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اسرتاتيجية ألجل مشاركة املرأة
٤يف عمليات الســــــالم يف نينوى

مالحظة أولية

إنَّ ورقــة االســرتاتيجية هــذه يه نتــاج التعــاون املشــرتك بــن املنظمــة األملانيــة غــري الحكوميــة “الربملــان” 
)elbarlament e.V.( والوكالــة األملانيــة للتعــاون الــدويل ش. ذ. م. م. )GIZ GmbH(، كجــزء مــن مــرشوع 
رت منظمــة الربملــان ورقــة  “تعزيــز ســبل العيــش للعائديــن والســكان املحليــن يف نينــوى، العــراق”. وقــد طــوَّ
االســرتاتيجية هــذه يف إطــار مــرشوع “اســرتاتيجية ألجــل مشــاركة املــرأة يف عمليــات الســالم يف نينــوى” 
مــن خــالل تجميــع وتنســيق مطالــب جمموعــٍة واســعة مــن أصحــاب املصلحــة يف مجيــع أقضيــة محافظــة 
نينــوى حــول إرشاك املــرأة يف عمليــات بنــاء الســالم، ويف املجــال الســيايس، ويف اجملتمــع. يجــب أن تكــون 
ــع  ــوى، واجملتم ــات نين ــاء بدلي ــوى، ورؤس ــظ نين ــراق، ومحاف ــة الع ــة إىل حكوم ــرتاتيجية املوجه ــذه االس ه
املــدين، وكذلــك املنظمــات الدوليــة، غــذاًء للفكــر ومصــدًرا لإلرشــاد ألجــل وضــع هنــٍج متماســك ومهنــي 

وشــامل لتحســن مشــاركة املــرأة يف عمليــات بنــاء الســالم يف نينــوى.

تســاعد منظمــة الربملــان األملانيــة غــري الحكوميــة الحكومــات واملجالــس النيابيــة واجملتمــع املدين، والســيما 
ــاء الســالم. ونحــن عــى  ــاٍت تهســم يف الحكــم الرشــيد، والتنميــة املســتدامة، وبن املــرأة، يف تطويــر عملي
ــرأة يف املعــرتك الســيايس ويف اجملتمــع ووجــود جمتمــٍع مــدين نابــض مــن األمــور  ــأنَّ مشــاركة امل ــاٍع ب اقتن
ذات األهميــة القصــوى لبلــوغ جمتمــٍع مســالم، ومتســامح، وينعــم باالســتقرار. تتعــرض النســاء ألشــكاٍل 
خاصــة مــن العنــف والهتجــري واالنهتــاكات اجلســيمة حلقــوق اإلنســان يف الرصاعــات املســلحة واحلــروب. 
ونتيجــًة للتجــارب الــي مــررن هبــا، فدلهيــن وجهــات نظــر وأولويــات خمتلفــة فيمــا يتعلــق باملصاحلــة وبنــاء 
الســالم. يعــوق منــع املــرأة مــن املشــاركة يف بنــاء الســالم جهــود املصاحلــة والتغــري اجملتمــي. وعــالوًة عــى 
ــا يطرحــه الرجــل.  ذلــك، فإنَّــه أمــٌر معــرتف بــه أنَّ املــرأة تطــرح حلــوالً خمتلفــة للمصاحلــة وبنــاء الســالم عمَّ
ــمَّ  ــبة ٢٠ - 3٥ ٪ إذا ت ــزداد بنس ــالم ت ــات الس ــح التفاقي ــذ الناج ــة التنفي ــاث أنَّ احتمالي ــد األبح ــت أح أثبت
تضمــن النســاء١. وبالتــايل، فأفضــل مــؤرش عــى اســتقرار الدولــة هــو النحــو الــذي ُتعاَمــل عليــه نســاؤها٢. 
ــل صــوت املــرأة العراقيــة عــى نحــٍو كاٍف يف كٍلّ مــن جهــود بنــاء الســالم الرســمية  ومــع األســف، ال ُيمثَّ
وغــري الرســمية، وغالًبــا مــا يتــمُّ اخــزال املوضوعــات الــي يجــري تناولهــا ضمــن لجــان بنــاء الســالم الحالية 
َّــا “قضايــا املــرأة”، كمــا الدعــم االجتمــايع عــى ســبيل املثــال. املؤلَّفــة مــن النســاء باإلشــارة إلهيــا عــى أهن

	 .https://www.fairobserver.com/region/middle_east_north_africa/iraq-women-peacebuilding-middle-east-politics-news-83398

	 .https://foreignpolicy.com/2012/04/24/what-sex-means-for-world-peace



اسرتاتيجية ألجل مشاركة املرأة
٥يف عمليات الســــــالم يف نينوى

األسباب اجلوهرية للتدخل

إنَّ وضــع املــرأة يف نينــوى يتســم بالبــى األرسيــة املحافظــة، خاصــًة يف املناطــق الريفيــة، وبغلبــة اجملتمــع 
ــري مــن األنشــطة  ــرأة ُمســتبَعدة إىل حــٍد كب ــزال امل ــايل، ال ت ــة. وبالت ــود العرقي ــه، وبوجــود القي ــي علي القب
االجتماعيــة، مثــل املشــاركة يف عمــل منظمــات اجملتمــع املــدين وأنشــطة بنــاء الســالم. تفتقــر العديــد مــن 
النســاء يف نينــوى للثقــة بالنفــس واإلملــام بحقوقهــن، كمــا وال ُتتــاح لهــن إال القليــل مــن فــرص التدريــب. 
ــوى بشــكٍل أكــرب مــن غريهــا مــن  ــوع االجتمــايع3 يف نين ــم عــى الن ــف القائ ــل العن تنتــرش الظواهــر مث
محافظــات العــراق، كمــا ينعــدم األمــن واإلنصــاف وتغيــب الترشيعــات ذات الجــدوى أو ال تتواجــد بشــكٍل 
كامــل، ممــا يــؤدي ملحدوديــة الهيــاكل الــي تضمــن أمــن النســاء واســتيفاء حقوقهــن. ومــع ذلــك، فمــن 
املهــم إدراك أنَّ بعــض األقضيــة قــد هشــدت تطــورات إيجابيــة. فعــى ســبيل املثــال، تســتطيع النســاء يف 
هســل نينــوى واملوصــل إىل حــدٍّ مــا املشــاركة يف املجــال الســيايس، يف حــن أنَّ ذلــك يــكاد يكــون مســتحيالً 

بالنســبة للنســاء يف تلعفــر، والقيــارة، ومحــام العليــل. 

عــى الرغــم مــن أنَّ العــراق قــد صــادق عــى مجيــع االتفاقيــات الدوليــة الرئيســية املتعلقــة بحمايــة املــرأة 
ــة تعتمــد  ــة العربي ــة يف املنطق ــة، وكان أول دول ــة واجملتمعي ــا يف الشــؤون السياســية واالجتماعي وإدماجه
خطــة عمــٍل وطنيــة لتنفيــذ قــرار مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة رقــم ١3٢٥، إال أنَّ تنفيــذ اإلجــراءات 
اخملطــط لهــا ومراقبهتــا لــم يتحققــا بعــد - وذلــك ألســباٍب مــن أهمهــا مكافحــة تنظيــم الدولــة اإلســالمية. 
ــم  ــراق وإقلي ــة ٢٠١٤ - ٢٠١٨. وضعــت حكومــي الع ــري عــن خطــة العمــل الوطني ــوى، ال ُيعــَرف الكث يف نين
ــة األوىل رقــم ١3٢٥، والــي كانــت إحــدى أواخــر اخلطــط الــي  ــة العراقي كردســتان خطــة العمــل الوطني
وضعهتــا إدارة املالكــي، وذلــك مــن خــالل تعــاون كلٍّ مــن وزارة الدولــة لشــؤون املــرأة ووزارة الداخليــة ووزارة 
الدفــاع يف بغــداد، ووزارة الداخليــة واملجلــس األعــى للمــرأة يف إقليــم كردســتان، هــذا باإلضافــة إىل مبــادرة 
خطــة العمــل الوطنيــة العراقيــة رقــم ١3٢٥، والــي مجعــت فيمــا بــن املنظمــات والشــبكات املعنيــة بحقــوق 
ــالً مفصــالً  م تحلي ــة ٢٠١٤ - ٢٠١٨ بكوهنــا ُتقــدِّ ــالد.٤ تتفــرد خطــة العمــل الوطني ــة أرجــاء الب ــرأة مــن كاف امل
ومؤثــًرا ألشــكال التميــز القانونيــة والسياســية واالقتصاديــة الــي تواجههــا املــرأة يف العــراق. ومــع ذلــك، 
ــات،  ــج واملــؤرشات، وإســناد املســؤوليات وتخصيــص املوازن ــق بالنتائ ــي تفتقــر إىل الوضــوح فيمــا يتعل فه
ل ذلــك بالفعــل  واألحــكام الــي تحــدد الكيانــات العامــة املســؤولة عــن التطبيــق، وآليــة املســاءلة. ويُشــكِّ

أحــد االنتقــادات املركزيــة املوجهــة إىل خطــة العمــل الوطنيــة األوىل رقــم ١3٢٥.

هنــاك مشــكةلٌ إضافيــة يف نينــوى تتمثــل يف االفتقــار إىل البيانــات املوثوقــة حــول وضــع املــرأة ومشــاركهتا 
السياســية يف اجملتمــع واملجــال الســيايس وبنــاء الســالم يف كل قضــاء مــن أقضيــة املحافظــة.

3  منظمــة Impunity Watch، ومجعيــة األمــل العراقيــة، ومنظمــة PAX، العنــف اجلنــي والقائــم عــى النــوع االجتمــايع يف العــراق ٢٠١3-٢٠١٨: تقريــر احلــرص، 
https://www.impunitywatch.nl/docs/ResearchReport_Mapping_SGBV_Iraq_2020_eng.pdf  :ــى ــاح ع مت

.https://www.peacewomen.org/nap-iraq ”خطة العمل الوطنية: العراق“ ،PeaceWomen ٤  رابطة
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الرؤية والرسالة والهدف

ــاء  ــات بن ــرأة يف عملي ــات لتحســن إدمــاج امل ــم التوصي ــة االســرتاتيجية هــذه يف تقدي يكمــن هــدف الورق
ــة يف  ــةل العراقي ــات الفاع ــم اجله ــأهنا أن تدع ــن ش ــي م ــع، وال ــيايس واجملتم ــرتك الس ــالم ويف املع الس
ــن  ــاواة ضم ــدم املس ــى ق ــرأة ع ــاركة امل ــق مش ــة يف تحقي ــات الدولي ــدين واملنظم ــع امل ــة واجملتم الحكوم
ــًة  ــرتاتيجية رؤي ــة االس م الورق ــدِّ ــا ُتق ــوى. كم ــالم يف نين ــاء الس ــات بن ــرصاع ويف عملي ــل ال ــراءات تحوي إج
ــن يرغبــون يف العمــل صــوب بلــوغ جمتمــٍع  وإطــاًرا عمليًّــا لصنــاع القــرار وأصحــاب املصلحــة يف نينــوى ِممَّ

ــك.  ــليمٍّ ومتماس س

تعــزم اإلســرتاتيجية املقرتحــة دعــم دور املــرأة الفعــال يف إعــادة إعمــار املحافظــة وكذلــك يف بنــاء وإرســاء 
ــياق،  ــذا الس ــون. ويف ه ــيادة القان ــدة س ــى قاع ــوى ع ــة يف نين ــة والحكومي ــة اجملتمعي ــاكل الوظيفي الهي
ــز  ــالل الرتك ــن خ ــا - م ــة - ودعمه ــالم الجاري ــة الس ــة يف عملي ــرس الثق ــين غ ــتقرار يع ــاء االس ــإنَّ إرس ف
عــى الصــدارة السياســة بــداًل مــن العنــف، والرشعيــة، واملحاســبة، واألمــن، وتماســك اجملتمــع، وتضافــر 

ــود، واملصاحلــة. اجله

هتــدف ورقــة االســرتاتيجية هــذه إىل ضــمِّ مزيــٍد مــن اإلجــراءات إىل مجــال مشــاركة املــرأة يف بنــاء الســالم 
واجملتمــع ويف العمليــات السياســية، وذلــك مــن خــالل طرحهــا لعــدة إجــراءات يف حملــٍة واضحــة وهبيــكٍل 

ــةل وُمصنَّفــة ضمــن مجــاالٍت مواضيعيــة. هســل االســتخدام كإجــراءاٍت ُمفعَّ

املهنجية

ألجــل إعــداد ورقــة االســرتاتيجية هــذه، تــمَّ إجــراء أكــر مــن ٧٠ مقابــةل مــع األفــراد من نســاٍء ورجــال يف الفرتة 
مــا بــن هشــَري أيــار/ مايــو وحزيــران/ يونيــو ٢٠٢٠. املعلومــات واآلراء حــول األمــن، وبنــاء الســالم، والعدالــة 
ــدين، واملســؤولن  ــن نشــطاء اجملتمــع امل ــدى كلٍّ م ــا ل ــمَّ مجعه ــد ت ــوى، ق ــرأة يف نين ــة، ووضــع امل االنتقالي
ــَدت  ــة. وأخــرًيا، ُعِق ــات العرقي ــي األقلي ــدى ممث ــك ل ــن، وكذل ــن والديني ــاء الِقَبلي ــن، والزعم الحكومي

ــذة للمشــاريع يف نينــوى. كذلــك املقابــالت مــع املنظمــات الُمنفِّ

وقــد أجــرت منظمــة الربملــان عقــب ذلــك أربــع مناقشــات جمموعــات تركــز مــع حــوايل عــرشة مــن املقاَبلــن 
يف كل جلســة، حيــث نوِقــَش يف إطارهــا الوضــع االجتمــايع والســيايس واجملتمــي واالقتصــادي للمــرأة 
ــت صياغــة املطالــب والتوصيــات عــى حــدٍّ ســواء. تعــدُّ توصيــات أصحــاب املصلحــة بمثابــة  يف نينــوى وتمَّ
العمــود الفقــري لورقــة االســرتاتيجية هــذه، والــي وضعــت منظمــة الربملــان مســودهتا بعــد إتمام مناقشــات 
ــَب هبــا  جمموعــات تركــز. وتــمَّ تقديــم ورقــة االســرتاتيجية هــذه يف إطــار اجتمــاع جمموعــة تركــز أخــري ورحَّ

املشاركون.

بســبب كوفيــد-١٩، لــم يتســى إجــراء معظــم املقابــالت إال فقــط عــرب الهاتــف، كمــا ولــم يتســى عقــد 
ورش العمــل واجتماعــات جمموعــات الرتكــز ســوى يف الفضــاء االفــرتايض ضمــن جلســاٍت تراوحــت مدهتــا 

بــن الســاعتن والثــالث ســاعات.
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نينوى - السياق العام للتدخل

تقــع نينــوى باعتبارهــا ثالــث أكــرب محافظــة يف العراق يف شــمال البــالد، وتتمــز بمجتمٍع متنوٍع وعشــائري 
ى الــرصاع املســتمر مــن  ــا بالــزاع املســلح والعنــف الطائــي. أدَّ بالدرجــة األوىل تأثــر مــن جانبــه تأثــًرا بالًغ
ــا فيمــا بــن كلٍّ مــن  ــة وزيادهتــا عمًق ــق االنقســامات الطائفي ــزاع املســلح إىل خل أجــل البقــاء يف طــور ال
العــرب واألكــراد واألقليــات العرقيــة األخــرى، مثــل اإليزيديــن، واآلشــورين املســيحين، والرتكمــان، ممــا 

ى إىل تفــكك جــزٍء كبــري مــن النســيج االجتمــايع للمحافظــة. أدَّ

باعتبارهــا منطقــة متنوعــة ثقافًيــا ودينًيــا، كانــت نينــوى ُعرَضــًة بوجــهٍ خــاص للهجمــات الوحشــية الــي 
َّا تنظيــم الدولــة اإلســالمية، والــذي ارتكــب فظائًعــا واســعة االنتشــار بحــق خمتلــف طوائــف شــعب  شــهن
نينــوى واســتوىل عــى مدينــة املوصــل عاصمــة القضــاء يف حزيــران/ يونيــو ٢٠١٤. ظلــت العاصمــة تحــت 
نــت قــوات التحالــف والقــوات العراقيــة املتحالفة  ســيطرة تنظيــم الدولــة اإلســالمية ملــدة عاَمــن إىل أن تمكَّ

معهــا مــن اســرتجاعها يف عــام ٢٠١٧.

مــع املعانــاة العديــدة والصدمــات عميقــة األثــر املرتبطــة بمــا مارســته خمتلــف اجلماعــات املســلحة بحــق 
الســكان مــن عنــف، هنــاك حاجــٌة ماســة للمصاحلــة وإعــادة بنــاء الثقــة والتماســك االجتمــايع. عــالوًة 
عــى ذلــك، توجــد مخــاوٌف كبــرية مــن شــحة الفــرص االقتصاديــة يف بيئــٍة ال تــزال غايــة يف الهشاشــة. 
ل العــودة اآلمنــة آلالف األقليــات النازحــة تحدًيــا رئيســيًّا آخــًرا أمــام املنطقــة، والذيــن قــد لجــأ  هــذا وتُشــكِّ
الكثــريون مهنــم إىل خــارج العــراق. مــن الصعــب احلصــول عــى التقديــرات الدقيقــة بســبب عــدم وجــود 

أرقــاٍم موثوقــة. 

ــن  ــم م ــالمية - ومعظمه ــة اإلس ــم الدول ــي تنظي ــراد أرس مقات ــن أف ــزال اآلالف م ــك، ال ي ــًة إىل ذل إضاف
ــع. ــن اجملتم ــزٍل ع ــات بمع ــن يف اخمليم ــال - نازح ــات واألطف الزوج
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الهيكل واإلطار الزمين

ــق  ــا وف ــمَّ تجميعه ــة ت ــا ملموســة خلمســة مجــاالت عمــل هام ــة االســرتاتيجية هــذه إجراءاًت تطــرح ورق
ــز، أال ويه: ــات الرتك ــات جمموع ــالت واجتماع ــاء املقاب ــم أثن ــة ومداخالهت ــاب املصلح ــات أصح توصي

السياسات والترشيعات. ١

العدالة االنتقالية وبناء السالم. ٢

النازحون. 3

وسائل اإلعالم. ٤

التعليم. ٥

يشمل كلٌّ من األقسام املواضيعية اخلمس ما ييل:

جزًء تقديميًّا يحدد املؤسسات الرئيسية املسؤولة وأصحاب املصلحة	 

توصيات عامة	 

قائمــة هبــا خطــة تشــغيلية تشــتمل عــى إطــاٍر زمــينٍّ دقيــق لإلجــراءات املحــددة، واملؤسســات املســؤولة 	 
عــن تطبيــق هــذه اإلجــراءات.

تشــري ورقــة االســرتاتيجية هــذه إىل إطــاٍر زمــين مــداه عــرشة أعــوام عــى األقــل مــن أجــل تحقيــق نجاحــاٍت 
ملحوظــة يف مجــال إرشاك املــرأة يف عمليــات الســالم وتغيــري مواقــف الرجــال - والنســاء - تجــاه دور املــرأة يف 
بنــاء ســالٍم دائــم بالعــراق. يمكــن أن يكــون للعديــد مــن اإلجــراءات املقرتحــة تأثــرًيا فورًيــا، يف حــن توضــع 

اإلجــراءات أخــرى لتكــون ذات تأثــرٍي عــى املــدى البعيــد.

نطاق ورقة االسرتاتيجية وقيودها

ــا  ــي قدمه ــات ال ــى املعلوم ــايس ع ــكٍل أس ــذه بش ــرتاتيجية ه ــة االس ــددة يف ورق ــراءات املح ــز اإلج ترتك
ــس  ــة تعك ع ــات اجمُلمَّ ــن أنَّ التوصي ــم م ــك، وبالرغ ــارهتم. ولذل ــرت استش ــن ج ــة الذي ــاب املصلح أصح
َّــا ال  الحاجــات الُمتَوخــاة جملموعــٍة متنوعــة مــن بــن أصحــاب املصلحــة مــن شــى أنحــاء نينــوى، إال أهن
ــل  ــة تظ ــراءات الُمقرتَح ــال اإلج ــة إعم ــإنَّ درج ــك ف ــة. وكذل ــل املمكن ــاالت التدخ ــع مج ــرق إىل مجي تتط
نســبًيا محــدودة، لكــون معظــم هــذه اإلجــراءات تتطلــب التخطيــط والتنســيق ضمــن جمموعــات عمــل 
ــذي  ــر ال ــوى، األم ــة نين ــةل بمحافظ ــات ذات الص ــة ويف املديري ــزة الحكومي ــل األجه ــددة بداخ ــان مح ولج

ــد مــن األعمــال امللموســة. ــرتاح املزي ــل اق ــة قب ــع املؤسســات املعني يجــب مناقشــته م
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حمركات التغيري

العديــد مــن املطالــب الــي ُطِرَحــت يف اجتماعــات جمموعــات الرتكــز ال يمكــن تنفيذهــا إال عــى الصعيــد 
َّــا تقتــي العمــل عى مســتوى الحكومة الوطنيــة العراقيــة، كتغيري الترشيعــات، ومكافحة  الوطــين، إذ أهن
الفســاد واحملســوبية، وتعزيــز مشــاركة املــرأة يف مجلــس النــواب الوطــين، وســن الترشيعــات ملعاجلــة العنف 
ضــد املــرأة، وكذلــك مراجعــة أجــزاٍء مــن املناهــج املدرســية. ومــع ذلــك، وجلعــل هــذا األمــر ممكًنــا، يجــب 
ــوية  ــات النس ــب املنظم ــط أن تلع ــي فق ــين. وال يك ــد الوط ــى الصعي ــب ع ــذه املطال ــم ه ــم لدع التنظي
ومنظمــات حقــوق اإلنســان دوًرا نشــًطا بشــأن هــذه القضايــا، بــل املســألة باألرجــح تتعلــق بكســب دعــم 
ــز التغيــري  مجلــس النــواب والحكومــة والزعمــاء الِقَبليــن والدينيــن فيمــا يتعلــق بتــك الشــواغل وبتعزي

الســيايس والثقــايف عــى حــدٍّ ســواء باتخــاذ اإلجــراءات املناســبة وبــذل اجلهــود الدؤوبــة.

ــع  ــا لدف ــرًكا هاًم ــوية - حم ــات النس ــطات واملنظم ــب الناش ــة - إىل جان ــات املحلي ــالت واجملتمع ــدُّ العائ تع
عجــةل التغيــري الثقــايف واالجتمــايع إىل األمــام. وتعتــرب مشــاركهتن رشًطــا البــد منــه مــن أجــل إجــراء حــواٍر 
وطــينٍّ ناجــح. وإذا أمكــن كســب دعــم العائــالت والقبائــل وزعمــاء األقليــات العرقيــة والقيــادات الدينيــة 
واجملتمعــات املحليــة لصالــح قضايــا املســاواة بــن اجلنســن ومشــاركة املــرأة عــى قــدم املســاواة، وكذلــك 
يف تحقيــق قــدٍر أعظــم مــن التســامح الديــين واالجتمــايع، فعندئذٍ ستســنح الفرصــة لالســتماع للمطالب 

املرشوعــة للنســاء وتحقيقهــا.

ــى  ــراق واإلدارات ع ــة الع ــن حكوم ــاون أوالً ب ــوم التع ــوار ويق ــَرى احل ــب أن ُيج ــر، يج ــذا األم ــح ه ولينج
مســتوى املحافظــات واألقضيــة، وبــن مكتــب املحافظــة واجملتمعــات املحليــة، وأخــرًيا بــن املنظمــات غــري 
م مــن املنظمات  الحكوميــة والقيــادات الدينيــة والعرقيــة والِقَبليــة. وعــالوًة عــى ذلــك، يعتــرب الدعــم الُمقــدَّ
غــري الحكوميــة الدوليــة والــدول الرشيكــة مــن العوامــل الهامــة للنجــاح. وإنَّ دراســة وتحليــل االحتياجــات 
ــه  ــة وتصميــم املرشوعــات بمــا يتمــاىش مــع تــك االحتياجــات لهــو أمــٌر ل ــة اخملتلفــة بدقــٍة وعناي املحلي
أهميــًة بالغــة يف أقضيــة نينــوى بــكلِّ مــا هبــا مــن اختالفــات. ســتختلف مشــاركة الناشــطات مــن النســاء 
بقــدٍر كبــري يف املناطــق الشــمالية مــن املوصــل وهســل نينــوى عهنــا يف األقضيــة اجلنوبيــة واألقــى رشًقــا 
مــن املحافظــة. واحلــوارات املحليــة، والــي تربهــن عــى أنَّ االتفاقــات الالمركزيــة مــن شــأهنا أن ُتفــي 
َّــا أمثــةل يمكــن أن  َّ أن ُينَظــر إلهيــا عــى أهن إىل تحقيــق املزيــد مــن األمــن والرخــاء واملســاواة للمــرأة، يتعــن

تنصــب يف حــواٍر وطــينٍّ شــامل.

ــا تنبــع األهميــة  ــة دون التغيــري الناجــح. ومــن هن تســتمر املشــاركة غــري املنحــازة لدلعــم الــدويل يف احليول
ــادل املعلومــات وإقامــة عالقــات التعــاون عــى نحــٍو يتســم بالشــفافية. ويجــب أن يعطــي  القصــوى لتب
املانحــون للمنظمــات الدوليــة واملحليــة فســحًة كافيــة لبنــاء وتعزيــز هــذا التعــاون املشــرتك، وينبــي عــى 
ــك  ــا كان ذل ــا وكلم ــآزر حيثم ــق الت ــل تحقي ــن أج ــام م ــدويل بالتم ــم ال ــيق الدع ــة تنس ــات املانح الحكوم

ــا. ممكًن
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إجراءات التدخل

١. السياسات/ الترشيعات

ــف، ومعظــم مطالهبــم ال  ناقــش أصحــاب املصلحــة مســألة املشــاركة السياســية للمــرأة بشــكٍل ُمكثَّ
يمكــن تبنهيــا وتنفيذهــا عــى الصعيــد الوطــين إال مــن خــالل مجلــس النــواب والحكومــة العراقيــة:

اعتمــاد حصــٍة دســتورية تضمــن للمــرأة نســبة ٥٠٪ يف املجالــس النيابيــة ومجيــع املناصــب الحكوميــة أ. 
عــى املســتويات الوطنيــة واإلقليميــة واملحليــة.

اعتمــاد حصــٍة دســتورية تضمــن للمــرأة نســبة ٥٠٪ يف املجالــس النيابيــة ومجيــع املناصــب الحكوميــة ب. 
عــى املســتويات الوطنيــة واإلقليميــة واملحليــة.

تعديــل مجلــس النــواب العــرايق لترشيعاتــه ألجــل دعــم املــرأة ومحايهتــا، وذلــك بما يشــمل تعديــل كلٍّ ج. 
مــن: قانــون االنتخابــات، وقانــون األحــزاب السياســية، والترشيعــات الخاصــة بعمــل املــرأة، وقانــون 

األحــوال الشــخصية، وقانــون العقوبــات، وقانــون مناهضــة العنــف األرسي.

ــام يف د.  ــاع الع ــوبية يف القط ــاد واحملس ــح الفس ــي تتي ــوات ال ــد الفج ــد وس ــى تحدي ــة ع ــل الدول عم
ــوى. نين

ز دور املرأة يف احلياة العامة واالجتماعية.ه.  زيادة الدعم املوجه إىل تفعيل أجندٍة معينة ُتعزِّ

انظر اإلجراء العارش. ٥
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اخلطة التشغيلية

 ُيعــدُّ غيــاب املــرأة عــن احليــاة العامة وعــدم وصولها إىل ســلطة اتخاذ القرار مشــكةًل جمتمعيًة عامــة وعميقة.
يف انتخابــات مجلــس النــواب األخــرية يف أيــار/ مايــو ٢٠١٨، ترشــح عــدٌد غــري مســبوق مــن النســاء )مــا يقــارب 
ــة  ــرب احلص ــواب. وتعت ــس الن ــد يف مجل ــى مقاع ــن ع ــاء حصل ــن النس ــط م ــن ٢٥٪ فق ــرأة(، ولك ٢٠١١ ام
ــرأة  ــل امل ــى أنَّ تمثي ــر ع ــرص األم ــم يقت ــرأة. ول ــام امل ــايج أم ــز الزج ــة الحاج ــة ٢٥٪ بمثاب ــتورية البالغ الدس
ــًدا نســبة الـــ ٢٥٪ املنصــوص علهيــا فحســب، بــل  ــم يتجــاوز أب ــة ل يف أعــى مســتويات السياســة العراقي
َّــن يتــمُّ اســتغاللهن  ينظــر الكثــريون إىل النســاء اللــوايت نجحــن يف تأمــن مقعــٍد نيــايب أو منصــب عــى أهن
َّــن يفتقــرن إىل الســلطة الالزمــة للتأثــري  بصفــٍة رمزيــة. وُينَظــر إىل النائبــات عــى نطــاٍق واســع عــى أهن
عــى النــواب اآلخريــن وملنــارصة حقــوق املــرأة. وفضــالً عــن ذلــك، لــم يتــّم إرشاك أي امــرأٍة يف تشــكيل 

الحكومــة.

وعــالوًة عــى ذلــك، قيــل أنَّ للمشــاركة السياســية ســمعًة ســيئة. بالتــايل، تدعــو الحاجــة إىل املنــارصة 
بطريقــٍة إيجابيــة إلرشاك املزيــد مــن النســاء يف مضمــار السياســة. كمــا وإنَّــه أيًضــا مــن الــروري أن يتــمَّ 
ــل لفهــٍم مشــرتك للقوانــن بــن صفــوف املواطنــن، وزعمــاء القبائــل، ورجــال الديــن، وذلــك ألجــل  التوصُّ
ــل ملثــل هــذا الفهــم املشــرتك  تنفيــذ القوانــن القائمــة. وسيســاعد النقــاش العــام ورشح القوانــن يف التوصُّ

للقوانــن.

وقــد اعتمــد مجلــس النــواب العــرايق يف ترشيــن الثــاين/ نوفمــرب ٢٠١٩ قانوًنــا قــى ـب “إهنــاء عمــل” مجالــس 
ــات مجالــس  ــون انتخاب ــاين لقان ــل الث ــون رقــم )٢٧( لســنة ٢٠١٩ بشــأن التعدي ــة )القان املحافظــات واألقضي
املحافظــات واألقضيــة رقــم )١٢( لســنة ٢٠١٨، والــذي أقــره مجلــس النــواب العــرايق ونـُـرِشَ يف العــدد ٤٥٦٦ مــن 
اجلريــدة الرســمية )جريــدة الوقائــع العراقيــة( الصــادر بتاريــخ ٩ كانــون األول/ ديســمرب ٢٠١٩(. واعتــربت عــدة 
ى إىل أنَّ بعــض  محافظــات أنَّ هــذا القانــون غــري دســتوري بموجــب املــادة ١٢٢ مــن دســتور العــراق، مــا أدَّ
ــًة الحكــم بعــدم  ــا طالب ــة العلي ــة أمــام املحكمــة االتحادي ــك دعــوى قضائي املحافظــات قــد قامــت بتحري
دســتورية القانــون. ولــم ُتصــِدر املحكمــة االتحاديــة العليــا حــى اآلن حكًمــا يف طعــون املحافظــات بعــدم 
دســتورية القانــون. وتبًعــا للقانــون، تســتخدم ورقــة االســرتاتيجية مصطلــح “املحافــظ” أو “رئيــس البدليــة”.
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اإلجراء األول

م حصة ال تقل عن ٢٥٪ للنساء يف املناصب 	  ُيرىج النظر يف إصدار محافظ نينوى ملرسوم ُينظِّ
الحكومية ولجان السالم الحكومية يف نينوى.

من؟
محافظ نينوى، رؤساء بدليات نينوي، قسم تمكن املرأة 

والطفل يف ديوان محافظة نينوى، املنظمات النسوية 
بدعم من املنظمات املحلية والدولية، اإلعالم.

٢٠٢٠ - فصاعدًامىت؟

اإلجراء الثاين

إطالق مبادرة ألجل تعديل قانون االنتخابات:

لة، والي تحول دون فوز النساء من املرتشحات املستقالت 	  تغيري طريقة “سانت-الغو” الُمعدَّ
باالنتخابات.

َّا ترسي عى كافة االنتخابات عى 	  ل الحد األدىن وبأهن التوضيح القانوين لكون حصة الـ ٢٥٪ تُشكِّ
املستوى الوطين، واإلقلييم، واملحي.

ضمان حدٍّ أدين لتمثيل النساء املنتميات ألقليٍة ما.	 

كفالة أنَّه يف حال خلو مقعٍد كانت تشغهل امرأة سيتمُّ شغهل بامرأة أخرى. 	 

أعضاء مجلس نواب نينوى، قسم تمكن املرأة والطفل من؟
٢٠٢٠ - ٢٠٢٢مىت؟يف ديوان محافظة نينوى، املنظمات النسوية 

اإلجراء الثالث

منارصة إجراء األحزاب السياسية يف محافظة نينوى لتقييٍم ذايت بشأن

وضع املرأة بداخل احلزب.	 

تمثيل املرأة يف املناصب القيادية احلزبية.	 

مطالب املرأة يف الربنامج احلزيب.	 

ترشيح النساء لالنتخابات )مجلس النواب، املجالس املحلية، املفوضيات، اللجان(.	 

وضع اسرتاتيجية لزيادة مشاركة املرأة يف األحزاب السياسية يف نينوى	 

٢٠٢١ - ٢٠٢3مىت؟األحزاب السياسية يف نينوى املنظمات النسويةمن؟
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اإلجراء الرابع

استحداث معهد لتدريب القيادات النسوية يف املوصل من أجل تحسن مشاركة املرأة يف املجال 
السيايس ويف اجملتمع يف نينوى. وقد ُتغطي الدورات التدريبية ما يي:

برامج قيادية للمرأة يف محافظة نينوى.	 

تدريب النائبات من نينوى من أجل العمل بفاعلية يف مجلس النواب )العمل الربملاين، كيفية تمثيل 	 
دوائرهن االنتخابية بشكٍل فعال، كيفية تصميم برنامٍج سيايس، كيفية تنفيذه، كيفية العمل ضمن 

األحزاب السياسية، العمل اإلعاليم(.

تدريب النساء لتمكيهنن من تويل مناصب قيادية يف محافظة نينوى )الحكومة وغريها من مواقع 	 
صنع القرار(

ورش عمل حول حقوق املرأة وكيفية معاجلة الشكاوى، ومهارات القيادة لدى املرأة. 	 

٢٠٢١ - ٢٠٢3مىت؟جامعة املوصل بدعم من املنظمات الدولية واملحليةمن؟

اإلجراء الخامس

محالت منارصة ودورات تدريبية هبدف الوصول إىل قرارات حكومية مراعية بشكٍل أفضل لالعتبارات 
اجلنسانية يف محافظة نينوى من أجل تفعيل قوانن املحافظة والترشيعات الوطنية بشكٍل أكرب، 

وكذلك االتفاقيات الدولية املتعلقة بالنوع االجتمايع الي وقعت علهيا العراق.

محالت توعية بالنوع االجتمايع ُتليق الضوء عى الصور النمطية للجنسن يف املناطق احلرية 
والريفية.

قســم تمكــن املــرأة والطفــل يف ديــوان محافظــة نينــوى من؟
٢٠٢١ - ٢٠٢٥مىت؟بدعــم مــن املنظمــات الدوليــة واملنظمــات النســوية

اإلجراء السادس

تأسيس مجلس للمرأة يف نينوى يشمل النساء من كافة أطياف اجملتمع عى املستوى املحي ألجل 
منح مطالب املرأة يف نينوى وزًنا أكرب وزيادة آفاقها يف النجاح. 

رؤســاء البدليــات، قســم تمكــن املــرأة وشــؤون الطفــل من؟
ــوان محافظــة نينــوى، املنظمــات النســوية ٢٠٢١مىت؟يف دي
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اإلجراء السابع

منارصة اعتماد وتنفيذ خطة العمل الوطنية ٢٠١٩ - ٢٠٢٣ يف نينوى.

التدريب عى قرار مجلس األمن رقم ١3٢٥ وقرارات املتابعة، وإرشاك املرأة يف عمليات بناء السالم 	 
الي تسهتدف مسؤويل الحكومة املحلية، وأعضاء لجان السالم املحلية، وأفراد الرشطة واجليش 

والعسكرين.

شن محالت عمومية ألجل نرش املعلومات بشأن خطة العمل الوطنية يف نينوى.	 

عقد ورش عمل حول فهم وتنفيذ خطة العمل الوطنية عى مستوى املحافظات وعى املستوى 	 
املحي تسهتدف رؤساء البدليات واملسؤولن الحكومين واملنظمات غري الحكومية

عقد ورش عمل لإلحاطة بخطة العمل الوطنية ومناقشهتا عى مستوى املحافظات وعى املستوى 	 
املحي لرؤساء البدليات واملسؤولن الحكومين واملنظمات غري الحكومية يف نينوى

تدريب املسؤولن والعنارص املؤثرة يف التغيري اجملتمي يف نينوى )أي زعماء العشائر الذين يمكن 	 
أن يلعبوا دوًرا يف محاسبة املسؤولن( عى مشاركة املرأة وتنفيذ خطة العمل الوطنية ٢٠١٩-٢٠٢3 يف 

نينوى،

تخصيص مزانية لتنفيذ خطة العمل الوطنية يف نينوى لقسم تمكن املرأة والطفل يف ديوان 	 
محافظة نينوى، واجملتمعات املحلية، واملنظمات النسوية.

تحديد جداول زمنية لتنفيذ تدابري خطة العمل الوطنية.	 

وضع آلية مراقبة إلعمال خطة العمل الوطنية.	 

قسم تمكن املرأة والطفل يف ديوان محافظة نينوى، من؟
٢٠٢٠ - ٢٠٢3مىت؟املنظمات النسوية بدعم من املنظمات الدولية

اإلجراء الثامن

م القــذف واإلهانــة والتحــرش  مبــادرة مشــرتكة ألعضــاء مجلــس نــواب نينــوى ألجــل إدخــال قانــون ُيجــرِّ
علنـًـا باملرشــحات خــالل احلمــة االنتخابيــة يف نينــوى.

أعضاء مجلس نواب نينوى، قسم تمكن املرأة والطفل من؟
٢٠٢١مىت؟يف ديوان محافظة نينوى، املنظمات النسوية



اسرتاتيجية ألجل مشاركة املرأة
١٥يف عمليات الســــــالم يف نينوى

اإلجراء التاسع

مبادرة مشرتكة لكلٍّ من أعضاء مجلس نواب نينوى وقسم تمكن املرأة والطفل يف ديوان محافظة 
نينوى، وذلك لرفع مرشوع قانون ملناهضة التميزي من شأنه أن يحىم املرأة من تعرهضا للتميز يف 

حياهتا املهنية ويف اجملتمع والسياسة، وسيتمُّ وضع مرشوع القانون بالتنسيق مع منظمات اجملتمع 
املدين النسوية واملنظمات الي تمثل األقليات. 

من؟
أعضاء مجلس نواب نينوى، قسم تمكن املرأة والطفل 
يف ديوان محافظة نينوى، املنظمات النسوية بدعم من 

املنظمات الدولية
٢٠٢١ - ٢٠٢3مىت؟

اإلجراء الحادي عرش

مبادرة مشرتكة لكلٍّ من أعضاء مجلس نواب نينوى ومحافظ نينوى من أجل إصالح قانون األحوال 
الشخصية وقانون اجلنسية العراقية بغية تمكن املرأة من منح اجلنسية والديانة غري املرشوط 

لألطفال.

من؟
ــوى،  ــظ نين ــوى، محاف ــن نين ــواب م ــس الن ــاء مجل أعض
قســم تمكــن املــرأة والطفــل يف ديــوان محافظــة نينــوى، 

املنظمــات النســوية
٢٠٢٠ - ٢٠3٠مىت؟

اإلجراء العارش

مبادرة مشرتكة لكلٍّ من أعضاء مجلس النواب ومحافظ نينوى من أجل دعم إصالح قانون العقوبات

إلغاء القاعدة الترشيعية الي ُيعفَ بموجهبا الُمغتَِصب من العقوبة إذا تزوج من الضحية.	 

إلغاء املادة ٤١ من قانون العقوبات الي تنص برصيح العبارة عى أنَّه ال جريمة إذا وقع الفعل 	 
ر بمقتى القانون، عى سبيل املثال عند “تأديب” الزوج لزوجته. استعمااًل حلٍق ُمقرَّ

اعتماد قانون مناهضة العنف األرسي من قبل مجلس النواب.	 

من؟
أعضاء مجلس نواب نينوى، محافظ نينوى، رؤساء 

البدليات، قسم تمكن املرأة والطفل يف ديوان محافظة 
نينوى، املنظمات النسوية

٢٠٢٠ - ٢٠٢٢مىت؟



اسرتاتيجية ألجل مشاركة املرأة
١٦يف عمليات الســــــالم يف نينوى

اإلجراء الثاين عرش

تخصيص املوازنات لتحسن وضع املرأة االقتصادي من خالل التعليم، ومراكز الرعاية الهنارية 
لألطفال، وتكافؤ املرتبات يف مجيع املؤسسات الحكومية، وكذلك املوازنات لتحسن مشاركة املرأة 

عرب إتاحة سبل احلوار مع اجملتمع املدين وأصحاب املصلحة يف محافظة نينوى.

٢٠٢١ - ٢٠3٠مىت؟محافظ نينوىمن؟

اإلجراء الرابع عرش

تطوير نظام إحصايئ شامل للمحافظة ككل )بشأن مشاركة املرأة السياسية واجملتمعية، وإدماج 	 
املرأة يف املجالس واللجان عى مستوى املحافظة، وتمثيل النساء يف لجان السالم املحلية، واملشاريع 
الرامية إىل تمكن املرأة( وبناًء عليه، يمكن إطالق املبادرات بالنحو الذي يتناسب بشكٍل أفضل مع 

االحتياجات وبقدٍر أكرب من التآزر ما بن املنظمات وأصحاب املصلحة

مراقبة ومجع املعلومات حول أسباب الزاع.	 

إجراء البحوث العلمية حول قضايا النوع االجتمايع.	 

من؟

اجلهاز املركزي لإلحصاء، 
ومؤسسات البحث، واخلرباء 

املحلين منظمات اجملتمع املدين 
واملنظمات الدولية

مىت؟

٢٠٢٠ - ٢٠3٠: يجب تحديث املعلومات 
َّ وضع اإلطار العام  باستمرار، يتعن

لنظام إحصايئ شامل وقاعدة 
بيانات ومجع بيانات اإلدخال عى 

مستوى واسع يف٢٠٢٠ - ٢٠٢١

اإلجراء  الثالث عرش

نرش مجيع القوانني ومسودات القوانني عى املواقع اإللكرتونية الحكومية والنيابية.	 
رشح ومراقبة إنفاذ القوانني عرب مكاتب املحافظة، والوسائط اإلعالمية، ومنظمات اجملتمع املدين.	 

ــات من؟ ــالم، منظم ــوى، اإلع ــظ نين ــواب، محاف ــس الن مجل
ــدين ــع امل ٢٠٢١- فصاعدًامىت؟اجملتم



اسرتاتيجية ألجل مشاركة املرأة
١٧يف عمليات الســــــالم يف نينوى

٢. العدالة االنتقالية وبناء السالم

ــاة  ــة، ومقاض ــل املصاحل ــة، مث ــة االنتقالي ــة بالعدال ــات املتعلق ــع املوضوع ــة مجي ــاب املصلح ــش أصح ناق
ــي: ــا ي ــية كم ــب الرئيس ــت املطال ــالم. وكان ــاء الس ــا، وبن ــاف الضحاي ــاة، وإنص اجلن

ــة أ.  ــم املرتكب ــا للجرائ ــا خاًص ــويل اهتماًم ــة ُت ــة الدولي الدعــوة إىل رفــع دعــوى أمــام املحكمــة اجلنائي
ــات. بحــق النســاء والفتي

التحقيق باستفاضة يف اجلرائم وضمان تعويض ضحايا العنف ضد املرأة.ب. 

تتمكن املرأة من اإلبالغ عن االنهتاكات واجلرائم.ج. 

مها النساء بلجان بناء السالم.د.  د من تنفيذ التوصيات ذات الجدوى الي ُتقدِّ التأكُّ

القيــام بحمــالت توعيــة لتغيــري النظــرة ومعاجلــة التميــز ضــد النســاء ذوات الصــةل بتنظيــم الدولــة ه. 
اإلســالمية*، ووضــع برامــج إلعــادة إدمــاج هــؤالء النســاء

ملطالبــة بمراعــاة األصــول القانونيــة فيمــا يتعلــق بالنســاء مــن نينــوى املشــتبه يف وجــود وجــه صــةل و. 
فيمــا بيهنــن وبــن تنظيــم الدولــة اإلســالمية والــاليت تتواجــدن يف مرافــق االحتجــاز، واملطالبــة 

ــت براءهتــن. ــاليت ثَُبتَ ــع النســاء ال ــراج عــن مجي باإلف

اخلطة التشغيلية

ــز عــى ثالثــة  م اخلطــة التشــغيلية مهنًجــا متعــدد املســتويات للعدالــة االنتقاليــة ذا منظــوٍر جنســاين ُيركِّ ُتقــدِّ
ــة وجــرب  ــات عادل ــة، وإجــراء تحقيق ــات املحلي ــن اجملتمع ــة حــواٍر محــي ب ــل يف: إقام أركاٍن رئيســية تتمث
ضحايــا العنــف، وإعــادة دمــج النســاء واألطفــال الُمنتَســبن لتنظيــم داعــش. هيــدف هــذا املهنــج إىل معاجلــة 
ــاء الســالم ســتتمُّ إعاقهتــا مــا لــم يتــّم  ــأنَّ أي أنشــطة لبن تعقيــد املظالــم يف محافظــة نينــوى، ويُســلِّم ب

اتخــاذ خطــواٍت كافيــة نحــو العدالــة، وتعويــض الضحايــا، ومصاحلــة طوائــف اجملتمــع.

هنــاك العديــد مــن منظمــات اجملتمــع املــدين الدوليــة واملحليــة الــي تعمــل بشــكٍل رئيــي عــى توثيــق 
ــة.  ــة بالتعويضــات وإجــراء التحقيقــات الوافي ــة، واملطالب ــات الدولي ــر إىل اآللي ــم التقاري االنهتــاكات، وتقدي
وعــالوًة عــى ذلــك، فقــد تــمَّ إنشــاء لجــاٍن جمتمعيــة لبنــاء الســالم عــى املســتوى املحــي. ومــن جانــب 
الحكومــة، يجــب أن تشــارك جلنــة التعايــش والســلم اجملتمــي، وبالتحديــد قســم تمكــن املــرأة، وجلنــة 

التعويضــات يف نينــوى يف تنفيــذ هــذه التوصيــات. كمــا ويجــب أن يشــارك أيًضــا محافــظ نينــوى.

٦- النســاء الــاليئ لــم يرتكــن جرائــم )ويشــمل ذلــك أطفالهــن( ولــم يدعمــن تنظيــم الدولــة اإلســالمية، ولكــن الــاليت ينتــيم فــرٌد أو أكــر مــن أرسهــن إىل 
التنظيــم.



اسرتاتيجية ألجل مشاركة املرأة
١٨يف عمليات الســــــالم يف نينوى

اإلجراء األول

ُتنِش الحكومة اللجان لتقيص احلقائق واملصاحلة بالتشاور مع منظمات اجملتمع املدين املحلية 
والدولية. تعمل تك اللجان من جانهبا عى تمكن ودعم اجملتمعات املحلية إلقامة حواٍر محي دائم 

يف مجيع أنحاء نينوى بمشاركة كلٍّ من النساء، والشباب، والزعماء الِقَبلين والدينين، واألقليات 
العرقية، واملوظفن الحكومين املحلين. يتمُّ اتخاذ خطواٍت جادة نحو تنفيذ التوصيات الُمنَبثقة عن 

هذا احلوار املحي. تعزيز احلوار مع الزعماء الدينين والِقَبلين حول بناء السالم ومشاركة املرأة يف 
عمليات بناء السالم.

من؟

رؤساء بدليات محافظة 
نينوى، منظمات 

اجملتمع املدين املحلية، 
املنظمات الدولية، 

اخلرباء املحليون

 مىت؟

٢٠٢٠ - ٢٠٢١: مشاورات مع منظمات اجملتمع املدين 
املحلية والدولية ومع الزعماء املحلين هبدف 

تأسيس اللجنة
٢٠٢١ - ٢٠٢٢: إطالق اللجنة يف نينوى وإعمال 

منصة احلوار
٢٠٢٢ - ٢٠٢٥: وضع خطة لتنفيذ توصيات اللجنة

٢٠٢٥ - ٢٠3٠: تنفيذ توصيات اللجنة

اإلجراء الثاين

تأسيس شبكة من النساء )الناشطات( واجلهات الفاعةل يف مجال بناء السالم يف نينوى من خالل:

قاعدة بيانات رقمية وخريطة رقمية للنشطاء واجلهات الفاعةل يف مجال السالم والتوعية بالنوع 	 
عة يف مجاالٍت مواضيعية مرئيًة عى خريطة  االجتمايع، ويجب أن تكون اجلهات الفاعةل اجمُلمَّ

تفاعلية مع موقع كلٍّ مهنا ووصٍف موجز لنشاطها باإلضافة إىل تفاصيل االتصال.

منصة اتصاالت رقمية حول النوع االجتمايع، وتمكن املرأة، وبناء السالم.	 

مؤتمر إقلييم سنوي للشبكة حول النوع االجتمايع، وتمكن املرأة، واجلهات الفاعةل يف السالم 	 
يف نينوى

م خدمات الدعم النفي واالجتمايع للناجيات من  إنشاء شبكة من منظمات اجملتمع املدين الي ُتقدِّ
العنف لتنسيق اجلهود وتبادل أفضل املمارسات.

منظمات اجملتمع املدين املحلية، من؟
٢٠٢١ - ٢٠٢٥مىت؟املنظمات الدولية



اسرتاتيجية ألجل مشاركة املرأة
١٩يف عمليات الســــــالم يف نينوى

اإلجراء الثالث

االنخراط يف حوار مع اإلعالم املحيل واملؤسسات الحكومية ومنظمات اجملتمع املدين حول إعادة 
تأهيل الضحايا واألسلوب اللغوي الُمستَخدم يف الحديث عن كلِّ ما يتعلق بتنظيم الدولة اإلسالمية 

)نساء الدواعش أو عبيد اجلنس مثاًل(.

وضع بروتوكول ومدونة أخالقية لإلعالم حول كيفية تغطية حاالت العنف اجلني والعنف القائم 	 
عى النوع االجتمايع وكيفية تغطية قصص ضحايا تنظيم الدولة اإلسالمية.

تغيري املصطلحات املتداولة والُمستخَدمة لوصف النساء من ضحايا تنظيم الدولة اإلسالمية، مثاًل 	 
من “عبيد اجلنس” إىل “اخملطوفات”.

من؟
محافظ نينوى، رؤساء البدليات، 
منظمات اجملتمع املدين املحلية، 

املنظمات الدولية، اإلعالم املحي
مىت؟

 ٢٠٢٠: بدء احلوار بعقد مؤتمر
٢٠٢١ - ٢٠٢٢: االتفاق عى بروتوكول 

ومدونة أخالقية وإصدارهما

اإلجراء الرابع

تطوير آلياٍت آمنة لتليق الشكاوى وتوفري احلماية للُمبلِّغن أو الُمبلِّغات عن اخلروقات

د بتقنياٍت حديثٍة خمتلفة تستخدمها النساء املحليات، مثل واتس 	  إنشاء ديواٍن محي للمظالم ُمزوَّ
آب، وسيغنال، و/ أو غريها من التطبيقات، السيما يف املناطق الريفية، بحيث يمكن للنساء تقديم 

الشكاوى دون الكشف عن هويهتن واحلصول تبًعا لذلك عى املساعدة.

التعاون مع وسائل اإلعالم املحلية إلرشاك املواطنن وتليق الشكاوى دون الكشف عن هويهتم.	 

رؤساء البدليات، منظمات اجملتمع املدين املحلية، من؟
٢٠٢١ - ٢٠٢٢مىت؟املنظمات الدولية، اإلعالم املحي، 



اسرتاتيجية ألجل مشاركة املرأة
٢٠يف عمليات الســــــالم يف نينوى

اإلجراء السادس

تعزيز اتفاقيات السالم املحلية )أو “املواثيق” أو “عهود الرشف”( لدى اجلماعات املتورطة يف الزاع 
)القبائل والعشائر واجملموعات العرقية والدينية اخملتلفة، الشيوخ(. وحيث أنَّ التفاوض عى اتفاقيات 

السالم املحلية هذه من شأن الرجال، فيمكن اتخاذ اخلطوات التالية ملشاركة املرأة:

د من أنَّ عملية 	  تشكيل جمموعة نسوية عند بدء املفاوضات للتوصل التفاقية سالم محلية والتأكُّ
االختيار تشمل النساء املؤثرات والاليت يحظن باإلحرتام يف جمتمعاهتن.

صياغة اجملموعة النسوية للمطالب والتوصيات بشأن اتفاقية السالم املحلية.	 

عقد مقابالت مشرتكة بن املفاوضن الذكور وعضوات اجملموعة النسوية.	 

دعوة النساء إىل جوالت التفاوض.	 

إدراج مطالب اجملموعة النسوية يف اتفاقية السالم.	 

حضور اجملموعة النسائية لتوقيع اتفاقية السالم	 

رؤساء البدليات، املنظمات غري الحكومية الدولية، من؟
٢٠٢٠ - ٢٠٢٥مىت؟منظمات اجملتمع املدين

اإلجراء الخامس

ضمان مصاحلة وتعويض الضحايا والناجن من خالل عملية إعادة تأهيل تشمل املنظومتني 
الترشيعية واالجتماعية. ضمان إجراء التغيريات الترشيعية الالزمة.

إنفاذ قانون تعويض ضحايا تنظيم الدولة اإلسالمية رقم )٨١( لسنة ٢٠١٧.	 

ذ يف نينوى بموجب القانون رقم )٨( 	  إنفاذ قانون مكافحة اإلتجار بالبرش رقم )٢٨( لسنة ٢٠١٢ )الُمنفَّ
لسنة ٢٠١٨ الصادر بإقليم كردستان العراق.

إجراء دراسة لتقييم عملية إنفاذ تك القوانن بعيهنا وإدخال التعديالت الترشيعية الالزمة تبًعا لذلك.	 

توفري الدعم القانوين الالزم للناجيات ألجل إعالمهن بحقوقهن وتمكيهنن من تقديم الشكاوى، 	 
ورفع الدعاوي القضائية، ودعاوى املطالبة بالتعويضات.

فتح مكاتب جديدة لشؤون التعويضات	 

إنفاذ قانون تعويض املتررين جراء العمليات احلربية واألخطاء العسكرية والعمليات اإلرهابية رقم 	 
)٢٠( لسنة ٢٠٠٩.

الفرع القضايئ، منظمات اجملتمع املدين، من؟
٢٠٢٠ - ٢٠3٠مىت؟املنظمات الدولية



اسرتاتيجية ألجل مشاركة املرأة
٢١يف عمليات الســــــالم يف نينوى

اإلجراء السابع

تعزيز فعالية لجان بناء السالم املحلية يف نينوى والرتويج للمشاركة الفعالة للمرأة عى صعيد بناء 
السالم:

عقد ورش عمل ألعضاء لجان بناء السالم حول القوالب النمطية للجنسن، والعنف ضد املرأة يف 	 
أوقات الزاع واحلرب، وقرار مجلس األمن رقم ١3٢٥، وخطة العمل الوطنية العراقية للفرتة ٢٠١٩ - 

،٢٠٢3

حرص منظمات حقوق املرأة والناشطات والكيانات األخرى الي يمكن أن تعقد الرشاكات مع لجان 	 
السالم املحلية 

ضمان وجود عددٍ كاٍف من النساء يف لجان السالم املحلية،	 

تدريب النساء بلجان بناء السالم املحلية عى كيفية إحداث التغيري،	 
ُّ النساء للمناصب القيادية يف لجان بناء السالم املحلية يف نينوى، عى سبيل املثال 	  ضمان تقدل

ث الرسيم، كمنصب رئاسة اللجنة أو الُمتحدِّ

بن )ToT( يسهتدف النساء ويركز عى الوساطة يف الزاعات وعمليات 	  إعداد برنامج لتدريب الُمدرِّ
السالم، وإرشاك النساء اليافعات يف التدريب،

زيادة عدد لجان بناء السالم اخملصصة للنساء يف محافظة نينوى والسيما يف املناطق الريفية 	 
والنائية،

تنظيم اجتماعات مشرتكة بن لجان بناء السالم املحلية اخملتلطة القائمة ولجان السالم اخملصصة 	 
للنساء بغرض تبادل اخلربات،

تنظيم اجتماعات مشرتكة بن لجان بناء السالم النسوية والقيادات العشائرية والدينية لتبادل 	 
إجراءات املصاحلة، 

د من أنَّ لجان السالم املحلية تعمل عى القضايا احليوية بالنسبة للمرأة، مثل العنف اجلني 	  التأكُّ
والعنف القائم عى أساس النوع االجتمايع وطرق الوقاية مهنما، وتشغيل النساء، والعودة اآلمنة 

للنازحن، وتعليم الفتيات.

منظمات اجملتمع املدين املحلية، لجان السالم املحلية يف من؟
٢٠٢٠ - ٢٠٢٥مىت؟نينوى، املنظمات الدولية



اسرتاتيجية ألجل مشاركة املرأة
٢٢يف عمليات الســــــالم يف نينوى

اإلجراء الثامن

دعم املشاريع واملراكز النسائية والثقافية يف القرى املهمشة وباألخص يف النمرود ومحام العليل:

ضمان أن يكون للنساء مكاٌن آمن للقاء،	 

تنظيم ورش عمل حول الرسد القصيص واملرسح والكتابة اإلبداعية للنساء تسهتدف بشكٍل خاص 	 
الناجيات من العنف القائم عى النوع االجتمايع 

مجع النساء ببعهضن حول قاعدة االهتمامات املشرتكة: كالثقافة، والطعام، واملوسيىق، والرياضة، 	 
واألدب، واحلرف اليدوية، وتقديم مشاريع فنية وآليات للعالج بالفن، فضالً عن فعاليات الطهي 

اجلمايع وعروض األفالم،

تقديم الربامج للتوعية بقضايا النوع االجتمايع للنساء والرجال، وتمكن املرأة من خالل التعليم 	 
)املهارات، معرفة احلقوق، قرار مجلس األمن رقم ١3٢٥ والقرارات املتابعة(، وشن محالت ملنارصة املرأة،

املبادرة بإطالق برنامج للحوار بن األديان واألعراق يف نينوى بمشاركة األكاديمن والشباب 	 
والشابات وكبار السن والنشطاء واملؤثرين: ويمكن أن يجري التنفيذ، عى سبيل املثال، يف صورة 

مهرجانات محلية للسالم لالحتفال اجلمايع بالتقاليد املحلية،
ز املراكز مفهوم الشمولية، خاصًة فيما يتعلق بالعمر، والنوع االجتمايع، والدين، 	  إيجب أن ُتعزِّ

والخلفيات االجتماعية واالقتصادية، ومشاركة الشباب.

منظمات اجملتمع املدين املحلية، املنظمات الدولية، اتحاد من؟
٢٠٢٠ - ٢٠٢٥مىت؟ُكتَّاب نينوى واملنتدى األديب

اإلجراء التاسع

يجب عى املنظمات الدولية:

تحليل االحتياجات املحلية بشكٍل أفضل لدى تطوير مشاريع تمكن املرأة، وتحسن سبل التعاون 	 
مع املنظمات الدولية واملحلية األخرى من أجل مواءمة اجلهود وتوفري املزيد من فرص العمل للمرأة،

تحسن عمليات االختيار جلميع برامج بناء القدرات )بما يف ذلك استمارات التقديم ومقابالت 	 
املشاركن، ويجب أن تكون معايري االختيار واضحة، ومحددة، وُمشتَمةل عى دافع املشارك، كما 

ويجب أن تضمن تمثيل اجلنسن( 

تحسن سبل الوصول إىل املعلومات )ينبي اإلعالن عن املشاريع واملنح يف نسق واضح وبسيط 	 
عى املواقع اإللكرتونية(،

إجراء دورات تدريبية للنساء والرجال للتوعية بالنوع االجتمايع وبناء السالم خاصًة يف املناطق الريفية،	 

إدخال نظاٍم أفضل ملراقبة منظمات اجملتمع املدين )يجب أن يجري أخذ عينات املراقبة من قبل 	 
مدققن خارجين يف حال تجاوز النفقات ملبلغ معن(

حضور اجتماعات بناء السالم الهشرية يف العراق بصورٍة منتظمة والتواصل بشأن الُمستَفيدين مع 	 
املنظمات األخرى )بدون مضاعفة اجلهود(.

رؤساء البدليات بالتعاون مع اجملتمع املدين واملنظمات من؟
٢٠٢٠ - فصاعًدامىت؟الدولية



اسرتاتيجية ألجل مشاركة املرأة
٢3يف عمليات الســــــالم يف نينوى

اإلجراء العارش

املبادرة بتنفيذ برنامج تدرييب يشمل مخس إىل عرش عائالت محلية عن التوعية بالنوع االجتمايع، 
ومناهضة العنف )القائم عى أساس النوع االجتمايع(، وإدارة الزاع واملصاحلة، والتسامح يف 

بة تمَّ اختيارها  التعامل مع األقليات العرقية والطوائف الدينية األخرى. يجب أن تلزم كل عائةل ُمدرَّ
وفق معايري شفافة بتدريب جمموعة مؤلفة من مخس إىل عرش عائالت أخرى )نظام كرة الثلج(. 

وستتلىق العائالت املشاركة يف الربنامج حافًزا مالًيا مقابل عملها.

٢٠٢٠ - ٢٠٢٥مىت؟رؤساء البدليات بدعم من املنظمات الدوليةمن؟

اإلجراء الحادي عرش

توفري دورات تدريبية لبناء قدرات أفراد اجليش والقضاة وكوادر الرشطة يف نينوى هبدف:

رفع مستوى وعهيم بقضايا النوع االجتمايع كي يصبحوا أكر تجاوًبا مع العنف القائم عى النوع 	 
االجتمايع وأكر فهًما حلقوق املرأة،

عقد دورات للتدريب عى قرار مجلس األمن رقم ١3٢٥ وقرارات املتابعة،	 

ر بيئٍة آمنة للنساء يف هذه التدريبات.	  وضع قواعد أساسية للتدريب مع الرشطة واجليش لضمان توفُّ

٢٠٢٠ - ٢٠3٠مىت؟منظمات اجملتمع املدين، املنظمات الدوليةمن؟



اسرتاتيجية ألجل مشاركة املرأة
٢٤يف عمليات الســــــالم يف نينوى

٣. النازحون واألقليات ومحاية الضحايا

ــا يف  ــة الضحاي ــات ومحاي ــق بالنازحــن واألقلي ــاٍت رئيســية فيمــا يتعل ــَع أصحــاب املصلحــة عــدة توصي مجَّ
محافظــة نينــوى:

ــا آمًنــا أ.  يجــب عــى الدولــة العراقيــة كفالــة أن تكــون معســكرات النازحــن ومراكــز االحتجــاز مكاًن
للنســاء، وأن تضــع اآلليــات الالزمــة لإلبــالغ واملســاءلة يف حالــة حــدوث أيــة انهتــاكات.

ــف ب.  ــن العن ــات م ــات والناجي ــاء النازح ــل للنس ــدرة لدلخ ــرزق امل ــب ال ــبل كس ــم س ــيق وتقدي تنس
اجلنــي

يجب عى الدولة العراقية وعى محافظ نينوى اتباع إطار العودة الطوعية املبديئ ٧.ج. 
د من عدم وجود سياسات أو ممارسات لإلعادة القرسية أو كلهيما.د.  التأكُّ

اخلطة التشغيلية

تتنــاول اخلطــة التشــغيلية احتياجــات النســاء عــى مــدار دائــرة الــزوح مــن رحلهتــن إىل اخمليــم، إىل البقــاء 
ــن  ــد م ــأنَّ العدي ــة ب ــرُّ اخلط ــع. ُتِق ــن يف اجملتم ــادة دجمه ــرًيا إىل إع ــات، وأخ ــل اخمليم ــاة داخ ــد احلي ــى قي ع
ــزوح،  ــة ال ــوال عملي ــايع ط ــوع االجتم ــى الن ــم ع ــف القائ ــي والعن ــف اجلن ــن العن ــن م ــاء يعان النس

ــال. ــاء واألطف ــة النس ــة إىل محاي ــى الحاج ــوء ع ــلِّط الض وتُس

من املسؤول؟

ــي يف  ــكٍل رئي ــل بش ــوى، وتتمث ــن يف نين ــع النازح ــة بوض ــةل املعني ــات الفاع ــن اجله ــد م ــاك العدي هن
املنظمــات الدوليــة، وتحديــًدا “فريــق العمــل املعــين بحمايــة نينــوى” )NPWG(، والســلطات املحليــة 
والســيما “جلنــة إعــادة النازحــن” يف املحافظــة )GRC( الي تأسســت يف نينوى يف عام ٢٠١٨، ويه املؤسســة 
الحكوميــة املســؤولة عــن الدعــوة إىل العــودة اآلمنــة للنازحــن وكذلــك إغــالق اخمليمــات. تتكــون اللجنــة 
مــن الســلطات املحليــة يف نينــوى واجلهــات الفاعــةل يف املجــال اإلنســاين. يجــب أن تلعــب اللجنــة دوًرا أكــر 

فاعليــًة يف تهسيــل العــودة اآلمنــة للنازحــن وتنفيــذ التوصيــات املذكــورة أعــاله.

ــم  ــم وبإمكاهن ــا يف جمتمعاهت ــون دوًرا مهًم ــن يلعب ــن الذي ــن والديني ــاء الِقَبلي ــروري إرشاك الزعم ــن ال م
ــة للنازحــن. ــودة اآلمن املســاعدة يف دعــم الع

٧- املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئن )UNHCR(، نرشة وقائع نيسان/ أبريل ٢٠١٩



اسرتاتيجية ألجل مشاركة املرأة
٢٥يف عمليات الســــــالم يف نينوى

اإلجراء األول

التأكد من استجابة اخمليمات الحتياجات النساء بصفة خاصة:

مراجعة السالمة باخمليمات وتنفيذ توصيات النساء حول كيفية جعل اخمليمات مكاًنا أكر أماًنا 	 
وتعزيز شعورهن باألمان.

د من أنَّ الوصول لألماكن العامة يف اخمليمات كاملراحيض آمٌن جلميع النساء،	  التأكُّ

تزويد النساء بكلِّ ما يحتجنه من موادٍ من شأهنا أن تُساِهم يف شعورهن باألمان بداخل اخمليمات، 	 
مثل الكشافات.

تقديم الدعم النفي واالجتمايع للنساء األيزيديات وضحايا تنظيم الدولة اإلسالمية األخريات.	 

إنشاء وحدات دعم نفي واجتمايع يف معسكرات النازحن ومراكز االحتجاز يف محافظة نينوى.	 

عقد ورش عمل لكوادر األمن يف اخمليمات هبدف تجنُّب ممارسات العنف ضد املرأة،	 

بة من النساء كموظفات وأخصائيات االجتماعيات،	  كفالة أن يتمَّ تعين الكوادر الُمدرَّ

تدريب مجيع العاملن يف اخلطوط األوىل عى الحد والرد عى ممارسات العنف اجلني والعنف 	 
القائم عى النوع االجتمايع يف أماكن اخمليمات،

تقديم خدمة معاجلة الحاالت واالستشارات الخاصة وتعين موظفن اجتماعين يف عن املكان باخمليمات.	 

دعم األنشطة الثقافية، مثل الرسد القصيص، أو الكتابة اإلبداعية، أو املرسحيات، يف خميمات 	 
النازحن للنساء هبدف منحهن مساحة للتعبري عن معاناهتن وتطلعاهتن.

من؟

ديوان محافظة نينوى، جلنة 
إعادة النازحن بمحافظة 
نينوى، منظمات اجملتمع 

املدين املحلية، املنظمات 
الدولية

مىت؟

٢٠٢٠ - ٢٠٢١: وحدات الدعم النفي 
واالجتمايع

٢٠٢٠ - ٢٠٢١: إجراء عمليات مراجعة السالمة

٢٠٢١ - ٢٠٢٢: تطبيق التغيري بداخل اخمليمات 
بناًء عى توصيات النساء الُمرَتتبة عى 

مراجعة السالمة.

اإلجراء الثاين

إنشاء مالئج للنساء للناجيات من العنف القائم عى النوع االجتمايع تحت إرشاف الحكومة لضمان 
املساءلة أمام املنتفعات.

٢٠٢١ - ٢٠٢٢مىت؟املنظمات النسوية بدعم من املنظمات الدوليةمن؟



اسرتاتيجية ألجل مشاركة املرأة
٢٦يف عمليات الســــــالم يف نينوى

اإلجراء الثالث

تخصيص خط ساخن للطوارئ للناجيات من العنف القائم عى النوع االجتمايع بغرض اإلبالغ عن 
االنهتاكات الي تحدث يف اخمليمات ومراكز االحتجاز بدون كشف املتصةل عن هويهتا، وتقديم خدمة 

معاجلة الحاالت للناجيات من العنف عند الحاجة.

من؟
املنظمات النسوية، منظمات 

اجملتمع املدين املحلية، املنظمات 
الدولية

٢٠٢١ - ٢٠٢٥مىت؟

٤. اإلعالم

أىت أصحــاب املصلحــة عــى ذكــر اســتخدام اإلعــالم لتعزيــز إرشاك املــرأة يف بنــاء الســالم واملجــال الســيايس 
واجملتمــع يف مجيــع األقســام املواضيعيــة. وطالبــوا بمــا يي:

العمــل نحــو اســتقاللية ومحاســبة وســائل اإلعــالم، فــال ينبــي أن يكــون هنــاك أي انتســاب ألٍي أ. 
ــن،  ــق بالدي ــا يتعل ــزة فيم ــري متح ــالم غ ــائل اإلع ــون وس ــب أن تك ــية، ويج ــزاب السياس ــن األح م

ــة املســاهمن مــن التعــرض للهجــوم واجلنــس، واملالبــس، ومــا إىل ذلــك، ويجــب محاي

ــًة للمــرأة يف ب.  ــدوٍر أكــر فاعلي ــج ل ــن عــى وســائل التواصــل االجتمــايع والرتوي الوصــول إىل املؤثري
وســائل اإلعــالم

بنــاء قــدرة اإلعــالم يف تســليط الضــوء عــى الظلــم االجتمــايع والشــكاوى، ويجــب أن يكــون ج. 
العاملــون يف وســائل اإلعــالم مؤهلــن

يجــب أن ُتلــيق وســائل اإلعــالم مزيــًدا مــن الضــوء عــى النســاء الناجحــات )والســيما الــاليئ حققــن د. 
النجــاح مــن خــالل تعليمهــن( - فمــن شــأن ذلــك أن يخلــق حافــًزا لألشــخاص عــى النظــر إىل تعليــم 

املــرأة بمزيــٍد مــن الجديــة

دعــم املرشوعــات الراميــة إىل العمــل مــع وســائل اإلعــالم )الســمعية والبرصيــة( واســتخدام وســائل ه. 
ــن  ــام، يمك ــهٍ ع ــة، وبوج ــالت توعي ــم مح ــة لتنظي ــالم التقليدي ــائل اإلع ــايع ووس ــل االجتم التواص
استشــارة اإلعــالم يف هــذا الشــأن وكذلــك التعــاون مــن خــالل املؤتمــرات مــع املنظمــات واألحــزاب 

السياســية، والجامعــات، واملؤسســات، والنخــب السياســية



اسرتاتيجية ألجل مشاركة املرأة
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اخلطة التشغيلية

ُيَعــدُّ اســتخدام وســائل اإلعــالم طريقــًة مؤثــرة ملنــارصة دور املــرأة يف اجملتمــع، ويف املجــال الســيايس، ويف 
بنــاء الســالم يف نينــوى، وكذلــك يف زيــادة الــويع بشــأن الفــوارق اجلنســية عــى صعيــٍد أوســع. يمكــن 
اســتخدام اإلعــالم يف مجيــع أنــواع املشــاريع لتعزيــز مشــاركة املــرأة، حــى يف املناطــق الريفيــة، ويعتــرب أداة 
ذات تأثــرٍي كبــري يف وضــع هــذا العمــل قيــد التنفيــذ عــى مســتوى شــامل مــا إذا تــمَّ رصــده بشــكٍل ســليم.

من املسؤول؟

عــى الصعيــد الوطــين، الــوزارة املســؤولة عــن اإلعــالم يف العــراق يه وزارة الثقافــة. كذلــك تعــين وزارة 
االتصــاالت بشــؤون اإلعــالم، ولكــن عــى الصعيــد التقــين. ويجــب أن تعمــل الدولــة يف املقــام األول عــى 
تعزيــز اســتقاللية اإلعــالم وشــفافيته. وعــى صعيــد املحافظــة، يعتــرب قســم اإلعــالم والعالقــات العامــة 
بديــوان محافظــة نينــوى هــو اجلهــة الفاعــةل احملوريــة يف نينــوى. ويجــب عــى املؤسســات واجملتمــع املــدين 
ــك مــن فــرص التواصــل  ــة اســتيعاب اســتقاللية اإلعــالم وتعزيزهــا واالســتفادة كذل واجملتمعــات املحلي

بة الــي تقدمهــا وســائل اإلعــالم، وذلــك مــن أجــل إحــداث تغيــرٍي إيجــايب. الُمتشــعِّ

اإلجراء األول

تدريب العاملن يف مجال اإلعالم والصحافين يف نينوى حول قضايا مشاركة املرأة، والرتابط 
االجتمايع، وبناء السالم:

نرش مفهوم صحافة السالم،	 
تنفيذ برامج تدريبية بغرض تصميم حمتوياٍت إعالمية مراعية لالعتبارات اجلنسانية لقنوات 	 

التليفزيون، واإلذاعة، إلخ. )عى سبيل املثال: حمطة تليفزيون املوصلية(،

الرتكز عى تدريب اإلعالميات والصحفيات،	 
يجب أن يشمل التدريب مهارات تحليل األخبار الزائفة ودحض خطابات الكراهية،	 
تدريب مؤثري وسائل التواصل االجتمايع، واملدونن، والنشطاء	 

من؟

منظمات اجملتمع املدين، املنظمات الدولية، وزارة 
الثقافة، نشطاء وسائل التواصل االجتمايع، 

قسم اإلعالم والعالقات العامة يف ديوان 
محافظة نينوى

٢٠٢٠ - ٢٠٢٥ مىت؟
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اإلجراء الثاين

قنوات يوتيوب من النساء للنساء:

رفع مستوى الويع حول التميز والنوع االجتمايع	 
محالت منارصة	 
تقديم نماذج للنساء الاليئ نجحن بفضل التعليم	 

من؟
منظمات اجملتمع املدين، املنظمات الدولية، 
املنظمات النسوية، نشطاء وسائل التواصل 

االجتمايع

٢٠٢٠ - ٢٠٢٥ مىت؟

اإلجراء الثالث

تدشن اللوائح املتعلقة بما يي:

رالحد من ممارسات العنف ضد املرأة عى وسائل التواصل االجتمايع	 

شفافية واستقاللية وسائل اإلعالم والرتويج لها يف مجيع أنحاء املحافظة.	 

وزارة الثقافة، قسم اإلعالم والعالقات العامة يف من؟
ديوان محافظة نينوى.

٢٠٢٠ - ٢٠3٠ مىت؟

اإلجراء الرابع

تدريب النساء من بني الكوادر العامة لدى املنافذ اإلعالمية التابعة للحكومة

من؟
وزارة الثقافة، املنظمات الدولية واملنظمات 

النسوية، قسم اإلعالم والعالقات العامة يف 
ديوان محافظة نينوى.

٢٠٢٠ - ٢٠٢٥ مىت؟

اإلجراء الخامس

إنتاج وتقديم برامج إذاعية حول شكاوى املرأة وتقديم املعارف/ املقاطع التوعوية حول القضايا املتعلقة 
بالنوع االجتمايع عى نطاٍق واسع

من؟
املنظمات الدولية واملنظمات النسوية بالتعاون 

مع حمطات اإلذاعة املحلية، قسم اإلعالم 
والعالقات العامة يف ديوان محافظة نينوى.

٢٠٢٠ - ٢٠٢3 مىت؟
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٥. التعليم

أوضــح أصحــاب املصلحــة الحاجــة املاســة لطــرأ التغيــري عــى نظــام التعليــم. وتتمثــل املطالــب الرئيســية 
فيمــا يــي:

ــة أ.  ــب النمطي ــن القوال ــل م ــن وتقل ــن اجلنس ــارات ب ــرايع االعتب ــامةل ت ــة ش ــج تعليمي ــر مناه تطوي
ــة ــع املتنوع ــارص اجملتم ــى عن ــتمالها ع ــالل اش ــن خ ــك م ــامح، وذل ــرش التس ــانية وتن اجلنس

ــاء يف تــك ب.  ــادة فــرص حصــول النســاء والرجــال مــن املناطــق الريفيــة عــى التعليــم وتثقيــف اآلب زي
املناطــق مــن أجــل تغيــري عقليــة اجملتمــع هنــاك تجــاه تعليــم الفتيــات، والــزواج دون الســن القانونيــة، 

ومــا إىل ذلــك

التعليم اإللزايم للفتيات والفتيان مع الرتكز بشكٍل خاص عى املناطق الريفيةج. 

بناء القدرات خارج نطاق املناهج الدراسية يف املدارس )النوع االجتمايع، التعايش، بناء السالم(د. 

إعادة هيكةل الفصول واملوظفن واملواد التعليمية يف املدارس والجامعاته. 

اخلطة التشغيلية

ــة.  ــج التعليمي ــع املناه ــا لوض ــداد لجاًن ــة يف بغ ــوزارة الرتبي ــج ب ــة للمناه ــة العام ل املديري ــكِّ ــراق، تُش يف الع
ــع  ــام اإلرشاف والتنســيق. يوجــد يف مجي ــة لإلضطــالع بمه ــن مــن وزارة الرتبي وتضــم اللجــان عــادًة ممثل
املحافظــات العراقيــة قســٌم يُســىم ـب “قســم شــؤون املناهــج” ويتبــع ملديريــة الرتبيــة يف املحافظــة. وَتصــُدر 
األعمــال والقــرارات املتعلقــة بتغيــري املناهــج التعليميــة أو تعديلهــا أو تحديهثــا وكذلــك القــرارات الهيكليــة 
الخاصــة باملؤسســات التعليميــة مــن بغــداد. ومــن ثـَـم، ُتخاِطــب املحافظــات وزارة الرتبيــة باملســائل املتعلقة 

باملناهــج وقضايــا التعليــم.

من املسؤول؟

عــى الصعيــد الســيايس، يجــب أوالً أن تكونــا وزارة الرتبيــة ومديريــة تربيــة نينــوى حمــركا التغيــري يف نظــام 
التعليــم بمحافظــة نينــوى. وعــى الصعيــد املؤســي، يجــب عــى وزارة الرتبيــة ومديريــة الرتبيــة التعــاون 
ــراء  ــادرة بإج ــك املب ــة، وكذل ــة واملحلي ــات الدولي ــة واملنظم ــات البحثي ــدارس واملؤسس ــات وامل ــع الجامع م

مشــاوراٍت عامــة مــع اجملتمــع املــدين.



اسرتاتيجية ألجل مشاركة املرأة
3٠يف عمليات الســــــالم يف نينوى

اإلجراء األول

إجراء تحليٍل إحصايئ لعدد الطالب من اإلناث والذكور يف مجيع املراحل التعليمية وملعدل األمية الراهن 
ومعدالت الترسب من املدارس، وإجراء دراسة بشأن ممارسة العنف ضد األطفال يف املدارس

وزارة الرتبية، اجلهاز املركزي لإلحصاء، الباحثون من؟
٢٠٢٠ - ٢٠٢٥مىت؟العلميون املستقلون، املنظمات الدولية.

اإلجراء الثاين

تحليل املناهج يف محافظة نينوى مع الرتكز عى:

مراعاة االعتبارات بن اجلنسن والصور النمطية اجلنسانية 	 

الرتويج للنماذج النسائية الي ُيحتَذى هبا )عى سبيل املثال يف ماديت التاريخ والعلوم(	 

الرتويج لقيم الالعنف والتسامح	 

الرتويج للتنوع )خصوًصا يف مواد اللغات والرتبية الدينية(	 

قضايا الساعة الي تُسبِّب املشكالت بداخل اجملتمع )مثل زواج القارصين( 	 

من؟
وزارة الرتبية، املؤسسات البحثية والباحثون 

املستقلون واخلرباء بالتعاون مع املنظمات 
الدولية.

٢٠٢٠ - ٢٠٢٥مىت؟

اإلجراء الثالث

املبادرة بعقد مناظرات/ مؤتمرات/ ورش عمل املناهج تشمل كاًل من العموم )منظمات اجملتمع املدين، 
واآلباء، واملعلمن، والزعماء الِقَبلين والدينين(، ووزارة الرتبية والثقافة، واللجان املسؤولة عى 

مستوى املحافظة وبمجلس النواب العرايق(

وزارة الرتبية، املنظمات املحلية، املنظمات من؟
هناية ٢٠٢١مىت؟الدولية.

اإلجراء الرابع

تحديد أفضل املمارسات الُمستَمدة من البدلان األخرى واعتماد تقنية لتطوير املناهج - كيف تقوم 
البدلان األخرى بتطوير مناهجها التعليمية )عقد ورش عمل مشرتكة للهيئات الحكومية املسؤولة 

واملعلمن ومنظمات اجملتمع املدين واألرس مع اخلرباء الدولين(.

وزارة الرتبية بالتعاون مع املنظمات الدولية من؟
٢٠٢٠ - ٢٠٢١مىت؟واخلرباء الدولين.



اسرتاتيجية ألجل مشاركة املرأة
3١يف عمليات الســــــالم يف نينوى

اإلجراء الخامس

استحداث لجان عى مستوى الدولة لتطوير مناهج شمولية مراعية لالعتبارات اجلنسانية ومواد 
تعليمية خملتلف مراحل التعليم املدريس والجامي:

يجب أن تتألف اللجان من خرباء ومسؤولن حكومين وممثلن عن مؤسسات اجملتمع املدين وأن 	 
تعمل عى مراجعة مجيع املناهج الدراسية من املرحةل االبتدائية إىل املستوى الجامي

اإلجراءات نفهسا يجب أن ُتطبَّق عى التعليم يف مجايل حقوق اإلنسان والرتبية األخالقية، كما 	 
وينبي الرتكز عى عدم ممارسة التميز بحق األقليات يف الكتب واملناهج املدرسية والعمل عى 

مواءمة اخملرجات حول هذه املواضيع عى مستوى اللجان

ينبي أن تتصدى املناهج للصور النمطية املتعلقة بالنوع االجتمايع وأن تعكس وعًيا جنسانًيا 	 
ج للتنوع ولثقافة التسامح بداخل اجملتمع )أديان وأعراق وأقليات خمتلفة(، ويجب أن تقوم  أفضل وُتروِّ
مناهج التاريخ والعلوم بتسليط الضوء عى القدوات النسائية، كما ويتعن أن تشمل املواد التعليمية 

الرتبية اجلنسية

عى املناهج تبين منظور مراٍع لالعتبارات اجلنسانية يف معاجلهتا للمايض	 

تطوير نماذح ُيحتَذى هبا مراعية لالعتبارات اجلنسانية يف كتب األطفال )املنظمات الدولية بالتعاون 	 
مع الكتاب، والسيما من اإلناث، واخلرباء املحلين(

مديريات الرتبية يف املحافظة ووزارة التعليم من؟
٢٠٢3- ٢٠3٠مىت؟العايل، وزارة الرتبية.



اسرتاتيجية ألجل مشاركة املرأة
3٢يف عمليات الســــــالم يف نينوى

اإلجراء السابع

تدريب املعلمن عى التدريس املرايع لالعتبارات اجلنسانية يف كلٍّ من املدارس والجامعات	 
ورش عمل حول بناء السالم يف املدارس )مع املعلمن(	 

 من؟
وزارة الرتبية بالتعاون مع مديرية الرتبية يف محافظة نينوى، ووزارة التعليم العايل، واملؤسسات 

التعليمية، واملنظمات الدولية.

 مىت؟
٢٠٢٠ - ٢٠3٠عى مدار العرش سنوات القادمة، يتعن تقديم تك الدورات التدريبية مرتن يف السنة 

يف مجيع املحافظات ملعلمن خمتارين ضمن برنامج لتدريب املدربن، ويمكن اعتبار محافظة نينوى 
مرشوًعا تجريبًيا

اإلجراء السادس

ز عى التوعية بقضايا النوع  تطوير أنشطة مدرسية خارج نطاق املناهج الدراسية يف املدارس ُتركِّ
االجتمايع، والتسامح، والتعايش )مثاًل من خالل الرسد القصيص، والعروض املرسحية، والدورات 

املوسيقية، واألنشطة الرياضية، ونوادي الكتابة اإلبداعية(

تطوير برامج لتدريب املدربن )ToT( تسهتدف املعلمن لوضع أنشطة خارجة عن املهنج مراعية 	 
لالعتبارات اجلنسانية )بما يف ذلك تطوير دليل تدرييب، واسحداث قنوات تواصل اجتمايع، وتشجيع 

أفراد أرس الطالب عى املشاركة(

يتمُّ إجراء أول برنامج لتدريب املدربن كمرشوٍع ريادي بمشاركة عرشين معلًما من مخس مدارس 	 
إعدادية يف إحدى أقضية نينوى، ثم توسيع نطاق املرشوع ليشمل أقضية ومراحل تعليمية أخرى مع 

عدد أكرب من املعلمن واملدارس

بن تقديم الدورات التدريبية أو توفري املعلومات يف خمتلف األطر )حلقات 	  ُيطَلب من املعلمن الُمدرَّ
نقاش، اجتماعات آباء بمدارهسم(

 من؟
وزارة الرتبية بالتعاون مع املؤسسات التعليمية، مديرية الرتبية، املنظمات املحلية والدولية، اإلعالم

 مىت؟
٢٠٢٠ - ٢٠3٠ يجب أن ُتعَقد برامج تدريب املدربن )TOT( والي يجري تنظيمها مركزًيا مرتن يف السنة، 

ويجب وبصفٍة مستمرة تقديمها وإجراؤها بداخل املدارس عى مدار العرش سنوات القادمة. يف الوقت 
مة بشكٍل دوري ضمن  نفسه، يجب إدراج أوىل األنشطة التدريبية الخارجة عن نطاق املهنج والُمقدَّ

املناهج الدراسية يف املدارس وتطبيقها هناك. يف الحالة املثى، يجب أن يبدأ الربنامج التدرييب بعددٍ من 
املدارس اخملتارة يف نينوى ثم يجري نقهل بعد ذلك إىل املدارس األخرى عى املستوى األوسع يف مجيع 

أنحاء العراق.



اسرتاتيجية ألجل مشاركة املرأة
33يف عمليات الســــــالم يف نينوى

اإلجراء الثامن

تقديم برنامج ِمَنح للطالب أو إعانات لآلباء غري امليسورين، وتنفيذ احلمالت واألنشطة الرتويجية 
الي تحث عى ذهاب الفتيات إىل املدرسة 

 من؟
وزارة الرتبية بالتعاون مع مديرية الرتبية يف نينوى، واملؤسسات التعليمية، واملنظمات الدولية.

 مىت؟
٢٠٢١ - ٢٠3٠ عى مدار عام ٢٠٢١، يجب عى وزارة الرتبية بالتعاون مع املنظمات الدولية تطوير برنامج 

للمنح الدراسية يمكن تنفيذه عى مدار السنوات العرشة القادمة.

اإلجراء التاسع

تعزيز االنخراط يف حوار مع جامعات نينوى لضمان الوصول اآلمن للنساء إىل التعليم العايل )نظام 
النقاط املعتمدة العام(

من؟
الجامعات يف محافظة نينوى بدعم من 

املنظمات الدولية، الهيئة األملانية للتبادل العليم 
)DAAD(، وزارة التعليم العايل 

٢٠٢٠ - ٢٠3٠مىت؟

اإلجراء العارش

إعادة هيكةل الصفوف املدرسية والكوادر العامةل: إهناء فصل الطالب الذكور عن اإلناث بعد املرحةل 
االبتدائية وعى مدار مجيع املراحل التعليمية بما يف ذلك املستوى الجامي، تقديم املعلمن من 

الذكور واإلناث للصفوف اخملتلطة

إنشاء منتدى للحوار بن أصحاب املصلحة الحكومين واجلمهور حول احلواجز االجتماعية الي 	 
تعيق تنفيذ هذا اإلجراء

يمكن أن ُيطبَّق مرشوٌع تجرييب يف سياق حري يف ثالث مدارس خمتارة	 

بالنسبة للمناطق الريفية يف محافظة نينوى، هناك حاجة ملناقشة مسايع إعادة هيكةل الصفوف 	 
املدرسية واحلواجز االجتماعية، السيما مع الفتيات، والعائالت، والزعماء الِقَبلين، والشخصيات 
الدينية، عى أن يتمَّ ذلك يف مشاوراٍت مفتوحة وبالتعاون مع ممثلن عن مديرية الرتبية يف نينوى

من؟

وزارة الرتبية ووزارة 
التعليم العايل بالتعاون 

مع مديرية الرتبية 
واملؤسسات التعليمية

مىت؟

٢٠٢١ - ٢٠٢3: مشاورات مع العموم عى وجه 
اخلصوص يف املناطق الريفية إىل جانب املناطق 

احلرية

٢٠٢١ - ٢٠٢٥: مرشوع ريادي يف املناطق احلرية

ذ املرشوع  ٢٠٢٥ - ٢٠3٠: إن الىق القبول، ُينَفّ
الريادي باملناطق الريفية



اسرتاتيجية ألجل مشاركة املرأة
3٤يف عمليات الســــــالم يف نينوى

اإلجراء الحادي عرش

تطبيق الربامج التعليمية يف املناطق الريفية:

تثقيف اآلباء )تغيري العقلية اجملتمعية فيما يخص تعليم الفتيات(	 
رفع الويع بقضايا النوع االجتمايع واحلق يف التعليم، وذلك يف اإلطار األرسي أو عرب املراكز 	 

االجتماعية/الثقافية

٢٠٢٠ - ٢٠3٠ مىت؟مؤسسات اجملتمع املدين واملنظمات الدولية.من؟

اإلجراء الثاين عرش

تقديم العروض املرسحية لألطفال واجلوالت اإلرشادية الرتبوية الي ترايع االعتبارات اجلنسانية، 
وذلك يف املتاحف واألماكن التاريخية األخرى )عى سبيل املثال من للرحالت املدرسية(

من؟
وزارة الرتبية بالتعاون مع مديرية الرتبية يف 

محافظة نينوى، املؤسسات التعليمية، 
املؤسسات الثقافية، املنظمات الدولية، اإلعالم.

٢٠٢٠ - ٢٠3٠ مىت؟

اإلجراء الثالث عرش

تعزيز دراسات بناء السالم بجامعة املوصل )بما يشمل املزيد من جوانب النوع االجتمايع والرصاع، 	 
مع تقديم الدعم املايل للربنامج( وتعميمها عى الجامعات األخرى يف محافظة نينوى 

استخدام قنواٍت إعالمية أكر من أجل الرتويج لربنامج بناء السالم	 

جامعة املوصل وغريها من الجامعات، وزارة من؟
التعليم العايل والبحث العليم، اإلعالم

٢٠٢١ - ٢٠3٠ مىت؟

اإلجراء الرابع عرش

استحداث برنامج ماجستري يف العالج النفي ومعاجلة الصدمات يف جامعة املوصل عى غرار نموذج 
الربنامج املوجود يف جامعة دهوك وجامعة كويا

من؟
وزارة التعليم العايل، ومحافظ نينوى، والهيئة 

األملانية للتبادل العليم )DAAD(، بمشاركة 
الجامعة األملانية وجامعة املوصل.

٢٠٢٢ - ٢٠٢٥ مىت؟






