دائرة احلماية اإلجتماعية للمرأة، مت  متديد العمر للمقترضات من فاقدات املعيل من عمر50 إلى 55 عاما.

13- مت حتويل التقدمي على راتب احلماية اإلجتماعية من يدوي الى الكتروني في عام 2016 لتيسير وصول اخلدمة.

14- منح قروض صغيرة للفاقدات املعيل باعتبارها بديال عن االعانة اإلجتماعية بعد مرور )6( اشهر من استالم القرض.

نظمت دائرة احلماية اإلجتماعية للمرأة أربعة أسواق  خيرية من أعمال ومنتجات يدوية لعدد من مستفيدات الدائرة بالتعاون مع 
منظمات اجملتمع املدني. إن الهدف من اقامة مثل هذه االسواق هو:

	تشجيع املرأة املنتجة من فاقدات املعيل ودعم منتجاتها للتسوق

	 اً ماديااً يلبي احتياجات فاقدات املعيل حتفيز مهارات املستفيدات وتسويق اإلنتاج الذي سيعطي مردودا

	 .ايجاد مورد لأليتام ليس فقط باالعتماد على راتب اإلعانة اإلجتماعية
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أما في إقليم كوردستان، فتختص شبكة احلماية اإلجتماعية بدعم األسر املفككة، إضافة الى االسرالتي تعيش حتت 
مستوى خط الفقر وكانت اإلستفادة التى إنعكست على النساء من خالل اقامة هذا املشروع  كاآلتي: 

	 2017( فإن عدد النساء اللواتى انتفعن بهذا املشروع في أربيل بلغ حسب إحصائية اجريت بني عامي )2016 �    
اإلقليم  إمرأة في محافظات   )55,32( بلغ  العام  20049( اجملموع  )السليمانية  إمرأة،   )14120 )دهوك  إمرأة   )20863(
أزواجهن،  فقدن  اللواتي  املطلقات،  األرامل،  فهي  املشروع  هذا  من  استفادت  التى  النسوية  الشرائح  أما  الثالث. 

اليتيمات، النساء ذوات اإلعاقة، النساء اللواتى ال معيل لهن، الطالبات، املسنات. 

	 إنشاء صندوق بهذا اخلصوص لغرض متكني الشباب ماديا َّ أما بالنسبة ملشروع إعطاء القروض الصغيرة، فلقد مت   
ورفع مستواهم املعيشى وصقل طاقاتهم وتوظيفها حيث مت تنفيذ هذا املشروع في التشكيلة احلكومية اخلامسة. 
إمرأة،   )152( أربيل  محافظة  اآلتي:  التفصيل  وفق  الصندوق  هذا  من  قروضا  أخذن  اللواتى  النساء  عدد  ارتفع  وقد 
)محافظة السليمانية )89( إمرأة، )محافظة دهوك( )375( إمرأة، إدارة كرميان )583(، اي اجملموع الكلي بلغ )1,198( 

إمرأة، وكانت املشاريع التى قمن باجنازها ضمن هذا الصندوق هي: التجارة، الصناعة، اخلدمات، الزراعة، السياحة.

 الباب التاسع: اإلجراءات املتخذة لتحسني النتائج الصحية للنساء والفتيات 

1. إصدار وتنفيذ اإلستراتيجية الوطنية للصحة اإلجنابية وصحة االمهات وحديثي الوالدة واالطفال واليافعني لالعوام  2020-2016 .
2. بناء القدرات الوطنية في مجال صحة األم والطفل والصحة االجنابية على املستوى املركزي والطرفي. 

3. إعداد وحتديث أدلة العمل اخلاصة بصحة االم والطفل والصحة االجنابية ومنها : 
 دليل عمل رعاية احلوامل واالمهات.	
 دليل املشورة اخلاصة بصحة األمهات وحديثي الوالدة.	
 الدليل الوطني لتنظيم االسرة.	
 دليل الرعاية التوليدية.	
 دليل الرعاية املتكاملة لصحة حديثي الوالدة واألطفال دون اخلامسة.  	

نوعية  تقدمي خدمات  مع  ينسجم  ومبا  االجنابية  والصحة  االمهات  بصحة  اخلاصة  العمل  وسياقات  السياسات  4. حتديث 
للفئات املشمولة.

5. االستعانة باخلبرات اخلارجية إلعداد إستراتيجية وطنية  تخص تنظيم االسرة وإعداد خطة عمل حول الرعاية التوليدية 
ووفيات االمهات .

6. اإلشراف واملتابعة امليدانية للخدمات والرعاية الصحية املقدمة للفئات املستهدفة.

7. العمل مع منظمات اجملتمع املدني لتأمني نشر الوعي الصحي حول صحة األمهات والصحة االجنابية وتنظيم االسرة.

8. التنسيق واملشاركة في املسوحات والدراسات التي تخص صحة األم والطفل والصحة االجنابية ومنها: املسح العنقودي 
متعدد املؤشرات السادس لعام 2018 .

9.التنسيق والعمل بكافة احملاور واالجتاهات لتحقيق أهداف التنمية املستدامة لتأمني حصول الفئات املشمولة على مستوى 
عال من الصحة وخفض عدد املرضى والوفيات . 

10. إنشاء مراكز للدعم النفسي في سبع محافظات )بغداد ،كربالء ،النجف، بابل، صالح الدين، ديالى، األنبار(.

11. وفرت وزارة الصحة  تذاكر مجانية جلميع النازحني في العراق من خالل مراجعتهم ملراكز الصحة األولية واملستشفيات 
وتقدمي خدمات رعاية صحية متكاملة، وذلك بالتعاون مع اجملتمع املدني.

12. تزويد مخيمات النازحني بالقافالت الصحية.

13. إعداد برنامج تطوير قدرات العاملني في الطب الشرعي جلمع األدلة حلاالت العنف واإلبادة اجلماعية.

14. تطويرالبروتوكول اخلاص باإلدارة وبالتدابيرالسريرية للناجيات وللناجني من اإلعتداء اجلنسي.

أما في إقليم كوردستان ، توجد استراتيجية صحة األم والطفل 2018-2022. حيث تقدم وزارة الصحة خدماتها للمواطنني واملرأة  
بصورة خاصة عن طريق املراكز الصحية وتبلغ عدد املراكز التي تتضمن فيها وحدات الرعاية الصحية األولية  238 واخلدمات مجانية 

للمرأة احلامل. 
 رعاية األم احلامل: تقدم لها الفحص الكامل والتحليالت الالزمة مع اللقاحات وكذلك االستمرار في إعداد بطاقة النساء 	

ذات اخلطورة التي حتتاج الى عناية كاملة ومتابعة مستمرة .
 برنامج تنظيم األسرة التي تنشر في محافظات اإلقليم 167 وحدة من مستشفيات ومراكز صحية تقدم خدمات وسائل 	
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منع احلمل مع االرشادات املهمة إلختيار الوسائل والتوعية لألمهات باستخدام األدلة ومواد التوعية الستخدام وسائل 
.MICS4  61.9 بينما    MICS3 58.2 تنظيم األسرة، وإستخدام وسائل منع احلمل

 احلاالت 	 عالج  برنامج  وتطبيق  العامة  املستشفيات  في  والدة  اقسام  وجود  وكذلك  للوالدة  متخصصة  مستشفيات   7 وجود 
االطفال  ورعاية  الوالدة  خدمات  تقدم  التي  املستشفيات  وتقييم  املستشفيات  في  الوالدة  احلديثي  واالطفال  للوالدة  الطارئة 
.MICS4 52.6 بينما MICS3 31.8 احلديثي الوالدة ويبلغ العدد20 وحدة صحية. الوالدات على ايدي االطباء في املؤسسات احلكومية

 اً وتقوم بكافة الفحوصات 	 وجود مراكز متخصصة للتوعية حول الزواج واجراء الفحوصات الالزمة قبل الزواج 16 مركزا
انيميا وااليدز حيث مت  الكبد والثالسيميا والسيكل سيل  التهاب  الالزمة لضمان الصحة للمتزوجني اجلدد فحوصات 

اكتشاف مرض الثالسيميا عدد   223   في سنة 2017 بينما في سنة 2018 مت اكتشاف 342.
 البدء مبشروع توفير خدمات متكاملة للصحة االجنابية والوالدة  من سنة 2017 للوصول الى 11 مركزااً متخصصااً ومت 	

تنفيذ 5 مراكز حتى االن حيث يساعد في التقليل من نسبة األمراض والوفيات بني االمهات واالطفال حيث توفر حزمة 
متكاملة من خدمات الصحة االجنابية.

 وجود مراكز متخصصة للكشف املبكر عن سرطان الثدي 3 مراكز في اإلقليم مع وجود وحدات التوعية الصحية في 	
استقبال  ومت  الثدي  سرطان  املبكرعن  الكشف  حول  الصحية  بالتوعية  تقوم  التي  اً  مركزا  227 بعدد  الصحية  املراكز 

7392حالة في عام 2018. 
 احلمالت الصحية متنوعة حول برامج الرعاية الصحية االوليه مبعدل حملة واحدة كل 3 اشهر للمناطق التي حتتاج الى 	

رعاية صحية وتنفيذ حمالت اللقاحات لالطفال بعدد اربع حمالت سنويا وحسب احلاجة وكذلك تنفيذ حملة التوعية 
  MICS6))%5.6 و )MICS4 ) %5.7 . لتقليل نسبة الزواج املبكر

 وجود برنامج متابعة وجمع البيانات حول ختان اإلناث في 11 مركزااً صحيااً في املناطق ذات اخلطورة  تتم تسجيل احلاالت 	
وتوعية االمهات حول مخاطر اخلتان وتوزيع مواد التوعية والتي بدآت في عام 2015 باالضافة الى حمالت التوعية التى 
بدات في عام 2010 من خالل منظمات الصحة العاملية واليونسيف حيث كانت النسبة42.8 % في عام 2011 بينما في 

MICS 2018 عام 2018 بلغت 37.5 في
 وجود ادلة للعنف القائم على النوع اإلجتماعي ودليل التدبير السريري حلاالت االغتصاب. 	
 وجود 60 % من الكوادر املتدربة على استقبال الناجيات مبعدل عشرة مراكز صحية في كل محافظة في اإلقليم باالضافة 	

الى تدريب األطباء في مستشفيات الوالدة لطوارىء الطب العدلي.
 وجود متطوعات صحيات في اخمليمات للتوعية حول العنف وارشاد الناجيات حول اخلدمات. 	
 وجود مركز متخصص للرعاية النفسية في دهوك الستقبال الناجيات االيزديات بعد احداث داعش في عام 2014 ومت عالج 	

حاالت كثيرة واصبحت الناجية تشجع اقرانها لزيارة املركز للعالج ومتكني الناجية للعودة للمجتمع.
 احمللية 	 املنظمات  خالل  من  والعنف  جنسيا  املنقولة  االمراض  حول  احملاضرات  والقاء  للطلبة  صحية  توعية  حمالت 

واملؤسسات الصحية وتوزيع منشورات صحية.

اخلدمات الصحية لالجئات: 

 وجود وحدة صحية في كل مخيم باالضافة الى وحدات صحية توفرها املنظمات احمللية والدولية لتوفير خدمات 	
الصحة االجنابية وعالج حاالت العنف. علما بأن في عام 2014، مت فحص 123257 حامالاً .

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

الباب العاشر: اإلجراءات املتخذة لتحسني نتائج ومهارات تعليم النساء والفتيات  
ال يزال يواجه تعليم املرأة حتديات بارزة. فاألمية التزال تشكل هاجسا رئيسيا وعبئا ثقيالاً والسيما فى الريف حيث ترتفع معدالت 
النساء  من مجموع   %  27 مقابل  الريفيات  النساء  من مجموع   %  50.6 نسبة  إلى  إبتدائية،  على شهادات  غيراحلاصالت  النساء 

احلضريات9. ومن بني التحديات التي تواجه مواصلة التعليم بشكل عام، وخاصة تعليم الفتيات: 
 العادات والتقاليد	
 الفقر وعدم رغبة األهالي في إرسال بناتهم إلى املدارس للتعليم	
 العنف	
 بعد املسافة ما بني املدرسة والبيت، مع تردي الوضع األمني في بعض املناطق من العراق	

9 وزارة التخطيط تقرير متكني املرأة 2015
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 تدهور البنى التحتية للتعليم، وقلة أعداد املدارس وخاصة في الريف	
 نقص في البرامج التدريبية والتأهيلية للكوادر التعليمية 	
 قلة التخصيصات املالية نسبة ملوازنة العراق الضخمة الذي يؤدي إلى عدم التوسع في توفير املدارس القريبة.	

إجنر عن كل هذه التحديات وغيرها، معدالت إلتحاق الذكور، أعلى من اإلناث بصورة عامة. ويتضح ذلك بسبب تأثيراألوضاع 
بالدراسة  بناتهم  بإنخراط  العوائل  إهتمام  تراجع  اإلناث بصورة خاصة، حيث  واإلجتماعية على تعليم  واألمنية  اإلقتصادية 
للمراحل الدراسية وهو ما يعكس هيمنة الثقافة الذكورية ومن اجلدير بالذكرأن معدالت إلتحاق اإلناث للمرحلة اإلبتدائية 
أخذت بالتزايد تدريجيا بدءاًا من عام 2012 ومت تسجيل أعلى معدل إلتحاق لإلناث فى العام الدراسي )2014 – 2015( ومبعدل 

)107( للمرحلة اإلبتدائية يقابلها )112( للذكورعن نفس العام. 
وكذلك احلال بالنسبة للدراسة املتوسطة حيث سجلت نسب اإللتحاق للذكور )97 %( مقابل )70 %( لإلناث للعام الدراسى 
)2015-2016( وفي التعليم اجلامعي، إرتفعت نسبة إلتحاق اإلناث من )18.5 %( )2014-20165( مقابل )20.2 %( للعام الدراسي 

10)2016-2015(
وفى املسح املتكامل ألوضاع املرأة اإلجتماعية والصحة في 2011 عن  الشهادات التى حصلت عليها النساء، ما يلي11 

نسبة النساء اللواتى لم  يحصلن على شهادة 33.6 % 
نسبة النساء اللواتى حصلن على شهادة إبتدائية 34.3 % 

نسبة النساء اللواتى حصلن على شهادة متوسطة 14.4 % 
نسبة النساء اللواتى حصلن على شهادة جامعية وأكثر 7.6 %  

وباملقارنة بني نسب اإللتحاق بالتعليم ونسب احلصول على شهادة تعليمية، تتضح الفجوة الكبيرة فى عدد الذين أمتوا املراحل 
التعليمية اخملتلفة.

»حتيط  املطلوبة12،  واإلصالحات  العراق  فى  التعليم  بحالة  يتعلق  فيما  )سيداو(  أبدتها جلنة  التى  اخلتامية  باملالحظات  نسترشد 
إدماج مبادئ وقيم حقوق  إلى  التي تهدف  يتعلق مبواصلة اجلهود  الطرف فيما  الدولة  التي قدمها وفد  باملعلومات  اللجنة علما 
اإلنسان، مبا في ذلك املساواة بني املرأة والرجل، في املناهج املدرسية. وتالحظ اللجنة أيضا اجلهود التي تبذلها الدولة الطرف ملعاجلة 
األمية على  التدابير، كإنشاء مراكز حملو  )2011( وتطبيقه من خالل عدد من   23 رقم  القانون  األمية عن طريق سن  ارتفاع معدل 

الصعيد احمللي. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:
)أ( الزيادة املستمرة املبلغ عنها في معدل األمية، وخاصة بني الفتيات في املناطق الريفية والنساء الالتي تتراوح أعمارهن من 

15 إلى 24 سنة )33,6 في املائة(؛
)ب( الصعوبات في تقدير مدى تخفيض معدالت االنقطاع عن الدراسة في املدارس اإلبتدائية والثانوية، نظرا لعدم وجود 

بيانات مصنفة حسب نوع اجلنس والفئة العمرية، واملوقع اجلغرافي؛
)ج( العوامل التي تعيق وصول الفتيات إلى التعليم كانعدام األمن على الطرق إلى املدارس، واملسافات الطويلة إلى املدارس 

والفقر وزواج األطفال؛
)د( إنخفاض مخصصات امليزانية لقطاع التعليم وعدم وجود فرص للتدريب التقني واملهني للفتيات.

 توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم مبا يلي:
)أ( أن تكفل إزالة القوالب النمطية اجلنسانية في سياق إعادة النظر في املناهج والكتب املدرسية.

)ب( تعزيز جهودها الرامية إلى زيادة معدالت محو األمية في إطار القانون رقم 23 )2011(، وال سيما بني الفتيات والشابات 
في املناطق الريفية، ووضع أهداف محددة زمنيا ورصد حتقيقها.

)ت( اتخاذ تدابير فعالة ملنع تسرب الفتيات من املدارس، وال سيما في املرحلة الثانوية؛ وجمع وحتليل بيانات مصنفة حسب 
اجلنس والسن واملوقع اجلغرافي من أجل تقييم تأثير السياسات والبرامج في هذا الصدد.

)ث( معاجلة العقبات التي حتول من دون حصول الفتيات على التعليم بشكل فعال، عن طريق جملة من أمور منها، تعزيز 
األمن على الطرق إلى املدارس والتأكد من أن املدارس تتمتع بحماية املكلفني بإنفاذ القوانني ومكافحة املمارسات الضارة 

مثل تزويج األطفال وتوفير منح دراسية للفتيات الالتي يعانني من الفقر؛

)ج( تخصيص موارد مالية كافية لقطاع التعليم بهدف حتسني وتوحيد جودة التعليم وتوسيع توافر فرص التدريب التقني 
واملهني للفتيات في اجملاالت غير التقليدية.

10  بيانات وزارة الرتبية

11  اجلهاز املركزى لإلحصاء املسح العنقودى متعدد املؤشرات

CEDAW/c/IRQ/co/4-6/Add.1 12  املالحظات اخلتامية بشأن التقرير احلامع للتقارير الدورية من الرابع إىل السادس للعراق
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يوفر الوعي املعرفي للمرأة فرص العمل الالئق، فضال عن النهوض بواقع االسرة واجملتمع ككل، إنطالقا من مبدأ »إمرأة متعلمة واعية 
تسهم في ركب العملية التنموية ». وإستقراء الواقع التعليمي للمرأة في العراق من خالل معدالت االلتحاق باملراحل الدراسية: 
رياض األطفال واالبتدائي واملتوسطي واالعدادي، يشير إلى أن معدالت التحاق الذكورأعلى من اإلناث بصورة عامة وللمراحل الدراسية 

االبتدائية واملتوسطة والثانوية وكما موضح في امللحق رقم )4(.
الذكور                     مقابل  االناث  التحاق  محدودية  من  الرغم  على   ، واالعدادية(  واملتوسطة  )االبتدائية  الدراسية  للمراحل  التسرب  نسب 
في املراحل الدراسية ظهرت في املقابل نسب تسرب أعلى لإلناث من الذكور التي تتناسب طرديا مع تطوراملراحل التعليمية وكما 

هو موضح في امللحق رقم )5( .
للنوع  مراعية  مؤشرات  ستة  حتديد  مت  اجليد،  بالتعليم  اخلاص  الرابع  الهدف  وحتديدا  املستدامة،  التنمية  أهداف  مراجعة  وعند 
امللتحقني  األطفال  نسبة  البديل  املؤشر  »أو«  االبتدائي  قبل  ما  مبرحلة  للطالب  االلتحاق  مؤشر«معدل  اليها  مضافا  اإلجتماعي 
بالصف األول االبتدائي الذين التحقوا سابقا بالتعليم قبل املدرسة حيث كانت نسبة الذكور )4،9 %( و )6،1 %( لإلناث في العراق 
باعتبار ان احلضور في التعليم ما قبل املدرسة )رياض األطفال( ضمن برنامج منظم للتعلم من األمور املهمة الستعداد األطفال 
لاللتحاق باملدرسة مع اإلشارة الى ان نسبة األطفال في سن دخول املدرسة وامللتحقني بالتعليم االبتدائي )84،4 %( ومؤشر اكمال 
التعليم االبتدائي« حيث بلغت النسبة )69،7 %( الجمالي العراق للذكور )72 %( ولالناث )67،2 %( حسب تقارير مديرية اإلحصاء 
اإلجتماعي والتربوي ويعتبر العراق من الدول العربية املتراجعة بهذا املعدل اما مؤشر التكافؤ في التعليم العالي فقد بلغ )0،88( 
كما بلغ عدد االناث التدريسيات في التعليم لعام )2014-2015( لالبتدائي )154950( وللثانوي )74205( وللجامعي )35319( وللمهني 

)4919( ولرياض األطفال )6373( .
اً اية ميزة او استثناء أوتفضيل بصدد عمل  كما نصت املادة )8/ثالثااً( من قانون العمل رقم )37( لسنة 2017 على أنه: »ال يعتبر متييزا

معني اذا كان مبنيااً على اساس املؤهالت التي تقتضيها طبيعة هذا العمل«. 
  ينسق مكتب املرأة في شأن إقامة دورات حملو األمية للنساء ومع وزارة الصحة من أجل إقامة ندوات صحية تثقيفية. 	

املرأة حيث مت شمول عدد كبير من املطلقات واألرامل وذوات االحتياجات  دائرة رعاية شؤون  كما ينسق املكتب مع 
اخلاصة.

  وحسب سياسة مكتب املرأة في جلنة املصاحلة الوطنية و لدور التنمية الوطنية من أهمية بالغة وركيزة أساسية 	
في بناء السالم فقد عقد املكتب عدة ندوات في مجال التنمية البشرية.

  يعمل املكتب على زيادة مهارات النساء في بعض اجملاالت كاخلياطة واحلاسوب من أجل دعمهن للحصول على مصدر 	
عمل لهن من خالل دورات يقيمها لهذا الغرض كما يشارك في تنفيذ فعاليات وخطوات برنامج جتفيف منابع اإلرهاب.

أما في إقليم كوردستان العراق، فلقد إتسمت اإلجراءات: 

* باإلستمرار في تنفيذ قانون عدم التمييز في حتديد مدراء املدارس 

* نظام وتعليمات حول عدم التمييز بني اجلنسني من الطلبة في احلقوق والواجبات 

* نظام وتعليمات حول عدم التمييز في تنفيذ النشاطات اخملتلفة بني اجلنسني 

* زيادة عدد املدارس اخلاصة بالفتيات في عام 2015 بعدد 575 وفي عام 2016 بعدد 636

* زيادة عدد الفتيات في الروضة في عام 2017 بعدد 369 وفي املرحلة االساسية 12531 واالعدادية 1078 بني الالجئني والنازحني 

* نسبة الفتيات في السنوات اخلمس االخيرة  كانت كاآلتي، الروضة 50 % واالساسي 47 %. الفتيات في االعدادية 51 % 
واملهني 36 % واملعاهد 31 % والتعليم املسرع  29 %

* قرار تغيير املناهج على اساس النوع اإلجتماعي في عام 2017 2018- بالتعاون مع املنظمات احمللية

* تنفيذ القرار 1325 بتوفير التدريب حول القرار للمشرفني واملدراء في عام 2017 .

الباب احلادي عشر: أشكال العنف ضد النساء والفتيات وأولويات العمل ملواجهتها:

مت إعطاء األولوية للتصدي للعنف األسري وعنف الشريك والعنف القائم على النوع اإلجتماعي وإساءة معاملة األطفال.

1- التصدي للعنف األسري:

الفهم  أمام  رئيسيااً  عائقااً  املرأة يشكل  العنف ضد  يزال عدم وجود إحصائيات رسمية شاملة عن عدد وطبيعة حوادث  ال 
ملدى اتساع نطاق هذا اإلشكال، كما توجد عوامل تساهم في ضعف التبليغ عن حوادث العنف ضد املرأة، منها احلساسية 
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املرأة،  ضد  العنف  لضحايا  القانونية  احلماية  ونقص  واإلنتقام،  اإلجتماعية  الوصمة  من  واخلوف  املشكلة،  جتاه  اإلجتماعية 
وضعف الثقة في إنفاذ القانون ونظام العدالة. ومع ذلك فإن إنشاء وحدات حماية األسرة املسؤولة عن متابعة حاالت العنف 
ضد املرأة، رغم إقتصارها على مراكز احملافظات واملدن الكبرى، قد حسنت إلى حّد ما، من إمكانية حصول النساء والفتيات على 
احلماية. ولكن العقبة الرئيسية التي تواجه عمل هذه الوحدات هي عدم التوصل إلى سن قانون مكافحة العنف األسري الذي 
إذا ما مت اقراره ميكن من  توفير األحكام اخملصصة التي تكفل احلماية للنساء والفتيات الالتي يتعرضن للعنف، وفقا للمعايير 

الدولية، والعقبة األخرى أمام وحدات حماية األسرة هي عدم توفير املقرات املناسبة واملهنيات املؤهالت للعمل بها.

إن حماية النساء والفتيات العراقيات من العنف القائم على النوع اإلجتماعي تتطلب إصالحات تنظيمية وقانونية شاملة، 
مبا في ذلك تعديل قانون العقوبات العراقي، )ال زالت مسودة 2019 حيز املراجعة، ولم تقر بعد(، وخاصة املادة 41 التي تسمح 
لألزواج مبعاقبة زوجاتهم من دون خوف من التعرض للمقاضاة، واملادة 398 التي تستثني اجلاني من العقوبة في قضايا اإلعتداء 
اجلنسي إذا تزوج الضحية فيما بعد ،واملادة 409 التي جتيز اتخاذ ما يسمى »بحماية الشرف« كذريعة لتخفيف العقوبة في 

جرائم العنف، مبا فيها القتل، التي ترتكب بحق أفراد األسرة.

2- زوا	 القاصرات والزوا	 املبكر والزوا	 القسري

على الرغم من أن سن الزواج، ملن بلغ الثامنة عشرة من العمر، ذكرا كان أم انثى، في قانون األحوال الشخصية العراقي رقم 
188 لسنة 1959 املعدل، إشترط إكمال ال�18 سنة للزواج في املادة 7 الفقرة 1، إال أن املادة 8 من القانون ذاته في الفقرتني 
)1 - 2( التي تنص على )-1 إذا طلب من أكمل اخلامسة عشرة من العمر الزواج، للقاضي أن يأذن بذلك، إذا ثبتت له أهليته 
وقابليته البدنية، بعد موافقة وليه الشرعي، فإذا إمتنع الولي طلب القاضي منه موافقته، خالل مدة يحددها له، فإن لم 
يعترض أو كان إعتراضه غير جدير باالعتبار، أذن القاضي بالزواج. -2 للقاضي أن يأذن بزواج من بلغ اخلامسة عشرة من العمر 
إذا وجد ضرورة قصوى تدعو إلى ذلك، ويشترط إلعطاء اإلذن، حتقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية(، تركت ثغرة واضحة 
إلمكان الزواج حتت سن الثامنة عشرة، هذه »الثغرات« مع الكثيرمن حاالت أوجدت اخللل في التطبيقات القضائية، تتسبب 

في إستمرار زواج القاصرات وتصديقه من قبل محاكم األحوال الشخصية.
أحد مفاصل اخللل التي تتيح زواج القاصرات، هو عقد الزواج عن طريق رجال الدين، الذي يقع خارج احملاكم، فيما يعرف باملكاتب 
الشرعية، وهو أمر متاح وشائع في ظل عقوبة لم يعد لها وجود على أرض الواقع، على أن يتم تصديق الزواج الحقااً في احملاكم.

تُقدر نسبة الفتيات العراقيات اللواتي يتزوجن قبل سن الثامنة عشرة بنحو )24.8 %(، ووجدت دراسة أُجريت عام 2015 حول 
الزواج في تسع محافظات عراقية أن 33.9 في املئة من الزيجات متت خارج نظام احملاكم، وكان عمر العروس في 22 في املئة 
العائالت  من  لكثير  بالنسبة  اإلقتصادي  للبقاء  إستراتيجية  املبكر  والزواج  القسري  الزواج  أصبح  سنة.   14 سن  دون  منها 
اً على أساس أن ذلك  العراقية الفقيرة التي تعيش في سياق النزاع املتواصل وانعدام األمن والتي قد تقرر تزويج بناتها مبكرا
النساء  يجعل  اإلقتصادية  والفرص  التعليم  على  احلصول  إمكانية  ضعف  أن  كما  واألمنية.  املالية  األعباء  عليهم  سيوفر 
والفتيات عاجزات عن دعم أنفسهن ماليااً ويجبرهن على القبول بزيجات غير مرغوب فيها على أمل أن يتمكنَّ من توفير فرص 
إقتصادية أفضل لعائالتهن بتلك الزيجات؛ إذ بلغت نسبة الزيجات التي كان احلافز اإلقتصادي سببا فيها حوالي 51 في املئة 
من مجمل حاالت الزواج القسري التي مت حتليلها في دراسة عام 2015. تدعم املمارسات الثقافية والتقليدية التي ترسخت 
بقوة، عبر السنني، الزواج القسري والزواج املبكر، وتتحدث تقاريرعن إحياء ملمارسة زواج ’الفصلية‘، وهو عبارة عن تزويج للمرأة 

مقابل فض النزاع في جنوب العراق حيث أُجبرت 11 إمرأة على الزواج مبوجب إتفاق من هذا القبيل في البصرة سنة 2015.
 أما في إقليم كوردستان، فتوجد خطة التغيير السلوكي التي تسمى بخطة كومبى لزواج األطفال. هذا املشروع مت تنفيذه 
2016، ويتم االستمرار عليه في مراكز احملافظات واحملاكم والنواحي،  من قبل اجلهات املعنية ذات الصلة باملوضوع من سنة 

وأيضا في مخيمات النازحني واملهجرين والالجئني. 

3- قتل النساء أو ما يعرف »بجرائم الشرف”:

من الصعب التحقيق في مثل هذه اجلرائم بسبب التمسك الشديد بالعادات والتقاليد التي ال تبيح مناقشة هذه املسألة، ال 
سيما في أوساط اجملتمعات الريفية. ومن الواضح أن العديد من احلاالت ال يتم التبليغ عنها أو تتكتم عليها األسر، وفي إحدى 
اً من الناصرية عام 2014، توفيت فتاة في اخلامسة  احلاالت التي وقعت في قضاء سوق الشيوخ الواقع على بعد 30 كيلومترا
عشرة من عمرها بعد أن تلقت طلقة نارية في العنق وأبلغت مصادر محلية وقضائية بأن وفاة الفتاة كانت بسبب جرمية شرف 
مع وفاة ثمانية نساء وفتيات أخريات بشكل عنيف في مناطق متفرقة. وتشير املعلومات إلى أن تلك الوفيات ترتبط ب«جرائم 
شرف« وفشلت الشرطة في إجراء حتقيق في إثنتني من تلك احلوادث، ولم تتمكن من التحقيق إال في أربعة  جرائم فقط، إالّ 

أنه لم يجر توجيه أي تهم. 
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وتبني نتائج الرصد أن معدالت اإلدانة في مثل هذه اجلرائم تظل متدنية حتى لو أجريت محاكمات بخصوصها وحالة واحدة 
فقط جرت فيها محاكمة اجلاني. كما سجلت حاالت اإلنتحار اخملتلفة  للنساء وفي اعمار مختلفة، مصدر قلق للمؤسسات 
وقد  العراق،  كوردستان  اقليم  فيها  مبا  العراق  عموم  في  موثقة  حاالت  متابعة  ومت  باملرأة  املتخصصة  واملنظمات  احلكومية 

سجلت النسب األكبر في محافظتي املثنى وذي قار.

4- مديرية حماية األسرة: 

النساء  الداخلية تستقبل الشكاوى والبالغات من  التابعة لوزارة  إن مديرية حماية االسرة والطفل من العنف االسري 
واملعنفات وعلى مدار )24( ساعة وتكون بالطرق التالية:

أ- تسجيل الشكاوى عند حضور املعنفة الى القسم.
ب- تلقي األخبار من املستشفيات واملدارس واجلهات احلكومية األخرى عن علمهم بحصول عنف أسري.

ت- إجراء املقابلة مع املعنفات واملعنفني مع مراعاة جنس الضحية حيث يتم مقابلة النساء من قبل ضباط من العنصر 
النسوي في غرفة معدة لهذا الغرض.

التي تؤيد حصول االعتداء عليهم في  التقاريرالطبية  الى الفحص الطبي ومعاجلتهم وربط  بإرسال الضحايا  القيام  ث- 
القضايا التحقيقية.

مع العلم أنه توجد األن اربع ماَوى حلماية النساء والفتيات املعنفات فى محافظات أربيل و دهوك وسليمانية وكرميان، وهذه املاَوى 
ثالث منها حكومية والرابع تابعااً ملنظمات اجملتمع املدني.

وتتلقى مديرية حقوق اإلنسان في وزارة الدفاع من خالل خطوطها الساخنة كافة الشكاوى واإلدع��اءات املتعلقه بإنتهاكات حقوق 
اإلنسان ومن ضمنها حق�وق املرأة، وتق��وم بتدقيق املعلومات والتأك��د من صحتها ثم إحالتها إل�ى اجلهات القانونية والقضائية  

في حال ثبوتها.

ولقد عملت وزارة الداخلية على إستقطاب ودمج النساء للعمل في اجملال األمني بالرغم من عوائق التقاليد والنظرة النمطية 
الشرطة  مديريات  خاصة  األمنية  املؤسسات  في  ووزعتهم  ضابط  برتبة  للنساء  الدورات  من  اً  عددا الوزارة  خرّجت  حيث  للمرأة، 
اجملتمعية وحماية االسرة. وكعينة إيجابية إلبراز دوراملرأة غير النمطي في الوظيفة، فلقد بلغ عدد الضابطات في وزارة الداخلية 
273 وعدد النساء برتبة مفوض 853 واملراتب 6352 يقابل ذلك 2516 موظفة مدنية. كما يتم تنفيذ دورات للجانب العسكري منهن 
في مجال حقوق اإلنسان وحقوق املرأة ولكن هذا ال مينع التحديات الكثيرة التي تتعرض لها املرأة عند ممارستها لهذا العمل غير 

النمطي فيما يتعلق بتوزيع األدوار واملهام على القيادات الذكورية. 

5- العنف ضد املرأة في إقليم كوردستان العراق:

العراق بسبب  إقليم كوردستان  أنحاء  للقلق في جميع  املنزلي، مسألة مثيرة  العنف  ذلك  مبا في  املرأة،  العنف ضد  يزال  ال 
من  عديدة  ألنواع  والفتيات  النساء  تتعرض  فعال،  واجملتمع.  األسرة  داخل  املرأة  بدور  املتعلقة  التقليدية  واملواقف  املمارسات 
العنف والتمييز، مبا في ذلك اإليذاء اجلسدي، والقتل بسبب ما يسمى »بجرائم الشرف«، والتضحية بالنفس، والعنف اجلنسي 

والتحرش، فضالاً عن عدم املساواة واإلستبعاد اإلجتماعي.

أنهى اإلقليم ما يسمى »القتل غسال للعار« املوجب تخفيف العقوبة فيه وامنا تعامل مع اجلرمية بتجرد من االعذار اخملففة او 
املعفية للعقوبة. واصدر برملان اإلقليم قانون رقم 3 لسنة 2015 الذي اوقف فيها العمل باحكام املادة 409 عقوبات احتادي وهي 
تخفيف عقوبة من يقدم على قتل زوجته او احدى محارمه او االعتداء عليهم في حال مفاجئتهم بالزنا او فراش واحد وجاءت 
في االسباب املوجبة للقانون ما يلي: بغية ترسيخ العدالة وايجاد مجتمع بعيد عن العنف والتمييز اجلنسي فقد شرع هذا 

القانون.

في آذار 2017، أصدرت املديرية العامة ملكافحة العنف ضد املرأة إحصاءات العنف ضد املرأة لشهري تشرين الثاني وكانون األول 
2016 على موقعها األلكتروني. مع اإلحصائيات النهائية لعام 2016، لوحظ إنخفاض في عدد احلاالت منذ 2015–2016 من 
)8.002 الى 7.123(، )ويأتي ذلك بعد زيادة عامة بني عامي 2013 و 2015(. وليس من املعروف ما إذا كان هذا يعكس إنخفاضااً في 
معدل حوادث العنف أو مجرد إنخفاض في تقدمي التقارير. ويغطي مجموع حاالت العنف ضد املرأة لعام 2016 والبالغ عددها 
7.123 حالة )من 6 مديريات ملكافحة العنف ضد املرأة في أربيل والسليمانية ودهوك ورابرين وكرميان وسوران(. ويشمل هذا 
الرقم 119 حالة قتل وإنتحار، و317 حالة حرق وتضحية بالنفس، و 6.579 حالة من حاالت االعتداء اللفظي واجلسدي، و108 
حاالت عنف جنسي. ومن اجلدير بالذكر أن إحصاءات الفترة من كانون الثاني إلى )أيار2017(، وآخرها اإلحصاءات املتاحة )تظهر 

زيادة في عدد حاالت العنف ضد املرأة( 3.789 حالة )مقارنة بالفترة نفسها عام 2016 )2.642 حالة(.
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أما بالنسبة لتشويه األعضاء التناسلية لإلناث: وبعد سنوات من التعبئة واحلمالت، سنّت حكومة إقليم كوردستان العراق، 
سنة 2011، قانونا يحظر هذه العادة الضارة. وتنص املادة السادسة من قانون مناهضة العنف األسري، رقم 8 لسنة 2011 
على: »أوال: يعاقب بغرامة ال تقل عن مليون دينار وال تزيد عن خمسة ماليني دينار كل من حرض على إجراء عملية تشوية 
العضو األنثوي لألنثى. ثانيا: يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن 6 أشهر وال تزيد على سنتني وبغرامة ال تقل عن مليوني دينار وال 
تزيد على خمسة ماليني دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من أجرى أو ساهم في عملية ختان أنثى. ثالثا: يعاقب باحلبس 
مدة ال تقل عن سنة واحدة وال تزيد على ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن خمسة ماليني وال تزيد على عشرة ماليني أو بإحدى 
هاتني العقوبتني كل من أجرى أو ساهم في عملية تشوية العضو األنثوي لألنثى إذا كانت قاصرة« وعموما فأن هذه احلالة غير 

موجودة في العراق متامااً وبنسبة ضئيلة في اقليم كوردستان العراق كما موضح انفااً. 

وقد بدأت األرقام بالتراجع منذ ذلك احلني. ولقد عمل اجمللس األعلى لشؤون املرأة في إقليم كوردستان العراق مع وزارة التخطيط 
اخلاص  التقرير  إصدار  على  الدولي،  هارتالند  وحتالف  )اليونسيف(  للطفولة  املتحدة  األمم  صندوق  مع  بالشراكة  اإلقليم  في 
بإجراء مسح حول نسبة إنتشار هذه الظاهرة، في عامي 2015 و2016. ولقد إحتوى التقرير على مسوحات وإحصاءات على 
مستوى محافظات اإلقليم والتوصيات الالزمة ملكافحة هذه اجلرمية، وجاري العمل اآلن على إعداد تقريرعامي 2017 و2018. 
أما بخصوص زواج القاصرات في اإلقليم، فقد أصدر اجمللس األعلى لشؤون املرأة خطة التغير السلوكي )خطة كومبي( في 
سنة 2016 لغرض تخفيض نسبة زواج األطفال والقاصرات في اإلقليم ومت البدء بتنفيذها مع بداية 2017 ملدة 3 سنوات في 

املرحلة األولى .

الباب الثاني عشر: اإلستراتيجيات واإلجراءات للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات

يوفر الدستور العراقي في  املادة )29( لألسرة وفي مقدمتها املرأة، متطلبات احملافظة والكفالة والتربية والرعاية والتعليم ومنع 
العنف. لكن من ناحية أخرى، فإن املوروث العشائري يحط من كرامة املرأة ويجعل منها وسيلة حلل النزاعات العشائرية، باإلضافة 
إلى وجود تشريعات تبيح العنف ضد املرأة. فلقد نصت املادة 1/41 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 املعدل: »ال 
جرمية اذا وقع الفعل إستعماال حلق مقرر مبقتضى القانون ويعتبر استعماال للحق تأديب الزوج لزوجته وتأديب اآلباء واملعلمني ومن 

في حكمهم االوالد القصر في حدود ما هو مقرر شرعااً او قانونااً أو عرفااً«.
وإستنادا الى إلتزام العراق الدولي بإتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة، ومقتضيات قرار مجلس األمن الدولي رقم 
1325 لسنة 2000 والقرارات األخرى ذات الصلة، وترجمة للنصوص الدستورية املدرجة في باب احلقوق واحلريات وخاصة )مادة 29/ 
رابعا( التي متنع كل أشكال العنف والتعسف في األسرة واملدرسة واجملتمع، و)املادة 37/ ثالثا( التي حترم العمل القسري -السخرة – 
والعبودية وجتارة الرقيق، ويحرم اإلجتار بالنساء واألطفال، واإلجتار باجلنس، والنصوص األخرى التي تثبت احلقوق اإلنسانية للمرأة التي 
يعتبر احلرمان منها وسلبها، إنتهاكا يحمل كل عناصر العنف املادي واملعنوي. ونظرا إلتساع وتيرة العنف ضد املرأة كأحد إفرازات 
احلروب واالضطرابات األمنية، وضع هذا امللف ضمن امللفات األَولى التي حتتاج معاجلة على مستوى الوقاية واحلماية وفيما يأتي أهم 

االجنازات احلكومية لتطوير منظومة حماية النساء والفتيات من العنف بكافة أشكاله:
لقد أطلقت احلكومة اإلستراتيجية الوطنية ملناهضة العنف ضد املرأة )2012-2017(، وجرى حتديثها لكي يكون مداها من 2018-

2030، واإلستراتيجية الوطنية للنهوض بواقع املرأة العراقية )2013-2018(، التي صيغت بالتعاون مع اجملتمع املدني، واخلطة الوطنية 
أمنية خطيرة على  التعرض لتحديات  تلك اإلستراتيجيات بسبب  تعثرتنفيذ محصالت  )2013-2018(. ولكن  القرار1325  لتنفيذ 
إثرهجوم عصابات داعش اإلرهابية على عدد من املدن العراقية، مما أدى الى حتشيد األموال والطاقات نحو مواجهة العدوان وحرب 
التحرير. يرافق ذلك الدخول في مرحلة إنتقالية بعد إلغاء وزارة الدولة لشؤون املرأة حلني استقرار امللفات ذات الصلة بحقوق املرأة. 
ونظرا لكل ذلك، بادرت منظمات اجملتمع املدني، بالشراكة مع احلكومة إلى إطالق خطة الطوارئ لتنفيذ القرار 2000/1325 للفترة 
القطاعية  الفرق  ملتابعة عمل  القرار  تنفيذ  الوطني وسكرتارية  الفريق  وتشكيل  النازحني،  نطاق مجمعات  )2014-2017( ضمن 
وتنفيذ البرامج التدريبية والتوعوية ملضامني القرار وإعداد التقرير النهائي عن مستويات التنفيذ. ثم حلقت خطَة الطوارئ، اخلطُة 
املركزية  احلكومة  بني  ما  بالتعاون  ذلك  ويتم   .2022-2019 للفترة  الوطنية  اخلطة  لرسم  اإلعداد  ثم  ومن   2018 لعام  االنتقالية 
وحكومة إقليم كوردستان العراق بالشراكة مع منظمات اجملتمع املدني التي تعمل في هذا اجملال وبدعم من اجملتمع الدولي. ثم 
أطلقت احلكومة في كانون األول 2018 اإلستراتيجية الوطنية ملناهضة العنف ضد املرأة 2018-2022 التي ال تزال في مراحل وضع 

مرتكزات التنفيذ.

وبانتهاء العدوان الداعشي التي أفرز آالف الضحايا والناجيات من العنف، خاصة العنف اجلنسي على أيدي عناصر داعش، مت توقيع 
بتاريخ  العامة لألمم املتحدة  )71( للجمعية  الدورة  العراقية واألمم املتحدة خالل  العنف اجلنسي بني احلكومة  البيان املشترك ملنع 
2016/9/23 والذي يتضمن محاور تشريعية وتنفيذية تساعد الناجيات من العنف على العودة الساملة والفاعلة وعلى اإلحاطة بهن 
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وتوفير أسباب العيش الكرمي لهن، ومتكينهن من الوثائق الالزمة وإدماجهن في احلياة العامة. وعلى ضوء ذلك مت إطالق خطة تنفيذية 
للبيان املشترك برعاية االمانة العامة جمللس الوزراء بتاريخ 2018/3/5.

أصدرمجلس الوزراء قراره املرقم )92( لسنة 2014 وأعتبر من خالله ما تعرضت له األقليات على أيدي عصابات داعش اإلرهابية جرمية 
إبادة جماعية. ولقد طالبت املفوضية العليا حلقوق اإلنسان األمانة العامة جمللس الوزراء حث الوزارات ذات العالقة ومحافظة نينوى 
ومجلسه األعلى، اإلسراع بإعادة إعمار املناطق اخلاصة بتلك املكونات ومنها قضاء سنجاراملنكوب. كما أوعزت إلى جلان التعويضات 
الفرعية في محافظة نينوى بتعويض املتضررين بأسرع وقت. باإلضافة، طالبت املفوضية األجهزة األمنية لوزارة الداخلية والدفاع 
وهيئة احلشد الشعبي بتكثيف جهودها في البحث عن اخملطوفات األيزيديات ومحاسبة املتورطني بعمليات اخلطف فضال على حث 
وزارتي العمل والشؤون اإلجتماعية والصحة، لوضع برامج عمل لتأهيل جميع الناجيات وإعادة دمجهن باجملتمع وإيجاد فرص عمل 

ملساعدتهن نفسيا وماديا. 

لتحريراخملتطفات  الالزمة من قبل احلكومة  اإلجراءات  إتخاذ  املتضمن   2016 )43( لسنة  رقم  القرار  العراقي  النواب  أصدر مجلس 
األعمال  ضحايا  إعتبار  وجب  باإلضافة،  للقضاء.  التحتية  والبنى  اخلدمات  وإعادة  سنجار  قضاء  إعمار  بإعادة  واإليعاز  األيزيديات، 
اإلرهابية التي إرتكبتها عصابات داعش اإلرهابية بحق أبناء قضاء سنجار، شهداء ومنح ذويهم كافة احلقوق واإلمتيازات التي تتمتع 
األيزيديني من قبل  التي تعرّض لها  اإلبادة اجلماعية  الشريحة، وتشكيل جلنة من اجلهات اخملتصة لغرض بحث موضوع  بها هذه 

عصابات داعش اإلرهابية لغرض عرض هذه القضية على محكمة اجلنايات الدولية للتحقيق بها.

من ناحية أخرى، فلقد جنحت املفوضية العليا حلقوق اإلنسان واحلكومة متمثلة باللجنة العليا للنهوض باملرأة ودائرة متكني املرأة 
ومنظمات اجملتمع املدني والناشطون من جتميد كافة اجلهود الرامية إلى مترير مشروع تعديل قانون األحوال الشخصية رقم 188 
لسنة 1959، أو ما يسمى بالقانون اجلعفري، وسحبه متاما لكونه ينطوي على نصوص تسبب إنتهاكا حلرية الفتاة في الزواج مبا في 

ذلك زواج الصغيرات.

إستنادا إلى قانون احلماية اإلجتماعية رقم 11 لسنة 2014، مت إفتتاح البيت اآلمن إليواء ضحايا العنف األسري في بغداد وإنشاء آخر 
في محافظة كربالء املقدسة كتجربة أولى حلني إقرار قانون مكافحة العنف األسري. كما رفعت دائرة احلماية اإلجتماعية للمرأة 
بيانا حول مناهضة العنف ضد املرأة الى رئاسة مجلس الوزراء وبدورها رئاسة مجلس الوزراء قامت بتعميمه على الدوائر احلكومية .

فتحت دائرة احلماية اإلجتماعية للمرأة مراكز للدعم النفسي في ثماني محافظات )بغداد، بابل، كربالء املقدسة، النجف االشرف، 
ديالى، صالح الدين، االنبار، املوصل( )14( مركز موزع في تلك احملافظات .ولقد مت توثيق قصص النساء الناجيات من العنف ضمن 
مشروع دعم املصاحلة الوطنية وقد بلغ عدد القصص التي مت توثيقها للناجيات  )118( قصة ممن تعرضن الى االنتهاكات. باإلضافة 

الى حمالت توعوية ومحاضرات تثقيفية للعنف ضد املرأة.

تعتبر مديرية حماية األسرة واملرأة والطفل التابعة إلى وزارة الداخلية املؤسسة اخملتصة الوحيدة في تبني شكاوى العنف األسري 
وإمتام التعقيبات القانونية إستنادا إلى قانون العقوبات وقانون أصول احملاكمات اجلزائية. وقد إتسع نطاق إنتشارها بواقع )28 قسمااً( 

في بغداد واحملافظات، وإتخذت احلكومة هذه اإلجراءت اإلحترازية حلني إقرار قانون مكافحة العنف االسري.
لإلنتهاكات  التعرض  من  واألطفال  للنساء  وقاية  سياسة  بتنفيذ  الداخلية  وزارة  تشكيالت  كإحدى  اجملتمعية  الشرطة  تنشط 
اجلسيمة والعنف األسري من خالل إنتشار فرقها ورصد احلاالت اإلنسانية من أطفال الشوارع واملشردين وخاصة املرضى النفسيني، 
وأيضا حث اجلهات الرسمية املسؤولة واجملتمع على التعاون حلل مشاكلهم اإلنسانية بدعم حكومي. كما برزت جهودهم الفعالة 

في مكافحة االبتزاز األلكتروني الذي ميارسه مجرموا التواصل اإلجتماعي ضد النساء. 

إستنادا إلى قانون مكافحة االجتار بالبشر رقم 28 لسنة 2012، والذي أسس ملنظومة مناسبة للحد من تلك اجلرائم، وتنفيذا إللتزام 
العراق باإلتفاقية الدولية ملكافحة اإلجتار بالبشر وإستجابة للوضع اإلجتماعي واإلقتصادي الذي أفرز ظواهر سلبية ساهمت في 
واللجان  املركزية  واللجنة  الداخلية  وزارة  بالبشر في  اإلجتار  واألطفال، مت تشكيل قسم مكافحة  النساء  إتساع جرائم إستغالل 
الفرعية في بغداد واحملافظات، كمنظومة مؤسسية تتبنى مكافحة تلك اجلرائم، إضافة إلى إفتتاح البيت اآلمن لضحايا اإلجتار 
بالبشر في بغداد. وقد إصطدمت عملية تفعيل القانون بعدة معوقات أهمها الظرف األمني وحتديات احلروب التي تسببها باتساع 

ظاهرة اإلجتار بالبشر وشغلت أصحاب القرار وأثقلت امليزانيات. 
مت حتديث إستراتيجية الوطنية ملكافحة العنف ضد النساء لتصبح مواكبة للمدة )2018-2022( وهدفها الرئيسي هو أن تكون 
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مبثابة دليل عمل ملؤسسات الدولة حلماية املرأة وضمان حقوقها في أربعة مجاالت هي )التشريع، الوقاية، احلماية والرعاية(.
 

ولقد وقَّع وزير خارجية العراق األسبق بيانا مشتركا مع املمثل اخلاص لألمني العام املعني بالعنف اجلنسي في حاالت النزاع بتاريخ 
املرأة ولبعض  العنف اجلنسي ضد  التصدي خملاطر  املتحدة من أجل  واألمم  العراق  العمل املشترك بني  بداية  الذي ميثل   2016/9/23
التحديات التي يواجهها العراق فيما يتعلق باملساءلة على هذه اجلرائم وتقدمي اجلناة الى العدالة وفق القوانني العراقية. كما مت 
تعيني جلنة املصاحلة في محاكم العنف املنزلي، باإلضافة إلى تضمني مبادى احلماية ضد العنف االسري في مادة التربية األسرية 

للصف اخلامس اإلعدادي. وأيضا صدور قانون حماية الشهود واخلبراء واجملني عليهم رقم )58( لسنة 2017 .
تبذل احلكومة جهودا واضحة في إعالن اخلطط واإلستراتيجيات الوطنية والتي تسعى فيها الى التغييراإليجابي، لكن رغم تلك 
اً ال يتجزأ من أي إستراتيجية أو  اجلهود، ال تزال إجراءات وعمليات الرصد والتقييم ضعيفة، في حني أنه من املفروض أن تكون جزءا
سياسة وطنية وال بد من إختيار مؤشرات ومعايير واضحة ومجدية وصاحلة للقياس للغايات واألولويات التي ترسمها السياسة. 
كما ينبغي، في نظام الرصد والتقييم، أن توضع آليات واضحة متكن من قياس مدى تنفيذ تلك السياسات وفقا جلدول زمني محدد.

أما في إقليم كوردستان ، فلقد مت حتديث اإلستراتيجية الوطنية ملناهضة العنف ضد املرأة في اإلقليم من قبل اجمللس األعلى لشؤون 
املرأة في عام 2017 بحيث أصبحت اإلستراتيجية فعالة ملدة 10 سنوات من 2017 الى 2027 . العمل اجلاد من قبل اجمللس األعلى 
لشؤون املرأة واملديرية العامة ملناهضة العنف االسري وبالتنسيق مع منظمات اجملتمع املدني على تعديل قانون مناهضة العنف 
األسري رقم 8 لسنة 2011 خالل الدورة البرملانية الرابعة احلالية. تخصيص قضاة حتقيق مختصني في مراكز محافظات اإلقليم 
من قبل مجلس قضاء اإلقليم للتحقيق في جرائم العنف ضد املرأة. تخصيص خط ساخن برقم 119 من قبل وزارة داخلية اإلقليم 

للتبليغ عن حاالت العنف والتحرش ضد املرأة . 
واألقضية  ألربعة  احملافظات  في   2018 سنة  إلى  اإلقليم  في  واألسرة  املرأة  ضد  العنف  جرائم  في  التحقيق  مكاتب  عدد  وصلت 
والنواحي 6 مديريات فرعية و28 مكتبا تتبع املديرية العامة ملناهضة العنف ضد النساء واألسرة. مع بدء إحتالل داعش لبعض املدن 
العراقية في سنة 2014 وتهجير ونزوح مئات اآلالف من العوائل إلى محافظات اإلقليم قامت حكومة إقليم كوردستان عن طريق 
وزارة الداخلية/املديرية العامة ملناهضة العنف ضد املرأة في سنة 2016 بتخصيص وتشكيل 10 فرق متجولة ملراقبة وضع املرأة 
ومتابعة حقوقهن وفتح سجالت احملاكم والشكاوى حيث مت العمل على 312 حالة مختلفة خالل األربعة اشهر األخيرة لسنة 2016 
وفي سنة 2017 مت زيادة عدد الفرق املتجولة الى 14 فريق لنفس الغرض . قامت وزارة التعليم والبحث العلمي بالتنسيق مع اجمللس 
األعلى لشؤون املرأة بفتح مراكز الدراسات اجلندرية في جامعات اإلقليم لتقوم بإعداد الدراسات اجلندرية وحتديد الفجوات التمييزية 

ضد املرأة والعمل على حتقيق املساواة. 
العام  بدء  مع  للكليات  األولى  املرحلة  لطلبة  واملساواة  اجلندرية  املفاهيم  تدريس  اإلقليم  في  العالي  التعليم  وزارة  قررت  وأيضا 

الدراسي لسنة 2020-2019.
كما توجد إسترتيجية: »رؤية إقليم كورستان لعام -2014 2020«، الصادرة عن مجلس الوزراء ومن بني أحد محاورها: محور حتقيق 

املساواة بني اجلنسني13. 

إستعمال  سوء  مخاطر  من  والفتيات  النساء  وإنقاذ  حلماية  املتخذة  اإلجراءات  عشر:  الثالث  الباب 
التكنولوجيا 

تعتبر إجراءات وزارة الداخلية املتعلقة باإلبتزاز األلكتروني هي إجراءات وقائية بالتنسيق والتعاون مع منظمات اجملتمع املدني حيث 
قامت بحمالت توعية النساء والفتيات خملاطر اإلبتزاز األلكتروني عبر مواقع التواصل اإلجتماعي واإلستخدام غير الصحيح لتلك 
الوسائل، من خالل توزيع امللصقات واملنشورات وتتناول هذه امللصقات إرشادات رسوم وصور حتذر الفتيات والنساء من اإلستغالل 

األلكتروني وللحد من مخاطره لكي ال يصبحن ضحية للعابثني.
خطوات إجرائية: وضعت وزارة الداخلية مكافحة اجلرائم األلكترونية في العراق الرقم 533 لتقدمي اإلبالغ عن جرائم النصب واالحتيال 
اإللكتروني، وجرى القاء القبض على مبتزعبر وسائل التواصل اإلجتماعي بإلقاء القبض عليه واحالته للمحاكم اخملتصة بعد ورود 
عدة شكاوى من فتيات قام بإبتزازهن ماليا لقاء أفالم او صور شخصية لهن. يوجد حوالي 70 متهمااً خالل الفترة السابقة 54 منهم 

في بغداد وهذا يؤشر فعالية أجهزة تنفيذ القانون بعد تشكيل وحدات متخصصه باإلبتزاز األكتروني.
أما في إقليم كوردستان ، وضمن سياق العنف ضد النساء والفتيات الذي تيسره التكنولوجيا، فان اإلقليم سن قانون منع إساءة 
التحقيق في جرائم  اآلن، ومت تأسيس مكاتب  الساري حلد   2008 6 لسنة  رقم  اإلقليم  األلكترونية في  اإلتصال  إستخدام وسائل 
العنف األسري والعنف ضد النساء التابعة للمديرية العامة ملناهضة العنف األسري املرتبطة بوزارة الداخلية. وضعت حكومة 
إقليم كوردستان عن طريق اجمللس األعلى لشؤون املرأة مع وكاالت األمم املتحدة )اإلستراتيجية الوطنية ملواجهة العنف ضد املرأة( 

  13تقرير ( تقدم اوضاع المرأة في اقليم كوردستان العراق) 1992 -2017 المجلس األعلى لشؤون المرأة.
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في اإلقليم حيث متت املوافقة عليها وفقا لقرار رقم 8 جمللس وزراء اإلقليم في 2012/9/19 وكانت ملدة خمس سنوات 2016-2012 
وبعد ذلك مت حتديث اإلستراتيجية في 2017 بحيث يتم العمل وفق أهدافها ومبادئها وخططها ملدة 10 عشر سنوات أي من 2017 

الى 2027 وتتكون من أربعة مجاالت وأهداف عامة على النحو التالي: 
اجملال القانوني )الهدف العام األول(: القضاء على جميع أنواع التمييز القانوني ضد املرأة وتوفيراحلماية القانونية لها.

مجال الوقاية )الهدف العام الثاني(: توعية اجملتمع بأسباب وآثار العنف ضد املرأة على األسرة واجملتمع 
مجال احلماية )الهدف العام الثالث(: دعم ومناصرة ضحايا العنف وحماية املرأة من جميع أشكال العنف 

مجال الرعاية )الهدف الرابع العام(: حتسني اخلدمات املقدمة للمرأة الناجية من العنف.
أصدر برملان اإلقليم قانون منع إساءة إستعمال أجهزة اإلتصاالت في إقليم كوردستان العراق رقم 6 لسنة 2008، حيث نصت املادة 
الثانية منه على أنه: »يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد على خمس سنوات و بغرامة ال تقل عن مليون دينار وال تزيد 
على خمسة ماليني دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من أساء إستعمال الهاتف اخللوي أو أية أجهزة اتصال سلكية أو السلكية أو 
اإلنترنيت أو البريد األلكتروني و ذلك عن طريق التهديد أو القذف أو السب أو نشر أخبار مختلقة تثير الرعب وتسريب محادثات أو صور 
ثابتة أو متحركة أو الرسائل القصيرة، املنافية لألخالق واآلداب العامة أوإلتقاط صور بال رخصة أو إذن أو إسناد أمور خادشة للشرف 
أو التحريض على إرتكاب اجلرائم أو أفعال الفسوق والفجور أونشر معلومات تتصل بأسرار احلياة اخلاصة أو العائلية لألفراد والتي 
حصل عليها بأية طريقة كانت ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها وتسريبها وتوزيعها اإلساءة إليهم أو إحلاق الضرر بهم«. 
وهناك العديد من الدعاوي والقضايا التي صنفت من بني قضايا اإلبتزاز اإللكتروني في محاكم التحقيق في اإلقليم. ومن جهة 
أخرى، فإن اإلقليم ال يزال يطبق قانون اإلدعاء العام اإلحتادي املرقم 159 لسنة 1979 وامللغي بالقانون اإلحتادي رقم 49 لسنة 2017 
إقامة  القانون  التي يعينها  األخرى  الى اجلهات  باإلضافة  العام  الثانية منه: »لإلدعاء  املادة  والذي ينص في  اإلقليم  غيرالنافذ في 
الدعوى باحلق العام ما لم يتطلب حتريكها شكوى أوإذنا من مرجع مختص«. علما بأن جرائم االتصاالت هي من اجلرائم التي يتوقف 
حتريكها على شكوى من اجملنى عليه، لذا من الضروري إعطاء صالحية أكبر جلهاز اإلدعاء العام في حتريك الشكاوى املتعلقة باالبتزاز 
االلكتروني وإعتباره من اجلرائم ذات احلق العام وعدم إقتصاره على الضحية اجملنى عليها في حتريك الشكوى ملا لهذه اجلرائم من آثار 

سلبية على نسيج اجملتمع وأمنه وسالمته.

الباب الرابع عشر: إجراءات التصدي للعنف ضد النساء الالتي يتعرضن ألشكال متعددة من التمييز

إصدار قانون رعاية ذوي اإلعاقة رقم )38( لسنة 2013 ليتالءم مع إتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة املنصوص عليها في ميثاق 
األمم املتحدة مبا فيها من احلقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية. 

تشكيل هيئة رعاية ذوي اإلعاقة.

- شمول ذوي اإلعاقة بسيارات معافاة من الضرائب الكمركية.

- تأمني راتب شهري لذوي اإلعاقة، ومنح إجازات للعاملني منهم برواتب شهرية تامة.

- زيادة اعداد دور رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة من 62 دار في عام 2013 الى 63 دارا في عام 2016 ، ولقد بلغت - إعداد 
معاهد املعاقني )49( معهدا في الفترة 2013-2015، إرتفعت الى )51( معهدا في 2016 وبنسبة زيادة 1و4 %. توفيراملعني 

املتفرغ لذوي اإلحتياجات اخلاصة إلعانتهم على تأدية حاجاتهم اليومية.

- توفير احلماية والتمكني للنساء املعنفات من ذوي اإلعاقة واإلحتياجات اخلاصة من خالل رصد ومتابعة النساء املعنفات 
اخلاصة  اإلحتياجات  ذوي  من  للنساء  برامج خاصة  وتنظيم  العالقة  ذات  اجلهات  قبل  من  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  من 

للتعريف بحقوقهن في القوانني والتشريعات وإستهدافهن في برامج التمويل والقروض الصغيرة.

- برامج تدريبية لتطوير إمكانات العاملني في خدمة النساء الناجيات من العنف من ذوي اإلحتياجات اخلاصة.

كما إتخذت عدة إجراءات تتمثل في التالي:
أوال - منحت السلطات اخملتصة ممثلة بوزارة الداخلية بتاريخ 3 نيسان 2019 أول بطاقة وطنية موحدة للغجر الذين كانوا 
يعانون من التمييز حيث يشار إليهم في هوية األحوال املدنية السابقة ب)الغجر(. والغجر هم شريحة تقدر بعشرات اآلالف 
على  في جتمعات  يتوزعون  االفراح،  في  والغناء  الرقص  ميتهنون  الذين  واألطفال  النساء  من  أغلبهم  متنقلة،  ذات طبيعة 
أطراف بغداد والبصرة والديوانية ونينوى واملثنى. ولقد تعرضوا إلى التهميش والتمييز العنصري بسبب التقاليد اإلجتماعية 
ثم إلى التهجير وقطع اخلدمات واحلرمان من احلقوق اإلنسانية خاصة بعد أحداث 2003 حيث تعرضوا للتهديد والتصفية 
من اجلماعات املتطرفة. وبعد سلسلة من التدخالت اإلنسانية من احلكومات احمللية، تتمتع هذه الفئة حاليا باإلستقرار في 
مناطقها ويتم إرسال أطفالها الى املدارس ولها احلرية في مزاولة مهنتها، كما رفدت مناطقهم باخلدمات األساسية معززة 

ذلك باملبادرة األخيرة املتمثلة في إعتبارهم مواطنني عراقيني ال مييزهم شئ عن غيرهم من خالل توحيد هويتهم املدنية.
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يد  على  سنجار  قضاء  وخاصة  نينوى  سهل  يسكنون  الذين  والشبكي  األيزيدي  املكون  من  النساء  آالف  تعرضت   - ثانيا 
عصابات داعش منذ حزيران 2014 الى شتى أنواع العنف اجلنسي ثم السبي واملتاجرة بهن و مت تصفية بعضهن  بشكل 
مفاجئ وبسرعة غير مسبوقة وقبل أن تتمكن الدولة من الوصول إليهن. وقد بذلت جهود مشتركة على الصعيد الدولي 
والوطني واحمللي إلنقاذ أكبر عدد ممكن منهن حيث تشير اإلحصائيات غير الرسمية، أن عدد األيزيديني في العراق )550000( 
نسمة، نزح منهم بسبب عدوان داعش )360000( نازح، وأستشهد منهم عند الغزو )1293( شهيد، مخلفني )1759( يتيمااً 
من األب، و)407( أيتام من األم، وهاجر منهم الى اخلارج )100000( أيزيدي. أما عدد اخملتطفني فقد بلغ )3548( إمرأة، و)2869( 
ذكور، كما بلغ عدد املقابر اجلماعية املكتشفة في سنجار )73( مقبرة ، جنى منهم )3425( أيزيديا بواقع )1170( إمرأة و)337( 
رجالاً و)1002( طفلة و)1616( طفل. ولقد عملت احلكومة من خالل وزارتي الهجرة والعمل والشؤون اإلجتماعية إلى شمول 
)1529( أيزيدية ناجية باالضافة الى )88( إمرأة من الشبك برواتب اإلعانة اإلجتماعية بشكل إستثنائي عن التسلسل الزمني 
والكمي لقاعدة البيانات اخلاصة بوزارة العمل شمول )337( ناجية من عصابات داعش اإلرهابية مت تقدمي أسمائهن من قبل 
التحرير، وشمول عدد من  تزامنااً مع عمليات  احملررة  املوصل  النازحات من  النساء  بيانات  ولقد مت حتديث  إنسانية.  منظمة 
النازحات من املكونني الصابئي واملسيحي بنفس اإلجراءات اإلستثنائية. ولقد وقع إستخراج )574( بطاقة ذكية للمقيمات 
 ،1325 للقرار  الوطنية  للخطط  ووفقا  حاليا  ويتم   ، اخلارج  إلى  املشموالت  من  املتبقى  العدد  لهجرة   وذلك  العراق  داخل 

. الشرائح  بتلك  خاصة  برامج  تنفيذ  على  بالعمل  األممية  الهيئات  مع  وباإلشتراك  اجلنسي  العنف  ملنع  املشترك  والبيان 

ثالثا- صدر قرار مجلس الوزراء رقم 86 لسنة 2018 املتضمن املوافقة على تعويض الدرجات الوظيفية عن حركة املالك من 
املكون املسيحي من أبناء املكون نفسه وكل بحسب منطقته ذكورا وإناثا لضمان احلقوق املدنية في الوظيفة لهذا املكون 

الذي تأثر نتيجة للهجرة في مراحل اإلقتتال الطائفي واإلضطراب األمني .

رابعا- صدر قرار مجلس الوزراء رقم 2014/92 معتبرا ما تعرضت له األقليات إبادة جماعية وعلى أثرها أصدرت املفوضية 
العليا حلقوق اإلنسان بيانا مطالبة احلكومة اإللتزام بالقرار ومفاده أنه على الرغم من صدور القرار من قبل احلكومة، إالّ أن 
هنالك تقصير بإجتاه هذا امللف في عملية إنصاف ضحايا تلك املكونات خاصة ملا تعرضت له لنساء من عملية إغتصاب 
الوزراء  العامة جمللس  األمانة  املفوضية  وطالبت  القرار.  هذا  تفعيل  الى ضرورة  يحتاج  الذي  األمر  ومتاجرة  وسبي  وخطف 
رسميا حث اجلهات املعنية باإلسراع في إعادة إعمار املناطق اخلاصة بتلك املكونات ومنها تعويض املتضررين بأسرع وقت 
لتأهيل جميع  برامج عمل  ووضع  بعمليات اخلطف  املتورطني  األيزيديات ومحاسبة  اخملطوفات  البحث عن  وتكثيف جهود 

الناجيات وإعادة دمجهن في اجملتمع  وإيجاد فرص عمل ملساعدتهن نفسيا وماديا.  

اخملتطفات  لتحرير  احلكومة  قبل  الالزمة من  اإلجراءات  إتخاذ  املتضمن   2016  /43 رقم  النواب  قرار مجلس  خامسا- صدر 
اإلرهابية  األعمال  ضحايا  إعتبار  للقضاء،  التحتية  والبنى  اخلدمات  وإعادة  سنجار  قضاء  إعمار  بإعادة  اإليعاز  األيزيديات، 
التي إرتكبتها عصابات داعش بحق أبناء قضاء سنجار شهداء ومنح ذويهم كافة احلقوق واإلمتيازات التي تتمتع بها هذه 
الشريحة، وتشكيل جلنة من اجلهات اخملتصة لغرض بحث موضوع اإلبادة اجلماعية التي تعرض لها األيزيديون لغرض عرض 

هذه القضية على محكمة اجلنايات الدولية للتحقيق به.

سادسا - مت إرسال فريق وطني مشترك من مجلس النواب واألمانة العامة جمللس الوزراء واملفوضية العليا حلقوق اإلنسان                 
وعدد من الوزارات ذات الصلة الى قضاء سنجار حيث إلتقى بعدد كبير من األيزيديات الناجيات وإجتمع معهن ووثق اجلرائم 
التي تعرضن لها بكل تفاصيلها وشخص الوضع اإلنساني الذي يعشنه وقد توصل الى واقعية كل اجلرائم الوحشية التي 
التقرير وتقارير أخرى مماثلة في تقييم  تناقلته وسائل اإلعالم ومت اإلستناد على هذا  رتكبها داعش بل تعدت بشاعتها ما 

الوضع ووضع البرامج الالزمة ملعاجلته كوثائق رسمية.

1162 طفالاً ( محكومني باإلنتماء  سابعا- بحسب سجالت السجون الثالثة التي متت زيارتها وجدت )565 إمرة أجنبية و 
إلى تنظيم داعش وكما يلي )تركمانستان 5 نساء و10 اطفال، أفغانستان 3 نساء و3 أطفال، وداغستان 6 نساء و13 طفال، 
قرغستان 12 إمراة و21 طفالاً، كريندات 3 نساء و7 أطفال ، سوريا 9 نساء و11 طفالاً، اجلزائر 2 من النساء  فقط، روسيا 27 
امرأة و 55 طفال ، جورجيا امرأة واحدة و3 اطفال، تركيا 335 نساء و706 من األطفال، أذربيجان 113 إمرأة و248 طفل، املغرب 
إمراتني فقط، كركستان إمرأة واحدة فقط، أوكرانيا إمرأتني فقط، أوزبكستان 9 نساء و24 طفال، إيران 4 نساء و6 أطفال 
و3 أطفال(.  إمرأة واحدة  أملانيا  2 طفل،  و  إمرأتان  و5 أطفال، فرنسا  4 نساء  و45 طفالاً، كازخستان  إمرأة   24 وطاجكستان 

إحصائية مستشارية األمن الوطني.

ثامنا- إستنادا لقانون املوازنة اإلحتادية /-2015 م28 )12( ونظام 2015/4 مت تأسيس صندوق إعادة إعماراملناطق املتضررة الذي 
باشر بعمله منذ 2015/2/18 إضافة ملا خصصته احلكومة وفق م41 من قانون املوازنة العامة اإلحتادية 2017.

إبادة جماعية منظمة على يد تنظيم داعش اإلرهابي في 3/8/2014، في مناطق سنجار  بعد تعرض األيزيديني الى حملة 
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إثره، أصدر مجلس وزراء  وغيرها، راح ضحيتها آالف األيزيديني األبرياء بني قتل وخطف وإستغالل وإستعباد جنسي. وعلى 
إقليم كوردستان قراره املرقم )5170( بتاريخ 21/8/2014، بتشكيل اللجنة العليا للتعريف بأليزيديني الذين تعرضوا لإلبادة 
والشؤون  العمل  وزير  وعضوية  اإلقليم  في  األنفال  عمليات  في  اجلماعية  اإلبادة  وضحايا  الشهداء  وزير  برئاسة  اجلماعية 
اإلجتماعية ومسؤول دائرة العالقات اخلارجية والناطق الرسمي بإسم حكومة اإلقليم وسكرتير مجلس الوزراء وممثل عن 
اجلنائية  احملكمة  قبل  من  تبنيها  ومحاولة  القضية  تدويل  على  السابقة  السنوات  طوال  اللجنة  عملت  ولقد  األيزيديني. 
هذه  ملف  بإحالة  األمن  مجلس  من  العراقية  احلكومة  طلب  وعدم  احملكمة  هذه  في  العراق  عضوية  عدم  أن  إال  الدولية، 

القضية الى احملكمة اجلنائية الدولية، حال دون الوصول الى النتيجة والهدف املرجو من تشكيل اللجنة. 

وفي نفس الوقت وضمن اجلهود الداخلية لإلقليم للتعامل مع هذه اجلرمية النكراء، ولغرض احملافظة على معالم هذه اجلرائم 
وعدم طمسها، فقد قرر مجلس القضاء في اإلقليم، وبالتنسيق مع اللجنة املعنية ومجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2014 ومبوجب 
املادة )31( من قانون السلطة القضائية رقم 23 لسنة 2007 تشكيل هيئة قضائية برئاسة قاضي حتقيق وعضوية محققني 
قضائيني إثنني للتحقيق في اجلرائم املرتكبة من قبل تنظيم داعش اإلرهابي في منطقة سنجار واملناطق األخرى احمليطة بها 
وتوثيق هذه اجلرائم وتدوين إفادات الضحايا والناجني واملدعني باحلق الشخصي والشهود وجمع األدلة املتوفرة على اجلرائم 
التي إرتكبت. ولقد مت تسجيل عدد كبير من الدعاوي جتاوزت اآلالف منذ تشكيل الهيئة وحتى اآلن. وشكلت وزارة الداخلية 
فرق جوالة ميدانية في جميع اخمليمات للتبليغ عن جرائم العنف اجلنسي أو التحرش في حال إرتكابها ضد النساء والفتيات. 
اً للتوعية وإسداء  ولقد فتح مركز معاجلة ودعم والتأهيل النساء الناجيات من قبضة داعش فى دهوك. وأيضا فتح )50( مركزا
اخلدمات الصحية والنفسية في داخل اخمليمات. كما وقع تأسيس مركز “جينوسايد” فى محافظة دهوك والتى يشكل تنفيذ 
اً من املهام امللقاة على عاتق هذا املركز.  البروتوكوالت املتعلقة بالتحقيق والتوثيق فى جرائم اإلغتصاب أثناء املنازعات جزءا

وكذلك تنفيذ خطة العمل الوطنية وفق القرار املرقم )1325( )املرأة، السالم، االمن(.

الباب اخلامس عشر: اإلجراءات والتدابير املتخذة لتعزيز مشاركة املرأة في احلياة العامة وفي صنع القرار 

بلغ عدد أعضاء مجلس النواب ل� 2018 ، 84 عضوا من النساء. أما عدد اللجان التي ترأسهن نساء، توجد جلنتني فقط قبل وبعد 
2014/4/1، هما جلنة املرأة واألسرة والطفولة وجلنة اإلعمار واخلدمات. أما بالنسبة للتمثيل السياسي للمرأة فى إقليم كوردستان ، 

فلقد ُعدِّل قانون اإلنتخابات بحيث أصبحت النسبة 30 % بدال من 25 % فقط .

1- على مستوى السلطة التنفيذية:

إذا أخذنا واقع حركة التشغيل في وزارة التخطيط كمثال ملدى مشاركة املرأة جند أنه في عام 2016 كانت نسبة النساء اللواتي 
يشغلن منصب مدير عام في الوزارة )36 %( من مجموع املدراء العامني كما ان نسبة النساء في اإلدارة العليا )37 %( من املوظفني 

في هذه املناصب. 

التقدم النوعي في مشاركة املرأة في الوزارات األمنية متميز عن الدول العربية حيث يبلغ عدد النساء العامالت في وزارة الدفاع 
من الصنفني العسكري واملدني 1491 منسبة ضمنهن نساء بدرجة ضابط و537 من املراتب األخرى. وتقلدت النساء مناصب 
قيادية بالصفة املدنية بواقع 3 نساء بدرجة معاون مدير عام و15 مدير أقدم و78 معاون مدير إضافة الى 772 موظفة مدنية 
بدرجات مختلفة. كما مت تبني قانون يسمح بالعمل بالوزارات األمنية كالداخلية واالستخبارات. قامت وزارة اخلارجية بتوفير 
قاعدة بيانات حول إعداد املوظفات ومستوياتهن الوظيفية والسعي لزيادة عدد املوظفات في مواقع صنع القرار في دوائر الوزارة 
والبعثات الدبلوماسية. هيأت وزارة املالية تسهيالت مصرفية لسيدات األعمال لتشجيع النساء على فتح وتشغيل املشاريع 

النسائية بغية متكني املرأة وإنعاش االقتصاد الوطني.

كما عملت وزارة املالية على زيادة متثيل النساء في املناصب القيادية من 18 % الى 33 % خالل السنوات األربعة املاضية. زيادة 
مشاركة النساء فى اجليش والشرطة، إذ تشغل النساء نسبة 23 منصب )معاون مديرعام ( فى وزارة الداخلية، ونسبة 35 % من 
منصب )مدير أقدم ( ونسبة 3 % من منصب مدير وبلغ عدد الضابطات 197 ضابطة وعدد الشرطيات 7304 منتسبات، 2142 
منتسبة مدنية. فى وزاة الدفاع بلغت نسبة النساء فى منصب معاون مدير عام )3,92 %( وفى منصب مدير أقدم )9,16 %( وفى 
منصب مدير )8,33 %( ويبلغ عدد الضابطات فيها )47( ضابطة وعدد اجلنديات 330 جندية. كما مت في العام 2017، إختيار أعضاء 
مجلس املفوضني للمفوضية العليا حلقوق االنسان وعددهم )15( عضوا بواقع )4( من النساء و)11( من الرجال. عدد النساء في 
مجلس املفوضني أقل من نسبة الثلث ويقترب نوعا ما من قرار احملكمة العليا رقم 2012/42 بشأن متثيل املرأة بنسبة الثلث 

إمتثاال لقانون املفوضية ولكن لم يسجل أي توجه للجنة اخلبراء ومجلس النواب نحو زيادة متثيل املرأة في اجمللس.

2- على مستوى السلطة القضائية:
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في مجال القضاء بعد ان كان عدد النساء بصفة قاضي 18 إمرأة عام 2003 أصبح عددهن 113 قاضيااً عام 2017 حيث يستقبل 
القانون من كال اجلنسني العدادهم للعمل في السلك القضائي وهناك فجوة بني اجلنسني  املعهد القضائي خريجي كليات 
ولكن يعمل على تقليصها تدريجيا وببطؤ كما بينته املقارنة اعاله. توجد )94( قاضية، رئيسة مجلس الدولة وسبع مستشارات 

فى نفس الهيئة.

أما بالنسبة إلقليم كوردستان العراق، وفي إطار زيادة دوراملرأة في السلطة القضائية ومحوا للتمييز وتطبيقا ملبدأ املساواة، 
مت العمل على زيادة نسبة النساء في سلك القضاء وجهاز اإلدعاء العام فقد مت تشريع قانون املعهد القضائي في اإلقليم رقم 
30 قاضية حكم من  2009 ونتيجة لذلك فان عدد النساء القاضيات في اإلقليم في تزايد مستمر حيث توجد االن  7 لسنة 
اصل 233 قضاة حكم و56 قاضية ادعاء عام من اصل 202 قضاة ادعاء عام فقد تخرجت 13 قاضية ومدعية عامة من الدورة 
                      2015 عامة سنة  ومدعية  قاضية   12 الثانية  الدورة  من  وتخرجت  41 خريجا  أصل  2014 من  القضائي سنة  للمعهد  االولى 
من اصل35 خريجا وضمن الدورة الثالثة لسنة 2018 واملستمرة حاليا مت قبول 28 إمرأة من أصل 60 مقبوال في املعهد القضائي 

وبذلك توجد االن في اإلقليم اكثر من 85 قاضية ومدعية عامة يعملن في محاكم اإلقليم.

3- على مستوى اإلصالحات األخرى

باإلضافة إلى وجود رئيس جامعة واحدة، )3( سفيرات، إلى جانب أمينة بغداد، وعمداء الكليات من النساء )75(، فلقد ضمن قانون 
االحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 مراعاة التمثيل النسوي في الهيئة العامة والهيئة املؤسسة مبوجب املادة 11/ اوال/أ. 
ونص قرار مجلس الوزراء رقم )175( لسنة 2015 على إستثناء النساء االرامل من إجراءات التقليص بسبب الترهل الوظيفي. 
صدر قرار مجلس الوزراء رقم )99( لعام 2015 بتوجيه الوزارات لترشيح نسبة من املناصب القيادية ملستوى مديرعام فما فوق من 

النساء. و تبني املقارنة التالية توزيع النساء في املناصب الوظيفية بدرجة مديرعام 

مقارنة بالرجال وتدل على وجود فجوة واضحة للنوع اإلجتماعي:

إناثذكورالوزارةإناثذكورالوزارة او الجهة
281الكهرباء144العدل

191االعمار واالسكان52االتصاالت

103الزراعة130الوقف السني

112مجلس النواب120الوقف الشيعي

522الصناعة41ديوان األوقاف املسيحية

41اخلارجية202املالية

100الصحة211الثقافة

190الداخلية

82التجارة100رئاسة الوزراء

23مجلس القضاء األعلى51النزاهة
املفوضية العليا املستقلة 

لالنتخابات
61البنك املركزي العراقي290

41الهجرة واملهجرين364التعليم

141النقل107التخطيط

124وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية

140الشباب31البيئة

261النفط236البنك املركزي العراقي

أما في إقليم كوردستان العراق، وضمن فقرة إصالح الدستور والقوانني واللوائح التي تعزز مشاركة املرأة في السياسة وصنع القرار، 
فقد نص مشروع دستور إقليم كوردستان العراق املصادق عليه، من قبل برملان اإلقليم وضمن الفقرة ثانيا من املادة)41( على أنه 
يؤخذ بعني االعتبار في نظام إنتخاب أعضاء البرملان، التمثيل العادل ملكونات شعب كوردستان العراق وضمان نسبة ال تقل عن 30 
% من املقاعد لتمثيل املرأة. وكذلك الفقرة ثانيا من املادة 106 من مشروع الدستور واخلاصة باجملالس البلدية فقد نصت على أنه 
يجب أن يستهدف قانون إنتخاب اجملالس البلدية حتقيق نسبة متثيل للنساء ال تقل عن 30 % من عدد اعضاءه. وأيضا أصدر برملان 
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اإلقليم قانون رقم 2 لسنة 2009 اخلاص بإنتخابات برملان اإلقليم حيث مت حتديد نسبة متثيل املرأة مبا ال يقل عن 30 %من عدد مقاعد 
البرملان وكذلك مت صدور قانون رقم 4 لسنة 2009 اخلاص بإنتخابات مجالس احملافظات في اإلقليم، حيث مت حتديد نسبة متثيل املرأة 
مبا ال يقل عن 30 % من عدد أعضاء مجلس كل محافظة من محافظات اإلقليم. اما بالنسبة للتشكيلة احلكومية احلالية والتي 
هي التشكيلة الثامنة من عمر احلكومة التي إنبثقت من إنتخابات برملان 2013، فلقد حظيت املرأة بحقيبة وزارية واحدة من بني 

عشرين وزيرا وهي وزارة البلديات والسياحة. 
هذا باإلضافة لقيام برملان اإلقليم باصدار نظام داخلي جديد بتاريخ 2018/7/17 والذي حل محل النظام الداخلي الصادر في 1992 
الذي نص ضمن مواده على أن الهيئة الرئاسية للبرملان يجب ان تتضمن بني أعضاءها الثالث )الرئيس والنائبان( إمرأة واحدة على 
االقل وعلى اثرها وبعد انتخابات 2018/9/30 في اإلقليم، فقد أنتخبت أعضاء البرملان في جلستها املؤرخة بتاريخ 2019/2/18 أول 
رئيسة برملان في اإلقليم وكذلك أنتخبت إمرأة برملانية أخرى ملنصب النائب الثاني لرئيس البرملان والتي تقتصر أعمالها على أمور 
السكرتارية للهيئة الرئاسية. وقد أصدر مجلس الوزراء في اإلقليم في وقت سابق النظام رقم )1( لسنة 2010 اخلاص بتشكيل 
املرأة في اإلقليم.  املرأة ورسم السياسات الداعمة لقضايا وحتسني وضع  املرأة في اإلقليم لرعاية مصالح  اجمللس األعلى لشؤون 
وخالل الدورة احلالية للبرملان، وهي الدورة الرابعة، فاألعضاء بصدد تشريع قانون متثيل املرأة بنسبة ال تقل عن 30 أو 40 % في السلطة 
التنفيذية وكذلك إصدار قانون للمجلس األعلى لشؤون املرأة املشكلة فقط بنظام صادر من مجلس الوزراء املذكور سابقا، إذ أن 

القانون أقوى حجة وصالحية من النظام .
 )5( العراق رقم  إقليم كوردستان قانون حقوق املكونات في كوردستان  برملان  وضمن فقرة تشجيع مشاركة األقليات، فقد أصدر 
لسنة 2015 ضمانا حلقوق األقليات الدينية والقومية في اإلقليم وكذلك نص النظام الداخلي اجلديد للبرملان الصادر في 2017 أن 
يتضمن الهيئة الرئاسية للبرملان التي تتألف من رئيس ونائبني أن يكون أحد النائبني من األقليات القومية أو الدينية وفي نفس 
6 مقاعد للكلدان واألشور  الثامنة منها على ضمان  املادة  2009 في  2 لسنة  برملان اإلقليم رقم  إنتخاب  الوقت، فقد نص قانون 

اً. اً برملانيا واألرمن و5 مقاعد للتركمان من اصل 111 مقعدا

الباب السادس عشر: اإلجراءات املتخذة لزيادة متكني املرأة من املشاركة في وسائل اإلعالم وفي صنع القرار فيها 

شهد العراق بعد 2003، إنفتاحا إعالميا كبيرا باجملاالت كافة، وإرتفع عدد النساء العامالت في مجال اإلعالم بشكل الفت للنظر، 
السيما بعد ظهور القطاع اإلعالمي اخلاص بشكل كبير، حيث جتاوز عدد الفضائيات والقنوات احمللية ال� 100 مؤسسة، يوازيها في 
العدد الصحافة املقروءة واملسموعة. وهكذا، أصبحت وسائل اإلعالم جزءاً ال يتجزأ من احلياة العامة واخلاصة للمجتمع واألفراد، 
يرافق كل هذا التطور التقني لوسائل االعالم واملعلوماتية خصوصا مواقع التواصل اإلجتماعي، التي إحتّلت موقعا مهما ومؤثرا 

في احلياة اليومية.

وبالرغم من الظروف األمنية، أثبتت املرأة العاملة في قطاع اإلعالم جدارتها في التقدمي اإلذاعي والتلفزيوني والتحرير الصحفي 
وسعيها لتقدمي االفضل، ولكن بحذر نتيجة البيئة اإلجتماعية واالستهداف املباشر أوغير املباشرعبر وسائل التواصل اإلجتماعي 
التي ما زالت تعيق املرأة في تقدمها وإبتعاد النساء والكثير من الفتيات عن ممارسة االعالم والصحافة رغم رغبتها وطموحها. 
ويعتبر اإلعالم مصدر هامااً من مصادر التمييز ضد املرأة وبالتالي، من الضروري أن يتم تبني وطرح خطاب تنموي لتحسني وضع املرأة 

بصورة عامة وأن يسهم اإلعالم في املطالبة بتمتع املرأة بحقوقها الكونية.

ال تزال نسبة تواجد املرأة اإلعالمية في مراكز القرار الفعلي متواضعة، وال تعكس الصورة احلقيقية التي متثلها في هذا القطاع، 
عن  وغائبة  السياسية،  البرامج  على  اإلشراف  وفي  االعالمية  املؤسسات  رئاسة  في  الفعلية  املشاركة  عن  غائبة  تزال  ال  حيث 
العمود اإلفتتاحي، ورمبا إقتصر حضورها على كتابة ما يخص شأن املرأة. وتعي مختلف املؤسسات اإلعالمية هذه احلقيقة وتتهرب 
من ذكرها، وميكن اإلستشهاد بغياب متثيل املرأة في مجلس أمناء شبكة اإلعالم العراقي، بإستثناء سيدة واحدة، وهيئة اإلعالم 
واإلتصاالت ووزارة الثقافة. وبهذا الصدد عمل منتدى اإلعالميات العراقيات، ومبساعدة ومؤازرة شبكة النساء العراقيات بالضغط 

لغرض تضمني قانون شبكة اإلعالم العراقي الكوتا، بنسبة ال تقل عن الثلث، وقد أقر القانون مؤخرا متضمنا ذلك.

النوع اإلجتماعي واحملاصصة  املرأة اإلعالمية وبإشراف ذوي اإلختصاص، أن التمييز على أساس  أظهرت دراسة ميدانية حول واقع 
وعدم االنصاف واملساواة، حيث صوتت )67 %( من النساء الصحفيات بعدم وجود تكافئ في الفرص لتسلم مواقع املسؤولية بني 
االعالميات واالعالميني وضعف املشاركة في املؤمترات احمللية والدولية وعدم منحها فرصة كافية للتدريب والتطوير. كما أن )46 %( 
منهن لم يحصلن عل مكافأة مادية او كتاب شكر بالرغم من تقدميهن ألعمال مميزة و تعمد بعض وسائل االعالم عكس الصورة 
النمطية للمرأة من خالل برامجها أو املواضيع املكتوبة في الصحف وتغييب دورها القيادي الذي البد أن تضطلع به. تشير الدراسة 
إلى أن )1 %( هي مديرة و)9 %( رئيسة قسم و)90 %( موظفة، رغم إنقضاء أكثر من عشرين عاما على عملها، ولألسف لم تتبوء 
لغاية االن أية صحفية إدارة مؤسسة إعالمية حكومية أوغير حكومية. ورغم أن قانون شبكة اإلعالم العراقي الذي أقرّ مؤخرا، 
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تضمن الكوتا في مجلس األمناء  بنسبة  ال تقل عن الثلث إال أن احلكومة لم تلتزم بذلك، وقامت بتعيني إثنني من مجلس أمناء 
الشبكة رجل وامرأة خارج السياقات الدستورية والقانونية التي تتوجب آلية الترشيح والتنافس بعيدا عن احملاصصة، والتصويت 
عليهم داخل مجلس النواب، وجاء القرار ليسلب مقعد املرأة بالرغم من األماكن الشاغرة هي إلمرأتني وليس واحدة حسب الكوتا.

من بني العوائق والصعوبات التي تواجه النساء الصحفيات، يعد والتحرش أحدها. وقد شكت كثير من الصحفيات تعرضهن إلى 
املضايقات، ونوع من العنف مرتبط مبواقع التواصل اإلجتماعي والفيس بوك والتشهير عن طريق فبركة االخبار أوعمل صفحات 

وهمية وصور ومقاطع فديو غير حقيقية.

اً الى قرار احملكمة االحتادية الصادر في الدعوى املرقمة )90( وموحداتها 107/99/احتادية/2015، الصادر            بتاريخ 2016/6/27  استنادا
الذي أجاز جمللس الوزراء الترشيح لعضوية الشبكة إال أنه اشترط املصادقة من قبل مجلس النواب، قبل التعيني تطبيقااً ألحكام 
املادة )47(  من دستور جمهورية العراق، كما ألزم القرار مجلس النواب بتكييف املادة )8/ثانيااً( من قانون شبكة اإلعالم العراقي رقم 

)26( لسنة 2015، لتأمني التوازن بني السلطتني التشريعية والتنفيذية في هذا اجملال. هذا باإلضافة إلى:

	 أقر مؤخرا وبالذات فيما يتعلق بإختيار أعضاء مجلس أمناء الذي  العراقي  تنفيذ ما تضمنه قانون شبكة االعالم   
الشبكة واإللتزام بنسبة الكوتا للمرأة التي نص عليها القانون.

	 وفي االقسام  ورئاسة  العامني  واملدراء  الوزارة  وكالء  حيث  من  الثقافة  وزارة  في  والرجال  النساء  بني  التوازن  حتقيق   
املكاتب اإلعالمية لكل الوزارات.

	 إبعاد قرارالتعيني في املناصب اإلعالمية عن القرار السياسي واحملاصصة، فغالبا ما يجري إستبعاد املرأة ليصبح اخليار  
بني االعالميني الذكور.

	 إتاحة الفرصة أمام االعالميات لالستفادة من الدورات التدريبية التي تقدمها املؤسسات احلكومية وغير احلكومية  
والدولية، والسعي لبناء قدراتهن وتطوير مهارتهن الصحفية.

	 املواد من  البدائل  الى  اللجوء  وعدم  اجلنسي  بالتحرش  قانونية خاصة  مادة  بتشريع  التشريعية  السلطة  مطالبة   
القانونية االخرى مثل )هتك العرض( كون هذه اجلرمية تختلف عن جرمية التحرش اجلنسي من حيث آثارها وجسامة 

العقوبة.
	 املؤسسات في  االفضل  وتقدمي  العمل  مواصلة  في  دعمها  لغرض  التشجيعية  باملكافأة  الصحفية  املرأة  شمول   

احلكومية وغير احلكومية.
	 ومتابعة رصد  مركز  استحداث  وبشكل مستمر من خالل  الصحفيات  لها  تتعرض  التي  االنتهاكات  توثيق حاالت   

النساء  واملنظمات ومقاضاة اجلهات املسؤولة وتشجيع  ونقابة الصحفيني واالحتادات  في هيئة االعالم واالتصاالت 
الصحفيات لالبالغ عن حاالت االنتهاكات من خالل حمالت توعية وتثقيف.

	 اعتماد نظام العقود الرسمية في القطاعات اخلاصة لغرض حماية املرأة الصحفية من قطع الراتب أو الفصل من  
دون مبرر ومحاسبة املؤسسة التي ال تلتزم بذلك.

	 تغيير الصورة النمطية السائدة عن املرأة في وسائل االعالم والعمل على وضع استراتيجية اعالمية تغيير تلك النظرة  
وتعزز من مكانة املرأة في اجملتمع من خالل انتاج برامج وتقارير تظهر منجزاتها ودورها واستحقاقاتها الدستورية.

أما بالنسبة إلقليم كوردستان ، وبحسب إحصائية قامت بها نقابة صحفيي كوردستان عام )2017(، مت تصنيف مساهمة املرأة في 
االعالم على هذه الشاكلة:

صاحب االمتياز )13( صحيفة امرأة ورئيس التحرير )17( صحيفة من النساء.

النظام  )1500( عضو عامل، وعضو مشارك. وحسب  واالعالميات هو  للنساء الصحفيات  الكلي  )اه(، واجملموع  رئيس حترير مجلة 
الداخلي للنقابة يوجد عضوان من العنصر النسوي في الهيئة اإلدارية في جميع الفروع واملكاتب امللحقة بها، وفي تطور الحق، 
تقلدت صحفيتان منصب مسؤول فرعي دهوك وخانقني. وفي إطار نقابة صحفيي كوردستان، مت تشكيل جلنة للدفاع عن حقوق 
الصحفيات وأحلقت اللجنة وبشكل مباشر مبجلس النقابة هذه املفاصل االعالمية كان لها تأثير فعال وحسب املراحل التي صدرت 
فيها وبنسب متفاوتة من التأثير والفعالية. وبعض هذه املطبوعات الزالت مستمرة في الصدور والبعض األخر حجب عن الصدور 
وألسباب مختلفة. وهي كاآلتي )31: صحيفة � جريدة( )39 مجلة( )4: راديو( وأغلب هذه املفاصل اإلعالمية كانت توجه ومتول من قبل 

املنظمات النسوية، واحلقوقية والتي كانت تعنى بالهيئات االدارية والتحريرية لهذه املطبوعات.

الباب السابع عشر: اإلستراتيجيات واخلطط وامليزانيات لتعزيز املساواة بني اجلنسني

1- نسبة امليزانية املستثمرة في تعزيز املساواة ومتكني املرأة 



40

تبنت احلكومات العراقية منذ سنوات عديدة، إدراج موضوعات متكني املرأة والنوع اإلجتماعي في السياسات والبرامج اإلقتصادية 
وصوال الى تضمني النوع اإلجتماعي في املوازنة العامة. وفي سبيل ذلك، باشرت بإنشاء وحدات وشعب للنوع اإلجتماعي في أغلب 
الورش  العديد من  ومت تشكيل جلان على عدة مستويات وعقدت  املرأة.  واقع  املؤشرات عن  ووضع  البيانات  أجل جمع  الوزارات من 
قدرات  لتطوير  باإلضافة  اجلنسني  بني  املساواة  مبدأ  أساس  على  وتعديلها  القوانني  سن  على  احلثِّ  أجل  من  واملؤمترات  والندوات 

احلكومات احمللية ومنظمات اجملتمع املدني للوصول إلى إدماج النوع اإلجتماعي في املوازنة العامة. 

غير إن هذه اجلهود، وبالرغم من الدعم الدولي، لم تتمكن من حتقيق نتائج ملموسة ألسباب عديدة منها:
•   قلة اخلبرات املتخصصة في مجال وضع املوازنات احلساسة للنوع اإلجتماعي.

•   الصعوبات الفنية في جمع البيانات اإلقتصادية املتعلقة بالنوع اإلجتماعي بسبب عدم اإلستقرار السياسي واألمني.
إن التحول نحو موازنة مستجيبة للنوع اإلجتماعي يتطلب حتوالاً شامالاً في أن تكون مستجيبة لكافة الفئات الهشة 
باجملتمع كالشباب، األشخاص ذوي اإلعاقة، األيتام، الفقراء. وبناءا على ذلك، ال تزال امليزانية ميزانية بنود وفقرات ولم يتم 

التحول الى ميزانية برامج تراعي منظور املساواة بني اجلنسني.

2- تدابير ضبط أوضاع املالية العامة: 

 نتيجة األزمة املالية الناجمة عن إنخفاض أسعار النفط واحلرب ضد اإلرهاب، مت إتخاذ سياسة تقشفية، ولكن من دون دراسة تأثير 
اً من  ذلك على تطبيق البرامج واإلستراتيجيات. ولقد إنطلقت حزمة أولى لإلصالح احلكومي في شهرآب من 2015، تضمنت عددا
اإلجراءات من بينها تقليص عدد الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل احلكومي وتخفيض النفقات، فتم مبوجب ذلك إلغاء 
بعض املناصب الوزارية  مثل منصب وزيرة الدولة لشؤون املرأة. وقد كان لهذا القرار، بالرغم من كونه جاء مع حزمة إصالحات تعتمد 
الترشيد الوزاري بسبب األزمة املالية وإنخفاض مستوى اإليرادات. إال أن هذا اإلجراء قد أدى إلى إيقاف اآللية الوطنية للمرأة في 

العراق مما نتج عنه إضطراب وتعطيل تنسيق وتنفيذ اإلستراتيجيات واخلطط املذكورة أعاله. 

ونتيجة احلراك النسوي واملطالبات املستمرة بإيجاد آلية بديلة للوزارة امللغاة أكدت رئاسة الوزراء على إستمرارية العمل باللجان 
لتنفيذ إستراتيجيتي النهوض بواقع املرأة وواقع املرأة الريفية، كما شكلت غرفة عمليات خاصة مبتابعة تنفيذ القرار 1325 في 
األمانة العامة جمللس الوزراء. وقد تكللت  أنشطة حملة األيام الستة عشر إليقاف العنف ضد املرأة، )25 تشرين الثاني10- كانون 
االول( 2016، بتعديل هيكلية األمانة العامة جمللس الوزراء وإستحداث دائرة  »متكني املرأة  العراقية« امللَحقة باالمني العام جمللس  

الوزراء14. وهي تُعد آلية بديلة تقوم مبهام الوزارة امللغاة، كما تُعتبر من أبرز اإلجنازات الرسمية في صالح تنفيذ القرار 1325.

3- إستراتيجية و خطط العمل السارية لتحقيق املساواة بني اجلنسني  

لدى الدولة أكثرمن خطة وبرنامج للمساواة بني اجلنسني، منها خطة التنمية الوطنية )2018-2022( التي تؤكد في محاورها على 
املساواة بني اجلنسني وتتفق مع رؤية العراق لتحقيق أهداف التنمية املستدامة 2030، وحتديدا الهدف اخلامس بغاياته وغايات أخرى 
ذات صلة باملرأة واملساواة. كما تتبنى خطَة إعادة اعمار املناطق احملررة التي تضم أنشطة وبرامج لتمكني املرأة في املناطق احملررة التي 
تتماشى والهدف اخلامس من أهداف التنمية املستدامة في حتقيق املساواة بني اجلنسني. أما بخصوص كُلف هذه اخلطة، فُتحتَسب 

صة للوزارات ولكافة اجلهات املعنية بتحقيق أهداف هذه اخلطط. ضمن املبالغ اخملصَّ

	 2013 اإلستراتيجية الوطنية ملناهضة العنف ضد املرأة )2013-2017( التي تهدف إلى أقر مجلس الوزراء عام  
تعزيز حقوق املرأة العراقية في مراحلها العمرية وحمايتها من كل أشكال التمييز السلبي والعنف واحلد من اآلثار 
املترتبة عليه. وتتضمن اإلستراتيجية أربعة محاور وهي: الوقاية والرعاية واحلماية والسياسات والتنفيذ، وإعتمدت 
اإلستراتيجية على مصادر تتضمن اإلتفاقيات اخلاصة بحقوق املرأة وحقوق اإلنسان والدستور الذي نص في العديد 
من مواده على املساواة بني اجلنسني واملساواة أمام القانون. كما إعتمدت على وثائق وطنية أهمها )خطة التنمية 
الوطنية اخلمسية وإستراتيجية تخفيف الفقر واخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان ومسح األوضاع الصحية اإلجتماعية 
املتردي  الواقع  من  العراقي  باجملتمع  للنهوض  العراقية  احلكومة  إرادة  من  اإلستراتيجية  وتنطلق  العراقية(.  للمرأة 
نتيجة السياسات السابقة واألوضاع األمنية غير املستقرة التي تسببت مبالبسات فكرية متعصبة أثرت على وضع 

املرأة في العراق.
	 التدريب ومعهد  األسرة  حماية  وشرطة  اجملتمعية  كالشرطة  األمنية  األجهزة  في  النساء  من  املزيد  تعيني  مت 

النوع  وحدات  الى  إضافة  الوطني  األمن  جهاز  في  املرأة  بأمن  خاص  قسم  يوجد  كما  الداخلية.  وزارة  في  النسوي 
اإلجتماعي في الوزارات األمنية تعمل جميعها على إدماج النوع اإلجتماعي في اجلهاز األمني . 
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	.تضمني العنف األسري في مادة التربية األسرية للصف اخلامس إعدادي
	.2013 زيادة مشاركة النساء في اجليش والشرطة، إذ تخرجت أول دورة حلماية الشخصيات من النساء عام
	.تنظيم دورات تدريبية ملنتسبي شرطة حماية األسرة التي تتضمن نساء مبراتب وضابطات
	.إدماج مناهج حقوق اإلنسان والعنف األسري في مناهج أكادميية الشرطة

إن مشروع قانون احلماية من العنف األسري يتضمن إنشاء دُور حلماية الناجيات من العنف. وسيوفر هذا القانون عند إقراره مالذات 
آمنة للناجيات من العنف. كما إن قانون مكافحة اإلجتار بالبشر قد تضمن إنشاء دور لضحايا اإلجتار بالبشر. كما إتخذت بعض 

اإلجراءات بشأن إفتتاح دار بهذا اخلصوص .
تعمل وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية حاليا على إمكانية فتح دور اإليواء ملعاجلة حاالت النساء الالتي تعرضن الى العنف قبل 

إقرار القانون .
	 تقوم وزارة التخطيط مبسوحات دورية حتتوي مؤشراٍت ذات عالقة بالنساء املعرضات الى العنف بشكل عام مثل

مسح )I_WISH( »املسح املتكامل لألوضاع الصحية واإلجتماعية للمرأة العراقية« ومسح )MICS( »أوضاع النساء 
واألطفال في العراق، املسح العنقودي متعدد املؤشرات«، وتقارير حتليلية معمقة حول العنف ضد املرأة، الرجل واملرأة. 
الوطنية  التنمية  إطار حتديث خطط  وفي  الوطنية.  واالستراتيجيات  اخلطط  املؤشرات ضمن  تلك  دمج جميع  مع 

)2010-2014( أصبحت متتد على فترة 2018-2030 وتشمل محورا خاصا بالنوع اإلجتماعي.
حرصت احلكومة العراقية على تعزيز القوانني املناصرة للمرأة وأصدرت العديد من القرارات وأقرت خططا وطنية لصالح قضايا 

املرأة أبرزها :

	.1325 إقرار إستراتيجية النهوض باملرأة واخلطة الوطنية لقرار مجلس األمن

	.قرار مجلس الوزراء رقم 175 لسنة 2015 إستثناَء شريحة األرامل من إجراءات التقليص بسبب الترهل الوظيفي

	 %  75 بنسبة  االرامل  ومنها  املعوزة  للفئات  السكنية  الوحدات  سعر  تخفيض  لالسكان  الوطني  قراراجمللس 
الوزراء عام  او التي ستوزع مستقبال استنادا ملوافقة االمانة العامة جمللس  في اجملمعات السكنية التي مت توزيعها 
2012 .وقد وجه رئيس الوزراء السابق بتاريخ 2013/7/10 عبر كتاب من االمانة العامة جمللس الوزراء جلميع املؤسسات 
احلكومية بتعيني االرامل ومنحهن سلف وتخصيص وحدات سكنية بتخفيض 75 % من السعر والباقي بالتقسيط 

املريح. 

	 صدر قرار مجلس الوزراء )99( لعام 2015 ، توجيه الوزارات لترشيح نسبة في املناصب القيادية ملستوى مديرعام
فما فوق للنساء.

	 مبالغ من  االعانة  راتب  على  املتجاوزات  االرامل  اعفاء  2014 حول  لسنة   )178( املرقم  الوزراء  قرار مجلس  صدر 
االسترداد.

صدر قرار مجلس الوزراء املرقم )254( لسنة 2016 الذي ميز ايجابيااً مقدار احلد االدنى لالعانة الشهرية التي حددت )225( الف دينار 
للمرأة مقارنةاً بالرجل )175( ألف دينار. 

وبخصوص قضايا الصحة والتعليم فقد مت إجراء دراسة مفصلة عن واقع املرأة في هذين اجملالني وعلى أساسهما مت وضع اخملرجات 
الالزمة في استراتيجية النهوض باملرأة العراقية .

تعمل دائرة متكني املرأة العراقية بالتنسيق مع وزارة التخطيط على ادراج قضايا املرأة واحتياجاتها وسبل متكينها في خطة التنمية 
الوطنية، كما تأخذ احلكومة بعني االعتبار متكني النساء في إستراتيجية التخفيف من الفقر وتوفير فرص متكافئة للوصول الى 
اإلجتماعي في جميع  النوع  والعدالة ومفهوم  املساواة  وقيم  االنسان  ودمج مبادئ حقوق  والرجال  النساء  بني  اإلقتصادية  املوارد 

السياسات والبرامج واملشاريع، مع زيادة متثيل النساء في السفارات والبعثات الدبلوماسية. 

في تشرين الثاني 2016 أطلقت حكومة إقليم كوردستان العراق اإلستراتيجية الوطنية لتنمية أوضاع املرأة في اقليم كردستان  
2016-2026: بهدف متكني املرأة الكردية وتعزيزاملساواة بني اجلنسني . وترتكز على ست محصالت رئيسية تقوم على حتسني البيئة 
القانونية والتعليمية والصحية، إدماج النساء في سوق العمل، املشاركة بصناعة القرار وبناء السالم، ودعم املؤسسات التي تعنى 
بشؤون املرأة. كما أقرت حكومة اإلقليم إستراتيجية مكافحة العنف ضد املرأة 2017-2027 والتي تهدف إلى توفير احلماية والوقاية 

والرعاية للنساء الناجيات من العنف. 

4- خطة تنفيذ توصيات جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة وتوصيات املراجعة الدورية الشاملة 

تقوم دائرة حقوق االنسان في وزارة العدل التي يقع ضمن مهامها العمل على إعداد التقارير التعاهدية ومتابعة تنفيذ التوصيات 
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واملالحظات اخلتامية ومنها جلنة سيداو، تقوم باآلتي:

 إستالم املالحظات اخلتامية من اللجنة املعنية بعد مناقشة التقرير 1. 

 دراسة املالحظات وتعميمها على اجلهات املعنية بتنفيذها 2. 

 إستالم اإلجابات من اجلهات ذات العالقة 3. 

 صياغة مسودة التقرير من قبل اللجنة الوطنية املعنية بكتابة التقارير املمثلة فيها اجلهات ذات العالقة 4. 

 دراسة املسودة واملصادقة عليها  5. 

 رفع املسودة الى األمانة العامة جمللس الوزراء للمصادقة عليها 6. 

 تقدمي التقرير إلى اللجنة املعنية عن طريق وزارة اخلارجية متهيدا للمناقشة.7. 

الباب الثامن عشر: املفوضية العليا حلقوق اإلنسان 

اً الى مبادئ باريس، مبوجب قانون                   أُنشئت املفوضية العليا حلقوق اإلنسان في العراق، كمؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان إستنادا
رقم )53( لسنة 2008. ويتضح إلتزام املفوضية مببادئ باريس من خالل: االستقالل املالي الذي يكون عن طريق تقدمي موازنتها 
النواب  التشريعية املتمثلة في مجلس  ارتباطها بالسلطة  االداري من خالل  اً عن موازنة احلكومة، وكذلك استقاللها  بعيدا
العراقي مبوجب املادة 2 أوالاً من قانونها. وقد مت إستكمال اإلجراءات الشكلية واملوضوعية املتعلقة بتشكيلها بتاريخ 9/ 4/ 
2012، وأخذت على عاتقها القيام باملهام املوكلة لها الواردة في املادة )4( من قانونها، التي من ضمنها التواصل مع مؤسسات 
حقوق اإلنسان الدولية املستقلة وغيراحلكومية بالشكل الذي يحقق أهداف املفوضية، والعمل على نشر ثقافة حقوق اإلنسان.

ولقد مت اعتماد املفوضية العليا حلقوق االنسان في العراق، من قبل جلنة التنسيق الدولية، وأخذت التصنيف )ب( )B( وهو ما 
يخول لها املشاركة بصفة مراقب في األعمال الدولية واإلقليمية واجتماعات املؤسسات الوطنية. وتسعى املفوضية حاليا 

للحصول على صنف )A( من قبل اللجنة.

بتقدمي  فتتعلق  والثقافية،  واإلجتماعية  اإلقتصادية  احلقوق  مجال  في  بها  القيام  إلى  املفوضية  تسعى  التي  األنشطة  أما 
وقانون  العمل  قانون  ومنها مشروع  احلقوق،  وترسيخ هذه  إطار حماية  النواب في  إلى مجلس  القوانني  مقترحات ومشاريع 
الضمان اإلجتماعي ومشروع قانون حماية الطفل وتشكيل اجمللس األعلى لرعاية الطفولة في العراق وكذلك السعي إلى 
إصدار تشريعات حلماية اآلثار واملعالم الثقافية ووضع سياسة لنشر ثقافة التعريف بكافة احلقوق اإلقتصادية واإلجتماعية 
والثقافية وتقدمي تقاريرها عن كافة اإلنتهاكات التي ترصدها املفوضية العليا حلقوق االنسان في مجال احلقوق التي يتناولها 

العهد الدولي اخلاص باحلقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية.

كما تعمل املفوضية على رصد واقع حقوق املرأة وتقييم مستوى أداء احلكومة والسلطات التشريعية والقضائية إزاءها بهدف 
تنفيذ إلتزامات العراق الدولية باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة ودرجة تفعيل النص الدستوري رقم 14 
الذي أسس للمساواة بني املواطنني أمام القانون بعيدا عن إعتبارات اجلنس والعقيدة واللون والطائفة وما إلى ذلك... وبذلك فإن 
واليتها بخصوص التركيزعلى املساواة اجلنسانية تنبثق من أهدافها التي حددها القانون واملهام املوكلة إلى مجلس املفوضني 
إنتهاك حقوق  ملنع  الالزمة  والتوصيات  القرارات  إتخاذ  التي تشيرإلى  الذكر،  آنف  املفوضية  قانون  12/ثالثا من  املادة   مبوجب 
وحريات املواطنني التي كفلها الدستور والتشريعات النافذة. كل ذلك يدل على الوالية املطلقة والوالية املتخصصة بحقوق 
الفئات ومنها فئة النساء، نظرا ألن الدستور في باب احلقوق واحلريات يركز على حقوق املرأة  واألسرة من خالل النصوص 14 
و29 و30 منه ونصوص أخرى شاملة. هذا باإلضافة أن ملف املرأة في املفوضية هو أحد امللفات التي شكلها مجلس املفوضني 
2018 الذي يضم حتت جناحه شعبة املرأة املتخصصة بالرصد امليداني وجلان املرأة ضمن مكاتب  2 لسنة  مبوجب قراره رقم 
املفوضية املتواجدة في كافة احملافظات، وأيضا جلنة متكني املرأة التي تعزز مفهوم العمل وفق منظور النوع اإلجتماعي، إضافة 
إلى اإلضطالع مبراقبة ورصد وتقييم وتوثيق الوضع اإلنساني للمرأة. ومن أهم األمثلة حول السياسات التي يتم إتباعها لتعزيز 

املساواة بني اجلنسني: 

1. تعمد املفوضية الى توجيه خطابها ومطالباتها الى صناع القرار لتأشير على أي وضع يؤدي الى اإلنحراف في مسار عمل 
املؤسسات عن منهجية حماية املرأة من االنتهاكات مثل العنف ضدها، أو عن متكينها من مختلف حقوقها اإلنسانية. وقد 
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وضعت املفوضية خطة رصد متصلة لتقييم مستوى حماية حقوق الفتاة عند ابرام عقود الزواج من خالل الرصد امليداني 
حملاكم االحوال الشخصية في بغداد واحملافظات ومكاتب الزواج الشرعية ذات النشاط اخلاص وخاصة منها غير املرخصة، 

حيث تبني حصول صفقات زواج بنات صغيرات السن خلف جدرانها. 

2. تعمل املفوضية على اإلشتراك مع اللجان الوطنية املسؤولة عن تنفيذ القوانني الدولية والوطنية بصفة مراقب لتطرح 
أمامها كل ما تؤشره فرقها الراصدة من عدم اإللتزام بتطبيق قانون ما أو إنتهاك لنصوصه وضمان إدراجه ضمن سياسة 

تلك اللجان، وعلى صعيد اللجان ذات الصلة بتمكني املرأة وحماية حقوقها وصوال الى املساواة بني اجلنسني.  

اعداد  املفوضني على  انتخابيتني جمللس  ولدورتني  املرأة فقد عملت  أوضاع  املفوضية في تقييم  انطالقا من إحدى مهام   .3
التقرير املوازي للتقرير احلكومي الدوري عن مستوى تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد املرأة )السادس 

والسابع( حيث تضمن األخير عرضا ملستوى تنفيذ املالحظات اخلتامية للجنة وضع املرأة الدولية .

4. يتابع ملف املرأة في املفوضية كافة احلاالت االنسانية واالنتهاكات التي ينشرها اإلعالم املرئي بواسطة القنوات الفضائية 
ومواقع التواصل اإلجتماعي ويتدخل مباشرة للحد من االنتهاك من خالل االتصال باملعنيني ومقابلة احلالة باالنتقال الى 

محل تواجدها. 

5. تتابع املفوضية ملف السلم اجملتمعي من خالل شعبة متخصصة في قسم الرصد توثق كافة اجلهود املبذولة في بناء 
السلم وحتقيق املصاحلة الوطنية. وقد نفذت املفوضية زيارات نوعية الى مناطق الصراع في نينوى اضافة الى العمل املباشر 

هناك من قبل مكتبها في املوصل املتوجه نحو السير باجلهود الى اعادة اللحمة الوطنية.

أما في إقليم كوردستان العراق، فتوجد في مؤسسة رسمية معنية مبلف حقوق االنسان حتت مسمى: »الهيئة العامة 
املستقلة حلقوق االنسان في إقليم كوردستان«، املؤسسة مبوجب قانون رقم 4 لسنة 2010 .

الباب التاسع عشر: اإلجراءات املتخذة إلقامة السالم واحلفاظ عليه

فى منتصف عام 2014، قام تنظيم داعش اإلرهابى بإحتالل مدينة املوصل ثم إحتل مساحات واسعة من محافظة نينوى وصالح 

الدين واألنبار وديالى، مما سّبب صدمة للضميراإلنساني بسبب األحداث املأساوية التى عانى منها العراق وعلى وجه اخلصوص 

احملافظات احملتلة بكل ساكنيها وحتديدا النساء وخصوصا الالتي تعرضن لألسر والقتل واإلغتصاب والبيع كعبيد!

 قد أدت تلك األعمال العدوانية إلى  نزوح حوالى )3.088.254( مليون شخص، مثلت نسبة النساء منهم 51 %، لم يعد منهم 

إلى محافظتهم احملررة إال )1.277.234( مليون شخص.

وإذا كانت النساء األكثر تعرضا العتداءات اإلرهابيني بكل أنواعها، في فترة احتالل تنظيم داعش لتلك احملافظات من األراضي 

العراقية، فإنهن كّن كذلك باملقابل عناصر فاعلة ومؤثرة في رسم وإدارة اخلطط والفعاليات اإلنسانية، خالل الغزو الداعشي 

إدامته  الفعالة في املفاوضات وإبرام اإلتفاقات ومبادرات حفظ السالم وضمان  التي تلته. وكذلك في املساهمة  وفي املرحلة 

وخاصة في جهود إعادة إعمار مناطقهن األصلية.

ضحايا  واألطفال  بالنساء  والوجدانية  النفسية  اإلحاطة  جهد  في  املساهمة  في  األهمية  بالغ  محوري  دورٌ  للمرأة  كان  وقد 

احتياجاتهن  توفير  وتيسير  واإلجتماعية  اإلقتصادية  احلياة  في  جميعا  إدماجهن  تسهيل  على  والعمل  اإلرهابية،  اإلعتداءات 

واحتياجاتهم املعيشية والصحية والسكنية. وهو مالم يكن بالسهولة مبكان.

مناذ	 من مشاركة املرأة في جهود حتقيق السالم:

	 جلنة تنفيذ ومتابعة املصاحلة الوطنية:  بعد أن توقف عمل مكتب املرأة في هذه اللجنة في العام 
2014، إبان الغزو الداعشي، وجتّمد عمل املصاحلة شبه الكامل، أعيد  فتح املكتب في عام 2015. وهذا املكتب 
هو واحد من بني خمسة مكاتب ذات إختصاصات مختلفة وثيقة الصلة بأوضاع املهجرين وما يحتاجونه من 

خدمات وبالعالقة مع املنظمات الدولة املعنية.

	  إعتماد و/ أو تنفيذ خطة عمل وطنية تهم املرأة والسالم واألمن 

يتوجب التوضيح والتذكير في هذا الصدد، أن هذه اخلطة تندرج وتتقاطع مع تنفيذ جدول أعمال WPS في العراق. وهو الذي يرتكز 
أقليم  االحتادية وحكومة  )UNSCR 1325(. فقد شاركت احلكومة  واألمن  والسالم  املرأة  1325 بشأن  رقم  األمن  قرار مجلس  على 
كردستان في العراق واملنظمات املعنية بحقوق النساء في عملية تشاورية مع اجملتمع املدني والقطاع األمني وخبراء وخبيرات النوع 
االحتادي  البرملانني  وأعضاء من  املعنية  الوزارات  واإلدارات اخملتصة من  واألمن  والسالم  املرأة  واخلبيرات في مجال  واخلبراء  اإلجتماعي 
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والكوردستاني، عالوة على خبراء قانونيني، متخض عنها إنشاء »فريق العمل الوطني متعدد القطاعات« والذي عمل بشكل تشاركي 
بني األعوام 2012 و 2014 لوضع أول خطة عمل وطنية للعراق لتنفيذ قرار مجلس األمن عدد 1325. وقد إعتمدتها احلكومة في 
نيسان عام 2014 حيث أصبحت بذلك أول خطة عمل وطنية لتنفيذ ذلك  القرار يتم إعتمادها في منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا. وقد إعتمدت تلك اخلطة في برنامج تنفيذها ثالثة ركائز أساسية هي، مشاركة املرأة وحمايتها ووقايتها.
القرارات  وصنع  األهلي  وتعزيزالسلم  وحتقيق  املفاوضات،  في  النساء  متثيل  زيادة  هو  املشاركة  ركيزة  من  العام  الهدف  كان  لقد 
السياسية. فتم بناءا على ذلك، إنشاء قاعدة بيانات حتليلية تساهم في إعطاء صورة أوضح حول مشاركة النساء ومن أبرزها تعزيز 
مشاركة النساء في العمل القضائي مما يساهم في جعل األحكام الصادرة أكثر مراعاةاً للنوع اإلجتماعي. وإزدياد متثيل النساء في 
السفارات والبعثات اخلارجية وازدياد مشاركة النساء في صنع القرار في الوزارات مما ساهم في جعل القرارات الصادرة مستجيبة 
للنوع اإلجتماعي. باالضافة الى تعزيز مشاركة النساء في إدارة مخيمات النزوح واملساهمة في تقليل ظاهرة الزواج خارج احملكمة.  
أما ركيزة احلماية فإنها تهدف إلى ضمان احلد األدنى من احلماية واألمان للنساء لتوفير حياة حرة كرمية لهن بحمايتهن من العنف 
القائم على النوع اإلجتماعي وبتوفير دُور إيواء آمنة للضحايا والناجني من العنف ضد املرأة. وكذلك بضمان إعادة تأهيل وإعادة دمج 
النساء الناجيات من العنف في اجملتمع أثناء املراحل اإلنتقالية للنزاعات املسلحة ومابعدها. وقد حققت هذه اخلطة نتائج إيجابية 
وعربيات  األيزيديات وشبك  والعمرية، من  النسوية  الشرائح  ولدى مختلف  املنكوبة  احملافظات  مهمة مبختلف مجاالتها في كل 

املتضررات من اإلعتداءات الداعشية.
اإلجتماعي في جميع  النوع  إدراج مفهوم  تعميم  في  يتمثالن  إستراتيجيني منها  مت حتديد هدفني  فقد  الوقاية  لركيزة  بالنسبة 
زيادة الوعي ومتكني النساء وتعزيز  الى  العراق. باإلضافة  النزاعات ومنعها وبناء السالم في  السياسات والعمليات املتعلقة بحل 
قدراتهن من خالل نهج قائم على ترسيخ احلقوق. وكان من نتائج هذا العمل، إزدياد الوعي واملعرفة مبعايير وآليات النوع اإلجتماعي 
وحقوق النساء بني منتسبي الوزارات املعنية بتنفيذ اخلطة الوطنية وكذلك بني مقدمي اخلدمات املستجيبة للنوع اإلجتماعي. 
اً إيجابيا  وتعميم مفهوم القرار 1325 والنوع اإلجتماعي في البرامج احلكومية، على الصعيدين اإلحتادي والكردستاني. ويعد تغييرا
األنشطة  تنفيذ  أبرز محصالت  املعنية. من  الوزارات  اجملتمع بني قيادات ومنتسبي  والرجال في  النساء  لدور  النمطية  النظرة  في 

اخلاصة بركيزة الوقاية:
املتعلقة  القضايا  والسياسات حول  القرار  مبثابة منصة ضرورية جلمع صانعي  القطاعات  الوطني متعدد  العمل  فريق  لقد كان 
بجدول أعمال املرأة والسالم. كما سمح هذا العمل املشترك بتطويرها وتنفيذها ملساحة جلميع املعنيني من أجل تعزيز املهارات 
وزيادة القدرات في مجال حقوق النساء. زيادة على متكينهم جميعا من فهم الطبيعة املترابطة ما بني مشاركة النساء في صنع 

القرار وبناء السالم واألمن.

الباب العشرون: اإلجراءات املتخذة لتدعيم قيادة املرأة في إرساء السالم وإدارة األزمات

عملت جلنة املصاحلة الوطنية التابعة ملكتب رئيس الوزراء على تأسيس مكتب خاص للمرأة يكون كل أعضائه من النساء ويهتم 
ويتابع كل ما يهم املرأة العراقية ويرتقي بها من أجل أن يكون لها دورا ريادي في مشروع املصاحلة الوطنية وبإشراف مباشر من خالل 

املمثليات ومجالس اإلسناد النسوية التابعة للجنة املصاحلة الوطنية. ومن أبرز املهام التي ركز عليها املكتب نشاطه:

	 ومؤمترات ندوات  خالل  من  اجلماهيري  والتالحم  الوطنية  الوحدة  بناء  في  النساء  مشاركة  بضرورة  الثقافي  الوعى   بث 
إستهدفت كافة احملافظات العراقية.

	.إقامة دورات تطوير احلس األمني 

	 املشاركة بكافة اجلهود والفعاليات الرامية إلى بث الوعي بأهمية السالم وإجناح املصاحلة الوطنية 

	التواصل مع املنظمات غير احلكومية لتحقيق املصاحلة الوطنية مع شرائح عديدة من النساء العراقيات 

	 فتح ممثليات للمرأة في جانبي بغداد، الكرخ والرصافة، وفي احملافظات األخرى، ومتابعة عملها وعمل   مجالس اإلسناد  
النسوية لتقدمي الدورات الثقافية واإلجتماعية التي تهدف إلى بث مفاهيم السالم والوحدة الوطنية.  

تعزيز ودعم مشاركة المرأة في عمليات السالم وتنفيذ اتفاقيات السالم

لقد كانت خطة العمل الوطنية لتنفيذ القرار 1325 أداة فريدة لتطبيق نهج متعدد القطاعات وشامل ال غنى عنه لتلبية 
اً إلى إلتزام العراق باآلليات الدولية حلقوق النساء. كما  اإلحتياجات األمنية املتعددة ألكثر النساء والفتيات ضعفااً، إستنادا

كانت أداة مكملة للجهود احلكومية املوجودة مسبقا لتعزيز حقوق النساء وحتسني وضعهن في اجملتمع.
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وإنسجاما مع الهدف العام املتمثل في املساهمة في حتقيق السالم واألمن اإلجتماعي في العراق، باإلضافة إلى مسعى 
حتقيق وتثبيت اإلستقرار وبناء السالم الشامل في املنطقة وفي العالم، فقد وّفرت خطة العمل الوطنية منصة مشتركة 
لتعزيز املساءلة املؤسسية والتنظيمية والشخصية ولتشجيع وتعزيز التعاون والتنسيق متعدد القطاعات حول قضايا 
حقوق النساء واملساواة املبنية على النوع اإلجتماعي بني مختلف اجلهات الفاعلة: من احلكومات واملؤسسات إلى منظمات 

حقوق املرأة واإلعالم واألكادمييني.

وصنع  األهلي  السلم  ومتتني  وحتقيق  املفاوضات،  في  النساء  متثيل  زيادة  هو  املشاركة  ركيزة  من  العام  الهدف  كان  لقد 
القرارات السياسية، حيث إنها تولي إهتمامااً كبيرا ملشاركة النساء في صنع القرار من أجل املساهمة في بناء السالم 

الشامل واحلفاظ على األمن، ومن ضمنه سالمة النساء. 

لقد تبني مما سبق أن هذه الركيزة تضمنت هدفني إستراتيجيني وأهدافااً محددة بغية إشراك مزيد من النساء في املواقع 
القيادية للوزارات والدوائراحلكومية ودعم مشاركة املرأة في القطاع األمني.

كان هناك حرص من أجل بلوغ هذه األهداف اإلستراتيجية ووضع آليات لضمان متثيل نسبي عادل ومشاركة كاملة للنساء 
في كافة سلطات الدولة )التشريعية، والتنفيذية والقضائية( ومراكز صنع القرارعلى املستويني احمللي والوطني، وضمان 
متثيل نسبي عادل ومشاركة كاملة للمرأة في كافة جلان املصاحلة ومفاوضات بناء السالم. وحل النزاعات و مجالس حتقيق 

السلم األهلي.

والفعاليات  النشاطات  وادارة  وحتديد  رسم  في  النساء  إشراك  تضمنت  فقد  الركيزة  هذه  لتحقيق  احملددة  األهداف  أما 
اخلاصة  القرارات  واتخاذ  صنع  في  النساء  إشراك  وكذلك  النزاعات.  بعد  ما  ومرحلة  املسلحة  النزاعات  خالل  اإلنسانية 
مبفاوضات النزاعات وحلها واتفاقيات ومبادرات حفظ السالم، فضال عن إشراك النساء من اجملتمعات التي شهدت نزاعات 
اً في حل النزاعات ومنع جتددها بغية حتقيق السالم املستدام. كل هذا يدل  مسلحة بعملية تسوية النزاعات ليكّن جزءا
على زيادة إشراك النساء العائدات في عملية إعادة إعمار مناطقهن األصلية. ومن أهم هذه االهداف أيضا إشراك ودعم 
وتشجيع النساء النازحات في إدارة اخمليمات واإلهتمام بالقضايا التي تخص النساء، إلى جانب وضع برامج متكني النساء 

على األصعدة اإلقتصادية واإلجتماعية ومتابعة تنفيذها. 

من محصالت تنفيذ أنشطة ركيزة املشاركة، أنه مت تسجيل تقدم نوعي في مشاركة املرأة في الوزارات األمنية قد يصل 
إلى درجة التميز على مستوى الدول العربية. وبناءا على آخر اإلحصائيات، فلقد بلغت األعداد الفعلية للنساء العامالت 
في وزارة الدفاع ولكال الصنفني )املدني والعسكري( 1491 إمرأة منتسبة منهن برتبة ضابط، و537 من املراتب األخرى. كما 
تقلدت املرأة مناصب متقدمة بالصفة املدنية بواقع ثالث نساء بدرجة معاون مديرعام و 15 مدير أقدم و 78 معاون مدير. 

إضافة الى 772 موظفة مدنية بدرجات مختلفة.

ولم تقتصر جهود دعم املشاركة على توظيف النساء فحسب في وزارة الدفاع، فلقد مت العمل على مراعاة النوع اإلجتماعي 
من خالل تأسيس وحدة النوع اإلجتماعي ضمن شعبة شؤون املرأة بإعتبارها اجلهة املسؤولة عن دعم وتطوير عمل املرأة 
العاملة في وزارة الدفاع. ومت إشراك عضوات إرتباط شعبة شؤون املرأة والنوع اإلجتماعي ضمن فريق العمل من أجل تنفيذ 
خطة العمل الوطنية 1325، حيث يوجد 32 عضوة إرتباط ممثالت عن جميع دوائر ومديريات الوزارة. هذا وجتري إجتماعات 
آليات وخطط  إيجاد  آرائهن ومقترحاتهن حول كيفية  اإلرتباط في مقر مديرية حقوق اإلنسان ملشاركة  دورية لعضوات 
عمل تزيد من فعالية متكني املرأة العاملة في وزارة الدفاع. وذلك في إطار زيادة مشاركتها الفعالة في مواقع صنع القرار 
وفي جميع اللجان التي يتم تشكيلها داخل الوزارة. وهو ما نتج عنه زيادة ملحوظة في عدد النساء املشتغالت في مراكز 

متنوعة بالوزارة.

كما قامت وزارة الهجرة واملهجرين بترقية النساء إلى تسلم مناصب إدارية من خالل توجيه كتب رسمية وأوامر إدارية 
تؤكد على هذا الهدف. ومت أيضا تشكيل جلنة تنسيق مع جلنة املصاحلة الوطنية وإدماج مؤشرات النوع اإلجتماعي في 
قاعدة بيانات الوزارة. إلى جانب ذلك، أقامت الوزارة ندوات تثقيفية حول القرار 1325 والنوع اإلجتماعي وأهمية مشاركة 
اً  النساء في املفاوضات وبناء السالم بشكل أوسع للكوادر املتقدمة في الوزارة. كذلك لعبت وزارة الهجرة واملهجرين دورا
إدارة  التعامل مع مختلف الظروف داخل اخمليم ودعمهن للمشاركة في  الفاعالت على كيفية  النازحات  بارزا في تدريب 
اخمليمات، أو مدهن باملال لبعث مشاريع صغيرة تساعد على العيش الكرمي وخاصة بالنسبة للنازحات من دون أزواج، زيادة 

على إقامة ندوات توعية حول مخاطر الزواج خارج احملكمة.

أولت وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية إهتماما بالقرار األممي 1325)املرأة، االمن ،السالم،( حيث أقامت عدة أنشطة منها:
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 تدريب وتوعية الكوادر العليا في الوزارة بأوليات القراراملذكور وبالتنسيق مع فريق العمل في األمانة العامة جمللس 	
الوزراء

 تدريب فريق الوزارة القطاعي على آلية كتابة التقارير اخلاصة بالقرار املذكور وتوثيق النشاطات 	

 تدريب أحد اعضاء الفريق القطاعي في الوزارة بدورة تخصصية 	

 تنفيذ العديد من البرامج املشتركة مع عدد من الوزارات كوزارة الهجرة واملهجرين ووزارة الداخلية	

 عقد ندوات توعوية حول النوع اإلجتماعي وقرار مجلس األمن الدولي 1325 )املرأة، السالم، األمن( اخلاص بالنزاعات 	
املسلحة وما بعد النزاع 

 إمرأة منها 	 تعيلها  التي  األسر  واملهجرين إلستهداف  الهجرة  وزارة  بالتنسيق مع  النازحني  زيارات ميدانية خمليمات 
وحتديث بيانات النازحات ودراسة أوضاعهن الصعبة وتقدمي املساعدات لهن.

النساء. ومما تبني من  بيانات حتليلية تعطي صورة أوضح حول مشاركة  بإنشاء قاعدة  من جهة أخرى، ساهمت ركيزة املشاركة 
خالل قراءة هذه القاعدة أنه مت تعزيز مشاركة النساء في العمل القضائي مبا يساهم في جعل األحكام الصادرة أكثر مراعاةاً للنوع 
اإلجتماعي. كما ُسجل إرتفاع الوعي بني املنتسبات للوزارات واجملتمع بشكل عام، بأهمية املشاركة السياسية، باإلضافة إلى إزدياد 
متثيل النساء في السفارات والبعثات اخلارجية وإزدياد مشاركة النساء في صنع القرار في الوزارات، مما ساهم في جعل القرارات 

الصادرة مستجيبة للنوع اإلجتماعي.

الباب الواحد والعشرون: اإلجراءات املتخذة لتعزيز املساءلة القضائية عن إنتهاكات القانون اإلنساني الدولي 

في 16 كانون االول 2018 أطلق الفريق الوطني متعدد القطاعات التقرير اخلاص بشأن تنفيذ اخلطة الوطنية للقرار 1325 الذي عرض 
االجنازات الرئيسية والتحديات والثغرات أثناء عملية التنفيذ )2014-2018( وقدم التوصيات واملقترحات لتطوير النسخة الثانية من 
اخلطة. غير إن هذا التقرير قد تضمن الكثيرمن التناقض في املعلومات والبيانات والتداخل في تنفيذ األنشطة وعدم وصول أغلب 
النوع اإلجتماعي في املؤسسات احلكومية، وقلة اخلبرات  رة في اخلطة، بسبب ضعف اإلملام بقضايا  الى نتائجها املؤشَّ احملصالت 

والكفاءات وأليات املساءلة والرصد والتقييم. 
	 تخضع السياسات واإلستراتيجيات الوطنية املتعلقة باملرأة والسالم واألمن في العراق لقرار مجلس األمن 1325 التي 

مت تبنيها فيما بعد بشأن العنف اجلنسي املرتبط بالنزاعات ومشاركة النساء، وباملنظور احلساس للنوع اإلجتماعي.
	.تدريب النساء القياديات على كيفية املشاركة في تشكيالت فرق السالم 
	 يستخدم العراق نطاق سياسي أوسع يعالج قضايا النساء والفتيات خالل فترة التنمية في النزاعات املسلحة وفي 

مرحلة ما بعد النزاع.
ويشمل البيان املشترك للعنف اجلنسي املرتبط بالنزاعات بني األمم املتحدة واحلكومة العراقية النقاط التالية:

	.مراجعة وإجراء التعديالت على السياسات القائمة لتعزيز مشاركة املرأة على الصعيدين احمللي والدولي 
	.توفير قاعدة بيانات للنساء القياديات في املستويات القيادية ومراكز صنع القرار 
	.تشكيل فرق طوارئ خاصة بالنساء للحاالت النسائية اخلاصة 
	.فتح مكاتب املرأة في الوزارات واحملافظات 
	.إشراك النساء في عملية صنع واتخاذ القرارات اخلاصة مبفاوضات النزاعات وحلها وفي االتفاقيات ومبادرات حفظ السالم 
	.متثيل النساء في اجملتمعات التي شهدت نزاعات مسلحة بعملية تسوية النزاعات 
	 إشراك النساء العائدات في إعادة اإلعمار والتأهيل في مناطقهن األصلية من خالل إشراك ودعم وتشجيع النساء 

النازحات في إدارة اخمليمات واإلهتمام بالقضايا التي تخص املرأة.
	 حماية النازحات واحلد من العنف املوجه ضدهن مبا يضمن عدم إفالت اجلناة من العقاب وذلك بإدماج حقوق املرأة في 

نظام العدالة واألمن.
	.إنشاء دور اإليواء للنازحات واملشردات 
	.ضمان تطبيق وتنفيذ القوانني الالزمة حلماية النساء اللواتي تعرضن لإلختطاف أو اإلعتداء اجلنسي 
	. مواءمة التشريعات الوطنية مع املعايير الدولية حلقوق املرأة 
	 املرأة متكني  ودائرة  والصحة(  اإلجتماعية،  والشؤون  )العمل  وزارات  مع  بالتنسيق  واملهجرين  الهجرة  وزارة   قيام 

الذي  اإلنساني  واإلستقرار  األمن  ببرامج  املعيلة ألسرتها وشمولها  املرأة  بواقع  للنهوض  املدني  اجملتمع  ومنظمات 
تبنته الوزارة لغرض إفتتاح مشاريع مدرة للدخل وشمول النساء املعيالت ألسرهن باملنح التي خصصتها للعوائل 

العائدة واملدمجة.
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	 تقدم وزارة الصحة خدمات رعاية األم والطفل والتقييم التغذوي واإلكتشاف املبكر لألمراض املزمنة والتزويد باألدوية 
الالزمة لها، والتسجيل السرطاني حلاالت السرطان ومتابعة هذه احلاالت.

وقد وقع العراق بيانااً مشتركااً مع املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة املعني بالعنف اجلنسي في حاالت النزاع في مقر األمم 
املتحدة بتاريخ 2016/9/23، وهو يضمن البنود التالية: 

	 .دعم إصالح التشريعات والسياسات واخلدمات لتعزيز حماية املرأة من جرائم العنف اجلنسي والتصدي لها  
	.ضمان املساءلة عن العنف اجلنسي من خالل تعزيز قدرات السلطات الوطنية واإلقليمية  
	.ضمان توفير اخلدمات ودعم سبل املعيشة وتعويض الضحايا واألطفال املولودين نتيجة اإلغتصاب  
	 إشراك الزعماء القبليني والدينيني واجملتمع املدني واملدافعني عن حقوق اإلنسان الواجبة للمرأة في منع جرائم العنف  

اجلنسي وتيسير عودة الضحايا وإدماجهم في اجملتمع.
	 .كفالة جتسيد اإلعتبارات املتعلقة بالعنف اجلنسي على نحو كاف في عمل جلنة مكافحة االرهاب العراقية  
	 .التوعية وتعميق املعارف املتعلقة بالعنف اجلنسي املتصل بالنزاعات  
	 أثناء رسم خطة لتنفيذ البيان املشترك املوقع بني العراق وممثل األمني العام لألمم املتحدة املعني بالعنف اجلنسي   

النزاع والتصدي له باالشتراك مع املؤسسات املعنية بالتنفيذ واملنظمات احمللية والدولية واجلهات الشريكة األخرى.
	 القضاء بالتعاون مع مجلس  اجلنسي  العنف  الناجيات من  التي ستضم  اآلمنة  املالذات  العمل على وضع معايير   

األعلى والوزارات )العدل، الداخلية، العمل والشؤون اإلجتماعية( وعدد من منظمات اجملتمع املدني. 
	 ووزارتي األعلى  القضاء  مجلس  مع  بالتعاون  اجلنسي  العنف  من  للناجيات  السريرية  التدابير  وضع  على  العمل   

)الصحة، الداخلية(، وعدد من منظمات اجملتمع املدني. 
	 قيام وزارة الصحة بإعداد خطة للنوع اإلجتماعي وقرار مجلس االمن 1325 لعام 2017، كما قامت بتوقيع بروتوكول  

الناجيات من اإلعتداء اجلنسي بالتنسيق مع صندوق االمم املتحدة للسكان .
	 التثقيفية حول والورش  التدريبية  الدورات  اً من  والشؤون اإلجتماعية عددا العمل  وزارة  إلى جانب كل ذلك، نظمت   

حقوق االنسان واإلتفاقيات املتصلة به، مثل إتفاقية السيداو، أوكيفية التعامل مع املعنفات والناجيات من العنف 
وتقدمي اخلدمات لهن وتوفير احلماية القانونية لهن. زيادة على املالحظات اخلتامية حول تقرير العراق إلتفاقية القضاء 

على كافة أشكال التمييز ضد املرأة الذي متت مناقشته في عام 2014 .

أما في إقليم كوردستان ، هناك جملة من االجراءات وتعديل أوإنفاذ القوانني بهذا اخلصوص ومنها: قرار مجلس القضاء في اإلقليم 
بتاريخ 2014/9/7 بتشكيل هيئة قضائية مبوجب املادة 31 من قانون السلطة القضائية رقم 23 لسنة 2007 إلجراء التحقيق في 
اجلرائم املرتكبة ضد األيزيديني في منطقة سنجار وجمع األدلة وتوثيق اجلرائم املرتكبة . إصدار قرار 2379 من مجلس األمن الدولي 
2017/9/21 اخلاص بتشكيل فريق حتقيق لتوثيق جرائم داعش بإشراف دولي، وعلى الرغم من مرور ما يقارب سنة ونصف  بتاريخ 
على صدور القرار الدولي ومن تعيني رئيس الفريق منذ أيار 2018، إال أن أعمال فريق التحقيق متر ببطء. كما إن تواصله مع اجلهات 
املعنية في اإلقليم ظل متثاقال. وقد أصدر برملان اإلقليم القانون رقم 3 لسنة 2015 والذي ينص على إيقاف العمل في اإلقليم باملادة 
409 العقابية في قانون العقوبات اإلحتادي  رقم 111 لسنة 1969 التي كان فيها متييز مجحف بحق املرأة، حيث نصت على ما يلي: 
»يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه في حالة تلبسها بالزنا أو وجودها في فراش واحد مع 

شريكها فقتلهما في احلال أو قتل أحدهما أو إعتدى عليهما أو على أحدهما إعتداءا أفضى إلى املوت أوعاهة مستدمية«. 

وال يجوزإستعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر وال تطبق ضده أحكام الظروف املشددة. وبهذا التشريع تغير 
مسار العديد من القضايا التي تنطبق عليها أحكام املادة 409 أثناء مرحلة التحقيق أواحملاكمات اجلزائية وأصبح القاضي ملزما 
بالتعامل مع هذه اجلرائم كجرمية قتل عمد مجردة من األعذار اخملففة. كما أصدر برملان اإلقليم القانون رقم 6 لسنة 2018 الذي 
يقضي بإنفاذ القانون االحتادي رقم 28 لسنة 2012 اخلاص مبكافحة اإلجتار بالبشر. وعلى إثره ومبوجب القانون النافذ، أصدرت وزارة 
الداخلية في اإلقليم أمرا وزاريا في 2018/8/28 بتشكيل اللجنة العليا ملكافحة اإلجتار بالبشر وتشكيل مديرية مكافحة اإلجتار 
بالبشر وتشكيل ستة مكاتب في مراكز احملافظات واإلدارات املستقلة كمكاتب للتحقيق في جرائم اإلجتار بالبشر. أما القانون رقم 
20 لسنة 2009 واخلاص بتعويض املتضررين جراء العمليات احلربية واالخطاء العسكرية والعمليات اإلرهابية رقم 20 لسنة 2009 
املعدل بقانون 57 لسنة 2015 فلم ترى إجراءاته حتى اآلن النور في اإلقليم رغم كل اجلرائم اإلرهابية املرتكبة ضد اإلقليم من قبل 

عصابات داعش اإلرهابية .

الباب الثاني والعشرون: اإلجراءات املتخذة للقضاء على التمييز ضد حقوق األطفال اإلناث  
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العمل  بقي  احملافظات  وحكومات  املركزية  احلكومة  هدف  فإن  السياسي،  اإلستقرار  وعدم  األمني  الوضع  تدهور  من  الرغم  على 

على حماية األطفال. وقد أفضت الدعوات املستمرة ملقاضاة مرتكبي اجلرائم ضد األطفال الى إحراز تقدم  مبا في ذلك ما يتعلق 

باملناقشات اخلاصة باإلطار التشريعي حلماية الطفل. وفيما يلي جرد لبعضها:

	  تنفيذ إصالحات قانونية وسياسية لتدارك انتهاكات حقوق النساء والفتيات ومنعها، تعزيز القدرات املؤسسية مبا  

في ذلك نظام العدالة وآليات العدالة االنتقالية حسب االقتضاء في أثناء الصراع واالستجابة لألزمات.

	تعزيز قدرة مؤسسات قطاع األمن مبا يتعلق بحقوق اإلنسان ومنع العنف اجلنسي بأنواعه  

	 زيادة فرص وصول النساء املتأثرات بالنزاعات أوالالجئات أو املشردات الى خدمات الوقاية من العنف واحلماية منه  

	.مع اتخاذ تدابير ملكافحة اإلجتار بالنساء واألطفال  

	.إتخاذ تدابير ضد اإلجتار غير املشروع باألسلحة وبإنتاج اخملدرات غير املشروعة واستخدامها واإلجتار بها  

فيما يتعلق بالتدابير التي مت اتخاذها ملواجهة األزمات اإلنسانية نتيجة للنزاع املسلح التي مت بيانها في محاور سابقة فنذكر بها 

في النقاط التالية :

أوال: اخلطة الوطنية للقرار 1325 وخطة الطوارئ التابعة لها التي استهدفت مجمعات النازحني وتشكيل الفريق 
الوطني والفرق القطاعية لتنفيذ محاور الركائز الثالث للقرار وهي، املشاركة ، احلماية والوقاية.

ثانيا: تشكيل خلية أزمة وجلنة عليا إلغاثة النازحني على أثر هجوم داعش على املدن. ومت تنفيذ برامج إغاثة مبشاركة 
من هيئات االمم املتحدة ومنظمات دولية أخرى .

ثالثا:  دعم النازحني مدنيا من خالل فتح قناة الستخراج أوراقهم الثبوتية التي فقدت أثناء الهرب من مدنهم.

رابعا: التعاون بني احلكومة واملنظمات اإلنسانية لفك أسرالنساء واألطفال من املكون األيزيدي من قبضة داعش 
للتمييز العنصري أواإلنتقام .

اخلاصة  الوطنية  اخلطة  وإطالق  املتحدة  واألمم  احلكومة  بني  اجلنسي  العنف  ملنع  املشترك  البيان  توقيع  خامسا: 
بتنفيذ محاوره مثلما سبق شرحه .

سادسا: العناية بأطفال داعش بعدة طرق منها استخراج هويات أحوال مدنية استنادا جلنسية األم العراقية ملن 
ترغب باالحتفاظ بطفلها واستالم األطفال األجانب الذين ترفض األمهات تربيتهم بسبب احلمل اجلبري بهم، 
 88 آبائهم أو من ينوب عنهم )وقد ُضبط عدد هؤالء األطفال ب  والتنسيق الدبلوماسي لتسليمهم  الى 

طفال مت ترحيل 32 منهم ملواطن آبائهم  وإيداع 56 آخرين في دار األيتام. 18 منهم إناث و38 ذكور(.

باالنخراط في داعش،  أبنائهم  باالنتقام منهم بسبب تورط  الذين همشوا وهددوا  العناية بعوائل داعش  سابعا: 
أو  العنصري  للتمييز  تعرضهم  عدم  على  واحلرص  املوصل  في  النمرود  مجمع  ضمن  العوائل  تلك  وحماية 

اإلنتقام .

ثامنا: صادق مجلس األمن الوطني على استراتيجية إصالح القطاع األمني عام 2015 ومن ثم صادق عليهامجلس 
الوزراء عام 2016 وهي تهدف الى اإلصالح الشامل للمنظومة األمنية وف��ق أولويات تتمثل مبحاربة الفساد 
املستبعدة  األخرى  واجلماعات  األقليات  وحقوق  الهشة  الفئات  وضمان مصالح  اإلنسان  بحقوق  واإلعتراف 
من  األمني  اجملال  في  النساءالعامالت  متكني  ضمنها  ومن  األمنية،  املؤسسة  أفراد  وتستهدف  إجتماعيا 
ضابطات وشرطيات من الناحية املهنية واالنسانية ومراعاة املساواة بني اجلنسني في املؤسسات األمنية من 
حيث التكليف باملهام وتوزيع العناصراألمنية مبايحقق الهدف من إنخراط املرأة في السلك األمني، ومن ثم 
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حتقيق األمن ألفراد اجملتمع. وق\ تضمنت استراتيجية إصالح القطاع األمني بنودا للمساءلة والعقاب. ولكن 
من الصعوبة ملس النتائج حاليا حلداثة تفعيل تلك اإلستراتيجية 2017. أما فيما يتعلق بتأثيراإلنفالت األمني 
على زيادة وتيرة العنف ضد املرأة، فإن عملية اإلصالح احلالية بقيت بطيئة، بالنظر إلى اإلستراتيجية اخلاصة 

بها. لكن ميكن أن تظهر آثارها مستقبليا في حال تطبيق محاورها بشكل فعلي ومنتج.

تاسعا: برنامج اإلصالح األمني وفق اإلستراتيجية: وهو يعتمد على مرتكزات من أهمها أن يكون مكمال الستراتيجية 
والسياسية  الوطنية  االصالح  برامج  من  جزءا  يكون  وأن  الفساد،  مكافحة  واستراتيجية  الوطني  األمن 
والبرامج اإلمنائية ويتسم بالشفافية ويعتمداملعاييرالدولية وقواعد حقوق اإلنسان مما يساعدعلى إصالح 
قطاع األمن بطريقة شاملة ومستدامة وباالستخدام الرشيد للموارد. كما فصل البرنامج كافة التحديات 

والسلبيات القائمة حاليا، ومن خالل متابعة املفوضية لهذا احملور.

عاشرا: مشروع استراتيجية مكافحة التطرف العنيف: انسجاما مع قرارمجلس األمن الدولي رقم 1325 ومالحظات 
العنيف  التطرف  الوطني تعمل على إطالق استراتيجية مكافحة  الدولية، فإن مستشارية األمن  اللجنة 
الذي كان من أكبرعوامل االنفالت األمني وتزايد ضحاياه من النساء واألطفال. ومبا إن جهود مكافحة التطرف 
وتوزيع  اجلهود  تلك  توحيد  مت  فقد  الدولية،  واملنظمات  املعنية  احلكومية  املؤسسات  مابني  مبعثرة  كانت 
األدوارضمن استراتيجية حتاكي جانبا من املهام التي تضمنتها مالحظات وتوصيات اللجنة الدولية املعنية 
باتفاقية سيداو وقرار مجلس األمن الدولي عدد 1325 خاصة ما يتعلق بتزايدالعنف وتصاعد التطرف الديني 
على حساب حقوق اإلنسان واحلريات األساسية لكال اجلنسني. كما يقوم فريق وطني مؤلف من 24 خبيرا 
من مختلف الوزارات واملؤسسات األمنية وعدد من اخلبراء املستقلني ومنظمات اجملتمع املدني بدراسة هذا 
املشروع ووضع برامج للوزارات املعنية به خاصة في مجال نشرالتوعية والتثقيف وغيرها من النشاطات التي 
تستهدف كافة الفئات ومن ضمنها املرأة، وإن املشروع معروض حاليا أمام مجلس األمن الوطني للمصادقة 

عليه لكي يعرض أمام مجلس الوزراء.

عسكرية  حملة  احلكومة  نفذت  وحتريراملدن:  اإلرهابية  داعش  لدحرعصابات  العسكرية  العمليات  عشر:  أحد 
واسعة النطاق على مدى سنتني )2016-2017( خارج وداخل املدن احملتلة وحققت جناحا كبيرا في طرد تلك 
العناصروتشتيتت جمعاتهم وحتريرالعوائل احملتجزة.  ويعتبرهذا االجناز تقدما كبيرا في امللف األمني بالرغم 
من اخلسائرالكبيرة التي حلقت بأرواح املدنيني والعسكريني والدمارللبنى التحتية وصل الى حد تدميرمناطق 
بكاملها مبافيها منازل املواطنني. وبذلك، فإن مادُفع من ثمن من ِقبل الدولة واملواطن في سبيل حتريراملدن كان 
كبيرا لدرجة يستدعي العزم على البدء مبرحلة إعادة اإلعماروجبرالضررفي ظل أمن مستقر ومناطق تسودها 

ثقافة املسامحة والتعايش السلمي.

إثنا عشر: فيما يتعلق مبكافحة اجلرائم الدولية:

عليها  السيطرة  ثم متت  الطائفي  االقتتال  فترة  في  والقانون  األمن  غياب  أيام  األسلحة نشطت  جتارة  فإن  أ ( 
2016. وقد آل السالح حاليا بيد الدولة  وإضعاف نفوذ ناشطيها ابتداءا من تنفيذ خطة فرض القانون عام 
خاصة بعد تقنني احلشد الشعبي واعتباره ضمن املنظومة العسكرية. وإن كانت جترى بني احلني واحلني حمالت 
تفتيش ونزع للسالح غير املرخص إضافة الى العمل اإلستخباراتي لتجميد جتارة األسلحة بشكل متكامل .

وهناك نشاط لتجارة اخملدرات أخذ يتنامى في اآلونة االخيرة وتعمل الدولة بأجهزتها األمنية واالستخباراتية  ب ( 
بضبط جتار اخملدرات من اجلنسيات العراقية واألجنبية من دون متييز وتسليمهم للقضاء ) بحاجة إلى تقرير 

من الداخلية واألمن الوطني(.

أما بالنسبة الى اإلجتار بالبشر فإن قانون مكافحة االجتار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 قد أسس ملنظومة  ت ( 
في  بالبشر  اإلجتار  مكافحة  وقسم  الفرعية  واللجان  املركزية  باللجنة  تتمثل  اجلرمية  ملكافحة  مؤسسية 
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فان  وبذلك  بالبشر.  االجتار  ضحايا  اليواء  اآلمن  البيت  الى  اضافة  استخباراتي  آخر  وقسم  الداخلية  وزارة 
مسار مكافحة اجلرمية ينسجم مع التزام العراق باالتفاقيات خاصة اتفاقية مكافحة االجتار بالبشر واجلرمية 

املنظمة عبر الوطنية التي تشمل كافة اجلرائم الدولية املبحوثة .

ثالثة عشر: تبنت هيئة رعاية الطفولة في وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية سياسة حلماية الطفولة. ولقد مت اقرارها 
من مجلس الوزراء واعتمدت ثالث ركائز )املشاركة، احلماية، الوقاية(. ويجري اآلن إعداد اخلطة التنفيذية للسياسة مبا 

يساهم في حتقيق االهداف الواردة فيها.

السياسات  في  وإعتمادها  اجلنسني  بني  املساواة  على  القائمة  اإلجراءات  والعشرون:  الثالث  الباب 
البيئية

1- أهمية النوع اإلجتماعي في الكوارث البيئية:

هناك حملة توعية للنوع اإلجتماعي يقوم بها الهالل االحمر والدفاع املدني من أجل التصدي لكوارث الفيضانات في املناطق التي 

تتعرض لها وتشمل احلملة تالميذ املدارس بالتعاون مع اليونسيف، كما هناك حملة ميدانية في مناطق الكوارث من الفيضانات 

لتدريب متطوعني وموظفني من الهالل األحمر وقد وصلت الى شرائح مستهدفة في اربع محافظات عراقية يعد االناث فيها 75 

ألفا، أي مايعادل نسبة ٪45 من سكانها.

كانت نسبة مشاركة النساء في حملة الدفاع املدني تقدر ب 10 % وهذا متثيل ضعيف للنساء في حتصني اجملتمع من الكوارث.لذلك 

فان اعتبارات النوع اإلجتماعي لها دور في حتصني اجملتمع من الكوارث بكافة مراحله من مرحلة االستعداد لغاية التصدي والتعافي.

2- قطاع املياه وأهمية املرأة فيه، إلى جانب التصدي آلثار التغيير املناخي 

من املسلَِّم به أن املاء عماداً احلياة في املدينة وفي الريف. للبشر وللحيوان وللشجر. وتتمركز املرأة في صدارة املعنيني بقطاع املاء، 

تصريفا وإستخداما. وهو ما يحتم أن يكون لها دور وصوت في القرارات املتعلقة بإدارة شؤون املياه، بل وفي  دعم مشاركتها كذلك 

في إدارة البيئة واملوارد الطبيعية وحوكمتها وفق ما أوصت به املنظمات الدولية.

ويجدر التنويه في هذا السياق إلى أن للعراق رؤية واضحة بأهمية العمل أيضا مع اجملتمع الدولي للتقليل من آثار التغيير املناخي 

اً لاليفاء  على أراضيه. ولهذا السبب حقق انضمامه الى االتفاقية االطارية للتغييرات املناخية. وهو ما إنفك العراق يعمل جاهدا

هذه  متطلبات  مع  بالتعامل  معني  وطني  هيكل  استحداث  الى  العراقية  والبيئة  الصحة  وزارة  عمدت  حيث  جتاهها  بالتزاماته 

االتفاقية ضمن الدائرة الفنية في وزارة الصحة والبيئة. وهو الهيكل الذي مت تطويره الحقااً ليعرف »ب�املركز الوطني للتغييرات 

املناخية«. 

3- مبادرة نساء من أجل عراق آمن وأخضر 

هي مبادرة أُطلقت عام 2017 مبشاركة مجموعة من الوزارات واجلهات ذات الصلة مثل ) الصحة والبيئة ،األمن الوطني، الثقافة، 

لهذه  العام  الهدف  اإلستراتيجية(.  للدراسات  االحمر، مركزالنهرين  الهالل  الكهرباء، جمعية  املائية،  املوارد  والتكنلوجيا،  العلوم 

املبادرة هو ضمان مستقبل آمن من الكوارث سليم بيئيااً ويستجيب ألدوار وإحتياجات كل من الرجال والنساء في اجملتمع العراقي . 

ومن أجل ذلك البد من:

	 تعزيزاألدلة و/أورفع مستوى الوعي بشأن اخملاطرالبيئية والصحية اخلاصة بنوع اجلنس  

	 زيادة وصول املرأة إلى األراضي واملياه والطاقة وغيرها من املوارد الطبيعية والتحكم فيها ملشروع إستعدادية  

العراق للتعامل مع صندوق املناخ األخضر اهداف وانشطة واضحة، من اهمها  : 

 بناء قدرة النساء والرجال على قدم املساواة على التصدي لتغيير املناخ وكفالة مساهمة النساء والرجال على حد . 1

سواء في تنفيذ االنشطة على أرض الواقع.

معاجلة اخملاطر احملتملة للمشروع وتقييمها بالنسبة للنساء والرجال سواء كان ذلك في انشطة التكيف والتخفيف. 2
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التقليل من تفاقم . 3 املناخ والعمل على  االثار السلبية لتغير   املساهمة في احلد من الفجوة بني اجلنسني بسبب 

االوضاع اإلجتماعية واإلقتصادية والبيئية السيئة التي قد تتعرض لها النساء .

 العمل على مواءمة املشروع او البرنامج املقدم للتمويل مع سياسة صندوق املناخ االخضر وبنفس الوقت املواءمة . 4

مع السياسات واالولويات الوطنية ومشاركة اصحاب املصلحة من دون اهمال اية فئة او شريحة وخصوصااً النساء .

 اعتماد الكفاءات املؤسساتية الوطنية والدولية في جميع انحاء االطار املؤسسي اخلاص باملشروع او البرنامج مع . 5

االخذ بنظر االعتبار الكفاءات الشابة والنسوية بهدف خلق جيل جديد من اصحاب اخلبرة واالختصاص من الرجال 

والنساء على حد سواء .

للتخفيف . 6 الصندوق  انشطة  من  منصفة  بصورة  والرجال  النساء  يستفيد  بحيث  للموارد  العادل  التخصيص   

والتكيف 

او . 7 املشروع  باستدامة  اخلاصة  والبيئية  اإلجتماعية  الضمانات  في  اساسيااً  امرا  اإلجتماعي  النوع  مراعاة  اعتبار   

البرنامج.

االخضر . 8 املناخ  التي متول من صندوق  املناخ  بتغيير  اخلاصة  واملبادرات  والبرامج  املشاريع  التاكيد على ضمان دعم   

املناخ وتقدمي حلول مراعية لالعتبارات اجلنسانية للتخفيف من حدة  تاثيرات تغيير  وتعالج عدم االنصاف بسبب 

تغيير املناخ والتكيف معه او االستعداد له . لذلك يتحتم:

 من 	 وغيرها  والتكنولوجيا  والهندسة  العلوم  مجاالت  في  والفتيات  النساء  تعزيزتعليم 

التخصصات املتعلقة بالبيئة الطبيعية 

 تعزيزوصول املرأة إلى الهياكل األساسية املستدامة املوفرة للوقت والعمالة. 	

بالتعاون  التكيف  صندوق  من  دوليااً  ممول  مشروع  وهو  املناخية.  التغييرات  إزاء  الزراعي  القطاع  مرونة  زيادة  مشروع  العراق  تبنى 

مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية كوكالة تنفيذية. أما الهدف الرئيسي للمشروع فهو )تعزيز املرونة الزراعية االيكولوجية 

واإلجتماعية بشأن تغيير املناخ في احملافظات االربع اخملتارة ( أما احملافظات اخملتارة فهي املثنى، القادسية، ميسان، ذي قار التي تبلغ 

نسبة الفقر فيها على التوالي )53 % ، 41 %، 42 %، 41 %(، وهي أعلى مستويات فقر في العراق. 

أما عدد الفالحني في هذه احملافظات، فهو يقدر ب 71480 نسمة وتبلغ االراضي الزراعية فيها ما يقارب 12.5 % هكتار مراعاة للتوازن 

اجلنساني في املشروع من خالل:

 تأهيل النساء أو إعادة تأهيلهن وتدريبهن بكفاءة على مواضيع زيادة االنتاج الزراعي بكفاءة.. 1

 يقدر ان 30 % على االقل من املستفيدين املباشرين من البنية التحتية للري هم من النساء .. 2

 ستكون 40 % من االسر املعيشية البالغ عددها )1800( اسرة مستفيدة من برامج املنح املقدمة لألسر . 3

التي تراسها نساء .

 في مجال التدريب على االنشطة املدرة للدخل وادارة االعمال سيكون 50 % من املتدربني من النساء .. 4

إتخاذ تدابير حلماية وحفظ معارف وممارسات املرأة في اجملتمعات األصلية واحمللية ذات الصلة باألدوية التقليدية والتنوع البيولوجي 

وتقنيات احلفظ، كما يتأكد اتخاذ خطوات لضمان استفادة املرأة بشكل متكافئ من الوظائف التي تليق باالقتصاد األخضر.

 توفير القروض للمرأة الريفية من خالل صندوق املبادرة الزراعية  	

 تبني العراق مشروع النهوض بواقع املرأة الريفية عام  2011 .	

وزيادة على ذلك، البد من رصد وتقييم تأثيرالسياسات البيئية ومشاريع البنية التحتية املستدامة على النساء والفتيات.

الكوارث، ومقاومة  برامج احلد من مخاطر  والعشرون: إعتماد املساواة بني اجلنسني في  الرابع  الباب 
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تغيير املناخ 15 

تأثيراته املستقبلية كبيرة على  أن تكون  املتوقع  الشرق األوسط، ومن  إزاء تغييراملناخ في  الدول األكثر هشاشة  العراق من  يعد 

اجملتمع العراقي عامة والفئات الهشة ومنها النساء والفتيات خاصة حيث واجه العراق وسيواجه حتديات حقيقية نتيجة الزيادة 

امللحوظة في املعدالت السنوية لدرجات احلرارة والتناقص املضطرد في املعدالت السنوية لهطول االمطار بشكل عام مما يؤثر على 

قطاع الصحة.

واحلروب،  النزاعات  بسبب  بيئي  تلوث  طبيعية،  كوارث  منها  العراق  لها  يتعرض  أن  احملتمل  من  كوارث  عدة  1. توجد 

فيضانات، جفاف، زالزل، إنتشاراألوبئة، شدة االشعة الشمسية، ُشح مياه الشرب، ظاهرة اإلحتباس احلراري لزيادة 

غازامليثان املنبعث من تربية البقر، ومطاير النفايات، وأنابيب الغاز وكذلك إستخدام األسمدة الكيمياوية. من املؤكد 

ان لتغييراملناخ آثار سلبية على االنسان بشكل عام واملرأة بشكل خاص. في مثل هذه الظروف ستتضاعف مسؤولية 

املوارد املعيشية،  املنزلية ورعاية االطفال لتغيير مكان السكن واحتمال صعوبة احلصول على  املرأة نحو واجباتها 

نظرا لكون لها معرفة كبيرة بالتكيف والتخفيف من التحديات مما يشكل عبءاً مضاعفااً في مثل هذه الظروف، 

كذلك يؤثر على الصحة اإلجنابية للمرأة وحصول حاالت من تشوهات والدية لألطفال كذلك زيادة في حاالت العقم 

املالية  األعباء  الى  باإلضافة  املرأة  يؤثر على صحة  مما  االصطناعي  التلقيح  الى عمليات  واللجوء  الشابات  للنساء 

املترتبة عليها.  

ومراكز  واالستشارية  األكادميية  والهيئات  احلكومية  والهيئات  املؤسسات  تضم  لتغييراملناخ  وطنية  2. تشكيل جلنة 

الدراسات ومؤسسات اجملتمع املدني والنقابات وهناك مسودة نظام التغييرات ملناخية للعام 2018.

3. أما فيما يخص التوصيات إلبراز مشاركة ودور املرأة في مثل هذه الظروف، ما يلي:

 إدماج وتعزيز النوع اإلجتماعي ومتكني املرأة وتوضيح دورها بشكل صريح وذلك بإضافة بند في كافة االستراتيجيات 	

الوطنية وعملية التنمية وإدارة املشاريع واالنشطة املتعلقة بالبيئة ومراقبتها.

 تخصيص مواد اختيارية لكافة التخصصات في اجلامعات حول موضوع التغيرات املناخية.	

 وضع بند في مسودة نظام التغييرات املناخية يوضح آلية املراقبة على عملية التخفيف من االنبعاثات من خالل 	

تطبيق السياسات واإلجراءات وتطويرها. 

 بدمج 	 املدني  اجملتمع  ومؤسسات  املعنية  والنقابات  احمللية  واجملالس  احملافظات  ومجالس  البلديات  بني  التنسيق 

مفاهيم وإجراءات التخفيف والتكيف مع تغيير املناخ في اخلطط التنموية احمللية. 

 دمج أهداف اإلستراتيجيات وخطط عمل وسياسات تغيير املناخ الوطنية في قطاعات الصناعة والنقل والزراعة 	

والطاقة واملياه والسياحة عند حتديث اخلطط والبرامج القطاعية.

 تشريعات بيئية جملابهة التحديات. 	

4. أهم اآلليات واألساليب لقياس ورصد آثار تغير املناخ على متتع النساء والفتيات بكل حقوقهن اإلنسانية، هي الرصد 

واملراقبة من جهات متعددة منها احلكومية كالوزارات )الصحة والبيئة ، الزراعة، التعليم العالي والبحث العلمي( 

بتحديد  للخروج   والنقابات  املدني  اجملتمع  ومنظمات  احملافظات  ومجالس  العراقية  اجلامعات  في  البحثية  واملراكز 

مواطن اخللل والعمل على إزالتها.

5. أفضل املمارسات هو إشراك املرأة في حتديد التحديات للعمل على تعزيز وحماية وتنفيذ حقوق اإلنسان، وحتديد اآلثار 

أن  واملالحظ  واملعوقات.  للتحديات  احللول  وإنتهاءاًا  بوضع  القرار  بدءاًا من مشاركتها بصنع  املناخ،  لتغيير  السلبية 

مشاركة املرأة بشكل فاعل في املواضيع التي تخص النوع اإلجتماعي تأتي بنتائج ناجعة وملموسة نظرا ملعرفتها 

بواقع املرأة وواقع اجملتمع. وإن من أهم التحديات التي تواجه النساء في العراق، هي اجلفاف وقلة األراضي الصاحلة 

15 القرار رقم A  / HRC/38/4  - حقوق االنسان وتغير املناخ .
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الكافية  املائية  املوارد  توفر  عدم  بسبب  النصف  إلى  الشتوي  للموسم  خاصة  الزراعية  األراضي  وإنحسار  للزراعة 

للزراعة وهذا يؤدي الى موسم زراعي غير منتج ويؤثر على دخل األسر املزارعة وخاصة املرأة فيها. كما أن اجلفاف في 

مناطق األهواز أدى الى حدوث هجرات متقطعة نحو املدن وهذا يؤدي الى إختالل الوضع العائلي واإلجتماعي واملالي 

بالنسبة لهذه العوائل واملرأة بشكل خاص. 

اخملتلفة  اجلهات  لتعاون  منوذجا  داعش،  دخول  بعد  العراق،  في   2014 عام  الذي حصل  الداخلي  النزوح  أزمة  أعتبرت  ولقد 

للتصدي للتحديات التي واجهت األسر املتضررة وحل جزء من الصعوبات التي واجهتهم. فبالرغم من املعوقات، فإن اجلهات 

العاملة في هذا اجملال، أبدت إهتماما بإحتياجات النساء اخلاصة وحلت جزءا من معاناتهن. وقد بات تهدمي املنازل والدوائر 

وفي بعض األحيان تهدمي أحياء بأكملها، باإلضافة الى وجود العديد من اجلثث حتت األنقاض، مبا فيها جثث الدواعش، ذات 

تأثير كبيرعلى بيئة ومناخ تلك املناطق. باإلضافة، أدت سيطرة داعش على بعض محافظات العراق إلى تقليل مساحة 

األرضية  األلغام  لهذه  إنفجارعديدة  حاالت  وحصلت  املزارعني  طريق  في  األلغام  زرع  بسبب  املستغلة  الزراعية  األراضي 

وإصابة املزارعني وبتر أطرافهم السفلية، وكان ضحيتها في االغلب النساء.

ومن بني أهداف وأنشطة املشروع »إستعدادية العراق للتعامل مع صندوق املناخ األخضر«: 

بناء قدرة النساء والرجال على قدم املساواة على التصدي لتغيير املناخ وكفالة مساهمة النساء والرجال في   تنفيذ . 1

األنشطة.

معاجلة اخملاطر احملتلمة للمشروع وتقييمها بالنسبة للنساء والرجال .. 2

أمرا . 3 اإلجتماعي  النوع  وإعتبار  املناخ  لتغير  السلبية  اآلثار  من  الناجتة  اجلنسني  بني  الفجوة  من  احلد  في  املساهمة 

أساسيا في الضمانات اإلجتماعية والبيئية اخلاصة بإستدامة املشروع على تقليل من تفاقم األوضاع اإلجتماعية 

واإلقتصادية والبيئية التي تتعرض لها النساء .

املوائمة بني املشروع مع السياسات واألولويات الوطنية ومشاركة أصحاب املصلحة من دون إهمال أية فئة وخاصة . 4

النساء 

إعتماد الكفاءات املؤسساتية الشابة خاصة النسوية بهدف الى خلق جيل جديد ذي خبرة في هذا اجملال .. 5

التخصيص العادل للموارد بحيث يستفيد النساء والرجال بصورة منصفة من أنشطة الصندوق للتكيف والتخفيف. . 6

أما في إقليم كوردستان ، فلقد أصدر مجلس وزراء اإلقليم، بتاريخ 14-1 -2015 نظام رقم 1 لسنة 2015 اخلاص بتأسيس )املركز 

املشترك لتنسيق األزمات( وحتت إشراف مباشر من وزير الداخلية كخطوة إستباقية ملواجهات االزمات والكوارث اإلنسانية. إعداد 

مشروع قانون إدارة األزمات والكوارث في اإلقليم من قبل وزارة الداخلية في 2018 ومت إرساله إلى مجلس الوزراء اإلقليم لغرض عرضه 

على البرملان وتشريعه.
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القسم الثالث: املؤسسات الوطنية واإلجراءات املتعلقة بها

الباب اخلامس والعشرون: اآللية الوطنية احلالية للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة: 

312، إلغاء أربع وزارات ودمج ثماني أخرى  78 من الدستور وباألمرالديواني رقم  اً إلى املادة  2015، قرّرمجلس الوزراء إستنادا فى عام 
لقرابة إختصاصها. من ضمن الوزارات التي ألغيت وزارة حقوق اإلنسان، ووزارة الدولة لشؤون املرأة التى قدمت اإلستراتيجية الوطنية 

ملناهضة العنف ضد املرأة )2013-2017( واإلستراتيجية الوطنية للنهوض باملرأة العراقية )2018-2014(.
بعد هذا اإللغاء، وقع إستحداث دائرة متكني املرأة في األمانة العامة جمللس الوزراء 2016، مع إعادة تشكيل جلنتني هما اللجنة الدائمة 
للنهوض باملرأة واللجنة العليا للمرأة الريفية، إضافة الى تشكيل الفريق الوطني للقرار 1325 في 27 ديسمبر2017. لكن باإلضافة 
إلى عدم تخصيص املوارد البشرية واملالية الالزمة جلميع هذه اآلليات، والتداخل في املسؤوليات فيما بينها وتضارب املصالح بني 
القائمني عليها، فلقد أدى كل هذا إلى تشتت اجلهود واملوارد في عملية متابعة تنفيذ السياسات واخلطط الوطنية اخلاصة باملرأة، 

وذلك في ظل تراجع خطير في أوضاع املرأة . 

ميتلك العراق ثالث آليات وطنية للمساواة بني اجلنسيني وهي:

أوالً - اللجنة الدائمة للنهوض بواقع املرأة العراقية
1. مت تشكيلها باألمر الديواني رقم )73( لسنة 2018 بعد إلغاء اللجنة املؤلفة مبوجب األمر الديواني رقم )31( لسنة 
2017 تابعة الى األمانة العامة جمللس الوزراء )تتولى اقتراح السياسات العامة في قضايا املرأة داخليا ومتابعة إلتزامات 

العراق اخلارجية( وتضم في عضويتها:
	.)رئيسة اللجنة )درجة وزيرة
	 الدولة اخملتلفة من درجة مدير املرأة في مؤسسات  مستشار رئاسة اجلمهورية ومؤسسات معنية بقضايا 

عام .
	.شخصيات معنية بقضايا املرأة لهن خبرة سابقة في قضايا املرأة من ذوات الدرجات اخلاصة السابقة
	.)ممثل عن جلنة املرأة واألسرة والطفولة واللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي )عضو إرتباط
	.ممثل عن منظمات اجملتمع املدني
	                       17 وعضوية  بغداد  أمني  برئاسة  اللجنة  ومهام  إجتماعات  ضروريات  تقتضيه  ما  حسب  وضيفات  ضيوف 

ممثالاً من مختلف األجهزة التنفيذية وممثلني عن ثالث منظمات من اجملتمع املدني. وحدد األمر الديواني رقم )73( 
لسنة 2018  مهام اللجنة كالتالي:

1. إقتراح السياسات العامة للدولة فى القضايا ذات العالقة باملرأة العراقية.

2. النظر في التقارير املفصلية التى تعدها اجلهات املمثلة فى اللجنة.

3. النظر بكل ما يتعلق باملرأة العراقية على مستوى النوع اإلجتماعي واملوازنات املستجيبة لها، والصحة 
والتعليم، التربية وأية مهام أخرى تقرر اللجنة إضافتها.

4. متابعة إلتزامات العراق الدولية جتاة قضايا املرأة مع اجلهات الوطنية ذات العالقة.

5. تنسيق العمل مع منظمة املرأة العربية فيما يخص عمل اجمللس التنفيذي للمرأة ودائرة املرأة واألسرة 
والطفولة التابعني جلامعة الدول العربية.

6. كما نص فى املواد رابعا وخامسا وسادسا على عقد اإلجتماعات الدورية، وتوفيردائرة متكني املرأة للدعم 
الفني والسكرتارية للجنة وإدارتها ومتابعة أعمالها.

ثانياً- اللجنة العليا للنهوض بواقع املرأة الريفية )تابعة لألمانة العامة جمللس الوزراء(  
بناء على توصيات اجللسة النقاشية للنهوض بواقع املرأة الريفية في 30/11/2011 مت إصدار األمر الديواني رقم )30( 
لسنة 2017، كما تضمن القرار إلغاء اللجنة السابقة التي أنشئت في سنة 2012 بالقرار)65(، وجعل رئاسة اللجنة 

اجلديدة للسيد األمني العام جمللس الوزراء.
وحدد مهامها فى البند ثالثااً كالتالي:

 تقدمي خطة وطنية موحدة حول قضايا املرأة الريفية.. 1
 إقراراخلطط والبرامج مبا يخدم حاجات ومتطلبات املرأة الريفية.. 2
 اإلشراف على عمل اللجان الفرعية املنبثقة عن هذة اللجنة .. 3
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ثالثاً- دائرة متكني املرأة العراقية )تابعة لألمانة العامة جمللس الوزراء( 
حدد القراررقم )4( لسنة 2007 تشكيل الدائرة وحدَّد األقسام والٌشعب املتخصصة ودور كل منها. ويعتبرهذا القرارهو 

َّل قرارٍ يصدر بصورة محددة يبني فيها عدد األقسام ومهامها وأنشطتها، وحتديدها فى ثالثة أقسام:  أو
1. قسم التنمية اجملتمعية .

2. قسم حقوق املرأة ويتألف من شعبتني:
أ- شعبة اخلطط والبرامج 

ب- شعبة املتابعة 
3. قسم الدعم التنسيقي ويألف من شعبتني:

أ- شعبة العالقات 
ب- شعبة التعاون الدولي 

وقد حدد القرار في مهام كل قسم و دور كل شعبة من شعبة كما يلي:
أوال: قسم التنمية اجملتمعية                              

ثانيا : قسم حقوق املرأة 
ثالثااً : قسم الدعم التنسيقى

رابعا: متت إعادة تشكيل دائرة متكني املرأة في األمانة العامة جمللس الوزراء، وهي الدائرة التي تشكلت مبوجب 
األمر الديواني املرقم )333( لسنة 2016 .

خامسااً: جلنة  تنفيذ قرار مجلس األمن املرقم 1325  في االمانة العامة جمللس الوزراء.
سادسااً: مركز دراسات املرأة لألبحاث في جامعة بغداد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

سابعااً: جلنة إدماج مفهوم النوع اإلجتماعي في األمانة العامة جمللس الوزراء.

أما بالنسبة إلقليم كوردستان العراق، فلقد أصدر مجلس الوزراء أمرا بتشكيل:

اجمللس األعلى لشؤون املرأة: و يتولى رعاية مصالح املرأة ورسم السياسات الداعمة لقضايا وحتسني وضع املرأة في   -1
واملعبرة  والراعية  احلامية  املؤسسة  تعتبرهي  إقليم كوردستان حيث  تابعا حلكومة  رسميا  ويعد مفصال  اإلقليم. 
عن سياسات وإستراتيجيات احلكومة الكوردستانية في كل ما يتعلق باملرأة سواء اجلانب السياسي أواإلجتماعي 
أواإلقتصادي أو فيما يتعلق بتمكني املرأة وذلك حسب البند 3 من املادة الثامنة من قانون مجلس الوزراء في اإلقليم 

رقم 3 لسنة 1992. 
وقد مت تأسيس اجمللس مبوجب النظام الصادر عن مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2010 وقد ورد فيه أن رئيس مجلس الوزراء   -2

في اإلقليم يترأس هذا اجمللس. 
التربية، الثقافة والشباب، العمل  الوزارات: العدل، الداخلية، املالية واالقتصاد، الصحة،  ويتضمن اجمللس وزراء هذه   -3
واملشاريع  اإلستراتيجيات  تنفيذ  تتولى  التي  اإلجتماعي  النوع  وحدات  الوزارات،  هذه  ولدى  اإلجتماعية.  والشؤون 

املتصلة بحقوق املرأة وتطويرها في كافة اجملاالت.
ولدى اجمللس أمينا عاما بدرجة وزير يقوم باالشراف املباشر على شؤون اجمللس إضافة إلى 6 أعضاء في اجمللس بدرجة   -4

مديرعام وقد عقد اجمللس األعلى لشؤون املرأة أولى إجتماعاته بتاريخ 15/6/2011.

الباب السادس والعشرون: رئيس)ة( اجلهاز الوطني عضو)ة( في هيكلة تنفيذ أهداف التنمية املستدامة  

صدور األمر الديواني رقم )19( لسنة 2016 املتضمن تشكيل خلية متابعة نتائج التقرير الوطني لتحقيق أهداف التنمية املستدامة 
لغرض بلورة صيغ القرارات والسياسات واإلجراءات الالزمة لتنفيذها، والتي ترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء ألخذ القرار املناسب. 
وزارة  وكيل  العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  وزير  وكيل  النفط،  لوزارة  الفني  الوكيل  فيها  وممثال  التخطيط،  وزير  اخللية  ويترأس 
التربية، وكيل وزارة اإلتصاالت، وكيل وزير الصحة، وكيل وزيرالصناعة، وكيل وزير العمل  التجارة، وكيل وزير  الكهرباء، وكيل وزير 

والشؤون اإلجتماعية، املدراء العامني لكل من وزارة التخطيط ووزارة النقل ومنظمات اجملتمع املدني واإلحتادات.
إن دائرة متكني املرأة ممثلة في اللجنة الوطنية للتنمية املستدامة التي يترأسها وزير التخطيط كما أن األمانة العامة جمللس الوزراء 

ممثلة في خلية متابعة أهداف التنمية املستدامة 2030، من خالل األمني العام.
أوال: توجد آلية رسمية قائمة خملتلف اجلهات املعنية للمشاركة في تنفيذ و رصد إعالن ومنهاج عمل بيجني.

متخصصني  فريقني  تشكيل  مت  ولقد  املستدامة  التنمية  خطة  تنفيذ  في  للمشاركة  رسمية  آلية  توجد  ثانياً: 
مرتبطني باللجنة الوطنية للتنمية املستدامة التي يرأسها وزير التخطيط وهما فريق التنمية البشرية وفريق 
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السكان والتنمية، واللذين يعمالن على حتقيق أهداف خطة عام 2030 وحتديدا الهدف اخلامس الذي يعمل على 
حتقيق املساواة بني اجلنسني.

االجندة  هذه  اطار  في  خطة  إعداد  على  عملها  التخطيط  وزارة  بدأت   ،2015-2030 للتنمية  العاملية  اطاراألجندة  في 
العاملية متثلت بتشكيل اللجنة الوطنية للتنمية املستدامة برئاسة وزير التخطيط.

وبدأت اللجنة املذكورة عملها بتشكيل مجموعة من فرق العمل حسب محاوراألجندة العاملية وكذلك العمل على عقد 
أربعة مؤمترات إلعداد خارطة الطريق في إطار تنموي مستدام ،املؤمتر العلمي األول عقد يوم 24 تشرين الثاني 2016 حتت 
شعار “العراق 2030: املستقبل الذي نصبو اليه”، وشارك في املؤمتر نخبة من الباحثني من خالل مجموعة من البحوث 

املهمة حسب محاوراملؤمتر. 

عقدت اللجنة الوطنية للتنمية املستدامة، أول إجتماع لها في 2018، برئاسة وزير التخطيط في 2آب/ أغسطس 
2018، للعمل على إدماج أهداف التنمية املستدامة في خطة التنمية الوطنية اخلمسية )2022-2018( من خالل 

الشراكات التي عقدتها مع املنظمات واجلهات الدولية على مستوى الفرق التخصصية التابعة للجنة16 “. 

بعد إنتهاء السقف الزمني لألهداف االمنائية 2015 من دون الوصول الى كافة املستويات املرجوة، جاءت خطة التنمية 
املستدامة 30+ بأهداف ومحصالت مكملة وملبية ألهداف متكني املرأة وخاصة على صعيد الصحة االجنابية والفقرحيث 
تعمل وزارة التخطيط مبوجب فريق وطني وفرق قطاعية بوضع سياسات حتقيق تلك األهداف. ويعتبر التحدي االكبر هو 
إدماج تلك األهداف مع سياسات الوزارات وتخصيص التمويالت الكافية للتدريب وتنفيذ املشاريع وفق املدد احملددة حيث 
يتم إجاد حلول لتلك التحديات من خالل التعاون الدولي واالرادة احلكومية املتوجهة نحو تنفيذ خطة التنمية املستدامة 
30+. كما بينت الوزارة التحديات التي إعترضت طريق تنفيذ األهداف االمنائية وخطة التنمية في مرحلتها األولى ب� )ارتفاع 
نسبة الفقر إلى 22.5 % بسبب أزمتي داعش، إنخفاض أسعار النفط، زيادة في معدالت الهجرة من الريف الى املدينة 
وتفشي العمل في القطاع غير املنظم، إنحسار دور القطاع اخلاص وعدم قدرته على إستيعاب العاطلني الباحثني عن 
العمل، التضخم السكاني غير الرشيد وعدم موائمته مع املوارد الطبيعية وتزايد الطلب على املوارد البيئية واخلدمات، 
التوسع العمراني العشوائي الذي يفتقر للخدمات األساسية. هذا باإلضافة إلى بروز ظواهر سلبية متثلت بالتجاوزعلى 
التي تشكل حتديا لتنفيذ سياسات تنموية ناجحة، مع ضعف تفعيل  العشائرية وتعاطي اخملدرات  والنزاعات  القانون 
بعض التشريعات والقوانني املتعلقة بأجندة أهداف التنمية املستدامة، وضعف الدور اإلعالمي في مجال األجندة 2030.

التنمية املستدامة  تنفيذ ورصد إعالن ومنها	 عمل بيجني وخطة  آليات  والعشرون:  السابع  الباب 
لعام 2030 

هناك جلنة وطنية للتنمية املستدامة ممثلة بالوزارات ومنظمات اجملتمع املدني ومن مجتمع املعرفة )األكادمييون( والقطاع 
اخلاص موزعني جميعا على الفرق التخصصية التي تعمل حتت مظلة اللجنة املذكورة وبواقع  10 فرق تخصصية هي: 

فريق القضاء على الفقر  -1
فريق إستدامة موارد البيئة   -2

فريق اإلقتصاد األخضر   -3
فريق املدن واملستوطنات البشرية  -4

فريق التنمية البشرية   -5
فريق السكان والتنمية   -6
فريق التثقيف والتوعية  -7

فريق احلكم الرشيد  -8
فريق االحصاءات واملعلومات   -9

10-  فريق جلنة اخلبراء

إن الهيكل املبني أدناه يعكس اآلليات الوطنية املعنية برصد ومراقبة وتقييم أهداف التنمية املستدامة 2030:

16 http://mop.gov.iq/office_ministry/view/details?id=29&sub_content=0&id_sub_content=0&sub2content=nothing
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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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توجد عدة جهات ودوائر وجلان تعمل مبهام متعددة لغرض متابعة تنفيذ إلتزامات العراق جتاه مقررات مؤمتر بيجني وهي تتبع مختلف 
مؤسسات العراق منها :

1. جلان مجلس النواب العراقي املعنية بقضايا املرأة وحقوق االنسان واخلدمات العامة ومنها اللجان التالية                          )حقوق 
االنسان، والصحة والبيئة، واملرأة واألسرة والطفولة، مؤسسات اجملتمع املدني والتطوير البرملاني، جلنة التربية، جلنة 
العمل والشؤون اإلجتماعية والهجرة واملهجرين، جلنة مراقبة البرنامج احلكومي والتخطيط اإلستراتيجي، اللجنة 
القانونية، جلنة التعليم العالي، جلنة اخلدمات واالعمار، جلنة املصاحلة والعشائر والشؤون الدينية، جلنة املالية( فضال 

عن دوراملؤسسات احلكومية ونذكر منها:
2 . جلنة النهوض بواقع املرأة العراقية / األمانة العامة جمللس الوزراء 

3. دائرة متكني املرأة في األمانة العامة جمللس الوزراء
4. اللجنة العليا للنهوض باملرأة الريفية برئاسة االمني العام جمللس الوزراء 

5.  حلنة تنفيذ قرار مجلس االمن املرقم 1325 في االمانة العامة جمللس الوزراء .
6.  دائرة احلماية اإلجتماعية في وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية .

7. دائرة احلماية من العنف االسري في وزارة الداخلية .
8. وزارة التخطيط .

9. مكاتب متكني املرأة في الوزارات العراقية والهيئات املستقلة .
10.جامعة بغداد /مركز دراسات املرأة

11. مؤسسات اجملتمع املدني املعنية بقضايا املرأة وحقوق االنسان، وقد فاقت آاللف املنظمات كما موضح في الصورة من 
حيث نسبة االهتمام املتطابقة مع محاور بيجني.

أ. العمل متواصل في العراق من أجل تدعيم مبدأ املساواة بني اجلنسني وضمان مشاركة النساء من دون متييز بينهن، سواء 
كان على مستوى الدستور أو القوانني أو في اجلانب العملي التنفيذي في مختلف اجملاالت وخاصة في املؤسسات احلكومية.

ب. ساهمت اجلهات املعنية مبتابعة وتنفيذ مقررات مؤمتر بيجني في كتابة هذا التقرير من خالل  طريقني هما:

1. الطريق املباشر وهو كونها عضو في فريق كتابته، وهو املسمى بتقريرالعراق املشكل باألمر الديواني رقم 9 لسنة 
2018 بإشراف دولة رئيس الوزراء ورئاسة السيدة ذكرى محمد جابرعلوش رئيسة اللجنة العليا للنهوض بواقع املرأة 

العراقية أو ممثلة عن وزارتها ضمن الفريق.

2. الطريق غير املباشر وهو املتمثل في تزويد الفريق املذكور آنفااً باملعلومات واالحصاءات املطلوبة من أجل توفير كل 
عوامل النجاح في هذه املهمة. 
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الباب الثامن والعشرون: املساواة بني اجلنسني كأولوية في اخلطة الوطنية لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة:

تعتبراملساواة بني اجلنسني أولوية رئيسية في اخلطة الوطنية 2022-2018 لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة 2030. ويعنى الهدف 

اخلامس من أهداف التنمية املستدامة باملساواة ومتكني النساء والفتيات. وهذا الهدف يتطلب القضاء على كل أشكال العنف 

والتمييز ضدهن، مبا في ذلك املمارسات الضارة، والسعي إلى ضمان توفير الفرص في مجال الصحة اجلنسانية واالجنابية وفيما 

يتعلق بحقوقهن اإلجنابية واإلعتراف بعملهن وإمكانية احلصول على املوارد اإلنتاجية والتمتع على قدم املساواة مع الرجال في احلياة 

السياسية واإلقتصادية العامة. ولقد نصت املادة )14( من الدستور بأن العراقيني متساوون امام القانون دون متييز من حيث اجلنس 

ونصت املادة )16( على أن تكافؤ الفرص حق مكفول لكل العراقيني ونصت املادة )20( على أن للمواطنني رجاال ونساءا حق املشاركة 

في الشؤون العامة. لكن على الرغم من كل هذه النصوص الدستورية، اليزال دوراملرأة ومشاركتها في صنع القرار محدودا بالرغم 

من التدابير اإليجابية مثل نظام الكوتا والتأكيد على مشاركة املرأة في عملية التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية.

أشار الفصل التاسع في خطة الوطنية 2022-2018 /التنمية البشرية واإلجتماعية /املرأة إلى األهداف ووسائل حتقيق األهداف. 

وتعمل الفرق التخصصية )فريق التنمية البشرية وفريق السكان والتنمية( التابعة للجنة الوطنية للتنمية املستدامة على توطني 

الهدف اخلامس من أهداف التنمية املستدامة املتعلق بتحقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني جميع النساء والفتيات في اخلطط 

السنوية والتنموية فضال عن اخلطط والبرامج مع املنظمات الدولية، وذلك من خالل اآلتي:

إن املساواة بني اجلنسني تعتبرمن القضايا األساسية واملهمة التي يجري التركيزعليها في اخلطط واإلستراتيجيات   -1

لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة.

التركيز على توفير البيانات اإلحصائية حسب النوع اإلجتماعي مبا يوضح الفجوات والتباينات حسب اجلنس لرصد   -2

وتقييم التقدم احملرز في أهداف التنمية املستدامة.

اً الوزارات التي بإمكانها أن جتسد وتعزز آليات املساواة في  التنسيق مع كافة الوزارات املعنية بقضايا املرأة وحتديدا  -3

تقدمي اخلدمات التي حتقق أهداف التنمية املستدامة.

ألهداف  املستوى  رفيع  السياسي  املنتدى  في  سيقدم  الذي  املستدامة  التنمية  ألهداف  الوطني  الطوعي  التقرير   -4

التنمية املستدامة الى جانب املساواة بني اجلنسني أهمية كبرى فضال عن اجلوانب املتعلقة بتمكني املرأة والفتاة.

رؤية العراق في أهداف التنمية املستدامة 2030 التي تراعي موضوع املساواة بني اجلنسني وكانت من ضمن األولويات   -5

الوطنية.

كما مت إقرار خطة التنمية الوطنية 2022-2018 وتتضمن محور لتمكني النساء في ركيزة التنمية البشرية واإلجتماعية ويشمل 

مجاالت تعليم النساء وصحتهن ومتكينهن اإلقتصادي ومساهمتهن اإلجتماعية، كما يلي:

ركائز خطة العمل الوطنية /املشاركة وزيادة متثيل النساء في املفاوضات والسلم األهلي وجلان املصاحلة والتعايش   -1

السلمي.

وضع آليات لضمان متثيل نسبي عادل ومشاركة النساء في كافة السلطات ومراكز صنع القرار.  -2

النزاعات املسلحة ومرحلة ما بعد  اإلنسانية خالل  والفعاليات  النشاطات  وإدارة  النساء في رسم وحتديد  3-  إشراك 

النزاعات.

إشراك النساء في صنع وإتخاذ القرارات اخلاصة مبفاوضات النزاعات وحلها وإتفاقيات ومبادرات حفظ السالم.  -4

اً في حل النزاعات  5 - إشراك النساء من اجملتمعات التي شهدت نزاعات مسلحة بعملية تسوية النزاعات ليكّن جزءا

ومنعها بغية حتقيق السالم املستدام.

6 - إشراك النساء العائدات في اعادة إعمار مناطقهن األصلية.
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7 - اشراك ودعم وتشجيع النساء النازحات في ادارة اخمليمات واالهتمام بالقضايا التي تخص النساء.

8- وضع برامج متكني النساء على الصعد اإلقتصادية واإلجتماعية ومتابعة تنفيذها.

9- ضمان متثيل نسبي عادل ومشاركة كاملة للنساء في كافة جلان املصاحلة ومفاوضات بناء السالم. 

وسبل  واحتياجات  املرأة  قضايا  إدراج  على  التخطيط  وزارة  مع  بالتنسيق  العراقية  املرأة  متكني  دائرة  تعمل  كما   -  10

متكينها في خطة التنمية الوطنية التي يعمل العراق على إطالقها قريبااً. كما تأخذ احلكومة باالعتبار متكني النساء 

في استراتيجية التخفيف من الفقر التي يجري العمل على حتديثها واعتماد خطة جديدة.

11- تعمل تشكيالت النوع اإلجتماعي في الوزارات واجلهات غير املرتبطة بوزارة على إدماج النوع اإلجتماعي في سياسات 

مؤسساتها.

أو  اإلجتماعية  احلركات  في  أو  سياسيا  فاعلة  بوصفها  سواء  العام  اجملال  في  املرأة  وجود  تنامى  الذي  الوقت  في   -12

إقتصاديا يتزايد ظهورها في قوة العمل املأجورة كاستجابة واقعية اللتحاقها بالتعليم والذي يعد تعبيرا حقيقيا 

ملساعي متكني املرأة في العراق. 

علما أن خطط التنمية الوطنية واإلستراتيجيات القطاعية والسياسات املتبناة من قبل احلكومة واملتمثلة في وزارة التخطيط 

تؤكد على ما جاء في الدستور العراقي 2005 حول توفير فرص التعليم والتوظيف والصحة مبا يحقق املساواة بني الرجل واملرأة 

باعتبارها حقا للجميع، وأن تقدم من دون متييز مع التأكيد على الفئات الضعيفة كاألرامل واملطلقات وفاقدي الرعاية األبوية. ولقد 

عملت دائرة احلماية اإلجتماعية للمرأة التابعة لوزارة العمل والشؤون اإلجتماعية ومن خالل استراتيجية التخفيف من الفقر 17 

على رعاية النساء فاقدات املعيل.

17 15 CEDAW/C/IRQ/7  -15 August 2018
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القسم الرابع: البيانات واإلحصاءات

الباب التاسع والعشرون: أهم اجملاالت التي مت فيها حتقيق معظم التقدم فيما يتعلق باملساواة بني 
اجلنسني

إصدارالقوانني أو اللوائح أوالبرامج اإلحصائية، واإلستراتيجية التي حتدد تطور إحصاءات اجلنسني، مع العمل على   .1

إيجاد إطار مفاهيمي )خطة( لتطوير إحصاءات النوع اإلجتماعي.

إنشاء آلية تنسيق مشتركة بني الوكاالت إلحصاءات اجلنسني، مثل فريق عمل تقني وجلنة مشتركة بني وكاالت   .2

التعاون مع اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لدول غرب آسيا )االسكوا( حول إحصاءات اجلنسني.

إجراء مسوح جديدة إلنتاج معلومات أساسية وطنية بشأن مواضيع متخصصة )مثل إستغالل إستخدام الوقت   .3

املتكامل لألوضاع اإلجتماعية  ، تنفيذ املسح  واإلعاقة(  والفقر  القائم على اساس اجلنس وملكية االصول  والعنف 

والصحية للمرأة في العراق I- WISH 2 قريبا واملسح الوطني للفتوة والشباب 2019 واملسح اإلجتماعي واإلقتصادي 

لالسرة.

تطوير قاعدة بيانات / أو لوحة متابعة مركزية على شبكة اإلنترنيت عن إحصاءات اجلنسني.   .4

برنامج ألكتروني حول إحصاءات النوع اإلجتماعي.

احللقات  التدريبية،  الدورات  املثال  )على سبيل  اجلنسني  إحصاءات  لتعزيز إستخدام  القدرات  بناء  املشاركة في   .5

الدراسية حول التقدير اإلحصائي(.

الدورات  اإلجتماعي وعدد من  النوع  بإحصاءات  املعنية  والوكاالت  اخلبراء  لفريق  اخلامس  االجتماع  املشاركة في   .6

التدريبية املتعلقة بإحصاءات النوع اإلجتماعي.

كما قام اجلهازاملركزي لإلحصاء التابع لوزارة التخطيط العراقية بإصدار مسوحات جديدة تعتمد على أحدث قاعدة بيانات 

إحصائياته  في  اجلهاز  ويستخدم  العراق  مستوى  على  اجلنسني  بإحصاءات  يتعلق  فيما   2017-2018 العام  عن   2019 في 

املعايير والتصنيفات الدولية واحمللية ومعايير  اجلودة18.

وبالنسبة لتطوير قاعدة بيانات ووحدة متابعة مركزية على شبكة اإلنترنت عن إحصاءات اجلنسني، وقد مت حتديث املوقع 

الوزارات في احلكومة  أثناء كتابة هذا التقرير، وبالتعاون مع كافة   4/2019/ 3 اإللكتروني للجهاز املركزي للمحاسبات في 

العراقية بناء على اإلحصائيات والتقارير والدراسات الصادرة من هذه الوزارات وبالتعاون فيما بينها.

بالنسبة إلجراء مسوحات جديدة إلنتاج معلومات أساسية متخصصة، مت عقد املؤمتر السنوي الثالث عشر لألحصاء 2018 

2020 وتنفيذ املسح املتكامل  وبالتعاون مع صندوق االمم املتحدة للسكان حول مناقشة التهيئة للتعداد العام للسكان 

لالوضاع اإلجتماعية والصحية للمرأة العراقية - اجلولة الثانية I-WISH2 بحضور رئيس اجلهاز املركزي لالحصاء ورئيس هيئة 

أحصاء اقليم كوردستان العراق، فضال عن حضور املدراء العامني ومدراء املديريات في اجلهاز ومدراء إحصاء احملافظات كما 

حضر املؤمتر أعضاء االرتباط في مؤسسات الدولة واجلهات ذات الشأن.

وبالنسبة  لبناء القدرات اإلحصائية للمستخدمني لزيادة التقدير اإلحصائي، إعتمد اجلهاز املركزي العراقي لإلحصاء تدريبات 

لبناء القدرات وقدم دراسة بعنوان “إستخدام التكنولوجيا في التعداد العام للسكان  واملساكن19”.

http://cosit.gov.iq/ar/2018-12-19-08-39-42 18  
http://cosit.gov.iq/images/news_pictures/2018/conf/3.pdf 19  
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الباب الثالثون: أهم األولويات في تركيز قاعدة بيانات وطنية تُعَتمُد في عمليات إحصاء اجلنسني 

1- إجراء مسوحات جديدة إلنتاج معلومات أساسية وطنية بشأن مواضيع متخصصة (مثل إستغالل الوقت والعنف القائم 
على أساس الجنس وملكية االصول والفقر واإلعاقة).

المثال  الجنسين (على سبيل  التقدير اإلحصائي وإستخدام إحصاءات  لزيادة  للمستخدمين  القدرات اإلحصائية  بناء   -2
الدورات التدريبية، والحلقات الدراسية حول التقدير اإلحصائي).

3- تطوير قاعدة بيانات أو/ لوحة متابعة مركزية على شبكة اإلنترنيت عن إحصاءات الجنسين.

إستخدام بيانات أكثر مراعاة إلعتبارات المساواة بين الجنسين في صياغة السياسات وتنفيذ البرامج والمشاريع.  -4

إنشاء آلية تنسيق مشتركة بين الوكاالت إلحصاءات الجنسين (مثل فريق عمل تقني ولجنة مشتركة بين الوكاالت).  -5

أما في إقليم كوردستان ، مت تنفيذ املسوحات مثال MICS6- )2016(  MNCHS في عام 2018 ومسح القوى العاملة في عام 2015 

ومسح الدميوغرافي 2017 ومسح Food security )2016(. وجود جلنة مشتركة مع املركز بغداد في تنفيذ املسوحات، وأيضا آلية 

التنسيق بني الوزارات جلمع البيانات من الوزارات ذات العالقة من خالل وحدات االحصاء.

الباب الواحد والثالثون: املؤشرات الوطنية لرصد التقدم احملرز في أهداف التنمية املستدامة

لقد قامت وزارة التخطيط، بانشاء مجموعة عمل وطنية تتآلف من مجموعة عمل في وزارة التخطيط واجلهاز املركزي لإلحصاء 

بالتعاون مع مجموعة عمل من الوزارات اخملتلفة في احلكومة العراقية وقاموا بتحديد عدد من املؤشرات لرصد التقدم احملرز في 

اً أما املتعلقة باجلنسيني  22 مؤشر20، على سبيل املثال: أهداف التنمية املستدامة وعددها 71 مؤشرا

• مؤشرات نسبة األمية بني النساء مقارنة بالذكور. 	

• مؤشرات معدالت تسرب الفتيات من مراحل التعليم امللختلفة مقارنة بالذكور.	

•  مؤشرات نسبة متثيل النساء في مجالس النواب ومجالس احملافظات.	

•  مؤشر حاالت العنف ضد املرأة.	

• وصلن 	 الالتي  النساء  نسبة  مؤشرات  بالذكور  مقارنة  اإلنتاج  عناصر  من  النساء  وحيازات  ملكية  نسبة   مؤشرات 

ملناصب قيادية على مختلف املستويات مقارنة بالذكور. 

•  نسبة مشاركة النساء في اإلنتخابات احمللية ومجالس النواب. 	

•  معدالت وفيات األمهات. 	

• عدد الوالدات حتت إشراف كادر صحي.	

http://cosit.gov.iq/ar/2013-03-29-08-38-50 20  
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الباب الثاني والثالثون: املؤشرات ذات األولوية والسياسات املتعلقة بالهدف اخلامس في إطار أهداف 
التنمية املستدامة

والعمل على تضمني بعض  الهدف اخلامس مبا هو متوفر من مؤشرات  املركزي لالحصاء عن  اعداد تقريرين من اجلهاز  مت 

املؤشرات ال ميك�ن تضمينها بسبب خصوصية  وبقية  )14( مؤشر  )6( من أص�ل  املسوح االحصائي�ة  املؤش��رات ضمن 

املؤشرات وعدم حتديث السجالت االدارية.

ولقد مت حصر البيانات وجتميعها في اخلطة الوطنية 2018- 2022 فيما يخص21:

1.تعليم املرأة:

أ. معدالت اإللتحاق في التعليم 79 % لإلناث في املرحلة اإلبتدائية للعام الدراسي )-2015 2016، املرحلة اإلعدادية 44 % 

لنفس العام، التعليم اجلامعي زادت النسبة إلى 18.5 % بدل 13.4 % في عام 2011(.

ب. نسب التسرب من التعليم في املراحل الدراسية اإلبتدائي واملتوسطة واإلعدادية. )4.7 % لالم )-2015 2016(

2. املشاركة اإلقتصادية:

أظهرت بيانات املسح اإلجتماعي واإلقتصادي لألسرة لعام 2014 أن نسبة النساء العامالت إلى النساء الناشطات إقتصاديااً 

بلغت 78 %. بلغت نسبة النساء العامالت في القطاع اخلاص إلى الناشطات إقتصاديااً 29 % عام 2014.

3. صحة املرأة

الوالدات التي جتري بإشراف موظفي الصحة املتخصصني إرتفع هذا املؤشر خالل األعوام 2013، 2014، 2015 بشكل تدريجي 

اً مهمااً  إذ بلغ 87.7 %، 91.5 %، 95.5 % على التوالي، وهو بذلك يحقق الغاية املرجوة للهدف اخملطط له الذي يعكس مؤشرا

لتقييم مستوى اخلدمات اخلاصة بالصحة اإلجنابية. أما بالنسبة للوفيات املبكرة باألمراض غيراإلنتقالية، فقد إنخفضت 

حالة الوفيات في عام 2015 إلى 41 حالة وفاة/ إمرأة لكل 100000، نسمة من السكان، بدل 58.9 حالة/ إمرأة لكل 100000 

نسمة من السكان خالل السنوات من 2009 إلى 2015 وهو مؤشر إيجابي أيضااً. أما اإلصابة بسرطان الثدي لدى النساء فقد 

اً في حاالت اإلصابة بسرطان الثدي عام 2015 إلى معدل كبير يصل إلى 30.6 % وهو  أظهرت بيانات وزارة الصحة، إرتفاعااً كبيرا

أعلى معدل منذ 2009 حيث بلغ في هذه السنة 19 %، نتيجة للمحددات البيئية وتأثير العمليات اإلرهابية على  األوضاع 

الصحية  بشكل عام، مما يقتضي التدخل ببرامج صحية مدروسة للحد من اخملاطر.

4. احلماية اإلجتماعية:

إرتفع عدد املشموالت بشبكة احلماية اإلجتماعية للسنوات 2010 - 2015 إلى 471318، وهو مؤشر إيجابي أيضااً للرعاية 

اإلجتماعية التي تلقاها املرأة العراقية.

5. األوضاع اإلجتماعية

بلغت نسبة النساء الالتي يترأسن أسر على املستوى الوطني، وفق مسح التحليل الشامل لألمن الغذائي والهشاشة 

في العراق لعام2016،10.5 % ، مع مالحظة ان أعلى نسبة للنساء الالتي يترأسن أسرسجلت في العاصمة بغداد13.6 % ، 

تلتها محافظة السليمانية وبنسبة 12.3 %  وباملقارنة مع السنوات السابقة.

بلغت نسبة النساء املتزوجات على املستوى الوطني بعمر12 سنة فأكثر 53.9 % ، مع مالحظة  أن أعلى نسبة للنساء 

املتزوجات للعمر أعاله، على مستوى احملافظات سجلت في محافظة املثنى 56.9 %  وفق مسح التحليل الشامل لألمن 

الغذائي والهشاشة في العراق لعام 2016 ، كما بلغت نسبة النساء للفئة العمرية )20-49( اللواتي تزوجن من قبل سن 

18 سنة حسب بيانات املسح العنقودي متعدد املؤشرات )MICS-6( لسنة 2018 )24.8 % (.

  21 اخلطة الوطنية للعراق 2018- 2022
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2009  وباملقارنة بني السنوات  )246430( حالة عام  الزواج املسجلة على الصعيد الوطني  بلغت أعلى مستويات حلاالت 

2009 - 2016 ( (، جند إنخفاضااً في اإلقبال على الزواج لتبلغ أدنى مستوياتها عام2014 ، مما إنعكس سلبا على ديناميات 

اجملتمع وحركته وإستقراره. وظهر ذلك جليا بانخفاض حاالت الزواج لتبلغ )190026( حالة زواج، إال أن اإلقبال على الزواج عاد 

وإرتفع بعد ذلك وان لم يصل إلى مستوياته السابقة.

يقابل إنخفاض مستويات الزواج إرتفاعااً في حاالت الطالق، إذ تؤشر بيانات مجلس القضاء األعلى إرتفاع حاالت الطالق 

لتبلغ أعلى مستوياتها في عام 2011 وبعدد )59515( حالة طالق. باملقابل شهد عام 2016 إرتفاعا ملحوظااً حلاالت الطالق 

التي بلغت )56594 ( ألف حالة مقارنة ب� ) 52028 ( الف حالة سنة 2014.

شهد اجملتمع العراقي حاالت عنف أسرى متصاعدة سجل أعلى مستوياته عام 2016، إذ بلغ عدد احلاالت8552  حالة عنف 

أسرى، وفق ما مت توثيقه من القضايا التحقيقية املسجلة واملنجزة واملتبقية في أقسام حماية األسرة والطفل من العنف 

األسري في العراق.

في  كان   ،2016 عام  في  دعوى   )10701( وبواقع  املرأة  على  اعتداء  دعاوى  الداخلية  وزارة  في  اجملتمعية  الشرطة  سجلت 

مقدمتها العنف اجلسدي واللفظي والنفسي.

اً من األرامل واملطلقات من  اً كبيرا  أثرت العمليات اإلرهابية وعمليات النزوح والتهجير على املرأة بشكل خاص وتركت عددا

البيع والشراء وما تبعه من أضرار نفسية  أو  الالتي تعرضن لإلختطاف واإلغتصاب  معيالت األسر، وقد بلغ عدد النساء 
)4000( إمرأة بحسب إحصاءات منظمة حرية املرأة في العراق  لعام 201522.

6. املرأة في اإلستراتيجيات القطاعية

اإلستراتيجية الوطنية ملناهضة العنف ضد املرأة )-2013 2017(

اإلستراتيجية الوطنية للنهوض بواقع املرأة العراقية )-2014 2018(

إستراتيجية املرأة الريفية.

هذه  إعداد  مدة  خالل  العراق  بها  مر  التي  للظروف  اً  نظرا املطلوب  باملستوى  أعاله  اإلستراتيجيات  هذه  تنفيذ  يتم  لم 

اإلستراتيجيات.

أهداف متكني املرأة في خطة التنمية الوطنية )2022-2018(.

الهدف األول: متكني املرأة علميااً ومعرفيااً.

الهدف الثاني: متكني املرأة إقتصاديااً.

الهدف الثالث: متكني املرأة صحيااً.

الهدف الرابع: متكني املرأة في املناطق املتضررة من اإلرهاب.

الهدف اخلامس: توسيع مشاركة املرأة في القطاع اخلاص.

أما عن وزارة التخطيط فقد دمجت الهدف اخلامس بعنوان “ التنمية املستدامة نحو متكني أفضل للنساء العراقيات”23 ، 

وجاء العنوان كالتالي:

الهدف اخلامس: حتقيق املساواة بني اجلنسيني ومتكني كل النساء والفتيات

5.1 القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان.

5.2 القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات، مبا في ذلك اإلجتار في البشرو اإلستغالل اجلنسي وغير 

ذلك من أنواع اإلستغالل.

  22 خطة التنمية الوطنية 2018- 2022 الصفحة رقم 235 إلى صفحة 237، والصفحة رقم 239 إلى الصفحة رقم240.

  23 التنمية املستدامة نحو متكني أفضل للنساء والفتيات – وزارة التخطيط – اجلهاز املركزي لإلحصاء- قسم إحصاءات التنمية البشرية 2018
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5.3 القضاء على جميع املمارسات الضارة من قبيل زواج األطفال والزواج املبكر والزواج القسري و ختان اإلناث.

5.4 اإلعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة األجر والعمل املنزلي وتقديرها من خالل توفير اخلدمات العامة والبنى التحتية 

ووضع سياسات احلماية اإلجتماعية وتعزيز تقاسم املسؤولية داخل األسرة املعيشية حسبما يكون ذلك مناسبااً على 

الصعيد الوطني.

5.5 كفالة مشاركة املرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص املتاحة لها للقيادة على قدم املساواة مع الرجل على 

جميع املستويات صنع القرار في احلياة السياسية واإلقتصادية واحلياة العامة.

5.6 ضمان حصول اجلميع على خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية وعلى احلقوق اإلجنابية على النحو املتفق عليه وفقااً 

لبرنامج عمل املؤمتر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجني والوثائق اخلتامية ملؤمترات إستعرضت ذلك.

5.7  القيام بإصالحات لتخويل املرأة حقوقااً متساوية في املوارد اإلقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق امللكية 

والتصرف في األراضي و غيرها من املمتلكات وعلى اخلدمات املالية  وامليراث واملوارد الطبيعية وفقااً للقوانني الوطنية.

5.8 تعزيز إستخدام التكنولوجيا التمكينية وخاصة تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت من أجل تعزيز متكني املرأة.

5.9 إعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة للتنفيذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا القبيل للنهوض 

باملساواة بني اجلنسيني ومتكني كل النساء والفتيات على جميع املستويات.

الباب الثالث والثالثون: التقسيمات التي تقدم بشكل روتيني عن طريق املسوحات الرئيسية
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