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كانت وماتزال املرأة العراقية أحدى ضحايا الرصاعات والحروب ابتداً من الحرب العراقية االيرانية للمدة 

من عام 1980  - 1988 والحرب العراقية الكويتية عام 1991 ومن ثم االحتالل االمرييك للعراق عام 

2003 وما تىل ذلك من رصاعات مسلحة داخلية يف عام 2006 وتدهور االوضاع االمنية يف عام 2014. 

كذلك تعرض أعداد كبرية من النساء لحاالت القتل واالختطاف والتهديد، واتساع ظاهرة التحرش نتيجة 

لضعف أجهزة تنفيذ القانون ومعاقبة الجناة، فضالً عن العنف االرسي الذي تعاين منه العديد من النساء 

النائية والريفية والذي يرجع إىل طبيعة املجتمع الذكوري والتنشئة  يف بعض املناطق والسيام املناطق 

االجتامعية الخاطئة.

كل ذلك كان له انعكاساً سلبياً عىل الواقع الذي تعيشة املرأة العراقية يف املجاالت كافة. فقد انعكس 

من  واستبعادهن  القرار،  صنع  مواقع  يف  النساء  اعداد  تقليص  خالل  من  السيايس  املجال  يف  سلبياً 

املفاوضات يف عملية حل النزاعات، ويف املجال االقتصادي من خالل تقليص فرص العمل للنساء وقلة 

التخصيصات املالية املحددة للمشاريع النسوية، اما يف املجال املجتمعي تقليص دورها يف املجتمع من 

خالل تهميش وجودها وكيانها املستقل، اما يف الجانب الثقايف والتعليمي عدم توفر املستلزمات الالزمة 

لها واعطائها الفرصة لتعزيز دورها وبناء قدراتها العلمية والثقافية والسيام يف املناطق النائية، يف املجال 

القضايئ عدم اخذ حقها يف تقليد مناصب قضائية تتناسب مع اعدادها الحقيقية.

لذا اتخذت الحكومات العراقية املتعاقبة عدة اجراءات ومنذ عام 2003 لتوفري الحامية والدعم لتمكني 

املرأة وهي  انشاء وزارة تعنى بشؤون  ؛ يف  الحياة كافة، تجسد ذلك  املرأة وتعزيز قدراتها يف مجاالت 

وزارة الدولة لشؤون املرأة والتي تأسست استنادا إىل الالئحة التنظيمية لسلطة االئتالف املؤقتة رقم 10 

لسنة 2004. اكدت الوزارة عىل تطبيق السياسات والترشيعات الخاصة مببادئ عدم التمييز والنهوض 

قوانني  مرشوعات  الوزارة  اعدت  كام  املرأة.  ضد  العنف  ومكافحة  واالجتامعي  االقتصادي  املرأة  بواقع 

واسرتاتيجيات تتعلق باملرأة منها مسودة قانون الحامية من العنف االرسي، ومسودة اسرتاتيجية النهوض 

باملرأة واسرتاتيجية خاصة بالنهوض بواقع املرأة الريفية، واسرتاتيجية التخفيف من الفقر، واسرتاتيجية 

االنسان،  الوطنية لحقوق  الوطنية، والخطة  التشغيل  العليا لسياسات  للتنمية، والوثيقة  الوطنية  الخطة 

والخطة الوطنية للعمل بقرار 1325 يف عام 2014 ويف عام 2018. وترشيع قانون الحامية من العنف 

االرسي يف اقليم كردستان العراق، واقرار االسرتاتيجية الوطنية ملناهضة العنف ضد املراة يف كردستان 

.2016 - 2012

كام اكد الدستور العراقي االتحادي لعام 2005 يف نص املادة 29 /4 عىل “ متنع كل اشكال العنف 



العمل  قانون  منها  القانونية  الترشيعات  من  العديد  واصدار  واملجتمع”.  واملدرسة  االرسة  والتعسف يف 

وقانون االحوال الشخصية وقانون االتجار بالبرش للتأكيد عىل اهمية حامية وصون املرأة العراقية. فضالً 

عن وانشاء العديد من املديريات حامية االرسة ضمن تشكيالت وزارة الداخلية والرشطة املجتمعية واطالق 

الداخلية  وزارة  يف  االرسة  لحامية  مراكز  واستحداث  املراة،  ضد  العنف  ملناهضة  الوطنية  االسرتاتيجية 

مديريتني يف بغداد وواحدة يف كل محافظة، وفتح مراكز االيواء للنساء املهددة حياتهن. كام شكل مجلس 

اطار  العنف ضد االرسة تحت مسمى محكمة االرسة تعمل يف  للنظر بقضايا  االعىل محكمتني  القضاء 

النسوية  العديد من منظامت املجتمع املدين  1969. كام تبنت  111 لعام  العراقي رقم  العقوبات  قانون 

انشطة متعددة لتعزيز سبل النهوض بواقع املراة وايجاد طرق لحامية املرأة املعنفة والحد من مامرسة 

العنف ضدها.من هنا سيتم تقسيم الدراسة إىل إربع محاور وهي اآليت : - 

املحور االول : متكني املرأة “دراسة يف املفهوم واالنواع “.

املحور الثاين : متكني املرأة العراقية وفق الخطة الوطنية االوىل والثانية لتنفيذ قرار 1325.

املحور الثالث : متكني املرأة العراقية يف الربنامح الحكومي الوزاري لعام 2022.

املحور الرابع : دور منظامت املجتمع املدين يف حامية ومتكني املرأة العراقية.

املحور األول: متكني املرأة “دراسة يف املفهوم واالنواع”

يعد متكني املرأة هو مدخل من اهم املداخل املستعملة من قبل الدول لتحقيق التنمية املستدامة، ويقصد 

به زيادة قدرة املرأة عىل صنع خيارات اسرتاتيجية يف املجاالت كافة. وتعزيز قدرات النساء عىل إتخاذ 

االتجاهات  ازالة  طريق  عن  املرجوة  النتائج  لتحقيق  إجراءات  إىل  القرارات  تلك  وتحويل  هادفة  قرارات 

عىل  والعمل  أدىن.  مراتب  يف  وتضعها  املرأة  تنمط  التي  واملؤسسات  املجتمع  يف  النمطية  والسلوكيات 

تطوير مشاركة املرأة وتنمية قدرتها وثقافتها ومعرفتها، وتحقيق ذاتها يف املجاالت السياسية واالقتصادية 

واالجتامعية والثقافية والتعليمية، والعمل عىل اتاحة القدرات واإلمكانات التي تجعلها قادرة عىل السيطرة 

عىل الظروف واالوضاع الصعبة، وتفعيل دور املرأة يف العملية التنموية السياسية واالقتصادية واالجتامعية 

ومن ثم متكينها من املساهمة الحرة والواعية يف بناء املجتمع يف املجاالت كافة.

وصنع  الصعاب  عىل  والتغلب  الحياة  مفاصل  مواجهة  عىل  قدرتها  تعزيز  املراة  التمكني  يعني  كام 

منها امرأة قوية تؤمن بذاتها وقدراتها، مام يتيح لها ان تصبح عنرصاً فاعالً يف املجتمع وتقوم بدورها 

االجتامعي ومامرسة حقوقها كاملة والقيام مبسؤولياتها بثقة وبارادة واعية وحرة.



يتطلب التمكني اآليت : - 

1. وجود خيارات وبدائل متاحه متمثلة بـ التحكم بالذات واتخاذ القرارات االسرتاتيجية يف النواحي 

كافة. 

2. القدرة عىل احداث تغيري ) احداث تغيري يتطلب الثقة بالنفس اذ ان التغيري يبدا من املرأة اوال قبل 

املجتمع والنظام السيايس (.

3. يتطلب التمكني تغيريات منطية بصفة رئيسة يف املؤسسات التي تدعم الهيكل األبوي.

من أهم انواع متكني املرأة. وهي اآليت : - 

لتكون عنرص  واالمكانيات  والقدرة  القوة  املرأة  ان متتلك  يعني   - للمراة:  السيايس  التمكني   : اوالً

املرأة  ذات  بتحقيق  وثيقاً  ارتباطاً  يرتبط  السيايس  التمكني  مفهوم  ان  اي  السياسية.  العملية  يف  فاعالً 

وحضورها عىل أرض الواقع، وتعزيز قدراتها يف املشاركة السياسية من خالل مشاركتها بصورة جدية 

العمل  القرار. عن طريق  اتخاذ  وتعزيز مشاركتها يف  كافة،  الحكومية  والربامج  النشاطات  وفعالة يف 

عىل ازالة العقبات التي تحول دون حرية املرأة يف الوصول إىل السلطة السياسية سواء مبشاركتها فيها 

من الداخل أو التأثري عليها، فضال عن منح املرأة املزيد من القوة عن طريق متكينها من حقوقها واتاحة 

الفرصة امامها لالعتامد عىل نفسها، والقدرة عىل املساهمة واملشاركة يف املستويات السياسية املتمثلة يف 

زيادة نسب مشاركة املرأة ومتثيلها يف عضوية املجالس املنتخبة، ومواقع إتخاذ وصنع القرارات السياسية، 

وزيادة نسبة عضويتها يف األحزاب السياسية، ومشاركتها بشكل فعال يف نشاطات النقابات والجمعيات 

السياسية كافة.

هناك مجموعة من املؤرشات حددتها منظمة االمم املتحدة لقياس التمكني السيايس للمرأة 

وهي اآليت: - 

• مشاركة النساء يف صنع واتخاذ القرارات.

• مشاركة النساء يف املواقع القيادية.

• مشاركة النساء يف اللجان واملواقع العامة.

• اتاحة الفرص امام النساء للتعليم والتدريب.

تعزيز قدرات  تنظيمية النشاء مجموعات ومنظامت تعمل عىل  النساء مهارات  اكتساب   •

النساء وتطالب بحقوقهن.



ثانياً: التمكني االقتصادي للمرأة: - يقصد به تعزيز حقوق املرأة االقتصادية واستقالليتها املالية، 

وزيادة حجم مشاركة املرأة يف سوق العمل وتحكمها يف املوارد االقتصادية.االمر الذي يسهم يف ان ينتقل 

وضع املرأة من وضع اقتصادي ادىن إىل وضع اقتصادي اعىل.

 كام يعني التمكني االقتصادي للمرأة ان يتساوى التوزيع النسبي ما بني الرجال والنساء يف الوظائف 

إال  اليتحقق  االقتصادي  التمكني  ان  نالحظ  واالجور. كام  املكتسب  والدخل  والتنظيمية  واملهنية  االدارية 

وتسهيل  للنساء  مالمئة  عمل  فرص  توفري  عىل  العمل  اىل  اضافة  ومنتظم.  خاص  دخل  للمراة  كان  اذ 

السبل امامهن يف توفري الخدمات التجارية والتدريب، والوصول إىل االسواق واملعلومات والتكولوجيا، 

التمييز الوظيفي يف العمل وتعزيز املوامئة بني مسؤوليات العمل واالجور  والقضاء عىل جميع اشكال 

للنساء والرجال، واتاحة املزيد من املوارد للمرأة لتحسني انتاجية العمل ومن ثم لتسهم يف اتخاذ القرارات 

االقتصادية وتعزز مشاركتها يف تحسني العملية التنموية االقتصادية.

الفئات  طريقها  عن  تصبح  منهجية  تغيري  عملية  بأنه  يعرف   - للمرأة:  القانوين  التمكني  ثالثاً: 

القانونية  والخدمات  القانوين  والنظام  القانون  استعامل  قادرة عىل  املرأة  والضعيفة والسيام  املحرومة 

املرأة  يحرر  القانوين  التمكني  ان  كام  املجتمع،  يف  فاعلة  كجهات  ومصالحها  حقوقها  وتعزيز  لحامية 

الحرية يف تحمل املسؤولية عن  الجامدة والسياسات املحددة ومينحها  الصارمة والتعليامت  الرقابة  من 

الترصفات واالعامل التي تقوم بها. فضالَ عن تعزيز قدرات النساء عىل مامرسة حقوقهن لضامن تحقيق 

العدالة واملساواة يف املجتمع.

حدد البنك االسيوي للتنمية عام 2001 مجموعة من املعايري لقياس التمكني القانوين وهي اآليت : - 

1. تحديد الوعي بالحقوق كأساس للتمكني.

2. فهم االفراد والجامعات لكيفية الوصول إىل الجهات الرسمية وشبه الرسمية لغرض حامية حقوقهم. 

3. تحقق الثقة والقدرة عىل تأكيد الحقوق.

كام نالحظ ان التمكني القانوين اليقترص عىل بناء القدرات بل السعي لحل املشكالت عن طريق تقديم 

والسعي  النساء  حقوق  لفهم  التفاوضية،  املواقف  وتحسني  القانونية  للمشاكل  وعملية  ملموسة  حلول 

للحصول عليها عن طريق استعامل االدوات القانونية. كام يهدف التمكني القانوين الوصول إىل العدالة 

وفق معايري حقوق االنسان، وحصول النساء عىل االعرتاف القانوين من خالل الهوية القانونية. ويعالج 

للتنمية  املرأة. ويعمل كمحفز  الذي تعاين منه  حاالت عدم املساواة املجتمعية والفقر والظلم االجتامعي 

االجتامعية واالقتصادية للمرأة.



االجتامعية  النظم  يف  التحول  احداث  عىل  العمل  به  يقصد   - للمرأة:  االجتامعي  التمكني  رابعاً: 

التقليدية وبناء ونرش ثقافة اجتامعية تحد من السلطة الذكورية بشكل يتيح للمرأة مساحات أكرب للعمل 

االجتامعي وتحقيق مكاسب مختلفة، عن طريق ازالة العوائق االجتامعية التي تقف بوجه املرأة والتغلب عىل 

حاالت عدم املساواة، ومنحها القدرة عىل مامرسة حقوقها الشخصية واألرسية وعدم تقييد اختياراتها يف 

األمور االجتامعية التي تتعلق بها، وضامن تكافؤ الفرص يف املجالت السياسية واالقتصادية واالجتامعية 

كافة.

من  النساء  لتمكن  واالنظمة  واللوائح  القوانني  وفق  تعمل  اجتامعية متكينية  بيئة  انشاء  عن،   فضالً 

مامرسة حقوقهن كاملة ؛ وذلك عن طريق اتباع مجموعة من السياسات والربامج االقتصادية والتنموية 

والسياسية واالجتامعية، للوصول إىل أسس تنظيمية تنمي مهارات املرأة وتزيد من قدراتها، ومن ثم تعزيز 

دورها يف املجتمع.

قرار  لتنفيذ  والثانية  األوىل  الوطنية  العمل  العراقية وفق خطة  املرأة  الثاين: متكني  املحور 

:1325

يعد قرار 1325 املتعلق باملرأة والسالم واألمن الذي اقره مجلس األمن يف جلسته املرقمة بالعدد )4213( 

املعقودة يف 31 / ترشين األول / 2000 أول قرار يتخذ من قبل مجلس األمن. يحتوي القرار عىل 18 

فقرة تؤكد عىل معالجة أثر النزاع املسلح عىل املرأة، وكيفية العمل عىل حاميتها اثناء فرتة النزاع ومابعده 

والسيام يف املناطق املترضرة، اذ يرى مجلس األمن ان املدنيني والسيام النساء واالطفال من اكرث الفئات 

املستهدفة واملتأثرة سلباً بالحروب والرصاعات املسلحة ماميجعلهم هدفاً للقتل والخطف من قبل املقاتلني 

والعنارص املسلحة. مام يؤثر ذلك عىل السالم واألمن للمرأة االمر الذي يتطلب زيادة نسبة مشاركة النساء 

يف مواقع صنع القرار ويف لجان املصالحة، وزيادة مشاركتهن يف األحزاب والتمثيل السيايس وان يكون 

لهن دور فعال يف آليات حل الرصاعات ومفاوضات السالم.

كام نالحظ ان قرار 1325 يدعو الدول األعضاء يف االمم املتحدة إىل التشاور مع الجمعيات النسائية 

املجتمعية وارشاكهن يف تنفيذ اتفاقات السالم، ويف وضع الخطط والربامج لتفعيل االهتامم باحتياجات 

املثال تتضمن  السالم. عىل سبيل  السالم وأثناء حفظ  اإلنسانية والطوارئ وعمليات  األزمات  النساء يف 

خطة إدارة الشؤون السياسية التابعة لألمم املتحدة تدابري للمشاركة الفعالة مع املجموعات النسائية يف 

البلدان املتأثرة بالنزاعات وإنتاج تحليالت للحالة الجندرية، والعمل عىل وضع معايري عالية فيام يتعلق 



بحامية ومشاركة املرأة أيضا.

ويركز قرار مجلس األمن رقم 1325 عىل رضورة االعرتاف بأن االحتياجات لحامية النساء والفتيات 

تتغري أثناء االنتقال من مرحلة النزاع إىل مرحلة ما بعد النزاع، والعمل عىل تطوير رؤية جديدة متسقة مع 

منظور النساء يف فرتات قبل النزاع واثناء وبعد انتهاء النزاع، لضامن قدرة النساء عىل املساهمة يف حل 

النزاعات، والعمل عىل منع العنف املوجه ضد النساء والفتيات ومحاكمة مرتكبي الجرائم، والتأكد عىل دور 

املرأة يف صياغة مبادرات األمن وبناء السالم.

ويف جانب تنفيذ االلتزامات الدولية وتطبيق قرار 1325 والعمل به قامت الحكومة العراقية بوضع 

خطط عدة. وهي اآليت : - 

اوالً: خطة العمل الوطنية األوىل لتنفيذ قرار 1325 من عام 2014 - 2018.

تم تشكيل فريق عمل يتكون من : وزارة الدولة لشؤون املرأة املنحلة ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع 

ومؤسسات  االمنايئ،  الربنامج  املتحدة  األمم  مع  وبالتعاون  كردستان  اقليم  يف  للمرأة  االعىل  واملجلس 

املجتمع املدين لكتابة الخطة الوطنية االوىل لتنفيذ قرار 1325 من عام 2014 - 2018.

األهداف  تحديد  أجل  من  عمل  وورش  ومشاورات  اجتامعات  من  مجموعة  بعقد  العمل  فريق  قام 

لهذه  الزمني  واإلطار  املنفذة  والوكاالت  واملؤرشات،  املتوقعة  والنتائج  املحددة  واإلجراءات  االسرتاتيجية 

الخطة. كام قام فريق العمل بتشكيل مجموعة من اللجان منها :اللجنة العليا للنهوض بواقع املرأة العراقية، 

واللجنة العليا للنهوض بواقع املرأة الريفية، واللجنة العليا لحامية االرسة، ولجنة دراسة ملف السجينات 

واملوقوفات استحداث دائرة حامية االرسة من العنف يف وزارة الداخلية،استحداث ٢٧ وحدة نوع اجتامعي 

يف الوزارات واملؤسسات الحكومية. فضالً اقرار اسرتاتيجية متكني املرأة من قبل الحكومة العراقية. وثم 

تعزيز  العراق من خالل  السالم واألمن يف  بعملية  النهوض  اجل  للعمل من  إرادة مشرتكة  إىل  التوصل 

املشاركة النشطة للنساء يف عملية البناء والتنمية يف املجتمع واعتبار املرأة عنرص فاعل مساوي يف عملية 

تطوير البيئة االجتامعية والثقافية والحضارية. 

جاء الهدف العام لخطة العمل الوطنية ليؤكد عىل مساهمة املرأة يف بناء وإستدامة السالم واألمن يف 

العراق من خالل تعزيز الرشاكات مع املجتمع املدين والقضاء، وتحقيق املساواة والعدالة اإلجتامعية يف 

املجاالت كافة. 

اما االهداف املحددة لخطة العمل الوطنية فتتمثل يف : زيادة مشاركة املرأة العراقية يف مواقع صنع 



النساء  نسبة متثيل  زيادة  السالم،  بناء  ومفاوضات  املصالحة  لجان  املستويات جميعها ويف  القرار يف 

عىل أن التقل عن %30 يف املؤسسات التنفيذية والترشيعية والقضائية، موامئة الترشيعات الوطنية مع 

املعايري واآلليات الدولية لحقوق اإلنسان للمرأة، وإلغاء أو تعديل النصوص والقوانني التي تنتهك حقوق 

املرأة والعمل عىل سن الترشيعات التي تحمي وتعزز حقوق املرأة. اتخاذ مجموعة من االجراءات التنفيذية 

إلدماج مفهوم النوع االجتامعي، والتاكيد عىل القدرة االستيعابية لقضايا النوع االجتامعي لدى العاملني 

يف عمليات حفظ السالم والتدريب عليها، والعمل عىل متكني املرأة وتعزيز قدراتها، والقضاء عىل اشكال 

التمييز بني الرجل واملرأة، والسعي لتحقيق التمكني االجتامعي واالقتصادي، والعمل عىل الحد من العنف 

ضد املرأة وتوفري دور ايواء آمنة للنساء املعنفات، وفرض عقوبات صارمة ضد مرتكبي جرائم العنف بكافة 

اشكاله ضد املرأة والتصدي لظاهرة افالتهم من العقاب. 

وعىل الرغم من ظهور عقبات عدة حالت دون استكامل تنفيذ الخطة الوطنية االوىل ومنها سيطرة 

تتظيم داعش االرهايب عىل بعض محافظات العراق وارتكابه جرائم دولية من القتل والتهجري ملئات اآلالف 

من العوائل األمر الذي ادى اىل استنفار الجهود الحكومية كافة ملحاربة التنظيم االرهايب، وماصاحبه من 

انخفاض يف اسعار النفط وقلة املوارد املالية املخصصة لتنفيذ الخطة إال اننا لو دققنا النظر قليال لرأينا 

ان الحكومة العراقية وعىل الرغم من ايقاف تنفيذ الخطة الوطنية إال انها مل تهمل قضايا املرأة العراقية 

والسيام املرأة املعنفة والنازحة بسبب النزاعات يف محافظات املوصل وكركوك وصالح الدين واالنبار ففي 

هذه الفرتة اصدرت الحكومة العراقية عدة اجراءات لصالح حامية املرأة يف مناطق النزاع ومنها :

1 - اصدر مجلس الوزراء قراره املرقم بالعدد )۲۰۱( وبجلسته االعتيادية الحادية والعرشين املنعقدة 

بتأريخ ٢٦ /ايار / ٢٠١٥ خطة وطنية طارئة يف اطار قرار مجلس األمن ١٣٢٥ ترتكز عىل ثالث ركائز 

اساسية هي املشاركة والحامية والوقاية مع توجيه مؤسسات الدولة واملحافظات بتنفيذ الخطة املذكورة 

وتشكلت غرفة طوارى متثل املؤسسات الحكومية والهيئات املستقلة وتحالف تنفيذ الخطة الوطنية لقرار 

١٣٢٥ ليعملوا كفريق واحد لتقديم املساعدات الرسيعة للنساء والفتيات النازحات والنساء العائدات من 

خالل التأهيل والتمكني واعادة االندماج املجتمعي. 

2 -  مرشوع قانون الناجيات من داعش والذي ينص عىل تأسيس مديرية عامة لرعاية شؤون الناجيات 

يكون مقرها يف محافظة نينوى، تتوىل إحصاء واعداد بيانات الناجيات وتقديم الرعاية والسكن املالئم 

إليوائهن، كام تعالج املديرية األوضاع القانونية لألطفال املولودين لألمهات الناجيات وفقاً للقانون، ومنح 

مرشوع القانون الناجيات راتبا شهريا وقطعة أرض سكنية، وأجاز للناجيات العودة إىل الدراسة استثناء 



من رشط العمر. كام نص املرشوع عىل عدم شمول مرتكبي جرمية اختطاف االيزيديات بقانون العفو 

واعترب ما تعرضت له االيزيديات جرائم ابادة جامعية.

3 -  قيام حكومة أقليم كوردستان بتشكيل هيئة قضائية مبوجب األمر القضايئ املرقم 767 الصادر 

يف 7 ايلول 2014 للتحقيق يف الجرائم املرتكبة من قبل تنظيم داعش ضد األيزيديات وتم استالم أكرث 

1500 شكوى مهيئة لإلحالة إىل املحاكم املختصة والعمل عىل تشكيل لجنة إلعادة املختطفات من  من 

األيزيديات يف مكتب رئيس الوزراء يف اإلقليم.

الجنيس  العنف  بالتوقيع عىل بيان مشرتك بشأن منع  املتحدة  األمم  العراقية مع  الحكومة  4 - قيام 

املرتبط بالنزاع والتصدي له يف ايلول 2016،تم وضع خطة لتنفيذ البيان يف آذار 2018. يتضمن ستة 

والسياسية  الترشيعية  االصالحات  دعم   : يف  واملتمثلة  تنفيذه  عىل  املوقعون  التزم  أولوية  ذات  مجاالت 

وعودتهم  للنازحني  الوثائق  توفري  وتيسري  لها،  والتصدي  الجنيس  العنف  جرائم  من  الحامية  لتعزيز 

وإعادة إدماجهم، وضامن املساءلة يف جرائم العنف الجنيس، وضامن توفري الخدمات ودعم سبل العيش، 

والزعامء  العشائر  شيوخ  وإرشاك  االغتصاب،  لجرائم  نتيجة  ولدوا  الذين  واألطفال  الناجيات  وتعويض 

الدينيني ومنظامت املجتمع املدين والنساء املدافعات عن حقوق اإلنسان يف منع جرائم العنف الجنيس، 

التأكد من أن االعتبارات املتعلقة بالعنف الجنيس وتؤخذ باالعتبار من قبل جهاز مكافحة اإلرهاب العراقي.

5 - اعداد اسرتاتيجية مكافحة التطرف العنيف املؤدي اىل االرهاب 2019 الصادرة من مجلس االمن 

جميع  إلزام  مع  األمنية  املؤسسات  يف  املرأة  لتمكني  شعب  بتشكيل  القيام  عن  فضالً  العراقي،  الوطني 

املؤسسات والدوائر املعنية وارشاك املرأة يف جميع الخطط واالسرتاتيجيات لغرض تعزيز وحامية حقوق 

املرأة العراقية. 

ثانياً: - خطة العمل الوطنية الثانية لتنفيذ قرار 1325 من عام 2020 - 2024.

 ونظراً لالعداد الكبرية من النساء النازحات واملعنفات املترضرات من النزاعات املسلحة بسبب التنظيامت 

االرهابية قامت الحكومة العراقية باعداد خطة عمل ثانية لتنفيذ قرار 1325 من جهة وللعمل عىل توفري 

بيئة آمنه للمرأة النازحة من جهة اخرى. ارتكزت خطة العمل الوطنية الثانية عىل ثالث ركائز اساسية هي 

اآليت : - 

الفعالة للنساء يف  القيادية، واملشاركة  1 - املشاركة : والتي تعني تعزيز مشاركة املرأة يف املواقع 

تعزيز وبناء وحفظ السالم واستدامته عن طريق االنخراط يف مواقع مؤثرة لصنع القرارات الخاصة يف 



بناء السالم يف القطاعات األمنية، ومشاركة النساء يف مراحل إعادة اإلعامر املناطق املترضرة من النزاعات 

وتعزيز املشاركة يف املؤسسات الفاعلة يف مجال اإلغاثة واعادة تأهيل النساء الناجيات من النزاع.

العنف  بالنزاع من أشكال  املتأثرات  النساء والفتيات  العمل عىل حامية  : والتي تعني  2 -  الحامية 

والتعسف القائم عىل النوع االجتامعي، وخاصة العنف الجنيس ومعاقبة الجناة، والعمل عىل وضع آليات 

تضمن حامية النساء والفتيات النازحات يف املخيامت ويف مواقع النزوح ومناطق العودة، واتخاذ إجراءات 

فعالة والرسيعة للتدخل واالغاثة لحامية الفتيات.

3 - الوقاية : والتي تعني العمل عىل انشاء بيئة آمنة وداعمة للنساء والفتيات لوقايتهن من العنف 

الديني واملجتمعي  الخطاب  املجتمعي عن طريق تغيري  التامسك  النزاع، والعمل عىل تحقيق  اثناء وبعد 

باتجاه أكرث تسامحا وتقبال لآلخر، وادراج وقاية النساء يف ظروف النزاع ضمن األطر املؤسسية من اجل 

ترجمتها عىل شكل إجراءات ملزمة، وزيادة قدرة النساء املتأثرات بالنزاع عىل الصمود عن طريق تحسني 

فرص كسب العيش وامكانية الوصول إىل الخدمات وتوفري الدعم املايل للنساء املعيالت ألرسهن، ودمج 

النوع االجتامعي يف أنظمة اإلنذار املبكر للوقاية من العنف يف املناطق املترضرة من النزاعات. 

املحور الثالث: متكني املرأة العراقية يف الربنامح الحكومي الوزاري لعام 2022.

لو دققنا النظر يف الربنامح الحكومي لرئيس الوزراء العراقي الحايل محمد شياع السوداين يف ترشين 

األول عام 2022 لرأينا ان الربنامج مل يهمل قضايا املرأة العراقية بل حدد يف املحور الثامن عرش تنفيذ 

البنود الخاصة بقضايا حقوق االنسان ومتكني املرأة والعمل عىل تأهيل سبل االلتزام باالتفاقيات الدولية ؛ 

وذلك من خالل اتخاذ مجموعة من إالجراءات وهي اآليت: - 

 ففي الفقرة االوىل أكد عىل تشكيل خلية مشرتكة من مكتب رئيس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الداخلية 

ملتابعة ورصد الحاالت املخالفة لبنود حقوق االنسان والظواهر السلبية االخرى يف مراكز الرشطة وأماكن 

االعتقال واتخاذ اإلجراءات القانونية بحق املخالفني. 

ويف الفقرة السادسة أكد الربنامج عىل متكني املرأة ودعمها وفقاً ملا كفله الدستور والقانون العراقي 

لحاميتها وتوفري فرص العمل املالمئة لها، ودعم برامج الحامية االجتامعية لتوفري العيش الكريم لألرامل 

واملطلقات.

أي نالحظ هنا ان قضايا املرأة مل تكن مغيبة بل حارضة وان العمل عىل تنفيذ بنود الربنامج، ورصد 

الحاالت املخالفة واملسببة للعنف ضد املرأة ومحاسبة الجناة، وتوفري فرص عمل مالمئة للمرأة، وتوفري 



املرأة ودعم  لقضايا متكني  ميزانية خاصة  االجتامعية، ورصد  الرعاية  برامج  لها من خالل  املايل  الدعم 

منظامت املجتمع املدين النسوية ماهو إال التزاماً وتنفيذاً للقرارات الدولية لضامن حامية وتعزيز حقوق 

املرأة والسيام قرار مجلس األمن 1325. 

املحور الرابع :دور منظامت املجتمع املدين يف حامية ومتكني املرأة العراقية.

تنفيذ  عىل  العمل  يف  كبرياً  دوراً  العراق  يف  النسوية  والجمعيات  املدين  املجتمع  منظامت  تلعب 

اسرتاتيجيات حامية ومتكني املرأة العراقية عن طريق األدوار املختلفة التي تقوم بها. تتمثل تلك األدوار 

يف اآليت: - 

العمل  لتنفيذ خطة  العراقية  الحكومة  املعد من قبل  العمل  النسوية مع فريق  املنظامت  1 - مشاركة 

الوطنية األوىل يف عام 2014 لتعزيز حقوق املرأة واملساهمة يف االستقرار واألمن والسالم.

2 - قيام منظامت املجتمع املدين بعمل دراسات ميدانية وجمع البيانات عن النساء املعنفات والسيام 

يف املناطق النائية، واعداد دراسات عن النساء الناجيات من النزاعات املسلحة يف محافظة املوصل وكركوك 

واالنبار وصالح الدين، وعمل ندوات وورش عمل مكثفة عن كيفية اعادة تأهيلهن وادماجهن يف املجتمع 

والسيام النازحات املتعرضات للعنف الجنيس اثناء النزاع. 

القوانني لحامية املرأة منها مسودة قانون حامية  3 - مطالبة املنظامت النسوية بترشيع العديد من 

مناهضة  واالسرتاتيجيات  القوانني  من  العديد  وتفعيل  املرأة،  ضد  العنف  مناهضة  واسرتاتيجية  االرسة 

التمييز بني الرجل واملرأة. فضالً عن املطالبات بإلغاء العديد من القوانني التي تضطهد املرأة العراقية : 

منها قانون االحوال الشخصية الجديد يف مايخص زواج الفتاة دون سن الثامنة عرش، إلغاء املادة 41 من 

الدستور، إلغاء املادة 41/1 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 1969 املعدل. واملطالبة بتجريم 

التحرش الجنيس والعمل عىل سن قانون يفرض عقوبات صارمة عىل مرتكبي هذه الجرمية، وسن قوانني 

تحد من الزواج التعسفي وعدُه زواجاً باطالً، وسن قانون يحد من الطالق التعسفي ويضمن حقوق املرأة 

املضطهدة من هذه الحالة.

4 - دور املنظامت املجتمع املدين يف عملية متكني املرأة يف حامية وتعزيز حقوقها وضامن مشاركة 

املشاركة  زيادة  واملطالبة  واالجتامعية،  واالقتصادية  السياسية  الحياة  القرار يف  عملية صنع  النساء يف 

السياسية عن طريق بزيادة نسبة الكوتا 30 % كحد ادىن يف الربملان.

النساء  تثقيف  طريق  عن  واعية  مثقفة  نسوية  كوادر  اعداد  يف  املدين  املجتمع  منظامت  دور   -  5



وتدريبهن وبلورة املهارات لديهن ليكونن عىل قدر املسؤولية يف تويل املناصب القيادية يف املؤسسات 

مواجهة  عىل  قدرتهن  وتعزيز  واالبتكارية  االبداعية  قدراتهن  تطوير  عىل  العمل  عن  فضالً  الحكومية. 

املشكالت االجتامعية واالقتصادية والعمل عىل ايجاد الحلول لها.

6 - كان ملنظامت املجتمع املدين دوراً بارزاً يف احتجاجات ترشين الشعبية عام 2019 عن طريق بناء 

الثقة لدى النساء للخروج واملطالبة بحقوقهن يف الحياة واألمن والعيش الكريم، واملطالبة باحداث تغيري 

سيايس يضمن لهن التمتع بحقوقهن وحرياتهن دون متييز. وعىل الرغم من الثقافة الذكورية السائدة يف 

املجتمع إال ان املرأة العراقية اثبتت حضورها الفعال يف االحتجاجات وقامت بادوار متعددة مابني طهي 

الطعام للمحتجني واالسعاف والتنظيف، والعمل كدروع برشية لحامية الشباب من االعتداء عليهم من قبل 

القوات االمنية، فضالً عن مشاركة النساء الكبريات يف السن اىل جانب اوالدهن والسيام بعد الدعم والتاييد 

الذي حصلت عليه املظاهرات من املرجعية الدينية يف النجف وعد دعم املتظاهرين مساوي لدعم الزائرين 

يف املراقد املقدسة األمر الذي شجع بعض النساء الكبريات او مايسمى بالنساء الزينبيات للمشاركة يف 

االحتجاجات ورفع شعارات املطالبة باالصالح لهن اسوة بالسيدة زينب بنت عيل عليها السالم وموقفها 

الشجاع يف رفض الظلم واالضطهاد. 

7 - عىل الرغم من تعرض العديد من الناشطات املدنيات إىل التهديد والخطف إال انهن مارسن دورا 

الميكن االغفال عنه يف نرش الوعي والحس الوطني لدى النساء لتعزيز مشاركتهن يف الحراك الشعبي 

والتذكري بحقوقهن القانونية ودورهن عىل احداث التغيري يف العملية السياسية ويف املجتمع.

8 - ماتقوم به منظامت املجتمع املدين من مطالبات مستمرة لحامية املرأة العراقية هو من أسهم يف 

تخصيص محور يف الربنامج الحكومي لرئيس الوزراء الحايل السيد محمد شياع السوداين عن متكني 

املرأة وتعزيز حقوقها وايجاد حلول للمشكالت التي تعاين منها.

ويف دراسة استطالعية تم اجراءها يف ايلول 2022 عىل عينة من النساء يرتاوح تحصيلهن الدرايس 

بني الدكتوراه واملاجستري والبكالوريوس ملعرفة دور منظامت املجتمع املدين يف تعزيز دور املرأة العراقية 

يف بناء السالم. 



يتضح من الشكل اعاله ان 60،8 % من النساء تدرك مدى مساهمة منظامت املجتمع املدين يف تعزيز 

املدين تسهم بشكل كبري وفعال يف  املجتمع  ان منظامت  النساء يؤمًن  املرأة، ونسبة 25،5 % من  دور 

تعزيز دور املرأة ، اما نسبة 13،7 % من النساء وهي نسبة قليلة ال ترى أي مساهمة منظامت املجتمع 

املدين يف تعزيز دور املرأة يف بناء السالم.

يف الختام، من اجل النهوض بواقع املرأة العراقية وايجاد بيئة آمنة لها ، وتعزيز مشاركتها يف ميادين 

الحياة السياسية واالقتصادية واالجتامعية البد من تكاتف جهود املؤسسات الحكومية ومنظامت املجتمع 

املدين واملراكز البحثية ملواجهة العقبات التي تحول دون حامية حقوق املرأة وتحقيق التمكني والعمل عىل 

تذليل تلك العقبات. 

كام يقع عىل عاتق منظامت املجتمع املدين مسؤولية كبرية يف العمل عىل متابعة تنفيذ خطط العمل 

الوطنية والربنامج الحكومي والتنسيق مع الجهات املختصة واعداد دراسات يف هذا الشأن. اضافة إىل 

مسؤوليتها يف نرش الوعي وتدريب وتثقيف النساء وتعريف املرأة كيفية املطالبة بحقوقها وبناء قدراتها 

وكيفية تعزيز دورها يف عملية بناء السالم ومن ثم كيفية اخذ مكانتها ودورها يف املجتمع.



من اهم التوصيات :

1 - زرع الثقة لدى املرأة العراقية لتكون عىل قدر عايل من املسؤولية يف املجاالت كافة.

2 - تثقيف املجتمع وتعريفة بقدرات املراة ومتكنها من اتخاذ قرارات بناءة.

3 - توفر االرادة السياسية الواعية واملؤمنة بقدرة املرأة يف صنع واتخاذ القرارات.

4 - ضامن مستوى معييش الئق للمرأة العراقية يحقق لها التمكني االقتصادي .

5 - توسيع مهارات املرأة عن طريق تحسني فرص التعليم والدورات التدريبية القيادية وتبادل الربامج 

والخربات التكنولوجية.

6 - رصد تخصيصات مالية الالزمة لفتح مالذات آمنة للنساء املعنفات.

7 - زيادة الكوادر العاملة يف دوائر حامية االرسة.

8 - العمل عىل ايجاد نظام احالة متكامل وبرامج تأهيل للناجيات من العنف يف مرحلة مابعد النزاع. 

9 - اقرار قانون االحزاب السياسية الذي بدوره يسهم يف زيادة مشاركة املرأة يف العملية السياسية الن 

وجود احزاب سياسية يعد عامل حاسم يف تحديد معدل لتقدم والنهوض بواقع املرأة يف الحياة السياسية. 

10 - التعاون مابني املؤسسات الحكومية ومؤسسات املجتمع املدين لتحقيق التمكني الكامل والشامل 

للمرأة العراقية.
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