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قائمة المحتويات
قائمة اخملترصات

٨

املقدمة

١٠

اإلطار التشريعي لمشاركة المرأة في العمليات السياسية وعمليات بناء السالم
د .رجنا عالء الدين
امللخص التنفيذي

١٥

 .١مقدمة

١٧

 .٢مشاركة املرأة يف العمليات السياسية وعمليات بناء السالم

٢٠

 ١.٢احلقوق املكفولة للمرأة بموجب الدستور العرايق

٢٠

 ٢.٢تمثيل املرأة يف املفوضية املستقةل العليا لالنتخابات

٢٣

 ٣.٢املرأة يف األحزاب السياسية

٢٤

 ٤.٢تمثيل املرأة يف مجلس النواب

٢٦

 ٥.٢تمثيل املرأة عىل مستوى املحافظات

٢٩

 ٦.٢املشاركة السياسية للمرأة يف إقليم كوردستان

٣٠

 ٧.٢التحديات اليت تعرتض املشاركة السياسية للمرأة

٣١
٣٣

 .٣العنف ضد املرأة
 ١.٣قانون العقوبات العرايق

٣٣

 ٢.٣العنف األرسي ومرشوع قانون مناهضة العنف األرسي

٣٦

 ٣.٣التحرش اجلنيس

٣٨

 ٤.٣االتجار بالبرش

٣٩

 ٥.٣قانون األحوال الشخصية

٤٠

 ٦.٣التدابري اليت اتخذهتا حكومة إقليم كوردستان

٤١

 ٧.٣قانون الناجيات اإليزيديات

٤٢

 .٤الخاتمة

٤٥

املراجع

٤٨
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المؤسسات التشريعية واألحزاب السياسية في العراق
دراسة حول مشاركة المرأة في
ّ
د .محمد رياض الموصلي
امللخص التنفيذي

٥٣

 .١مقدمة

٥٤

 .٢مشاركة املرأة ً
وفقا لقانون انتخاب مجلس النواب (قانون انتخاب مجلس النواب)

٥٤

 .3مشاركة املرأة يف مجلس اال ّتحاد

٥٧

ألي إقليم
تنضم
 .٤مشاركة املرأة يف مجالس املحافظات واألقضية يف املحافظات اليت لم
ّ
ّ

٥٨

 ١.٤مشــاركة املــرأة ً
ـم
وفقــا للقانــون رقــم ( )٢١لعــام  ٢٠٠٨املتع ّلــق باملحافظــات الــي لــم تنضـ ّ
ألي إقليــم
ّ

٥٨

 ٢.٤تمثيــل املــرأة ً
وفقــا للقانــون رقــم ( )١٢لعــام  ٢٠١٨املتع ّلــق بانتخــاب مجالــس املحافظــات
ألي إقليــم
تنضــم
واألقضيــة يف املحافظــات الــي لــم
ّ
ّ

٥٨

 .٥قانون مشاركة املرأة يف األحزاب السياسية

٦٢

 .٦مالحظات ختامية

٦٣

املراجع

٦٤

العنف اإللكتروني ضدّ النساء في العراق
د .عايدة القيسي
امللخص التنفيذي

٦٧

 .١مقدمة

٦٨

 .٢ما هو العنف اإللكرتوين القائم عىل النوع االجتمايع؟

٧٠

 .٣املهنجية

٧٢

 .٤السياق السيايس

٧٤

 .٥أوضاع النساء والفتيات يف العراق

٧٥

 .٦العنف اإللكرتوين ضد النساء يف العراق

٧٧

 ١.٦مَ ن املسهتدفات الرئيسيات واملرتكبون الرئيسيون للعنف اإللكرتوين ضد النساء؟

٧٨

 ١.١.٦الرشكاء احلميمون

٧٨

 ٢.١.٦الشخصيات املؤثرة عىل وسائل التواصل االجتمايع

٧٩

٣.١.٦الصحفيات

٧٩

 ٤.١.٦الناشطات

٨٠

 ٥.١.٦الشخصيات السياسية واملرشحات االنتخابيات

٨٠
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٨٢

 .٧أنواع العنف عىل اإلنرتنت
ا .نرش املعلومات املغلوطة واملضلةل

٨٢

التحرش اإللكرتوين
ب.
ّ

٨٢

ت .خطاب الكراهية

٨٤

ث .انتحال الشخصية

٨٦

ج .القرصنة واملالحقة

٨٧

ح .الدعاية الشعبية الزائفة

٨٨

خ .إساءة استخدام الفيديو والصور

٨٨

 .٨الهتديد بالعنف

٩٠

 .٩رد الفعل عىل العنف اإللكرتوين

٩١

 .١٠عواقب العنف عىل اإلنرتنت

٩٤

 .١١التوصيات

٩٧

املراجع

٩٩

بناء السالم المستدام من خالل التمكين االقتصادي في العراق
امللخص التنفيذي

١٠٥

 .١املقدمة

١٠٦

 .٢املهنجية

١٠٧
١٠٧

 ١.٢القيود

١٠٨

 .٣تحليل السياق
 ١.٣النساء يف االقتصاد العرايق

١٠٨

 ٢.٣النساء وبناء السالم والتمكني االقتصادي

١١٠

 ٣.٣برامج سبل العيش الحالية

١١٣

 .٤التمكني االقتصادي كجزء ال يتجزأ من بناء السالم يف العراق

١١٥

 ١.٤التحديّات

١١٥

المثىل للجمع بني التمكني االقتصادي وبناء السالم
 ٢.٤الفرص واملمارسات ُ

١١٧

 .٥التوصيات

١٢٠

 .٦الخاتمة

١٢٢

 .٧املراجع

١٢٣

 .٨امللحق

١٢٦
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إشراك النساء في بناء السالم في العراق :أفضل الممارسات والدروس المستخلصة.
الباحثة د .جنان الجبري
 .١امللخص التنفيذي

١٢٩

 .٢املقدمة

١٣٠

 .٣مهنجية البحث

١٣٢

 .٤إرشاك النساء يف بناء السالم :اإلطار النظري واملفاهييم

١٣٤

 ١.٤بناء السالم

١٣٤

 ٢.٤املفهوم اجلندري يف بناء السالم

١٣٤

 ٣.٤قرار األمم املتحدة  ١٣٢٥حول املرأة واألمن والسالم

١٣٥

 ٤.٤املنظمات غري الحكومية ومنظمات اجملتمع املدين الجديد

١٣٦
١٣٧

 .٥أفضل املمارسات
 ١.٥أواًلً ،املشاركة السياسية والتمثيل السيايس

١٣٧

 ١.١.٥املمارسة األفضل األوىل :العمل عىل تبين العراق خلطة وطنية لقرار ١٣٢٥

١٣٨

 ٢.١.٥املمارســة األفضــل الثانيــة :إرشاك النســاء يف النشــاط الســيايس عــى صعيــد قاعــدي
عــر اســتعمال وســائل التواصــل االجتمايع

١٤١
١٤٣

 ٢.٥ثان ًيا ،احلماية والوقاية من العنف
يجرم العنف األرسي
 ١.٢.٥املمارسة األفضل األوىل :العمل لترشيع قانون
ّ

١٤٤

 ٢.٢.٥املمارســة األفضــل الثانيــة :االســتعانة بالفاعلــن القياديــن الوســطيني املحليــن
حلمايــة ووقايــة النســاء مــن العنــف

١٤٦

 ٣.٥ثال ًثا ،اإلغاثة والتمكني االقتصادي للمرأة

١٤٨

 ١.٣.٥املمارســة األفضــل األوىل :العمــل مــن أجــل احلصــول عــى بطاقــة األحــوال املدنيــة
للنازحــات

١٤٩

 ٢.٣.٥املمارسة األفضل الثانية :تنظيم مرشوعات تمكني اقتصادي للنساء

١٥٠
١٥٣

 .٦استنتاجات
 ١.٦احملور األول :املشاركة السياسية والتمثيل السيايس

١٥٣

 ٢.٦احملور الثاين :محاية النساء من العنف ووقايهتن منه

١٥٣

 ٣.٦احملور الثالث :التمكني االقتصادي واالجتمايع للمرأة

١٥٤
١٥٦

 .٧التوصيات
 ١.٧توصيات إىل السلطات الحكومية يف الدولة املركزية
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١٥٦

 ٢.٧توصيات إىل املنظمات الدولية

١٥٦

 ٣.٧توصيات إىل املنظمات النسوية غري الحكومية

١٥٦

 ٤.٧توصيات إىل منظمات اجملتمع املدين الجديد

١٥٧
١٥٨

 .٨املراجع
 ١.٨املراجع األجنبية

١٥٨

 ٢.٨املراجع العربية

١٦٤
١٦٧

 .٩امللحقات
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قائمة المختصرات
CEDAW

اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التميزي ضد املرأة (سيداو)

CoR

مجلس النواب

FGM

ختان اإلناث

IHEC

املفوضية العليا املستقةل لالنتخابات

IDPs

املرشدون واملرشدات داخل ًيّا ،النازحون والنازحات داخل ًيّا

KP

برملان كردستان العراق

KRI

إقليم كردستان العراق

KRG

حكومة إقليم كردستان

NAP

خطة العمل الوطنية

MP

عضو مجلس النواب

SGBV

العنف اجلنيس والعنف القائم عىل النوع االجتمايع

UNSCR 1325

قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة  ١٣٢٥بشأن املرأة والسالم واألمن.

PDCs

مجالس املحافظات واألقضية

BWA

مجعية نساء بغداد

INAP

خطة العمل الوطنية العراقية

INGOs

املنظمات غري الحكومية الدولية

ISIS

الدولة اإلسالمية يف العراق وسوريا (داعش)

IT

تكنولوجيا املعلومات

MENA

الرشق األوسط وشمال أفريقيا

MVI

مؤرش الضعف متعدد األبعاد

NGOs

منظمات غري حكومية

UN

األمم املتحدة

UNICEF

يونيسف  -منظمة األمم املتحدة للطفولة

UNSCR

مجلس األمن التابع لألمم املتحدة

CSO

منظمة اجملتمع املدين

EU

االتحاد األورويب

FGD

جمموعة نقاش مركزة
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GBV

العنف القائم عىل النوع االجتمايع

ICFJ

املركز الدويل للصحفيني

IFES

املؤسسة الدولية لألنظمة االنتخابية

KDP

احلزب الديمقراطي الكردستاين

LSE

كلية لندن لالقتصاد

MENA

الرشق األوسط وشمال أفريقيا

MOI

وزارة الداخلية

SDGs

أهداف التنمية املستدامة

UNESCO

منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو)

VAWG

العنف ضد النساء والفتيات
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مقدمة
يقــدم الكتــاب التــايل مخــس ورقــات بحثيــة تتنــاول تمكــن املرأة وبنــاء الســام يف العراق هبــدف تعزيز مشــاركة
املــرأة يف عمليــات بنــاء الســام .تعمــل هــذه الورقــات عــى اســتكمال الفجــوات املعرفيــة القائمــة يف مجــال
تمكــن املــرأة واملشــاركة السياســية وبنــاء الســام يف العــراق.
ســاهمت الدكتــورة رجنــا عــاء الديــن يف هــذا العمــل مــن خــال تحليــل اإلطــار الترشيــي الــذي ينظــم
إرشاك املــرأة يف عمليــات بنــاء الســام واملشــاركة السياســية ومحايــة املــرأة مــن العنــف يف العــراق .هتــدف
دراســة الدكتــورة عــاء الديــن إىل تعزيــز اإلدمــاج واملشــاركة السياســية للمــرأة عــر جمموعــة مــن التوصيــات
الرئيســية ،مــن خــال إجــراء تحليــل النــوع االجتمــايع للقانــون العــرايق وتحديــد الفجــوات بــن اجلنســن يف
اإلطــار القانــوين.
يف البحــث الثــاين ،حلــل الدكتــور حممــد املوصيل مشــاركة املــرأة يف املؤسســات الترشيعية واألحزاب السياســية
العراقيــة .تبحــث الورقــة مــا إذا كان دســتور العــراق وبعــض القوانــن تحــدد الحــد األدىن لتمثيــل املــرأة يف
مجلــس النــواب ومجالــس املحافظــات واألحــزاب السياســية ،كمــا تق ِّيــم الورقــة مــا إذا كان تمثيــل النســاء
املنتميــات إىل األقليــات مكفــو ً
ال بالقوانــن القائمــة ،ومــا إذا كان يحــق للمــرأة قانونـ ًـا الرتشــح لالنتخابــات
بشــكل مســتقل عــن األحــزاب السياســية.
ً
جنســيا عــى اإلنرتنــت
ســاهمت الدكتــورة عايــدة القيــي بورقــة بحثيــة عــن خطــاب الكراهيــة املتحــز
ومشــاركة املــرأة يف احليــاة العامــة والسياســية يف العــراق .تستكشــف الورقــة التفاعــل والتأثــرات املتبادلــة بني
اخلطــاب املتحــز ضــد املــرأة عــى اإلنرتنــت ومشــاركة املــرأة «خــارج اإلنرتنــت» يف احليــاة العامــة والسياســية
يف العــراق.
بينمــا استكشــف/ت باحــث/ة يف الورقــة الرابعــة ،الذي/الــي فضــل/ت عــدم الكشــف عــن هويته/هــا،
الروابــط بــن التمكــن االقتصــادي وإدمــاج املــرأة يف عمليــات بنــاء الســام .وتركــز الورقــة عــى الطــرق الــي
تعــزز التمكــن االقتصــادي للمــرأة ومســاهمة هــذه الطــرق يف مشــاركة املــرأة يف عمليــات بنــاء الســام.
باإلضافــة إىل ذلــك ،توجــز الورقــة التحديــات وأفضــل املمارســات يف الســي إىل بنــاء الســام مــن خــال
التمكــن االقتصــادي.
أخــرا ،تتضمــن هــذه اجملموعــة مــن الورقــات البحثيــة ورقــة أعدهتــا الدكتــورة جنــان اجلــري عــن أفضــل
املمارســات والــدروس املســتفادة يف إرشاك املــرأة يف عمليــات بنــاء الســام يف العــراق .الهــدف الرئيــي لهــذه
الورقــة البحثيــة هــو رســم خريطــة خملتلــف التدخــات الناجحــة الــي تتنــاول ركائــز قــرار مجلــس األمــن ،١٣٢٥
ســواء عــى املســتوى اجملتمــي أو الوطــي أو مــن خــال القنــوات الرســمية أو غــر الرســمية.
نتجــت األوراق البحثيــة املقدمــة يف هــذا الكتــاب عــن عــدة أهشــر مــن البحــث املكثــف مــن قبــل باحثــن
عراقيــن ودوليــن ذوي خــرة.
تــم إنتــاج األوراق الفرديــة يف إطــار مــروع “النســاء يتحدثــن عــن الســام” مــن تنفيــذ منظمــة الربملــان
وتمويــل برنامــج “تقويــة عزيــز مشــاركة املــرأة يف عمليــة إعــادة التأهيــل والســام يف العــراق ( ”)SWPبدعــم
مــن الوكالــة األملانية للتعــاون الــدويل )Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ
 GmbHبالنيابــة عــن الحكومــة األملانيــة.
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لــم يكــن لهــذا الكتــاب أن يــرى النــور لــوال الدعــم املســتمر مــن ســوزان اليتشــــفايس ( )GIZوبرنامــج
التمويــل ( )SWPالــذي دعــم فكــرة عملنــا البحــي أثنــاء اإلغــاق التــام للحيــاة العامــة بســبب تفــي جائحــة
الكورونــا.
كمــا نــود أن نشــكر ابراهــام زيتــون عــى العمــل الفــي اإلبــدايع للغــاف التصميــي والرســوم يف بدايــة كل
فصــل؛  Solo Creative Studioلتخطيــط املنشــور ،دونالــد ســكوت بيرتســون لتحريــر النســخ اإلنجلزييــة
باإلضافــة إىل مرتمجينــا للمســاهمة يف إعــداد النســخ الهنائيــة باللغتــن العربيــة واإلنجلزييــة.
نتوجــه بشــكر خــاص إىل ماجدولــن هارمينــا مــن فريــق الربملــان لتنســيق العمليــة الكامــة إلنتــاج األوراق
البحثيــة ونرشهــا.

د .برغيت الوبخ

ميشائيال ايكارت

املديرة التنفيذية ملنظمة الربملان

مديرة مرشوع النساء يتحدثن عن السالم
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د .رجنا عالء الدين

اإلطار التشريعي
لمشاركة المرأة في
العمليات السياسية
وعمليات بناء
السالم

تشرين األول ٢٠٢٢

الملخص التنفيذي
ـار وتدهــور عظيمــن عــى إثــر عقديــن مــن الــزاع املســلح وعــدم االســتقرار الســيايس.
عــاىن العــراق مــن دمـ ٍ
ويف حــن أ َّن ذلــك لــه تبعــات بعيــدة املــدى عــى النســيج االجتمــايع للبــاد ،إال أنَّــه قــد زاد ً
أيضــا مــن
اســتضعاف النســاء .فاملــرأة يف العــراق ال تــزال غــر مُ م َّثــة بالقــدر الــكايف ،ومُ س ـتَبعدة مــن مفاوضــات بنــاء
الســام ،ومتواجــدة فقــط عــى هوامــش السياســة .تنظــر هــذه الورقــة البحثيــة يف اإلطــار الترشيــي القائــم
ـم تبنيــه يف العــراق مــن سياســات فيمــا يتعلــق بمشــاركة املــرأة يف العمليــات السياســية وعمليــات بنــاء
ومــا تـ َّ
الســام .وعـ ً
ـاوة عــى ذلــكُ ،تح ِّلــل الورقــة مــا إذا كانــت القوانــن الراهنــة تحــي حقــوق املــرأة و ُتعزِّ زهــا أم
ال ،كمــا و ُتحـ ِّ
ـدد املجــاالت الــي ينبــي تحســيهنا.
يتضمــن مقدمــة ،والقســم الثــاين يُح ِّلــل أحــكام الدســتور العــرايق والقوانــن الــي
القســم األول مــن الورقــة
َّ
تحكــم حقــوق املــرأة وتمثيلهــا يف املؤسســات الترشيعيــة والتنفيذيــة عــى املســتويني االتحــادي واإلقليــي
ـوادا تكفــل حقو ًقــا
وعــى صعيــدي املحافظــات واألقضيــة .تبــن أنــه بالرغــم مــن أن الدســتور يتضمــن مـ ً
متســاوية ملواطنــات ومواطــي العــراق بغــض النظــر عــن جنهســم وتقتــي توفــر الضمــان االجتمــايع ألفــراد
الشــعب العــرايق ،وال ســيما للنســاء واألطفــال ،إال أنَّــه ال يــزال يتعــن َّعــى مجلــس النــواب ،واملعــروف ً
أيضــا
ـد مــن الترشيعــات مــن أجــل تطبيــق هــذه األحــكام بفعاليــة .وباإلضافــة لذلــك،
بالربملــان العــرايق ،ســنُّ مزيـ ٍ
تحتــاج الحكومــة االتحاديــة إىل اعتمــاد سياســات تضمــن توفــر الضمــان االجتمــايع للنســاء واألطفــال
وكبــار الســن.
يــدرس القســم الثــاين تمثيــل املــرأة يف املفوضيــة العليــا املســتقةل لالنتخابــات ( )IHECويُحـ ِّ
ـدد مــدى الحاجــة
ا عــن ذلــك ،يُح ِّلــل القســم الثــاين القانــون
ـة دُ نيــا لتمثيــل املــرأة يف مجلــس املفوضــن .فض ـ ً
إىل وضــع عتبـ ٍ
َّ
جــدَ يف القســم الثــاين أن قانــون األحــزاب السياســية
رقــم ( )٣٦لســنة  ٢٠١٥الخــاص باألحــزاب السياســية .ووُ ِ
ـة دقيقــة لحــد تمثيــل املــرأة األدىن يف اللجــان القياديــة لألحــزاب السياســية وللعضويــة يف تــك
يفتقــر إىل عتبـ ٍ
األحــزاب .وإىل جانــب إبــراز الحاجــة إىل تعزيــز تمثيــل املــرأة يف األحــزاب السياســية ،يُحـ ِّ
ـدد القســم الثــاين
رضورة ضمــان الحــد األدىن لتمثيــل املــرأة لتمثيــل املــرأة يف املناصــب التنفيذيــة بالحكومــة العراقيــة عــى
املســتويني االتحــادي واإلقليــي وعــى صعيــدي املحافظــات واألقضيــة .ويف هــذا الصــدد ،ينـ ُّ
ـص القانــون
رقــم ( )٢١لســنة  ٢٠٠٨بشــأن املحافظــات غــر املنتظمــة يف إقليــم عــى أن يكــون للمحافــظ مخــس معاونــن،
غــر أ َّن هــذا ال يضمــن للمــرأة حـ ً ّ
ـص للجنســن بنســبة
ـدا أدىن مــن التمثيــل .وعليــهُ ،يــوىص بإدخــال حصـ ٍ
أربعــن باملئــة عــى األقــل عــى مجيــع املســتويات القياديــة .وينبــي إلــزام األحــزاب السياســية باعتمــاد
املؤسســة واملجالــس القياديــة .ومــع ذلــك ،فمــن
ـة للجنســن بنســبة أربعــن باملئــة عــى األقــل للهيئــة
ِّ
حصـ ٍ
الــروري تمكــن وتكليــف النســاء املؤهــات بــد ً
ال مــن االقتصــار عــى زيــادة عــدد النســاء الــايت يشــغلن
مناصــب صنــع القــرار بغـ ِّ
عمــا إذا كان هــذا التمثيــل س ـيُعزِّ ز فعل ًيّــا قــدرة الحكومــة عــى تأديــة
ـض النظــر َّ
ـكل أكــر .ومــن أجــل تحســن قــدرات املــرأة ،ينبــي توفــر فــرص التعليــم طويــة املــدى لهــا يف
واجباهتــا بشـ ٍ
مجيــع املجــاالت.
ُمحــص القســم الثالــث القوانــن املتعلقــة بالعنــف ضــد املــرأة والحاجــة إىل التنفيــذ الفعــال لهــذه القوانــن.
ي ِّ
ـم يف هــذا الفصــل رشح أحــكام قانــون العقوبــات العــرايق ذات الصــة بالعنــف ضــد املــرأة ،كمــا أكــد عــى
تـ َّ
رضورة اعتمــاد مجلــس النــواب ملــروع قانــون مناهضــة العنــف األرسي (املعــروف ً
أيضــا باســم قانــون العنــف
ـة ماســة لســنِّ
األرسي) .فقــد ازداد عــدد ضحايــا العنــف األرسي خــال األعــوام املاضيــة ،لذلــك توجــد حاجـ ٍ
قانــون العنــف األرسي مــن أجــل توفــر احلمايــة القانونيــة للمــرأة وضمــان عــدم إفــات اجلنــاة مــن العقــاب.
ُيــوىص يف هــذه الورقــة بتعيــن جهــة تنســيق يف مكتــب املــديع العــام للســماح لضحايــا الفصليــة (الــزواج
ـو يتســم باخلصوصيــة واألمــان ومطالبــة
القــري) والهنــوة (منــع الــزواج) باإلبــاغ عــن الحــاالت عــى نحـ ٍ
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املــديع العــام برفــع دعــوى نيابـ ًة عهنــم .إ َّن ذلــك مــن شــأنه ً
أيضــا محايــة الضحايــا مــن وصمــة العــار املصاحبــة
التخــاذ اإلجــراءات القانونيــة ضــد الــزوج أو ضــد أحــد أفــراد األرسة .يُسـ ِّلط القســم الثالــث الضــوء ً
أيضــا عــى
ـم الرتكــز عــى
رضورة التصــدي لالتجــار بالبــر ومكافحــة التحــرش اجلنــي ،وخاصـ ًة يف مــكان العمــل .يتـ ُّ
الثغــرات الــي تشــوب أحــكام القانــون االتحــادي لألحــوال الشــخصية .وتــرح هــذه الورقــة كيــف حاولــت
حكومــة إقليــم كوردســتان التغ ُّلــب عــى تــك الثغــرات مــن أجــل محايــة النســاء يف إقليــم كوردســتان .ويف
الهنايــة ،تبحــث الورقــة القانــون الــذي اعتُ ِمــدَ مؤخـ ًـرا بشــأن الناجيــات اإليزيديــات وتتنــاول أهميتــه ونواقصــه.
ٌ
رشط أســايس لزيــادة مشــاركة املــرأة يف املعــرك الســيايس ويف عمليــات بنــاء الســام بالبــاد.
إ َّن محايــة املــرأة
و ُيعَ ــدُّ عــدم وجــود ترشيعــات كافيــة حلمايــة حقــوق املــرأة والقصــور يف تنفيــذ القوانــن القائمــة مــن األســباب
الرئيســية املســاهمة يف نشــوب العنــف واالفتقــار إىل مشــاركة املــرأة يف السياســة وبنــاء الســام .ال ُتو ِّفــر
ـدرا كاف ًيــا مــن احلمايــة للنســاء ،وهــن عرض ـ ٌة للتأثُّــر باألعــراف االجتماعيــة والتحــزات
القوانــن واللوائــح قـ ً
ـة ماســة إىل املعاجلــة
الــي تخاطــر بإطالــة أوجــه القصــور الــي تعــري القوانــن القائمــة والــي يه يف حاجـ ٍ
إذا أريــد التصــدي للعنــف اجلنســاين وللتميــزُ .تحـ ِّ
ـدد هــذه الورقــة التوصيــات املتعلقــة بالسياســات الــي مــن
ـة تســودها املســاءلة .يســتند هــذا
ـد مــن اإلدمــاج الســيايس للمــرأة ولتعزيــز بيئـ ٍ
شــأهنا أن تفســح املجــال ملزيـ ٍ
ُ
التحليــل ً
ـات فاعــة مــن اجملتمــع املــدين ،ومــع الكوادر
جر َيــت مــع جهـ ٍ
أيضــا إىل سلسـ ٍ
ـة مــن املقابــات الــي أ ِ
األكاديميــة ،ومــع األعضــاء يف الربملــان مــن نســا ٍء ورجــال.
تتطلــب معاجلــة الثغــرات القانونيــة مــن أجــل الهنــوض باملــرأة يف املجــال الســيايس وتعزيــز املســاواة بــن
اجلنســنً ،
ً
إرادة سياســية
وفقــا للمعايــر الدوليــة،
كل مــن الحكومــة،
ً
وجهــدا طويــل األمــد مــن جانــب ٍ ّ
والنخبــة السياســية ،واجملتمــع املــدين .وتواجــه النســاء تحديــات مؤسســية ،وقانونيــة ،وسياســية .وعــى
العــراق مراجعــة مجيــع القوانــن واألحــكام الــي ُتمــز ِّضــد النســاء واعتمــاد قوانــن تحــي املــرأة مــن العنــف،
مثــل قانــون العنــف األرسي ،ملنــع االنهتــاكات واملزيــد مــن حــوادث قتــل النســاء.
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 .١مقدمة
لقــد هشــدت البيئــة السياســية واالجتماعيــة بالعــراق تغيــرات هائــة منــذ ســقوط نظــام البعــث يف عــام .٢٠٠٣
دويل كبــر عــى جهــود إعــادة اإلعمــار بعــد انهتــاء الــراع ،وعــى النظام الســيايس
ـز
ويف حــن كان هنــاك تركـ ٌ
ٌّ
الهــش ،وعــى البيئــة األمنيــة املزتعزعــة ،لــم تكــن تغطيــة معانــاة النســاء يف أرجــاء البــاد بالكافيــة ،ولــم
ينصــب االهتمــام علهيــا يف خضــم االضطرابــات والدمــار عــى مــدى العقديــن املاضيــن .مــا زالــت أوجــه عدم
املســاواة بــن اجلنســن مســتمرة يف العــراق ويعــود وجودهــا ملــا قبــل غــزو عــام  .٢٠٠٣ويف إقليــم كوردســتان،
ُ
در َجــت قضايــا
هشــد الــراع تغيــرات كبــرة بعــد حصــول اإلقليــم عــى اســتقالله الــذايت يف عــام  .١٩٩١أ ِ
حقــوق املــرأة وقضايــا املســاواة بــن اجلنســن األوســع نطا ًقــا ضمــن سياســات حكومــة إقليــم كوردســتان
وجهــود بنــاء الدولــة .وقــد حتَّمــت اجلهــود املبذولــة الكتســاب الرشعيــة الدوليــة وبنــاء الدولــة لألكــراد يف إقليــم
ـض مــن قوانــن اإلقليــم((( عــى عكــس
كوردســتان تعزيــز املســاواة بــن اجلنســن ،وانعكــس ذلــك يف بعـ ٍ
بقيــة أنحــاء العــراق.
ـزءا ال يتجــزء مــن منظمــات حقــوق
يف بــايق أنحــاء العــراق ،وبالرغــم مــن أ َّن النســاء العراقيــات قــد مثلــن جـ ً
ـط مزتايــد بعــد تفكيــك هيــاكل الحكــم والبــى االجتماعيــة بالبــاد
املــرأة ،إال أهَّنَّــن وقعــن تحــت وطــأة ضغـ ٍ
وإعــادة تشــكيلها يف أعقــاب وابــل الزناعــات املســلحة يف األعــوام األخــرة .ويف حــن أ َّن حقوقهــن مكرس ـ ٌة
يف الدســتور ،إال أهَّنَّــا تتعــرض لضغــوط مــن جــراء البيئــة األمنيــة واملنظمــات القتاليــة املســلحةُ .تجــادل
الباحثتــان ناديــة صــادق العــي ونيكــوال بــرات بــأ َّن حيــاة املــرأة وحقوقهــا قــد جــرى اســتغاللها منــذ عــام ٢٠٠٣
لصالــح األجنــدات السياســية املتنافســة الــي وضعهتــا يف مركــز الصــدارة ،ممــا أســفر عــن تراجــع يف تمكــن
املــرأة وأدى إىل إبقــاء الهيــاكل األبويــة قائمــة (((.وجــرى هتميــش النســاء يف املؤسســات السياســية بســبب
(((
االنقســامات الطائفيــة والعرقيــة بــن األحــزاب السياســية والتــرذم العنيــف واملرتدي للســلطة السياســية.
ـتقبل أفضــل .ويتجــى انعــدام اإلرادة السياســية
منــذ عــام  ،٢٠٠٣واملــرأة تحشــد جهودهــا مــن أجــل تأمــن مسـ
ٍ
ُ
لــدى األحــزاب السياســية الرئيســية بوضــوح يف عــدد النســاء اللــوايت يشــغلن املناصــب القياديــة .كمــا وتعــاين
نظــرا لعــدم كفايــة الدعــم املــايل وتفتقــر إىل املقــدرة االقتصاديــة عــى تمويــل
املــرأة مــن نقــص املــوارد
ً
ـوارق ملحوظــة ،فعــى ســبيل املثــال٢٤ ،
مســرهتا السياســية ومحالهتــا االنتخابيــة .وتعــاين النســاء مــن فـ ٍ
(((
باملئــة مــن النســاء العراقيــات أميــات مقابــل  ١١باملئــة مــن الرجــال.
وقــد تج َّلــت الحاجــة املاســة للتصــدي ألوجــه عــدم املســاواة بــن اجلنســن يف حركــة احتجــاج عــام  ،٢٠١٩إال
أ َّن الترشيــع العــرايق ال يــزال عــى مــا هــو عليــه مــن عــدم امتثــال للمعايــر والقوانــن الدوليــة .وعـ ً
ـاوة عــى
كافــح النســاء يف العــراق ً
أيضــا مــن أجــل الوصــول إىل ســبل
اســتمرار مواجههتــن للعنــف واالســتغاللُ ،ت ِ
َ
والعلــل بالنظــام القانــوين والترشيعــات ولضعــف
العدالــة واملســاءلة بســبب اســتمرار وجــود األعــراف األبويــة ِ
ـراف عفــا علهيــا
النظــام القضــايئ .ونتيجــة لضعــف تنفيــذ القوانــن القائمــة ،ال تــزال النســاء خاضعــات ألعـ ٍ
ـم تجريمهمــا بموجــب
الزمــن مثــل الهنــوة (املنــع مــن الــزواج)((( وزواج الفصليــة (الــزواج القــري) ،والــذان يتـ ُّ

1

عىل سبيل املثال :املادة ( ،)١قانون برملان كوردستان  -العراق رقم ( )٢لسنة  ،٢٠٠٩والقانون رقم ( )٨لسنة  ٢٠١١بشأن مناهضة العنف األرسي يف إقليم
كوردستان  -العراق.

2

العيل ،نادية وبرات ،نيكوال" ،ما بني القومية وحقوق املرأة :حركة املرأة الكردية يف العراق" ،مجةل الرشق األوسط للثقافة والتواصل ،العدد :)٢٠١١( ٤
.٣٣٧-٥٣

3

املرجع نفسه.

4

"الهنوض من واقع الهشاشة ،مذكرة اقتصادية ُقطرية للتنوع والنمو يف العراق" ،جمموعة البنك الدويل،٢٠٢٠ ،
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34416/9781464816376.pdf ?sequence=4&isAllowed=y

5

رجل
تقيض الهنوة لعم أو أوالد عم املرأة بالهني علهيا ،أي بمنعها من الزواج برجل غريب عن العشرية؛ ويرغم زواج الفصلية املرأة عىل الزواج من
ٍ
عراق هش" ،ص،١٦ .
قبيةل معادية للتصالح عن رضر أدينت به قبيةل املرأة؛ هييل بوبسني" ،العدالة القبلية يف
من
ٍ
ٍ
https://tcf.org/content/report/tribal-justice-fragile-iraq/?agreed=1
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املــادة ( )٩مــن قانــون األحــوال الشــخصية رقــم ( )١٥لعــام  ٢٠٠٨وكذلــك املادتــن ( )٤٣٠و( )٤٣١مــن قانــون
العقوبــات.
ً
وعــاوة عــى ذلــك ،وبســبب ضعــف وقصــور محايــة املــرأة عــى املســتوى البنيــوي ،فالنســاء العراقيــات
ـرز الكثــر مــن املشــكالت والثغــرات الــي تعــري الترشيــع القائــم
معرضــات للتحــزات اجلنســانية الــي ُتـ ِ
وعمليــات صنــع القــرار.
ورغــم تشــديد الدســتور العــرايق عــى املســاواة بــن اجلنســن يف املــادة ( )١٤واشــتماله عــى غــر ذلــك مــن
املــواد الــي تــريس أســس املشــاركة السياســية للمــرأة ،يعجــز الترشيــع عــن تعزيــز مشــاركة املــرأة يف املعــرك
ـورة كامةل.
الســيايس وعمليــات بنــاء الســام وال يتنــاول انخراطهــن ومحايهتــن مــن خمتلــف أشــكال العنــف بصـ ٍ
ل مــن قانــون انتخابــات مجلــس النــواب العــرايق رقــم ( )٩لســنة  ٢٠٢٠وقانــون انتخابات
ومــع ذلــك ،يســتوجب ك ٌّ
مجالــس املحافظــات واألقضيــة رقــم ( )١٢لســنة  ٢٠١٨تمثيــل املــرأة بنســبة  ٢٥باملئــة عــى األقــل يف مجلــس
النــواب العــرايق ومجالــس املحافظــات واألقضيــة.
المو ِّقعــة عــى اتفاقيــة القضــاء عــى مجيــع أشــكال التميــز ضــد املــرأة
ورغــم أ َّن العــراق مــن الــدول ُ
( ((()CEDAWوعــى قــرار مجلــس األمــن رقــم  )1325 UNSCR( ١٣٢٥بشــأن املــرأة والســام واألمــن ،إال أنَّــه
ـار ملنــارصة حقــوق املــرأة واملســاواة بــن اجلنســن حــول هذيــن الصكــن الدوليــن
لــم يتمكــن مــن وضــع إطـ ٍ
الرئيســيني ،وخاصـ ًة فيمــا يخــص إرشاك املــرأة يف العمليــات السياســية ويف بنــاء الســام .وقــد أطلــق العــراق
ـددا مــن االســراتيجيات الوطنيــة وكذلــك خطــة العمــل الوطنيــة ( )NAPللفــرة  ٢٠١٨ - ٢٠١٤مــن أجــل تنفيــذ
عـ ً
(((
ُ
ـرَت خطــة العمــل الوطنيــة يف عــام ٢٠١٤
قــرار مجلــس األمــن رقــم  ١٣٢٥حــول املــرأة والســام واألمــن .ونـ ِ
ووضعــت اســراتيجية مدهتــا أربــع ســنوات .تتألــف خطــة العمــل الوطنيــة األوىل مــن ســت ركائــز ،أال ويه:
املشــاركة ،واحلمايــة والوقايــة ،وتعزيــز حقــوق املــرأة ،والتمكــن االجتمــايع واالقتصــادي ،والترشيــع وتنفيــذ
ـددا مــن األهــداف ،مثــل تعميــم مراعــاة
القانــون ،إىل جانــب تعبئــة املــوارد والرصــد والتقييــم ،وتضمنــت عـ ً
املنظــور اجلنســاين .ومــع ذلــك ،كان هنــاك تقاعُ ــس عــن تنفيــذ اخلطــة يف مجيــع أنحــاء العــراق حســبما
أفــادت شــبكة النســاء العراقيــات (((.ودخلــت خطــة العمــل الوطنيــة الثانيــة للفــرة  ٢٠٢٤-٢٠٢١رســم ً ّيا حــز
التنفيــذ يف  ١٤نيســان /أبريــل  .٢٠٢١و ُتر ِّ
كــز خطــة العمــل الوطنيــة األخــرة عــى زيــادة مشــاركة املــرأة يف أدوار
القيــادة وصنــع القــرار ،وجهــود اإلغاثــة اإلنســانية ،وعمليــات إعــادة اإلعمــار يف مرحــة مــا بعــد احلــرب عــى
الصعيديــن املحــي والوطــي ،باإلضافــة إىل تناولهــا حلمايــة النســاء والفتيــات مــن العنــف القائــم عــى
النــوع االجتمــايع ووضعهــا آلليــات تضمــن عــدم إفــات اجلنــاة مــن العقــاب .ويتمحــور هيــكل خطــة العمــل
(((
الوطنيــة للفــرة  ٢٠٢٤-٢٠٢١حــول ثــاث ركائــز ،ويه املشــاركة واحلمايــة والوقايــة.
أطلــق العــراق ً
أيضــا خطــة عمــل وطنيــة بغــرض تنفيــذ البيــان املشــرك بشــأن منــع العنــف اجلنــي املرتبــط
بالــزاع والتصــدي لــه ،والــذي و َّقعتــه املمثــة الخاصــة لألمــن العــام املعنيــة بالعنــف اجلنــي يف حــاالت
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العراق من الدول المُ و ِّقعة مع إبداء تحفظات" :ال يعين قبول هذه االتفاقية واالنضمام إلهيا أ َّن مجهورية العراق مُ لزَ مة بأحكام الفقرتني الفرعيتني (و)
و (ز) من املادة ( )٢وال بأحكام املادة ( )١٦من االتفاقية .ال تخل التحفظات املبداة عىل هذه املادة األخرية بأحكام الرشيعة اإلسالمية اليت تمنح املرأة
ً
تحفظا عىل الفقرة ( )١من املادة ( )٢٩من هذه االتفاقية بشأن
توازن عادل بيهنما .كما يُبدي العراق
عادلة حلقوق زوجها من أجل ضمان
حقو ًقا مُ ِ
ٍ
مبدأ التحكيم الدويل فيما يتصل بتفسري أو تطبيق هذه االتفاقية ".التحفظات واإلعالنات اليت أبدهتا مجهورية العراق بشأن اتفاقية القضاء عىل
مجيع أشكال التميزي ضد املرأة (،)CEDAW
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&clang=_en#75
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خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن رقم ،١٣٢٥
https://www.peacewomen.org/sites/default/files/final_draft_Iraq-_nap_1325_eng.pdf
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التوصيات املتعلقة باملرأة والسالم واألمن من أجل االستعراض الدوري الشامل للعراق،٢٠١٩ ،
https://www.upr-info.org/sites/default/files/documents/2019-10/iraqi_women_network_submission.pdf
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دائرة تمكني املرأة العراقية ،خطة العمل الوطنية الثانية لتنفيذ قرار مجلس األمن رقم ٢٠٢١ ،١٣٢٥
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الــزاع يف عــام  ((1(.٢٠١٦وشــ َّ
كلت حكومــة إقليــم كوردســتان والحكومــة االتحاديــة يف بغــداد فريــق عامــل
ملكافحــة العنــف اجلنــي كجــز ٍء مــن البيــان املشــرك .بيــد أنَّنــا لــم نــرى بعــد نتائــج هــذه االتفاقيــة نظـ ًـرا
ـدد مــن العوامــل ،مهنــا عــدم توافــر التمويــل واملنــاخ الســيايس املتقلــب واملســتقطب.
لعـ ٍ
تلــط األســاليب يجمــع بــن مراجعــة البيانــات الثانويــة ومجــع البيانــات األوليــة.
اســتخدم هــذا البحــث هنجً ــا خُم ُ ِ
ُ
ٌ
نظــري شــامل للقوانــن واللوائــح والسياســات املتعلقــة باملــرأة ،والســام واألمــن،
اســتعراض
ي
ٌّ
جــر َ
وأ ِ
ُ
ـات فاعــة مــن اجملتمــع املــدين ،ونشــطاء ،وكــوادر
جر َيــت مقابــات مــع جهـ ٍ
واملشــاركة السياســية للمــرأة .وأ ِ
أكاديميــة ،وأعضــاء يف الربملــان مــن نســا ٍء ورجــال ،وذلــك بغــرض تقييــم البيئــة السياســية ،واالقتصاديــة،
واالجتماعيــة يف العــراق وكيفيــة تأثريهــا عــى إدمــاج املــرأة ومشــاركهتا يف احليــاة السياســية .وبســبب
ُ
جريَــت بعــض املقابــات عــر الهاتــف أو عــى اإلنرتنــت .وحــر ممثــات وممثلــون
جائحــة كوفيــد ،١٩-أ ِ
عــن اجملموعــات النســائية ،وأوســاط اإلعــام ،والحكومــة ،والربملــان ،ومنظمــات اجملتمــع املــدين إحــدى
ـكل أســايس عــى االســتعراض النظــري
مناقشــات جمموعــات الرتكــز .ويعتمــد تحليــل اإلطــار الترشيــي بشـ ٍ
للقوانــن واألدبيــات القانونيــة ،كمــا وتؤخــذ العوامــل السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة بعــن االعتبــار
ملــا لهــا مــن أثــر بالــغ عــى حيــاة النســاء وانخراطهــن يف املعــرك الســيايس .وعليــه ،فقــد شـ َّ
كلت مناقشــات
ٍ
التوســع يف فهــم أوجــه عــدم
أساســا يقــوم عليــه التحليــل القانــوين هبــدف
ومقابــات جمموعــات الرتكــز
ُّ
ً
املســاواة بــن اجلنســن يف العــراق.
بتحليــل قانــوين ويُســتَكمل باســتعراض العوامــل
ل قســم مــن أقســام هــذه الورقــة البحثيــة
يبــدأ ك ُّ
ٍ
ُ
ل لإلطــار
ل لدلســتور العــرايق تــاه تحلي ـ ٌ
ي تحلي ـ ٌ
ـر َ
االجتماعيــة والسياســية الــي تلعــب ً
دورا يف العــراق .أجـ ِ
ُ
خـ َ
أيضــا باالعتبــار القانــون الــذي ي ِّ
ـذ ً
ُنظــم األحــزاب
القانــوين ملشــاركة املــرأة يف احليــاة السياســية يف العــراق .وأ ِ
السياســية واملشــاركة السياســية عــى األصعــدة املحليــة ،واإلقليميــة ،واالتحاديــة .وإنَّــه مــن غــر املمكــن
تقييــم املشــاركة السياســية للمــرأة يف العــراق دون النظــر يف العنــف والهتديــدات الــذان تواجههمــا املــرأة.
ولهــذاُ ،تر ِّ
كــز هــذه الورقــة ً
أيضــا عــى اإلطــار القانــوين القائــم حلمايــة املــرأة مــن العنــف ،بمــا يف ذلــك العنــف
األرسي واالتجــار بالبــر.
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البيان املشرتك جلمهورية العراق واألمم املتحدة بشأن منع العنف اجلنيس املرتبط بالزناع والتصدي له
https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/joint-communique/join-communique-of-the-republic-of_iraq-and-the-united-nations-on-prevention-and-response-to-crsv/Joint_Communique_of_the_Govt_of_Iraq_and_UN_9_2016
ENG.pdf
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 .٢مشاركة المرأة في العمليات السياسية وعمليات بناء السالم
يمكــن للمــرأة املشــاركة يف العمليــات السياســية يف العراق كمرشــحات ،ومســؤوالت منتخبــات ،وناخبات(.((1
إال أ َّن مشــاركة النســاء قــد تأثــرت ســل ًبا بســنوات الــراع وبالعقبــات الهيكليــة والثقافيــة .ال يــزال هنــاك
نقـ ٌ
يمــن األحــزاب
ـص يف شــغل النســاء للمناصــب القياديــة ومشــاركهتن يف احليــاة السياســية محــدودة .هُت ُ ِ
السياســية الرئيســية عــى املهشــد الســيايس يف العــراق ،والــي تتشـ َّ
كل وتقــوم يف املقــام األول عــى القيــم
الدينيــة والقبليــة .وتواجــه املــرأة تحديــات مجــة عندمــا تشــارك يف العمليــات السياســية وعمليــات بنــاء
الســام ،وقــد يكــون مــن الصعــب ضمــان تولهيــا ملناصــب صنــع القــرار الرئيســية.
ـرا مــا تُســهَدف النســاء املرشــحات وتواجهــن الهتديــدات واإلســاءة عــر اإلنرتنــت ((1(.هشــدت املظاهــرات
كثـ ً
الــي اندلعــت يف أواخــر عــام  ٢٠١٩خــروج املتظاهــرات إىل الشــوارع للمطالبــة باحــرام حقوقهــن وحرياهتــن
األساســية .ومــع ذلــك ،كانــت هنــاك سلس ـةٌ مــن أعمــال القتــل الــي تســهدف املتظاهــرات ،واملدونــات،
والناشــطات البــارزات ((1(.غال ًبــا مــا ُتثــى النســاء عــن املشــاركة يف االنتخابــات والعمليــات السياســية ،كمــا
أ َّن العنــف املســترشي واملواقــف األبويــة واألعــراف الثقافيــة ُتمــز ِّبدورهــا ضــد مشــاركة املــرأة يف السياســة
بدعــم كــي يصبحــن قائــدات يف السياســة وبنــاء ســام يف
وتأمــن املناصــب القياديــة .ال تحظــى النســاء
ٍ
العــراقُ .ت ِّ
َّ
وضــح إلهــام مكــي ،ويه كاتبــة وباحثــة وناشــطة يف مجــال حقــوق املــرأة ،أن "مشــاركة املــرأة يف بنــاء
(((1
الســام تــكاد تكــون معدومــة ،وجهــود الحكومــة العراقيــة واهنــة ،واإلجــراءات الرســمية غــر فاعــة".
يُح ِّلــل هــذا القســم أحــكام الدســتور العــرايق والقوانــن املعنيــة بحقــوق املــرأة وتمثيلهــا يف املؤسســات
الترشيعيــة والتنفيذيــة عــى املســتويني االتحــادي واإلقليــي وعــى صعيــدي املحافظــات واألقضيــة.

 ١.٢الحقوق المكفولة للمرأة بموجب الدستور العراقي
ـددا مــن املــواد املتعلقــة بحقــوق املــرأة مثــل املــادة الــي تنــص
يتضمــن الدســتور العــرايق الصــادر يف عــام  ٢٠٠٥عـ ً
عــى ضمــان أن حقــوق اإلنســان األساســية مكفولــة جلميــع العراقيــات والعراقيــن .وبالرغــم مــن وجــود مــواد
يف الدســتور تــرد هبــا املــرأة أو تمنحهــا حقو ًقــا معينــة ،إال أ َّن هنــاك مــواد تتداخــل وتتعــارض مــع ذلــك .وتنـ ُّ
ـص
الديباجــة عــى مــا يــي:
"نحن شعب العراق ...عقدنا العزم ...عىل االهتمام باملرأة وحقوقها".
َّ
مــن املهــم أو ً
مهمــا يف تفســر أحــكام
دورا
ً
لزمــ ًة قانو ًنــا ،ولكهنــا تــؤدي ً
ال مالحظــة أن الديباجــة ليســت مُ ِ
ُ
ـزم الحكومــة بحمايــة هــذه
الدســتور .وال تكفــل الكلمــات املســتخدمة بديباجــة الدســتور حقــوق املــرأة وال تلـ ِ
ـيتم وضــع حقــوق املــرأة باالعتبــار بــد ً
ال مــن
ـد بأنَّــه سـ ُّ
احلقــوق .وعبــارة "االهتمــام ـب" ليســت ســوى جمــرد وعـ ٍ
ـاط إجرائيــة عــى الدولــة .كمــا و ُتتيــح اإلشــارة هنــا للحكومــة مهر ًبــا ،بحيــث يمكهنــا االكتفــاء
فــرض نقـ ٍ
(((1
بإيــاء "االهتمــام" لألمــر بــد ً
ال مــن إحــداث التغيــرات لصالــح املــرأة وتعزيــز املســاواة بيهنــا وبــن الرجــل.
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الفصالن الثاين والثالث من قانون انتخابات مجلس النواب رقم ( )٩لسنة .٢٠٢٠
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رجل سعودي.
عىل سبيل املثال ،انسحبت انتظار أمحد جاسم من انتخابات  ٢٠١٨بعد تداول مقطع فيديو مُ فرَبَك يزعم إقامهتا لعالقات جنسية مع
ٍ
"مرشحة لالنتخابات العراقية تعلن انسحاهبا بعد مزاعم فيديو جنيس" ،حممد توفيق وجو ستريلنغ ،يس إن إن ٢٠ ،نيسان /أبريل ،٢٠١٨
.https://www.cnn.com/2018/04/20/middleeast/iraq-parliament-candidate-withdraws/index.html
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إ َّن النـ ُّ
ـص عــى كــون الدولــة يتعــن َّ علهيــا جمــرد "االهتمــام" باملــرأة وحقوقهــا يوجــد محايـ ًة ســطحية للنســاء.
وأوجــه اللبــس والنواقــص هــذه متأص ـةٌ يف األحــكام والقوانــن األخــرى الــي عُ ِمــدَ إىل صياغهتــا وتنفيذهــا
منــذ ســنِّ الدســتور ألول مــرة يف عــام  ،٢٠٠٥وهــو مــا يعكــس ً
أيضــا تشــكيل الدائــرة االنتخابيــة الــي وضعــت
الدســتور والغيــاب شــبه التــام للمــرأة يف تــك العمليــة .تقــول إلهــام مكــي" :إ َّن مبــدأ املســاواة منصـ ٌ
ـوص عليــه
ل يف القوانــن" ((1(.تكفــل املــادة ( )١٦مــن دســتور العــراق "تكافــؤ الفــرص"
يف الدســتور ،غــر أنَّــه لــم يتجــ ّ
َّ
ً
ِّ
ـاء ،غــر أهَّنــا ال ُتركــز عــى تمكــن املــرأة.
جلميــع أفــراد الشــعب العــرايق رجــااًل كانــوا أم نسـ ً
تنـ ُّ
ـص املــادة ( )١٤مــن الدســتور عــى مــا يــي" :العراقيــون متســاوون أمــام القانــون دون تميــز بســبب اجلنــس،
أو العــرق ،أو القوميــة ،أو األصــل ،أو اللــون ،أو الديــن ،أو املذهــب ،أو املعتقــد ،أو الــرأي ،أو الوضــع االقتصادي
مجيعــا سواســي ٌة أمــام القانــون بغـ ِّ
ـض النظر
أو االجتمــايع ".وبمقتــى هــذا الحكــم ،فالعراقيــات والعراقيــون
ً
عــن اجلنــس ،والدولــة مُ لزَ م ـ ٌة بتطبيــق القوانــن عــى مجيــع األشــخاص عــى قــدم املســاواة .املــرأة ،بالتــايل
يجــب أن ُتعامَ ــل معامــ ً
ة متســاوية .وال يجــوز ممارســة التميــز عــى أســاس العــرق ،أو الديــن ،أو النــوع
ً
طبقــا للمــادة ()١٤
ـد جامــع
االجتمــايع .وقــد تـ َّ
ـم دمــج مبــديئ املســاواة وعــدم التميــز وإدراجهمــا ً
معــا تحــت بنـ ٍ
ـادل بــأ َّن مبــدأ املســاواة ينطــوي عــى حظــر التميــز .وبمــا أ َّن
مــن الدســتور .ومــع ذلــك ،بوســع املــرء أن يُجـ ِ
املــادة ( )١٤مــن الدســتور تضمــن مســاواة مجيــع أفــراد الشــعب العــرايق يف املعامــة أمــام القانــون ،فــإ َّن املــادة
نفهســا تعــي أ َّن التميــز حمظــور.
وعـ ً
ـاوة عــى ذلــك ،ينـ ُّ
ـص الدســتور يف املــادة ( )٢عــى أ َّن "اإلســام هــو ديــن الدولــة الرســي وهــو مصــدر
(((1
أســاس للترشيــع ،وال يجــوز ســنُّ
قانــون يتعــارض مــع ثوابــت أحــكام اإلســام ".وباإلضافــة إىل ذلــك،
ٍ
وربمــا عــى النقيــض ،يمــي الدســتور ِّ
ـرار يف االلــزام بأحوالهــم
بنصــه عــى أ َّن "أفــراد الشــعب العــرايق أحـ ٌ
(((1
الشــخصية حســب ديانهتــم ،أو مذاههبــم ،أو معتقداهتــم ،أو اختياراهتــم ،وي َّ
ُنظــم ذلــك بقانــون ".وقــد ُتؤثِّــر
بعــض تفاســر اإلســام كمصــدر مــن مصــادر الترشيــع عــى كفالــة حقــوق املــرأة وإعمالهــا ،حســبما ورد يف
ً
ووفقــا اللزتامــات العــراق القانونيــة الدوليــة بتعزيــز ومحايــة حقــوق املــرأة.
الدســتور
وبموجــب املــادة ( )٢٠مــن الدســتور" ،للمواطنــن ،رجــا ً
ـاء ،حــق املشــاركة يف الشــؤون العامــة والتمتــع
ال ونسـ ً
باحلقــوق السياســية ،بمــا فهيــا حــق التصويــت واالنتخــاب والرتشــيح" .وعــى الرغــم مــن أ َّن ذلــك يســمح
ـة
ـم منفصــل وتخصيــص حصـ ٍ
باملشــاركة السياســية للمــرأة ،إال أنَّــه كانــت هنــاك حاجــة إىل اعتمــاد حكـ ٍ
جنســانية لضمــان تمثيــل املــرأة .تنـ ُّ
ـص املــادة ( )٤٩مــن الدســتور عــى التــايل" :يســهدف قانــون االنتخــاب
(((1
تحقيــق نســبة تمثيــل للنســاء ال تقــل عــن الربــع مــن عــدد أعضــاء مجلــس النــواب ".وتنطبــق احلصــة
املنصــوص علهيــا يف الدســتور عــى تمثيــل املــرأة يف الربملــان العــرايق فقــط وال تنطبــق عــى الحكومــة أو
عــى املناصــب األخــرى .فــي الحكومــة ،يكــون تــويل املناصــب القياديــة مبن ً ّيــا عــى التحالفــات القائمــة
وتقاســم الســلطة .وقــد واجهــت املــرأة العديــد مــن العقبــات بســبب هــذا النظــام
بــن األحــزاب السياســية
ُ
الخــاص ،كمــا ُت ِّ
وضــح الدكتــورة صفيــة الهسيــل" :كان التحــدي األهــم الــذي واجهتــه هــو نظــام احلصــص
الــذي تبنتــه الفصائــل السياســية العراقيــة لتحديــد مَ ــن يمكهنم تويل املســؤولية يف خمتلــف املناصــب الوزاراية
والسياســية مــن نســا ٍء ورجــال .فعندمــا تتش ـ َّ
ـوية سياســية ،يعتمــد تكويهنــا
كل حكومــة عــى أســاس تسـ ٍ
(((2
ـادل
عندئـ ٍ
ـذ عــى االختيــارات الــي تتخذهــا األحــزاب السياســية اخملتلفــة و ُتعطــى األولويــة للرجــال ".يُجـ ِ
البعــض بأنَّــه عــى الرغــم مــن أ َّن املــرأة قــد يكــون لهــا حضــور ،إال أهَّنَّــا ال تــزال تعجــز عــن محايــة مصالــح
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النســاء .وقــد ســعت عضــوات الربملــان إىل اعتمــاد قوانــن الرشيعــة الصارمــة وتقويــض قانــون األرسة العــرايق،
ـدد الزوجــات ((2(.و ُت ِّ
ـجع الرجــال عــى تعـ ُّ
وضــح
إذ اقرتحــت إحــدى نائبــات الربملــان العــرايق وضــع قانــون يُشـ ِّ

الدكتــورة بُــرى ذلــك قائــ ً
ة" :التمكــن ال يُمكــن أن يحــدث بــدون األحــزاب السياســية ،فهــي القاعــدة
السياســية الــي يتعــن َّ عــى املــرأة االنطــاق مهنــا ...والنســاء الــايت يقــع علهيــن االختيــار ضعيفــات ...األمــر
ا عــن أ َّن ضعــف األداء الســيايس للمــرأة قــد خ َّلــف بصم ـ ًة
الــذي أضعــف مشــاركة املــرأة السياســية ،فض ـ ً
(((2
ســيئة بــأ َّن النســاء غــر مؤهــات للعمــل الســيايس وألعمــال الحُكــم".
ً
طبقــا للبنــد (أوالً) (ب) مــن املــادة ( ،)٢٩يحــي الدســتور األمومــة ويخـ ُّ
ـص بالذكــر النســاء كأمهــات ،إذ "تكفــل
الدولــة محايــة األمومــة ،والطفولــة ،والشــيخوخة ،وتــرىع النــئ والشــباب ،و ُتو ِّفــر لهــم الظــروف املناســبة
ـدد بالضبــط نــوع احلمايــة الــي سـتُ َّ
لتنميــة ملكاهتــم وقدراهتــم ".إال أ َّن هــذا الحكــم لــم يُحـ ِّ
قدم للمــرأة ،ومــا
َّ
ـرز مــدى غمــوض الدســتور عــى أن
إن تعــن أن تكــون ترشيعيــة أم اجتماعيــة عــى ســبيل املثــال ،ممــا ُيـ ِ
ـرض أحــكام
ـي وهــادف عــى حيــاة املــرأة اليوميــة وعــى حقوقهــا .وهــذا مــن جانبــه يُعـ ِّ
يكــون لــه تأثـ ٌ
ـر حقيـ ٌّ
احتمــال كبــر بــأن تعكــس
والمس َّيســة الــي تنطــوي عــى
حافظــة
ُ
الدســتور يف جمملهــا للتأويــات ُ
الم ِ
ٍ
حافظــة مــن الطبقــة الحاكمــة الــي قامــت بصياغــة أحــكام الدســتور .ومــع ذلــك،
تفضيــات الفئــات ُ
الم ِ
يمكــن للمــرء ً
ـاء علهيــا .ومــن
ـادل بــأ َّن الدســتور يضــع املبــادئ العامــة الــي يجــب ســنُّ القوانــن بنـ ً
أيضــا أن يُجـ ِ
ثَــم ،وبمــا أ َّن البنــد (أوالً) (ب) مــن املــادة ( )٢٩يكفــل حقــوق األمومــة والطفولــة ،فإنَّــه يَلــزَ م عــى مجلــس
ـون ي ِّ
ً
ـة خاصــة إذا نظــر املــرء
ـر
ُحقــق هــذه احلمايــة
ٌّ
تحقيقــا كامــاً .وهــذا أمـ ٌ
رضوري بصفـ ٍ
النــواب ســنُّ قانـ ٍ
للمــادة ( )٣٠مــن دســتور العــراق ،والــي تنـ ُّ
ـص عــى اآليت" :تكفــل الدولــة للفــرد واألرسة  -وبخاصــة الطفــل
ـرة كريمــةُ ،تؤمِّ ــن لهــم
ـاة حـ ٍ
واملــرأة  -الضمــان االجتمــايع والصــي ،واملقومــات األساســية للعيــش يف حيـ ٍ
الدخــل املناســب والســكن املالئــم".

وعندمــا يتعلــق األمــر باجلنســية واملواطنــة ،يكفــل الدســتور لألمهــات العراقيــات نقــل جنســيهتن العراقيــة
ألطفالهــن ((2(.ومــع ذلــك ،ي ِّ
ُنظــم قانــون اجلنســية العراقيــة الصــادر عــام ( ٢٠٠٦((2شــؤون اجلنســية واملواطنــة
ـودا .تنـ ُّ
ـص املــادة ( )٣مــن قانــون اجلنســية العراقيــة عــى أنَّــه يُعتــر عراق ً ّيــا مَ ــن يُولــدُ /تولــد
وتواجــه النســاء قيـ ً
(((2
أم عراقيــة أو مَ ــن وُ ِلــد /وُ ِلــدت يف العــراق مــن أبويــن جمهولــن .يُق ِّيــد قانــون اجلنســية قــدرة
أب عــرا ٍّ
مــن ٍ
يق أو ٍ
(((2
أب جمهــول أو ال جنســية لــه ،ممــا
املــرأة عــى منــح جنســيهتا لبناهتــا وأبنائهــا املولوديــن خــارج العــراق مــن ٍ
ينهتــك الدســتور ويمكــن الطعــن فيــه أمــام املحكمــة االتحاديــة العليــا (أي املحكمــة الدســتورية) .يمكــن
ـام واحــد مــن بلوغــه ســنِّ الرشــد ،عىل أن
للطفــل التقديــم للحصــول عــى اجلنســية العراقيــة فقــط خــال عـ ٍ
(((2
قيمــا بالعــراق وقــت تقديــم طلــب احلصــول عــى اجلنســية العراقيــة .وهكــذا ،ويف حــن
يكــون الطفــل مُ ً
أ َّن الدســتور ينـ ُّ
ـص عــى اكتســاب اجلنســية مــن األب أو األم ،فــإ َّن قانــون اجلنســية العــرايق يُق ِّيــد هــذا احلــق
وأب جمهــول أو ال جنســية لــه .وعــى النقيــض ،ال توجــد
أم عراقيــة ٍ
عــى األطفــال املولوديــن خــارج العــراق مــن ٍ
ـود مفروضــة عــى الرجــال لنقــل جنســيهتم لبناهتــم وأبنائهــم .فعــى ســبيل املثــال ،كشــف األطفــال
أيــة قيـ ٍ
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املولــودون نتيجــة العنــف اجلنــي أو الــزواج القــري يف العــراق أثنــاء رصاع داعــش النقــاب عــن التعقيــدات
الــي تكتنــف قوانــن اجلنســية العراقيــة والقيــود الــي تمنــع النســاء مــن نقــل جنســيهتن ألطفالهــن ممــا
ـرض رفاههــم وأمهنــم وتعليمهــم للخطــر ((2(.وهنــاك ً
أيضــا تعقيــدات تواجههــا النســاء اإليزيديــات الــايئ
يُعـ ِّ
ً
محلــن أطفــااًل نتيجــة اغتصاهبــن مــن أعضــاء داعــش ،حيــث ال تســتطيع النســاء تســجيل أطفالهــن بســبب
القيــود النامجــة عــن قانــون اجلنســية ،وعـ ً
ـاوة عــى ذلــك ،لــن يعــرف اجملتمــع اإليزيــدي باألطفــال املولوديــن
نتيجــة االغتصــاب واملســجلني ً
أيضــا كمســلمني.
يمكــن القــول بــأ َّن دســتور العــراق ينـ ُّ
أساســا العتمــاد
ـص بالفعــل عــى بعــض املبــادئ الــي يمكــن اعتبارهــا
ً
املزيــد مــن التدابــر الــي مــن شــأهنا ضمــان حقــوق املــرأة .ويضمــن الدســتور املســاواة وتكافــؤ الفــرص بــن
مجيــع أفــراد الشــعب العــرايق بغـ ِّ
ـض النظــر عــن اجلنــس .ومــع ذلــك ،فــإ َّن عــدم وجــود ترشيــع مُ ِّ
نفــذ لألحــكام
ٍ
الــي تضمــن حقــوق املــرأة يف الدســتور قــد يــؤدي إىل التميــز ضــد النســاء ونقــص تمثيلهــن .وعليــه ،فمــن
الــروري اعتمــاد ترشيــع وتعديــل الترشيعــات القائمــة مــن أجــل تحديــد املزيــد مــن األحــكام التفصيليــة
ً
تطبيقــا لدلســتور ،كالبنــد (أواًلً) (ب) مــن املــادة ( )٢٩بشــأن محايــة حقــوق األمومــة والطفولــة واملــادة ()٣٠
بشــأن توفــر الضمــان االجتمــايع والصــي .إ َّن اعتمــاد القوانــن واللوائــح الجديــدة س ُيشـ ِّ
كل خطـ ً
ـوة مهمــة
نحــو إحــراز التقــدم وزيــادة عــدد النســاء املشــاركات يف السياســة ويف عمليــات بنــاء الســام ،كمــا أنَّــه سـيُؤثِّر
بــدوره عــى القوانــن املتعلقــة باجلنســية ،واألحــوال الشــخصية ،واألرسة.
قــدر أكــر بكثــر مــن الرتكــز عــى مــواد الدســتور الــي تضمــن محايــة املــرأة ومشــاركهتا يف
يجــب إيــاء
ٍ
احليــاة السياســية ،والــي يمكــن أن تكــون بمثابــة دافــع لتعزيــز املســاواة بــن اجلنســن يف مجيــع الــوكاالت
الحكوميــة .احلصــة الــي تضمــن تمثيــل النســاء يف مجلــس النــواب بنســبة  ٢٥يف املئــة يجــب رفعهــا إىل ٤٠
يف املئــة عــى األقــل وينبــي تطبيقهــا عــى مجيــع مســتويات الحكومــة .هــذه ليســت توصيـ ًة قصــرة املــدى
ً
هدفــا طويــل األجــل .وعــى املــدى القصــر ،ينبــي تطبيــق حصــة الـــ  ٢٥يف املئــة عــى مجيــع
وســتكون
الدوائــر الحكوميــة .وســيؤدي ذلــك إىل زيــادة عــدد النســاء يف مناصــب القيــادة ويف احليــاة السياســية.
باإلضافــة إىل ذلــك ،فــإ َّن العــراق طـ ٌ
ـرف يف اتفاقيــة القضــاء عــى مجيــع أشــكال التميــز ضــد املــرأة منــذ عــام
 ،١٩٨٦ولكــن لديــه بعــض التحفظــات .ومــن أجــل تعزيــز مكانــة املــرأة ،ينبــي االلــزام باملعاهــدات الدوليــة
تامــا دون إبــداء أيــة تحفظــات .وبموجــب املادتــن ( )٦١و ( )٧٣مــن دســتور عــام
املعنيــة بحمايــة املــرأة
الزتامــا ً
ً
لزمــة ،إذ البــد مــن موافقــة مجلــس النــواب علهيــا بأغلبيــة الثلثــن
 ،٢٠٠٥فاملعاهــدات الدوليــة معاهــدات مُ ِ
وقيــام الرئيــس بســهِّا .ومــن أجــل إلغــاء التحفظــات الــي تطالــب هبــا املنظمــات املعنيــة باملــرأة ،ال بــد كذلــك
مــن موافقــة مجلــس النــواب بأغلبيــة الثلثــن وقيــام الرئيــس بســنّ هــذا اإللغــاء.

 ٢.٢تمثيل المرأة في المفوضية المستقلة العليا لالنتخابات
ُّ
يحــق التصويــت جلميــع املواطنــات واملواطنــن الحاملــن للجنســية العراقيــة بمجــرد إتمــام الثامنــة عــر
كناخبــة أو ناخــب يف ســجل االقــراع إعمــا ً
ال ألحــكام القانــون ،واحلصــول عــى
مــن العمــر ،والتســجيل
ٍ
ِّ
بطاقــة انتخابيــة إلكرتونيــة ،وذلــك بغــض النظــر عــن اجلنــس ،والعــرق ،واللــون ،واملذهــب ،واملعتقــد ،والرأي،
والظــروف االقتصاديــة أو االجتماعيــة ((2(.وال توجــد قيــودٌ قانونيــة تمنــع املــرأة مــن التصويــت ،كمــا ويمكــن
المنتَخبــة .الــروط الواجــب تو ُّفرهــا يف املرشــحات واملرشــحني لتــك املناصب
أيضـ ًـا ترشــيح املــرأة للمناصــب ُ
ـة أو جنحــة،
يه إتمــام ثمانيــة وعرشيــن ســنة مــن العمــر يف يــوم االقــراع ،وأال يكــون
ً
محكومــا علهيــم بجنايـ ٍ
وأن يكونــوا حاصلــن عــى هشــادة اإلعداديــة ،وأن يكونــوا مــن بنــات وأبنــاء املحافظــة أو مقيمــن يف الدائــرة
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ـة وناخــب مــن الدائــرة
االنتخابيــة للمنصــب ُ
المنتَخــب ،وأن يدعــم ترشــيحهم عــى األقــل مخســمائة ناخبـ ٍ
ُّ
االنتخابيــة الــي يتقدمــون للرتشــح فهيــا وأال يكونــوا مــن أفــراد القــوات املســلحة أو مــن أعضــاء املفوضيــة
(((3
ُّ
الرتشــح.
العليــا املســتقةل لالنتخابــات عنــد
املفوضيــة العليــا املســتقةل لالنتخابــات يه الســلطة االنتخابيــة املســؤولة عــن إجــراء مجيــع االســتفتاءات
ـى بمجلس
واالنتخابــات يف العــراق ((3(.ويه تخضــع إلرشاف مجلــس النــواب ويتكــون مجلهســا اإلداري ُ
المسـ َّ
املفوضــن مــن تســعة أعضــاء .ال توجــد حص ـ ٌة جنســانية ألعضــاء مجلــس املفوضــن ويــرد املرجــع القانــوين
الوحيــد لضمــان تمثيــل املــرأة يف قانــون املفوضيــة العليــا املســتقةل لالنتخابــات ،والــذي ينـ ُّ
ـص عــى أن " ُيــراىع
امــرأة واحــدة يف
تمثيــل املــرأة يف اختيــار مجلــس املفوضــن لألعضــاء التســعة ((3(".وال توجــد حال ًيــا ســوى
ٍ
مجلــس املفوضــن( ،((3وليــس هنــاك مــا يضمــن تمثيــل املــرأة يف املجلــس مســتقبال ً طاملــا أنَّــه ال يوجــد عــددٌ
ـة جنســانية
إلـ ٌّ
ـزايم لعضويــة النســاء يف مجلــس املفوضــن .ويعــي نقــص التمثيــل النســايئ وعــدم وجــود حصـ ٍ
أ َّن الدفــع بأجنــدات املســاواة بــن اجلنســن إىل األمــام ســيكون ً
أيضــا أمـ ًـرا صع ًبــا.
ٌ
ٌ
ـوظ لهــا يف هيــاكل صنــع
ـاب ملحـ ٍ
إ َّن مشــاركة املــرأة يف احليــاة السياســية متدني ـة للغايــة ،ويه مقرتن ـة بغيـ ٍ
ً
نفــوذا .ويمكــن للمفوضيــة
القــرار باملؤسســات الحكوميــة الرئيســية ولــدى الفصائــل السياســية األكــر
ـد مــن النســاء
العليــا املســتقةل لالنتخابــات أن تلعــب ً
دورا أساسـ ًيّا يف تغيــر هــذا الوضــع وضمــان إرشاك مزيـ ٍ
يف االنتخابــات .وعـ ً
ـاوة عــى ذلــك ،ال ُت ِّ
خصــص املفوضيــة العليــا املســتقةل لالنتخابــات مزيانيـ ًة جديــة لربامج
املســاواة بــن اجلنســن ،ولتعميــم مراعــاة الفــوارق اجلنســانية ،ولفــرق العمــل املعنيــة بالنــوع االجتمــايع،
ـايب هائــل عــى مســتقبل املشــاركة السياســية للمــرأة واملســاواة بــن
والــي يمكــن أن يكــون لهــا تأثـ ٌ
ـر إيجـ ٌّ
مزيد
اجلنســن يف العــراق .التعديــات األخــرى يمكــن أن تشــمل اعتمــاد فــرات بــث إعــايم إضافيــة وتوفــر
ٍ
مــن التغطيــة للمرشــحات.

 ٣.٢المرأة في األحزاب السياسية
عــى الرغــم مــن أ َّن للمــرأة احلق يف املشــاركة يف احلياة السياســية يف العــراق ،إال أ َّن إمكانيــة وصولها وحقوقها
مقيدتــان .يكفــل قانــون األحــزاب السياســية رقــم ( )٣٦لســنة  ٢٠١٥للعراقيــات والعراقيــن حــق املشــاركة يف
ـزب ســيايس ،أو االنتمــاء إليــه ،أو االنســحاب منــه ((3(،وهــو بمثابــة الترشيــع األســايس الــذي
تأســيس حـ ٍ
ِّ
ـزب ســيايس ،يجــب أال يقــل عــدد أعضــاء
يُنظــم تشــكيل األحــزاب السياســية وعضويهتــا .عنــد تشــكيل حـ ٍ
ـم مراعــاة
ؤسســة عــن ســبعة أعضــاء مؤسســن وألــي عضــو مــن خمتلــف املحافظــات ،عــى أن يتـ َّ
الم ِّ
الهيئــة ُ
(((3
املؤسســات أو إىل عــدد النســاء
التمثيــل النســايئ .ومــع ذلــك ،ال يُشــر القانــون بتاتًــا إىل عــدد النســاء
ِّ
اللــوايت يجــب أن يمثلــن احلــزب الســيايس .بعبــارة أخــرى ،ليــس هنــاك أي ضمــان بــأن يكــون األعضــاء
املؤسســون حلــزب ســيايس مــن النســاء .وعليــه ،فــإن وجــود بنــد يف القانــون يوجــب تمثيــل املــرأة ،ال ســيما
كجــزء مــن األعضــاء املؤسســن ،يمكــن أن يســاهم بشــكل إيجــايب يف مشــاركهتن وســيضمن حقوقهــن.
يمــي القانــون بالنـ ِّ
ـص عــى وجــوب الــزام األحــزاب السياســية وأعضائهــا باعتمــاد مبــدأ املســاواة وتكافــؤ

 30الفصل الثالث :حق الرتشيح ،قانون انتخابات مجلس النواب رقم ( )٩لسنة .٢٠٢٠
 31قانون املفوضية العليا املستقةل لالنتخابات رقم ( )٣١لسنة .٢٠١٩
خامسا ،قانون املفوضية العليا املستقةل لالنتخابات رقم ( )٣١لسنة .٢٠١٩
 32املادة ()٣
ً
 33الدكتورة أحالم عدنان الجابري يه السيدة الوحيدة ورئيسة إدارة االنتخابات.https://ihec.iq/ ،
 34املادة ( ،)٤الفصل الثاين (املبادئ األساسية) ،قانون األحزاب السياسية رقم ( )٣٦لسنة .٢٠١٥
 35املادة ( )١١أوال ً (أ) ،الفصل الرابع (إجراءات التسجيل) ،قانون األحزاب السياسية رقم ( )٣٦لسنة .٢٠١٥
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الفــرص بــن مجيــع املواطنــات واملواطنــن عنــد تولهيــم املســؤولية أو املشــاركة فهيــا ((3(.ومــع ذلــك ،وبــدون
حصــة جنســانية داخــل احلــزب الســيايس الــذي ينتمــون إليــه ،ليــس هنــاك مــا يضمــن الــزام األحــزاب
السياســية بتحقيــق املســاواة بــن الرجــل واملــرأة أو تبنهيــم ألجنــدة املســاواة بــن اجلنســن .وال توجــد إشــارات
أخــرى إىل املشــاركة السياســية للمــرأة بقانــون األحــزاب السياســية .أي أن األحــكام الــواردة يف القانــون ال
ُ
ـزم األحــزاب السياســية بــإرشاك نســبة معينــة مــن النســاء.
تلـ ِ
ذكــرت النســاء املشــاركات يف هــذا البحــث أ َّن هنــاك عقبــات تعــرض وصولهــن للمناصــب القياديــة باألحــزاب
(((3
دورا كبــراً يف اتخــاذ القــرار
السياســية .كمــا و ُتق ِّيــد العوامــل القبليــة واألعــراف الثقافيــة املــرأة وتلعــب ً
بشــأن األدوار القياديــة ،والــي عـ ً
ـادة مــا تكــون مــن نصيــب الرجــال .تصعــب عــى النســاء أن تــرىق ملســتوى
(((3
قيــادي داخــل األحــزاب السياســية دون أن تكــون لدهيــن أيــة صــات وروابــط شــخصية .وتعــرض األدوار
التقليديــة للجنســن يف العــراق ســبيل دخــول املــرأة ســاحة السياســة ووصولهــا إىل املســتويات القياديــة وإىل
(((3
أدوار صنــع القــرار.
أبــرزت األبحــاث الــي أجريــت يف بدايــة عــام  ٢٠٢٠أعــداد العضــوات باألحــزاب السياســية وأعــداد النســاء
(((4
ـزب واحــدٌ
اللــوايت يشــغلن املناصــب القياديــة بتــك األحــزاب .ومــن بــن أحــد عــر حز ًبــا سياسـيًّا ،يوجــد حـ ٌ
فقــط تبلــغ نســبة العضــوات بــه  ٥٠باملئــة وحصــة النســاء يف املناصــب القياديــة  ٤٦باملئــة .وهنــاك حزبــان
ـاء يف مراكــز القيــادة .وبلــغ متوســط نســبة العضــوات  ٢٧.٧باملئــة ومتوســط
سياســيان ال يوجــد فهيمــا نسـ ٌ
(((4
حصــة املــرأة يف املناصــب القياديــة  ١٨.٣باملئــة.
يعــي املطلــب الدســتوري الــذي يســتوجب أن ُتم ِّثــل املــرأة مــا ال يقــل عــن ربــع مجلــس النــواب أ َّن األحــزاب
ل رجلــن عــى قوائــم ترشــيحاهتا االنتخابيــة .هــذا النظــام
السياســية يف العــراق مُ لزَ م ـ ٌة بوضــع امــرأة بعــد ك ِّ
للتمثيــل النســي مــن شــأنه االســتيفاء بالضمــان الدســتوري .وعــى الرغــم مــن امتثــال األحــزاب السياســية
ـررة للنســاء ،إال أ َّن عــدد النســاء شــحيحٌ عــى مســتوى املناصــب القياديــة .ليــس هنــاك
لهــذه احلصــة ُ
المقـ َّ
أجنــدة معنيــة بتكافــؤ
ســيايس يف العــراق يضــع املســاواة بــن اجلنســن ضمــن أهدافــه أو ضمــن
حــزب
ٌّ
ٌ
ٍ
(((4
الفــرص بــن املــرأة والرجــلُ .ت ِّ
ـم باألحــرى
وضــح إلهــام مكــي أ َّن "مكانــة املــرأة قــد تغــرت تغيــراً ظاهر ً ّيــا .إذ تـ َّ
(((4
ـررة".
ـد إضــايف بموجــب احلصــة ُ
المقـ َّ
اســتغالل النســاء بداخــل األحــزاب السياســية للحصــول عــى مقعـ ٍ
لذلــك ،ينبــي تعديــل قانــون األحــزاب السياســية بمــا يكفــل تخصيــص حصــة ال تقــل عــن  ٤٠باملئــة للمــرأة
يف الهيئــات القياديــة لألحــزاب السياســية.

رابعا ،الفصل الخامس (احلقوق والواجبات) ،قانون األحزاب السياسية رقم ( )٣٦لسنة .٢٠١٥
 36املادة (ً )٢٤
 37اجتماع أحد جمموعات الرتكزي مع األطراف الفاعةل يف العراق ٢٧ ،أيلول /سبتمرب .٢٠٢٠
 38املرجع نفسه.
 39املرجع نفسه.
40

"اإلقصاء السيايس يف األحزاب السياسية العراقية ،كيف تسىع النساء والشباب واملكونات لتغيري السياسة" ،املعهد الديمقراطي الوطين ،أيار/
مايو .https://www.ndi.org/sites/default/files/Political%20Exclusion%20in%20Iraqi%20Political%20Parties_EN.pdf ،٢٠٢٠

41

املرجع نفسه.

 42املرجع نفسه.
 43مقابةل مع إلهام مكي ،ويه كاتبة وباحثة وناشطة معنية بحقوق املرأة ( ٢٦ترشين الثاين /نوفمرب .)٢٠٢٠

25

 ٤.٢تمثيل المرأة في مجلس النواب
مقعــدا ويُنتخــب األعضــاء لفــرة مدهتــا
يتألَّــف مجلــس النــواب يف بغــداد مــن ثالثمائــة وتســعة وعرشيــن
ً
(((4
ـة وعــرايق .ومعايــر األهليــة للتصويــت
أربعــة أعــوام ((4(.يكفــل دســتور العــراق حــق االنتخــاب لــك ِّ
ل عراقيـ ٍ
والرتشــيح يف االنتخابــات ال ُتمــز ِّضــد املــرأة وال تؤثــر ســل ًبا عــى مشــاركهتا السياســية .ومــع ذلــك ،فــإ َّن
الناخبــات يف وضــع غــر مــؤات لكــون الناخبــات والناخبــون يتعــن َّ علهيــم الذهــاب إىل مراكــز التســجيل
ٍ
مرتــن للحصــول عــى البطاقــات االنتخابيــة البيومرتيــة ،ويه عمليــة يصعــب أحيا ًنــا عــى معظــم النســاء
القيــام هبــا بســبب مســؤوليات رعايــة األطفــال.
ُرتجــم
يشــرط القانــون أن تشــغل النســاء ملــا ال يقــل عــن  ٢٥باملائــة مــن املقاعــد يف مجلــس النــواب ،وهــذا ي َ
ـد أدىن ((4(.لذلــك ،يجــب عــى األحــزاب السياســية تقديــم قوائــم ترشــيح تشــمل النســاء
إىل  ٨٣مقعـ ً
ـدا كحـ ّ ٍ
كمرشــحات بنســبة  ٢٥باملئــة .وعنــد تقديــم القائمــة املعنيــة إىل املفوضيــة العليــا املســتقةل لالنتخابــات
ل ثالثــة
مرشــحة
للموافقــة علهيــا ،يجــب أن يُــراىع تسلســل النســاء بنســبة
واحــدة عــى األقــل بعــد ك ِّ
ٍ
ٍ
رجــال ((4(.وســرفض املفوضيــة العليــا املســتقةل لالنتخابــات قوائــم الرتشــيح الــي ال تــي هبــذا املطلــب ،وإذا
ـة خاصــة إلعــادة ترتيــب
انخفــض عــدد النســاء عــن  ٢٥باملئــة مــن املقاعــد يف مجلــس النــواب ،يتـ ُّ
ـم تطبيــق آليـ ٍ
(((4
املرشــحات واملرشــحني يف املحافظــات ذات احلصــة األدىن مــن النســاء املنتخبــات.
ـحة
كيان سـ
نظامــا للتمثيــل النســي ،بحيــث يمكــن للناخبــة أو الناخب اختيار
يســتخدم العــراق
ً
ٍّ
ـيايس ومرشـ ٍ
ٍ
أو مرشــح محدديــن ،أو انتخــاب أحــد األحــزاب السياســية فحســب .وبموجــب قانــون االنتخابــات الســابق،
ل محافظــة دائـ ً
ـرة انتخابي ـ ًة واحــدة
يســتخدم النظــام االنتخــايب املحافظــات كدوائــر انتخابيــة ،حيــث ُتم ِّثــل ك ِّ
وي َّ
المقـ َّ
ـاء عــى نصيــب
ـدر .ثُـ َّ
ُخصــص لهــا عــددٌ مــن املقاعــد يتناســب مــع عــدد ســكاهنا ُ
ـم ُتم َنــح املقاعــد بنـ ً
ـم ذلــك مــن خــال العمليــات احلســابية
ل قائمــة مــن األصــوات الصحيحــة يف الدائــرة االنتخابيــة .وقــد تـ َّ
ك ِّ
املنصــوص علهيــا ضمــن رشوط تخصيــص املقاعــد يف لوائــح املفوضيــة العليــا املســتقةل لالنتخابــات ،وذلــك
(((4
الم َّ
عدلــة.
باســتخدام طريقــة ســانت ليغــو ُ
ل محــل قانــون
يف ترشيــن األول /أكتوبــر  ،٢٠٢٠وافــق مجلــس النــواب عــى قانــون انتخابــات جديــد يحــ ُّ
االنتخابــات القديــم( ((5وصــادق عليــه الرئيــس يف ترشيــن الثــاين /نوفمــر  ((5(.٢٠٢٠يتم َّثــل التعديــل الرئيــي
الــذي طــرأ عــى هــذا القانــون الجديــد يف تغيــر اســتخدام التمثيــل النســي واعتبــار األقضيــة دوائــر انتخابيــة
تمــت املوافقــة عــى توزيــع الدوائــر
صغــرة .ينــأى القانــون الجديــد عــن اســتخدام طريقــة ســانت ليغــو .وقــد َّ
االنتخابيــة لثمانيــة عــر محافظــة عراقيــة وتحويــل محافظــات العــراق الثمانيــة عرش إىل عــدة دوائــر انتخابية.

 44املادة ( )١٣اوالً ،قانون انتخابات مجلس النواب رقم ( )٩لسنة  .٢٠٢٠يمكنك االستهشاد باملقاالت يف الحاشية السفلية:
 45املادة ( )٤أوالً ،قانون انتخابات مجلس النواب رقم ( )٩لسنة .٢٠٢٠
رابعا" :هيدف قانون االنتخاب إىل تحقيق نسبة تمثيل للمرأة ال تقل عن ربع أعضاء مجلس النواب".
 46دستور العراق ،املادة (ً )٤٩
 47قرار املفوضية العليا املستقةل لالنتخابات.https://ihec.iq/ihecftp/2018/en/sys12en.pdf ،٢٠١٨ ،
 48قرار املفوضية العليا املستقةل لالنتخابات.https://ihec.iq/ihecftp/2018/en/sys12en.pdf ،٢٠١٨ ،
 49يعين استخدام طريقة سانت ليغو أنَّه سيتمُّ توزيع املقاعد بني املرشحات واملرشحني يف القائمة املفتوحة .يتمُّ أوال ً تخصيص املقاعد للكيانات
قائمة مفتوحة
ل
بناء عىل عدد األصوات اليت حصلت علهيا .وسيجري بعد ذلك إعادة ترتيب املرشحات واملرشحني ضمن ك ِّ
ٍ
السياسية املشاركة ً
َّ
عدد من األصوات ،وهكذا دواليك بالنسبة لبقية
تحصل علهيا .وسيكون الفوز للمرشحة أو املرشح الذي حصد أكرب
بناء عىل عدد األصوات المُ
ً
ٍ
ً
ً
سابقا بعد
طفيفا عن طريقة البايق األكرب اليت كانت مستخدمة
تغيريا
املرشحات واملرشحني .وقد تغرَّي َّنظام احتساب الفائزات والفائزين بالقوائم
ً
حكم للمحكمة العليا قىض بأ َّن الطريقة السابقة قد مزَّيَّت ضد األحزاب الصغرية .انظر:
صدور
ٍ
.https://www.ifes.org/sites/default/files/2018_ifes_iraq_council_of_representatives_elections_faqs_final.pdf
50

الربملان العرايق يُص ِّوت عىل النسخة الهنائية من قانون االنتخابات ،عمر ستار ٢ ،ترشين الثاين /نوفمرب ،٢٠٢٠
.https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/11/iraq-elections-law-parliament.html
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ُصادق عىل تمرير اإلصالحات االنتخابية إىل قانون" ،ديالن س .حسني ٥ ،ترشين الثاين /نوفمرب ،٢٠٢٠
"الرئيس صالح ي
ِ
.https://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/051120201
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ل محافظــة مــع عــدد مقاعدهــا اخملصصــة
تنقســم املحافظــات إىل عــدة دوائــر ،ويتناســب عــدد دوائــر ك ِّ
ل دائــرة
ـرة انتخابيــة .يُخصــص مــن ثالثــة إىل مخســة مقاعــد نيابيــة لــك ِّ
للنائبــات الربملانيــات يف إمجــايل  ٨٣دائـ ٍ
عــى حســب الكثافــة الســكانية ،ويكــون مقعــدٌ مهنــا مــن نصيــب النســاءُ .ت َّ
خصــص املقاعــد للمرشــحات
عــدد مــن األصــوات .وعــى الرغــم مــن التغيــر الطــارئ عــى النظــام
واملرشــحني الذيــن حصــدوا أكــر
ٍ
االنتخــايب ،ال توجــد فـ ٌ
ـروق كبــرة يف تخصيــص املقاعــد للنســاء .يمنــع القانــون الجديــد األحــزاب مــن الرتشــيح
ـدد مــن األصــوات يف
ـم موحــدة وتــؤول املقاعــد للمرشــحات واملرشــحني الحاصلــن عــى أكــر عـ ٍ
عــى قوائـ ٍ
الدوائــر االنتخابيــة .إال أ َّن النســاء أعربــن عــن قلقهــن إزاء قانــون االنتخابــات الجديــد ،حيــث قالــت هســاد
اخلطيــب" :س ُيش ـ ِّ
كل القانــون الجديــد عقب ـ ًة أمــام هنــوض املــرأة ألنَّــه يعتمــد عــى تقســيم املحافظــات إىل
ُّ
ـب ذلــك يف مصلحــة املــرأة .واألفضــل
ـجع القبليــة والديــن عــى
ـدد مــن الدوائــر .وهــذا يُشـ ِّ
التدخــل ولــن يصـ َّ
عـ ٍ
(((5
ً
ُ
للمحافظــة أن تش ـ ِّ
كل دائـ ً
ـرة انتخابي ـة واحــدة".
ويف رأي الدكتــورة بُــرى العبيــدي ،فــإ َّن "التغيــرات الــواردة بالقانــون الجديــد قــد فتحــت نوعً ــا مــا مجــا ً
ال أمــام
زيــادة املشــاركة السياســية للمــرأة مــن خــال توزيــع الدوائــر االنتخابيــة ...وتتم َّثــل الفائــدة املكتســبة مــن
هــذا القانــون يف وجــود جــدول يعــرض جممــوع املقاعــد وبــه عمــودان يفصــان عــدد مقاعــد أعــى األصــوات
عــن حصــة النســاء .ومــع ذلــك ،يجــب عــى املفوضيــة العليــا املســتقةل لالنتخابــات توضيــح هــذه النقطــة
ـددا أكــر مــن األصــوات عــى شــغل مقاعــد خــارج احلصــة ملنــع التالعــب
لتشــجيع النســاء الــايئ حصــدن عـ ً
(((5
بالقانــون وســوء تفســره".
ل محافظة عىل النحو التايل:
ُّ
يتم تحديد الحد األدىن حلصة النساء (الكوتا النسوية) لك ِّ

(((5

مقعدا من جمموع ٦٩
 بغداد١٧ :ً
 البرصة ٦ :مقاعد من جمموع ٢٥ ذي قار ٥ :مقاعد من جمموع ١٩ ميسان ٣ :مقاعد من جمموع ١٠ بابل ٤ :مقاعد من جمموع ١٧ املثىن :مقعدان من جمموع ٧ واسط ٣ :مقاعد من جمموع ١١ الديوانية ٣ :مقاعد من جمموع ١١ كربالء ٣ :مقاعد من جمموع ١١ -النجف ٣ :مقاعد من جمموع ١٢

 52مقابةل مع هساد اخلطيب ،رئيسة رابطة املرأة العراقية يف النجف ،وعضوة يف اللجنة املركزية للحزب الشيويع العرايق ،وسياسية عراقية سابقة (٢٩
ترشين الثاين /نوفمرب .)٢٠٢٠
 53مقابةل مع الدكتورة بُرشى العبيدي ،عضوة مجعية نساء بغداد ،عضوة سابقة يف املفوضية العليا حلقوق اإلنسان ،ومديرة سابقة للمفوضية
املستقةل لالنتخابات ،وناشطة حقوقية ( ٢٣ترشين الثاين /نوفمرب .)٢٠٢٠
 54املادة ( )١٦ثالثًا ،الفصل الخامس :النظام االنتخايب ،قانون انتخابات مجلس النواب رقم ( )٩لسنة ،٢٠٢٠
https://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=14768:elections-for-iraq-s-council-of-representatives-fact.sheet-1&Itemid=740&lang=en
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 دياىل ٤ :مقاعد من جمموع ١٤ صالح الدين ٣ :مقاعد من جمموع ١٢ دهوك ٣ :مقاعد من جمموع ١١ أربيل ٤ :مقاعد من جمموع ١٥ السليمانية ٥ :مقاعد من جمموع ١٨ األنبار ٤ :مقاعد من جمموع ١٥ نينوى ٨ :مقاعد من جمموع ٣١ كركوك ٣ :مقاعد من جمموع ١٢ال ُتغــر ِّاملــادة ( )١٦مــن القانــون الجديــد النســبة املئويــة للحصــة اخملصصــة للنســاء (الكوتــا النســوية) ،ويه
(((5
تنـ ُّ
ـص عــى أن تكــون نســبة تمثيــل النســاء بمــا ال يقــل عــن  ٢٥باملئــة مــن عــدد أعضــاء مجلــس النــواب
ل
وكذلــك عــى أن أال تقــل نســبة تمثيــل النســاء عــن  ٢٥باملئــة مــن عــدد أعضــاء مجلــس النــواب يف ك ِّ
ـم
ـرة انتخابيــة .يتـ ُّ
محافظــة ((5(.ســيعتمد ذلــك عــى كثافــة الســكان وعــى عــدد املقاعــد اخملصصــة لــك ِّ
ل دائـ ٍ
ُّ
ل
توزيــع كوتــا النســاء يف حالــة عــدم
ـد (افــرايض) إىل عــدد النســاء الفائــزات لــك ِّ
ـد واحـ ٍ
تحققهــا بإضافــة مقعـ ٍ
ُقســم العــدد الحاصــل نتيجــة هــذه العمليــة عــى العــدد اإلمجــايل للمقاعــد اخملصصــة
ـرة انتخابيــة( ((5وي َّ
دائـ ٍ
(((5
لدلائــرة االنتخابيــة لتحديــد النســبة املئويــة للفائــزات مــن النســاء .يُضــاف مقعــدٌ واحــد لعــدد مقاعــد النســاء
ـم اســتكمال العــدد املطلــوب ملقاعــد
ـبة مئويــة ((5(.إذا لــم يتـ ّ
لدلائــرة االنتخابيــة الــي حصلــت عــى أقــل نسـ ٍ
ً (((6
ـم
النســاء اخملصصــة للمجلــس ،ســتبدأ عملي ـ ٌة جديــدة مــع حســاب الزيــادة الــي حصلــت مســبقا وتتـ ُّ
(((6
إعــادة هــذه العمليــة حــى يصــل العــدد اإلمجــايل للنســاء إىل نســبة تمثيلهــن البالغــة  ٢٥باملئــة.
وعـ ً
ـد يخـ ُّ
ـاوة عــى ذلــك ،إذا أصبــح مقعـ ٌ
ل محلهــا امــرأ ٌة أخــرى إال إذا
ـاغرا ،فــا يُشــرَط أن تحـ َّ
ـص امــرأة شـ ً
(((6
كان ذلــك مؤثـ ًـرا يف نســبة تمثيــل النســاء يف مجلــس النــواب البالغــة  ٢٥باملئــة .وقــد أصبــح ذلــك بمثابــة
ً
الحقــا اســتبدال
ـرر
الثغــرة لألحــزاب السياســية الــي تــي بالنســبة املطلوبــة يف قائمــة ترشــيحاهتا ثُـ َّ
ـم ُتقـ ِّ
(((6
املقاعــد الــي تشــغلها النســاء بالرجــال طاملــا أ َّن ذلــك ال يُؤثِّــر عــى تمثيــل النســاء.
ُيــوىص بتعديــل قانــون
ـحة أخــرى.
انتخابــات مجلــس النــواب ليقــي باســتبدال املقعــد الشــاغر الــذي كانــت تشــغهل امــرأة بمرشـ ٍ
عُ ِقـ َ
ـدت أربــع دورات برملانيــة منــذ اعتمــاد احلصــة اجلنســانية يف مجلــس النــواب يف عــام  .٢٠٠٥وقــد زاد التغيــر
ـرا .وهشــدت الــدورة األوىل  ٧٨امــرأة مــن أصــل ٢٧٥
ـرا كبـ ً
يف عــدد النســاء ولك َّنــه ،مــع ذلــك ،لــم يكــن تغيـ ً
مقعــدا  ،والــدورة الثالثــة ٨٣
مقعــدا شــاركن كنائبــات برملانيــات ،والــدورة الثانيــة  ٨١امــرأة مــن أصــل ٣٢٥
ً
ً

 55املادة ( )١٦أوالً ،قانون انتخابات مجلس النواب رقم ( )٩لسنة .٢٠٢٠
 56املادة ( )١٦ثان ًيا ،قانون انتخابات مجلس النواب رقم ( )٩لسنة .٢٠٢٠
خامسا (أ) ،قانون انتخابات مجلس النواب رقم ( )٩لسنة .٢٠٢٠
 57الفصل الخامس :النظام االنتخايب ،املادة ()١٦
ً
خامسا (ب) ،قانون انتخابات مجلس النواب رقم ( )٩لسنة .٢٠٢٠
 58املادة ()١٦
ً
خامسا (ج) ،قانون انتخابات مجلس النواب رقم ( )٩لسنة .٢٠٢٠
 59املادة ()١٦
ً
خامسا (د) ،قانون انتخابات مجلس النواب رقم ( )٩لسنة .٢٠٢٠
 60املادة ()١٦
ً
سادسا ،قانون انتخابات مجلس النواب رقم ( )٩لسنة .٢٠٢٠
 61املادة ()١٦
ً
تاسعا ،قانون انتخابات مجلس النواب رقم ( )٩لسنة .٢٠٢٠
 62املادة ()١٦
ً
 63مقابةل مع إلهام مكي ،ويه كاتبة وباحثة وناشطة معنية بحقوق املرأة ( ٢٦ترشين الثاين /نوفمرب .)٢٠٢٠
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مقعــدا ،وبالــدورة الحاليــة توجــد  ٨٤نائبــة مــن أصــل  ٣٢٩كأعضــاء بالربملــان .وكان
امــرأة مــن أصــل ٣٢٩
ً
ً
ـدا للنســاء
عــدد النســاء املنتخبــات بــدون حصــة نســاء
منخفضــا .وهشــدت انتخابــات عــام  ٢٠١٨منــح  ٢٢مقعـ ً
ـحة مســتقةل .غــر أ َّن فــرص انتخاهبــا
بــدون كوتــا نســوية .ويمكــن للمــرأة أن ترتشــح يف االنتخابــات كمرشـ ٍ
تكــون ضعيفـ ًة مقارنـ ًة باألحــزاب جيــدة التنظيــم ،إذ يمكهنــا التفــوق بهسولــة عــى املرشــحات املســتقالت،
وخاص ـ ًة إن كانــت قوائمهــا االنتخابيــة كبــرة.
إ َّن مشــاركة املــرأة عــى الصعيديــن التنفيــذي (وزيــرة واحــدة مــن بــن  ٢٢وزيـ ًـرا) والترشيــي متدنيـ ٌة للغايــة.
وبالنظــر إىل كــون النســاء يُشـ ِّ
كلن نصــف الســكان ،فــإ َّن هــذه األعــداد ال تــرىق إىل مســتوى التمثيــل الرضوري
ـل تبلــغ نســبته  ٤٠باملئــة يف مجلــس
للمــرأة .وقــد كانــت املنظمــات النســائية يف بــادئ األمــر قــد طالبــت بتمثيـ ٍ
(((6
النــواب يف عــام .٢٠١٠
يُعتَــر تمثيــل جمموعــات األقليــات ً
أيضــا
منقوصــا .هنــاك تســعة مقاعــد حمجــوزة لهــذه املكونــات( .((6مخســة
ً
مقاعــد خمصصـ ٌة للمكــون املســييح ُتــو َّزع عــى محافظــات بغــداد ،ونينــوى ،وكركــوك ،ودهــوك ،وأربيــل،
وهنــاك مقعــدٌ واحــد للمكــون اإليزيــدي يف محافظــة نينــوى ،ومقعــدٌ واحــد للمكــون الصابــي املنــدايئ يف
محافظــة بغــداد ،ومقعــدٌ واحــد للمكــون الشــبكي يف محافظــة نينــوى ،ومقعـ ٌ
ـد واحــد لرشيحــة الكــرد الفيليــة
يف محافظــة واســط .ومــع ذلــك ،فمــن غــر الواضــح مــا إذا كان ينبــي إعطــاء نســبة مئويــة مــن املقاعــد
يتــم تمثيلهــن عــى
التســعة للنســاء ،ممــا يعــي أ َّن النســاء املنتميــات إىل املكونــات ذات األقليــة قــد ال
ّ
عــاوة عــى ذلــك ،لــم يســبق ً
ً
أيضــا أن
املســتوى الوطــي إذا أعطيــت املقاعــد التســعة مجيعهــا للرجــال.
ـل إفريــي( ((6منص ًبــا سياسـ ًيا رفيــع املســتوى .ومــن الواضــح أ َّن هنــاك حاجـ ًة
تبــوأت امــرأ ٌة عراقيــة مــن أصـ ٍ
عاجــة إىل وضــع قوانــن مناهضــة للتميــز وإىل تعزيــز دور النســاء املنتميــات إىل املكونــات ذات األقليــة.
وحســبما يبــدو ،ال يوجــد ضمــا ٌن عــى وجــود حـ ٍّ
ـد أدىن لتمثيــل املــرأة هبــذه الفئــات.

 ٥.٢تمثيل المرأة على مستوى المحافظات
عــى صعيــد املحافظــات ،ال تــزال الترشيعــات القائمــة تشــوهبا بعــض مواطــن القصــور الــي عرقلــت
املشــاركة السياســية للمــرأة .فعــى ســبيل املثــال ،لــم يلــزم قانــون انتخابــات مجالــس املحافظــات واألقضيــة
(((6
ـوض يكتنــف الحكــم التــايل
ـة جنســانية تبلــغ نســبهتا  ٢٥باملئــة .ونتيجــة غمـ ٍ
لســنة  ٢٠٠٩بتخصيــص حصـ ٍ
يف قانــون انتخابــات مجالــس املحافظــات واألقضيــة والنــوايح رقــم ( )١٢لســنة  ،٢٠١٨املــادة (( )١٢يف حــن أ َّن
الدســتور ينـ ُّ
ـم مــن هــذا القبيــل فيمــا يتعلــق بانتخابــات
ـص عــى حصــة (كوتــا) للربملــان ،إال أنَّــه ال يوجــد حكـ ٌ
ـتنادا لعــدد األصوات
مجالــس املحافظــات)ُ " ،تــو َّزع املقاعــد عــى مرشــي القائمــة ويُعــاد ترتيــب املرشــحني اسـ ً
ـدد مــن األصــوات ضمــن
الــي يحصــل علهيــا املرشــح .ويكــون الفائــز األول هــو مَ ــن يحصــل عــى أكــر عـ ٍ
ل ثالثــة فائزيــن
القائمــة املفتوحــة وهكــذا بالنســبة لبقيــة املرشــحني ،عــى أن تكــون امــرأ ٌة بعــد هنايــة ك ِّ
(((6
بغـ ِّ
ـض النظــر عــن الفائزيــن مــن الرجــال".
ـر َ
ك األمــر للمفوضيــة العليــا املســتقةل لالنتخابــات لتفســر األحــكام املذكــورة أعــاه ،وأصــدرت
وبالتــايلُ ،تـ ِ
ـوما بشــأن انتخابــات مجالــس املحافظــات لعــام  ٢٠١٣لضمــان تمثيــل النســاء بنســبة  ٢٥باملئــة
املفوضيــة مرسـ ً

 64زينب سليب" ،السياسة الخارجية :نساء العراق املنسيات" ،اإلذاعة الوطنية العامة ١٥ ،آذار /مارس ،٢٠١٠
.https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=124687123
 65املادة ( )١٣ثان ًيا ،قانون انتخابات مجلس النواب رقم ( )٩لسنة .٢٠٢٠
أصل أفرييق هم من نسل البحارة والتجار ومعظمهم من العبيد الذين تمَّ جلهبم إىل العراق من منطقة زنجبار.
 66العراقيون من
ٍ
ُضعف حصة النساء" ،نيويورك تايمز ١٣ ،كانون الثاين /يناير ،٢٠٠٩
ت
العراق
انتخابات
قانون
يف
"التغيريات
داغر،
وسام
روبني
 67أليسا جيه.
ِ
.https://www.nytimes.com/2009/01/14/world/middleeast/14iraq.html
 68املادة ( )١٢ثان ًيا ،قانون انتخابات مجالس املحافظات واألقضية رقم ( )١٢لسنة  ٢٠١٨المُ َّ
عدل بالقانون رقم ( )٢٧لسنة .٢٠١٩
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ل مجلــس مــن مجالــس املحافظــات ((6(.ووافــق مجلــس النــواب عــى تعديــات يف انتخابــات مجالــس
يف ك ِّ
َّ
ـة
املحافظــات القائمــة بتاريــخ  ٢٩تمــوز /يوليــو  ،٢٠١٩إال أهَّنــا لــم
َّ
تتضمــن أيــة تعديــات تتعلــق بتطبيــق حصـ ٍ
(((7
جنســانية .وعـ ً
ـاوة عــى ذلــكُ ،
ح َّلــت مجالــس املحافظــات يف هنايــة عــام  ،٢٠١٩باســتثناء تــك املوجــودة يف
ـيتم تمثيلهــن عــى األصعــدة
إقليــم كوردســتان .وهــذا يعــي إنَّــه ليــس هنــاك مــا يضمــن للنســاء أنَّــه سـ ُّ
املحليــة .وتقــول الدكتــورة بُــرى العبيــدي إ َّن "قانــون انتخابــات مجلــس النــواب وقانــون انتخابــات مجالــس
ـجع عــى
ـجعان عــى املشــاركة السياســية للمــرأة ،يف حــن أ َّن األحــزاب السياســية ال تُشـ ِّ
املحافظــات يُشـ ِّ
ـد مــن
ـد فقــط يُشــر إىل تمثيــل املــرأة يف األحــزاب السياســية دون مزيـ ٍ
ـم واحـ ٍ
ذلــك .إذ ال يوجــد ســوى حكـ ٍ
(((7
رتجــم حقــوق املــرأة الــواردة يف املــواد ( )١٤و( )١٦و( )٢٠مــن الدســتور العــرايق
التوضيــح" .ولســوء احلــظ ،لــم ُت َ
(((7
ـن وأحــكام ،عــى الرغــم مــن مطالبــات نشــطاء ومنظمــات حقــوق املــرأة املتكــررة.
إىل قوانـ ٍ
ـدد مــن األقضيــة ،والنــوايح ،والقــرى ((7(.و ُتم َنــح املحافظــات الــي لــم تنتظــم يف
تتك ـ َّون املحافظــات مــن عـ ٍ
(((7
إقليــم الصالحيــات اإلداريــة واملاليــة الواســعة .وال توجــد حصــ ٌة جنســانية أو ضمــا ٌن دســتوري لتمثيــل
ـة دنيــا لتمثيــل املــرأة عــى مســتوى املحافظــات ،بمــا يف
املــرأة عــى هــذه املســتويات .ولــم يتـ ّ
ـم تحديــد عتبـ ٍ
ذلــك عــى صعيــدي األقضيــة والنــوايح .ينـ ُّ
ـص قانــون املحافظــات غــر املنظمــة يف إقليــم عــى أن يكــون
للمحافــظ مخســة معاونــن ،إال أنَّــه لــم ي ِّ
ُخصــص حص ـ ًة جنســانية يف هــذا الصــدد وال ينـ ّ
ـص عــى وجــوب
(((7
إرشاك النســاء.

 ٦.٢المشاركة السياسية للمرأة في إقليم كوردستان
تقاســم الســلطة يف العــراق تعــي إنَّــه يجــري تطبيــق وإعمــال
الواقــع أ َّن التشــكيل اإلقليــي ووضعيــات
ُ
ـن أكــر ُّ
ـكل
قوانـ ٍ
تقدميــة يف بعــض أنحــاء البــاد ،بينمــا يف أنحــا ٍء أخــرى تــردَّ ى محايــة املــرأة وحقوقهــا بشـ ٍ
حــاد .وكمــا ورد ً
ل مــن بغــداد
آنفــا ،ثمــة مثــال عــى ذلــك يتجــى َّ يف أوجــه االختــاف بــن كيفيــة تعاطــي ك ٍّ
بشــكل عــام ،والــي تفصــل بــن املــرأة
وإقليــم كوردســتان مــع املســألة ،ويف الثقافــات واملعايــر اخملتلفــة
ٍ
والرجــل.
ـور كربى.
ـة أو محافظـ ٍ
ومــع ذلــك ،فمــن غــر املعقــول املجادلــة بوجــود ولــو منطقـ ٍ
ـة واحــدة ال تعرتهيــا أوجه قصـ ٍ
وقــد أحــرز إقليــم كوردســتان املزيــد مــن التقــدُّ م اإليجــايب يف التصــدي لعــدم املســاواة بــن اجلنســن .فالثقافــة
ـد مــن العلمانيــة ،كمــا وقــد فتــح االســتقرار النســي مســاح ًة للمناقشــات العامــة
هنــاك تتَّســم نســب ً ّيا بمزيـ ٍ
وصنع السياســيات.
أســس إقليــم كوردســتان ســلطته الترشيعيــة املتمثــة يف برملــان كوردســتان يف عــام  .١٩٩٢واعتُ ِمـ َ
ـد قانــون
َّ
(((7
ِّ
انتخــاب املجلــس الوطــي لكوردســتان يف عــام  ،١٩٩٢ثــم عُ ــدل َ بقانــون برملــان كوردســتان  -العــراق ()KIP

" 69مع بعض املكاسب االنتخابية يف العراق ،تعمل املرشحات من أجل التغيري" ،األمم املتحدة للمرأة ١٦ ،أيار /مايو .٢٠١٣
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ل مجالس املحافظات وينظر يف مسألة تعديل الدستور ،كروان فييض دري ٢٨ ،ترشين األول /أكتوبر ،٢٠١٩
مجلس النواب العرايق يُص ِّوت عىل ح ِّ
.https://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/281020192

" 71تكافؤ الفرص ٌ
حق مكفول جلميع العراقيني ،وتكفل الدولة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق ذلك ".املادة ( ،)١٦دستور العراق.٢٠٠٥ ،
 72مقابةل مع الدكتورة بُرشى العبيدي ،عضوة مجعية نساء بغداد ،وعضوة سابقة يف املفوضية العليا حلقوق اإلنسان ،ومديرة سابقة للمفوضية
املستقةل لالنتخابات ،وناشطة حقوقية ( ٢٣ترشين الثاين /نوفمرب .)٢٠٢٠
 73املادة ( )١٢٢أوالً ،الفصل الثاين :املحافظات اليت لم تنتظم يف إقليم ،دستور العراق.
 74املادة ( )١٢٢ثان ًيا ،الفصل الثاين :املحافظات اليت لم تنتظم يف إقليم ،دستور العراق.
 75املادة ( )٣٣أوالً ،قانون املحافظات غري املنتظمة يف إقليم رقم ( )٢١لسنة .٢٠٠٨
 76قانون انتخاب املجلس الوطين لكوردستان  -العراق ( )KNAرقم ( )١لسنة  ١٩٩٢المُ َّ
عدل بقانون برملان كوردستان  -العراق ( )KIPرقم ( )٢لسنة .٢٠٠٩
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رقــم ( )٢لســنة  ٢٠٠٩فيمــا بعــد .يتك ـ َّون برملــان كوردســتان مــن  ١١١مقعـ ًـدا( ،((7مهنــا عــرة مقاعــد خمصصــة
(((7
لألقليــات ونســبة  ٣٠باملئــة مــن املقاعــد خمصصــة للنســاء.
يتــم ترتيــب أســماء املرشــحات واملرشــحني
ُّ
بالشــكل الــذي يضمــن تمثيــل النســبة املذكــورة للنســاء يف برملان كوردســتان ،عــى أال يقل عدد الرتشــيحات
ـة انتخابيــة عــن ثالثــة ((7(.وحال ًيّــا هنــاك  ٣٤نائبــة يف برملــان كوردســتان( ،((8وترتأســه حال ًيّــا امــرأة،
يف ك ِّ
ل قائمـ ٍ
َّ
ـل واحــد.
وتتألــف جلنــة الدفــاع عــن حقــوق املــرأة مــن ســبع نســا ٍء ورجـ ٍ
ال تــزال املشــاركة السياســية للمــرأة يف إقليــم كوردســتان محــدودة .وتعتمــد النســاء املنخرطــات يف العمــل
ً
ومــرة أخــرى ،تعتمــد اآلراء
الســيايس عــى القــادة الرجــال مــن حزهبــن الســيايس مــن أجــل ترشــيحهن.
واملواقــف بشــأن حقــوق املــرأة ً
رصحــت كويســتان حممــد ،وزيــرة العمــل والشــؤون
أيضــا عــى أجنــدة احلــزبَّ .
االجتماعيــة ،يف حلقــة نقــاش ويف أحــد التقاريــر بــأ َّن جهــود حكومــة إقليــم كوردســتان بطيئ ـ ٌة ورمزيــة وأ َّن
الكتــل السياســية ال تثــق يف النســاء لقيادهتــا ((8(.ويلــزم اســتعراض احلواجــز الهيكليــة عــى األصعــدة املحليــة،
ـد مــن املناصــب العليــا.
واإلقليميــة ،والوطنيــة كــي يتســى للمــرأة تــويل مزيـ ٍ

 ٧.٢التحديات التي تعترض المشاركة السياسية للمرأة
عــددا مــن التحديــات والعقبــات عنــد مشــاركهتا يف العمليــات السياســية وعمليــات بنــاء
واجــه النســاء
ً
ُت ِ
الســام يف العــراق ،بمــا يف ذلــك يف إقليــم كوردســتان .وجــدت شــبكة النســاء العراقيــات أنَّــه يف عــام ٢٠١٧
بلغــت نســبة النســاء يف الســك القضــايئ  ٣,٩باملئــة فقــط وأ َّن  ١٨باملئــة ،ليــس إال ،مــن االدعــاء العــام كــن
إنا ًثــا ((8(.يف الكثــر مــن األحيــان ،تُس ـتَبعد عضــوات الربملــان كل ًيّــا مــن اللجــان .وتُشــر هســاد اخلطيــب إىل أ َّن
ً
ـدا يف عــدم إرشاكهــا يف لجــان املصاحلــة ولجــان بنــاء الســام عــى كافــة
هتميشــا لــدور املــرأة
"هنــاك
وتعمـ ً
ُّ
(((8
ـوا مــن الرجــال
املســتويات"  .فعــى ســبيل املثــال ،تضـ ُّ
ـم جلنــة األمــن والدفــاع يف الربملــان العــرايق  ٢١عضـ ً
(((8
وال توجــد عضــوات مــن النســاء.
ـزاب محافظــة إىل حـ ٍّ
ـد
يمــن األحــزاب السياســية الكــرى عــى الســاحة السياســية يف العــراق ،ويه أحـ ٌ
هُت ُ ِ
كبــر وتقــوم عــى أســاس خلفياهتــا الدينيــة .لــذا ،قــد يكــون مــن الصعــب تأمــن مشــاركة املــرأة وتولهيــا
(((8
ـم إزالــة ملصقــات املرشــحات أو يجــري تشــوهيها.
ـرا مــا تتـ ُّ
للمناصــب .وأثنــاء احلمــات واالنتخابــات ،وكثـ ً
تقــول الدكتــورة بُــرى" :يكمــن التحــدي األكــر يف التهشــر الســيايس واألخــايق الــذي هيــدف إىل إجبــار
(((8
النســاء عــى االنســحاب مــن خــوض االنتخابــات".
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تعرضــت مرشــحة احلــزب
تعرضــت العديــد مــن النســاء لســوء املعامــة والهتديــدات .إذ َّ
يف عــام َّ ،٢٠١٨
ُ
ـم بعــد ذلــك
الديمقراطــي الكوردســتاين ( ،)KDPالدكتــورة هيشــو ريبــوار عــي ،لرسقــة هاتفهــا احملمــول ،ثـ َّ
ـل خــاص .ومــع ذلــك ،يه لــم تنســحب مــن
تــداول مقطــع فيديــو لهــا ويه ترتــدي فســتا ًنا قصـ ً
ـرا يف حفـ ٍ
االنتخابــات ((8(.وعــى الرغــم مــن أ َّن القانــون ال يمنــع املشــاركة السياســية للمــرأة ،إال أ َّن النســاء يواجهــن
اإلســاءة والتحديــات .أدانــت األمــم املتحــدة قــذف املرشــحات وارتــكاب أعمــال العنــف ضدهــن بعــد اســتقالة
ـي زائــف .كانــت الدكتــورة انتظــار أمحــد جاســم ،األســتاذة الجامعية،
ـط جنـ ٍّ
إحــدى املرشــحات عــى إثــر رشيـ ٍ
(((8
ـر مفــرك عىل وســائل التواصــل االجتمــايع.
تخــوض الســباق االنتخــايب عندمــا انتــر مقطــع فيديــو قصـ ٌ
ـرم قانــون العقوبــات العــرايق القــذف والهتديــد ،وتحديـ ًـدا يف املــواد ()٤٣٣
ون ُ ِّ
حيَــت مــن ِق َبــل قيادهتــا احلزبيــة .يُجـ ِّ
و( )٤٣٨و( .)٤٣٠ومــع ذلــك ،لــم ُيــدان اجلنــاة الذيــن اســتخدموا وســائل التواصــل االجتمــايع بغــرض قــذف
ـارا ســلبية عــى مشــاركة املــرأة يف السياســة وعــى الثقــة يف
املرشــحات أو هتديدهــن .وقــد خ َّلــف ذلــك آثـ ً
العمليــة االنتخابيــة ويف األحــزاب السياســية لضمــان محايــة املــرأة.
َّ
أيضــا تحديــات ماليــة .فالنســاء أقــل ً
واجــه املــرأة ً
حظــا عندمــا
وال تتوقــف التحديــات عنــد هــذا الحــد ،إذ ُت ِ
يتعلــق األمــر بإمكانيــة حصولهــن عــى التمويــل مــن أجــل شــنِّ احلمــات .يــؤول معظــم تمويــل األحــزاب
السياســية إىل مرشــيحها مــن الذكــور و ُتؤثِّــر إمكانيــة الوصــول إىل الوظائــف عــى فــرص العمــل املتاحــة
للنســاء ((8(.تقــول الدكتــورة بُــرى "إ َّن التحــدي املــايل هــو الــذي يجــر النســاء عــى الوقــوع تحــت عبــاءة
األحــزاب ...فهــي [تقصــد األحــزاب السياســية] تتجاهــل النســاء يف محالهتــا االنتخابيــة و ُتر ِّ
كــز فقــط عــى
(((9
املرشــحني الذكــور".
َّ
يتحكــم الرجــال ً
أيضــا يف تحديــد مَ ــن ُتصـ ِّوت لهــم األرسة يف االنتخابــات،
وعندمــا يتعلــق األمــر بالتصويــت،
َّ
تتدخــل املفوضيــة
ُرافــق الرجــال النســاء إىل مراكــز االقــراع ،وال ســيما يف املناطــق القبليــة ،وال
"ولألســف ،ي ِ
(((9
باألمــر خشــية االنتقــام القبــي".
ُ
واجــه املــرأة .لقــد ُت ِركــن بــدون بطاقــات هوية
أدَّ ى رصاع داعــش إىل تفاقــم الوضــع وزيــادة حــدة العقبــات الــي ُت ِ
أل َّن أفــراد عائالهتــن مــن الرجــال ُقتلــوا بوحشــية .وبعــد اختطافهــن عــى يـ ِّ
ـرا،
ـد مقاتــي داعــش وتزويجهــن قـ ً
ُت ِركــت النســاء وأطفالهــن بــدون أوراق ثبوتيــة .وبالتــايل ،ال تســتطيع النســاء التصويــت مــا لــم يكــن لدهيــن
أوراق وبطاقــات هويــة صاحلــة.

واجــه العازبــات واألرامــل اآلن العديــد مــن املشــاكل يف تســجيل والدة أطفالهــن واســتصدار وثائــق الهويــة،
و ُت ِ
ممــا يتســ َّبب يف صعوبــات يف الولــوج إىل الخدمــات العامــة ،مثــل توزيــع الغــذاء ،والتوظيــف ،والرعايــة
ـار ســوى الحاجــة إىل أحــد
الصحيــة ،والتعليــمُ ((9(.تق ِّيــد هــذه املمارســة التميزييــة النســاء وال تمنحهــن َّ
أي خيـ ٍ
أفــراد األرسة مــن الذكــور أو طلــب الدعــم مهنــم كــي يتســى لهــن الوصــول إىل خمتلــف الخدمــات أو ممارســة
بعــض حقوقهــن.
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 .٣العنف ضد المرأة
ُناقــش مــدى حاجــة
يُح ِّلــل هــذا القســم أحــكام قانــون العقوبــات العــرايق املعنيــة بالعنــف ضــد املــرأة وي ِ
مجلــس النــواب إىل اعتمــاد مــروع قانــون مناهضــة العنــف األرسي( .((9كمــا ويُس ـ ِّلط الضــوء عــى قضايــا
االتجــار بالبــر والتحــرش اجلنــي ،وال ســيما يف مــكان العمــل .يجــري تحليــل بعــض أحــكام قانــون األحــوال
وأخــرا ،ينظــر
الشــخصية االتحــادي ومناقشــة التدابــر الــي اتخذهــا إقليــم كوردســتان حلمايــة املــرأة.
ً
القســم يف القانــون الــذي اعتمــده مجلــس النــواب مؤخـ ًـرا بشــأن الناجيــات اإليزيديــات ويف مواطــن نجاحــه
وأوجــه قصــوره.

 ١.٣قانون العقوبات العراقي
يُعتَــر العنــف ضــد املــرأة قضيــ ًة شــائعة يف العــراق .وقــد أوجــدت الزناعــات ،والتميــز ،والعــادات القبليــة،
والثقافــة ،وعــدم املســاواة بــن اجلنســن بيئ ـ ًة مُ ِّ
مكن ـ ًة للعنــف وحالــت دون مشــاركة النســاء يف السياســة
التعســف ،والهتديــدات ،والقتــل .وقــد صعَّ ــدت
ـرا مــا تكــون النســاء ضحايــا
ُّ
ويف عمليــات بنــاء الســام .كثـ ً
الفظائــع الــي ارتكهبــا تنظيــم داعــش يف حــق النســاء قضايــا العنــف اجلنــي يف البــاد .أحــرز العــراق تقدُّ ًمــا
بطي ًئــا يف التصــدي للعنــف ضــد املــرأة ومعاجلــة أوجــه القصــور الــي تشــوب القوانــن الحاليــة والــي تجعــل
للتعســف والتميــز .والبــد مــن العــراق أن يجعــل مــن التصــدي للعنــف ضــد املــرأة مســأل ًة ذات
املــرأة عُ رضـ ًة
ُّ
أولويــة ،إذ "توجــد ص ـةٌ مبــارشة بــن املشــاركة السياســية الضعيفــة للمــرأة والعنــف القائــم ضدهــا عــى
مجيــع األصعــدة ،ســواء يف حميــط األرسة ،أو يف الشــارع ،أو بالعمــل" ((9(.وقــد تشــعر النســاء بالرهبــة والهتديــد
ـرة مهنيــة يف املجــال الســيايس بالعــراق ،ويُشـ ِّ
ـم العنــف الهائــل ضــد املــرأة
كل كـ ُّ
عندمــا يفكــرن يف اتبــاع مسـ ٍ
ـار ســيايس وانخراطهــن بفعاليــة يف السياســة.
رادعً ــا كبـ ً
ـرا التباعهــن ملسـ ٍ
صــدر قانــون العقوبــات العــرايق عــام ( .١٩٦٩((9وهــو قانــو ٌن عفــا عليــه الزمــن ،يعجــز عــن املحاســبة عــى
واف .لــم تطــرأ تغيــرات حقيقيــة وجليَّــة
ـكل ٍ
اجلرائــم املرتكبــة يف حــق النســاء والفتيــات يف يومنــا هــذا بشـ ٍ
ـرم قانــون العقوبــات أنواعً ــا معينــة مــن العنــف،
عــى هــذا القانــون يف العــراق ،بخــاف إقليــم كوردســتان .يُجـ ِّ
ـوادا
مثــل االغتصــاب ،والقتــل ،واالختطــاف ،وغــر ذلــك مــن أشــكال العنــف ،إال أنَّــه ال يــزال
يتضمــن مـ ً
َّ
تميزييــة تســمح بنشــوء ثغــرات وإفــات اجلنــاة مــن العقــاب.
ُعــرف عــى أنَّــه" :مواقعــة أنــى بغــر رضاهــا
ُجــرم االغتصــاب يف املــادة ( )٣٩٣مــن قانــون العقوبــات وي َّ
ي َّ
مشــوب بالعيــوب ملــا بــه مــن اســتبعاد
بذكــر أو أنــى بغــر رضــاه أو رضاهــا" .وهــذا التعريــف
أو اللــواط
ٌ
ٍ
ّ
تعريــف للرضــا.
ينــص عــى
ألشــكال أخــرى مــن العنــف اجلنــي ،كاالغتصــاب الــزويج ،كمــا وأنَّــه ال
ٍ
ٍ
ـر ٌم ضمن ًيّــا بموجــب رقــم ( )٣مــن الفقــرة (أ) مــن املــادة ( )٣مــن
ومــع ذلــك ،يبــدو أ َّن االغتصــاب الــزويج جُمُـ َّ
قانــون أصــول املحاكمــات اجلزائيــة العــرايق رقــم ( )٢٣لســنة  ،١٩٧١والــي تنـ ُّ
ـص عــى أنَّــه "ال يجــوز تحريــك
ـاء عــى شــكوى مــن اجملــي عليــه أو مَ ــن يقــوم مقامــه قانو ًنــا يف اجلرائــم التاليــة]...[ :
الدعــوى اجلزائيــة إال بنـ ً
االغتصــاب ...إذا كان اجملــي عليــه زوجً ــا للجــاين [".]...
يُعا َقــب مرتكــب جريمــة االغتصــاب باحلبــس ملــدة تــراوح مــا بــن ســت ســنوات إىل عرشيــن ســنة ً
وفقــا

 93معروف ً
أيضا بمرشوع قانون العنف األرسي.
 94مقابةل مع إلهام مكي ،ويه كاتبة وباحثة وناشطة معنية بحقوق املرأة ( ٢٦ترشين الثاين /نوفمرب .)٢٠٢٠
 95قانون العقوبات العرايق رقم ( )١١١لسنة .١٩٦٩
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للمــادة ( )٣٩٣مــن قانــون العقوبــات ((9(.غــر أنَّــه وبموجــب املــادة ( )٣٩٨مــن قانــون العقوبــات ،إذا عُ ِقـ َ
ـد زوا ٌج
ـذرا قانون ًيّــا يف تخفيــف
صحيــح بــن مرتكــب جريمــة االغتصــاب وبــن اجملــي علهيــا ،ف ُيعتَــر هــذا الــزواج عُ ـ ً
ل إمكانيــة مقاضاهتــم قائمــة ســواء تــزوَّ ج الجــاين
العقوبــة املفروضــة عــى مرتكــي جرائــم االغتصــاب .وتظـ ُّ
عــذرا
مــن الضحيــة أم ال .وباإلضافــة إىل ذلــك ،تُشــرَط موافقــة الضحيــة عــى هــذا الــزواج حــى يُعتَــر
ً
قانون ًيّــا خُم ُ ِّف ًفــا .وعليــه ،فمــن الناحيــة النظريــة ،س ـي َ
غتصــب عــى اجلريمــة الــي اقرتفهــا حــى
ُحاكم ُ
الم ِ
ا عــن ذلــك،
ـر مــن األحيــان عــى أرض الواقــع .فضـ ً
ولــو تــزوَّ ج مــن الضحيــة .ولكــن ذلــك ال يحــدث يف كثـ ٍ
ُ
ِّ
ـم ،عــى ســبيل املثال ،إســقاط
ـببا خُمف ًفــا ويتـ َّ
وافــق الضحيــة عــى هــذا الــزواج حــى يُعتَــر ذلــك سـ ً
يجــب أن ُت ِ
ـرا مــا تطلــب األرسة هــذه املوافقــة مــن الضحيــة .ومــع ذلــك ،يمكــن القــول إ َّن هنــاك
العقوبــة بالكامــل .وكثـ ً
ً
حاجــة لتوســيع تعريــف جريمــة االغتصــاب بمــا يشــمل أشــكااًل أخــرى مــن العنــف اجلنــي .ويُضــاف إىل
ذلــك أنَّــه إذا محلــت املــرأة ،فســيكون مــن غــر القانــوين إجــراء عمليــة إجهــاض ،وأهَّنَّــا إذا أجهضــت محلهــا،
(((9
ـف أكــر
فسـتُعتَرب تــك جريمـ ًة يُعا َقــب علهيــا باحلبــس ملـ ٍ
ـدة تصــل إىل عــام .هنــاك حاجــة إىل وضــع تعريـ ٍ
شــمو ً
ال لالغتصــاب مــا إذا أراد العــراق محايــة املــرأة.
ـرف االغتصــاب عــى النحــو التــايل :املــادة
يمكــن أن تكــون اتفاقيــة اســطنبول نموذجً ــا للتغيــرات .ويه ُتعـ ِّ
( - )٣٦العنــف اجلنــي ،بمــا فيــه االغتصــاب:
عمدا:
ب
ً
ك َ
خذ األطراف التدابري الترشيعية ،أو غريها من التدابري الرضورية ،لتجريم ما ييل إذا ار ُت ِ
1.تتَّ ِ
طبيعــة جنســية ،يف جســم الغــر،
 .أاإليــاج املهبــي أو الــريج أو الفمــوي غــر الرضــايئ ،ذو
ٍ
أي جــز ٍء مــن اجلســم أو بواســطة أداة؛
وبواســطة ِّ
بشكل غري رضايئ عىل الغري؛
 .بسائر األفعال األخرى ذات الطابع اجلنيس املمارسة
ٍ
أفعال غري رضائية ذات طابع جنيس مع شخص آخر.
 .جإكراه الغري عىل ممارسة
ٍ
ٍ
المتَّخــذة يف ســياق الظروف
ـرا عــن اإلرادة احلــرة للشــخص ُ
2.يجــب أن يــأيت الرضــا اختيار ًّيــا وأن يكــون تعبـ ً
احمليطة.
3.تتَّخــذ األطــراف التدابــر الترشيعيــة ،أو غريهــا مــن التدابــر الرضوريــة ،لضمــان تطبيــق بنــود الفقــرة رقــم
العرشيــن الســابقني أو الحاليــن ،وذلــك ً
(ً )١
وفقــا للقوانــن
المر َتكبــة ضــد األزواج أو
أيضــا عــى األفعــال ُ
َ
(((9
الداخلية.
يتوجــب توضيــح أ َّن قانــون العقوبــات العــرايق ينـ ُّ
ـة أشــد بحــق مرتكــي االغتصــاب إذا كانــت
َّ
ـص عــى عقوبـ ٍ
ً
هــذه اجلريمــة مصحوب ـة بجريمــة اختطــاف .تقــي املــادة ( )٤٢٣مــن قانــون العقوبــات بعقوبــة اإلعــدام أو
الســجن املؤبــد يف حــال مــا إذا صحــب اخلطــف وقــاع اجملــي علهيــا أو الــروع فيــه .ومــع ذلــك ،تســمح املــادة
( )٤٢٧بوقــف تحريــك دعــوى االغتصــاب يف حــال مــا إذا تــزوَّ ج الجــاين مــن الضحيــة ،وتنـ ُّ
ـص عــى أنَّــه:
زواج صحيــح بــن مرتكــب إحــدى اجلرائــم الــواردة يف هــذا الفصــل [أي جرائــم اخلطــف
"إذا ع ُِقــد
ٌ
ـم أخــرى] وبــن اجملــي علهيــا ،أوقــف تحريــك الدعــوى والتحقيــق فهيــا واإلجــراءات
مــن بــن جرائـ ٍ
ـم يف الدعــوى ،أوقــف تنفيــذ الحكــم.
األخــرى ،وإذا كان قــد صــدر حكـ ٌ

 96اقرأ املادة ( )٣٩٣من قانون العقوبات باالقرتان مع املادة ( )٨٧من نفس القانون.
 97الفقرة ( )١من املادة ( ،)٤١٧قانون العقوبات رقم ( )١١١لسنة .١٩٦٩
 98تمَّ التفاوض عىل اتفاقية اسطنبول الصادرة عن مجلس أوروبا من ِق َبل الدول األعضاء البالغ عددها  ٤٧دولة واعتمدهتا جلنة الوزراء التابعة لها يف
ُعرف باسم اتفاقية اسطنبول نسب ًة إىل املدينة اليت ُف ِتحَ فهيا باب التوقيع يف  ١١أيار /مايو  .٢٠١١ودخلت االتفاقية حزي التنفيذ
 ٧نيسان /أبريل  .٢٠١١ت َ
بعد ثالث سنوات ،يف األول من آب /أغسطس .٢٠١٤
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بطــاق صــادر مــن
وتُســتَأنف إجــراءات الدعــوى أو التنفيــذ  -بحســب األحــوال  -إذا انهتــى الــزواج
ٍ
ـباب متعلقــة بخطــأ الــزوج أو ســوء
ـاق حكمــت بــه املحكمــة ألسـ ٍ
الــزوج بغــر سـ ٍ
ـبب مــروع أو بطـ ٍ
ترصفــه ،وذلــك قبــل انقضــاء ثــاث ســنوات عــى وقــف اإلجــراءات".
ومــع ذلــك ،يُشــرَط احلصــول عــى موافقــة الضحيــة للســماح بوقــف تحريــك دعــوى االغتصــاب أو وقــف
تنفيــذ الحكــم الصــادر يف هــذه الدعــوى.
ال يــزال يُر َتكــب يف العــراق مــا يُســى َّ بجرائــم القتــل بدافــع "الــرف" ،ويه ممارســات نابعــة مــن الثقافــة
ل دوافــع "الــرف" ثغـ ً
ـرة قانونيــة يتم َّلــص هبــا مرتكــي جرائــم "القتــل دفاعً ــا عــن
والعــادات القبليــة .وتظ ـ ُّ
(((9
عفي ـ ًة مــن العقوبــة أو خُم ُ ِّفف ـ ًة لهــا ،ومــن
ـدر ج املــادة ( )١٢٨عـ ً
ـددا مــن األعــذار الــي تكــون إمــا مُ ِ
الــرف"ُ .تـ ِ
(((10
ـث رشيفــة" .وتعــي محدوديــة تدابــر املســاءلة عــدم تو ُّفــر احلمايــة للضحايــا
بيهنــا اجلرائــم املرتكبــة "لبواعـ ٍ
دخــل الحكومــة االتحاديــة أيــة تعديــات عــى قانــون العقوبــات أو ُتلــي
وعــدم منــع العنــف ضــد املــرأة .لــم ُت ِ
أحــد أحكامــه ،فيمــا َّ
ســم بالتميــز وتــر
عدلــت حكومــة إقليــم كوردســتان بعــض األحــكام الــي كانــت تتَّ ِ
ـذر ع ـب "الــرف" كحجــة دفــاع يف عــام  .٢٠٠٤وينبــي أن يتجــى ذلــك يف بقيــة
ـي التـ ُّ
بالنســاء والفتيــات ،وألـ ِ َ
أنحــاء العــراق كــي تنعــم النســاء باحلمايــة يف مجيــع أرجــاء البــاد.
ُّ
تنــص املــادة ( )٤٠٩عــى أنَّــه يمكــن للشــخص الــذي يُفــائج زوجتــه متلبســ ًة بالزنــا أن يعتــدي علهيــا أو
ـدة ال تزيــد عــن ثــاث ســنوات مَ ــن فاجــأ زوجتــه أو أحـ ًـدا مــن محارمــه [أي أحــد
يقتلهــا ،إذ "يُعا َقــب باحلبــس ملـ ٍ
ـراش واحــد مــع رشيكهــا فقتلهمــا يف الحــال أو قتــل
قريباتــه املقربــات] يف حالــة تلبهســا بالزنــا أو وجودهــا يف فـ ٍ
ـة مســتديمة .وال يجــوز
ـداء أفــى إىل املــوت أو إىل عاهـ ٍ
أحدهمــا أو اعتــدى علهيمــا أو عــى أحدهمــا اعتـ ً
اســتعمال حــق الدفــاع الــريع ضــد مَ ــن يســتفيد مــن هــذا العــذر وال ُتط َّبــق ضــده أحــكام الظــروف املشــددة".
وبحســب هــذه املــادة مــن قانــون العقوبــات ،فــإ َّن الرجــل الــذي يجــد زوجتــه متلبسـ ًة بحالــة الزنــا ويقتلهــا لــن
ـدر ج املــادة أو تشــمل الحالــة الــي ُتفــائج
ُواجــه ســوى عقوبــة احلبــس ملـ ٍ
ـدة ال تزيــد عــن ثــاث ســنوات .وال ُتـ ِ
ي ِ
متلبســا بالزنــا .وعليــه ،فــا توجــد عقوبـ ٌة عــى الرجــال الذيــن يرتكبــون نفــس الفعــل.
املــرأة فهيــا زوجهــا
ً
والتعســف يف األرسة" ((10(،ينـ ُّ
ل أشــكال العنــف
ـص قانــون العقوبــات
ُّ
عــى الرغــم مــن أ َّن الدســتور "يمنــع ك َّ
قــرر بمقتــى القانــون ويُعتَــر اســتعما ً
عــى أنَّــه "ال جريمــة إذا وقــع الفعــل اســتعما ً
ال حلــق"،
ال
حلــق مُ َّ
ٍ
بمــا يف ذلــك "تأديــب الــزوج لزوجتــه وتأديــب اآلبــاء واملعلمــن ومَ ــن يف حكمهــم األوالد القــر يف حــدود
ً
قــرر رشعً ــا أو قانو ًنــا أو
عرفــا"( .((10يُــر ِّع هــذا الحكــم اســتعمال األزواج للعنــف ويســمح لهــم
مــا هــو مُ َّ
بــرب زوجاهتــم وتأديــب أطفالهــم .هنــاك تناقـ ٌ
ـض واضــح بــن الدســتور وقانــون العقوبــات .وعــى عكــس
الترشيعــات يف إقليــم كوردســتان ((10(،لــم يعتمــد مجلــس النــواب بعــد قانو ًنــا وطن ًيّــا حلمايــة النســاء واألطفــال
مــن العنــف األرسي.

عفي ًة من العقوبة أو خُم ُ ِّفف ًة لها ،وال عذر إال يف األحوال اليت يُع ِّيهنا القانون .وفيما عدا هذه األحوال،
 99املادة ( )١٢٨الفقرة ( :)١األعذار إما أن تكون مُ ِ
استفزاز خطري من اجملين عليه بغري حق .الفقرة ( )2يجب عىل املحكمة أن تُبنِّي ِّ يف
بناء عىل
عذرا خُم ُ ِّف ًفا ارتكاب اجلريمة
يُعتَرب
ً
لبواعث رشيفة أو ً
ٍ
ٍ
أسباب حكمها العذر المُ عيف من العقوبة.
 100الفقرة ( )١من املادة ( ،)١٢٨قانون العقوبات العرايق رقم ( )١١١لسنة .١٩٦٩
رابعا ،دستور العراق.٢٠٠٥ ،
 101املادة (ً )٢٩
 102الفقرة ( )١من املادة ( ،)٤١قانون العقوبات العرايق رقم ( )١١١لسنة .١٩٦٩
 103قانون مناهضة العنف األرسي يف إقليم كردستان  -العراق رقم ( )٨لسنة ،٢٠١١
.http://www.ekrg.org/files/pdf/combat_domestic_violence_english.pdf
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 ٢.٣العنف األسري ومشروع قانون مناهضة العنف األسري
ً
ـاوم
وضعــا
ـور
ً
ً
كمــا ن ُ ِ
قائمــا بــات يُقـ ِ
وقــش آنفــا ،يوجــد بالعــراق عــددٌ مــن القوانــن واألحــكام الــي ُتعــزِّ ز و ُتبلـ ِ
ً
ووفقــا ملقابــات أجرهتــا منظمــة هيومــن رايتس
ـس الحاجــة إلهيــا مــن أجــل محايــة املــرأة.
اإلصالحــات الــي ُت َمـ ُّ
ـادرا مــا يتقـ َّ
ـدم ضحايــا العنــف األرسي يف العــراق بدعــاوى جنائيــة إىل جهــاز الرشطــة الــذي يقــوم
ووتــش ،نـ ً
حتمــا يف صالــح اجلنــاة ويســمح لهــم
بــدور الوســيط ال بــدور ســلطة إنفــاذ الفانــون ،األمــر الــذي يكــون
ً
باإلفــات مــن العقــاب ((10(.ينطــوي مــروع قانــون مناهضــة العنــف األرسي ،واملعــروف ً
أيضــا باســم قانــون
العنــف األرسي ،عــى إمكانيــة معاجلــة أوجــه القصــور اخلطــرة الــي تعــري القوانــن القائمــة وآليــات
اإلنفــاذ .وقــد أصبحــت الحاجــة إىل اعتمــاد هــذا القانــون أكــر إلحاحً ــا بســبب جائحــة كوفيــد ١٩-واإلغالقــات
عــى الصعيــد الوطــي ،حيــث أفــادت الرشطــة اجملتمعيــة العراقيــة بــأ َّن ســجل حــاالت العنــف األرسي قــد
هَش َـ َ
ـد زيــادة بنســبة  ٣٠باملئــة يف املتوســطمنــذ اإلغــاق ،مــع زيــادة الحــاالت بنســبة  ٥٠باملئــة يف بعــض املناطق.
ِ
(((10
ـرض النســاء لإليــذاء ،والــرب ،والقتــل.
ـ
تع
ـر
ـ
مخاط
ـن
ـ
م
ـزيل
ـ
امل
ـزل
ـ
الع
زاد
ـد
ـ
وق
ُّ
ويف حــن أ َّن القانــون قــد تولَّــت صياغتــه جلن ـ ٌة مــن اخلــراء وقامــت بتقديمــه يف ترشيــن األول /أكتوبــر ،٢٠١٢
وعــى الرغــم مــن منــارصة جلنــة املــرأة واألرسة والطفولــة يف مجلــس النــواب العــرايق لتنفيــذه منذئــذ ،لــم
َّ
يتمكــن مجلــس النــواب مــن تمريــر القانــون نظـ ًـرا ملقاومــة الفصائــل السياســية واالجتماعيــة ذات النفــوذ،

والــي تعتقــد أ َّن القانــون يُقـ ِّوض العــادات والتقاليــد ويتعــارض مــع أحــكام الرشيعــة ((10(.وهذه الفصائل ليســت
ـم ملحــوظ مــن الهيــاكل اجملتمعيــة
بجهـ ٍ
ـات فاعـ ٍ
ـة هامشــية ،بــل يه ســلطات غــر رســمية تحظــى بدعـ ٍ
ُّ
وبالتحــدث إىل أحــد أعضــاء الربملــان
املحليــة ،والنخــب السياســية ذات الســطوة ،واملؤسســات الدينيــة.
ـة خاصــة .أوضــح الدكتــور عبــد البــاري
العــرايق ،أصبــح مــن الواضــح أ َّن املســألة بحاجــة إىل اسـ
ـتجابة مجاعيـ ٍ
ٍ
ـدرس ،وهــو عضــو مجلــس النــواب العــرايق الــذي يقــود جهــود إقــرار قانــون مناهضــة العنــف األرسي ،أنَّــه:
ُ
المـ ِّ
ٌ
قــوي وتوقيعــات صــادرة عــن الشــخصيات النافــذة ،ومــن ضمهنــا
بيــان
"ال بــد أن يكــون هنــاك
ٌّ
الساســة ،والكــوادر األكاديميــة البــارزة ،والشــخصيات املرموقــة املعروفــة .وإذا تــمَّ تحصيــل
ال إلقــرار قانــون العنــف األرسي ،ســتقوم أخريــات وآخــرون عــى األغلــب ً
التوقيعــات البــارزة أو ً
أيضــا
(((10
بالتوقيــع عليــه".

وجهــدا حلشــد الــرأي
ا اســراتيجيًّا
ً
وأوضــح أ َّن أيــة محــاوالت للتعجيــل بتطبيــق القانــون تتط َّلــب تواصــ ً
العــام ،عــى أال تحتــوي البيانــات عــى مــا يُثــر الجــدل "إذا أريــد أن يُو ِّقــع علهيــا النــاس" .وأوضــح أنَّــه مــن
ـف مُ و َّ
ـوت واحــد يُم ِّثــل احلمــة وليــس جهــات
حــد مــن األســاس ،بحيــث يكــون هنــاك صـ ٌ
املهــم تبــي موقـ ٍ
َّ
َ
المنتقــدة لهــا إلبطــاء
فاعــة متباينــة وأصــوات متفرقــة ،ألن ذلــك س ـيُعيق احلمــة ويخلــق ً
فرصــا للفئــات ُ
(((10
عمليــة تنفيذهــا.
ُ
جر َيــت معهــم املقابــات التحديــات الــي أوجدهتــا البيئــة السياســية.
رشحــت األخريــات واآلخــرون ِم َّمــن أ ِ
وأوضحــت الدكتــورة انتصــار اجلبــوري أ َّن النخــب السياســية مُ َ
نشــغةلٌ بالتحضــر لالنتخابــات أو بخــوض

" 104العراق :حاجة ماسة إلقرار قانون مناهضة العنف األرسي" ٢٢ ،نيسان /أبريل  ،٢٠٢٠هيومن رايتس ووتش ،متاح عىل:
.https://www.hrw.org/news/2020/04/22/iraq-urgent-need-domestic-violence-law
 105ارتفاع حاالت العنف األرسي يف العراق ،عرب ويكيل ٢٨ ،نيسان /أبريل  ،٢٠٢٠متاح عىل:
 ،https://thearabweekly.com/spike-domestic-abuse-cases-hits-iraqاجلزيرةhttps://www.aljazeera.com/features/2021/2/12/iraqi- ،
.women-struggle-to-escape-abuse-as-domestic-violence-rises
" 106االضطرابات يف العراق ت ِّ
ُغذي تصاعُ د حاالت العنف األرسي" ،مؤيد الطريف ٣ ،كانون األول /ديسمرب  ،٢٠٢٠صحيفة اإلندبندنت،
.https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/iraq-domestic-violence-abuse-laws-b1765959.html
درس ،عضو مجلس النواب وعضو اللجنة القانونية ٢٨ ،ترشين الثاين /نوفمرب .٢٠٢٠
 107مقابةل مع الدكتور عبد الباري المُ ِّ
درس ،عضو مجلس النواب وعضو اللجنة القانونية ٢٨ ،ترشين الثاين /نوفمرب .٢٠٢٠
 108مقابةل مع الدكتور عبد الباري المُ ِّ
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املنافســات السياســية ،لكهَّنَّــا أشــارت ً
ـة ســانحة لكــون أ َّن
أيضــا إىل إنَّــه مــن شــأن ذلــك أن يتحـ َّول إىل فرصـ ٍ
ـة
ـة انتخابيـ ٍ
هنــاك مــن املرشــحات واملرشــحني والشــخصيات البــارزة مَ ــن يســتخدمون حقــوق املــرأة كمنصـ ٍ
لهــم ،أي أ َّن ذلــك قــد يفتــح الطريــق أمــام التعجيــل بالدفــع نحــو تطبيــق قانــون مناهضــة العنــف األرسي،
ـم بالفعــل املوافقــة عــى مــروع القانــون .وتقــول الدكتــورة انتصــار
نســق لضمــان أن تتـ َّ
ـد مُ َّ
رشيطــة بــذل جهـ ٍ
اجلبــوري:
ـب تركــز معظــم املرشــحات واملرشــحني عــى
ـة مــن هــذا التحــدي ،إذ ينصـ ُّ
"يمكننــا أن نظفــر بفرصـ ٍ
املــرأة وعــى حقــوق املــرأة ،والعنــف ،واألرس .فيمكــن أن يكــون أحــد شــعارات االنتخابــات هــو الدفــع
نحــو إقــرار قانــون مناهضــة العنــف األرسي .ســتدعم املعارضــة هــذا القانــون ويمكهنــا أن تجعــل
ألحــزاب
جــزءا مــن محلهتــا االنتخابيــة ،ويمكننــا نحــن االســتفادة مــن ذلــك .كمــا يمكــن
إقــراره
ً
ٍ
تمســك رئيــس الــوزراء بإجــراء
ـدر ج قانــون مناهضــة العنــف األرسي ضمــن برناجمهــا .وإذا
َّ
معينــة أن ُتـ ِ
ـذ لــن يكــون أمامنــا ســوى ثالثــة أهشــر فقط ملمارســة
االنتخابــات يف موعدهــا يف العــام املقبــل ،فعندئـ ٍ
ُكــرس
الضغــط مــن أجــل إقــرار القانــون ...يعقــد الربملــان جلســاته ملــدة أســبوع ثُ ِّ
ــم يُديــر محــة .وي َّ
يتوجــب علينــا
أســبوعان للجنــة .علينــا أن نأخــذ ذلــك بعــن االعتبــار عنــد إدارة محلتنــا وكذلــك
َّ
(((10
تكثيــف جهودنــا".
ـم تســليط الضــوء عــى الحاجــة إىل التواصــل االســراتييج ،ذلــك ألنَّــه
وعــى غــرار الدكتــور عبــد البــاري ،تـ َّ
يتوجــب علينــا رفــع مســتوى الــويع
ــم
"إذا كان النــاس يرفضــون القانــون ألهَّنَّــم لــم يســتوعبونه ،فمــن ث َ َّ
َّ
(((11
ببنــود القانــون الفعليــة ،األمــر الــذي يتط َّلــب منــا الرجــوع إىل وســائل اإلعــام وخــراء التواصــل ".وهــذا
جــدا عــى النحــو الــذي تبــدو عليــه .وقــد
يعــي أ َّن درجــة مقاومــة الطبقــة السياســية ربمــا تكــون قويــ ًة ً
عقــدت جلنــة املــرأة يف الربملــان العــرايق واللجنــة القانونيــة أكــر مــن واحــد وعرشيــن اجتماعً ــا ً
لمــن
وفقــا َ
ـدرس القانــون ويُق َّيــم عــى النحــو الواجــب.
أجر َيــت معهــم املقابــات مــن نســا ٍء ورجــال ،ومــع هــذا ،لــم ُيـ َ
ِ
ونظــرا لهيمنــة القــوى السياســية النافــذة عــى هــذه اللجــان ،فــإ َّن العمليــة برمهتــا مــا يه إال تمثيليــة يف
ً
بعــض النــوايح ،بمــا أ َّن القانــون مرفـ ٌ
ـوض منــذ البدايــة ((11(.كذلــك هنــاك بعــض العيــوب الــي تشــوب مــروع
القانــون ،فهــو ال يلــي أ ًّيــا مــن أحــكام قانــون العقوبــات ،بمــا يف ذلــك الحكــم الــذي ينـ ُّ
ـص عــى حــق الــزوج
(((11
يف معاقبــة زوجتــه وتأديــب األبنــاء.
ـوية بديــة خشــية
تتعـ َّ
ـرض النســاء والفتيــات للضغــط مــن أجــل إحالــة قضايــا العنــف اجلنــي إىل آليــات تسـ ٍ
ـم اللعــب عــى وتريتــه مــن خــال العــادات واألعــراف القبليــة
أن يلحــق هبــن العــار ،األمــر الــذي غال ًبــا مــا يتـ ُّ
(((11
ـدرا أكــر مــن الرتكــز عــى احلفــاظ عــى ســمعة العائــة بــد ً
ال مــن تحقيــق العدالــة للضحيــة.
الــي ُتــويل قـ ً
كمــا قـ َّ
ـدم العــراق بعــض التحفظــات عنــد مصادقتــه عــى اتفاقيــة القضــاء عــى مجيــع أشــكال التميــز ضــد
املــرأة ( )CEDAWيف عــام  ،١٩٨٦ولــم يُلــغ القوانــن واملمارســات الــي ُتمــز ِّضــد املــرأة.

 109اجتماع أحد جمموعات الرتكزي مع األطراف الفاعةل يف العراق ٢٣ ،أيلول /سبتمرب .٢٠٢٠
 110املرجع نفسه.
 111املرجع نفسه.
 112املرجع نفسه.
 113التقاليد القبلية تسلب حقوق النساء والفتيات يف العراق ١٨ ،نيسان /أبريل  ،٢٠١٩فرانس ،٢٤
.https://www.france24.com/en/20190418-iraq-tribal-traditions-rob-women-girls-rights
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 ٣.٣التحرش الجنسي
ـلوك آخــر يــؤدي إىل
يحظــر قانــون العمــل العــرايق لعــام  ((11( ٢٠١٥التحــرش اجلنــي يف مــكان العمــل
َّ
وأي سـ ٍ
ـدة ال تزيــد عــن
ـة أو معاديـ ٍ
ـل ترهيبيـ ٍ
ـة أو مهينــة .ويُعا َقــب عــى التحــرش اجلنــي باحلبــس ملـ ٍ
إنشــاء بيئــة عمـ ٍ
ـار عــرايق أو بإحــدى هاتــن الطريقتــن ،ســواء كان التحــرش عــى
ســتة أهشــر وبغرامـ ٍ
ـة ال تزيــد عــن مليــون دينـ ٍ
(((11
صعيــد البحــث عــن عمــل أو التدريــب املهــي أو التشــغيل .ومــع ذلــك ،ينبــي التشــديد عــى أنَّــه ال تــزال
هنــاك حاج ـ ٌة إىل وضــع آليــات تســمح بتقديــم الشــكاوى ضــد التحــرش اجلنــي يف مــكان العمــل عــى
ســم باألمــان والرسيــة ،كتعيــن جهــة تنســيق أو أمانــة مظالــم.
ـو يتَّ ِ
نحـ ٍ
ال تتو َّفــر إحصــاءات محــددة عــن التحــرش اجلنــي يف العــراق .أجــرى منتــدى اإلعالميــات العراقيــات
جـ َ
ـكل مــن
ـد أ َّن ثمانيــة مــن ك ِّ
اســتطالعً ا يف عــام  ،٢٠١٥ووُ ِ
ل عــر نســا ٍء يف العــراق قــد أفــدن بتعرهضــن لشـ ٍ
(((11
أشــكال التحــرش اجلنــي .خلصــت الدراســة إىل رضورة اإلقــرار بظاهــرة التحــرش يف مــكان العمــل وإنَّــه
ـال يف العــراق ،فــا تــزال النســاء يــرددن
ـب وخيمــة .إال أ َّن هــذا لــم ي َ
ينبــي أن تكــون لهــا عواقـ ٌ
ُرتجــم إىل أفعـ ٍ
ً
خوفــا مــن فقــدان وظائفهــن ومــن وصمــة العــار املصاحبــة لذلــك.
يف اإلبــاغ عــن التحــرش
كل مــن القطاعني
ال توجــد بيانـ ٌ
ـات رســمية يف العــراق تســتعرض معــدل التحــرش اجلنــي يف مــكان العمل يف ٍ ّ
ـرض نســبة  ٧٧يف
ـر يُفيــد بتعـ ُّ
العــام والخــاص .عقــدت منظمــات اجملتمــع املــدين العراقيــة مؤتمـ ًـرا لنــر تقريـ ٍ
املئــة مــن النســاء العراقيــات للتحــرش ((11(.ونتيج ـ ًة لذلــك ،رشعــت النســاء يف القطــاع العــام يف عــام  ٢٠١٧يف
ـاء بالربملــان ووزيــرات ووزراء
ـارا عــن التحــرش الــذي تعرضــن لــه يف مــكان العمــل .وكشــف أعضـ ٌ
الحديــث جهـ ً
عــن تلقهيــم لشــكاوى تتعلــق بالتحــرش اجلنــي ((11(.وكشــفت النائبــة عاليــة نصيــف عــن تلقهيــا لشــكاوى
وأجريَــت مقابــة مــع ريــزان شــيخ دلــر،
عــدد مــن الــوزارات.
تتعلــق بالتحــرش اجلنــي مــن موظفــات يف
ٍ
ِ
مقامــا .وهــذا
ورصحــت بــأ َّن "الساســة الرجــال ينظــرون إىل النســاء عــى أهَّنَّــن أقــل
إحــدى عضــوات الربملــان،
ً
َّ
(((11
ســبب اضطــرار النائبــات ملواجهــة التحــرش أثنــاء الجلســات الربملانيــة".
اقرتح منتدى اإلعالميات العراقيات هشرازاد إدخال التغيريات القانونية التالية(:((12
1.مراجعــة وإعمــال مــا ورد يف قانــون العقوبــات العــرايق رقــم ( )١١١لعــام  ١٩٦٩يف املــواد مــن ( )٤٠٠إىل (.)٤٠٤
ً
تعريفــا واه ًيــا للســلوك اإلجــرايم وعقوبـ ًة ال يمكــن اعتبارهــا رادعً ــا فعــا ً
ال للتحــرش
يتضمــن حال ًيــا
فهــو
َّ
ـكل مــن األشــكال ،ولــن تســاعد يف منــع التحــرش اجلنــي.
بـ ِّ
ـأي شـ ٍ
ل املســائل الــي تكتنــف التحــرش بالعامــات يف قانــون العمــل الــذي
2.تطبيــق املــواد الــي تعمــل عــى حـ ِّ
ـره مجلــس النــواب مؤخــر ًا.
أقـ َّ

ل قانون العمل العرايق رقم ( )٣٧لسنة  ٢٠١٥محل قانون العمل العرايق رقم ( )٧١لسنة .١٩٨٧
 114ح َّ
 115املادتان ( )١٠و( )١١من قانون العمل العرايق رقم ( )٣٧لسنة .٢٠١٥
 116دراسة جديدة تكشف حقائق عن ظاهرة التحرش اجلنيس يف اجملتمع العرايق ،منتدى الصحفيات العراقيات ،٢٠١٥ -
.https://www.iraqicivilsociety.org//wp-content/uploads/2015/10/Shahrazad-Study-FINAL.En_.pdf
 117دعوة لتغليظ العقوبات ضد املتحرشني ٧٧ ،باملئة من العراقيات يتعرضن للتحرش اجلنيس،
.https://elaph.com/Web/News/2015/9/1037165.html
 118التحرش اجلنيس شائع حىت بالنسبة للمهنيات العراقيات ،عدنان أبو زيد ،األول من شباط /فرباير ،٢٠١٧
.https://www.al-monitor.com/originals/2017/02/iraqi-elite-sexual-harassment.html
 119التحرش اجلنيس شائع حىت بالنسبة للمهنيات العراقيات ،عدنان أبو زيد ٢ ،شباط /فرباير ،٢٠١٧
.https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/02/iraqi-elite-sexual-harassment.html
 120دراسة جديدة تكشف حقائق عن ظاهرة التحرش اجلنيس يف اجملتمع العرايق ،منتدى الصحفيات العراقيات ،٢٠١٥ -
.https://www.iraqicivilsociety.org//wp-content/uploads/2015/10/Shahrazad-Study-FINAL.En_.pdf
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3.تعديــل قانــون انضبــاط موظــي الدولــة والقطــاع العــام رقــم ( )١٤لســنة  ،١٩٩١إذ يخلــو القانــون مــن أيــة
ـة يُعتَــدُّ هبــا بحـ ِّ
ـق مَ ــن قــد يتحــرش بزميالتــه أو زمالئــه بالعمــل.
عقوبـ ٍ
4.تنظيــم ورش عمــل لزيــادة الــويع لــدى الكــوادر املســؤولة عــن إنفــاذ القانــون وقــوات الرشطــة ،وتشــجيع
النســاء اللــوايت يتعرضــن للتحــرش عــى تقديــم الشــكاوى وطلــب منــارصة القانــون.
5.مواءمــة القوانــن ،والسياســات ،واملمارســات الوطنيــة بحيــث تمتثــل للمعايــر وااللزتامــات الدوليــة
ويتضمــن ذلــك إلغــاء مجيــع الترشيعــات التميزييــة.
بشــأن حقــوق اإلنســان،
َّ

 ٤.٣االتجار بالبشر
واســعا يف العــراق
انتشــارا
ســاهم االتجــار بالبــر يف ارتفــاع مســتويات العنــف ضــد املــرأة ،وقــد انتــر
ً
ً
وتفاقمــت املشــكةل بعــد رصاع داعــش يف  .٢٠١٤صــادق العــراق عــى قانــون مكافحــة االتجــار بالبــر رقــم ()٢٨
ـرف االتجــار بالبــر بأنَّــه "تجنيــد
لســنة  ٢٠١٢مــن أجــل التصــدي للجنــاة وشــبكات االتجــار ومقاضاهتــم .ويُعـ َّ
أشــخاص ،أو نقلهــم ،أو إيوائهــم ،أو اســتقبالهم بواســطة هتديــد بالقــوة ،أو اســتعمالها ،أو غــر ذلــك مــن
أشــكال القــر ،أو االختطــاف ،أو االحتيــال ،أو الخــداع ،أو اســتغالل الســلطة ،أو بإعطــاء أو تلــى مبالــغ
ـخص آخــر هبــدف بيعهــم أو اســتغاللهم
ـخص لــه ســلطة أو واليــة عــى شـ ٍ
ماليــة أو مزايــا لنيــل موافقــة شـ ٍ
يف أعمــال الدعــارة ،أو االســتغالل اجلنــي ،أو الســخرة ،أو العمــل القــري ،أو االســرقاق ،أو التســول ،أو
ـرم االســرقاق بجميــع أشــكاله،
املتاجــرة بأعضائهــم البرشيــة ،أو ألغــراض التجــارب الطبيــة ((12(".هــذا ويُجـ َّ
بمــا يف ذلــك االســرقاق اجلنــي.
كانــت الحكومــة العراقيــة بطيئ ـ ًة وغــر فعالــة يف االســتجابة لالتجــار بالبــر .وخــال عــام َّ ،٢٠١٣
حققــت
َّ
الحكومــة يف العديــد مــن قضايــا االتجــار ولــم
أي مــن اجلنــاة ((12(.وبــدال ً مــن مالحقــة
تتمكــن مــن مقاضــاة ٍّ
(((12
اجلنــاة ،وقعــت النســاء ضحيـ ًة لالتجــار والدعــارة ويُعاملــن كمجرمــات ومدانــات .قالــت ينــار حممــد ،مديرة
منظمــة حريــة املــرأة يف العــراق ،إ َّن "النســاء يف بيــوت الدعــارة هــن اللــوايت ُيــزج هبــن يف الســجون ،هــن مــن
(((12
يُظــن بأهنــن مذنبــات".
ثمــة حاجــة لتوفــر املــائج يف العــراق حلمايــة الكثــرات مــن ضحايــا العنــف ،بمــا يف ذلــك ضحايــا االتجــار
ـاغرا يف معظــم
بالبــر .افت ُِتــحَ ملجــأ حكــويم يف بغــداد عــام  ،٢٠١٣ومــع ذلــك ،فإنَّــه يــكاد ال يعمــل ويبــى شـ ً
األحيــان .هنــاك نقـ ٌ
ـص حــاد يف املــائج وتضطــر املنظمــات غــر الحكوميــة القليــة الــي ُتديــر مالج ًئــا يف
ـوين حلمايــة املنظمــات
العــراق ،بخــاف إقليــم كوردســتان ،ألن تفعــل هــذا األمــر ً
ـار قانـ ٍّ
رسا .وبــدون وضــع إطـ ٍ
غــر الحكوميــة الــي ُتديــر املــائج والســماح لهــا بتشــغيل تــك املــائج وفتــح أبواهبــا جلميــع ضحايــا
تــم اإلبــاغ عــن أ َّن أوائــل األطــراف
العنــف ،تقــع النســاء والفتيــات تحــت وطــأة الهتديــد املســتمر .وقــد َّ
املســتجيبة والقاضيــات والقضــاة ال يعملــون عــى إنفــاذ القوانــن ً
وفقــا لذلــك وغــر مكرتثــن بقضايــا
(((12
االتجــار بالبــر.

 121املادة ( )١أوال ً من قانون مكافحة االتجار بالبرش رقم ( )٢٨لسنة .٢٠١٢
 122اجملموعة الدولية حلقوق األقليات ومركز سيسفاير حلقوق املدنيني" ،ما من مالذ :العنف ضد املرأة يف الرصاع الدائر بالعراق" ،شباط /فرباير .٢٠١٥
 123اجملموعة الدولية حلقوق األقليات ومركز سيسفاير حلقوق املدنيني" ،ما من مالذ :العنف ضد املرأة يف الرصاع الدائر بالعراق" ،شباط /فرباير .٢٠١٥
 124مقابةل مع ينار حممد ١٧ ،كانون األول /ديسمرب  ،٢٠١٤اجملموعة الدولية حلقوق األقليات ومركز سيسفاير حلقوق املدنيني"،ما من مالذ :العنف ضد
املرأة يف الرصاع الدائر بالعراق" ،شباط /فرباير .٢٠١٥
 125دائرة الهجرة الفنلندية" ،نظرة عامة عىل وضع النساء الاليت يعشن بدون شبكة أمان يف العراق" ٢٢ ،أيار /مايو .٢٠١٨
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 ٥.٣قانون األحوال الشخصية
تــم إقرارهــا يف
اعتُ ِمــدَ قانــون األحــوال الشــخصية يف عــام  ١٩٥٩وكان مــن أوىل الترشيعــات الليرباليــة الــي َّ
الــرق األوســط ((12(.ومنحــت أحــكام هــذا القانــون للمــرأة حقو ًقــا مســاوية يف الطــاق ،وحظــرت تزويــج
األطفــال والــزواج باإلكــراه ،وق َّيــدت تعــدُّ د الزوجــات .ومــع ذلــك ،هنــاك قيــودٌ ضمــن القانــون ُتمــز ِّضــد املــرأة.
ينـ ُّ
عامــا ،أو
ـص قانــون األحــوال الشــخصية عــى أنَّــه يُشــرَط يف تمــام أهليــة الــزواج إكمــال الثامنــة عــر ً
(((12
إكمــال الخامســة عــر مــن العمــر وموافقــة الــويل الــريع والقــايض .ويقــي القانــون باســتثناءات
(((12
َّ
للقــر إذا منحهــم أولياؤهــم أو األوصيــاء القانونيــون علهيــم موافقهتــم.
وعدلت حكومة إقليم كوردســتان
بعــض أحــكام قانــون األحــوال الشــخصية ملنــح املــرأة املزيــد مــن احلقــوق .فعــى ســبيل املثــال ،يحظــر قانــون
مناهضــة العنــف األرسي يف كوردســتان اإلكــراه يف الــزواج والــزواج املبكــر بكافــة أشــكالهما ((12(.غــر أ َّن زيــادة
توجهً ــا مزتايـ ًـدا نحــو تزويــج البنــات لنيل االســتقرار
أعــداد النازحــات والنازحــن والرصاعــات األخــرة نتــج عهنــا ُّ
(((13
أجريَــت يف عــام  ٢٠١٩أ َّن  ٢٧,٩باملئــة مــن
املــادي وخفــض املشــقة االقتصاديــة .أظهــرت الدراســات الــي ِ
عامــا قــد تزوجــن قبــل بلوغهــن ســن الثامنــة
النســاء الــايئ تــراوح أعمارهــن بــن عرشيــن وأربعــة وعرشيــن ً
(((13
عــر وأ َّن  ٧,٢باملئــة تزوجــن قبــل بلوغهــن الخامســة عــر.
ـرم الفقــرة ( )١مــن املــادة ( )٩مــن قانــون األحــوال الشــخصية الــزواج باإلكــراه وتنـ ُّ
ألي
ـص عــى أنَّــه"ال يحــق ٍّ
ُتجـ ِّ
أي شــخص ،ذكـ ًـرا كان أم أنــى ،عــى الــزواج دون رضــاه ،ويُعتَــر عقــد الــزواج
مــن األقــارب أو األغيــار إكــراه ِّ
ـم
باإلكــراه باط ـ ً
ـم فهيــا الدخــول .وهــذا حكـ ٌ
ـم الدخــول" .وتُس ـتَثىن مــن ذلــك الحــاالت الــي يتـ ُّ
ا إذا لــم يتـ ّ
ـخص كان منــع الــزواج بموجــب
ـوين ضــار وال يأخــذ االغتصــاب الــزويج باحلســبان .كمــا وال يحــق ِّ
قانـ ٌّ
ألي شـ ٍ
أحــكام هــذا القانــون .ال توجــد مــوادٌ أخــرى ُتفــر ِّهــذا الحكــم لتعريــف معــى الرضــا وحلمايــة النســاء اللــوايت
ـم الدخــول يف زيجهتــن .يفتقــر هــذا القانــون إىل الوضــوح وال يأخــذ يف احلســبان النســاء والفتيــات اللــوايت
تـ َّ
ـوة كبــرة
تزوجــن قـ ً
ـفر عــن فجـ ٍ
ـرا مــن أعضــاء داعــش أو أكرهــن عــى الــزواج ودُ خــل هبــن غص ًبــا ،ممــا يُسـ ِ
يف اإلطــار القانــوين .هــذا ويمكــن لــأزواج بموجــب القانــون العــرايق معاقبــة النســاء والفتيــات إذا أعربــن عــن
آرائهــن.
األطفــال الذيــن ولــدوا نتيجــة العنــف اجلنــي أثنــاء نــزاع داعــش ال يســتطيعون احلصــول عــى وثائــق هويــة،
إذ يســتحيل إثبــات البنــوة .تنـ ُّ
ـص الفقــرة ( )١مــن املــادة ( )٢٨مــن قانــون األحــوال الشــخصية عــى أن "يُســجَّ ل
الوليــد غــر الــريع املعــروف أحــد والديــه يف ســجل واقعــات الــوالدة بعــد صــدور قــرار مــن املحكمــة الرشعيــة
يتضمــن إثبــات البنــوة ،واســم الوليــد ،و تاريــخ الــوالدة و محلهــا ،و االســم
أو محكمــة املــواد الشــخصية
َّ
الــذي تختــاره املحكمــة للمجهــول مــن األبويــن والجديــن ،ويُر َّ
ـذ مــن ســجل الواقعــات
حــل قيــد الوليــد بعدئـ ٍ
تبعــا لذلــك" .الســجل املــدين هــو املــكان الــذي تســجَّ ل بــه مجيــع املواطنــات واملواطنــن.
إىل الســجل املــدين ً
وال توجــد أحــكا ٌم خاصــة باألطفــال املولوديــن نتيجــة االغتصــاب وســتجد األمهــات صعوبــات يف تســجيل
أي نــوع مــن احلمايــة
أطفالهــن للولــوج إىل الخدمــات كالتعليــم ،والصحــة ،وغريهمــا .كمــا ال يتو َّفــر لهــم ُّ
بموجــب اإلطــار القانــوين الحــايل ،ومـ ً
ـرة أخــرى ،يصبــح هــؤالء األطفــال مســتضعفني ومعرضــن للخطــر.

 126قانون األحوال الشخصية رقم ( )١٨٨لسنة ١٩٥٩املنشور يف اجلريدة الرسمية العراقية يف العدد  ٢٨٠بتاريخ  ٢٠كانون األول /ديسمرب .١٩٥٩
 127املادتان ( )٨(-)٧من قانون األحوال الشخصية رقم ( )١٨٨لسنة .١٩٥٩
 128املادة ( )٨من قانون األحوال الشخصية رقم ( )١٨٨لسنة .١٩٥٩
 129املادة ( )٢من قانون مناهضة العنف األرسي يف إقليم كوردستان  -العراق رقم ( )٨لسنة .٢٠١١
" 130بال مال وبال أمان ،نازحات ونازحون عراقيون يلجؤون إىل تزويج األطفال" ٢٦ ،كانون الثاين /يناير ،٢٠١٩
.https://www.rudaw.net/english/kurdistan/260120195
 131هيئة األمم املتحدة للمرأة ،إحصاء بيانات النساء ،العراق.https://data.unwomen.org/country/iraq ،
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طائفــة دينيــة حريــة التــرف يف إدارة أحوالهــا الشــخصية ،ممــا يعــي أ َّن القواعــد
ل
يمنــح الدســتور لــك ِّ
ٍ
(((13
املتعلقــة بالــزواج ،وحقــوق الوالديــن عــى األطفــال ،والطــاق يمكــن االســتناد فهيــا إىل تأويــل الديــن.
وينـ ُّ
ـرار يف االلــزام بأحوالهــم الشــخصية حســب دياناهتــم،
ـص الدســتور عــى أ َّن أفــراد الشــعب العــرايق أحـ ٌ
أو مذاههبــم ،أو معتقداهتــم ،أو اختياراهتــم .وقــد يعــي ذلــك أ َّن النســاء مــن خمتلــف الطوائــف ســيخضعن
ـرض علهيــن حســب ديهنــن ،أو مذههبــن ،أو معتقدهــن ،أو وفــق اختيــار ديهنــن أو عشــرهتن.
ـن خمتلفــة ُتفـ َ
لقوانـ ٍ
وقــد بــدا اخلطــر الداهــم يف هــذا األمــر عندمــا اقرتحــت األحــزاب اإلســامية الشــيعية بقيــادة حــزب الفضيــة
(((13
القانــون اجلعفــري ،والــذي يســمح بزتويــج الفتيــات يف ســن التاســعة وبتغيــر أحــكام املــراث والطــاق.
ورفــض الربملــان هــذا املقــرح؛ ومــع ذلــك ،كانــت هنــاك العديــد مــن املحــاوالت لتمريــره وال يــزال يُشــ ِّ
كل
ـادرة أخــرى لتعديــل قانــون األحــوال
خطـ ًـرا عــى نســاء وفتيــات العــراق .يف تمــوز /يوليــو  ،٢٠٢١تـ َّ
ـم تبــي مبـ ٍ
الشــخصية يف القــراءة األوىل( ((13لــه يف الربملــان .وينـ ُّ
ـص التعديــل عــى فصــل األبنــاء عــن أمهاهتــم يف حالــة
الطــاق عنــد إتمامهــم ســن الســابعة.
زواج قــري (الفصليــة) أو بوقــف
ـر تكفــل للمــرأة احلمايــة عنــد مطالبهتــا بإبطــال
ثمــة حاجــة العتمــاد تدابـ ٍ
ٍ
نســق حكومــة العــراق مــع جهــود املنظمــات النســائية غــر الحكوميــة الــي
منــع زواج (الهنــوة) .ينبــي أن ُت ِّ
تقــف عــى اخلطــوط األماميــة يف التصــدي لهــذه القضايــا .هــذا وتجــدر اإلشــارة هنــا إىل أ َّن الفصليــة والهنــوة
جُم ُ َّرمتــان بموجــب املــادة ( )٩مــن قانــون األحــوال الشــخصية رقــم ( )١٥لســنة  ٢٠٠٨واملادتــن ( )٤٣٠و( )٤٣١مــن
قانــون العقوبــات .وعـ ً
ـتنادا إىل الفقــرة ( )٢مــن املــادة ( )٩مــن قانــون األحــوال الشــخصية،
ـاوة عــى ذلــك ،واسـ ً
يُعا َقــب املخالــف باحلبــس مــدة ال تزيــد عــن ثــاث ســنوات وبالغرامــة أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن إذا كان
قري ًبــا مــن الدرجــة األوىل .أمــا إذا كان املخالــف مــن غــر هــؤالء ،فتكــون العقوبــة الســجن مــدة ال تزيــد
عــى عــر ســنوات أو احلبــس مــدة ال تقــل عــن ثــاث ســنوات .بيــد أ َّن املشــكةل تكمــن يف الصعوبــة الــي
ـارة
واجههــا املــرأة عنــد رفــع دعــوى أمــام املحكمــة ويف اخلــوف مــن الشــعور باخلــزي أمــام اجملتمــع .وبعبـ ٍ
ُت ِ

أخــرى ،غال ًبــا مــا تفتقــر النســاء إىل القــدرة عــى الوقــوف بوجــه األعــراف العائليــة والثقافيــة .لذلــك ،فمــن
الــروري تعيــن جهــة تنســيق آمنــة وموثوقــة يف مكتــب املــديع العــام بحيــث يمكــن لضحايــا جريمــي
الهنــوة والفصليــة التواصــل معهــا .ومــن خــال جهــة التنســيق هــذه ،يمكــن للمــديع العــام رفــع دعــوى نيابـ ًة
عــن الضحيــة .وهــذا ممكــنٌ مــن الناحيــة القانونيــة ،إذ تنــدرج محايــة املصلحــة العامــة ضمــن صالحيــات
التوجــه إىل املحاكــم،
املــديع العــام .وســزُيح الدعــوى املقدمــة مــن قبــل املــديع العــام عــن كاهــل املــرأة عــبء
ُّ
كمــا ويمكــن أن تحمهيــا مــن وصمــة العــار املقرتنــة بذلــك.

 ٦.٣التدابير التي اتخذتها حكومة إقليم كوردستان
إ َّن النقــاش القائــم حــول العنــف ضــد املــرأة هــو أحــد النقاشــات العامــة الكــرى ،وقــد ش ـ َّ
كل قضي ـ ًة دُ ِف ـ َ
ع
ل الحكومــات املتعاقبــة .أنشــأت حكومــة إقليــم كوردســتان املديريــة
هبــا إىل قمــة األجنــدة الوطنيــة يف ظ ـ ِّ
العامــة ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة ( )DEVAWالــي تتابــع قضايــا العنــف ضــد املــرأة واملحاكــم اخملتصــة
بالعنــف األرسي يف ثــاث محافظــات وهيئــات مؤسســية جديــدة لدعــم تعميــم مراعــاة املنظــور اجلنســاين
لــدى وضــع السياســات ((13(.وبالتــوازي مــع ذلــك ،يُقـ ِّ
ـدم املجلــس األعــى لشــؤون املــرأة يف إقليــم كوردســتان
املشــورة للــوزارات بشــأن تعميــم مراعــاة املنظــور اجلنســاين ،كمــا صادقــت حكومــة إقليــم كوردســتان عــى
االســراتيجية الوطنيــة ملكافحــة العنــف ضــد املــرأة يف عــام .٢٠١٣

 132املادة ( ،)٤١دستور العراق .٢٠٠٥
" 133العراق :الربملان يرفض زواج الفتيات يف الثامنة من العمر" ١٧ ،كانون األول /ديسمرب ،٢٠١٧
.https://www.hrw.org/news/2017/12/17/iraq-parliament-rejects-marriage-8-year-old-girls
 134ال بد من اعتماده يف القراءة الثانية لدخوله حزي التنفيذ.
 135قانون مناهضة العنف األرسي يف إقليم كوردستان  -العراق رقم ( )٨لسنة .٢٠١١
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تحســن وضــع املــرأة يف إقليــم كوردســتان مــن الناحيــة القانونيــة مقارن ـ ًة ببقيــة أنحــاء البــاد ،حيــث ألغــت
َّ
ِّ
ِّ
حكومــة إقليــم كوردســتان بعــض القوانــن واألحــكام الــي ُتمــز ضــد املــرأة واعتمــدت قوانــن ُتوفــر لهــا
احلمايــةُ .
(((13
وأزيــل عــذر "الــرف" كحجــة دفــاع وكظــرف خُم ُ ِّفــف للعقوبــة يف قانــون العقوبــات العــرايق
(((13
ِّ
وكذلــك املــادة ( )٤٠٩املتعلقــة بتخفيــف العقوبــة.
للحــد مــن
وتــم تعديــل قانــون األحــوال الشــخصية
َّ
ً
ـم الدخــولُ .يعَ ــدُّ الــزواج باإلكــراه جريمـةً
تعــدُّ د الزوجــات( ((13واعتُـ ِـر َالــزواج باإلكــراه زواجً ــا باطــا ،حــى إن تـ َّ
ُرتجــم بالكامــل إىل
بموجــب قانــون مناهضــة العنــف األرسي يف كوردســتان .ومــع ذلــك ،فــإ َّن هــذا لــم ي َ
(((13
اســتئصال للعنــف .فــا تــزال النســاء ُتقتَــل بــدايع مــا يُســى َّ "الــرف".
ٍ
هيمنــت قضيــة العنــف ضــد املــرأة عــى وضــع السياســات يف حكومــة إقليــم كوردســتان فيمــا يتعلــق
بحقــوق املــرأة بعــد عــام  ،٢٠٠٣و نتــج عــن ذلــك ســنُّ قانــون مناهضــة العنــف األرسي يف إقليــم كوردســتان
تضمــن العديــد مــن األحــكام الــي تشــمل اإلهانــة والســب ،وختــان اإلنــاث ،وأشــكاال ً
يف عــام  ((14(،٢٠١١والــذي
َّ
أخــرى مــن العنــف .وكان هــذا القانــون عالمـ ًة فارقــة يف إقليــم كوردســتان ألجــل محاســبة مَ ــن يقــرف هــذه
اجلرائــم ،بيــد أ َّن إنفــاذه لــم يُك َّلــل بعــد بالنجــاح الباهــر الــذي كانــت تأمــه الحكومــة يف البدايــة .وعــى الرغــم
ـائدا وال تــزال ترتكــب
مــن تمريــر التعديــات املذكــورة أعــاه واعتمــاد هــذا القانــون ،إال أ َّن العنــف ال يــزال سـ ً
مــا تُســى َّ بجرائــم القتــل بدافــع "الــرف" ((14(.كمــا وال يــزال تشــويه األعضــاء التناســلية األنثويــة منتــراً
تتضمــن شــنِّ
ـاق واســع .ومــع ذلــك ،فــإ َّن إقــرار القانــون تبعتــه اســراتيجي ٌة شــامةل لبنــاء القــدرات
َّ
عــى نطـ ٍ
محــات توعيــة وتدريــب القضــاة وجهــاز الرشطــة ،وذلــك لضمــان قيــام األطــراف املســؤولة بإنفــاذ أحــكام
القانــون ولتقويــة فهمهــا لــه وملــا يســى إىل تعزيــزه مــن معايــر .ويُعتَــر إقليــم كوردســتان هــو أفضــل مثــال
يمكــن لبقيــة البــاد أن تحــذو حــذوه مــن أجــل تعزيــز ســامة املــرأة.

 ٧.٣قانون الناجيات اإليزيديات
ُقــدم مــروع قانــون الناجيــات اإليزيديــات إىل الربملــان العــرايق ،والــذي وُ ِضــ َ
لــم ي َّ
ع بغــرض ضمــان جــر
ً
خطــوة كــرى صــوب التصــدي
ــرت هــذه
الناجيــات اإليزيديــات ،حــى هشــر نيســان /أبريــل  .٢٠١٩واعتُ ِ َ
للمعانــاة الــي قاســها هــذه األقليــة يف أعقــاب ظهــور داعــش يف العــراق عــام  ٢٠١٤ومعاجلهتــا .إ َّن اإلطــار
القانــوين وخمطــط جــر الــرر املشــتمل علهيمــا يف القانــون رقــم ( )٢٠لعــام  ٢٠٠٩بشــأن تعويــض املترضريــن
جــراء العمليــات احلربيــة واألخطــاء العســكرية والعمليــات اإلرهابيــة ليســا بالكافيــن لتغطيــة األرضار النامجــة
(((14
ـات معينــة مــن األرضار الــي يشــملها التعويــض.
عــن نــزاع داعــش ،إذ ال يقــوم القانــون ســوى بتحديــد فئـ ٍ
(((14
أقــر مجلــس النــواب العــرايق قانــون الناجيــات اإليزيديــات يف األول مــن آذار /مــارس .٢٠٢١
وعليــه ،فقــد َّ

 136القرار رقم ( )٥٩لسنة .٢٠٠٢
 137قانون رقم ( )٣لسنة  ،٢٠١٥قانون تعديل تطبيق قانون العقوبات العرايق رقم ( )١١١لسنة .١٩٦٩
 138قانون رقم ( )١٥لسنة  ،٢٠٠٨قانون تعديل تطبيق قانون األحوال الشخصية رقم ( )١٨٨لسنة .١٩٥٩
 139إلقاء القبض عىل ثالثة رجال يف كالر لشنقهم شقيقهتم حىت املوت :الرشطة ،ديالن سريوا ٢٣ ،ترشين الثاين /نوفمرب ،٢٠٢٠
.https://www.rudaw.net/english/kurdistan/23112020
 140قانون مناهضة العنف األرسي يف إقليم كوردستان  -العراق رقم ( )٨لسنة .٢٠١١
ُكافح إلهناء العنف ضد املرأة ،فاضل هورايم ١٨ ،كانون األول /ديسمرب ،٢٠١٨
 141كوردستان العراق ت ِ
.https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/12/iraq-kurdistan-violence-women.html
 142املادة ( )٢من القانون رقم ( )٢٠لسنة  ٢٠٠٩بشأن تعويض املترضرين جراء العمليات احلربية واألخطاء العسكرية والعمليات اإلرهابية ،يمكن االطالع
علهيا عىل الرابط.https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf ?reldoc=y&docid=5e4579204 :
 143الربملان العرايق يقر مرشوع قانون الناجيات اإليزيديات بعد سنوات من التأخري ،سورة عيل ،األول من آذار ،٢٠٢١
.https://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/010320214

42

يُو ِّفــر القانــون للناجيــات ســبل الرعايــة الصحيــة والتأهيــل النفــي ((14(،فضــا ً عــن الســكن واألرايض،
ٌّ
شــك يف أ َّن قانــون
والتعويــض املــادي واملعنــوي ((14(،وفــرص التحصيــل العلــي ((14(.ومــع ذلــك ،هنــاك
الناجيــات اإليزيديــات ســوف يــي بالتوقعــات ،ممــا يُثــر التخـ ُّوف واالرتبــاك ،األمــر الــذي ســيتط َّلب تعديــل
(((14

القانــون قبــل سـنِّه.

تعرضــت إىل جرائــم العنــف اجلنــي مــن
ـرف املــادة ( )١الناجيــة عــى النحــو التــايل" :ك ُّ
ـرأة أو فتــاة َّ
ُتعـ ِّ
ل امـ ٍ
اختطافهــا ،أو اســتعبادها جنســ ًيّا ،أو بيعهــا يف أســواق النخاســة ،أو فصلهــا عــن ذوهيــا ،أو إجبارهــا عــى
تغيــر ديانهتــا ،أو عــى الــزواج القــري ،أو احلمــل واإلجهــاض القــري ،أو إلحــاق األذى هبــا جســد ًيّا ونفسـيًّا
ـررن بعــد ذلــك ".ال يشــمل التعريــف مجيــع أوجــه اجلرائــم
مــن قبــل تنظيــم داعــش مــن تاريــخ  ٢٠١٤/٨/٣وتحـ َّ
ـباب
املرتكبــة ضــد اإلنســانية ،كالتعذيــب ،والســجن ،واالضطهــاد عــى أســاس الديــن ،أو اجلنــس ،أو ألسـ ٍ
سياســية أو عرقيــة ،والرتحيــل القــري للســكان ،واالختفــاء القــري لألشــخاص .ويتعــن َّ ً
أيضــا وضــع
ٍ
ـف واضــح للعنــف اجلنــي املتصــل بالــزاع لضمــان عــدم خــروج الضحايــا عــن نطــاق القانــون .وهــذا
تعريـ ٍ
ـة مــن ضحايــاه.
يعــي أ َّن القانــون ال يعالــج جممــل الفظائــع الــي ارتكهبــا تنظيــم داعــش وك َّ
ل ضحيـ ٍ
ـر مــن املشــكةل ً
أيضــا يف كــون القانــون يُخاطــر برتكــز النقــاش عــى ضحايــا العنــف اجلنــي
ـزء كبـ ٌ
يكمــن جـ ٌ
ـة من ضحايــا العنف
املشــمولني بالتعريــف الــوارد يف املــادة ( ،)١مُ صنِّ ًفــا ك َّ
ل مَ ــن َّ
تعرضــت لالختطــاف كضحيـ ٍ
اجلنــي بعـ ِّ
ـض النظــر عــن حقيقــة أ َّن هنــاك بعــض اخملتطفــات الــايت لــم يقعــن بالــرورة ضحايــا للعنــف
النهتــاكات
تعرضــن
اجلنــي .فعــى ســبيل املثــال ،هنــاك حــاالت اختطــاف موثَّقــة لنســا ٍء ذوات إعاقــة َّ
ٍ
ً
وعــاوة عــى ذلــك ،وبالرغــم مــن أ َّن
أخــرى جســيمة حلقــوق اإلنســان ولــم يحســب القانــون حســاهبن.
القانــون يشــمل "األذى اجلســدي والنفــي الالحــق" بســبب داعــش ،فثمــة خطــر مــن أال يتنــاول القانــون
مجيــع اجلرائــم القائمــة عــى أســاس النــوع االجتمــايع.
يف الواقــع ،ال تــزال القضايــا األعــم قائمــة ،والــي ُب ِن َيــت علهيــا املحــاوالت الراميــة للتصــدي للعنــف اجلنــي
يف البــاد ومعاجلــة الثغــرات الــي تعــري النظــام القانــوين .وإ َّن اإلخفــاق يف تغطيــة أشــكال العنــف األخــرى
املتصــة بالــزاع يزيــد بــدوره مــن عمــق التصدعــات الناتجــة عــن أوجــه عــدم املســاواة ،األمــر الــذي ســيخلق
ُؤجــج التوتــرات والرصاعــات بداخــل اجملتمــع.
ً
نظامــا ذا مســتويني مــن شــأنه أن ي ِّ
ُّ
ينــص عــى أ َّن أحــكام هــذا
مزيــدا مــن التوضيــح ،والــذي
يتطلــب البنــد (أوالً) مــن املــادة ( )٢مــن القانــون
ً
ـررت بعــد ذلــك ،وكذلــك
القانــون تــري عــى ك ِّ
ُط َفــت مــن قبــل تنظيــم داعــش وتحـ َّ
ل ناجيـ ٍ
ـة إيزيديــة اخت ِ
البنــد (ثان ًيــا) مــن املــادة ( )٢الــذي يمــي بالنــص عــى أ َّن "أحــكام القانــون تــري عــى النســاء والفتيــات
تعرضــن إىل نفــس اجلرائــم املذكــورة يف البنــد (أوالً) مــن
مــن املكــون (الرتكمــاين ،املســييح ،الشــبكي) اللــوايت َّ
ـتنتاج مفــاده أ َّن القانــون
املــادة ( )١مــن هــذا القانــون" ((14(.مــن املؤكــد أ َّن أحــد تفاســر هــذه املــادة يصــل إىل اسـ
ٍ
يشــمل ً
أيضــا األقليــات املذكــورة ،وإ َّن توضيــح الفئــات املؤهــة الســتحقاق التعويضــات مــن شــأنه تجنــب
ســوء التفســر .لــذاُ ،يــوىص بتوضيــح مــا إذا كانــت النســاء غــر اإليزيديــات مشــموالت بقانــون الناجيــات
اإليزيديــات ومــا إذا كانــت املــادة (ُ )١تغطــي مجيــع اجلرائــم أم تقتــر عــى جرائــم العنــف اجلنــي فحســب.

سادسا من قانون الناجيات اإليزيديات لسنة .٢٠٢١
 144املادة ()٥
ً
 145املادة ( )٦ثان ًيا من قانون الناجيات اإليزيديات لسنة .٢٠٢١
 146املادة ( )٤أوال ً من قانون الناجيات اإليزيديات لسنة .٢٠٢١
رابعا من قانون الناجيات اإليزيديات لسنة .٢٠٢١
 147املادة (ً )٥
 148املادة ( )٢من قانون الناجيات اإليزيديات.

43

مــن الواضــح أنَّــه لــم تكــن هنــاك أيــة مشــاركة للضحايــا يف صياغــة القانــون .ويبــدو أ َّن الحكومــة العراقيــة
أحكامــا عامــة ،كمــا أهَّنَّــا قــد قــرَّت يف معاجلــة
ُناســب اجلميــع" ووضعــت
ً
قــد اتبعــت هنــج "قيـ ٍ
ـاس واحــد ي ِ
اآلثــار الخاصــة خملتلــف االنهتــاكات والتجــاوزات .مــا مــن شـ ٍّ
تعرضــن للعنــف
ـك يف كــون النســاء والفتيــات قــد َّ
اجلنــي والعنــف القائــم عــى النــوع االجتمــايع بدرجــات غــر متكافئــة؛ إال أنَّــه كان هنــاك ً
أيضــا ضحايــا
ـون أكــر شــمو ً
ال يســتجيب
بــن الرجــال والفتيــان .وبالتشــاور مــع الضحايــا ،لــكان مــن املمكــن إعــداد قانـ ٍ
(((14
ـكل أفضــل لتوقعــات الناجيــات والناجــن.
بشـ ٍ
باســتبعاد اجلرائــم املرتكبــة بحـ ِّ
ـق الرجــال والفتيــان ،والنســاء والفتيــات مــن الديانــات أو اجملموعــات العرقيــة
بشــكل عــام عــن حــر مجيــع ضحايــا انهتــاكات حقــوق اإلنســان الــي
األخــرى ،يعجــز مــروع القانــون
ٍ
ٌ
ل داعــش .وتجــدر اإلشــارة أو ً
طــرف يف اتفاقيــة منــع جريمــة اإلبــادة
ال إىل أ َّن دولــة العــراق
ارتكبــت يف ظــ ِّ
اجلماعيــة واملعاقبــة علهيــا لعــام  ١٩٤٨واتفاقيــات جنيــف األربعــة املعقــودة يف عــام  .١٩٤٩بالتــايل ،فــإ َّن مجهوريــة
أســس
العــراق ملزمـ ٌة بأحــكام هــذه االتفاقيــات الــي يه قابـةٌ للتطبيــق أمــام املحاكــم العراقيــة .وثان ًيــا ،قــد َّ
العــراق محكم ـ ًة خمتصــة بالتحقيــق يف جرائــم احلــرب ،واإلبــادة اجلماعيــة ،واجلرائــم ضــد اإلنســانية الــي
ك َبــت يف الفــرة مــن  ١٧تمــوز /يوليــو  ١٩٦٨إىل األول مــن أيــار /مايــو  ٢٠٠٣ومقاضــاة مرتكبهيــا ،ويه
ار ُت ِ
املحكمــة اجلنائيــة العراقيــة العليــا ،والــي تعمــل بمقتــى القانــون رقــم ( )١٠لعــام  .٢٠٠٥ومــن املمكــن تجديــد
واليــة املحكمــة مــع إدخــال تعديــات .وثال ًثــا ،فــإ َّن لــدى العــراق قوانــن عقوبــات عــدة ُت ِّ
غطــي العديــد مــن
ك َبــت أثنــاء احلــرب أم ال ،مثــل قانــون قانــون معاقبــة املتآمريــن لعــام ،١٩٧١
اجلرائــم ،ســواء أكانــت قــد ار ُت ِ
وقانــون العقوبــات العســكري لعــام ( ٢٠٠٧انظــر املــادة ( )٦١عــى ســبيل املثــال) ،وقانــون عقوبــات قــوى األمــن
الداخــي لعــام  .٢٠٠٨وباإلضافــة إىل ذلــك ،أصــدر مجلــس النــواب القــرار رقــم  ١٢٦يف  ٢٤آذار /مــارس  ٢٠١٥الــذي
(((15
اعتــر اجلرائــم الــي ارتكهبــا تنظيــم داعــش جرائــم إبــادة مجاعيــة.

 149غويل بور ،مرشوع القانون العرايق لتعويض الناجيات اإليزيديات :املزيد من التقدم مطلوب ١٢ ،LSE ،حزيران /يونيو  ،٢٠١٩متاح عىل:
.https://blogs.lse.ac.uk/crp/2019/06/12/iraqs-reparation-bill-for-yazidi-female-survivors-more-progress-needed/
 150قرارمجلس الوزراء متاح يف قاعدة بيانات الترشيعات العراقية عىل.http://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook.aspx?page=1&SC=&BookID=38901 :
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 .٤الخاتمة
ح َّللــت هــذه الورقــة البحثيــة اإلطــار القانــوين الراهــن ملشــاركة املــرأة يف العمليــات السياســية وعمليــات بنــاء
الســام ،كمــا درســت القوانــن الــي ُت ِّ
نظــم محايــة املــرأة مــن العنــف .كشــف البحــث عــن العديــد مــن
وأِلن
الثغــرات القانونيــة الــي ال ُبــد مــن معاجلهتــا للســماح للمــرأة باملشــاركة الفعالــة يف الشــؤون السياســية ِ
ـم تمثيلهــا عــى مجيــع املســتويات القياديــة .وعــى الصعيــد املؤســي ،غال ًبــا مــا تبــوء مســايع اإلصــاح
يتـ َّ
بالفشــل بســبب مقاومــة القــوى السياســية واالجتماعيــة ذات النفــوذ لهــا .ولتعزيــز مشــاركة النســاء ،يصبــح
مــن الــروري تشــجيع املســاواة بــن الرجــل واملــرأة يف التمثيــل باملناصــب التنفيذيــة يف الحكومــة العراقيــة
عــى املســتويني االتحــادي واإلقليــي وعــى صعيــدي املحافظات واألقضيــة .ويف هــذا الصدد ،ينـ ُّ
ـص القانون
رقــم ( )٢١لســنة  ٢٠٠٨بشــأن املحافظــات غــر املنتظمــة يف إقليــم عــى أن يكــون للمحافــظ مخســة معاونــن،
وذلــك دون أن يضمــن للمــرأة حـ ً ّ
ـر بالــغ األهميــة أن يُشــرَط تخصيــص حصــة
ـدا أدىن مــن التمثيل((15(.وإنَّــه ألمـ ٌ
لتمثيــل املــرأة يف مناصــب اإلنابــة عــن املحافــظ .وعـ ً
ـاوة عــى ذلــك ،مــن الــروري إدخــال حصــة لتمثيــل
املــرأة يف مجلــس املفوضــن باملفوضيــة العليــا املســتقةل لالنتخابــات .ويمكــن أن تــؤدي املفوضيــة العليــا
برامــج
دورا أساســ ًيّا يف ضمــان إرشاك املزيــد مــن النســاء يف االنتخابــات ويف وضــع
املســتقةل لالنتخابــات ً
ٍ
ـي بالسياســة.
تدريبيـ ٍ
ـار مهـ ٍّ
ـة للنســاء اللــوايت يرغــن يف اتبــاع مسـ ٍ
ال يشــمل قانــون األحــزاب السياســية رقــم ( )٣٦لســنة  ٢٠١٥حصـ ًة للمــرأة يف عضويــة األحــزاب السياســية.
كمــا يفتقــر هــذا القانــون ً
ـة دقيقــة لتمثيــل املــرأة يف اللجــان القياديــة لألحــزاب السياســية .ومــن
أيضــا إىل عتبـ ٍ
ـة للمــرأة يف اجلهــات القياديــة لألحــزاب
ثَـ َّ
ـم ،فينبــي تعديــل قانــون األحــزاب السياســية كــي يقــي بحصـ ٍ
ا عــن ذلــك ،مــن األهميــة بمــكان ضمــان تحقيــق
السياســية تبلــغ نســبهتا  ٤٠باملئــة عــى األقــل .فضــ ً
واف يف مجلــس النــواب ومجالــس املحافظــات للنســاء املنتميــات إىل األقليــات ،إذا ال ي ِّ
ُوضــح
مســتوى تمثيــل ٍ
قانــون انتخابــات مجلــس النــواب لســنة  ٢٠٢٠مــا إذا كان تمثيــل هــذه اجملموعــات مضمو ًنــا أم ال.
يتعــن َّ عــى الحكومــة العراقيــة زيــادة مســتوى املشــاركة السياســية للمــرأة ومحايهتــا مــن ســوء املعامــة
ـرض النســاء لهجمــات عــر اإلنرتنــت أثنــاء احلمــات االنتخابيــة .فخــال انتخابــات
ـرا مــا تتعـ َّ
والتحــرش .إذ كثـ ً
عــام  ،٢٠١٨أدانــت األمــم املتحــدة قــذف املرشــحات وارتــكاب أعمــال العنــف ضدهــن بعــد اســتقالة إحــدى
نطاق واســع
ـي زائــف ،بينمــا عانــت أخريــات مــن مضايقــات منتــرة عــى
ـط جنـ ٍّ
املرشــحات عــى إثــر رشيـ ٍ
ٍ
يتوجــب
عــر اإلنرتنــت .ومــن الــروري إيجــاد الوســائل الفعالــة ألجــل مســاعدة ضحايــا العنــف اجلنــي.
َّ
عــى الحكومــة إجــازة إنشــاء املــائج الــي ُتديرهــا منظمــات اجملتمــع املــدين واملســاعدة يف تمويلهــا وكذلــك
وضــع آليــات تتَّســم بالشــفافية لــإرشاف عــى عمــل املــائج الحكوميــة.
أمــرا ال منــاص منــه لتوســيع نطــاق تعريــف
ُيعَ ــدُّ تعديــل املــادة ( )٣٩٣مــن قانــون العقوبــات العــرايق
ً
االغتصــاب بمــا يشــمل مجيــع أشــكال العنــف اجلنــي ضــد املــرأة ،مثــل االغتصــاب الــزويج .ويمكــن أن
يُشـ ِّ
كل التعريــف الــوارد باتفاقيــة اســطنبول نموذجً ــا يُحتَــذى بــه هنــا .وباإلضافــة إىل ذلــك ،يجــب التصــدي
للتحــرش اجلنــي ،وال ســيما يف مــكان العمــل .وملعاجلــة هــذه املســألةُ ،يــوىص بوضــع آليــات تســمح للنســاء
ـن ورسي ،كمــا مــن خــال تعيــن جهــة تنســيق أو أمانــة مظالــم.
ـو آمـ ٍ
بتقديــم الشــكاوى عــى نحـ ٍ
بشــكل أســايس اعتمــاد
محايــة أفضــل للمــرأة ووصولهــا لســبل إقامــة العدالــة ،يجــب
ولضمــان تحقيــق
ٍ
ٍ
ً
ـات فعالــة مــن شــأهنا ضمــان التنفيــذ
قانــون العنــف األرسي .ومــا ال يقــل أهمي ـة عــن ذلــك هــو وضــع آليـ ٍ
الســليم للقانــون نفســه ،كإنشــاء املــائج وتوفــر احلمايــة القانونيــة للمنظمــات غــر الحكوميــة القائمــة
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ـر أخــرى ،كضمــان توفــر احلمايــة للمــرأة عنــد رفعهــا لدلعــاوى
عــى تشــغيلها .كمــا يمكــن اتخــاذ تدابـ ٍ
زواج قــري (الفصليــة) أو لوقــف منــع الــزواج (الهنــوة) عــى ســبيل املثــال .ويمكــن
أمــام املحكمــة إلبطــال
ٍ
تعيــن جهــة تنســيق يف مكتــب املــديع العــام تســمح لضحيــة الفصليــة أو الهنــوة بتقديــم الشــكوى ومطالبــة
املــديع العــام برفــع دعــوى أمــام املحكمــة .إ َّن ذلــك مــن شــأنه محايــة النســاء مــن وصمــة العــار املقرتنــة بتــك
العمليــة وســيدعم ســر العدالــة.
ـكل كبــر ،وذلــك عــى املســتويني الســيايس واجملتميع،
يصـ ُّ
ـب مــزان القــوى يف العــراق يف كفــة الرجــال بشـ ٍ
ممــا يُحتِّــم عــى املنظمــات واجملموعــات النســائية تشــكيل تحالفــات وائتالفــات يمكهنــا أن تحظــى بدعــم
ـراتيجيات طويــة األجــل ُتعــزِّ ز احلمــات واخلطــط الراهنــة .كمــا
اجملتمــع الــدويل .وكذلــك يجــب وضــع اسـ
ٍ
أيضــا أن ترت َّ
ً
يلــزم ً
تحفظــا .و ُيعَ ـ ُّ
ـد
كــز اجلهــود عــى زيــادة الــويع لــدى اجملتمعــات والفصائــل السياســية األكــر
مهمــا يف طــور عمليــة اإلصــاح وزيــادة مشــاركة املــرأة يف السياســة وبنــاء
العمــل مــع زعمــاء القبائــل ُرك ًنــا
ً
السالم.
وعــى املســتوى التنــازيل ،يتعــن َّ عــى املنظمــات الدوليــة واجملتمــع املــدين الضغــط عــى الحكومــة إلتاحــة
ً
ضعفــا ،بمــا يف ذلــك الفقــراء ،والعاطــات والعاطلــن
ســبل الوصــول إىل املــوارد واملعلومــات للفئــات األكــر
واقعــا تحــت وطــأة
عــن العمــل ،والنازحــات والنازحــن داخليًّــا ،واألرامــل .ســيظ ُّ
ل النســيج االجتمــايع للبــاد ً
الضغــط نظـ ًـرا لعــدم االســتقرار الســيايس والــراع ،وســتعمل تدابــر كهــذه عــى تمكــن الفئــات األكــر
ً
ل غيــاب احلمايــة القانونيــة
ـب وخيمــة يف ظـ ِّ
ضعفــا ،عــى األقــل مــن أجــل تخفيــف مــا ُتعــاين منــه مــن عواقـ ٍ
املالئمــة.

ـدا مــن االهتمــام .ونظـ ًـرا لألهميــة احملوريــة الــي
ـب يســتوجب مزيـ ً
إ َّن الرتكــز عــى فعاليــة احلمــات هــو جانـ ٌ
تحظــى هبــا منصــات التواصــل االجتمــايع يف حركــة االحتجــاج يف البــاد ،فمــن املعقــول القــول بــأ َّن اجلهــات
املدافعــة عــن حقــوق املــرأة بحاجــة إىل تطويــر اســراتيجية تواصــل أكــر فاعليــة .بيــد أ َّن هــذا ال يُشـ ِّ
كل ســوى
ل هيكليـ ٌة أوســع نطا ًقــا تحــول
قطعــة واحــدة فقــط مــن قطــع األحجيــة الــي يلــزم تجميعهــا ،فهنــاك مشــاك ٌ
مــن جانهبــا دون تعزيــز وتنفيــذ القوانــن الــي ُت ِّ
مكــن مــن املســاواة بــن اجلنســن ،و ُتو ِّفــر احلمايــة للمــرأة،
و ُتعيــق قــدرة اجلهــات الفاعــة يف اجملتمــع املــدين واملنظمــات غــر الحكوميــة الدوليــة عــى احلشــد.
وباختصــار ،تتطلــب معاجلــة أوجــه القصــور القانونيــة ،والسياســية ،واالجتماعيــة يف محايــة املــرأة وتعزيــز
ً
ووفقــا للمعايــر الدوليــة واألهــداف املنصــوص علهيــا يف قــرار مجلــس
املســاواة بــن اجلنســن يف العــراق،
ل مــن الحكومــة ،واجملتمــع املــدين ،والطبقــة
األمــن رقــم  ،١٣٢٥جهـ ً
ـودا متضافــرة طويــة املــدى مــن جانــب ك ٍّ
السياســية األعــم ،بمــا يف ذلــك رجــال الديــن وزعمــاء القبائــل .إ َّن التقــدُّ م التدريــي املقــرح أعــاه ،كاتخــاذ
اخلطــوات لزيــادة مســتوى املشــاركة السياســية للمــرأة أو اســتحداث احلمــات والتواصــل االســراتييج
ُثمــر عــن وضــع املبــادئ التوجهييــة الــي تســمح للعــراق يف
ـة أكــر فاعليــة ،يمكــن أن يُولِّــد ز ً
بطريقـ ٍ
مخــا وأن ي ِ
ـة عريضــة مــن السياســات والقوانــن الــي تحــي املــرأة .ونظـ ًـرا لكــون العــراق
هنايــة املطــاف بتطبيــق جمموعـ ٍ
ً
ومعرضــا خلطــر االنتــكاس ،فــإ َّن دمــج القانــون اجلنــايئ الــدويل يف قانــون العقوبــات
بــدا مبتل ًيــا بالــراع
ً
بالتشــاور املبــارش مــع ضحايــا اجلرائــم ذات الصــة ســيكفل تحقيــق العدالــة لهــؤالء الضحايــا وس ُيســاهم يف
ـة تقــوم عــى املســاءلة واحــرام املعايــر الدوليــة.
خلــق بيئـ ٍ
صنعــا بإعــادة النظــر يف مجيــع القوانــن واألحــكام الــي ُتمــز ِّضــد املــرأة و ُتعــزِّ ز عــدم
ُحســن العــراق
ً
سي ِ
ِّ
ُ
ويتوجــب وضــع قانــون
املســاواة ،وال ســيما تــك املــواد بقانــون العقوبــات الــي ال توفــر للمــرأة احلمايــة.
َّ
ـت ممكــن للحـ ِّ
ـد مــن معــدالت العنــف األرسي ومــا
العنــف األرسي وإقــراره مــن قبــل الربملــان يف أقــرب وقـ ٍ
يُفــي إليــه مــن قتــل.
ـد مــن التدريــب
يمكــن للمنظمــات املحليــة والدوليــة العامــة يف مجــال حقــوق املــرأة وتمكيهنــا تقديــم مزيـ ٍ
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ودعــم الربملــان يف اعتمــاد القوانــن وتعديــل األحــكام الــي تزيــد مــن املشــاركة السياســية للمــرأة و ُتعــزِّ ز
املســاواة بــن اجلنســن .ولألســف ،ال تــزال املمارســات الضــارة قائم ـ ًة يف العــراق ،كمــا وتواجــه النســاء يف
العــراق ،بمــا يف ذلــك إقليــم كوردســتان ،العديــد مــن التحديــات املؤسســية ،واالجتماعيــة ،والسياســية،
معــا وتكريس
واالقتصاديــة .تغيــب احلمايــة املالئمــة يف القانــون ،ويجــب عــى مجيــع اجلهــات املعنيــة التعــاون ً
اجلهــود للتغلــب عــى التحديــات الــي تواجــه النســاء والفتيــات.
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النســاء املرشــحات ملنصــب انتخــايب يف العــراق :االحتياجــات والتحديــات " ،جلنــة األمــم املتحــدة االقتصاديــة
واالجتماعيــة لغــرب آســيا،
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/20-00382_women-political-participa.tion -iraq-Executive-abstract-en-web-full.pdf
الحكومــة الفيدراليــة العراقيــة (" .)2014خطــة العمــل الوطنيــة .لتنفيــذ قــرار مجلــس األمــن التابــع لألمــم
املتحــدة  1325املــرأة والســام واألمــن  ،"-٢٠١٨-٢٠١٤الحكومــة الفيدراليــة العراقيــة،
.https://www.peacewomen.org/sites/default/files/final_draft_Iraq-_nap_1325_eng.pdf
"خطــة العمــل الوطنيــة لتنفيــذ قــرار مجلــس األمــن رقــم  1325حــول املــرأة والســام واألمــن واإلعــان
املشــرك" )٢٠٢٠( ،الحكومــة الفيدراليــة العراقيــة،
ةــطخ http://womentalkingpeace.com/wp-content/uploads/2021/09/Second-National-Action-
.2020-2024-1-1.pdf
دائــرة الهجــرة الفنلنديــة (" .)٢٠١٨نظــرة عامــة عــى وضــع النســاء الــايت يعشــن بــدون شــبكة أمــان يف
العــراق" ،دائــرة الهجــرة الفنلنديــة ،تقريــر املوضــوع العــام ،خدمــة معلومــات الدولــة،
https://migri.fi/documents/5202425/5914056/Report_Women_Iraq_Migri_CIS.pdf/ab.7712ba-bad7-4a1f-8c1f-f3f4013428a7/Report_Women_Iraq_Migri_CIS.pdf
فولتني ،س" .)٢٠٢١( .املرأة العراقية تكافح للهروب من سوء املعامةل مع تصاعد العنف األرسي" ،اجلزيرة،
https: //www.aljazeera.com/features/2021/2/12/iraqi-women-struggle-to-escape-abuse-as-doفــنعلا دــعاصت .mestic-
فرنسا " .)٢٠١٩( ٢٤يف العراق ،التقاليد القبلية ترسق حقوق النساء والفتيات" ،فرانس ،٢٤
.https://www.france24.com/en/20190418-iraq-tribal-traditions-rob-women-girls-rights
هورايم ،ف" .)٢٠١٨( .كردستان العراق تكافح إلهناء العنف ضد املرأة" ،املونيتور،
.https://www.al-monitor.com/originals/2018/12/iraq-kurdistan-violence-women.html
نديــم ،هـــ" )٢٠١٦( .أطفــال الخالفــة ،مــا العمــل حيــال األطفــال املولوديــن تحــت حكــم داعــش" ،متــاح عــى
.https://www.foreignaffairs.com/articles/levant/2016-11-22/children-caliphate
العــراق :حاجــة ماســة إلقــرار قانــون مناهضــة العنــف األرسي ٢٢ ،نيســان /أبريــل  ،٢٠٢٠هيومــن رايتــس ووتــش،
متاح عىل.https://www.hrw.org/news/2020/04/22/iraq-urgent-need-domestic-violence-law :
العراق :الربملان يرفض زواج الفتيات يف الثامنة من العمر ١٧ ،كانون األول /ديسمرب ،٢٠١٧
https://www.hrw.org/news/2017/12/17/iraq-parliament-rejects-marriage-8-year-old-girls
املنظمــة الدوليــة لألنظمــة االنتخابيــة ( .)٢٠١٨االنتخابــات يف العــراق .انتخابــات مجلــس النــواب  .٢٠١٨األســئةل
املتداولــة ،املؤسســة الدوليــة لألنظمــة االنتخابيــة،
_https://www.ifes.org/sites/default/files/2018_ifes_iraq_council_of_representatives_elections
.faqs_final.pdf
االتحــاد الــدويل لبيجينــوم اإلنســان ( )IHECقــرار املفوضيــة العليــا املســتقةل لالنتخابــات لعــام  ،٢٠١٨اتحــاد
إبيجينــوم اإلنســان الــدويلhttps://ihec.iq/seat_distribution/،
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"نائبــة عراقيــة تقــرح قانو ًنــا يشــجع الرجــال عــى الــزواج مــن عــدة نســاء للحصــول عــى مزايــا ماليــة"The :
":independent
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/iraq-marriage-women-ploygamy-mp
-a7627071.htmlيدــيبعلا-ةليمج-ريرقتلا.-
االتحاد الربملاين الدويل (" .)٢٠١٤صفية الهسيل ،العراق" ،االتحاد الربملاين الدويل،
.https://www.ipu.org/news/2014-05/safia-al-suhail-iraq
مبــادرة اجملتمــع املــدين العــرايق (" .)٢٠١٥دراســة جديــدة تكشــف حقائــق عــن ظاهــرة التحــرش اجلنــي يف
اجملتمــع العــرايق" ،مبــادرة اجملتمــع املــدين العــرايق ،منتــدى الصحفيــات العراقيــات ٢٠١٥ -
https://www.iraqicivilsociety.org/wp-content/uploads/2015/10/Shahrazad-Study-FINAL.En_.pdf
شــبكة املــرأة العراقيــة (" .)٢٠١٩املــرأة والســام واألمــن ،توصيــات االســتعراض الــدوري الشــامل للعــراق "،
شــبكة املــرأة العراقيــة،
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/iraq/session_34_-_november_2019/
.iraqi_women_network_submission.pdf
برملان كوردستان  -العراق" .أعضاء برملان كوردستان" ،برملان كوردستان  -العراق،
.https://www.par.krd/english/members-and-parties/
مهــدي عــي (" .)٢٠١٥دعــوة لتشــديد العقوبــات بحــق املتحرشــن ٧٧ ،مــن النســاء العراقيــات يتعرضــن
للتحــرش اجلنــي" ،إيــاف.https://elaph.com/Web/News/2015/9/1037165.html ،
مــري  -معهــد أبحــاث الــرق األوســط (" .)٢٠١٩الجلســة الخامســة :النســاء يف مناصــب القيــادة :فــرص
التمكــن" ،معهــد أبحــاث الــرق األوســط ،منتــدى  ،2019 MERIإهنــاء احلــروب  -تحقيــق الســام يف الــرق
األوســط  ٦-٤ترشيــن الثاين/نوفمــر  ،٢٠١٩أربيــل ،إقليــم كردســتان العــراق،
www.meri-k.org/wp-content/uploads/2019/12/MERI-Forum-2019-Panel-5.pdf
املعهــد الديمقراطــي الوطــي (" .)٢٠٢٠االســتبعاد الســيايس يف األحــزاب السياســية العراقيــة :كيــف تســى
النســاء والشــباب واملكونــات لتغيــر السياســة" ،املعهــد الديمقراطــي الوطــي،
https://www.ndi.org/sites/default/files/Political%20Exclusion%20in%20Iraqi%20Political%20
Parties_EN.pdf
اجملموعــة الدوليــة حلقــوق األقليــات ومركــز سيســفاير حلقــوق املدنيــن ،مــا مــن مــاذ :العنــف ضــد املــرأة يف
الــراع الدائــر بالعــراق ،شــباط/فرباير  .٢٠١٥نرشتــه جلنــة مناهضــة التعذيــب  -جلنــة األمــم املتحــدة ملناهضــة
التعذيــبhttps://www.ecoi.net/en/file/local/1202899/1930_1437564729_int-cat-css-irq-21021-e.pdf ،
أليســا ج ،.ر .وســام  ،د" )٢٠١٩( .التغيــرات يف قانــون االنتخابــات يف العــراق تضعــف احلصــة اخملصصــة
.https://www.nytimes.com/2009/01/14/world/middleeast/14iraq.html
للنســاء"،
زينــب ســليب" ،السياســة الخارجيــة :نســاء العــراق املنســيات" ،اإلذاعــة الوطنيــة العامــة ١٥ ،آذار /مــارس ،٢٠١٠
.https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=124687123
عمر ،س" )٢٠٢٠( .الربملان العرايق يصوت عىل النسخة الهنائية لقانون االنتخابات"،
https://www.al-monitor.com/originals/2020/11/iraq-elections-law-parictures.html
ديالن ،س" )٢٠٢٠( .الرئيس صالح يوقع عىل إصالحات االنتخابات العراقية إىل قانون"،
50

.https://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/051120201
"اعتقال ثالثة رجال يف كالر لشنق شقيقهتم حىت املوت :الرشطة"،٢٠١٠ ،Rudaw
https://www.rudaw.net/english/kurdistan/23112020
حممد ،ت .وجو ،س" )٢٠١٨( .تنيح املرشح بعد مزاعم الرشيط اجلنيس يف العراق"  ،يس إن إن،
.https://edition.cnn.com/2018/04/20/middleeast/iraq-parictures-candidate-withdraws/index.html
"البيــان املشــرك جلمهوريــة العــراق واألمــم املتحــدة بشــأن منــع العنــف اجلنــي املرتبــط بالــزاع واالســتجابة
لــه" ،مكتــب األمــم املتحــدة لدلعــم الدســتوري،
https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/joint-communique/join-communique-of-the-republic-of-iraq-and-the-united-nations-on-prevention- and-response-to-crsv /
Joint_Communique_of_the_Govt_of_Iraq_and_UN_9_2016_ENG.pdf
ً
(ثانيــا)" ،مكتــب األمــم املتحــدة لدلعــم الدســتوري ،ص،٨ .
( ٢٠٢١أ)" .دســتور العــراق لعــام  :٢٠٠٥املــادة ١٨
https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005.pdf ?lang=en
( ٢٠٢١ب)" .دستور العراق لعام  :٢٠٠٥املادة  ،"٢مكتب األمم املتحدة لدلعم الدستوري ،ص،٤.
.https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005.pdf ?lang=en
( ٢٠٢١ج)" .دستور العراق لعام  :٢٠٠٥املادة  ،٤١مكتب األمم املتحدة لدلعم الدستوري ،ص،١٥ .
.https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005.pdf ?lang=en
( ٢٠٢١د)" .دســتور العــراق لعــام  :٢٠٠٥املــادة ( ٤٩رابعــا) ،مكتــب األمــم املتحــدة لدلعــم الدســتوري ،ص،١٧ .
.https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005.pdf ?lang=en
هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة (" ،)٢٠١٣مــع بعــض املكاســب االنتخابيــة يف العــراق ،املرشــحات يعملــن مــن أجــل
التغيــر" ،األمــم املتحــدة للمرأة،
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2013/5/with-some-electoral-gains-in-iraq-women.candidates-work-towards-change
"العراق" ،عدد النساء ،هيئة األمم املتحدة للمرأة.https://data.unwomen.org/country/iraq ،
املعهد األمريكي للسالم (" .)٢٠١٥دستور مجهورية العراق" ،املعهد األمريكي للسالم،
.http://www.usip.org/ruleoflaw/projects/unami_iraq_constitution.pdf
"الهنــوض مــن حالــة الهشاشــة :مذكــرة اقتصاديــة حــول التنويــع والنمــو يف العــراق" .البنــك الــدويل ،التنميــة
الدوليــة تحــت اجملهــر ،واشــنطن العاصمــة،
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34416/9781464816376.pd.f ?sequence=4&isAllowed=y
زيد  ،أ" ،)٢٠١٧( .التحرش اجلنيس شائع حىت بالنسبة للعراقيات العامالت"،
https://www.al-monitor.com/originals/2017/02/iraqi-elite-sexual-harassment.html
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د .محمد رياض الموصلي

دراسة حول مشاركة المرأة في
المؤسسات التشريعية واألحزاب
ّ
السياسية في العراق
تشرين األول ٢٠٢٢

الملخص التنفيذي
كدولــة اتحاديــة ،أنشــأت مجهوريــة العــراق العديــد مــن املؤسســات الترشيعيــة عــى املســتويات الفيدراليــة
واإلقليميــة واملحافظــات واألقضيــة ويه مجلــس النــواب ومجالــس املحافظــات واألقضيــة.
يضمــن دســتور العــراق حقــوق املواطنــن يف املشــاركة يف تشــكيل مجلــس النــواب ومجالــس املحافظــات
واالقضيــة ،والــي تشــمل احلــق يف االنتخــاب والرتشــح لالنتخابــات.
هتــدف هــذه الورقــة إىل تحليــل مــا إذا كان دســتور العــراق والقوانــن الحاليــة تضــع حــد ًا أدىن لتمثيــل املــرأة يف
مجلــس النــواب ومجالــس املحافظــات واألقضيــة واألحــزاب السياســية ،وتــدرس أيضـ ًـا مــا إذا كانــت القوانــن
القائمــة تضمــن تمثيــل النســاء املنتميــات إىل األقليــات.
وأخــر ًا ،يق ّيــم القانــون مــا إذا كان يحــق للمــرأة أن ترتشــح يف االنتخابــات بصــورة مســتقةل عــن األحــزاب
السياســية .ونظــر ًا لتعقيــد اإلطــار القانــوين الــذي تــم تحليــه والــذي يشــمل العديــد مــن املؤسســات
الترشيعيــة والتنفيذيــة عــى مســتويات عديــدة ،فإنــه يصعــب التوصــل إىل اســتنتاج عــام.
ومــع ذلــك ،يمكــن اســتنتاج أنــه :أو ً
ال عــى املســتوى االتحــادي ،بينمــا ينــص دســتور العــراق عــى أن ٪٢٥
عــى األقــل مــن أعضــاء مجلــس النــواب يجــب أن تكــون مــن النســاء ،فإنــه ال يتطلــب الحــد األدىن مــن
تمثيــل املــرأة يف مجلــس االتحــاد .ثان ًيــا ،عــى غــرار الهنــج الــذي يتبعــه مجلــس االتحــاد ،يفتقــر دســتور العــراق
إىل االلــزام بالحــد األدىن مــن التمثيــل للمــرأة يف مجالــس املحافظــات واألقضيــة .يف هــذا الصــدد ،ينــص قانون
انتخــاب مجالــس املقاطعــات واألقضيــة عــى أن يكــون الحــد األدىن لتمثيــل املــرأة يف املراكــز هــو  .٪٢٥ثال ًثــا،
يفتقــر قانــون األحــزاب السياســية إىل تعريــف دقيــق للنســبة املئويــة املطلوبــة لتمثيــل املــرأة يف عضويــة
احلــزب الســيايس .عــاوة عــى ذلــك ،ال ينــص قانــون األحــزاب السياســية عــى مشــاركة املــرأة يف صياغــة
برنامــج األحــزاب السياســية ونظامهــا الداخــي.

53

 .١مقدمة
املؤسســات الترشيعيــة عــى املســتوى
عــددا مــن
كدولــة إتحاديــة ،قامــت اجلمهوريــة العراقيــة بإنشــاء
ً
ّ
اال ّتحــادي واإلقليــي ،وعــى مســتوى املحافظــات واألقضيــة .عــى املســتوى اال ّتحــاديُ ،تنــاط الســلطة
الترشيعيــة يف جســدين ،مجلــس النــواب ومجلــس اال ّتحــاد ،ويف حــن أن الدســتور العــرايق أنشــأ مجلــس
مفصــل ّ
ّ
إطــار
النــواب ،إاّل ّ أنّــه يفتقــر إىل
املؤسســات الترشيعيــة
ينظــم مجلــس اال ّتحــاد (((.باإلضافــة إىل
ّ
ٍ
ألي إقليــم .يضمــن
ـم
ـم إنشــاء مجالــس املحافظــات واألقضيــة يف املحافظــات الــي لــم تنضـ ّ
الفيدراليــة ،تـ ّ
ّ
الدســتور العــرايق حقــوق املواطنــن يف املشــاركة يف تشــكيل مجلــس النــواب ومجالــس املحافظــات واألقضيــة،
ّ
ّ
ّ
وحــق
حــق االنتخــاب
وتشــمل هــذه احلقــوق
الرتشــح لالنتخابــات (((.ومــن أجــل تنظيــم ممارســة احلقــوق
السياســية للمواطنــن ،يعتمــد مجلــس النــواب ثالثــة قوانــن :قانــون عــام  ٢٠٢٠املتع ّلــق بانتخــاب مجلــس
ل قانــون عــام  (((،٢٠١٣وقانــون األحــزاب السياســية لعــام  (((،٢٠١٥وقانــون عــام
ل محــ ّ
النــواب((( ،والــذي حــ ّ
(((
ـى مجلــس النــواب يف عــام
 ٢٠١٨املتع ّلــق بانتخــاب مجالــس املحافظــات واألقضيــة .عــاوة عــى ذلــك ،تبـ ّ
 ٢٠٠٨قانو ًنــا ّ
باملؤسســات الترشيعيــة والتنفيذيــة للمحافظــات الــي لــم
ينظــم العديــد مــن اجلوانــب املتع ّلقــة
ّ
(((
ألي إقليــم.
ـم
تنضـ ّ
ّ
هتــدف هــذه الورقــة إىل معرفــة مــا إذا كان الدســتور العــرايق والقوانــن املذكــورة أعــاه تضمــن الحــد األدىن
لتمثيــل املــرأة يف مجلــس النــواب ومجالــس املحافظــات واألقضيــة واألحــزاب السياســية يف العــراق ،كمــا
ـرا ،تســى
كاف تمثيــل النســاء مــن األقليــات .أخـ ً
ـكل ٍ
تدقــق فيمــا إذا كانــت القوانــن الحاليــة تضمــن بشـ ٍ
ّ
ّ
للتأكــد مــن حقيقــة أ ّن للمــرأة ً
ل عــن
هــذه الورقــة
حقــا قانون ًيــا يف الرتشــح لالنتخابــات بشــكل مســتق ّ
األحــزاب السياســية.

1

املادة ( )٦٥من دستور العراق املنشورة يف اجلريدة الرسمية العراقية (الوقائع) العدد  ٤٠١٢بتاريخ  ٢٨ديسمرب/كانون األول  .٢٠٠٥متو ّفرة باللغة العربية
عىل العنوان التايل  https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005?lang=arيمكن ً
أيضا العثور عىل نسخة إنجلزيية من الدستور
العرايق عىل . https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005?lang=en

2

املادة ( )٢٠من دستور العراق.

3

قانون رقم ( )٩لعام  ٢٠٢٠املتع ّلق بانتخاب مجلس النواب ،الذي اعتمده مجلس النواب العرايق واملنشور يف اجلريدة الرسمية العراقية (الوقائع) رقم
 ٤٦٠٣بتاريخ  ٥نوفمرب/ترشين الثاين  ،٢٠٢٠ص.١ .

4

ّ
(املعدل بالقانون رقم ( )١٥لعام  ،)٢٠١٨الذي اعتمده مجلس النواب العرايق واملنشور يف
قانون رقم ( )٤٥لعام  ٢٠١٣املتع ّلق بانتخاب مجلس النواب
اجلريدة الرسمية العراقية (الوقائع) رقم  ٤٣٠٠يف  ٢ديسمرب/كانون األول  ،٢٠١٣ص.١ .

5

قانون رقم ( )٣٦لعام  ٢٠١٥املتع ّلق باألحزاب السياسية ،اعتمده مجلس النواب العرايق ونرش يف اجلريدة الرسمية العراقية (الوقائع) رقم  ٤٣٨٣يف ١٢
أكتوبر/ترشين األول .٢٠١٥

6

ّ
(املعدل بالقانون رقم ( )٢٧لعام  ،)٢٠١٩الذي اعتمده مجلس النواب العرايق
قانون رقم ( )١٢لعام  ٢٠١٨املتع ّلق بانتخاب مجالس املحافظات واألقضية
واملنشور يف اجلريدة الرسمية العراقية (الوقائع)  ٤٤٩٤يف  ٤يونيو/حزيران  ،٢٠١٨ص.١ .

7

ّ
املعدلة) ،الذي اعتمده مجلس النواب العرايق واملنشور يف اجلريدة
ألي إقليم (بصيغته
قانون رقم ( )٢١لعام  ٢٠٠٨املتع ّلق باملحافظات اليت لم تنضمّ
ّ
الرسمية العراقية (الوقائع) رقم  ٤٠٧٠بتاريخ  ٣١مارس/آذار .٢٠٠٨
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 .٢مشــاركة المــرأة ً
وفقــا لقانــون انتخــاب مجلــس النــواب (قانــون انتخــاب مجلــس
النــواب)
مقعــدا ٣٢٠ ،مهنــا مو ّزعــة عــى املحافظــات ً
لجــدول مرفــق بقانــون
وفقــا
يتألّــف املجلــس النيــايب مــن ٣٢٩
ً
ٍ
انتخــاب مجلــس النــواب (((،أمّ ــا املقاعــد التســعة اإلضافيــة فه ــي ّ
ـيتم تفصيلهــا
خمصصــة لألقليــات كمــا سـ ّ
أدنــاه .ينـ ّ
ـص دســتور العــراق عــى أ ّن "قانــون االنتخابــات هيــدف إىل جعــل تمثيــل املــرأة يف مجلــس النــواب
(((
ّ
مســاويًا ملــا ال يقــل عــن ال ٢٥يف املائــة مــن إمجــايل عــدد األعضــاء" .ولتنظيــم ممارســة احلــق يف انتخــاب
ّ
أعضــاء مجلــس النــواب واحلـ ّ
الرتشــح لالنتخابــات النيابيــة ،اعتمــد مجلــس النواب قانــون عــام  ٢٠٢٠املتع ّلق
ـق يف
ل قانــون عــام  .٢٠١٣وهيــدف هــذا القانــون إىل تحقيــق
ل محــ ّ
بانتخــاب أعضــاء املجلــس النيــايب ،والــذي حــ ّ
(((1
ّ
املســاواة بــن املواطنــن يف عمليّــة املشــاركة يف االنتخابــات ،كمــا يضمــن حــق االنتخــاب لــكل مواطــن
عــرايق مؤهّ ــل للتصويــت ،دون التميــز عــى أســاس اجلنــس أو العــرق أو األصــل أو اللــون أو الديــن أو املذهــب
أو املعتقــد أو الــرأي أو الوضــع االقتصــادي واالجتمــايع ((1(.ويحـ ّ
ـدد القانــون معايــر أهليّــة املواطــن ملمارســة
ـق االنتخــاب بالقــول أنّــه يحـ ّ
حـ ّ
ـق ألي شــخص التصويــت يف االنتخابــات إذا كان هــذا األخــر مواط ًنــا عراق ًيــا،
ويتم ّتــع باألهليّــة القانونيــة ،وبلــغ الثامنــة عــرة مــن عمــره خــال الســنة الــي ُتجــرى فهيــا االنتخابــات،
ّ
ّ
الرتشــح لالنتخابــات يف مجلــس النــواب ،فعــى
حــق
وتــم تســجيهل للتصويــت ((1(.أمّ ــا مــن أجــل ممارســة
ّ
ّ
ً
ّ
ّ
رشوط أخــرى منصــوص علهيــا
الخاصــة باحلــق يف االنتخــاب ،إضافـة إىل
املرشــح أن يســتويف املعايــر األهليّــة
ٍ
عامــا وأاّل ّ يشــمهل قانــون
يف املــادة ( ،)٨وعــى ســبيل املثــال ،أاّل ّ يق ـ ّ
ل عمــر املرشــح عــن الثمانيــة والعرشيــن ً
ـم يف املوضــوع أ ّن ال املعايــر األهل ّيــة لالنتخــاب وال تــك الــي
الهيئــة الوطنيــة العليــا للمســاءلة والعدالــة .املهـ ّ
ّ
ّ
الرتشــح لالنتخابــات يمكهنــا أن تؤثــر ســل ًبا عــى مشــاركة املــرأة يف ممارســة حقوقهــا
تحــدّ د القــدرة عــى
ّ
ّ
ّ
ـرم
يف االنتخــاب
والرتشــح ملجلــس النــواب .يف املقابــل ،إن معايــر أهليّــة املواطــن ملمارســة حــق االنتخــاب تحـ ّ
مجيــع أشــكال التميــز.
قــد قــام قانــون انتخابــات املجلــس النيــايب لعــام  ٢٠٢٠بتقســيم العــراق إىل  ٨٣دائــرة انتخابيــة ،يتنافــس فهيــا
ّ
ـم اســتخدامه بموجــب
ـكل فــردي ،كمــا قــام النظــام االنتخــايب الجديــد بإلغــاء النظــام الــذي تـ ّ
املرشــحون بشـ ٍ
القانــون الســابق رقــم ( )٤٥لعــام  ٢٠١٣واملتع ّلــق بانتخــاب مجلــس النــواب ،أي طريقــة ســانت ليغــو (Sainte-
ـم تبنهيــا مــن قبــل مجلــس النــواب
 .)Laguëويُعتَــر اعتمــاد النظــام االنتخــايب الجديــد أحــد اإلجــراءات الــي تـ ّ
إلرضــاء املتظاهريــن يف العــراق ،الذيــن عارضــوا طريقــة ســانت ليغــو ( )Sainte-Laguëاملســتخدمة بموجــب
مهمة املرشــحني
قانــون عــام  ،٢٠١٣زاعمــن أهّنّــا مفيــدة فقــط لألحــزاب السياســية الكبــرة ،وأ ّن ذلــك صعّ ــب
ّ
املســتق ّلني يف منافســة األحــزاب السياســية الكــرى .بالتــايل ،إ ّن قانــون عــام  ٢٠٢٠النتخــاب املجلــس النيــايب
قــد غــر ّنظــام االنتخابــات وحــدد  ٨٣دائــرة انتخابيــة يف الجــداول املرفقــة بالقانــون املعــي.
ســؤال آخــر يســتوجب املعاجلــة هنــا ،حــول مــا إذا كان قانــون عــام  ٢٠٢٠النتخــاب املجلــس النيــايب يســمح
ّ
وتحــدد املــادة ( )١٦مــن قانــون
بتمثيــل املــرأة يف مجلــس النــواب بمــا يتجــاوز ال ٪٢٥مــن إمجــايل أعضائــه.
ـص الفقــرة ( )١مــن تــك املــادة عــى رضورة "أاّل ّ
انتخــاب مجلــس النــواب حـ ًـدا أدىن لتمثيــل املــرأة ،كمــا تنـ ّ
ل نســبة تمثيــل املــرأة عــن ال ٪٢٥مــن عــدد أعضــاء مجلــس النــواب" .لتحقيــق هــذه النســبة ،ينـ ّ
ـص قانــون
تقـ ّ

8

املادة ( ١٣أوّ اًلً) من قانون انتخاب مجلس النواب.

9

(رابعا) من دستور العراق.
املادة ٤٩
ً

10

املادة ( ٢ثان ًيا) من قانون انتخاب مجلس النواب ،يف املرجع املذكور.

11

املصدر السابق ،املادة ( ٤أواًلً).

12

املصدر السابق ،املادة (.)٥
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انتخــاب مجلــس النــواب عــى وجــوب انتخــاب امــرأة واحــدة عــى األقــل يف كل دائــرة انتخابيــة يف العــراق.
ـدا عــى
وبمــا أ ّن قانــون عــام  ٢٠٢٠النتخــاب املجلــس النيــايب قــد أنشــأ  ٨٣دائــرة انتخابيــة،
يتوجــب مــلء  ٨٣مقعـ ً
ّ
األقــل مــن املقاعــد  -والبالــغ عددهــا  - ٣٢٩مــن قبــل النســاء .وألن قانــون انتخــاب مجلــس النــواب يحـ ّ
ـدد فقــط
ّ
للمرشــحات أن يحققــن أكــر مــن  ٪٢٥مــن التمثيــل يف مجلــس النــواب يف
الحــد األدىن لتمثيــل املــرأة ،يمكــن
ـد مــن النســاء.
حــال رغــب الناخبــون بالتصويــت ملزيـ ٍ
(((1

لحــد أدىن
الثغــرة الــي يمكــن تحديدهــا يف القانــون املتع ّلــق بانتخــاب مجلــس النــواب يه عــدم ضمانــه
ٍ
لتمثيــل النســاء املنتميــات إىل جمموعــة األقليــات .عــى الرغــم مــن أنّــه يمنــح املســيحيني مخســة مقاعــد يف
مخــس محافظــات (بغــداد ،نينــوى ،كركــوك ،دهــوك وأربيــل) ((1(،إاّل ّ أ ّن القانــون املتع ّلــق بانتخــاب مجلــس
ّ
للمرشــحات املســيحيات.
ـيتم تخصيــص  ٪٢٥مــن املقاعــد اخلمســة عــى األقــل
النــواب لــم يوضــح كيــف سـ ّ
ل مــن اجملموعــات العرقيــة التاليــة (الزييديــون ،الصابئــة ،املندائيــة ،الشــبك ،الكــرد
وباملثــلّ ،
تــم منــح ك ّ
ـم إعطــاء هــذا املقعــد الوحيــد اخملصــص لهــذه الكيانــات
والفيليــون) مقعــد ًا واحــد ًا فقــط .لكــن ،يف حــال تـ ّ
ـح ذكــر ،لــن تتم ّثــل النســاء املنتميــات إىل هــذه اجملموعــات ،والعكــس صحيــح .تجــدر اإلشــارة هنــا أنّــه،
ملرشـ ٍ
الرتشــح لالنتخابــات داخــل دائرهتــم االنتخابيــة بغـ ّ
ّ
وبحســب القانــون ،يحـ ّ
ـض
ـق للمرشــحني مــن األقليــات
النظــر عــن املقاعــد املذكــورة أعــاه .بعبــارة أخــرى ،كمواطــن عــرايق يســتويف املعايــر الــي تأهــه للتصويــت
ّ
ّ
ـكل فــردي .عندهــا ،يتو ّقــف نجاحــه عــى الناخبــن.
أو الرتشــح ،يمكــن للزييــدي أن يرتشــح لالنتخابــات بشـ ٍ
املســألة األخــرى الــي يمكــن االشــارة إلهيــا يه أ ّن املــادة ( ١٦التاســعة) مــن قانــون انتخــاب مجلــس النــواب
تنـ ّ
ـاغرا كانــت تشــغهل امــرأة أخــرى ،مــا لــم يؤثــر ذلــك عــى
ـص عــى عــدم رضورة أن تشــغل امــرأة مقعـ ًـدا شـ ً
نســبة ال ٪٢٥مــن تمثيــل النســاء يف مجلــس النــواب .يف حــن يمكــن اعتبــار هــذا القانــون عــاداًلً ،إذ ليــس
رشط ينـ ّ
ـص
ـر آخــر ،يبــى مــن األفضــل وضــع
ـاغرا كان يشــغهل ذكـ ٌ
بالــرورة أن يشــغل عضــو ذكــر مقعــد ًا شـ ً
ٍ
عــى مــلء املقعــد الشــاغر الــذي كانــت تشــغهل أنــى بمرشــحة أنــى أخــرى لزيــادة تمثيــل املــرأة يف مجلــس
النــواب.

13

املصدر السابق ،املادة (.)١٦

14

املصدر السابق ،املادة ( ١٣ثان ًيا).
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 .٣مشاركة المرأة في مجلس اال ّتحاد
ً
مؤسســتني همــا مجلــس
وفقــا لدســتور العــراق ،عــى الســلطة الترشيعيــة اال ّتحاديــة أن تشــتمل عــى
ّ
ّ
يحــدد العديــد مــن اجلوانــب املتع ّلقــة
إطــارا قانون ًيــا
النــواب ومجلــس اال ّتحــاد .فيمــا يضــع دســتور العــراق
ً
(((1
بمجلــس النــواب ،إاّل ّ أنّــه يفــتقـــر إىل التفاصيــل فيمــا يتع ّلــق بمجلــس اال ّتحــاد ،فهــو يذكــر ببســاطة
ـم مم ّثلــن عــن أقاليــم ومحافظــات
"وجــوب إنشــاء مجلــس ترشيــي تحــت اســم ’مجلــس اال ّتحــاد‘ ،يضـ ّ
(((1
ـم
ـدد محــدد مــن
لــم تنضـ ّ
ّ
ألي إقليــم" .ال يشــرط دســتور العــراق أن يكــون مجلــس اال ّتحــاد مؤلَّــف مــن عـ ٍ
ً
خالفــا ملهنجــه
ـدا أدىن لتمثيــل املــرأة يف مجلــس اال ّتحــاد،
النســاء األعضــاء .بعبــارة ٍأخــرى ،ال يضــع الدســتور حـ ً
فيمــا يتع ّلــق بمجلــس النــواب حيــث يشــرط أن يكــون  %٢٥مــن أعضائــه عــى األقــل مــن اإلنــاث .عــى
ـة أخــرى ،والــي توضــح بالتفصيــل عمليــة تفويــض مجالــس
ـات فيدراليـ ٍ
عكــس العديــد مــن دســاتري واليـ ٍ
الربملــان اال ّتحاديــة ،يحـ ّ
ـدد دســتور العــراق بعــض اجلوانــب الرضوريــة املتع ّلقــة بمجلــس النــواب فقــط ،فهــو
ّ
ّ
يحــدد عمليــة تشــكيل مجلــس
ينــص عــى أن "يَســنّ مجلــس النــواب ،بأغلبيــة ثلــي أعضائــه ،قانو ًنــا
االتحــاد وصالحياتــه ،باإلضافــة إىل معايــر أهليّــة املشــاركني لعضويــة هــذا املجلــس ،ومجيــع اجلوانــب األخــرى
املتع ّلقــة بــه" ((1(.وبمــا أ ّن مجلــس النــواب لــم يَســنّ هــذا القانــون بعــد ،ليــس مــن املعــروف حــى ّ اآلن مــا إذا
كان مجلــس اال ّتحــاد سيشــمل الحــد األدىن مــن تمثيــل املــرأة.

15

املادة ( )٤٨من دستور العراق.

16

املادة ( )٦٥من دستور العراق.

17

املادة ( )٦٥من دستور العراق .انظر أيضا املادة ( )١٣٧من دستور العراق.
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 .٤مشــاركة المــرأة فــي مجالــس المحافظــات واألقضيــة فــي المحافظــات التــي لــم
ألي إقليــم
تنضـ ّ
ـم ّ
ّ
ونــواح وقــرى ((1(،وال يطلــب الدســتور مــن
أقضيــة
ينــص دســتور العــراق عــى أن تتكــ ّون املحافظــات مــن
ٍ
ٍ
ـد أدىن مــن تمثيــل املــرأة ،فهــو يذكــر ببســاطة أن انتخابــات
مجالــس املحافظــات واألقضيــة أن تشــتمل عــى حـ ٍ
(((1
ً
ـدم الدســتور ضمانــا للحـ ّ
ينظمهــا القانــون .بعبــارة أخــرى ،يف حــن يقـ ّ
مجالــس املحافظــات وصالحياهتــا
ـد
ّ
ّ
ينــص عــى هكــذا الــزام فيمــا يتعلــق بمجالــس
األدىن مــن تمثيــل املــرأة يف مجلــس النــواب ،فإنــه لــم
ّ
تحــدد
املحافظــات واألقضيــة .وهنــا يصبــح مــن الــروري تقييــم حقيقــة مــا إذا كانــت القوانــن الحاليــة
بوضــوح الحـ ّ
ـد األدىن لتمثيــل املــرأة يف األجهــزة الترشيعيــة والتنفيذيــة للمحافظــات واألقضيــة والنــوايح ،عىل
َ
القائــم مّ قــام ،ومديــري النــوايح.
ســبيل املثــال :مجالــس املحافظــات واألقضيــة ،املحافــظ ونــواب املحافــظ،
ِ
ّ
لهــذا الغــرض ،ينبــي التدقيــق يف قانونــن اثنــن عــى األقــل ،القانــون رقــم ( )٢١لعــام  ٢٠٠٨املتعلــق باملحافظات
ألي إقليــم( ((2والقانــون رقــم ( )١٢لعــام  ٢٠١٨املتع ّلــق بانتخــاب مجالــس املحافظــات واألقضيــة.
الــي لــم تنضـ ّ
ـم ّ
ّ
قبــل اإلجابــة عــن الســؤال الرئيــي ،مــن الــروري التشــديد عــى أن املحافظــات واألقاليــم فقــط لهــا
ـيتم رشحــه أدنــاه.
مجالهســا الخاصــة ،عــى عكــس النــوايح الــي أزيلــت مجالهســا يف عــام  ،٢٠١٨كمــا سـ ّ

 ١.٤مشــاركة المــرأة ً
ألي
وفقــا للقانــون رقــم ( )٢١لعــام  ٢٠٠٨المتع ّلــق بالمحافظــات التــي لــم تنضـ ّ
ـم ّ
إقليــم
عــى غــرار دســتور العــراق ،ال يحـ ّ
ألي
ـم
ـدد القانــون رقــم ( )٢١لعــام  ،٢٠٠٨املتع ّلــق باملحافظــات الــي لــم تنضـ ّ
ّ
إقليــم ،حـ ًـدا أدىن لتمثيــل املــرأة يف مجالــس املحافظــات واألقضيــة ،وكذلــك األمــر عــى مســتوى املناصــب
التنفيذيــة يف املحافظــات واألقضيــة والنــوايح .عــى ســبيل املثــال ،تنـ ّ
ـص املــادة ( ٣٣أواًلً) مــن ذلــك القانــون
ـد أقــى ،إاّل ّ أهّنّــا ال تنـ ّ
عــى أن يكــون للحاكــم مخســة نــواب كحـ ّ
ـص عــى تمثيــل املــرأة يف هــذه املناصــب
اخلمســة.

 ٢.٤تمثيــل المــرأة ً
وفقــا للقانــون رقــم ( )١٢لعــام  ٢٠١٨المتع ّلــق بانتخــاب مجالــس المحافظــات
ألي إقليــم
واألقضيــة فــي المحافظــات التــي لــم
ّ
تنضــم ّ
تــم َســنّ
تنضــم
لتنظيــم انتخــاب مجالــس املحافظــات واألقضيــة يف املقاطعــات الــي لــم
ألي إقليــمّ ،
ّ
ّ
القانــون رقــم ( )١٢لعــام  .٢٠١٨ومــع ذلــك ،أصــدر مجلــس النــواب القانــون رقــم ( )٢٧الــذي عَ ّ
ــدل القانــون
(((2
ً
الحقــا بقانــون التعديــل الثــاين).
رقــم ( )١٢و"أوقــف عمــل" مجالــس املحافظــات واألقضيــة (املشــار إليــه
ينـ ّ
ـص قانــون التعديــل الثــاين عــى اســتمرار املحافــظ ومديــري الوحــدات اإلداريــة يف ممارســة صالحياهتــم
والقيــام بواجباهتــم عــى النحــو املنصــوص عليــه يف القانــون رقــم ( )٢١لعــام  ٢٠٠٨املتع ّلــق باملحافظــات الــي
ـم
ل
لــم تنضـ ّ
ألي إقليــم ((2(.كمــا يوجــب أعضــاء مجلــس النــواب بــاإلرشاف عــى عمــل الحاكــم ونوابــه ،ك ّ
ّ
(((2
فيمــا يتع ّلــق بمحافظتــه .اعتمــد مجلــس النــواب قانــون التعديــل الثــاين يف محاولــة الســتيعاب مطالــب
املتظاهريــن ،الــي بــدأت يف أكتوبر/ترشيــن األول  ٢٠١٩يف العديــد مــن املحافظــات العراقيــة ،والــي اهّتّمــت

 18املادة ( ١٢٢أوال) من دستور العراق.
19

املادة ( ١٢٢رابعا) من دستور العراق.

20

ألي إقليم ،يف املرجع املذكور.
قانون رقم ( )٢١لعام  ٢٠٠٨املتع ّلق باملحافظات اليت لم تنضمّ
ّ

21

قانون رقم ( )٢٧لعام  ٢٠١٩املتع ّلق بالتعديل الثاين لقانون انتخاب مجالس املحافظات واألقضية رقم ( )١٢لعام  ،٢٠١٨الذي اعتمده مجلس النواب
العرايق واملنشور يف اجلريدة الرسمية العراقية (الوقائع) رقم  ٤٥٦٦يف  ٩ديسمرب/كانون األول  ،٢٠١٩ص.٧ .

 22املادة ( )٢من قانون رقم ( )٢٧لعام  ٢٠١٩املتع ّلق بالتعديل الثاين للقانون رقم ( )١٢لعام  ،٢٠١٨يف املرجع املذكور.
 23املادة ( )٣قانون رقم ( )٢٧لعام  ٢٠١٩املتع ّلق بالتعديل الثاين للقانون رقم ( )١٢لعام  ،٢٠١٨يف املرجع املذكور.
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مجالــس املحافظــات بعــدم الفعاليــة ،ويــرى املتظاهــرون أن رواتــب أعضــاء مجالــس املحافظــات واألقضيــة
تش ـ ّ
كل عبئـ ًـا ثقيــا ً عــى املوازنــة العامــة.
اعتَــرَت عــدة محافظــات أن قانــون التعديــل الثــاين غــر دســتوري ،فالدســتور العــرايق ينـ ّ
ـص بوضــوح عــى
يتــم َســنّ قانــون لتنظيــم انتخــاب مجالــس
يتــم انتخــاب الحاكــم مــن قبــل مجلــس املحافظــة وأن
أن
ّ
ّ
(((2
املحافظــات وتحديــد صالحياهتــا .كمــا ينـ ّ
ـص الدســتور عــى أ ّن ملجلــس املحافظــة مزيانيــة مســتقةّل ّ وال
(((2
يجــوز إخضاعهــا لرقابــة أو إرشاف أي وزارة أو أي
مؤسســة غــر تابعــة لــوزارة مــا .رغــم ذلــك ،ال يذكــر
ّ
دســتور العــراق بشــكل رصيــح وجــوب انتخــاب مجالــس أقضيــة ومجالــس نــوايح .يف هــذا الصــدد ،رفعــت
بعــض املحافظــات دعــوى أمــام املحكمــة اال ّتحاديــة العليــا ،مُ طالب ـ ًة األخــرة بإعــان عــدم دســتورية قانــون
(((2
حكمــا هبــذا
ـدر املحكمــة اال ّتحاديــة العليــا لغايــة اليــوم
ً
التعديــل الثــاين لألســباب املذكــورة أعــاه .ولــم ُتصـ ِ
أي قــرار يعلــن عــدم دســتورية التعديــل الثــاين سـ ُيبيق عــى
الطلــب بســبب حساســية املوضــوع السياســيةُّ .
مجالــس املحافظــات ويتســبب بالتــايل بمزيــد مــن املظاهــرات.
ومــع ذلــك ،بمــا أ ّن املحكمــة اال ّتحاديــة العليــا قــد تحكــم لصالــح إبقــاء مجالــس املحافظــات واألقضيــة،
ّ
الحــد األدىن للتمثيــل النســايئ يف هــذه املجالــس
يتوجــب القيــام بمزيــد مــن الدراســات حــول مــا إذا كان
ّ
مضمو ًنــا .يف البدايــة ،يســى قانــون عــام  ٢٠١٨املتع ّلــق بانتخــاب مجالــس املحافظــات واألقضيــة إىل "تحقيــق
املســاواة يف املشــاركة االنتخابيــة" ((2(،وينـ ّ
ـص عــى وجــوب انتخــاب مجالــس املحافظــات واألقضيــة ملــدة ٤
ســنوات بــدء ًا مــن اليــوم الــذي تنعقــد فيــه الجلســة األوىل لهــذه املجالــس ((2(.كمــا يأخــذ القانــون بعــن االعتبار
الوضــع الخــاص لنينــوى وكركــوك ،ويطالــب املفوضيــة العليــا املســتقةّل ّ لالنتخابــات باتخــاذ اإلجــراءات
ـم تحديــد عــدد األعضــاء املمثلــن
املناســبة لتمكــن النازحــن داخــل نينــوى وكركــوك مــن التصويــت ((2(.ويتـ ّ
ـاء عــى عــدد ســكان تــك املحافظــات واألقضيــة ،فالحـ ّ
ـد األدىن لعــدد
يف مجالــس املحافظــات واألقضيــة بنـ ً
(((3
ّ
أعضــاء مجالــس املحافظــات هــو  ،١٠يف حــن أن
الحــد األدىن بالنســبة ملجالــس األقضيــة هــو  .٧وتجــدر
اإلشــارة إىل أنّــه كان للنــوايح مجالهســا الخاصــة ً
وفقــا لإلصــدار األول مــن القانــون رقــم ( )٢١لعــام ٢٠٠٨
ألي إقليــم ،ولكــن يف عــام  ،٢٠١٨عـ ّ
ـدل مجلــس النــواب القانــون رقــم
ـم
املتع ّلــق باملحافظــات الــي لــم تنضـ ّ
ّ
(((3
( )٢١وألــى مجالــس النــوايح.
يضمــن القانــون املتع ّلــق بانتخــاب مجالــس املحافظــات واألقضيــة حـ ّ
ـق االنتخــاب ألي مواطــن عــرايق يتم ّتــع
ـم فيــه تنظيــم االنتخابــات،
عامــا عــى األقــل خــال العــام الــذي يتـ ّ
باألهليّــة القانونيــة وبلــغ مــن العمــر ً ١٨
كمــا يمنــع التميــز عــى أســاس اجلنــس أو العــرق أو األصــل أو اللــون أو الديــن أو املذهــب أو املعتقــد أو الــرأي
أو الوضــع االقتصــادي واالجتمــايع ((3(.عــاوة عــى ذلــك ،حــددت املــادة ( )٧مــن القانــون املعــي معايــر أهليّة
ّ
املواطــن ملمارســة حـ ّ
الرتشــح لالنتخابــات يف مجالــس املحافظــات واألقضيــة ،وال تؤثّــر هــذه املعايــر عــى
ـق
تمثيــل النســاء يف هــذه املجالــس .ومــع ذلــك ،فــإن القانــون املتع ّلــق بانتخــاب مجالــس املحافظــات واألقضيــة

 24املادة ( ١٢٢الثالثة والرابعة) من دستور العراق.
 25املادة ( ١٢٢الخامسة) من دستور العراق.
 26انظر املوقع العريب للمحكمة االتحادية العليا https://www.iraqfsc.iq/news.4551/
 27املادة ( ٣ثان ًيا) من قانون رقم ( )١٢لعام  ٢٠١٨املتع ّلق بانتخاب مجالس املحافظات واألقضية ،يف املرجع املذكور.
 28املادة ( )٤٩من قانون رقم ( )١٢لعام  ٢٠١٨املتع ّلق بانتخاب مجالس املحافظات واألقضية ،يف املرجع املذكور.
 29املادة ( )٤٧من قانون رقم ( )١٢لعام  ٢٠١٨املتع ّلق بانتخاب مجالس املحافظات واألقضية ،يف املرجع املذكور.
ألي إقليم ،يف املرجع املذكور.
 30املادة ( )٣من القانون رقم ( )٢١لعام  ٢٠٠٨املتع ّلق باملحافظات اليت لم تنضمّ
ّ
 31قانون رقم ( )١٠لعام  ٢٠١٨املتع ّلق بالتعديل الثالث للقانون رقم ( )٢١لعام  ،٢٠٠٨الذي اعتمده مجلس النواب العرايق واملنشور يف اجلريدة الرسمية
العراقية (الوقائع) رقم  ٤٤٨٧بتاريخ ١٦أبريل/نيسان .٢٠١٨
 32املادتان ( )٤و ( )٥من القانون رقم ( )١٢لعام  ٢٠١٨املتع ّلق بانتخاب مجالس املحافظات واألقضية ،يف املرجع املذكور.
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ـدا أدىن لتمثيــل النســاء يف تــك املجالــس ،مقارنــة بقانــون انتخــاب مجلــس النــواب
ال يضــع بشــكل رصيــح حـ ً
(((3
حيــث "ال يجــب أن تقــل نســبة تمثيــل النســاء عــن ال ٪٢٥مــن عــدد أعضــاء املجلــس النيــايب" .ولكــن ،يبــدو
أن القانــون املتع ّلــق بانتخــاب مجالــس املحافظــات واألقضيــة يــدل ّ ضم ًنــا عــى أن الحــد األدىن لتمثيــل املــرأة
يجــب أن يكــون  ٪٢٥مــن إمجــايل أعضــاء مجالــس املحافظــات واألقضيــة .ووصفــت املــادة ( )١٢مــن هــذا القانون
ـم عــى أســاهسا توزيــع األصــوات واملقاعــد بــن املرشــحني ،فالفقــرة ( )٢مــن املــادة ( )١٢مــن
الطــرق الــي يتـ ّ
القانــون املتع ّلــق بانتخــاب مجالــس املحافظــات واألقضيــة تنـ ّ
ـص عــى مــا يــي:
ّ
ّ
املرشــحني عــى أســاس عــدد األصــوات
املرشــحني ضمــن الئحــة واحــدة ،ويعــاد ترتيــب
تــو َّزع املقاعــد عــى
الــي يحصلــون علهيــا يف االنتخابــات .الفائــز األول هــو املرشــح الــذي يحصــل عــى أكــر عــدد مــن األصــوات
ـم وضــع ّ
ّ
مرشــحة أنــى بعــد كل
يف الالئحــة املفتوحــة ،وكذلــك األمــر بالنســبة لبقيــة
املرشــحني ،بــرط أن يتـ ّ
ّ
ثالثــة مرشــحني فائزيــن ،بغــض النظــر عــن
املرشــحني الفائزيــن الذكــور.
ّ
الحــد األدىن مــن التمثيــل مطلــوب يف مجالــس املحافظــات واألقضيــة
إضافــ ًة إىل ذلــك ،يمكــن القــول أ ّن
ـتنادا إىل املــادة ( ١٤ثال ًثــا) مــن القانــون املتع ّلــق بانتخــاب مجالــس املحافظــات واألقضيــة ،والــي تنـ ّ
ـص عــى
اسـ ً
ّ
مرشــحة
ـاغرا ،ليــس مــن الــروري مــلء هــذا املقعــد مــن قبــل
أنّــه "إذا أصبــح املقعــد الــذي تشــغهل أنــى شـ ً
ّ
بمرشــح ذكــر يؤثّــر عــى النســبة املئويــة لتمثيــل املــرأة" .عــى الرغــم مــن هــذا
أنــى ،إاّل ّ إذا كان االســتبدال
ّ
بالحــد األدىن يف مجالــس املحافظــات واألقضيــة ،ال يــزال عــى القانــون
املطلــب الضمــي لتمثيــل النســاء
املتع ّلــق بانتخــاب مجالــس املحافظــات واألقضيــة أن يذكــر ،بوضــوح ودّ قــة ،النســبة املئويــة الــي يجــب أال
ينخفــض دوهنــا تمثيــل املــرأة يف هــذه املجالــس .كذلــك ،يمكــن تعديــل املــادة ( ١٤ثال ًثــا) بطريقــة توجــب
اســتبدال العضــو األنــى بأنــى أخــرى لزيــادة تمثيــل املــرأة قــدر اإلمــكان.
ـم تحديدهــا بخصــوص القانــون املتع ّلــق بانتخــاب مجلــس النــواب ،ال يضمــن
عــى غــرار املشــكةل الــي تـ ّ
ّ
وتخصــص املــادة ١٥
القانــون املتع ّلــق بانتخــاب مجالــس املحافظــات واألقضيــة تمثيــل اإلنــاث لألقليــات.
ّ
محــد ًدا مــن املقاعــد لبعــض الكيانــات االجتماعيــة يف مجالــس املحافظــات ،يف املحافظــات
عــددا
(أواًلً)
ً
ل مــن املســيحيني والكــرد الفيليــن
ـم
الــي لــم تنضـ ّ
ألي إقليــم ،وذلــك عــى النحــو التــايل :مقعــد واحــد لــك ّ
ّ
والصابئــة املندائيــن يف بغــداد؛ مقعــد واحــد لــكل مــن املســيحيني والزييديــن والشــبك يف نينــوى؛ مقعــد
واحــد للمســيحيني يف البــرة؛ مقعــد واحــد للكــرد الفيليــن يف واســط؛ ومقعــد واحــد للصابئــة املندائيــن يف
ّ
ـدا
ميســان.
ـدا واحـ ً
تخصــص املــادّ ة  )٥( ٣٥مــن القانــون املتع ّلــق بانتخابــات مجالــس املحافظــات واألقضيــة مقعـ ً
ل مــن اجملموعــات املذكــورة أعــاه لــم ُتم َنــح ســوى
للمســيحيني يف مجلــس محافظــة كركــوك .وبمــا أ ّن ك ّ
ـدا ،يبــى تمثيــل النســاء املنتميــات إىل هــذه اجملموعــات غــر مضمــون .ويف هــذا الصــدد ،تنـ ّ
ـص
ـدا واحـ ً
مقعـ ً
ّ
اخملصصــة للمجموعــات املذكــورة أعــاه لاّلّئحــة االنتخابيــة الــي
املــادة ( ١٥ثان ًيــا) عــى وجــوب منــح املقاعــد
ّ
للمرشــح الــذي حصــل عــى أكــر عــدد مــن األصــوات ضمــن
حصلــت عــى أكــر عــدد مــن األصــوات ،ثــم
ّ
مرشــح عــى أكــر عــدد مــن املقاعــد ،فلــن تكــون النســاء املنتميــات إىل
تــك الالئحــة .وبالتــايل ،إذا حصــل
جمموعــة ذلــك املرشــح مم ّثــة يف مجلــس املحافظــة يف املحافظــة املعنيــة.
ســؤال آخــر يســتوجب املعاجلــة هــو مــا إذا كان القانــون املتع ّلــق بانتخــاب مجالــس املحافظــات واألقضيــة
ّ
يضمــن للمــرأة حـ ّ
ل عــن أي حــزب ســيايس .باإلضافــة إىل إمكانيــة
ـق
الرتشــح لالنتخابــات بشــكل مســتق ّ
ّ
ّ
املرشــحني ،يســمح القانــون املتع ّلــق
الرتشــح لالنتخابــات يف الئحــة مفتوحــة ،جن ًبــا إىل جنــب مــع العديــد مــن
ّ
مرشــح ،بغــض النظــر عــن النــوع االجتمــايع (اجلنــدر)،
بانتخــاب مجالــس املحافظــات واألقضيــة ألي

 33املادة ( ١٦أواًلً) من قانون انتخاب مجلس النواب.
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(((3
مرشــحً ا واحــد ّ
ّ
ّ
يرتشــح عــى
تضــم
يتــم تقديمهــا "كالئحــة
بالرتشــح لالنتخابــات يف "الئحــة واحــدة"،
ّ
ّ
(((3
ال لــدى املفوضيــة العليــا املســتقةّل ّ لالنتخابــات".
أســاهسا هــذا الفــرد لالنتخابــات ،بــرط أن يكــون مســجّ ً
ّ
ّ
يجــدر التأكيــد هنــا أنّــه بالرغــم مــن أ ّن القانــون يســمح للمرشــحة األنــى بالرتشــح لالنتخابــات يف مجالــس
ل عــن أي حــزب ســيايس ،يبــى مــن غــر املتو ّقــع تحقيــق هــؤالء
املحافظــات واألقضيــة بشــكل مســتق ّ
ّ
املرشــحات ألي نتيجــة جوهريــة .إ ّن األســاليب املســتخدمة مــن قبــل القانــون املتعلــق بانتخابــات مجالــس
ّ
تفضــل اللوائــح االنتخابيــة الكبــرة .وينـ ّ
ـص
املحافظــات واألقضيــة لتوزيــع املقاعــد عــى اللوائــح اإلنتخابيــة،
القانــون عــى "وجــوب تقســيم األصــوات الصحيحــة لــكل الئحــة وفــق األرقــام التاليــة (٩ ،٧ ،٥ ،٣ ،١ ،٩
ـم اختيــار أعــى النتائــج ملنــح
ل دائــرة انتخابيــة .بعــد ذلــك ،يتـ ّ
 ...إلــخ) وعــى أســاس املقاعــد اخملصصــة لــك ّ
(((3
ـاء عــى
اســتحقاق مجيــع املقاعــد اخملصصــة لدلائــرة االنتخابيــة" .هــذا يعــي أنّــه سـ ّ
ـيتم توزيــع املقاعــد بنـ ً
ـم أو ً
ـاء عــى عــدد األصــوات
ل الئحــة انتخابيــة ،أي يتـ ّ
النتائــج اإلمجاليــة الــي تحققهــا ك ّ
ال ترتيــب اللوائــح بنـ ً
بنــاء عــى هــذا الرتتيــب .ويف هــذا
يتــم تقســيم املقاعــد عــى اللوائــح
الــي تحققهــا يف االنتخابــات ،ثــم
ّ
ً
تــم الرتويــج لفكــرة أ ّن
الصــدد ،خــال املظاهــرات الــي انطلقــت يف العــراق يف أكتوبر/ترشيــن األول ّ ،٢٠١٩
األســاليب الــي يســتخدمها القانــون املتع ّلــق بانتخــاب مجالــس املحافظــات واألقضيــة لتوزيــع املقاعــد بــن
ســيم ّ
ّ
كهنا مــن البقــاء يف
تفضــل ســوى األحــزاب السياســية الكبــرة ،إذ إ ّن النظــام
اللوائــح االنتخابيــة ،ال
َ
ّ
ّ
الســلطة .وقــد جعــل ذلــك مــن ّ
الصعــب ،إن لــم يكــن مــن املســتحيل ،انتخــاب املرشــحني املســتقلني أو
التكنوقــراط.

 34املادة ( )٩من قانون رقم ( )١٢لعام  ٢٠١٨املتع ّلق بانتخاب مجالس املحافظات واألقضية ،يف املرجع املذكور.
(سابعا) من قانون رقم ( )١٢لعام  ٢٠١٨املتع ّلق بانتخاب مجالس املحافظات واألقضية ،يف املرجع املذكور.
 35املادة ١
ً
 36املادة ( ١٢أواًلً) من قانون رقم ( )١٢لعام  ٢٠١٨املتع ّلق بانتخاب مجالس املحافظات واألقضية ،يف املرجع املذكور.
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 .٥قانون مشاركة المرأة في األحزاب السياسية
ـص املــادّ ة ( ٤أواًلً) مــن القانــون رقــم ( )٣٦لعــام  ،٢٠١٥واملتع ّلــق باألحــزاب السياســية ،عــى أنّــه يحـ ّ
تنـ ّ
ـق جلميــع
املواطنــن تأســيس أحــزاب سياســية أواالنضمــام إلهيــا أو االنســحاب مهنــا ،ويــرح قانــون األحزاب السياســية
معايــر أهليّــة املواطــن لتأســيس أو االنضمــام إىل حــزب ســيايس .مــن املهــم هــو أن هــذه املعايــر ال تؤثــر عــى
ّ
يحــق لشــخص مــا إنشــاء حــزب ســيايس ،يجــب أن يكــون
مشــاركة املــرأة يف األحــزاب السياســية .كــي
عامــا ،وأكمــل درجــة البكالوريــوس ،ويحمــل اجلنســية العراقيــة ،ويتم ّتــع باألهليّــة
قــد بلــغ مــن العمــر ً ٢٥
القانونيــة ،وأاّل ّ يكــون قــد أديــن بارتــكاب جرائــم معينــة ،وأاّل ّ يكــون حامــا ً لعضويــة أحــزاب سياســية
ً
كاملؤسســات القضائيــة
موظفــا مــن قبــل ســلطات معيّنــة
أخــرى وقــت إنشــاء حزبــه الســيايس ،وأاّل ّ يكــون
ّ
والعســكرية ((3(.أمّ ــا فيمــا يتع ّلــق باحلـ ّ
ـق يف االنضمــام إىل حــزب ســيايس ،فيجــوز لــكل شــخص ممارســة
هــذا احلـ ّ
عامــا ،وليــس
ـق إذا كان يحمــل اجلنســية العراقيــة ويتم ّتــع باألهليّــة القانونيــة ،ويبلــغ مــن العمــر ً ١٨
(((3
ً
موظفــا مــن قبــل ســلطات معيّنــة.
كمــا يطلــب قانــون األحــزاب السياســية مــن األحــزاب السياســية "مراعــاة التمثيــل النســايئ" فهيــا ،وينـ ّ
ـص
ـب يف هــذا اخلصــوص ،مرفــق
عــى أ ّن يقــوم الشــخص الــذي يرغــب يف إنشــاء حــزب ســيايس بتقديــم طلـ ٍ
تتضمــن أســماء أعضــاء "اللجنــة التأسيســية" للحــزب الســيايس ،والــي يجــب أن تتكـ ّون
بقائمتــن :واحــدة
ّ
تتضمــن أســماء أعضــاء احلــزب املعــي يف خمتلــف املحافظــات ،وأن يبلــغ
ل ،والئحــة
مــن  ٧أعضــاء عــى األقـ ّ
ّ
(((3
ّ
ل بــرط مراعــاة التمثيــل النســايئ .ال تحــدد بق ّيــة أحــكام قانــون األحــزاب
ـوا عــى األقـ ّ
عددهــم  ٢٠٠٠عضـ ً
السياســية عتبـ ًة للحــد األدىن لتمثيــل املــرأة يف عضويــة هــذه األحــزاب ويف "اللجــان التأسيســية" التابعــة لهــا.
بعبــارة أخــرى ،يفتقــر القانــون إىل مبــادئ توجهييــة دقيقــة حــول كيفيــة اســتيفاء رشوط "مراعــاة تمثيــل املرأة"
عــى مســتوى العضويــة والقيــادة .وعــاوة عــى ذلــك ،ال يشــرط قانــون األحــزاب السياســية مشــاركة املــرأة
يف صياغــة الربامــج واألنظمــة الداخليــة لهــذه األحــزاب ((4(.لذلــك ،يمكــن تعديــل هــذا القانــون لتحديــد نســبة
مئويــة واضحــة للحــد األدىن املطلــوب لتمثيــل املــرأة يف اللجنــة القياديــة وعضويــة احلــزب الســيايس.

 37املادة ( )٩من قانون رقم ( )٣٦لعام  ٢٠١٥املتع ّلق باألحزاب السياسية ،يف املرجع املذكور.
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 .٦مالحظات ختامية
هدفــت الدراســة الحاليــة إىل تقييــم حقيقــة مــا إذا كان تمثيــل النســاء مضمو ًنــا يف الســلطات الترشيعيــة
ضمــن اال ّتحــاد واملحافظــة ويف األحــزاب السياســية .كمــا ح ّللــت إمكانيــة ّ
ترشــح النســاء لالنتخابــات
ل عــن األحــزاب السياســية .لهــذا الغــرض،
الفيدراليــة واإلقليميــة عــى صعيــد املحافظــة وبشــكل مســتق ّ
د ّققــت الدراســة يف دســتور العــراق ،ويف قانــون عــام  ٢٠٢٠املتع ّلــق بانتخــاب مجلــس النــواب ،ويف قانــون عــام
 ٢٠١٨املتع ّلــق بانتخــاب مجالــس املحافظــات واألقضيــة ،ويف قانــون األحــزاب السياســية لعــام  .٢٠١٥كمــا أخذت
ألي إقليــم .إ ّن تعقيــد اإلطــار القانــوين الــذي
يف االعتبــار قانــون عــام  ٢٠٠٨املتع ّلــق باملحافظــات الــي لــم تنضـ ّ
ـم ّ
املؤسســات الترشيعيــة والتنفيذيــة عــى مســتويات عــدة ،يجعــل
تــم تحليــه ،والــذي شــمل العديــد مــن
ّ
ّ
حـ ّ
الوصــول إىل نتيجــة عامــة أمـ ًـرا صع ًبــا .مــع ذلــك ،يمكــن املالحظــة أنّــه ،باســتثناء مجلــس النــواب ،ال ُت َ
ـدد
ـم تحليلهــا نســبة مئويــة دقيقــة للحـ ّ
املؤسســات
ـد األدىن املطلــوب لتمثيــل املــرأة يف
األدوات القانونيــة الــي تـ ّ
ّ
الترشيعيــة األخــرى.
ّ
ّ
ينــص دســتور العــراق
بنــاء عــى الدراســة الحاليــة .أوالً ،يف حــن
عــدة اســتنتاجات
يمكــن اســتخالص
ً
ـد
عــى أن يكــون  ٪٢٥عــى األقــل مــن أعضــاء مجلــس النــواب مــن النســاء ،ال يطالــب هــذا الدســتور بحـ ٍ
أدىن لتمثيــل املــرأة يف مجلــس اال ّتحــاد .وبمــا أ ّن مجلــس النــواب مطالــب ،بموجــب دســتور العــراق ،بســنّ
قانــون يحـ ّ
ل هــذه الفرصــة لتشــجيع تمثيــل املــرأة يف
ـدد عضويــة مجلــس اال ّتحــاد ،يمكــن لــأوّ ل أن يســتغ ّ
ّ
ّ
ـزام واضــح
األخــر .ثان ًيــا ،عــى غــرار الهنــج الــذي يتبعــه مــع مجلــس االتحــاد ،يفتقــر دســتور العــراق إىل الـ ٍ
ّ
يقــدم قانــون االنتخــاب
بخصــوص الحــد األدىن لتمثيــل املــرأة يف مجالــس املحافظــات واألقضيــة .ثال ًثــا ،ال
املتع ّلــق بمجالــس املحافظــات واألقضيــة لعــام  ٢٠١٨تحديـ ًـدا رصيحً ــا للحـ ّ
ـد األدىن لتمثيــل املــرأة ،لكنــه يطالــب
اللوائــح االنتخابيــة املتنافســة يف االنتخابــات بوضــع مرشــحة أنــى بعــد كل ثالثــة مرشــحني فائزيــن يف
االنتخابــات .وبالتــايل ،يقتــي القانــون املتع ّلــق بانتخــاب مجالــس املحافظــات واألقضيــة أن يكــون الحــد
ـم ذكــر ذلــك بشــكل رصيــح يف القانــون املعــي .رابعـ ًـا ،ال القانــون
األدىن لتمثيــل املــرأة  .%٢٥ولكــن ،يبــى أن يتـ ّ
ّ
املتع ّلــق بانتخــاب مجلــس النــواب وال القانــون املتعلــق بانتخــاب مجالــس املحافظــات واألقضيــة يكفــان
ّ
واحــدا لفئــات معينــة يف
مقعــدا
الحــد األدىن لتمثيــل النســاء املنتميــات إىل األقليــات .يَم َنــح كال القانونــن
ً
ً
خامســا ،رغــم
اجملتمــع العــرايق ،وبالتــايل يبــى تمثيــل النســاء املنتميــات إىل تــك اجملموعــات غــر مضمــون.
ً
ّ
ً
ل عــن األحــزاب السياســية ،وفقــا لقانــون
أ ّن القانــون يســمح للمــرأة
بالرتشــح لالنتخابــات بشــكل مســتق ّ
انتخــاب مجالــس املحافظــات واألقضيــة ،إّال أ ّن الطريقــة املتّبعــة لتوزيــع املقاعــد بــن اللوائــح االنتخابيــة ً
وفقــا
ّ
تفضــل األحــزاب السياســية الكبــرة عــى املرشــحني املســتق ّلني ،وهــذا يجعــل مــن الصعــب
لهــذا القانــون
ّ
للغايــة عــى النســاء ،واملرشــحني املســتقلني بشــكل عــام ،أن ينافســوا األحــزاب السياســية يف االنتخابــات،
وكانــت هــذه إحــدى املظالــم الــي تســببت باملظاهــرات االجتماعيــة يف العــراق ودفعــت مجلــس النــواب إىل
ـم اســتئناف هــذا
ـون "أوقــف عمــل" مجالــس املحافظــات واألقضيــة يف نوفمرب/ترشيــن الثــاين  .٢٠١٩تـ ّ
تبــي قانـ ٍ
ُ
ّ
ـنّ
ـدر بعــد حكمهــا
القانــون أمــام املحكمــة االتحاديــة العليــا مــن قبــل عــدة محافظــات ،ولكـ املحكمــة لــم تصـ ِ
ـرا ،رغــم أ ّن قانــون األحــزاب السياســية يوجــب احلــزب الجديــد ،كــرط إلنشــاء هــذا
يف هــذا الشــأن .أخـ ً
ّ
ّ
ّ
احلــزب ،أن "يأخــذ التمثيــل النســايئ لعضويتــه يف عــن االعتبــار" ،إاّل أنــه ال ينــص عــى كيفيــة احــرام هــذا
الــرط .بعبــارة أخــرى ،يفتقــر قانــون األحــزاب السياســية إىل تعريــف دقيــق للنســبة املئويــة املطلوبــة لتمثيــل
املــرأة يف حــزب ســيايس ،وعــاوة عــى ذلــك ،ال ينـ ّ
ـص القانــون عــى مشــاركة املــرأة يف صياغــة الربنامــج
والنظــام الداخــي لألحــزاب السياســية.
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المراجع
دســتور العــراق لعــام  ،٢٠٠٥املنشــور يف اجلريــدة الرســمية العراقيــة (الوقائــع) برقــم  ٤٠١٢بتاريــخ  ٢٨ديســمرب/
كانــون األول  .٢٠٠٥متــاح باللغــة العربيــة عــى املوقــع التــايل:
 https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005?lang=arكمــا يمكــن العثــور عــى نســخة
إنجلزييــة منــه عــى https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005?lang=en
ّ
املعدلــة) ،الــذي اعتمــده
ألي إقليــم (بصيغتــه
قانــون رقــم ( )٢١لعــام  ٢٠٠٨املتع ّلــق باملحافظــات الــي لــم تنضـ ّ
ـم ّ
مجلــس النــواب العــرايق واملنشــور يف اجلريــدة الرســمية العراقيــة (الوقائــع) رقــم  ٤٠٧٠بتاريــخ  ٣١مــارس/آذار
.٢٠٠٨
قانــون رقــم ( )٤٥لعــام  ٢٠١٣املتع ّلــق بانتخــاب مجلــس النــواب (املعــدل بالقانــون رقــم ( )١٥لعــام  ،)٢٠١٨الــذي
اعتمــده مجلــس النــواب العــرايق واملنشــور يف اجلريــدة الرســمية العراقيــة (الوقائــع) رقــم  ٤٣٠٠يف  ٢ديســمرب/
كانــون األوّ ل  ،٢٠١٣ص.١ .
قانــون رقــم ( )٣٦لعــام  ٢٠١٥املتع ّلــق باألحــزاب السياســية ،الــذي اعتمــده مجلــس النــواب العــرايق واملنشــور يف
اجلريــدة الرســمية العراقيــة (الوقائــع) رقــم  ٤٣٨٣يف  ١٢أكتوبر/ترشيــن األول .٢٠١٥
قانــون رقــم ( )١٢لعــام  ٢٠١٨املتع ّلــق بانتخــاب مجالــس املحافظــات واألقضيــة (املعــدل بالقانــون رقــم ( )٢٧لعــام
 ،)٢٠١٩الــذي اعتمــده مجلــس النــواب العــرايق واملنشــور يف اجلريــدة الرســمية العراقيــة (الوقائــع) رقــم  ٤٤٩٤يف
 ٤يونيو/حزيــران  ،٢٠١٨ص.١ .
قانــون رقــم ( )١٠لعــام  ٢٠١٨املتع ّلــق بالتعديــل الثالــث للقانــون رقــم ( )٢١لعــام  ،٢٠٠٨الــذي اعتمــده مجلــس
النــواب العــرايق واملنشــور يف اجلريــدة الرســمية العراقيــة (الوقائــع) رقــم  ٤٤٨٧بتاريــخ  ١٦أبريل/نيســان .٢٠١٨
القانــون رقــم ( )٢٧لعــام  ٢٠١٩املتع ّلــق بالتعديــل الثــاين للقانــون رقــم ( )١٢لعــام  ٢٠١٨املتع ّلــق بانتخــاب مجالــس
املقاطعــات واألقضيــة ،الــذي اعتمــده مجلــس النــواب العــرايق واملنشــور يف اجلريــدة الرســمية العراقيــة
(الوقائــع) رقــم  ٤٥٦٦يف  ٩ديســمرب/كانون األول  ،٢٠١٩ص.٧ .
قانــون رقــم ( )٩لعــام  ٢٠٢٠املتع ّلــق بانتخــاب مجلــس النــواب ،الــذي اعتمــده مجلــس النــواب العــرايق واملنشــور
يف اجلريــدة الرســمية العراقيــة (الوقائــع) رقــم  ٤٦٠٣بتاريــخ  ٥نوفمرب/ترشيــن الثــاين  ،٢٠٢٠ص.١ .

64

65

د .عايدة القيسي

العنف اإللكتروني
ضد النساء في العراق
ّ
تشرين األول ٢٠٢٢

الملخص التنفيذي:
أصبحــت الهتديــدات والعنــف اإللكــروين مرتســخة يف العــراق ،ويه هتــدد بشــكل مزتايــد العمليات السياســية
وآفــاق الديمقراطيــة .فالصحفيــون والناشــطون مــن ذكــور وإنــاث ،الذيــن يناضلــون مــن أجــل تغيــر مــا أصبــح
نظامـ ًـا سياسـ ً
ـيا فاســد ًا عميــق الجــذور ،يواجهــون مجيعـ ًـا ترهيبـ ًـا إلكرتون ًيــا جلهودهــم تــك.
تعرضــت حركــة االحتجــاج والفاعلــن السياســيني املرتبطــن هبــا إىل محــات مضايقــة وســوء معامــة
إلكرتونيــة ،حيــث هتــدف محــات التضليــل إىل تشــويه ســمعة وتقويــض أولئــك الذيــن يســعون إىل التغيــر.
ويف جمتمــع مثــل العــراق ،حيــث ترتســخ املعايــر املحافظــة واألبويــة وهتيمــن عــى العالقــات الشــخصية
واملهنيــة ،تســتمر النســاء يف مواجهــة املعارضــة والتحديــات لتواجدهــن خــارج األرسة .وبالنســبة للمــرأة يف
املجــال العــام ،فــإن الحالــة غــادرة بشــكل خــاص ،حيــث تتعــرض املــرأة للكراهيــة واإليــذاء واألحــكام املســبقة
والتميــز ،ويصــل األمــر إىل االبــزاز والهتديــد والعنــف ،وينتــر الــكالم الــذي يحــض عــى الكراهيــة
واملضايقــات واملعلومــات املضلــة اجلنســانية.
باســتخدام دراســات الحالــة واألمثــة الــي تــم مجعهــا مــن خــال املقابــات الــي أجريــت مــع الناجيــات
مــن العنــف اإللكــروين القائــم عــى النــوع االجتمــايع ،تفحــص الورقــة البحثيــة التاليــة انتشــار العنــف
اإللكــروين ضــد املــرأة يف العــراق ،وتقيــم األشــكال الســائدة لــه عــى وســائل التواصــل االجتمــايع العراقيــة،
وكيــف يختلــف ذلــك بالنســبة للمــرأة بوصفهــا الفئــة املســهدفة .ويحــدد هــذا التقريــر األهــداف الرئيســية
للعنــف ومرتكبيــه ،ويجــادل بــأن االســتجابات الرســمية للعنــف اإللكــروين موضوعــة وفقـ ًـا لذلــك.
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 .١مقدمة
والمســعفة رهيــام يعقــوب عــى يــد
يف التاســع عــر مــن أغســطس  ،٢٠٢٠اغتيلــت الناشــطة احلقوقيــة
ُ
ُ
مســ ّلحني جمهولــن يف الشــارع التجــاري يف ثــاين أكــر مــدن العــراق :البــرة .كمــا أطلــق الرصــاص عــى
النســاء الثــاث األخريــات الــايت كــن يرافقهنــا يف ســفرهاُ ،
وأصــن .كان مقتــل يعقــوب هو الثالث يف سلســة
اغتيــاالت حدثــت يف البــرة يف ذلــك األســبوع .اســهدف هــؤالء القتــة النشــطاء ،وتحديـ ًـدا ،أولئــك الذيــن
اعتقــدوا بمشــاركهتم يف حركــة االحتجاجــات الــي بــدأت يف العــراق يف أكتوبــر  (((.٢٠١٩ورغــم أن يعقــوب
شــاركت بالفعــل يف االحتجاجــات األوىل يف البــرة ،إال أهنــا قــد انســحبت مــن احلــراك بعــد تلقهيــا هتديــدات
بالقتــل ،إثــر تــداول صــور لهــا يف الســفارة األمريكيــة عــى ّ
منصــات التواصــل االجتمــايع .واســتمر تــداول
مقطــع فيديــو مزيــف لهــا كقائــدة يف االحتجاجــات حــى بعــد وفاهتــا املفاجئــة .تــم تصويرهــا عــى أهنــا جــزء
مــن شــبكة مــن املتظاهريــن الذيــن كانــوا يروجــون لالحتجاجــات العنيفــة كوســيةل للتغيــر .إهنــا نظريــة
مؤامــرة هتــدف إىل تشــويه ســمعة احلركــة االحتجاجيــة .عُ ــزّ زت هــذه الرسديــة بصــور إضافيــة عــى وســائل
التواصــل االجتمــايع ،تربــط يعقــوب بمــروع تم ّولــه الســفارة األمريكيــة يف بغــداد ،وإشــارات ملشــاركهتا يف
اســراتيجية أمريكيــة لتنســيق االحتجاجــات العنيفــة يف العــراق.
ـخا يف العــراق ،يش ـ ّ
واقعــا راسـ ً
كل هتديـ ًـدا مزتايـ ًـدا عــى العمليــات
أصبحــت الهتديــدات والعنــف اإللكــروين
ً
السياســية واآلفــاق الديمقراطيــة .صحفيات/صفيــون وناشطات/نشــطاء ،ومناضلــون مــن أجــل تغيــر مــا
فاســدا عميــق الجــذور؛ األفــراد الذيــن يطالبــون بمســاءلة الســلطة بــأي شــكل،
نظامــا سياســ ًيا
صــار
ً
ً
يواجهــون ترهي ًبــا إلكرتون ًيــا بســبب جهودهــم .وتعرضــت حركــة االحتجــاج والفاعلــن السياســيني املرتبطــن
ـرش اإللكــروين ،تقــوم عــى محــات مغلوطــة ومضلــة هتــدف إىل تشــويه ســمعة أولئــك
هبــا حلمــات التحـ ّ
الذيــن يســعون إىل التغيــر وتقويهضــم .يف ظــل املقاومــة الكبــرة لهــذا التغيــر مــن قبــل بعــض القطاعــات
واجلهــات الفاعــة ،تســتمر آفــاق التغيــر الكبــر يف التقلــص يف العــراق.
بالنســبة للنســاء يف املجــال العــام ،الوضــع خطــر بشــكل اســتثنايئ .كراهية النســاء واإلســاءة والتميــز تتخللها
الهتديــدات باالبــزاز والعنــف .ينتــر خطــاب الكراهيــة واملضايقــات واملعلومــات املضلــة القائمــة عــى النــوع
االجتمــايع  -يحــدث هــذا يف جمتمــع حيــث ظــل العنــف القائــم عــى النــوع االجتمــايع ( )GBVواملواقــف
إطــارا للتعامــل مــع النســاء العراقيــات لعقــود ،ومرجعيــة لإلصالحــات الترشيعيــة والدســتورية.
األبويــة
ً
لذلــك ،ليــس مــن الغريــب أن تســتمر مثــل تــك املواقــف اإللكرتونيــة .ومــع ذلــك ،تحمــل هــذه الظاهــرة
املتناميــة مــا هــو أكــر مــن املواقــف املعاديــة للمــرأة.
دوافعــا سياســية ،هتــدف إىل إســكات
يحمــل الكثــر مــن العنــف اإللكــروين القائــم عــى النــوع االجتمــايع
ً
ـث النســاء عــى االنســحاب مــن احليــاة العامــة .شــوهد هــذا الســلوك ً
األصــوات املعارضــة وحـ ّ
أيضــا عــى
املســتوى األرسي واجملتمــي ،مــع مــا يمكــن وصفــه يف كثــر مــن الحــاالت بعنــف الرشيــك احلميــم
اإللكــروين .الرجــال  -األزواج واإلخــوة واآلبــاء  -يقــدون أســاليب التخويــف الــي نراهــا عــى املســتوى األكرب،
والــي ربمــا شــجعهتا ثقافــة اإلفــات مــن العقــاب الــي تعــم املضايقــات السياســية اإللكرتونيــة .نتيجــة
ً
مألوفــا بشــكل خطــر.
لذلــك ،أصبحــت االعتــداءات اإللكرتونيــة الصغــرة عــى النســاء أمـ ًـرا
ســيبحث التقريــر التــايل يف انتشــار العنــف اإللكــروين ضــد النســاء يف العــراق .ويبــدأ بتعريــف العنــف
اإللكــروين ،ثــم ينتقــل إىل تحديــد األشــكال الســائدة للعنــف اإللكــروين القائــم عــى النــوع االجتمــايع
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يب يب يس ( .)٢٠٢٠مقتل ناشطة يف البرصة جراء اسهتداف مسلحني للمتظاهرين .يب يب يس نيوز عىل اإلنرتنت.
متاح عىل[ https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-53847648 :تم الوصول إليه يف  ٦نوفمرب ]٢٠٢١
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عــى وســائل التواصــل االجتمــايع العراقيــة ،وكيــف يختلــف باختــاف الفئــات املســهدفة .ســينظر التقريــر
يف املســهدفني واجلنــاة الرئيســيني ملثــل هــذا العنــف ،ويناقــش كيــف تصــاغ ردود الفعــل الرســمية للعنــف
اإللكــروين ً
وفقــا لذلــك .باســتخدام دراســات الحالــة واألمثــة الــي تــم مجعهــا مــن خــال املقابــات مــع
الناجيــات مــن العنــف اإللكــروين القائــم عــى النــوع االجتمــايع ،ســينظر التقريــر يف العالقــة بــن العنــف
اإللكــروين والعنــف عــى أرض الواقــع ،وتأثــره عــى املشــاركة السياســية للمــرأة يف العــراق وعــى ســامهتا
وأمهنــا عــى املــدى الطويــل.
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 .٢ما هو العنف اإللكتروني القائم على النوع االجتماعي؟
عــرف اتفاقيــة القضــاء عــى مجيــع أشــكال التميــز ضــد املــرأة ،العنــف القائــم عــى النــوع االجتمــايع
ُت ِّ
ثــم
( )GBVعــى أنــه `عنــف موجــه ضــد املــرأة لكوهنــا امــرأة أو عنــف
يمــس املــرأة بشــكل جائــر ،ومــن ّ
ّ
ّ
فهــو يُعـ ّ
حلقوقهــا كإنســان' .يشــمل هــذا التعريــف أشــكال العنــف اجلســدي واجلنــي والنفــي
ـد انهتــا ًكا
(((
ـرف إعــان األمم املتحــدة للقضاء
واالجتمــايع ،باإلضافــة إىل الهتديــدات بالعنــف ،والتحكــم ،والقمــع .ويُعـ ِّ
عــى العنــف ضــد املــرأة ( )١٩٩٣العنــف ضــد النســاء والفتيــات ( )VAWGبأنــه "أي فعــل عنــف قائــم عــى
النــوع االجتمــايع يــؤدي أو يُحتمــل أن يــؤدي إىل إلحــاق رضر أو أذى جســدي أو جنــي أو نفــي باملــرأة،
ويشــمل ذلــك الهتديــد بمثــل تــك األفعــال ،واإلكــراه أو احلرمــان التعســي مــن احلريــة ،ســواء حــدث يف
ـارا :عنــف الرشيــك احلميــم ،باإلضافــة
احليــاة العامــة أو الخاصــة ".يشــمل ذلــك أكــر أشــكال العنــف انتشـ ً
(((
إىل العنــف اجلنــي والبــدين.
يحــدث العنــف اإللكــروين القائــم عــى النــوع االجتمــايع يف مواقــف مماثــة لتــك الــي يحــدث فهيــا العنف
خــارج اإلنرتنــت ،يف العالــم املادي/الواقــي .يشــمل العنــف والتحــرش اإللكــروين بالنســاء  -بشــكل أســايس
ـدءا مــن الهتديــدات بالعنــف
عــر وســائل التواصــل االجتمــايع ومنصــات التواصــل اإللكرتونيــة  -كل يشء ،بـ ً
اجلســدي واجلنــي ،وخطــاب الكراهيــة القائــم عــى النــوع االجتمــايع ،والتنمــر ،والتصيّــد ،واملالحقــة،
الم ّ
لفقــة الــي تعــرف بشــكل شــائع
وحــى إفشــاء املعلومــات الخاصــة (دوكســينج) أو مقاطــع الفيديــو ُ
ـب"الم ّ
ا عــن التضليــل القائــم عــى النــوع االجتمــايع ،والــي غال ًبا
لفقــات العميقة/الزتييــف العميــق" ،فضـ ً
ُ
مــا يتــم اســتخدام كل مهنــا كجــزء مــن هجــوم منســق عــى النســاء ،يُعــرف باســم "التكويــم"" /دوكســينغ".
يمكــن لهــذه الهجمــات أن تــأيت مــن مصــادر وشــبكات غــر معروفــة" ،متصيــدون" و "اجليــوش اإللكرتونيــة"،
أو مــن أشــخاص غال ًبــا مــا يكونــون معروفــن شــخص ًيا كالــركاء أو الزمــاء أو أفــراد العائــة .يف بعــض
الحــاالت ،تكــون الهجمــات اإللكرتونيــة ذات دوافــع سياســية ،وغال ًبــا مــا تكــون مدفوعــة بالحكومــات
وأصحــاب الســلطة.
والتحــرش اإللكــروين ،إال أنــه عندمــا يتــم اســهداف النســاء ،يأخــذ األمــر
تعــرض الرجــال للعنــف
ورغــم
ّ
ّ
المعــادي للنســاء .ووجــدت دراســة بحثيــة
طابعــا نوع ًيا/جندر ًيــا يطــى عليــه الرتهيــب وخطــاب الكراهيــة ُ
ً
أجرهتــا وحــدة االســتخبارات االقتصاديــة يف عــام  ٢٠٢١أن معــدل حــدوث العنــف اإللكــروين ضــد النســاء عــى
مســتوى العالــم كان  ،٪٨٥لكــن الرقــم يف منطقــة الــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ( )MENAكان أعــى
أيضــا أن البــدان الــي ترسـ ّ
بكثــر بنســبة  .٪٩٨كمــا وجــدت الدراســة ً
ـخت فهيــا أنمــاط انعــدام املســاواة بــن
اجلنســن تميــل إىل ارتفــاع معــدالت العنــف اإللكــروين ضــد النســاء ،وأظهــرت أنــه يف غالبيــة الحــاالت،
كانــت النســاء تعرفــن مرتكــي أعمــال العنــف اإللكــروين ،ممــا يشــر إىل أن اخلطــوط الفاصــة بــن العنــف
(((
والعنــف اإللكــروين لــم تعــد متمايــزة.
نــواح .يمكــن للعنــف اإللكــروين أن
يختلــف العنــف اإللكــروين عــن العنــف عــى أرض الواقــع يف عــدة
ٍ
يحــدث يف أي وقــت أو يف أي مــكان ،يف ظــل زوال الحاجــة إىل االتصــال اجلســدي .فوســائل التواصــل
ـددا أكــر مــن األطــراف الفاعــة
االجتمــايع وأدوات اســتخدام اإلنرتنــت متاحــة ألي شــخص ،ممــا ي ُّمكــن عـ ً
الســيئة أو املؤذيــة مــن اســتخدامها .رغــم أن العديــد مــن مرتكــي أعمــال العنــف اإللكــروين يعرفــون
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اتفاقية األمم املتحدة للمرأة ( )٢٠٢١بشأن القضاء عىل مجيع أشكال التميزي ضد املرأة .متاح عىل:
[ https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htmتم الوصول إليه يف  ٢٥أكتوبر .]٢٠٢١
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إعالن األمم املتحدة ( )٢٠٢١بشأن القضاء عىل العنف ضد املرأة .متاح عىل:
[ https://undocs.org/en/A/RES/48/104تم الوصول إليه يف  ٢٥أكتوبر .]٢٠٢١
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وحدة املعلومات االقتصادية ( )٢٠٢١قياس انتشار العنف اإللكرتوين ضد النساء.
متاح عىل[ https://onlineviolencewomen.eiu.com/ :تم الوصول إليه يف  ١٩سبتمرب .]٢٠٢١
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أهدافهــم شــخص ًيا ،إال أنــه مــن املمكــن أن يظلــوا جمهولــن ،مــا يســمح للعديــد مــن املعتديــن باإلفــات
مــن العقــاب ،فيقــع عــبء اخلــروج مــن املســاحة املؤذيــة عــى عاتــق املســهدفات .ورغــم رضورة التميــز
بــن العنــف والعنــف اإللكــروين ،إال أن هنــاك أدلــة تشــر إىل أن االثنــن مرتابطــن .غال ًبــا مــا تحاكــي لغــة
وأســلوب العنــف القائــم عــى النــوع االجتمــايع عــى أرض الواقــع ،لغــة العنــف واإلســاءة اإللكرتونيــة
باســتخدام التقنيــات الحديثــة ،بالــذات يف اجملتمعــات الــي تتّســم بالعنــف الثقــايف والبنيــوي .وارتبطــت
ً
الحقــا،
احلــوادث البــارزة مثــل مقتــل النائبــة الربيطانيــة جــو كوكــس يف عــام  ٢٠١٦بإســاءة اســتخدام اإلنرتنــت
وأســفرت عــن عواقــب وخيمة(((.ربمــا مــن املســتبعد أن يُشــار لكــون العنــف اإللكــروين يقــود مبــارشة للعنــف
دورا
عــى أرض الواقــع بــدون بحــث شــامل ،لكــن وســائل التواصــل االجتمــايع واألذى اإللكــروين يلعبــان ً
أساس ـ ًيا يف خمطــط العنــف القائــم عــى النــوع االجتمــايع.
ـر املؤسســة الدوليــة لألنظمــة االنتخابيــة ( )IFESباعتبــار التنمــر اإللكــروين شــكاًل ً مــن أشــكال العنــف ضد
تقـ ّ
ا عــن تأثــره عــى مشــاركة املــرأة عــى مجيــع املســتويات يف فــرات االنتخابــات
املــرأة يف االنتخابــات ،فض ـ ً
(((
مــن التصويــت إىل الرتشــح إىل النشــاط  .إ ّن تأثــر ذلــك عــى إتاحــة الفرصــة إلجــراء انتخابــات ديمقراطيــة
حــرة ونزهيــة ،وعــى العمليــة الديمقراطيــة ككل ،مدمّ ــر .والنتيجــة الســائدة املرجـ ّوة مــن العنــف اإللكــروين
بجميــع أشــكاله يه إســكات األصــوات املتنوعــة ،والــي غال ًبــا مــا تكــون معارضــة .ليســت حقــوق املــرأة يه
ـددة فحســب ،بــل إن تداعيــات ذلــك عــى الديمقراطيــة واألمــن القــويم مُ ً
قلقــا ً
المهـ ّ
أيضــا.
ُ

5

فورسرت ،ك .)٢٠١٦( .موت جو كوكس" :الدعوة إىل أخذ الهتديدات العنيفة تجاه النائبات عىل حممل الجد " .متاح عىل:
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/jo-cox-dead-violent-threats-online-abuse-natalie-mcgarry-trolls-a7086436.html
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هوبر جاي ،وكامريود أل" )٢٠١٦( ،العنف ضد املرأة يف االنتخابات :إطار عمل للتقييم واملراقبة واالستجابة" .املؤسسة الدولية لألنظمة االنتخابية.
متاح عىل[ https://www.ifes.org/sites/default/files/vawie_framework.pdf :تم الوصول إليه يف  ١٩سبتمرب .]٢٠٢١

71

 .٣المنهجية
هنــاك عــدة أســباب لرتكــز هــذه الورقــة البحثيــة بشــكل خــاص عــى العنــف اإللكــروين ضــد النســاء
غزيــرا ،ال ســيما بــن الشــباب.
يف العــراق .فــإن اســتخدام وســائل التواصــل االجتمــايع يف العــراق أصبــح
ً
ُ
ُ
ل منصــات الوســائط التقليديــة ،كاملنتديــات ،حيــث ُتجمــع املعلومــات وتشــارك وتناقــش.
ل مح ـ ّ
فه ــي تح ـ ّ
وأصبحــت األجيــال الشــابة يف العــراق أكــر صخ ًبــا يف معارضهتــا للنظــام الســيايس والقيــادة الفاســدة .يزتايــد
النظــر إلهيــم بوصفهــم هتديــد "لألطــراف الفاعــة الســيئة" الــي ترغــب يف احلفــاظ عــى الوضــع الراهــن،
منصــات اإلنرتنــت ً
والــي صــارت تتجــه إىل ّ
أيضــا ،إلســكات مثــل تــك األصــوات (((.يف العــراق ،كمــا يف
ـدا
العديــد مــن الــدول الهشــة ،غال ًبــا مــا تقــود النســاء زمــام التغيــر الديمقراطــي واالجتمــايع والثقــايف ،تحديـ ً
املحافظــة واألبويــة الــي تتبناهــا العديــد مــن األطــراف الفاعــة يف الدولــة وفروعهــا .لذلــك،
ضــد القيــم
ِ
ـدا مزدوجً ــا ملشــاركهتن يف املجــال العــام :كراهيــة النســاء وخطــاب الكراهيــة
تواجــه النســاء العراقيــات هتديـ ً
القائــم عــى النــوع االجتمــايع ،ممزوجً ــا مــع املعلومــات املضلــة القائمــة عــى النــوع االجتمــايع املدعومــة
مــن الدولــة .ستســاهم هــذه الورقــة يف املؤلفــات األوســع حــول العنــف اإللكــروين ضــد املــرأة ،عــر تقديــم
دراســة تجريبيــة عــى مســتوى الدولــة للســياق يف العــراق.
يرت ّ
كز إطار البحث الذي يوجه الدراسة األساسية عىل السؤال البحيث التايل:
مــا العالقــة بــن العنــف اإللكــروين القائــم عــى النــوع االجتمــايع ومشــاركة املــرأة يف احليــاة العامــة
والسياســية؟
تســى هــذه الدراســة لإلجابــة عــن هــذا الســؤال لتطويــر جمموعــة مــن التوصيــات الواضحــة والقابــة للتنفيــذ
ـي
حــى ّتســتخدمها منظمــات التنميــة الدوليــة ومنظمــات اجملتمــع املــدين الــي تعمــل يف هــذا املجــال للمـ ّ
قدمــا يف براجمهــا .كمــا تســى لإلجابــة عــن األســئةل الفرعيــة التاليــة:
ً
●مــا يه األنــواع اخملتلفــة للعنــف اإللكــروين القائــم عــى النــوع االجتمــايع يف العــراق؟ مــن هــم اجلنــاة
الرئيســيون؟
●مــن هــم املســهدفون الرئيســيون للعنــف اإللكــروين القائــم عــى النــوع االجتمــايع؟ كيــف يختلــف
العنــف اإللكــروين القائــم عــى النــوع االجتمــايع باختــاف الفئــات املســهدفة؟
●مــا يه اإلجــراءات اخملتلفــة الــي تتخذهــا النســاء مــن ضحايــا العنــف اإللكــروين القائــم عــى النــوع
االجتمــايع؟ كيــف تتفاعــل األهــداف اخملتلفــة؟
●كيــف ينتقــل العنــف اإللكــروين القائــم عــى النــوع االجتمــايع إىل الفضــاء املــادي/أرض الواقــع؟ مــا
يه النتائــج؟
●مــا يه ردود األفعــال عــى العنــف اإللكــروين القائــم عــى النــوع االجتمــايع عــى املســتوى الفــردي،
وعــى مســتوى اجملتمــع ،وعــى املســتوى الوطين/الســيايس؟
●ما يه التوصيات اليت يمكن تقديمها للمجموعات املعنية من أصحاب الشأن؟
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استخدمت الدراسة الطرق ُ
اجُملمعة التالية جلمع البيانات:
البحــث املكتــي :تــم إجــراء تحليــل وتحقيــق شــامل يف املؤلفــات املوجــودة ،بمــا يف ذلــك تقييــم البحــوث
الكميــة والنوعيــة واألكاديميــة وبحــوث السياســات املتعلقــة بالســياق االجتمــايع والســيايس للبــد،
واملبــادرات املتعلقــة بالنــوع االجتمــايع ،وخطــاب الكراهيــة يف العــراق ،والدراســات ذات الصــة أو تقييمــات
االحتياجــات .اعتمدت/اعتمــد الباحثة/الباحــث ً
أيضــا عــى البيانــات والنتائــج الــي تــم مجعهــا مــن دراســتني
عامليتــن رئيســيتني تــم نرشهمــا مؤخـ ًـرا حــول موضــوع العنــف اإللكــروين‘ :التأثــر الســليب’ دراســة بحثيــة
نرشهتــا اليونســكو يف أبريــل  ،٢٠٢١تناولــت الظواهــر املزتايــدة للعنــف اإللكــروين ضــد الصحفيــات حــول
العالــم؛ ودراســة كميــة نرشهتــا وحــدة االســتخبارات االقتصاديــة‘ ،قيــاس مــدى انتشــار العنــف اإللكــروين
ـدا عــى
ضــد املــرأة’ ،تقيــس الهيمنــة العامليــة للعنــف اإللكــروين ضــد املــرأة ،مــع تركــز إقليــي أكــر تحديـ ً
منطقــة الــرق األوســط وشــمال إفريقيــا.
المبلغــات وصاحبــات الشــأن
مقابــات متعمقــة منظمــة وشــبه منظمــة :قامــت الباحثــة بتتّبــع وتحديــد ُ
الرئيســيات يف املهشــد اإلعــايم والســيايس ويف اجملتمــع املــدين بالعــراق .وأجريــت املقابــات مــع  ١٩مــن
المبلغــات الرئيســيات عــن بعــد (عــر ســكايب أو واتســاب) .تــم تحديــد واختيــار الشــخصيات الــي تمــت
ُ
ـرش اإللكــروين وخطــاب الكراهيــة القائــم عــى النــوع االجتمــايع.
ـاء عــى تجربهتــن مــع التحـ ّ
مقابلهتــا بنـ ً
وتــم اســتخدام سلســة مــن التقنيــات اإلســقاطية النوعيــة ،املعروفــة باســم املقــاالت القصــرة ،لفهــم كيفية
تفاعــل النســاء مــع التحــرش اإللكــروين بشــكل أفضــل .يمكــن لتقنيــة املقــاالت القصــرة أن تكــون مفيــدة
يف استكشــاف املوضوعــات املعقــدة ،الــي قــد تجــد املشــاركات أن مناقشــها بالطــرق األخــرى صعبــة ،بــل
وحــى مؤملــة .فالتعليــق عــى قصــة غال ًبــا مــا يكــون أمــر شــخيص أقــل مــن الحديــث عــن تجربــة مبــارشة،
ّ
تحك ًمــا أفضــل يف
وبالتــايل تنظــر إليــه املشــاركات بوصفــه أقــل عدائيــة .تمنــح املقــاالت القصــرة املشــاركات
عمليــة املقابــة ،مــن خــال الســماح لهــن بتحديــد وقــت إدالئهــن بتجارهبــن الخاصــة لتوضيــح ردود أفعالهــن
عــى القصــص .كمــا ُأجريــت مناقشــة مجاعيــة مركــزة ( )FGDبــن  ١٥صحفيــة وناشــطة يف بغــداد يف يوليــو
 ،٢٠٢١حيــث نوقشــت قضيــة العنــف اإللكــروين ضــد املــرأة يف املجــال العــام .ألغــراض أمنيــة ،لــم يتــم
اســتخدام أســماء مجيــع املشــاركات يف هــذه الورقــة.
ّ
مكنــت هــذه األســاليب املــروع مــن تطويــر تحليــل وتوصيــات ملكافحــة العنــف اإللكــروين القائــم عــى
النــوع االجتمــايع يف العــراق.
هنــا تجــدر اإلشــارة إىل أن بعــض املشــاركات الــايت تــم تحديدهــن واالتصــال هبــن رفضــن إجــراء مقابــات
ً
خوفــا عــى ســامهتنّ ،
حــول العنــف اإللكــروين .يرجــع ذلــك ملزيــج مــن اخلــوف مــن التحــدث عالنيــة
والشــعور بالعــار .وع ّلقــت بعهضــن بــأن املوضــوع حســاس وال يــردن االرتبــاط بــه .زاد هــذا بشــكل خــاص بــن
ّ
مرشــحات لالنتخابــات الوطنيــة املقبــة.
النســاء الــايت كــن
تــم تغيــر مجيــع األســماء املســتخدمة يف دراســات الحالــة حلمايــة هويــات النســاء الــايت تعرضــن للعنــف
اإللكــروين .يف بعــض دراســات الحالــة ،تــم تغيــر أو إزالــة تفاصيــل محــددة ملنــع تحديــد الهويــة.
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 .٤السياق السياسي
ـرا رئيسـ ًيا يف التطــورات
يتضــح مــن أحــداث الســنوات الـــ  ١٨املاضيــة أن أشــكال العنــف املتعــددة كانــت عنـ ً
السياســية واالجتماعيــة يف عــراق مــا بعــد  .٢٠٠٣ســمحت عمليــة بنــاء الدولــة ،والــي اتســمت باحلــرب
ومتعســف عــى نطــاق واســع يف البــاد ،يقــوم عــى احلزبيــة
والــراع ،بانتشــار نظــام ســيايس فاســد
ّ
واالســتقطاب الشــديد.
لــذا ،مــن املهــم أن نأخــذ يف االعتبــار الــدور الــذي لعبتــه احلــرب والعنــف ومــازاال يلعبانــه يف تشــكيل الهويــة
يف العــراق .لقــد نشــأ العراقيــون يف ســياق اتّســمت فيــه الحكومــة واملعارضــة عــى الســواء ،فقــط بدرجــات
متفاوتــة ،بالعنــف اجلســدي والرمــزي .وتفاقــم العنــف الــذي قادتــه القــوات شــبه العســكرية يف عــراق مــا
بعــد  ٢٠٠٣بســبب الظــروف السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة الســائدة (((.يســتمر صعــود هــذه اجلماعــات
شــبه العســكرية يف تغذيــة كل مــن التوتــرات بــن الدولــة واجملتمــع ،واالنقســامات الطائفيــة ،مالئــة الفــراغ
الحكــويم الــذي خ ّلفتــه الدولــة بفشــلها املســتمر يف توفــر األمــن واالســتقرار وحــى الخدمــات األساســية،
فــإن اجلماعــات املســلحة احملظــورة رســم ًيا عدوانيــة يف اســهدافها الناشطات/النشــطاء والعاملــن مــن أجــل
التغيــر ،وتغاضهيــا عــن العنــف ضدهــم.
احلركــة االحتجاجيــة واســعة النطــاق يف العــراق ،والــي نشــطت منــذ عــام  ،٢٠١١صــارت أكــر وحــدة وأهميــة
منــذ أكتوبــر  .٢٠١٩ورغــم تعّ ــرض املتظاهرون/متظاهــرات والناشطني/ناشــطات ألشــكال متعــددة مــن العنــف
والرتهيــب ،إال أهنــم اســتمروا يف مهامجــة النظــام الســيايس الفاســد الحــايل ،والدعــوة إىل إجــراء انتخابــات
وطنيــة مبكــرة يف العــراق ،تقــرر أن ُتجــرى يف  ١٠أكتوبــر  .٢٠٢١ورغــم شــيوع الزناعــات املســترتة بــن األحــزاب
والكتــل السياســية يف فــرات مــا قبــل االنتخابــات فيمــا ســبق ،إال أهنــا صــارت أكــر رشاســة ،إذ طالبــت
بعــض األحــزاب بمقاطعــة االنتخابــات وســحبت مرشــحهيا ،وأصبحــت منصــات اإلعــام التقليديــة ووســائل
التواصــل االجتمــايع عــى حــد ســواء ســاحات قتــال ،ينتــر فهيــا خطــاب الكراهيــة واملعلومــات املضلــة
كوســيةل لتقويــض وتشــويه ســمعة املعارضات/املعارضــن السياســيني .تمحــورت املعلومــات املضلــة
ضــد الناشطني/ناشــطات واحلركــة االحتجاجيــة بشــكل أســايس حــول نــر روايــات كاذبــة ،تزعــم تــورط
الناشطات/النشــطاء مــع الواليــات املتحــدة ودول الخليــج ،وحصولهــم عــى تمويــل خــاريج ،ومعاداهتــم
للقيــم اإلســامية ً
أيضــا.
يف فــرات االنتخابــات الســابقة ،أدى خطــاب الكراهيــة القائــم عــى النــوع االجتمــايع واملعلومــات املضلــة
املعاديــة للمــرأة النســحاب عــدد مــن املرشــحات من محالهتــن االنتخابية .شــاعت االهتامــات املتعلقة بالســلوك
اجلنــي وحــى االنحرافــات ،واســتخدمت كوســيةل للطعــن يف رشف النســاء ،يف جمتمــع هتيمــن عليــه القيــم
املحافظــة والدينيــة (((.هــذا الوضــع الــذي لوحــظ للمــرة األوىل يف انتخابــات  ٢٠١٤أصبــح أكــر خطــورة مــع
ِ
اســتمرار عمــل اجلماعــات املســلحة والقــوات شــبه العســكرية وحصانهتــا .ويــزداد اخلــوف بــن النســاء يف
املجــال العــام بتطبيــع الطبقــة السياســية ونظــام الدولــة الفــريع األوســع مــع اإلســاءة والعنــف اإللكــروين
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 .٥أوضاع النساء والفتيات في العراق
عقــود مــن احلــروب والرصاعــات والديكتاتوريــات القاســية والعقوبــات الوحشــية ،واملحــاوالت الفاشــة لبنــاء
تأثــرا عــى البيئــة الــي يعيــش ويعمــل هبــا النســاء والفتيــات يف العــراق .يزتايــد العنــف
الدولــة ،كان لهــا
ً
والعنــف القائــم عــى النــوع االجتمــايع يف أوقــات الــزاع ،وتصبــح ســامة النســاء والفتيــات أقــل أهمية عند
مقارنهتــا هبــاك اجليــوش والصناعــات يف احلــروب الطويــة ،مــن احلــرب اإليرانيــة العراقيــة يف الثمانينيــات،
إىل غــزو العــراق يف عــام  ((1(.٢٠٠٣وبمــرور الوقــت ،أصبحــت النســاء أقــل تواجـ ًـدا يف القــوى العامــة ،إذ تناقصت
ُ
ـي الرجــال األولويــة عــى النســاء
فــرص العمــل أمامهــن بســبب احلــرب ومــا تالهــا مــن تأثــر اقتصــادي .أعطـ َ
مــن خــال منحهــم فــرص أفضــل يف الوصــول للتعليــم ،وتواجــد أكــر يف املجــال العــام العــرايق ،ممــا جعــل
(((1
النســاء ملزمــات باالنســحاب إىل األدوار التقليديــة كأمهــات ور ّبــات منــازل ومحــاور بنــاء األمــة.
بعــد غــزو العــراق عــام  ٢٠٠٣وتجربــة بنــاء الدولــة الــي تلتــه ،أهملــت سياســات وترشيعــات الدولــة الــي
وضعهــا الرجــال بشــكل أســايس (عراقيــون وســواهم) ،النظــر يف الــدور األســايس الــذي يمكــن للمــرأة أن
تلعبــه يف تطويــر عــراق يســوده الســام واالزدهــار .ولقــد كانــت احلركــة النســائية العراقيــة نشــطة وقــت
صياغــة الدســتور ،وضغطــت عــى جلنــة الصياغــة إلدراج مــا يضمــن حقــوق املــرأة يف الدســتور؛ وتــم تجاهــل
يجــرم القــذف والتهشــر،
جهودهــن إىل حــد كبــر ((1(.ترشيعــات مثــل قانــون العقوبــات العــرايق ،الــذي ال
ّ
تحــد مســتمر ،يســمح األوّ ل بالعنــف
وقانــون األحــوال الشــخصية الــذي يــرى أن املســاواة بــن اجلنســن
ٍ
اجلســدي يف الــزواج ،وال يوفــر الثــاين احلمايــة الكافيــة للمــرأة يف حالــة الــزواج أو الطــاق أو املــراث .وتتحــد
أوجــه التضــارب والغمــوض املتأصــة يف اإلطــار القانــوين مــع بيئــة الفــوىض الســائدة ،لتبــى النســاء دون
محايــة كافيــة ،وعُ رضــة للتقويــض بشــكل مســتمر.
ال يــزال العنــف ضــد املــرأة يمثــل مشــكةل واضحــة يف اجملتمــع والثقافــة العراقيــة ،ويه قضيــة تفاقمــت خــال
جائحــة كوفيــد  ((1(.١٩-وافقــت الحكومــة العراقيــة عــى قــرار مجلــس األمــن الــدويل رقــم ( ١٣٢٥ســيداو) يف عــام
قائمــا .وبينمــا يوجــد
 ،١٩٨٦ولكــن لــم يتــم االعــراف بجميــع جوانــب العدالــة بــن اجلنســن ،وال يــزال التميــز ً
قانــون للعنــف األرسي يحــي النســاء والفتيــات يف إقليــم كردســتان العــراق ،ال يوجــد قانــون عــى املســتوى
(((1
الوطــي ،ويبــى قانــون العقوبــات هــو املصــدر الترشيــي الوحيــد للحكــم يف العنــف ضــد املــرأة.
ال تــزال القيــم الدينيــة املحافظــة ســائدة يف العــراق .وتســود الرمــوز القبليــة والدينيــة العديــد مــن املحافظــات،
وغالبـ ًـا مــا تحــدد مكانــة املــرأة ومعاملهتــا ((1(.كمــا يُنظــر إىل النســاء مــن خــال القوانــن املبنيــة عــى الــرف،
واملدعومــة بدورهــا مــن املواقــف األبويــة واألعــراف االجتماعيــة ((1(.كل ذلــك يــرك النســاء العراقيــات يكافحن
قدما يف عالم يُعترَبَن فيه غري أخالقيات وغري إسالميات باستمرار.
للميض بأنفهسن ً
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النســاء يف املجــال العــام ،مــن مراســات التلفزيــون ملقدمــات برامــج لعضــوات يف الربملــان وموظفــات
حكوميــات ،يتعــن ّعلهيــن التفكــر إىل مــا ال هنايــة يف نظــرة اجلمهــور الواســع حلياهتــن الخاصة والشــخصية،
إذ يتــم التعامــل معهــن عــى أهنــن ســلع أو حــى ملكيــة عامــة .يف اآلونــة األخــرة ،أبلغــت الناشــطات يف
حــركات حقــوق اإلنســان واالحتجــاج عــن تعرهضــن للتحــرش وســوء املعامــة ،مــع التلميــح إىل تورطهــن مــع
زمالئهــن الذكــور واإلســاءة إىل "رشفهــن" ورشف أرسهــن .ال توجــد ترشيعــات تنظــم هــذه االنهتــاكات  -ســواء
كانــت إلكرتونيــة أم عــى أرض الواقــع .أثــارت مســودة حديثــة لقانــون اجلرائــم اإللكرتونيــة انتقــادات كبــرة
(((1
مــن ناشطني/ناشــطات حريــة اإلعــام ومنظمــات حقــوق اإلنســان بســبب هتديدهــا حلريــة التعبــر.
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 .٦العنف اإللكتروني ضد النساء في العراق
هنــاك إطــاران واضحــان يمكــن مــن خاللهمــا تقييــم حــدوث العنــف اإللكــروين ضــد النســاء يف العــراق
مدعومــا باملواقــف
وتأثــره .اإلطــار األول ،هــو الــذي ينظــر إىل العنــف ضــد املــرأة بجميــع أشــكاله ،بوصفــه
ً
املعاديــة للمــرأة واألعــراف الــي تمــز ّبــن اجلنســن .ولقــد أظهــرت األبحــاث التجريبيــة يف العــراق أن لــدى كل
مــن الرجــال والنســاء أنواعً ــا خمتلفــة مــن اآلراء العدوانيــة تجــاه النســاء ،ممــا يؤثــر عــى احتمــاالت املســاواة
بــن اجلنســن ((1(.هنــاك ً
أيضــا أدلــة تشــر إىل أنــه يف مثــل تــك اجملتمعــات األبويــة ،مــن املرجــح أن ينبــذ
(((1
املواطنــون التســامح ،لتبــي وجهــات نظــر أكــر ً
عنفــا ،غال ًبــا مــا تكــون متطرفــة.
يشــمل اإلطــار الثــاين نــر املعلومــات املضلــة القائمــة عــى النــوع االجتمــايع ،والهجمــات الــي تدعمهــا
الدولــة عــى حريــة تعبــر النســاء ومشــاركهتن السياســية .ويعــرف هــذا اإلطــار الثــاين بانتشــار املعلومــات
املضلــة يف املهشــد اإلعــايم العــرايق ،واســتخدامها كتكتيــك ضــد كل مــن الرجــال والنســاء .ورغــم اســتخدام
طابعــا نوع ًيــا قو ًيــا إذا وُ جهــت ضــد
رسديــات متشــاهبة مــن املعلومــات املضلــة يف الحالتــن ،إال إهنــا تكتســب
ً
ـر بــأن العنــف اإللكــروين يمكــن اســتخدامه يف بعــض
النســاء .يســمح إطــار املعلومــات املضلــة بتحليــل يقـ ّ
الحــاالت كأداة سياســية ،مــن قبــل أطــراف فاعــة ســيئة داخــل الدولــة وأجهزهتــا .اإلطــاران ليســا متعارضــن،
فكالهمــا هيــدف يف هنايــة املطــاف إىل فضــح وإســكات واســتبعاد أصــوات النســاء مــن املجــال العــام ،ممــا
هيـ ّ
ـدد فــرص الديمقراطيــة والســام الهشــة.
حــدد تقريــر وحــدة االســتخبارات االقتصاديــة حــول العنــف العاملــي اإللكــروين تســع اســراتيجيات ترهيــب
شــائعة تســتخدم لهتديــد النســاء ((2(.ويه بالرتتيــب التنــازيل ملعــدل وقوعهــا :نــر املعلومــات املغلوطــة
التحــرش اإللكــروين ،خطــاب الكراهيــة؛ انتحــال الشــخصية؛ القرصنــة واملالحقــة؛ الدعايــة
والتهشــر؛
ّ
(((2
(((2
الشــعبية الزائفــة ; اإلســاءة بالصــور أو الفيديــو ،إفشــاء املعلومــات الشــخصية؛ والهتديــدات بالعنــف.
وجــدت الباحثــة أن هــذه االســراتيجيات التســع كانــت ملحوظــة بشــكل واضــح يف العــراق .إفشــاء املعلومــات
الشــخصية يه االســراتيجية الوحيــدة الــي لــم ُتالحــظ بشــكل كبــر يف هــذه الدراســة البحثيــة ،ومــع ذلــك
يمكــن للتحليــل املتعمــق للمحتــوى أو التحليــل الكــي ّ أن يكشــف خــاف ذلــك .كمــا ظهــرت ســمات
أخــرى خاصــة بســياق املهشــد االجتمــايع والثقــايف والســيايس العــرايق .ويف حالــة العــراق ،مــن الواضــح أنــه
يتــم اســتخدام مزيــج مــن تكتيــكات الهتديــد مــن قبــل عــدة جهــات فاعــة مــن أجــل تقويــض وجــود ومكانــة
املــرأة يف اجملتمــع ،ويه نقطــة ســيتم فحهصــا بشــكل أكــر يف هــذه الورقــة .يتضــح ً
أيضــا مــن هــذا البحــث
أن العنــف اإللكــروين بأشــكاله املتعــددة يحــدث عــى املســتويني الشــخيص والعــام .يف كثــر مــن الحــاالت،
ال ُترتجــم الهتديــدات اإللكرتونيــة إىل مخاطــر عــى أرض الواقــع فحســب ،بــل تتســبب بوضــوح يف انســحاب
النســاء مــن اجملتمــع عــى كافــة املســتويات.

 18عايدة القييس" )٢٠٢٠( .تحليل جنساين للمهشد اإلعاليم يف العراق" .انرتنيوز .متاح عىل:
https://internews.org/wp-content/uploads/legacy/2020-04/Internews_gender-analysis_media_landscape_iraq_2020-04.pdf
[تم الوصول إليه يف  ١٩سبتمرب .]٢٠٢١
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وحدة املعلومات االقتصادية (" )٢٠٢١قياس انتشار العنف اإللكرتوين ضد النساء".
متاح عىل[ https://onlineviolencewomen.eiu.com/ :تم الوصول إليه يف  ١٩سبتمرب .]٢٠٢١
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 .١.٦مَ ن المستهدفات الرئيسيات والمرتكبون الرئيسيون للعنف اإللكتروني ضد النساء؟
يف جمتمــع مثــل العــراق ،حيــث تكون األعــراف املحافظــة واألبوية راســخة ومهيمنة عىل العالقات الشــخصية
واملهنيــة ،تســتمر النســاء يف مواجهــة معارضــات وتحديــات لوجودهــن خــارج املــزل .عــاوة عــى ذلــك ،هنــاك
عــدد قليــل مــن طــرق اإلنصــاف املتاحــة ســواء بشــكل قانــوين أو مــن خــال الدولــة ومؤسســاهتا ذات الصــة.
هــذه ليســت أصوليــة ثقافيــة ،بــل يه نتــاج أنظمــة قــوة عميقــة الجــذور ،يتــم احلفــاظ علهيــا للحفــاظ عــى
مناصــب النخــب األبويــة .ويســمح النظــام القانــوين العــرايق وقانــون العقوبــات عــى وجــه اخلصــوص بالعنــف
ـرس األدوار النمطيــة للرجــال والنســاء يف اجملتمــع ((2(.تقــع مكافحــة
اجلســدي ضــد الزوجــة واألطفــال ،ويكـ ّ
العنــف ضــد املــرأة يف الغالــب عــى عاتــق اجملتمــع املــدين ،مــع وجــود عــدد قليــل مــن املؤسســات الرســمية
املكلفــة بالتعامــل مــع القضايــا االجتماعيــةُ ((2(.قـ ّ
ـدم مــروع قانــون ملكافحــة العنــف األرسي إىل الربملــان يف
ـر بعــد ،رغــم حصولــه عــى بعــض الدعــم مــن فصائــل برملانيــة معينــة
عــدد مــن املناســبات ،إال أنــه لــم يُقـ ّ
يف الحكومــة ((2(.ويف ســياق تســمح فيــه الدولــة بالعنــف القائــم عــى النــوع االجتمــايع بطــرق عــدة ،وحيــث
تضــع مفاهيــم الــرف تعاريــف العالقــات واألدوار االجتماعيــة ،وحيــث ال يمثــل األمــن الرقــي أولويــة،
ليــس مفاجــأة أن تتعــرض ســامة النســاء وأمهنــن اإللكــروين للخطــر يوم ًيــا ،ويف كل مــن املجالــن الخــاص
والعــام .رغــم اســهداف رشيحــة عريضــة مــن النســاء والفتيــات بالعنــف اإللكــروين ،فــإن النســاء اللــوايت
كمخربــات لــأدوار النوعيــة التقليديــة يف اجملتمــع العــرايق ،ممــن تلفــن االنتبــاه عــر نشــاطهن
يُنظــر إلهيــن
ّ
اإللكــروين ووجودهــن عــى وســائل التواصــل االجتمــايع ،هــن األهــداف الرئيســية.
 .١.١.٦الشركاء الحميمون
ً
أهدافــا رئيســية لإلســاءة اإللكرتونيــة ،وال ســيما
ُتعتــر الشــابات اللــوايت يتفاعلــن مــع الرجــال إلكرتون ًيــا
بالتحــرش اإللكــروين وإســاءة اســتخدام الفيديــو والصــور والقرصنــة .ويتــم اســهداف هــؤالء النســاء مــن
ّ
الذكــور مــن أفــراد األرسة أو األصدقــاء أو الــركاء ،وبالتــايل يمكــن اعتبــار هــذا النــوع االجتمــايع مــن العنــف
ـورا خاصــة مع رجــل يعتربنه
شــك ً
ال مــن أشــكال عنــف الرشيــك احلميــم .تتعـ ّ
ـرض النســاء الــايت يشــاركن صـ ً
ً
محــل ثقــة خلطــر مشــاركة تــك الصــور الحقــا دون موافقهتــن .وباملثــل ،فــإن النســاء اللــوايت يحاولــن نيــل
االســتقالل أو احلصــول عــى وظيفــة أو النســاء يف الجامعــة ،يتعرضــن لإلســاءة اإللكرتونيــة .مــرة أخــرى،
اجلنــاة ذكــور ،وغال ًبــا مــا يكونــوا مــن األقــارب أو األصدقــاء .وقــد الحظــت الشــخصيات الــي أجريــت معهــن
ُ
مقابــات ،ممــن تعرضــن لإلســاءة اإللكرتونيــة ،وكذلــك األطــراف الفاعــة يف اجملتمــع ومنظمــات اجملتمــع
ً
معروفــا للضحيــة ،يكــون القصــد هــو الرتهيــب
املــدين ،أنــه يف الحــاالت الــي يكــون فهيــا الجــاين الذكــر
وممارســة الســيطرة .يعــرف أســلوب الهتديــد بمشــاركة الصــور للحصــول عــى املــال أو الخدمــات اجلنســية
ً
وغالبا
باســم "االبــزاز اجلنــي" ،ويه ظاهــرة شــائعة يف العــراق .كمــا يصفــه البعــض ـب"االنتقــام اإلبــايح"،
مــا يكــون املتورطــون يف هــذا النــوع مــن اإلســاءة مــن الــركاء الســابقني ((2(.كمــا يشــيع الهتديــد بمشــاركة
الصــور مــع أفــراد األرسة الذكــور.

 23اخلرضي ،طائف (" )٢٠٢٠النساء العراقيات منخرطات يف النضال من أجل حقوقهن" .كلية لندن لالقتصاد .متاح عىل:
https://blogs.lse.ac.uk/mec/2020/06/15/iraqi-women-are-engaged-in-a-struggle-for-their-rights
[تم الوصول إليه يف  ١٩سبتمرب .]٢٠٢١
 24فولتني ،سايمون" )٢٠٢١( .تكافح النساء العراقيات للهروب من سوء املعامةل مع تصاعد العنف األرسي" .اجلزيرة .متاح عىل:
https://www.aljazeera.com/features/2021/2/12/iraqi-women-struggle-to-escape-abuse-as-domestic-violence-rises
[تم الوصول إليه يف  ١٩سبتمرب .]٢٠٢٠
جدا من النساء يف العراق" .املفوضية السامية
 25مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان (" )٢٠٢٠السالمة يف املزنل ،وَ هم بالنسبة لعدد كبري ً
حلقوق اإلنسان .متاح عىل[ https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DomesticViolenceIraq.aspx :تم الوصول إليه يف  ٢٥أكتوبر .]٢٠٢١
 26باجيك ،أيساندرا (" )٢٠١٩عرشات النساء العراقيات ضحايا االبزتاز اجلنيس اإللكرتوين" .العريب الجديد .متاح عىل:
[ https://english.alaraby.co.uk/analysis/iraqi-women-victim-online-sexual-blackmailتم الوصول إليه يف  ١٩سبتمرب .]٢٠٢١
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 .٢.١.٦الشخصيات المؤثرة على وسائل التواصل االجتماعي
االغتيــال الوحــي ملدونــة اجلمــال ونجمــة انســتجرام الهشــرة ،تــارا فــارس ،يف ســبتمرب  ٢٠١٨جــذب انتبــاه
اجملتمعــن العــرايق والــدويل لســامة وأمــن النســاء املؤثــرات عــى وســائل التواصــل االجتمــايع .كانــت
بصلتــه بجماعــات وقبائــل
فــارس تتحــدث عــن العنــف املــزيل الــذي تعرضــت لــه عــى يــد زوجهــا املعــروف ِ
صــورا محيميــة لهــا إلكرتون ًيــا ،كوســيةل للتهشــر هبــا،
مســلحة يف العــراق .وعندمــا انفصــا ،نــر الــزوج
ً
بتحــد يف التحــدث ضــد الصــور النمطيــة للنســاء والرجــال يف العــراق ،منهتكــة بظهورهــا
لكهنــا اســتمرت
ٍ
أثنــاء ذلــك مجيــع األعــراف االجتماعيــة .عانــت فــارس مــن انهتــاكات إلكرتونيــة ال هنايــة لهــا ،مــن خطــاب
الكراهيــة إىل التضليــل القائــم عــى النــوع االجتمــايع إىل الهتديــد ،قبــل إطــاق النــار علهيــا مــن قبــل مســلح
جمهــول لــم يتــم القبــض عليــه بعــد ((2(.عــى الرغــم مــن مكانــة فــارس العاليــة جـ ًـدا ،إال أنــه ليــس غري ًبــا أن
ـرض الناشــطات عــى وســائل التواصــل االجتمــايع ،ممــن تواجهــن األعــراف االجتماعيــة أو الفســاد أو
تتعـ ّ
االســتغالل ،لإلســاءة اإللكرتونيــة .تميــل األنــواع الرئيســية لإلســاءة يف هــذه الحالــة إىل التحــرش اإللكــروين
أو خطــاب الكراهيــة أو الهتديــدات العنيفــة .ويف معظــم الحــاالت ،يُســتخدم التحــرش اجلنــي والســلوك
العــدواين اإللكــروين ،وتصبــح اإلشــارات إىل رشف املــرأة وعائلهتــا ســاحً ا.
ذات مــرة ،نــرت مقطــع فيديــو مــن فلســطني يتعلــق بحقــوق اإلنســان فعلــق أحــد أقــاريب بأنــي
عــي ارتــداء احلجــاب.
بحاجــة إىل دراســة الديــن ،وأن والــدي لــم يحســن تربيــي ،وأن
ّ
كمــا أن اإلشــارات إىل املظهــر اجلســدي شــائعة ً
أيضــا ،وقــد الحظــت العديــد مــن النســاء أن الرجــال غال ًبــا مــا
يعلقــون يف البدايــة ويشــاركون فيمــا قــد تبــدو كمحادثــة بريئــة ،ثــم تتصاعــد بعــد ذلــك إىل عبــارات جنســية.
ويتــم عــادة التالعــب بالصــور ،حيــث أفــادت إحــدى الشــخصيات اللــوايت أجريــت معهــن املقابــات كيــف
تمــت مشــاركة منشــور بــه صــورة لهــا ويه ترتــدي  ٣خواتــم يف يدهــا عــر وســائل التواصــل االجتمــايع ،مــع
دائــرة حــول يدهــا تســلط الضــوء عــى مــا كان يُنظــر إليــه بوصفــه اختيــار مثــر للجــدل.
تزتايــد اإلعجابــات حــى  ٢٠٠إذا كانــت صــوريت يف املنشــور .يتبــع ذلــك تعليقــات عــى مظهــري.
فهنــاك تعطــش غــر طبيــي لصــور النســاء .إهنــم ال يقــرؤون حــى مــا هــو مكتــوب ،بــل ينظــرون
إىل الصــورة ويعلقــون.
 .٣.١.٦الصحفيات
إن تصاعــد اإلســاءة والعنــف اإللكــروين ضــد الصحفيــات قضيــة معــرف هبــا عامل ًيــا .توصلــت دراســة بعنــوان
"التأثــر الســليب" ،نرشهتــا اليونســكو واملركــز الــدويل للصحفيــن ،إىل أن املســألة ال تقتــر عــى تزايــد العنف
اإللكــروين فحســب ،بــل أن هــذه احلمــات يه هجمــات منســقة ،هتــدف إىل تخويــف الصحفيــن وردعهــم
عــن التحقيــق يف املوضوعــات الــي قــد تتحـ ّ
ـدى الســلطة والفســاد ((2(.يف العــراق ،يتــم اســهداف الصحفيــات
بســبب تغطياهتــن ،إىل جانــب نوعهــن االجتمــايع .كل هــذه املعلومــات املضلــة والهتديــدات وخطابــات
الكراهيــة تحمــل طبيعــة معاديــة للمــرأة ،رغــم أن هدفهــا الهنــايئ هــو الرتهيــب بدوافــع سياســية ،والهتديــد
بإلحــاق األذى .وتشــمل املــواد احملفــزة ملثــل تــك اإلســاءات التقاريــر الــي تشــر إىل إيــران أو إىل اجلماعــات
ً
ً
وثيقــا بالعــراق ،باإلضافــة إىل التقاريــر حــول املوضوعــات الــي يتــم
ارتباطــا
شــبه العســكرية الــي ترتبــط
تفســرها عــى أهنــا تتعــدى عــى األعــراف االجتماعيــة يف قضايــا مثــل اجلنســانية .غال ًبــا مــا يكــون اجلنــاة

 27كاالغان ،لويس والصاحلي ،سواداد ( .)٢٠١٩صحيفة ذا تايمز" .وفاة تارا فارس :احلقيقة املشؤومة عن مقتل املؤثرين العراقيني".
[ https://www.thetimes.co.uk/article/tara-fares-iraq-instagram-shot-baghdad-0v2c3r37pتم الوصول إليه يف  ٢٥أكتوبر .]٢٠٢١
 28بوسييت،ج ،.شابري ،ن .وماينارد ،دي وآخرون .ذا تشيلينج" :االتجاهات العاملية يف العنف اإللكرتوين ضد الصحفيات" .اليونسكو .متاح عىل:
[ https://en.unesco.org/sites/default/files/the-chilling.pdfتم الوصول إليه يف  ١٩سبتمرب .]٢٠٢١
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مــن األطــراف الفاعــة مــن الدولــة أو مــن املدعومــن مــن الدولــة ،وتحديـ ًـدا مــن أولئــك املرتبطــن باجلماعــات
شــبه العســكرية املســلحة .كمــا تنتــر اإلســاءات املتقاطعــة ضــد الصحفيــات ،وتتشــابك اللغــة املعاديــة
للمــرأة مــع إســاءات رهــاب املثليــة وخطابــات الكراهيــة املصممــة للتقويــض وتشــويه املصداقيــة .مــن احملتمل
أ ّن الصحفيــات والناشــطات والشــخصيات السياســية الــي تــم اختيارهــن بســبب جنهســن كنســاء ،أكــر
(((2
ـر برنامــج أهــداف التنميــة املســتدامة لعــام .٢٠٣٠
ميــا ً للســي للتغيــر ،كمــا يقـ ّ
 .٤.١.٦الناشطات
دورا فعّ ــااًل ً يف
يف حركــة االحتجــاج يف أكتوبــر  ٢٠١٩الــي تصاعــدت يف مجيــع أنحــاء العــراق ،لعبــت النســاء ً
محاســبة الســلطة ووضــع حــد للفســاد ،وكذلــك يف املطالبــة بتحســن احلقــوق السياســية وحقوق اإلنســان.
وانهتكــت الكثــرات حمظــورات كــرى يف اجملتمــع العــرايق ،مثــل البيــات يف ســاحات االحتجــاج مــع أقراهنــن
مــن الذكــور ،أو نــر صــور للحيــاة والعنــف يف ســاحة االحتجــاج عــى وســائل التواصــل االجتمــايع .يف
بعــض الحــاالت ،شــوهدت النســاء وهــن يقــدن احتجاجــات تطالــب باملســاواة بــن اجلنســن وحقــوق املــرأة،
وانتــرت مقاطــع فيديــو ناشــطات البــرة وبغــداد عــى وجــه اخلصــوص .ولســوء احلــظ ،كانــت هــذه
ً
ً
وعنفــا.
هدفــا أساس ـ ًيا ألكــر أنــواع اإلســاءة اإللكرتونيــة هتديـ ًـدا
اجملموعــة
شــاركنا مجيعً ــا خــال فــرة احتجاجــات أكتوبــر ،وكان النــاس يبحثــون عنــك عــى اإلنرتنــت ويجدونك
ويس ـ ّبونك وهيددونك.
الناشــطات مــن النســاء أكــر تلق ًيــا لهتديــدات عنيفــة مــن حســابات مزيفــة ومصــادر غــر معروفــة ،تطالهبــن
باالبتعــاد عــن املجــال العــام وعــن اإلنرتنــت .انتــرت املعلومــات املضلــة ضــد حركــة االحتجــاج يف العــراق ،مــع
الرتكــز عــى الروايــات املعاديــة لإلســام واملواليــة للغــرب كوســيةل لتشــويه الســمعة والرتهيــب ،يف هجمــات
فاضحــة مــن الدعايــة الشــعبية الزائفــة .يف حالــة املتظاهــرات ،شــاعت الروايــات الكاذبــة عــن أن الناشــطات
لدهيــن عالقــات خاصــة خــارج إطــار الــزواج ،أو تلفيــق الصــور املزيفــة لهــن كعامــات يف اجلنــس ،أو تصـ ّور
ً
ّ
الحقــا يف دراســات الحالــة املوجــودة يف هــذه الدراســة).
موضحــة
قيامهــن بأعمــال جنســية (األمثــة
 .٥.١.٦الشخصيات السياسية والمرشحات االنتخابيات
مــع التخطيــط لالنتخابــات يف أكتوبــر  ،٢٠٢١هنــاك مخــاوف مــن تعــرض املرشــحات لالنهتــاكات والهجمــات
اإللكرتونيــة ،كمــا شــوهد يف انتخابــات  ٢٠١٤و ٢٠١٨يف العــراقُ .تعتــر حالــة انتظــار الشــمري ،الــي ســيتم
ً
الحقــا يف هــذا التقريــر ،واحــدة مــن حــاالت عديــدة لــم يصــدر فهيــا حكــم
توضيحهــا بمزيــد مــن التفاصيــل
قضــايئ .تُســتخدم فيديوهــات الزتييــف العميــق للمرشــحات ،والــي تزعــم أهنــن يمارســن أفعــااًل ً جنســية،
كوســيةل للتهشــر والتحــرش يف بعــض الحــاالت .يف حــاالت أخــرى ،تشــمل التكتيــكات القرصنــة والوصــول
إىل الصــور الخاصــة ،لتتــم مشــاركهتا بعــد ذلــك عــر وســائل التواصــل االجتمــايع .تعرضــت الدكتــورة
هيشــو ريبــوار عــي ،مرشــحة احلــزب الديمقراطــي الكردســتاين يف عــام  ،٢٠١٨للتحــرش عندمــا تــم تــداول
ـرش اإللكــروين منتــراً
مقطــع فيديــو لهــا بفســتان قصــر يف حــدث خــاص قبــل االنتخابــات ((3(.كمــا أن التحـ ّ
ً
أيضــا ،ويُســتخدم كوســيةل للرتهيــب مــن أجــل ردع النســاء عــن الرتشــح ،أو دفعهــن لالنســحاب يف هنايــة
ً
خوفــا مــن
ـرا مــا تطلــب مهنــن أحزاهبــن التنــي،
املطــاف إن ترشــحن .حــى اللــوايت تتمســكن بمواقفهــن ،كثـ ً

اإلرضار بســمعة احلــزب .يف هــذه الحالــة ،اجلنــاة الرئيســيون هــم الفاعلــون السياســيون واألحــزاب السياســية

 29هيئة األمم املتحدة للمرأة ( .)2021متاح عىلhttps://www.unwomen.org/en/what-we-do/ :
القيادة واملشاركة السياسية  /حقائق وأرقام [تم الوصول إليه يف  19سبتمرب .]2021
 30يب يب يس نيوز ( )٢٠١٨املرشحات العراقيات يف االنتخابات اللوايت تم اسهتدافهن بسوء املعامةل يحصلن عىل دعم األمم املتحدة .يب يب يس .متاح
عىل[ https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-43894391 :تم الوصول إليه يف  ١٩سبتمرب .]٢٠٢١
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وحلفاؤهــا ،عــى الرغــم مــن أن اخلطــوط غــر الواضحــة بــن األحــزاب واجلماعــات املســلحة تعــي بقــاء
هــؤالء اجلنــاة يف الظــل.
الســلطة.
تــأيت الهتديــدات مــن اجملموعــات شــبه العســكرية والطبقــة السياســية ومــن هــم يف ُ
ويرتبــط ذلــك بعــدم رغبهتــم يف حصــول املــرأة عــى الســلطة .فهــم يريــدون إبقــاء النســاء يف العمــل
عــى مســتوى اجملتمــع املــدين وليــس أكــر.
مــن املرجــح أن تدافــع املرشــحات مــن النســاء عــن حقــوق املــرأة واملســاواة بــن اجلنســن ،ويه أمــور ليســت
عــى رؤوس جــداول أعمــال األحــزاب السياســية املحافظــة .مــع حصــة ثابتــة لتمثيــل املــرأة يف املجلــس
الوطــي العــام تبلــغ  ٪٣٠( ٪٢٥يف الربملــان الكــردي) ،تحــرص األحــزاب عــى مراقبــة النســاء الــايت يتــم
انتخاهبــن ً
طابعــا دين ًيــا،
وفقــا لنظــام احلصــص ،والتأكــد مــن أهنــن ســروّ جن أولوياهتــم الــي عــادة مــا تحمــل
ً
(((3
والــي مــن احملتمــل أن تكــون فاســدة.

 31االهتمامات اجلنسانية ( )٢٠٢١الدولة تحت اجملهر :العراق .متاح عىل:
[ http://www.genderconcerns.org/countries-in-focus/iraq/تم الوصول إليه يف  ٢٥أكتوبر .]٢٠٢١
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 .٧أنواع العنف على اإلنترنت
س ـي ّ
ُحدد اجلــزء التــايل أشــكااًل ً معينــة مــن العنــف عــى اإلنرتنــت يف العــراق ،باســتخدام األنــواع املذكــورة يف
تقريــر وحــدة االســتخبارات االقتصاديــة ،مــع أمثــة تــم مجعهــا مــن املقابــات لتوضيــح طبيعهتــا اجلوهريــة.
أ .نشر المعلومات المغلوطة والمضللة
ينتــر هــذا الشــكل مــن أشــكال العنــف عــى اإلنرتنــت ضــد النســاء يف العــراق ،ويتطـ ّور لعــدد مــن األشــكال
ـرف دي ميكــو نــر املعلومــات املضلــة القائمــة عــى النــوع االجتمــايع بأهنــا "نــر معلومــات
اخلطــرةُ .تعـ ِّ
وصــور خادعــة أو غــر دقيقــة ضــد القيــادات السياســية النســائية والصحفيــات والشــخصيات العامــة مــن
(((3
اإلنــاث ،مــع توصيفــات رسديــة غال ًبــا مــا تســتند عــى كراهيــة النســاء ،والصــور النمطيــة عــن دور املــرأة".
وتعتــر محــات التهشــر أداة شــائعة تُســتخدم لنــر معلومــات مزيفــة ،تقصــد وتتعمــد إهانــة شــخصية املــرأة
واحلـ ّ
ـط مهنــا بســبب نوعهــا االجتمــايع .يف العــراق ،كمــا هــو الحــال مــع العديــد مــن اجملتمعــات املحافظــة
والدينيــة ،تقــوم محــات تشــويه ســمعة املــرأة عــى أســاس رشفهــا .كمــا تعــد اإلشــارة للعالقــات اجلنســية
شــائعا ،وتســتخدم لتقويــض شــخصية املــرأة ،فضــا ً عــن مشــاركهتا يف احليــاة العامــة والسياســية.
أمــرا
ً
ً
وأشــارت النســاء اللــوايت تمــت مقابلهتــن إىل أن محــات وتكتيــكات املعلومــات املضلــة القائمــة عــى النــوع
االجتمــايع ،تتبــع مشــاركهتن يف االحتجاجــات املدنيــة أو السياســية أو نــر املقــاالت السياســية أو اإلعــان
عــن الرتشــح لالنتخابــات .يف مجيــع الحــاالت ،هنــاك إشــارات ضمنيــة تقــرح أن هــؤالء النســاء يحاولــن تدمــر
القيــم التقليديــة واإلســامية.
يمتــد اســتخدام املعلومــات املضلــة ً
أيضــا ليشــمل التهشــر الســيايس عــى أســاس مــا يمكــن اعتبــاره
انتمــاءات بغيضــة .عــى ســبيل املثــال ،تعتــر اإلشــارة لكــون امــرأة مــن حــزب البعــث ،أو لكوهنــا عــى
صــة وثيقــة بحكومــات وســفارات غربيــة ،مــن األدوات املســتخدمة يف كثــر مــن األحيــان .يتمــاىش ذلــك
مــع املعلومــات املضلــة الــي شــوهدت يف مجيــع املجــاالت يف العــراق ،والــي تســهدف النشطاء/ناشــطات
نســاء ورجــااًلً ،حيــث تــراوح االهتامــات مــن تلــي تمويــل مــن
واملتظاهرين/متظاهــرات بشــكل رئيــي،
ً
ـرا ذو طابــع نــويع
حكومــة الواليــات املتحــدة إىل معارضــة القيــم اإلســامية .ومــع ذلــك ،يتــم إضافــة عنـ ً
عنــد اســهداف النســاء .ويُعــزّ ز هــذه احلمــات االدعــاء بــأن النســاء األخريــات ســتحذو حذوهــن يف حالــة
الســماح باســتمرار هــذا الســلوك.
ويســتخدم هــذا النــوع مــن العنــف عــى اإلنرتنــت ونــر املعلومــات املضلــة بشــكل قائــم عــى النــوع
ـورا وروايــات مثــرة مــن أجل
االجتمــايع ،والــذي يســهدف النســاء البــارزات يف املجالــن العــام والســيايس ،صـ ً
زيــادة انتشــار احملتــوى .ال يعمــل ذلــك فقــط بســبب مســتخديم وســائل التواصــل االجتمــايع ،بــل يعتمــد
تصنــف احملتــوى ً
ً
أيضــا عــى خوارزميــات منصــات الوســائط االجتماعيــة الــي ّ
وفقــا الرتفــاع مشــاركته،
ممــا يــؤدي يف الهنايــة إىل املزيــد مــن التعليقــات واملشــاركة ((3(.لذلــك يرجــح أن ينتــر مثــل هــذا النــوع مــن
اإلساءة عىل نطاق واسع.

 32دي ميكو ،لوسينا (" )٢٠٢٠الهتديدات اإللكرتونية للمشاركة السياسية للمرأة والحاجة إىل هنج متماسك متعدد األطراف للتعامل معها" .هيئة
األمم املتحدة للمرأة .متاح عىلhttps://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/65/egm/di%20meco_online%20 :
[ threats_ep8_egmcsw65.pdf?la=en&vs=1511تم الوصول إليه يف  ١٩سبتمرب .]٢٠٢١
 33ميسريول ،يس (" )٢٠١٨كيف تنترش املعلومات املضلةل عىل وسائل التواصل االجتمايع  -وماذا تفعل حيال ذلك" .معهد بروكينغز .متاح عىل:
[ https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/٢٠١٨/05/09/how-misinformation-spreads-on-social-media-and-what-to-do-about-it/تم
الوصول إليه يف  ١٩سبتمرب .]٢٠٢١
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دراسة حالة( :انتظار الشمري) أكاديمية ونائبة سابقة ،بغداد
يف دراســة الحالــة هــذه ،تــم اســتخدام االســم احلقيــي بســبب الطبيعــة البــارزة لهــذه الحالــة يف العــراق،
وتو ّفــر املعلومــات املتاحــة عهنــا يف كل مــكان يف وســائل اإلعــام.
ـدي آراء ليرباليــة وأردت بنــاء دولــة مدنيــة .قــررت االنخــراط يف السياســة بعــد عــام  ٢٠٠٣وانضممــت حلــزب
لـ ّ
ـما بوصــي امــرأة قويــة مســتقةل تتحــدث ضــد الفســاد .يف الهنايــة اتصــل يب حــزب
ســيايس .صنعــت اسـ ً
الدعــوة لالنضمــام لهــم ،وبســبب خلف ّيــي األكاديميــة ،تــم اختيــاري كمرشــحة ملنصــب وزيــرة التعليــم
العــايل .يف وقــت مــا خــال احلمــة ،أجريــت مقابــة عــى قنــاة الرشقيــة يف عمــان مــع شــخص آخــر مــن
التيــار الصــدري ،ســألين كيــف انضممــت إىل حــزب الدعــوة .انهت ــى يب األمــر بالحديــث ربمــا أكــر مــن الــازم
عــن عــدم وجــود اتصــاالت بيــي وبــن إيــران .مــن هنــا بــدأ كل يشء .عُ ــدت إىل بغــداد وتلقيــت مكاملــة عــى
اجلــوال مــن رقــم كنــدي عــر الواتســاب .أخــرين صــوت الرجــل أن أتــرك االنتخابــات .ســألته عــن هويتــه،
فقــال إذا لــم تنســحيب ،ســنأيت إىل مزنلــك ونقتــك أنــت وزوجــك .ضحكــت وقلــت "كيــف تعــرف أنــي
ـررا نفــس الهتديــد .هاتفــت احلــزب
ســأفوز؟" فقــال "ســتفوزين" .أغلقــت اخلــط فاتصــل مــرة أخــرى مكـ ً
وأخربهتــم بمــا حــدث وقالــوا يل أاّل ّ أقلــق ألنــي يف محايــة املخابــرات .بعدهــا ،تلقيــت مكاملــة أخــرى مــن رجــل
ذي لكنــة عراقيــة قويــة يقــول فهيــا إنــي ســأفقد حيــايت إذا واصلــت االنتخابــات .عندمــا واجهتــه ،أخــرين
أين ســأدفع الثمــن .وتلقيــت اتصــال يف اليــوم التــايل ،هــذه املــرة مــن رقــم عــرايق يطالبــي بدفــع مليــون
دينــار ،لكنــي رفضــت .ثــم اتصــال آخــر يُطالبــي هــذه املــرة ـب  ٧٥٠ألــف دينــار .ثــم يف اليــوم التــايل تلقيــت
مكاملــة مــن صديقيت/صديــي تخربين/يخــرين أن هنــاك مقطــع فيديــو يل عــى فيســبوك يمثل خطــورة .كان
مقطــع فيديــو مز ّيــف نــره حســاب باســم أمحــد العســكري .عندمــا حققنــا يف األمــر ،اكتشــفنا أن احلســاب
ُ
ـورا بنــاء عــى طلــب حــزيب .يف الهنايــة ،وجــد املحــايم الخــاص يب
أنــئ يف ديب .انســحبت مــن االنتخابــات فـ ً
مقيمــا يف رأس اخليمــة (اإلمــارات العربيــة املتحــدة) واعــرف بأنــه تلــى
الشــخص الــذي أنشــأ احلســاب .كان
ً
 ٥٠٠٠دوالر مــن قبــل حــزب ســيايس عــرايق لنــر الفيديــو .كان فيديــو تزييــف عميــق ،ويُشــر لكــوين عــى
عالقــة بأحــد طــايب ،رجــل ســعودي .وضعــوا وجه ــي عــى مقطــع فيديــو لشــخص آخــر.
التحرش اإللكتروني
ب.
ّ
التحــرش اإللكــروين شــكل رســائل أو منشــورات أو صــور متكــررة تُســتخدم لرتهيــب الناشــطات
يتخــذ
ّ
يف املجــال العــام ألغــراض سياســية وشــخصية .يف العــراق ،يبــدو أن هنــاك عــدد كبــر مــن الــركاء الذكــور
ممــن يســتخدمون ّ
منصــات اإلنرتنــت كوســيةل للرتهيــب واإلهانــة وفــرض الســيطرة .يمكــن لذلــك أن يبــدأ
بالــركاء الذيــن يراقبــون ســلوك رشيكاهتــن عــى وســائل التواصــل االجتمــايع ،ويمتـ ّ
ـد ليشــمل اإلســاءة
عــر وســائل التواصــل االجتمــايع ،والهتديــد ،وينهت ــي بمشــاركة مــا يمكــن اعتبــاره صــور ومقاطــع فيديــو
محيمــة .وتعـ ّ
ـارا
ـد الهتديــدات باالعتــداء اجلســدي أمـ ًـرا شـ ً
ـائعا مــع هــذا النــوع مــن التحـ ّ
ـرش؛ واألكــر انتشـ ً
شــائعا،
أمــرا
هــو االبــزاز .إن املطالبــة بمبالــغ كبــرة مــن املــال مقابــل احلفــاظ عــى "رشف" املــرأة يُعــد
ً
ً
وكذلــك املطالبــة بخدمــات جنســية .ويُســتخدم مصطلــح "عنــف الرشيــك احلميــم" يف هــذا الســياق ،ويشــر
إىل الــزوج أو الصديــق الذكــر الــذي يمــارس اإلســاءة اإللكرتونيــة ،باســتخدام اســراتيجيات متصــة بالتنمــر
(((3
ـورا
العاطــي عــى أرض الواقــع .يف حالــة الصديــق الذكــر ،غال ًبــا مــا تكــون مشــاركة مــا يمكــن اعتبــاره صـ ً
خطــرة مصحو ًبــا بطلــب خدمــات جنســية.

 34منظمة الصحة العاملية (" )٢٠٢١فهم ومعاجلة العنف ضد املرأة" .منظمة الصحة العاملية .متاح عىل:
[ https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77432/WHO_RHR_12.36_eng.pdfتم الوصول إليه يف  ١٩سبتمرب .]٢٠٢١
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مؤخــرا عــى
أصبحــت هــذه املمارســات شــائعة يف العــراق ،لدرجــة أن الدرامــا التليفزيونيــة الــي عُ رضــت
ً
ـرش اإللكــروين اخملتلفــة ،وفحصــت
التلفزيــون العــرايق بعنــوان "فــروس" ،تتبعــت عـ ً
ـددا مــن أشــكال التحـ ّ
ـرش اإللكــروين عــى اجملتمــع العرايق
مظاهرهــا وتداعياهتــا عــى أرض الواقــع .وتناولــت السلســة تأثــر التحـ ّ
والعالقــات األرسيــة ،وتحـ ّ
ـدت يف الوقــت نفســه دور القيــم األبويــة والدينيــة يف كيفيــة تعامــل اجملتمــع العرايق
َ
مــع مثــل هــذه الحــاالت .مــن خــال القصــص املتناقــة ،لوحــظ أن ردود الفعــل العامــة عــى املسلســل كانــت
خمتلطــة ،ومــع ذلــك اعرتفــت معظــم مــن أجريــت معهن/معهــم املقابــات بــأن املسلســل يعكــس قضيــة
شــديدة األهميــة للبــد.
دراسة حالة :فاتن ،ربة مزنل
بــدأت أتلــى هتديــدات مــن أحــد أقــرب أصدقــاء زويج عــر منصــات التواصــل االجتمــايع .بــدأ بالقــول إنــه
ـرب منــه .ثــم جــاء إىل املــزل ذات يــوم وحــاول
ـورا وتفاصيــا ً شــخصية إلكرتون ًيــا مــا لــم أتقـ ّ
سيشــارك صـ ً
ملــي أمــام زويج .صدمــت عندمــا بــدأ زويج يف التقــاط صــور ملــا يجــري .بعدهــا ،هـ ّ
ـددين زويج بنــر الصــور
ا إنــه ســيطلقين .طــردين مــن املــزل ،واضطــررت إىل اصطحــاب أطفــايل والذهــاب
عــى اإلنرتنــت قائــ ً
ألخــي .وصــل األمــر إىل املحكمــة ألنــه كان يطلــب املــال مــن عائلــي .يف الهنايــة ،اســتخدم حجــة عــدم
اســتقرار حالتــه العقليــة ،ولــم تتــم مقاضاتــه.
دراسة حالة :دينا ،موظفة حكومية ،األنبار
لــم يكــن وقتً ــا طويــا ً قــد مــى عــى زوايج حــن بــدأت صــوري يف الظهــور عــى حســابات فيــس بــوك
ا حــى أدركــت أن زويج الجديــد وراء
اخملتلفــة ألشــخاص بالــكاد أعرفهــم .لــم يســتغرق األمــر وقتً ــا طويــ ً
والــدي مــن أجــل املــال .تركتــه ،فبــدأ بعــد ذلــك يف نــر ادعــاءات عــى
كل هــذا ،وأنــه كان يحــاول ابــزاز
ّ
فيســبوك بأنــي كنــت أحــاول رسقــة املــال منــه ،ثــم اتصــل بأخــي عــى فيســبوك وهـ ّ
ـدد بنــر املزيــد مــن
ـي للعــودة إليــه مــن أجــل
صــوري إذا لــم تدخــل يه يف عالقــة معــه .ال يقبــل بالطــاق ،وأهــي يضغطــون عـ ّ
األطفــال .أنــا أعمــل يف القطــاع العــام ،والطــاق غــر مقبــول .ذهبــت إىل الرشطــة اجملتمعيــة ،فحاولــوا إقناعنا
باملصاحلــة .ذهبــت إىل املحكمــة ورشحــت كل يشء للقــايض ،فقــط ليخــرين أنــه رغــم فهمــه حملنــي ،إال
أنــه ال يوجــد قانــون يدعمــي .حاولــت بالطريقــة الرســمية ولــم أنجــح .حاولــت حــى ّ عــر األصدقــاء ألرى إن
كان بإمكاهنــم تغيــر رأيــه ولــم أنجــح ً
أيضــا.
ت .خطاب الكراهية
ً
وفقــا لليونســكو" ،يتموضــع خطــاب الكراهيــة اإللكرتونيــة يف تقاطــع تو ّتــرات متعــددة :إنــه تعبــر عــن
يح عــى الفــرص والتحديــات الــي
الزناعــات بــن اجملموعــات اخملتلفــة داخــل وبــن اجملتمعــات؛ وهــو مثــال ّ
معقــدا بــن احلقــوق واملبــادئ
تجلهبــا التقنيــات ذات اإلمكانــات املهولــة كاإلنرتنــت؛ كمــا يطــوي تواز ًنــا
ً
األساســية ،بمــا فهيــا حريــة التعبــر ،ومحايــة كرامــة اإلنســان ((3(".يســهدف خطــاب الكراهيــة اإللكرتونيــة
النســاء واألقليــات بشــكل أكــر ،ويُســتخدم كوســيةل لتطبيــع كراهيــة جمموعــة أو جمتمــع معــن.
ُذكــر تزايــد خطــاب الكراهيــة عــى اإلنرتنــت يف عــدد مــن التقاريــر والدراســات عــن العــراق .أكــر مــن  ٪٥٠مــن
ـزءا ال يتجــزأ مــن املجــال العــام
ســكان العــراق نَشــطون عــى وســائل التواصــل االجتمــايع الــي أصبحــت جـ ً
ـدى رئيسـ ًيا للنقــاش وتبــادل اآلراء ((3(.وقــد عــزّ زت اخلصوصيــة النســبية لإلنرتنــت ،ومــا يمكــن
العــرايق ،ومنتـ ً

 35جاجلياردون ،دانيت ،ج .ألفيس ،ت" .)٢٠١٥( .مكافحة خطاب الكراهية اإللكرتوين" .اليونسكو .متاح عىل:
[ https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233231تم الوصول إليه يف  ١٩سبتمرب ]٢٠٢١
 36فرانس " .)٢٠٢١( .٢٤تزدهر املعلومات املضلةل يف ساحات القتال االفرتاضية يف العراق" .متاح عىل:
https://www.france24.com/en/live-news/20210528-misinformation-thrives-in-iraq-s-virtual-battlegrounds
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للتفاعــات االفرتاضيــة أن توفــره مــن إخفــاء الهويــة ،نمــو حــوار الفئــات الضعيفــة عــى اإلنرتنــت .لكــن الــرد
عــى ذلــك كان انتشــار خطــاب الكراهيــة واملضايقــات والهتديــدات يف الفضــاء الرقــي ،مــن أجــل إســكات
تــك األصــوات الــي يُنظــر إلهيــا بوصفهــا تتحـ ّ
ـدى الرسديــات االجتماعيــة والسياســية الراســخة واملقبولــة.
اســهدفت الكثــر مــن هــذه االنهتــاكات عــى اإلنرتنــت ناشطات/نشــطاء يف حركــة االحتجــاج؛ ووجهــت إىل
املتظاهرات/املتظاهريــن اهتامــات باالنتمــاء الســيايس ملصالــح غربيــة وأمريكيــة ،وانعــدام الــوالء للعــراق.
يتعــرض الناشطات/نشــطاء للهتديــد عــر حســاباهتم عــى مواقــع التواصــل االجتمــايع ويوتيــوب حيــث يتــم
دورا ،إذ
نــر معلومــات واهتامــات زائفــة عمــد ًا مــن أجــل تشــويه نواياهــم .غال ًبــا مــا يلعــب النــوع االجتمــايع ً
يتــم اســهداف الناشــطات .وبحســب تقريــر معهــد التحريــر لسياســة الــرق األوســط،
حــول أتبــاع امليليشــيات الهاشــتاج الرائــج #بناتك_يا_وطــن  -الــذي انطلــق تضامنــ ًا مــع مســرات
ّ
 ١٣فربايــر النســائية  -إىل #عاهراتك_يا_وطــن .قامــت امليليشــيات ً
أيضــا بتلفيــق اهتامــات ال أســاس
لهــا عــى اإلنرتنــت ،حيــث زعمــت وجــود مخالفــات يف االعتصامــات واخليــام االحتجاجيــة .التهشــر
ً
معرضــات خلطــر "جرائــم
اجلنــي لــه عواقــب وخيمــة،
خاصــة عــى النســاء والفتيــات ،حيــث أهنــن ّ
(((3
الــرف".
كمــا وجــد التقريــر نفســه أن الهجمــات اإللكرتونيــة عــى هــؤالء الناشطات/الناشــطني يف املجــال العــام
العــرايق يمكــن أن تســفر عــن عنــف جســدي .يف أغســطس  ،٢٠٢٠انهتــت محــة تشــويه عــى اإلنرتنــت ضــد
قنــاة دجــة التلفزيونيــة بإحــراق مكاتهبــم ،بعــد انتشــار دعــوات ملهامجــة احملطــة عــى اإلنرتنــت ((3(.كانــت
هنــاك حــاالت مماثــة حيــث تــم اختطــاف املتظاهرات/املتظاهريــن أو اإلســاءة إلهيــن/م بعــد انتشــار اإلســاءات
(((3
والدعــوات إىل العنــف عــى اإلنرتنــت.
مؤخــرا ،أنتــج معمــل تكنولوجيــا الســام يف العــراق(" ((4معجــم مصطلحــات خطــاب الكراهيــة" مــن
ً
وســائل التواصــل االجتمــايع العراقيــة ((4(.ومــن خــال مراقبــة وســائل اإلعــام ،أشــار القامــوس إىل عــدد
مــن املصطلحــات الــي يمكــن تصنيفهــا عــى أهنــا كالم يحـ ّ
ـض عــى الكراهيــة ،مــن بيهنــا "عاهــرة" الــي
تســتخدم لتقويــض النســاء مــن خــال التشــكيك يف رشفهــن ورشف عائالهتــن و "إيمــو" كمصطلــح دال
عــى رهــاب املثليــة يســتخدم للتقليــل مــن جمتمــع امليــم  .LGBT+كمــا يعتــر تكتيــك شــائع لربــط واهتــام
النســاء بالتعاطــف مــع جمتمعــات امليــم يف العــراق وتمثيلهــا ،مــن أجــل تقويهضــن وموضعهتــن يف حــز ّتدمــر
ـم تدمــر اجملتمــع العــرايق .شــكل آخــر شــائع خلطــاب الكراهيــة عــى
القيــم التقليديــة واإلســامية ،ومــن ثـ ّ
ـددا،
السـنّة .مجـ ً
اإلنرتنــت ذو طبيعــة طائفيــة ،ويســهدف بشــكل خــاص أولئــك الذيــن يمكــن اعتبارهــم مــن ُ
إن اســتخدام مصطلــح "البعــي" كإهانــة يعتــر شــكاًل ً
شــائعا خلطــاب الكراهيــة ،ألنــه يشــر إىل انتمــاء
ً
ســابق بغيــض للنظــام الســابق.

 37شيا ،ج .واحلسين (" )٢٠٢١خطاب الكراهية ووسائل التواصل االجتمايع والعنف السيايس يف العراق :اجملتمع املدين االفرتايض واالضطرابات".
معهد التحرير لسياسة الرشق األوسط .متاح عىلhttps://timep.org/commentary/analysis/hate-speech-social-media-and-political-violence-in- :
[ iraq-virtual-civil-society-and-upheaval/تم الوصول إليه يف  ١٩سبتمرب .]٢٠٢١
 38قناة دجةل .ومقرها عمان ،مملوكة جلمال الكربويل ،سيايس عرايق يرتأس حزب احلركة الوطنية للتنمية واإلصالح (الحل) .ويه واحدة من القنوات
اإلخبارية األكرث شعبية يف العراق ،وهشدت عددً ا من الهجمات عىل مكاتهبا وهتديدات ضد صحفيهيا باإلضافة إىل إلغاء ترخيهصا للبث من قبل
 CMCبزعم إهانة الشيعة العراقيني يف سبتمرب  ٢٠٢٠لبث حفل موسييق خالل عاشوراء.
 39مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان (" )٢٠٢١انهتاكات وتجاوزات حقوق اإلنسان يف سياق التظاهرات يف العراق من ترشين األول (أكتوبر)
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ً
ووفقا للموقع هو "العمل عند تقاطع التكنولوجيا واإلعالم
معمل تكنولوجيا السالم يف العراق هو مبادرة من معهد الواليات املتحدة للسالم ()USIP
والبيانات البتكار وسائل فعّ الة لتقليل العنف حول العالم" .املزيد من املعلومات متاحة عىلhttps://www.usip.org/programs/peacetech-initiative :
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ال توجــد قوانــن تعالــج انتشــار خطــاب الكراهيــة يف العــراق بشــكل كاف .ودعــا تقريــر صــادر عــن منظمــة
هيومــن رايتــس واتــش يف عــام  ٢٠٢٠الحكومــة العراقيــة إىل إصــاح نظامهــا القانــوين فيمــا يتعلــق بحريــة
التعبــر ،موضحً ــا أن "القوانــن ذات الصياغــة املهبمــة  ...تســمح للمــديع العــام بتوجيــه اهتامــات جنائيــة
لــآراء الــي يعــرض علهيــا" بــداًل ً مــن الحــد مــن خطــاب الكراهيــة ((4(.يزعــم التقريــر أن اعتمــاد الحكومــة
مستخدما إلسكات املعارضة.
عىل قوانني عفا علهيا الزمن ،ظلت سارية منذ النظام البعيث ،ال يزال
ً
دراسة حالة :حليمة ،ناشطة ،البرصة
كنــت ناشــطة يف احتجاجــات ترشيــن عــام  ،٢٠١٩ونــرت بعــض الصــور لنفــي عــى مواقــع التواصــل
االجتمــايع .اتصلــت يب األمــم املتحــدة وســألت عمــا إذا كان بإمكاهنــم اســتخدام إحــدى صــوري يف تقريــر
كانــوا يكتبونــه عــن االحتجــاج .أعطيهتــم موافقــي وتــم نــره .يف اليــوم التــايل ،بــدأت الصــورة تنتــر عــى
مواقــع التواصــل االجتمــايع .وع ّلــق بعــض األشــخاص بشــكل إيجــايب ،ولكــن غالبيــة التعليقــات كانــت
ـي .أشــاروا بأنــي "خلعــت مالبــي" مــن أجــل األمــم املتحــدة .ثــم
ســلبية .قالــوا إنــي بعثيــة وأن أيب بعـ ّ
ـدي صــات يف الســفارات األمريكيــة والربيطانيــة ،وأين أعمــل معهــم .ليســت
بــدأت الشــائعات تنتــر بــأن لـ ّ
أي مــن هاتــن الســفارتني ،وكنــت أعمــل لــدى إحــدى منظمــات اجملتمــع املــدين
لــدي أيــة صــات مــع ّ
ّ
آنــذاك .اســتمر األمــر لفــرة .نــروا صــورة يل وأنــا أرتــدي ثيابـ ًـا مدنيــة وبــدون حجــاب وقالــوا إنــي أريــد أن
أكــون أمريكيــة .أحيا ًنــا يتــم نــر مقاطــع الفيديــو الخاصــة بعمــي مــن التلفزيــون عــى وســائل التواصــل
االجتمــايع ً
أيضــا؛ كمــا نــروا مقطــع فيديــو قديــم يل أتحــدث فيــه عــن التدخــل اإليــراين يف العــراق .بعــد
ذلــك ،تلقيــت الكثــر مــن الرســائل والهتديــدات ،عــى ســبيل املثــال "ســوف نــدوس رأســك بأحذيتنــا"،
وهوجــم رشيف .كانــت تــأيت غالبيــة الرســائل عــى فيســبوك ،ولكــن ً
أيضــا عــر الرســائل الخاصــة عــى
فيســبوك وكذلــك عــر الهاتــف .بعــد الفيديــو األخــر ،جــاءوا ومزّ قــوا إطــارات ســياريت خــارج مــزيل .كان هــذا
بعــد وصــول رســالة علهيــا صــورة للصــدر ،لكهنــم ربمــا فعلــوا ذلــك إلخافــي وحســب.
ث .انتحال الشخصية
ال آخـ ًـرا مــن
يعتــر فتــح حســاب شــخيص مزيــف باســم امــرأة بقصــد إلحــاق األذى وخلــق املتاعــب ،شــك ً
أشــكال العنــف اإللكــروين ،يشــيع اســتخدامه ومالحظتــه يف العــراق .بينمــا يمكــن اســتخدام انتحــال
الشــخصية لعــدد مــن األســباب ،مــن رسقــة الهويــة ،أو لتحقيــق مكاســب ماليــة ،أو لتشــويه ســمعة
الشــخصيات العامــة ،يبــدو أن األمــر يُســتخدم بشــكل أســايس يف العــراق لدوافــع سياســية ،مــن أجــل
تعريــض الشــخص املعــي ودائرتــه الداخليــة للخطــر.
دراسة حالة :ميسون ،صحفية ،املوصل
ً
الس ـنّية ومعاملهتــا
كان ذلــك يف عــام  ٢٠١٤عندمــا كنــا تحــت حكــم داعــش؛ نــرت
تعليقــا بشــأن القيــادة ُ
عــددا مــن التعليقــات ،بمــا يف ذلــك تعليــق يســأل ملــاذا لــم أســهدف القيــادة
للنازحات/نازحــن .تلقيــت
ً
الشــيعية يف رســاليت .ثــم الحظــت بعــد ذلــك ظهــور عــدد مــن الصــور الشــخصية يل إلكرتون ًيــا .قادتــي املزيــد
مــن التحقيقــات إىل العثــور عــى أن نفــس الشــخص الــذي تــرك التعليــق قــد أنشــأ حســابني عــى فيــس
بــوك باســي .عــى أحــد احلســابني ،بــدأ بمهامجــة احلشــد الشــعيب باســي ،وأرســل طلبــات صداقــة إىل
مجيــع جمموعــات االتصــال الخاصــة يب ،ودون أن يدركــوا احلقيقــة ،كان أصدقــايئ يتفاعلــون باإلعجــاب مــع
املنشــورات السياســية الــي اعتقــدوا أهنــا منشــورايت .تواصلــت مــع فيســبوك إللغــاء احلســاب لكهنــم لــم
ـدا .توقفــت عــن النــر لفــرة ثــم غــرت اســي عــى فيســبوك .وظللــت أحــاول
يــردوا .كنــت خائفــة جـ ً
إغــاق الصفحــة ثــم فجــأة أراين أحدهــم طريقــة إلغــاق الصفحــة بعــد حــوايل  ٩أهشــر.

 42هيومن رايتس ووتش .)٢٠٢٠( .قد نتصل بك يف أي وقت :حرية التعبري تحت الهتديد يف العراق .هيومن رايتس ووتش .متاح عىل:
[ https://www.hrw.org/report/2020/06/15/we-might-call-you-any-time/free-speech-under-threat-iraqتم الوصول إليه يف  ٨نوفمرب .]٢٠٢١
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ج .القرصنة والمالحقة
يف حــن تبــدو معــدالت املالحقــة عــى اإلنرتنــت منخفضــة يف العــراق ،ربما بســبب نقــص املعرفة فيمــا يتع ّلق
بكيفيــة التتبــع اجلغــرايف وتتبــع املواقــع ،تظــل وتــرة املراقبــة الرقميــة للناشطات/النشــطاء والصحفيــات/
صحفيــن عــى وجــه اخلصــوص ،غــر مُ ســجةل وبالتــايل غــر معروفــة .وتشــر بعــض األدلــة إىل أن الحكومــة
واجلماعــات املســلحة املتصــة هبــا ّ
توظــف تكنولوجيــا األمــن الســيرباين يف تتبــع االحتجاجــات والناشــطات/
النشــطاء رغــم عــدم إفــادة أي مــن النســاء اللــوايت تمــت مقابلهتــن مــن أجــل هــذا التقريــر بحــدوث أمــر
(((4
مماثــل.
انتشــارا ،وينعكــس ذلــك عــى مســودة قانــون مكافحــة
أمــا قرصنــة احلســابات اإللكرتونيــة فتعــد أكــر
ً
اجلرائــم اإللكرتونيــة .يف هنايــة املطــاف ،رفــض الربملــان القانــون وانتقدتــه منظمــات حريــة التعبــر واجملتمــع
املــدين ،حيــث اشــتمل عــى أحــكام بالســجن تصــل إىل  ٣ســنوات إضافــة إىل غرامــة كبــرة لــكل مــن
يُحكــم عليــه بهتمــة القرصنــة ((4(.مــرة أخــرى ،تقدمــت إفــادات باخــراق حســابات املتظاهــرات عــى نطــاق
واســع ،كمــا يتضــح مــن دراســات الحالــة أدنــاهُ .ت ّ
شــائعا،
أمــرا
عــد قرصنــة حســابات النســاء يف العــراق
ً
ً
ّ
ويعــد كال مــن فيســبوك وانســتجرام
وال ســيما لرسقــة الصــور الشــخصية أو احلميمــة بغــرض االبــزاز.
أكــر التطبيقــات الــي تتــم قرصنهتــا شــيوعً ا ،ويقــرح البعــض أن ذلــك بســبب إمكانيــة اســتخدام تــك
التطبيقــات كوســيةل إلنشــاء عالقــات رومانســية.
دراسات حالة من الرشطة اجملتمعية
تحــت رعايــة وزارة الداخليــةُ ،تعطــى قــوات الرشطــة والرشطــة اجملتمعيــة بعــض الســلطات للتعامــل مــع
تعرضــن لإلســاءة
اجلرائــم عــى املســتوى املحــي .تعمــل ضابطــات الرشطــة مــع الضحايــا املحليّــات ممــن ّ
والقرصنــة واالبــزاز عــى اإلنرتنــت ،للمســاعدة يف العثــور عــى مرتكــي أعمــال العنــف اإللكــروين،
وتقديمهــم إىل العدالــة .تعمــل الرشطيــات وجهـ ًـا لوجــه يف املــدارس والجامعــات ،وتتمتعــن بمكانــة رفيعــة
بــن النســاء والفتيــات ،وتقدمــن الدعــم القانــوين واملعنــوي عنــد الــرورة .ووجــد أحــد التقاريــر الصــادرة عــن
كليــة لنــدن لالقتصــاد ،والــذي يفحــص الــدور املتغــر للرشطــة اجملتمعيــة منــذ داعــش ،أن هنــاك قبــواًل ً
مزتايدا
ً
لفكــرة أن احتياجــات النســاء العراقيــات يمكــن تلبيهتــا بشــكل أفضــل مــن خــال قــوة رشطــة جمتمعيــة أكــر
(((4
تمثيــا ً للنــوع االجتمــايع.
1.لقــد عملنــا عــى قضيــة مــع فتــاة كانــت قــد بــدأت دراســها الجامعيــة لتوهــا ،عندمــا تلقــت رســائل
مــن رجــل يقــول إنــه أخــذ مجيــع صورهــا مــن حســاباهتا عــى وســائل التواصــل االجتمــايع .أراد خدمــات
جنســية مقابــل عــدم مشــاركة الصــور .لقــد رأى الرجــل كــم كانــت ذكيــة ،وشــعر بالغــرة كمــا نعتقــد.
عرفــت والدهتــا بمــا كان يحــدث ،لكهنــا المهتــا ّ
وهددهتــا بإخبــار والدهــا إىل أن تمكنا مــن إقنــاع األم بعدم
القيــام بذلــك .أوشــكت الفتــاة عــى تــرك الجامعــة ،ولكــن حلســن احلــظ تدخلــت إحــدى األخصائيــات
االجتماعيــات ،وحفظــت لهــا مكاهنــا يف الجامعــة .غــرت الفتــاة أرقامهــا وغــرت كل يشء يف طريقــة
اســتخدامها لوســائل التواصــل االجتمــايع.

 43بيت احلرية )٢٠٢١( .احلرية اإللكرتونية  :٢٠٢١العراق .متاح عىل[ https://freedomhouse.org/country/iraq/freedom-net/2021 :تم الوصول إليه يف ٢٦
أكتوبر .]٢٠٢١
 44منَا حلقوق اإلنسان ( )٢٠٢١ال يزال مرشوع قانون العراق الجديد الخاص بمكافحة اجلرائم اإللكرتونية يحتوي عىل أحكام إشكالية تقيد احلريات
األساسية .متاح عىلhttps://menarights.org/en/articles/iraqs-new-draft-law-combating-cybercrimes-still-contains-problematic-provisions :
[تم الوصول إليه يف  ٢٦أكتوبر .]٢٠٢١
 45واتكيزن ،ج ،.باردان ،ف .واجلربة ،أ" )٢٠٢١( .الرشطة املحلية يف العراق ما بعد داعش" .مركز الرشق األوسط  .LSEمتاح عىل:
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2.منــذ وقــت ليــس ببعيــد ،نــرت امــرأة عــى وســائل التواصــل االجتمــايع أهنــا أرمــة وأن حســاهبا قــد
تــم اخرتاقــه .رُسُقــت مجيــع صورهــا وأخربهــا الفاعــل أنــه سريســل صورهــا إىل عائلهتــا مــا لــم تتعــاون.
ً
مبلغــا مــن املــال ،فحاولــوا مفاوضهتــا عــى مبلــغ أكــر .لــم يكــن حســاهبا حمم ًيــا
وعرضــت علهيــم املــرأة
كمــا ينبــي ،وهــذه مشــكةل.
ح .الدعاية الشعبية الزائفة
يُســتخدم مصطلــح الدعايــة الشــعبية الزائفــة (أســروتريفنج) لوصــف احلمــات املنظمــة إلكرتون ًيــا ،حيــث
يتــم نــر رســائل محـ ّ
ـددة لدعــم أجنــدة بعيهنــا .و ُتعــد الدعايــة الشــعبية الزائفــة ذات الدوافع السياســية قضية
متناميــة ،كمــا رأينــا عــى ســبيل املثــال يف محــة االنتخابــات الرئاســية األمريكيــة لعــام  ،٢٠١٦واســتفتاء خروج
بريطانيــا مــن االتحــاد األورويب يف اململكــة املتحــدة ،والــراع الــرويس األوكــراين ،حيــث يتــم اســتخدام بوتــات
اجتماعيــة إلغــراق وســائل التواصــل االجتمــايع باملعلومــات املضلــة والدعايــة اإلعالميــة ((4(.يف العــراق،
تســتخدم مصطلحــات "اجليــوش اإللكرتونيــة" أو "الذبــاب اإللكــروين" لوصــف مجــوع املتصيّديــن والروبوتات
الــي أنشــأهتا القــوات السياســية واملســلحة لنــر معلومــات مضلــة ضــد أولئــك الذيــن يُنظــر إلهيــم بأهنــم
ـدا عــى الوضــع الراهــن ((4(.تعتــر الدعايــة الشــعبية الزائفــة ضــد الصحفيــات والناشــطات أمــر
يمثلــون هتديـ ً
شــائع ،وتتضمــن أشــكااًل ً أخــرى مــن العنــف اإللكــروين مثــل التضليــل القائــم عــى النــوع االجتمــايع،
وإســاءة اســتخدام الفيديــو والصــور ،باإلضافــة إىل خطــاب الكراهيــة القائــم عــى النــوع االجتمــايع.
دراسة حالة ،مىن ،ناشطة
بــدأ األمــر بعــد عــام  ٢٠١٨عندمــا شــاركت يف مظاهــرة يف البــرة .بــدأت أتلــى هتديــدات عــر وســائل التواصــل
االجتمــايع ،وغمــرت حســابات مزيفــة وســائل التواصــل االجتمــايع بصــورة يل يف القنصليــة األمريكيــة
منــذ عــام  .٢٠١٨جاءتــي هتديــدات مفادهــا "انتهب ــي لنفســك فنحــن نعلــم أيــن تعيشــن" .اســتمرت الهتديــدات
حــى ّ عــام  ،٢٠١٩حيــث كنــت أشــارك يف االحتجاجــات حيهنــا .بــدأت احلســابات املزيفــة عــى فيســبوك
وانســتجرام بنــر معلومــات خاطئــة عــي .قامــوا بتصويــر مقطــع فيديــو ،ووضعــوا وجه ــي عــى وجــه عامــة
يف اجلنــس ،قائلــن إنــي أحــاول تدمــر البــرة ونســائها .نــروا أشــياء هتاجــم رشيف ورشف عائلــي .يف عــام
 ،٢٠١٩كنــت أبـ ّ
ـث ب ًثــا ح ًيــا لالحتجاجــات وقامــوا باخــراق حســايب عــى انســتجرام وبــدأوا يف نــر رســائل
جنســية بغيضــة .أغلقــت احلســاب وفتحــت حســا ًبا آخـ ًـرا ،لكهنــم فعلوهــا مــرة أخــرى .ثــم بــدأت يف تلــي
هتديــدات بالقتــل يف امليــدان .جــاءين رجــل جمهــول يف خيمــي وقــال يل "إذا لــم تخــايف عــى نفســك فخــايف
عــى أرستــك" .يف ينايــر  ،٢٠٢٠بــدأت يف تلــي مكاملــات هاتفيــة بهتديــدات مماثــة .يف أغســطس  ،٢٠٢٠كانــت
هنــاك محاولــة الغتيــايل .بعــد إطــاق رسايح ،هامجــت بعــض الصفحــات املرتبطــة باجلماعات املســلحة رشيف
ـي
مــرة أخــرى .قالــوا إنــي كنــت أكــذب وأن األمــر لــم يكــن محاولــة اغتيــال ،بــل أن أيب هــو مــن أطلــق عـ ّ
ً
خوفــا عــى
الرصــاص أمــام مــزيل ألنــي كنــت عــى عالقــة غــر مرشوعــة برجــل .اآلن غــادرت البــرة
حيــايت.
خ .إساءة استخدام الفيديو والصور
كمــا ُذكــر يف أمثــة اإلســاءة اإللكرتونيــة املوضحــة سـ ً
ـابقا يف هــذا التقريــر ،تتــم مشــاركة الصــور ومقاطــع
الفيديــو إلكرتون ًيــا بشــكل متكــرر ألســباب مؤذيــة و بنوايــا خبيثــة .بشــكل عــام ،تكــون الصــور شــخصية

 46لورينك ،كتارزينا (" )٢٠٢١الدعاية الشعبية الزائفة السيايس اإللكرتوين يف محةل االنتخابات الرئاسية بالواليات املتحدة لعام  ."٢٠٢٠االتحاد األورويب
للبحوث السياسية .متاح عىل[ https://ecpr.eu/Events/Event/PaperDetails/57652 :تم الوصول إليه يف  ٢٧أكتوبر .]٢٠٢١
 47بيت احلرية )٢٠٢١( .احلرية اإللكرتونية  :٢٠٢١العراق .متاح عىل[ https://freedomhouse.org/country/iraq/freedom-net/2021 :تم الوصول إليه يف ٢٦
أكتوبر .]٢٠٢١
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وغال ًبــا مــا تكــون محيميــة ،ويف بعــض األحيــان جنســية .يف كثــر مــن الحــاالت ،يتــم التالعــب بالصــور أو يتــم
خلــق مقاطــع فيديــو مزيفــة تتضمــن ممارســة املــرأة فعــل جنــي .وعــادة مــا يشــمل األمــر االبــزاز ،وغال ًبــا
ـم الطعــن
مــا ُتطلــب العالقــات اجلنســية باإلضافــة إىل املــال مقابــل منــع مشــاركة الصــور إلكرتونيــا ومــن ثـ ّ
يف رشف املــرأة.
دراسة حالة ،هسري
رصت قريبــة مــن صديــق للعائــة كان يأخــذين إىل الجامعــة وقــال إنــه يريــدين زوجــة لــه .مــع اقرتابنــا ،أرســلت
لــه صــوري عــر واتســاب .ذات يــوم كنــت يف حفــل خطوبــة ،وســمعت أحدهــم يقــول إنــه كان خمطو ًبــا
ألخــرى وســيزتوجها .عندمــا ســألته عمــا يحــدث ،قــال يل إن والدتــه ال تريــده أن يزتوجــي .بعدهــا ،بــدأ
االبــزاز ،وعندمــا تجاهلــت طلباتــه بــدأ نــر الصــور الــي شــاركهتا معــه.
دراسة حالة ،أم ياسمني
بــدأ رجــل عالقــة مــع ابنــي طال ًبــا يدهــا للــزواج .اكتشــفنا يف الهنايــة أنــه كان مزتوجً ــا بالفعل .وكان يســتخدم
ً
ا للتواصــل مــع ابنــي ووجــدت زوجتــه الهاتــف وبعــض الصــور الــي تمــت مشــاركهتا بيهنمــا.
هاتفــا منفصـ ً
والــي بــدأت بإرســال الصــور إىل ابــي الــذي أراد قتــل أختــه .ثــم بــدأت بالنــر عــى فيســبوك وتيليجــرام.
كانــت تفتــح حســا ًبا وتنــر الصــور ثــم تغلــق احلســاب وتفتــح حســا ًبا جديـ ًـدا وتنــر الصــور مــرة أخــرى.
أمــرا ضــد
اســتمر األمــر ملــدة عــام .أرادت ابنــي االنتحــار .ذهبــت بالفعــل إىل رشطــة اجملتمــع وأصــدرت
ً
ـي التوقــف عــن القتــال بســبب التكلفــة املاليــة .أنــا خ ّياطــة،
الزوجــة وأخذهتــا إىل املحكمــة لكــن كان عـ ّ
وقــد اضطــررت إىل بيــع ماكينــي للحصــول عــى املــال الــازم لدفــع مصاريــف املحكمــة .كانــت حالــي
العاطفيــة مروعــة للغايــة .لــم أســتطع حــى ّ النــوم ليــاً.
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 .٨التهديد بالعنف
ـارا للعنــف اإللكــروين ضــد النســاء
عــى الرغــم مــن أن الهتديــد بالعنــف اإللكــروين هــو الشــكل األقــل انتشـ ً
عــى مســتوى العالــمً ،
وفقــا لدراســة وحــدة املعلومــات االقتصاديــة ،إال أنــه منتــر يف كل مــكان يف العــراق.
دراسة حالة :شريين
أســتخدم فيســبوك كمنصــة ولــدي عــدد كبــر مــن املتابعــن للبــث املبــارش ومقــاالت الــرأي الخاصــة يب .منــذ
حــوايل عامــن ،بــدأت العمــل والكتابــة والنــر حــول السياســة والحكومــة وامليليشــيات ومحلهتــم املســؤولية
ا يف النســاء .مــرة أخــرى
وكذلــك يف مواضيــع مثــل اجلنــس والعالقــات غــر التقليديــة واالتجــار بالبــر متمثـ ً
يف عــام  ،٢٠١٩نــرت شــي ًئا عــن الحكومــة ورئيــس الــوزراء والقــوة املزتايــدة للميليشــيات .نــر قــادة اجملموعــات
شــبه العســكرية (تــم حــذف األســماء ألســباب أمنيــة) مقطــع فيديــو يســخرون مــي .بــدأت أتلــى هتديــدات
عــر صابريــن نيــوز .((4(.عندمــا التقيــت بالســفري الكنــدي ،تــم نــر الصــور رغــم أننــا كنــا نتحــدث عــن حريــة
ـي اســم ابنــة الســفارات وهــذه إهانــة .قالــوا إن والــديت بعثيــة وأنــي أخــذت نقــود ًا مــن
الصحافــة .أطلقــوا عـ ّ
الســفارات .تــم اختطــايف يف الهنايــة بالقــرب مــن مكاتــب الــي يب يس ،وقالــت صابريــن نيــوز إنــي كنــت أقــوم
باختــاق الهتديــدات ولــدي أجنــديت الخاصــة .كنــت مرشــحة يف االنتخابــات املقبــة لكــي ســحبت ترشــي.
لقــد ُقتــل الكثــر مــن زمــايئ أو عــى األقــل أغلقــوا صفحاهتم الشــخصية عــى وســائل التواصــل االجتمايع.
دراسة حالة :هسام
أنــا أســتاذة جامعيــة يف القانــون بجامعــة املوصــل .ترشــحت يف انتخابــات عــام  ،٢٠١٤لكــن ســيطرت داعــش عــى
أدرســه غــر ديــي .يف عــام  ٢٠١٦بــدأت العمــل يف مشــاريع
املوصــل وغــادرت الجامعــة ألهنــم قالــوا إن مــا كنــت
ّ
احلريــة يف املوصــل مــع خميمــات النازحــن .ثــم عــدت إىل الجامعــة لكــي واصلــت العمــل يف مجــال حقــوق املــرأة
وحقــوق اإلنســان .بــدأت أتلــى هتديــدات ،خاصــة مقاطــع الفيديــو عــر فيســبوك .كانــوا يرســلون يل مقاطــع
فيديــو لنســاء يُقتلــن ويقطعــون رؤوهســن ويخــروين أن هــذا هــو مصــري .لقد أغلقــت صفحيت عىل فيســبوك.
تــم نــر الفيديوهــات بعــد أن ترشــحت يف االنتخابــات رغــم أنــي لــم أفــز .لقــد كانــوا مــن داعــش بالتأكيــد.
دراسة حالة :زينة
كنــت قــد نــرت صــورة ملستشــى الريمــوك ومــدى اتســاخه وقلــت أن مستشــى الريمــوك مــن أســوأ
املستشــفيات يف العاصمــة بغــداد .كان رأيي عــى صفحــي عــى وســائل التواصــل االجتمــايع .كتبــت
ً
أيضــا أن معظــم املــرىض يف مجيــع أنحــاء العالــم يدخلــون املستشــى وهــم مصابــون باملــرض ويخرجــون مهنــم
ً
للشــفاء .أمــا يف بدلنــا ،يذهــب املريــض إىل املستشــى وهــو مصــاب بمــرض واحــد ويخــرج مصابــا بمجموعــة
جــدا حيــث يتابعــي الكثــر مــن مســؤويل الصحــة .أخــذ شــخص
كبــرة مــن األمــراض .صفحــي بــارزة
ً
مــا لقطــة شاشــة مــن املنشــور ونقلــوه إىل مستشــى الريمــوك وادىع أن الصــورة تعــود إىل عــام  .٢٠٠٧ثــم
ـراء قانون ًيــا) بصفــي ناشــطة وقامــوا بوضــع اســي
ســمعت أهنــم ســيصدرون دعــوة ضــدي (ســيتخذون إجـ ً
والصــورة عــى موقعهــم عــى اإلنرتنــت .راجعــت وتحققــت مــن أن الصــورة الــي نرشهتــا يه بالتأكيــد واحــدة
حديثــة .لذلــك ،اتصلــت باملستشــى وطلبــت مهنــم أخــذ اســي وصــوري مــن موقعهــم عــى اإلنرتنــت .أنــا
أعمــل يف وزارة الكهربــاء الــي يديرهــا نفــس احلــزب الــذي يديــر وزارة الصحــة ولــم أرد أي مشــاكل .ثــم بــدأ
مديرهــم اإلعــايم هيامجــي وفجــأة اتصلــت يب قنــوات إعالميــة خمتلفــة تطلــب إجــراء مقابــات .هامجتــي
هــذه املؤسســة الحكوميــة كمواطنــة ،لنــري عــى اإلنرتنــت.

ّ
احلق شبه العسكرية .وبحسب تقرير حديث نرشة معهد واشنطن ،فإن أحد
 48أخبار صابرين هو حساب عىل تيليجرام مرتبط بجماعة عصائب أهل
أهدافه الرئيسية هو نرش معلومات مضلةل ضد الحكومة العراقية وحركة االحتجاج.

90

 .٩رد الفعل على العنف اإللكتروني
مــع وجــود القليــل مــن الترشيعــات للتعامــل مــع الهتديــد املتصاعــد للعنــف اإللكــروين ضــد النســاء ،يقــع
العــبء بشــكل أســايس عــى األفــراد املســهدفني بســوء املعامــة للتعامــل مــع املوقــف .عــى املســتوى
الفــردي ،هنــاك عــدد مــن اإلجــراءات الرئيســية املشــركة عــر اجملموعــات اخملتلفــة ،ويه غــر موجهــة
إىل إيجــاد الحلــول أو التعامــل مــع القضايــا املطروحــة .أوالً ،تعمــل النســاء عــى تكييــف عاداهتــن عــى
اإلنرتنــت .كامتناعهــن عــن اســتخدام صورهــن الخاصــة عــى وســائل التواصــل االجتمــايع ويف بعــض
األحيــان يســتخدمن صــور رســوم متحركــة أو صــور األطفــال كبديــل .غال ًبــا مــا يمارســن الرقابــة الذاتيــة
ويأخــذن يف االعتبــار أنــواع احملتــوى الــذي ينرشنــه ويشــاركنه .ال تســتخدم الكثــرات أســماءهن عنــد نــر أو
إعــادة نــر مقــاالت قــد تعتــر مثــرة للجــدل سياســ ًيا.
أعمــل يف وســائل اإلعــام منــذ أكــر مــن عــر ســنوات ولــم أكتــب أبــدً ا أي يشء يعــرض حيــايت
للخطــر  ...لقــد كتبــت عــن إيــران وأمريــكا وزواج األطفــال والطــاق .عندمــا أكتــب أي يشء قد يشــر
إىل حــزب معــن أو جــدول أعمــال ســيايس معــن ،فأنــا ال أســتخدم اســي ألنــي إذا فعلــت ذلــك،
فســأكون عرضــة للهتديــدات والقتــل .بمجــرد أن يُنــر شــي ًئا عــى اإلنرتنــت ،يُســجّ ل يف التاريــخ وال
ينســاه أحــد .بدلنــا بــد سياســات حزبيــة ولــن يتغــر يشء.
عندمــا تتصاعــد الهتديــدات ،تغلــق غالبيــة النســاء حســاباهتن عــى وســائل التواصــل االجتمــايع لفــرات
طويــة مــن الزمــن أو يفتحــن حســابات جديــدة بأســماء خمتلفــة .الصحفيات/صحفيــن والناشطات/النشــطاء
الذيــن تمــت مقابلهتــم وقــرروا مواصــة النــر رأوا أن حجــم الهتديــدات يزتايــد بشــكل كبــر وينتقــل للحيــاة
الواقعيــة .مثــل اضطرارهــم لــرك وظائفهــم ،مــع مــا يرتتــب عــى ذلــك مــن أرضار جســيمة لســبل العيــش
واالســتقالل .يعــد إغــاق احلســابات ً
ـائعا تقــوم بــه النســاء.
ـراء فرد ًيــا شـ ً
أيضــا إجـ ً
مــن املثــر للقلــق أن رشكات التكنولوجيــا الــي تمتــك منصــات التواصــل االجتمــايع الرئيســية ،فيســبوك
وانســتجرام ويوتيــوب ،تبــدو أهنــا ال تتحمــل ســوى القليــل مــن املســؤولية عــن احملتــوى املــيء واملبــز الــذي
تتــم مشــاركته عــى منصاهتــا .عــى الرغــم مــن حقيقــة أن عمالقــة وســائل التواصــل االجتمــايع طــوروا
سياســات تعديــل احملتــوى الــي هتــدف إىل تطبيقهــا يف حالــة اإلســاءة اإللكرتونيــة واملضايقــات اجلنســية،
ـعا للتفســر .وجــد تقريــر
إال أن األســاليب الــي يتــم تطبيقهــا وإنفاذهــا غــر واضحــة وتــرك مجــااًل ً واسـ ً
صــادر عــن معهــد احلــوار االســراتييج ( ،)ISDالــذي فحــص حجــم االنهتــاكات اإللكرتونيــة ضــد مرشــي
الكونجــرس األمريكــي خــال االنتخابــات الرئاســية لعــام  ،٢٠٢٠أن منصــات وســائل التواصــل االجتمــايع
تفتقــر إىل الشــفافية فيمــا يتعلــق بتطبيــق سياســات وعمليــات إدارة احملتــوى الخاصــة هبــم .كمــا وجــد أن
قــرارات إدارة احملتــوى الــي يقودهــا تحليــل احملتــوى اخلــوارزيم كانــت مهبمــة وغــر دقيقــة يف بعــض األحيــان؛
(((4
ومــع ذلــك ،كانــت رشكات التكنولوجيــا تعتمــد بشــكل كبــر عــى الــذكاء االصطنــايع ألســباب ماليــة.
نتيجــة لذلــك ،كانــت اإلســاءة عــى اإلنرتنــت عــى أســاس اجلنــس تمــر دون أن يالحظهــا أحــد ودون مواجهــة.
ذكــر تقريــر املركــز الــدويل للصحفيــن  /اليونســكو " ،"The Chillingالــذي يتعامــل مــع العنــف عــى اإلنرتنــت
ضــد النســاء ،أن منصــات وســائل التواصــل االجتمــايع ينظــر إلهيــا عــى أهنــا أكــر عوامــل التمكــن للعنــف
(((5
اإللكــروين ضــد الصحفيــات ،لكــن هــذه املنصــات تســتجيب (إىل حــد كبــر) بشــكل فاشــل للمشــكةل.

 49جريين ،يس .وماهاراسنجام-شاه (" .)٢٠٢٠شخصيات عامة ،غضب عام" .معهد احلوار االسرتاتييج .متاح عىل:
[ https://www.isdglobal.org/wp-content/uploads/2020/10/Public-Figures-Public-Rage-4.pdfتم الوصول إليه يف  ١٩سبتمرب .]٢٠٢١
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هنــاك قلــق مــن أن رشكات التكنولوجيــا تــرى أن تصاعــد العنــف اإللكــروين هــو انعــكاس لقضيــة العنــف يف
اجملتمــع وأن مــا يحــدث عــى اإلنرتنــت ال يشــجع عــى العنــف خــارج اإلنرتنــت .األدلــة عــى عكــس ذلــك
 مــن مقتــل الناشــطة النســوية والسياســية الربازيليــة مارييــل فرانكــو يف  ١٤مــارس  ٢٠١٨إىل اقتحــام البيــتاألبيــض يف  ٦ينايــر  ،٢٠٢١وكالهمــا بتحريــض مــن منشــورات عــى وســائل التواصــل االجتمــايع  -يزتايــد يف
مجيــع أنحــاء العالــم .يف العــراق( ،((5وجــدت النســاء أن رشكات التكنولوجيــا ال تســتجيب إلدعاءاهتــن ،وناقــش
الكثــرون الصــة الواضحــة بــن العنــف يف الواقــع والعنــف اإللكــروين (انظــر أدنــاه للحصــول عــى مزيــد
مــن التفاصيــل).
اتصلت بفيسبوك إلزالة احلساب (الوهيم) لكهنم لم يردوا.
مــا هــو الهــدف مــن اإلبــاغ عــن املضايقــات اإللكرتونيــة عندمــا يغلقــون صفحــات املبلــغ عهنــم الشــخصية
ولكــن هــؤالء ســيقومون بإنشــاء صفحــات أخــرى.
عــى املســتوى العاملــي ،كان هنــاك بعــض التحــركات مــن رشكات التكنولوجيــا للتعامــل مــع عنــف الرشيــك
احلميــم اإللكــروين ،لكــن أي يشء قــد يُنظــر إليــه عــى أن لــه بعــد ســيايس يبــدو أنــه ال يخضــع للفحــص
تبعـ ًـا ألصحــاب املصالــح الرئيســية يف هــذا املجــال .يظهــر هــذا ً
أيضــا يف العــراق عــى مســتوى الرشطــة .تعمــل
قــوة الرشطــة اجملتمعيــة حال ًيــا رس ًا للحفــاظ عــى اخلصوصيــة ومحايــة النســاء املتورطــات يف حــاالت التحــرش
اإللكــروينً .
وفقــا ألحــد ضبــاط الرشطــة اجملتمعيــة يف األنبــار" ،بينمــا نشــارك كل يشء لدينــا مــع أجهــزة
األمــن املركزيــة يف بغــداد ،عندمــا نجــد الجــاين ،نقــول لهــم إننــا نضعهــم بمواجهــة اجملتمــع" .قالــت مــن
أجريــت معهــا هــذه املقابــة أهنــا عندمــا لجــأت للرشطــة إن هدفهــم لــم يكــن مالحقــة املســيئني بــل تســوية
الخالفــات بــن الطرفــن .أكــدت أخــرى حــدث لهــا موقــف مشــابه مــع ضابــط رشطــة جمتمــي أضافــت أنــه
قــال لهــا "نحــاول إعطــاء صــورة جيــدة للمــرأة وتغيــر املواقــف االجتماعيــة واجملتمــع .نريــد رفــع دور املــرأة.
'لســوء احلــظ ،فــإن هــذا الهنــج ،يف حــن أنــه حســن النيــة ويقــدم حلــواًل ً قصــرة املــدى ملــرة واحــدة ،ال يفعــل
الكثــر لحــل القضايــا املهيمنــة املتمثــة يف كراهيــة النســاء ،واملحافظــة ،واإلفــات مــن العقــاب حيــث يمكــن
للجنــاة توقــع عقوبــات خمففــة ضدهــم .بــد ً
ال مــن ذلــك يُنصــح الضحايــا بالتحــدث إىل املعتــدي وإيجــاد حــل
بــن بعهضــم البعــض .نســبة قليــة مــن القضايــا الــي تــم فهيــا اإلدانــة ،هنــاك القليــل مــن الشــفافية حــول
القوانــن الــي تــم اســتخدامها ونقــص يف اإلجــراءات القانونيــة الواجبــة.
حىت لو أخربت رشطة اجملتمع أو أي شخص آخر ،هل سيناضلون ً
حقا من أجل حقويق؟
املقلــق أكــر هــو عــدم وجــود أي رد رســي مــن األجهــزة األمنيــة أو مؤسســات الدولــة عــى العنــف
اإللكــروين املدفــوع بدوافــع سياســية ،وال ســيما التفرقــة القائمــة عــى أســاس النــوع االجتمــايع واحلمالت
املضلــة والهتديــدات العنيفــة .الهجمــات عــى اإلنرتنــت ضــد الصحفيات/صحفيــن والناشطات/النشــطاء
والشــخصيات السياســية  -مثــل النســاء املرشــحات لالنتخابــات ُ -تــرك بــا رقابة ويســتمر اجلنــاة يف أفعالهم
مــع اإلفــات التــام مــن العقــاب .تــم إدخــال بعــض التدابــر مؤخـ ًـرا لتوفــر بعــض احلمايــة للنســاء املرشــحات
يف انتخابــات عــام  ،٢٠٢١مــع وجــود خطــوط ســاخنة خمصصــة للنســاء لتقديــم شــكاوى ضــد املعتديــن وســبل
اإلبــاغ عــن االنهتــاكات مبــارشة إىل الــوكالء القضائيــن الذيــن يتحايلــون عــى األجهــزة األمنيــة الــي ال يثــق
كثــرا .ومــع ذلــك ،هنــاك القليــل مــن األدلــة الــي تشــر إىل أي تغيــر يف الســلوك اإللكــروين أو أي
هبــا
ً
وســيةل رشعيــة للمالحقــة القانونيــة .علــق مجيــع مــن أجريــت معهــم املقابــات عــى نقــص الســبل املتاحــة.
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ال تشعر النساء باحلماية من قبل الدولة وقوانيهنا.
حاولــت بالطريقــة الرســمية ولــم أنجــح ،لــذا اضطــررت إىل تجربــة طريــق األصدقــاء وتغيــره
(املعتــدي) ،لكــن ذلــك لــم ينجــح ً
أيضــا.
ال أخرب أحدا ألنه ال يوجد أحد ألخربه .األشخاص الذين ستخربهم هم أنفهسم املعتدون.
تعتــر الروابــط الوثيقــة بــن أجهــزة إنفــاذ القانــون واألجهــزة األمنيــة واجلماعــات املســلحة يف العــراق إشــكالية
للغايــة( .((5يف حالــة العنــف اإللكــروين ضــد املــرأة ،تكــون اخلطــوط الفاصــة بــن املعتــدي والبطــل النصــر
غــر واضحــة تمامـ ًـا .يف هــذه الحالــة يكــون اإلنصــاف الرســي موضــع تنــازع واعــراض شــديد.

 52ريناد منصور" .شبكات القوة :احلشد الشعيب ودولة العراق" .تشاتام هاوس ٢٥ .فرباير  .٢٠٢١متاح عىل:
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/2021-03/2021-02-25-networks-of-power-mansour.pdf
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 .١٠عواقب العنف على اإلنترنت
يوفــر الوصــول إىل اإلنرتنــت ومنصــات التواصــل االجتماعيــة للنســاء والفتيــات منصــات تســمح لهــن بإيصــال
أصواهتــن وبالتــايل يدعــم املســاواة بــن اجلنســن ،كمــا هــو مذكــور يف الهــدف الخامــس مــن أهــداف التنميــة
املســتدامة ((5(.ومــع ذلــك ،فمــن الواضــح أن العديــد مــن النســاء العراقيــات يقمــن بمراقبــة أو حــى حــذف
أنفهســن مــن منصــات اإلنرتنــت بســبب أرضار العنــف وســوء املعامــة اإللكــروين .كمــا ذكرنــا سـ ً
ـابقا يف هــذا
التقريــر ،ترتاجــع النســاء عــن املجــال العــام والنقــاش العــام .عــى املســتوى الشــعيب ،يالحــظ مــن هــذا أن
املواقــف األبويــة أصبحــت أكــر رســوخً ا .تقــل احتماليــة املشــاركة اإللكرتونيــة للنســاء والفتيــات أو غــر ذلــك
ً
خوفــا مــن التعــرض لإليــذاء .كمــا أن اخلــوف والرتهيــب يجعلهــن يعــدن النظــر يف
مــع نظرائهــن مــن الرجــال
وجودهــن يف املــدارس والجامعــات ،وهــو مــا ال يبــر باخلــر بالنســبة ملســتقبل النســاء والفتيــات يف العــراق
عــى املــدى الطويــل .اإلســاءة واملضايقــات اإللكرتونيــة لــن تــؤدي إال إىل زيــادة ترســيخ الفجــوة الرقميــة بــن
اجلنســن ،ونتيجــة لذلــك تصبــح األدوار اجلنســانية راســخة باعتبارهــا الوضــع الراهــن.
تغــادر الصحفيــات والناشــطات مد ًنــا مثــل بغــداد والبــرة إىل مــدن مثــل أربيــل والســليمانية يف منطقــة
الحكــم الــذايت الكرديــة بح ًثــا عــن األمــان النســي .هــذا يمنعهــن مــن اإلبــاغ واملشــاركة يف األحــداث الــي
تحــدث عــى األرض يف التجمعــات الكــرى ،مثــل حركــة االحتجــاج واالنتخابــات .وهكــذا اسـتُبعدت وجهــات
النظــر البديــة وحقــوق املــرأة مــن املناقشــات العامــة .يقــوض تجاهــل أصــوات النســاء وقلهتــا تعدديــة وســائل
ا عن
اإلعــام ويجعلهــا يف خطــر .يتــم إدانــة الصحفيــات الــايت اشــهرن بطبيعهتــن اجلريئــة واملتحديــة ،فضـ ً
ـاء ورجــااًل ً عــى حــد ســواء  -بحيــث يتم
اســتعدادهن لتجــاوز القواعــد واألدوار النمطيــة ،مــن قبــل أقراهنــن  -نسـ ً
اهتامهــن بالتحريــض عــى خطــاب الكراهيــة والعنــف اإللكــروينً ،
وفقــا لبعــض املقابــات.
ويــؤدي خطــاب الكراهيــة تجــاه النســاء والشــعور الســائد بأهنــن "حصلــن عــى مــا يســتحققن" إىل اســتمرار
ـادرا يف البــدان األخــرى،
العنــف عــى اإلنرتنــت .هــذا النــوع االجتمــايع مــن إلقــاء اللــوم عــى الضحيــة ليــس نـ ً
وغال ًبــا مــا يتــم اســتكماله بتنظيــم ومراقبــة مــا تنــره الصحفيــات عــى وســائل التواصــل االجتمــايع مــن
قبــل املؤسســات اإلعالميــة الــي يعملــن هبــا ((5(.وبالتــايل ،يتعــرض وصــول اجلمهــور إىل املعلومــات وجمموعــة
واســعة مــن وجهــات النظــر للخطــر بشــكل مزتايــد مــن خــال القيــود املفروضــة عــى مــا تكتبــه الصحفيــات
أو بدفعهــن التخــاذ القــرار بــرك مهنهتــن.
هنــاك بعــض األدلــة الــي تشــر إىل أن النســاء يف السياســة أكــر عرضــة ملواجهــة التالعــب والفســاد
واالســتغالل العنيــف للســلطة ((5(.إذا كان هــذا هــو الحــال ،فــإن العنــف اإللكــروين ضــد النســاء العراقيــات
اللــوايت لدهيــن طموحــات سياســية أو يرغــن ببســاطة يف املشــاركة يف النقــاش الســيايس يمكــن اعتبــاره يف
ـدا للمجتمــع العــرايق بــأرسه وليــس النســاء فقــط .كمــا ذكرنــا سـ ً
ـابقا يف هــذا التقريــر ،فــإن
هنايــة املطــاف هتديـ ً
االســهداف اإللكــروين للنســاء يف السياســة لــه تأثــر عىل اســتعدادهن للرتشــح ملنصــب أو الدخــول يف نقاش
ســيايس .أولئــك الــايت ينخرطــن يف العمليــات السياســية ،مــن خــال اإلعــان عــن ترشــحهن للمناصــب
السياســية وإدارة احلمــات السياســية ،يتعرضــن لضغــوط للرقابــة الذاتيــة للحفــاظ عــى مناصهبــن .ال
يتــم تثبيــط النســاء فقــط عــن دخــول املهــن السياســية ،ولكــن التصــور العــام للمــرأة يف السياســة يصبــح
متحــزا بشــكل مزتايــد .مــع عــدم وجــود تمثيــل لألصــوات النســائية اخملتلفــة يف املجــال الســيايس ،فــإن
ً

 53االتحاد الدويل لالتصاالت "ICTS" )٢٠٢١( .من أجل عالم مستدام :الهدف  .٥اجلنس.االتحاد الدويل لالتصاالت .متاح عىل:
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آفــاق الديمقراطيــة املوضوعيــة والشــامةل تتعــرض للتحــدي وستســتمر اإلجــراءات واملمارســات االنتخابيــة
احلزبيــة يف اجتيــاح العــراق .ال تعمــل املعلومــات املضلــة واملضايقــات الــي ترعاهــا الدولــة عــى أســاس النــوع
االجتمــايع عــى إســكات األصــوات املعارضــة واملنتقديــن ملــن هــم يف الســلطة فحســب ،بــل تشــر األبحــاث
(((5
إىل أهنــا ســتؤثر ســل ًبا يف الهنايــة عــى صنــع السياســات وعمليــات صنــع القــرار يف العــراق.
ال يمكــن التقليــل مــن تأثــر العنــف اإللكــروين ضــد النســاء عــى الصحــة العقليــة يف مجيــع اجملموعــات.
تضمــن إعــان األمــم املتحــدة بشــأن القضــاء عــى العنــف ضــد املــرأة إســاءة املعامــة النفســية كشــكل مــن
أشــكال العنــف القائــم عــى النــوع االجتمــايع .أبلغــت مجيــع النســاء اللــوايت تمــت مقابلهتــن عــن فقــدان
الثقــة ومشــاعر القلــق واألرق واخلــوف عــى أمــان أرسهــن .تــؤدي الضغــوط اجملتمعيــة للتوافــق مــع القوالــب
النمطيــة اجلنســانية إىل اخلــوف مــن الحكــم واالســتبعاد مــن جمتمعاهتــن ،األمــر الــذي أدى يف بعــض الحاالت
القصــوى إىل تفكــر النســاء يف االنتحــار.
مــن دوايع القلــق بشــكل خــاص وجــود دليــل عــى وجــود عالقــة مبــارشة يف العديــد مــن الحــاالت بــن العنــف
املبــارش والعنــف االفــرايض يف العــراق .أبلغــت النســاء يف مجيــع اجملموعــات كيــف أن الهتديــدات اإللكرتونيــة
تبعهــا الهتديــدات اجلســدية .بالنســبة للنســاء الــايئ يتعرضــن لعنــف وابــزاز الرشيــك احلميــم ،فقــد أبلغــن
مجيعــا أنــه بــدأ إلكرتون ًيــا ثــم انتقــل إىل الواقــع مــع التعــرض لذلــك مــن األزواج والــركاء احلميمــن وزوجــات
ً
الــركاء احلميمــن واألصدقــاء الذيــن يتقاطعــن معهــم يف املــزل أو املدرســة عــى ســبيل املثــال .كمــا أفــادت
صحفيات/صحفيــن وناشطات/نشــطاء ً
أيضــا بوجــود عالقــة مبــارشة بــن اإلســاءة واملضايقــات عــى وســائل
التواصــل االجتمــايع ،والــي قــد تبــدأ كخطــاب يحــض عــى الكراهيــة ثــم تتصاعــد إىل هتديــدات عنيفــة
وأذى يف الواقــع .تقــدم دراســات الحالــة الــواردة يف هــذا التقريــر أدلــة مــن قطــع اإلطــارات إىل االختطــاف.
تقــدم الهنايــات املأســاوية لتــارا فــارس ورهيــام يعقــوب أمثــة وحشــية عــى أســوأ مــا يمكــن أن يحــدث

استنتاج
يرســم هــذا التقريــر صــورة قاتمــة لحالــة العنــف عــى اإلنرتنــت ضــد النســاء يف العــراق .يتخــذ العنــف
اإللكــروين عــدة أشــكال خمتلفــة ويســهدف النســاء يف مجيــع املجــاالت مــع اســتجابة قليــة مــن املســؤولني
أو رشكات التكنولوجيــا .ونتيجــة لذلــك ،تســتمر التضحيــة بحقــوق النســاء واملســاواة بــن اجلنســن.
ترتاجــع النســاء عــن احليــاة العامــة واحليــاة السياســية ،وبذلــك يتحقــق هــدف إســكات أصــوات النســاء.
هــذا اإلســكات يشــكل تحــدي لدليمقراطيــة واألمــن القــويم ويثــر القلــق بشــكل خــاص يف حالــة العــراق،
البــد الــذي ال يــزال يعــاين مــن الــراع وعــدم االســتقرار .مــع اقــراب موعــد االنتخابــات املتنــازع علهيــا
ووجــود شــباب يطالــب بالتغيــر ،لــم يــأت وقــت أكــر إلحاحً ــا واحتياجـ ًـا ملعاجلــة عــدم املســاواة االجتماعيــة
والسياســية يف العــراق أكــر مــن اآلن.
ا عــن
تســود املواقــف األبويــة واملحافظــة يف العــراق ،وتوجــه العمليــات الترشيعيــة والسياســية ،فضــ ً
التفاعــات االجتماعيــة واجملتمعيــة .ومــع ذلــك ،تســتمر النســاء يف االنخــراط يف املجــال العــام بــإرادة للتغيــر.
وبنــاء عليــه ،يســتخلص هــذا التقريــر االســتنتاجات التاليــة:
ً
1.يعكــس النظــام البيــي الرقــي وجهــات النظــر األبويــة واملحافظــة الســائدة يف اجملتمــع العــرايق .يتــم
الحكــم عــى النســاء ومحاكمهتــن عــى أســاس جنهســن ومظهرهــن اجلســدي ومواءمهتــن مــع املفاهيــم
النمطيــة ألدوار املــرأة يف اجملتمــع .تُســتخدم اللغــة املعاديــة للمــرأة والصــور اجلنســية بشــكل شــائع

 56دي ميكو ،لوسينا وويلفور ،كريستينا (" .)٢٠٢١املعلومات املضلةل اجلندرية يه مشكةل أمن قويم" .معهد بروكينغز .متاح عىل:
[ https://www.brookings.edu/techstream/gendered-disinformation-is-a-national-security-problem/تم الوصول إليه يف  ١٩سبتمرب .]٢٠٢١
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لتقويــض النســاء الناشــطات عــى اإلنرتنــت ويف املجــال العــام .عندمــا يتــم اســتخدام املبــادرات اجملتمعيــة
ً
عمقــا حيــث يواجــه
للتعامــل مــع العنــف اإللكــروين ،تصبــح األعــراف والتسلســل الهــريم األبــوي أكــر
اجلنــاة الذكــور القليــل مــن العقــاب و ُتجــر النســاء والفتيــات الضحايا/الناجيــات عــى التفاعــل مــع
جالدهيــن.
2.يتــم اســتخدام العنــف اإللكــروين كأداة سياســية إلســكات النســاء واألصــوات املعارضــة والصحافــة
النقديــة عــن عمــد .وهــذا يعــي أن الفاعلــن السياســيني هــم مــن بــن املعتديــن الرئيســيني ومرتكــي
العنــف اإللكــروين .لــم يتــم حــل القضايــا البــارزة املتعلقــة باملعلومــات املغلوطــة الــي تخــص النــوع
نتيجــة لذلــك ،أصبحــت االعتــداءات أكــر غــزارة حيــث يشــعر الرجــال
االجتمــايع وخطــاب الكراهيــة.
ً
باجلــرأة عــى التــرف دون أي خــوف مــن التبعــات.
3.العنــف عــى اإلنرتنــت لــه تأثــر يف الواقــع .إن التأثــر عــى الصحــة العقليــة للمــرأة ،وتراجعهــا عــن
العمــل املربــح لتجنــب الهتديــدات اجلســدية ،كلهــا مخاطــر عــى املســاواة بــن اجلنســن وحقــوق املــرأة.
مــع تراجــع النســاء عــن احليــاة السياســية ،تتضــاءل فــرص الســام واألمــن .تــأيت الهجمــات اجلســدية
يف أعقــاب الهتديــدات اإللكرتونيــة وتتقلــص مســاحة االتصــاالت اآلمنــة وحريــة التعبــر بشــكل أكــر.
4.السياســات واملمارســات الحاليــة للتعامــل مــع العنــف عــى اإلنرتنــت يف العــراق غــر فعالــة .اإلجــراءات
الفرديــة الــي اتخذهتــا النســاء اللــوايت تعرضــن للعنــف اإللكــروين ،والــي تشــمل الرقابــة الذاتيــة
والحــذف الكامــل مــن وســائل التواصــل االجتمــايع ،يه حال ًيــا املــاذ الوحيــد الــذي تــراه النســاء متاحً ــا
لهــن .املؤسســات الرســمية متورطــة يف ممارســة العنــف اإللكــروين ،يف أحســن األحــوال بســبب عــدم
اســتجابهتا ،ويف أســوأ األحــوال مــن خــال عالقهتــا مــع اجلماعــات املســلحة الــي تشــارك يف أعمــال
العنــف عــى اإلنرتنــت وخارجهــا .رشكات التكنولوجيــا ،الــي ال تســتجيب ً
أيضــا ،تفتقــر إىل الشــفافية
والفعاليــة يف هنجهــا تجــاه املضايقــات واالعتــداءات واالبــزاز اإللكــروين.
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 .١١التوصيات
لقــد أصبــح موضــوع العنــف عــى اإلنرتنــت ضــد املــرأة مصــدر قلــق عاملــي وتطالــب العديــد مــن اجلهــات
الفاعــة الرئيســية باتبــاع هنــج موحــد ملعاجلــة هــذه املشــكةل .مــع وضــع هــذا يف االعتبــار ،يقــدم هــذا التقريــر
التوصيــات التاليــة الــي تأكــد عــى اجملهــودات املتكــررة الــي نهشدهــا يف ســياقات أخــرى مشــاهبة للعــراق.
منظمات اجملتمع املدين واجملتمع واملؤسسات الدينية
●يجــب تطويــر برامــج حمــو األميــة الرقميــة واملواطنــة يف املــدارس والكليــات الــي تعلــم الشــابات والشــباب
كيفيــة التعــرف عــى األشــكال اخملتلفــة للعنــف اإللكــروين والتعامــل معهــا .ونرشهــا يف مجيــع أنحــاء
العــراق .يجــب ً
أيضــا تعليــم النســاء والرجــال ممارســات االتصــال األخالقيــة اإللكرتونيــة.
الرشيك احملتمل :التكنولوجيا من أجل السالم ،Tech 4 Peace/العراق.
●يجــب إنشــاء وتعزيــز اخلطــوط الهاتفيــة الســاخنة الــي تســمح للمــرأة باإلبــاغ عــن حــوادث العنــف
اإللكــروين بأمــان ودون الكشــف عــن هويهتــا ودون االضطــرار إىل التعامــل مبــارشة مــع خدمــات األمــن.
الرشيــك احملتمــل.Free Press Unlimited :
●يجــب وضــع هنــج موحــد حلقــوق املــرأة واملســاواة بــن اجلنســن والــذي يشــمل القــادة الدينيــن والقبليــن
واملــدارس والجامعــات وكذلــك منظمــات اجملتمــع املــدين .الرشيــك احملتمــل :األمــل  /منظمــة العــون
العــام.
●تعــد املراقبــة املســتمرة للهجمــات والعنــف اإللكــروين ضــد النســاء أمـ ًـرا رضور ًيــا لزيــادة الــويع باملخاطــر
الــي يتعــرض لهــا كل مــن النســاء والرجــال عــى حــد ســواء .هنــاك إمكانيــة للعمــل مــع املنظمــات
اإلقليميــة والدوليــة لتطويــر أســاليب املراقبــة واالســتجابة الــي تتناســب مــع الســياق الخــاص للعــراق.
املنظمات اإلعالمية
ـزءا ال يتجــزأ مــن ســامة الصحفيــات وأماهنــن.
●تعتــر ورش العمــل حــول الســامة واألمــان الرقــي جـ ً
يجــب أن توفــر مجيــع املؤسســات اإلعالميــة التدريــب عــى كيفيــة محايــة حســابات اإلنرتنــت وحســابات
وســائل التواصــل االجتمــايع باإلضافــة إىل التدريــب عــى التعامــل مــع البيئــة العدائيــة والــذي يتضمــن
كيفيــة مكافحــة التحــرش اإللكــروين .الرشيــك احملتمــل :إنرتنيــوز.
●يجــب إنشــاء آليــات اإلبــاغ وشــبكات التضامــن يف غــرف األخبــار أو عــر املنظمــات الصحفيــة مثــل
االتحــاد الوطــي للصحفيــن ،النقابــة الوطنيــة ،والــي ستشــجع النســاء عــى اإلبــاغ عــن أي حــوادث
اعتــداء عــى اإلنرتنــت .السياســات التنظيميــة لدعــم ســامة املــرأة واملســاواة بــن اجلنســن يه مفتــاح
النجــاح عــى املــدى الطويــل لوســائل اإلعــام املســتقةل ،وتدخالهتــا لدعــم النســاء اللــوايت يتعرضــن
لإلســاءة اإللكرتونيــة أمــر بالــغ األهميــة.
رشكات التكنولوجيا ووسائل التواصل االجتمايع
ـزا عــى اإلنســان يف إدارة احملتــوى ال يعتمــد فقــط عــى اخلوارزميــات
●يجــب التفكــر يف هنــج أكــر تركـ ً
للتعــرف عــى خطــاب الكراهيــة والهجمــات اجلنســانية عــى املــدى القصــر إىل املتوســط .يحتــاج
جــدا مــن الهتديــدات
املرشفــون البرشيــون إىل التدريــب الــكايف مــن أجــل التعــرف عــى أنــواع محــددة ً
وخطــاب الكراهيــة الــي هتيمــن عــى عالــم اإلنرتنــت العــرايق.
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●مــن غــر املقبــول تــرك النســاء اللــوايت يتعرضــن للعنــف اإللكــروين دون اســتجابة مــن املنصــات .يجــب
تطويــر وســائل وعمليــات أكــر كفــاءة لإلبــاغ عــن إســاءة االســتخدام اإللكــروين تتســم بالشــفافية
والشــمول مــن قبــل رشكات وســائل التواصــل االجتمــايع.
الحكومة الوطنية
ال تعمــل األطــر الترشيعيــة القائمــة عــى دعــم املــرأة والدفــاع عهنــا يف العــراق .اإلصــاح القانــوين مطلــوب
وتطويــر السياســات الــي تتعامــل بشــكل مبــارش مــع املضايقــات والعنــف اإللكــروين جــزء ال يتجــزأ مــن
ضمــان ســامة النســاء والفتيــات إلكرتون ًيــا مــع إظهــار اســتعداد الحكومــة للتصــدي جلميــع أشــكال العنف.
تحتــاج الحكومــة العراقيــة إىل العمــل بشــكل وثيــق مــع منظمــات اجملتمــع املــدين لرفــع مســتوى الــويع
العــام بمخاطــر العنــف اإللكــروين مــع رفــع الثقــة العامــة يف مبــادرة مشــركة بــن القطاعــن العــام والخــاص.
يبــدو أن املفوضيــة العليــا املســتقةل لالنتخابــات قــد اتخــذت تدابــر ناجحــة خــال االنتخابــات الوطنيــة يف
أكتوبــر  ٢٠٢١لضمــان تقليــل أعمــال العنــف يف ذلــك اليــوم إىل الحــد األدىن .ومــع ذلــك ،يمكــن للمفوضيــة أن
دورا إضاف ًيــا يف تقديــم الدعــم للمرشــحات ،وضمــان ســامهتن كجــزء مــن مســؤوليهتا العامــة للحــد
تلعــب ً
مــن العنــف االنتخــايب وضمــان تمثيــل الســكان املتنوعــن يف العــراق وتمكيهنــم مــن املشــاركة.
تحتــاج قــوة الرشطــة اجملتمعيــة إىل مزيــد مــن الدعــم لتقديــم املســاعدة للنســاء يف العــراق يف مجيــع املحافظات
العراقيــة .يجــب ً
أيضــا تمثيــل النســاء يف قــوى اجملتمــع عــى مجيــع املســتويات ،حيــث مــن املرجــح أن وجــود
النســاء يهســل الوصــول للنســاء والفتيــات الــايئ يواجهــن ســوء املعامــة والعنــف.
اجملتمع الدويل واملنظمات الحكومية الدولية
دورا مــن خــال الضغــط عــى الحكومــة العراقيــة ومؤسســاهتا
يتعــن عــى اجملتمــع الــدويل أن يلعــب ً
الحكوميــة وشــبه الحكوميــة ذات الصــة للتعامــل مــع العنــف عــى اإلنرتنــت ضــد املــرأة بجديــة أكــر
والتعامــل مــع مرتكبيــه وعواقبــه بشــكل أكــر فاعليــة .يجــب عــى االتحــاد األورويب واملانحــن اآلخريــن
النظــر يف كيفيــة تخصيــص املنــح يف العــراق ومكافــأة الحكومــة العراقيــة عــى اإلجــراءات الــي اتخذهتــا
حلمايــة النســاء والفتيــات إلكرتون ًيــا.
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المراجع
عــي ،زهــرة" )٢٠١٨( .املــرأة والنــوع االجتمــايع يف العــراق :بــن بنــاء األمــة والتــرذم" ،مطبعــة جامعــة
كامربيــدج :كامربيــدج .عايــدة القيــي" )٢٠٢٠( .تحليــل جنســاين للمهشــد اإلعــايم يف العــراق" .انرتنيــوز.
متـ�اح عـلى https://internews.org/wp-content/uploads/legacy/2020-04/Internews_gender-analysis_me� :
[ dia_landscape_iraq_2020-04.pdfتــم الوصــول إليــه يف  ١٩ســبتمرب .]٢٠٢١
اخلــري ،طائــف (" )٢٠٢٠النســاء العراقيــات منخرطــات يف النضــال مــن أجــل حقوقهــن" .كليــة لنــدن
لالقتصــاد .متــاح عــىhttps://blogs.lse.ac.uk/mec/2020/06/15/iraqi-women-are-engaged-in-a-struggle- :
[for-their-rightsتــم الوصــول إليــه يف  ١٩ســبتمرب ]٢٠٢١
باجيــك ،أيســاندرا (" )٢٠١٩عــرات النســاء العراقيــات ضحايــا االبــزاز اجلنــي اإللكــروين" .العــريب الجديــد.
متاح عــىhttps://english.alaraby.co.uk/analysis/iraqi-women-victim-online-sexual-blackmail :
[تم الوصول إليه يف  ١٩سبتمرب .]٢٠٢١
بــور ،إم ،تشــارون  ،إن ووانجــرود  ،إل" )٢٠١٨( .ســد الفجــوة السياســية بــن اجلنســن للحد من الفســاد ".مركز
حقـ�وق اإلنسـ�ان .معهـ�د ميشيلسـ�ن https://www.u4.no/publications/close-the-political-gender-gap-to-re� .
[ duce-corruption.pdfتــم الوصــول إليــه يف  ١٩ســبتمرب .]٢٠٢١
يب يب يس نيــوز (" )٢٠١٨املرشــحات العراقيــات يف االنتخابــات اللــوايت تــم اســهدافهن بســوء املعامــة
يحصلــن عــى دعــم األمــم املتحــدة" .يب يب يس .متــاح عــىhttps://www.bbc.co.uk/news/world-middle- :
[ east-43894391تــم الوصــول إليــه يف  ١٩ســبتمرب .]٢٠٢١
يب يب يس (" .)٢٠٢٠مقتــل ناشــطة يف البــرة جــراء اســهداف مســلحني للمتظاهريــن" .يب يب يس نيــوز عــى
اإلنرتنــت .متــاح عــى[ https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-53847648 :تــم الوصــول إليــه يف ٦
نوفمــر ]٢٠٢١
كاالغــان ،لويــس والصاحلــي ،ســواداد ( ،)٢٠١٩صحيفــة ذا تايمــز "وفــاة تــارا فــارس :احلقيقــة املشــؤومة عــن
مقتــل املؤثريــن العراقيــن"https://www.thetimes.co.uk/article/tara-fares-iraq-instagram-shot-baghdad- .
[0v2c3r37pتــم الوصــول إليــه يف  ٢٥أكتوبــر .]٢٠٢١
ســيداو (" .)٢٠١٩العنــف القائــم عــى النــوع االجتمــايع والتميــز ضــد النســاء والفتيــات يف العــراق" .متــاح
عــىhttps://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/IRQ/INT_CEDAW_CSS_:
[ IRQ_40949_E.docxتــم الوصــول إليــه يف  ٨نوفمــر .]٢٠٢١
دي ميكــو ،لوســينا (" )٢٠٢٠الهتديــدات اإللكرتونيــة للمشــاركة السياســية للمــرأة والحاجــة إىل هنــج متماســك
متعــدد األطــراف للتعامــل معهــا" .هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة .متــاح عــى:
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/65/egm/di%20meco_on[ line%20threats_ep8_egmcsw65.pdf?la=en&vs=1511تــم الوصــول إليــه يف  ١٩ســبتمرب .]٢٠٢١
[ ]1دي ميكــو ،لوســينا وويلفــور ،كريســتينا (" .)٢٠٢١املعلومــات املضلــة اجلندريــة يه مشــكةل أمــن قــويم".
معهـ�د بروكينغـ�ز .متـ�اح عـلى https://www.brookings.edu/techstream/gendered-disinformation-is-a-na� :
[ tional-security-problem/تــم الوصــول إليــه يف  ٢٧أكتوبــر .]٢٠٢١
وحدة املعلومات االقتصادية (" )٢٠٢١قياس انتشار العنف اإللكرتوين ضد النساء".
متاح عىل[ https://onlineviolencewomen.eiu.com/ :تم الوصول إليه يف  ١٩سبتمرب .]٢٠٢١
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إنلــوي ،ســينثيا" .٢٠١٠ .حــرب نيمــو ،حــرب إيمــا :فهــم نســوي حلــرب العــراق" .مطبعــة جامعــة كاليفورنيــا:
كاليفورنيــا.
فولتــن  ،ســايمون" )٢٠٢١( .تكافــح النســاء العراقيــات للهــروب مــن ســوء املعامــة مــع تصاعد العنــف األرسي".
اجلزيــرة .متــاح عىل:
https://www.aljazeera.com/features/2021/2/12/iraqi-women-struggle-to-escape-abuse-as-domestic-vio[ lence-risesتــم الوصــول إليــه يف  ١٩ســبتمرب .]٢٠٢٠
فورســر  ،ك .)٢٠١٦( .مــوت جــو كوكــس" :الدعــوة إىل أخــذ الهتديــدات العنيفــة تجــاه النائبــات عــى حممــل
الجــد" .متــاح عــى:
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/jo-cox-dead-violent-threats-online-abuse-natalie[ mcgarry-trolls-a7086436.htmlتــم الوصــول إليــه يف  ٦نوفمــر .]٢٠٢١
[" ]1االهتمامات اجلنسانية ( )٢٠٢١الدولة تحت اجملهر" :العراق .متاح عىل:
[ http://www.genderconcerns.org/countries-in-focus/iraq/تم الوصول إليه يف  ٢٥أكتوبر .]٢٠٢١
فرانس " .)٢٠٢١( .٢٤تزدهر املعلومات املضلةل يف ساحات القتال االفرتاضية يف العراق" .متاح عىل:
https://www.france24.com/en/live-news/20210528-misinformation-thrives-in-iraq-s-virtual[ battlegroundsتــم الوصــول إليــه يف  ٢٦أكتوبــر .]٢٠٢١
بيت احلرية )٢٠٢١( .احلرية عىل اإلنرتنت  :٢٠٢١العراق .متاح عىل:
[ https://freedomhouse.org/country/iraq/freedom-net/2021تم الوصول إليه يف  ٢٦أكتوبر .]٢٠٢١
جاجليــاردون ،دانيــت ،ج.ألفيــس  ،ت" .)٢٠١٥( .مكافحــة خطــاب الكراهيــة اإللكــروين" .اليونســكو .متوفــر
عنــد:
[ https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233231تم الوصول إليه يف  ١٩سبتمرب .]٢٠٢١
جرييــن ،يس .وماهاراسنجام-شــاه (" .)٢٠٢٠شــخصيات عامــة ،غضــب عــام" .معهــد احلــوار االســراتييج .متــاح
عىل :
[ https://www.isdglobal.org/wp-content/uploads/2020/10/Public-Figures-Public-Rage-4.pdfتــم الوصــول
إليــه يف  ١٩ســبتمرب .]٢٠٢١
هوبــر جــاي ،وكامــرود أل" )٢٠١٦( ،العنــف ضــد املــرأة يف االنتخابــات :إطــار عمــل للتقييــم واملراقبــة
واالســتجابة" .املؤسســة الدوليــة لألنظمــة االنتخابيــة .متــاح عــى:
[ https://www.ifes.org/sites/default/files/vawie_framework.pdfتم الوصول إليه يف  ١٩سبتمرب .]٢٠٢١
هيومن رايتس ووتش )٢٠٢٠( .العراق" :مرشوع قانون سكراب لتقييد حرية التعبري" .متاح عىل:
https://www.hrw.org/news/2020/11/25/iraq-scrap-bill-restrict-free-speech
[تــم الوصــول إليــه يف  ٢٧أكتوبــر .]٢٠٢١هيومــن رايتــس ووتــش" .)٢٠٢٠( .قــد نتصــل بــك يف أي وقــت :حريــة
التعبــر تحــت الهتديــد يف العــراق" .هيومــن رايتــس ووتــش .متــاح عــى:
https://www.hrw.org/report/2020/06/15/we-might-call-you-any-time/free-speech-under-threat-iraq
[تم الوصول إليه يف  ٨نوفمرب .]٢٠٢١
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االتحــاد الــدويل لالتصــاالت "ICTS" )٢٠٢١( .مــن أجــل عالــم مســتدام :الهــدف  .٥اجلنــس .االتحــاد الــدويل
لالتصــاالت .متــاح عــى:
[ https://www.itu.int/en/sustainable-world/Pages/goal5.aspxتم الوصول إليه يف  ١٩سبتمرب .]٢٠٢٠
لورينــك ،كتارزينــا (" )٢٠٢١الدعايــة الشــعبية الزائفــة السياســية اإللكرتونيــة يف محــة االنتخابــات الرئاســية
بالواليــات املتحــدة لعــام  ."٢٠٢٠االتحــاد األورويب للبحــوث السياســية .متــاح عــى:
[ https://ecpr.eu/Events/Event/PaperDetails/57652تم الوصول إليه يف  ٢٧أكتوبر .]٢٠٢١
ريناد منصور" .شبكات القوة :احلشد الشعيب ودولة العراق" .تشاتام هاوس ٢٥ .فرباير  .٢٠٢١متاح عىل:
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/2021-03/2021-02-25-networks-of-power-mansour.pdf
[تــم الوصــول إليــه يف  ٢٥أكتوبــر .]٢٠٢١
م َنــا حلقــوق اإلنســان (" )٢٠٢١ال يــزال مــروع قانــون العــراق الجديــد الخــاص بمكافحــة اجلرائــم اإللكرتونيــة
يحتــوي عــى أحــكام إشــكالية تقيــد احلريــات األساســية" .متــاح عــى:
https://menarights.org/en/articles/iraqs-new-draft-law-combating-cybercrimes-still-contains-problemat[ ic-provisionsتــم الوصــول إليــه يف  ٢٦أكتوبــر .]٢٠٢١
ميســرول ،يس (" )٢٠١٨كيــف تنتــر املعلومــات املضلــة عــى وســائل التواصــل االجتمــايع  -ومــاذا تفعــل
حيــال ذلــك" .معهــد بروكينغــز .متــاح عــى:
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2018/05/09/how-misinformation-spreads-on-social[ media-and-what-to-do-about-it/تــم الوصــول إليــه يف  ١٩ســبتمرب .]٢٠٢١
خدمــات مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية  )٢٠٠٥( OCHAنســاء عراقيــات يقمــن باعتصــام
ثالــث للمطالبــة بحقوقهــن يف الدســتور الجديــد .متــاح عــى:
https://reliefweb.int/report/iraq/iraqi-women-hold-third-sit-demonstration-demand-rights-new-consti[ tutionتــم الوصــول إليــه يف  ٢٧أكتوبــر .]٢٠٢١
خدمــات مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية " )٢٠٢٠( OCHAكوفيــد ١٩-يفاقــم العنــف القائــم
عــى النــوع االجتمــايع يف العــراق" .OCHA .متــاح عــى:
[ https://reliefweb.int/report/iraq/covid-19-exacerbating-gender-based-violence-iraq-enarkuتــم الوصــول
إليــه يف  ١٩ســبتمرب .]٢٠٢١
مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية حلقــوق اإلنســان (" )٢٠٢٠الســامة يف املــزل ،وَ هــم بالنســبة لعــدد كبــر
ـدا مــن النســاء يف العــراق .املفوضيــة الســامية حلقــوق اإلنســان" .متــاح عــى:
جـ ً
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DomesticViolenceIraq.aspx
[تم الوصول إليه يف  ٢٥أكتوبر .]٢٠٢١
مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية حلقــوق اإلنســان (" )٢٠٢١انهتــاكات وتجــاوزات حقــوق اإلنســان يف ســياق
التظاهــرات يف العــراق مــن أكتوبــر  ٢٠١٩إىل أبريــل  ".٢٠٢٠يونــايم .متــاح عــى:
[ https://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/Demonstrations-Iraq-UNAMI-OHCHR-report.pdfتــم
الوصــول إليــه يف  ٢٦أكتوبــر .]٢٠٢١
معمل تكنولوجيا السالم (" )٢٠٢١وسائل التواصل االجتمايع والرصاع يف العراق" .متاح عىل:
[ https://www.peacetechlab.org/iraq-lexiconتم الوصول إليه يف  ١٩سبتمرب .]٢٠٢١
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بوســييت،ج ،.شــابري ،ن .وماينــارد ،دي وآخــرون" .ذا تشــيلينج :االتجاهــات العامليــة يف العنــف عــى اإلنرتنــت
ضــد الصحفيــات" .اليونســكو .متــاح عــى:
[ https://en.unesco.org/sites/default/files/the-chilling.pdfتم الوصول إليه يف  ١٩سبتمرب .]٢٠٢١
شــيا،ج .واحلســي (" )٢٠٢١خطــاب الكراهيــة ووســائل التواصــل االجتمــايع والعنــف الســيايس يف العــراق:
اجملتمــع املــدين االفــرايض واالضطرابــات" .معهــد التحريــر لسياســة الــرق األوســط .متــاح عــى:
https://timep.org/commentary/analysis/hate-speech-social-media-and-political-violence-in-iraq-virtu[ al-civil-society-and-upheaval/تــم الوصــول إليــه يف  ١٩ســبتمرب .]٢٠٢١
سيلفا ،جون" )٢٠١٩( .اكتشاف "جهات فاعةل سيئة عىل وسائل التواصل االجتمايع" .متاح عىل:
[ https://newslit.org/educators/civic-blog/spotting-social-media-bad-actors/تــم الوصــول إليــه يف ١٩
ســبتمرب .]٢٠٢١
تجيل م .و فرحان س" .)٢٠١٨( .ترشيح املرأة والعنف ضد املرأة يف السياسة العراقية" .جدلية .متاح عىل:
[ https://www.jadaliyya.com/Details/37780تم الوصول إليه يف  ١٩سبتمرب .]٢٠٢١
برنامج األمم املتحدة اإلنمايئ (" .)٢٠١٨العراق :عدالة النوع االجتمايع والقانون" .متاح عىل:
https://arabstates.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Iraq%20Country%20Assessment%20-%20En[ glish_0.pdfتــم الوصــول إليــه يف  ٢٧أكتوبــر .]٢٠٢١
برنامــج األمــم املتحــدة اإلنمــايئ وهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة ٢٠٢٠ .حمــرران" .الهويــات املتضاربــة :العالقــة بــن
الذكوريــة والنســويات والتطــرف العنيــف يف آســيا" .األمــم املتحــدة.
إعالن األمم املتحدة ( )٢٠٢١بشأن القضاء عىل العنف ضد املرأة .متاح عىل:
[ https://undocs.org/en/A/RES/48/104تم الوصول إليه يف  ٢٥أكتوبر .]٢٠٢١
اتفاقية األمم املتحدة للمرأة ( )٢٠٢١بشأن القضاء عىل مجيع أشكال التميزي ضد املرأة .متاح عىل:
[ https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htmتم الوصول إليه يف  ٢٥أكتوبر .]٢٠٢١
هيئة األمم املتحدة للمرأة ( )٢٠٢١حقائق وأرقام .متاح عىل:
[ https://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts-and-figuresتــم
الوصــول إليــه يف  ١٩ســبتمرب .]٢٠٢١
واتكيــز  ،ج  ،بــردان  ،ف واجلربــا  ،أ" )٢٠٢١( .الرشطــة املحليــة يف العــراق بعــد داعــش" .مركــز الــرق األوســط
يف  .LSEمتــاح عــى:
[ http://eprints.lse.ac.uk/111567/2/LocalPolicinginIraqPostISIL.pdfتم الوصول إليه يف  ١٩سبتمرب .]٢٠٢١
منظمة الصحة العاملية (" )٢٠٢١فهم ومعاجلة العنف ضد املرأة" .منظمة الصحة العاملية .متاح عىل:
[ https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77432/WHO_RHR_12.36_eng.pdfتــم الوصــول إليــه يف
 ١٩ســبتمرب .]٢٠٢١
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بناء السالم المستدام من خالل التمكين
االقتصادي في العراق
تشرين األول ٢٠٢٢

الملخص التنفيذي
تــرح هــذه الدراســة الروابــط بــن مشــاركة املــرأة يف بنــاء الســام وتمكيهنــا االقتصــادي .بعــد عــر مقابــات
نوعيــة مــع األطــراف املعنيــة الرئيســية مــن املوصــل وبغــداد ،باإلضافــة إىل مراجعــة مكتبيــة للبيانــات ضمــن
البحــث حــول "املــرأة والســام واألمــن" ،تســتنتج الدراســة الحاجــة إىل توجيــه املزيــد مــن االهتمــام إىل
التمكــن االقتصــادي كجــزء ال يتجــزأ مــن برامــج بنــاء الســام .وتلفــت هــذه الدراســة االنتبــاه إىل التحد ّيــات
والفــرص باإلضافــة إىل أفضــل املمارســات فيمــا يتعلــق بدمــج التمكــن االقتصــادي وبنــاء الســام .كمــا
ـاء عــى تقييــم دقيــق وواقــي لالقتصــاد العــرايق ،وتحديــد مهــارات
تــويص بتصميــم برامــج لســبل العيــش بنـ ً
املــرأة وقدراهتــا بــداًل ً مــن احتياجاهتــا فقــط ،ودعــم العمــل اجلمــايع للمــرأة لضمــان خلــق الثقــة االجتماعيــة
والتماســك االجتمــايع ،ممــا سيســاهم يف عمليــات بنــاء الســام.
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 .١المقدمة
ـتمرارا نظـ ًـرا لرتكــز
ـاما أكــر اســتدامة واسـ
ث َ ُبــت أن مشــاركة املــرأة يف برامــج بنــاء الســام تعــزّ ز وتخلــق سـ ً
ً
((((((،
املــرأة املتصاعــد عــى املصاحلــة والتنميــة االقتصاديــة يف مفاوضــات الســام.
ويشــمل ذلــك مشــاركة
املــرأة يف العمليــات الترشيعيــة ،وعمليــات صنــع القــرار وتولهيا مكانــة يف أدوار اجملتمــع املــدين واألدوار القيادية.
يف هــذه الدراســة ،يتــم تعريــف بنــاء الســام ببنــاء رأس مــال اجتمــايع ،والــذي يشــر إىل خلــق عالقــات بــن
األفــراد بغــرض خلــق "شــبكات اجتماعيــة ومعايــر املعامــة باملثــل والجــدارة بالثقــة" .وينتــج عــن رأس املــال
(((
االجتمــايع قيــم مدنيــة مثــل التســامح والقبــول والثقــة املتبادلــة ممــا ســيهسل التعــاون بــن األشــخاص.
عـ ً
ـزا أقــل عــى التمكــن االقتصــادي للمــرأة ،وتتنــاول تأمــن
ـادة مــا تضــع برامــج بنــاء الســام التقليديــة تركـ ً
ســبل العيــش كمشــكةل ثانويــة ،أو تعاجلهــا بشــكل منفصــل ،بــداًل ً مــن تبــي آليــة متكامــة لبنــاء الســام.
بالرغــم مــن ذلــك ،فــإن برامــج ســبل العيــش الــي تتفاعــل مــع املــرأة لتقليــل الفقــر وعــدم املســاواة ال تقــدر
بثمــن .عــادة مــا تكــون النســاء هــن األكــر تأثـ ًـرا باحلــرب والــزوح ،وكنتيجــة العتمادهــن ماد ًيــا يف كثــر مــن
األحيــان عــى نظرائهــن مــن الذكــور ،يواجهــن انعــدام األمــن .ويف حــاالت الــزاع ومــا بعــد الــزاع ،يتصاعــد
انعــدام األمــن هــذا بســبب افتقــار وســائل ســبل العيــش .بالتــايل ،يجــب أن يشــمل بنــاء الســام برامــج ســبل
العيــش مــن أجــل بنــاء رأس املــال االجتمــايع للتقليــل مــن انعــدام األمــن .ويمكــن أن تــراوح هــذه الفــرص
معــا يف املجــال
مــن دعــم األعمــال الــي تقودهــا النســاء إىل خلــق املزيــد مــن املســاحات اآلمنــة للنســاء للعمــل ً
العــام.
يف حــن أن هنــاك برامــج هامــة خمصصــة للتمكــن االقتصــادي للمــرأة ،إال أن هــذا املوضــوع ال يــزال غــر
مــدروس بشــكل كبــر (((.ويتــم التعامــل مــع الدراســات الحاليــة الــي تق ّيــم التمكــن االقتصــادي كجــزء
مــن برامــج بنــاء الســام يف العــراق كمجــال بحــي متمــز (((.مــن خــال استكشــاف الروابــط الداخليــة بــن
التمكــن االقتصــادي وبنــاء الســام ،تح ّلــل هــذه الدراســة أنشــطة الربجمــة االقتصاديــة الــي هتــدف إىل
املســاهمة يف بنــاء الســام مــن خــال تعزيــز الثقــة والتماســك االجتمــايع ،باإلضافــة إىل مشــاركة املــرأة
يف احليــاة العامــة ،وبالتــايل تســتخدم الدراســة مصطلــح "هنــج بنــاء الســام للتمكــن االقتصــادي" .وهتــدف
هــذه الدراســة إىل تســليط الضــوء عــى حقيقــة أن هنــج الربجمــة االقتصاديــة نفســه يمكــن أن يســاهم يف بنــاء
الســام ،عندمــا يتــم إجــراؤه بطريقــة هتــدف إىل تعزيــز الثقــة االجتماعيــة وبالتــايل رأس املــال االجتمــايع،
مــع زيــادة مشــاركة املــرأة يف املجــال العــام .للقيــام بذلــك ،أو ً
ال ُتحــدد هــذه الدراســة بإيجــاز حمــركات االقتصــاد
ً
ثانيــا ،تمعــن النظــر يف برامــج بنــاء الســام يف العــراق يف
العــرايق وأدوار املــرأة يف إطــار االقتصــاد العــرايق.
الوقــت الحــايل .ويتبــع ذلــك تحليــل للعالقــة بــن التمكــن االقتصــادي للمــرأة والســام الدائــم ،مــع الرتكــز
ـرا ،تقــدم هــذه الورقــة توصيــات بشــأن السياســات إىل املنظمــات
عــى التحديــات وأفضــل املمارســات .وأخـ ً
الدوليــة غــر الحكوميــة ذات الصــة ( )INGOsومؤسســات الدولــة.

1

هيئة األمم املتحدة للمرأة" .حقائق وأرقام .املرأة والسالم واألمن".
 ،https://www.unwomen.org/en/what-we-do/peace-and-security/facts-and-figuresتم الوصول إليه يف .٢٠٢٢/١/٢٧

2

نانيس ليندبورج .معهد الواليات املتحدة للسالم" .الدور األسايس للمرأة يف بناء السالم".٢٠١٧ .
 ،https://www.usip.org/publications/2017/11/essential-role-women-peacebuildingتم الوصول إليه يف .٢٠٢١/٠١/٢٧

3

وحيدا :اهنيار وهنضة اجملتمع األمريكي" .نيويورك ،إصدارات سايمون وشوسرت الورقية.٢٠٢٠ ،
روبرت د.بوتنام" :لعب البولينج
ً

4

ريليف ويب" .نحو التمكني االقتصادي للمرأة يف العراق".٢٠١٨ .
 ،https://reliefweb.int/report/iraq/towards-women-s-economic-empowerment-iraq-enarتم الوصول إليه يف .٢٠٢١/٠١/٢٨

5

برنامج األمم املتحدة للتنمية" ،التمكني االقتصادي للمرأة :إدماج املرأة يف االقتصاد العرايق".٢٠١٢ .
 .https://www.iq.undp.org/content/iraq/en/home/library/womens_empowerment/publication_1.htmlتم الوصول إليه يف .٢٠٢١/١/٣٠
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 .٢المنهجية
تتكــ ّون الدراســة مــن مراجعــة مكتبيــة دقيقــة ومقابــات شــخصية .تغطــي املراجعــة املكتبيــة معظــم
املعلومــات الحديثــة عــن برامــج التمكــن االقتصــادي للمــرأة يف العــراق ،باإلضافــة إىل البحــث الســابق
الــذي تــم إجــراؤه ضمــن إطــار عمــل املــرأة واألمــن وبنــاء الســام يف املنطقــة .وتــم اســتخدام تــك املفاهيــم
جلمــع البيانــات األصليــة مــن خــال مقابــات شــبه منظمــة ملــدة تســعون دقيقــة مــع شــخصيات رئيســية
يف مجــاالت التمكــن االقتصــادي وبنــاء الســام يف العــراق ،للحصــول عــى فهــم دقيــق وعميــق لتجــارب
النســاء وحالهتــن االجتماعية-االقتصاديــة املتغــرة مــن خــال برامــج بنــاء الســام وســبل العيــش الحاليــة .وقــد
تــم إجــراء مخــس مقابــات مــع عضــوات مــن منظمــات نســائية يف بغــداد ،بينمــا تــم إجــراء مخــس مقابــات
إضافيــة مــع نســاء مناضــات ومشــاركات يف ورش عمــل بنــاء الســام وبرامــج التمكــن االقتصــادي يف
املوصــل (انظــر امللحــق) .لــم توافــق مجيــع املشــاركات يف املقابــات مــن املوصــل ،والــايت تعرضــن ملعانــاة خالل
الــزاع األخــر مــع داعــش ،عــى نــر مجيــع بياناهتــن الشــخصية ،لذلــك تــم إخفــاء هويــات معظــم املشــاركات
يف املقابــات مــن املوصــل .وقبــل إجــراء املقابــات الشــخصية العــر ،تــم إجــراء مقابلتــن ثريتــن باملعلومــات
مــع منســقة مــروع مجعيــة نســاء بغــداد ( )BWAيف دهــوك باإلضافــة إىل عضــوة مــن منظمــة أمــان للنســاء
لتكويــن نظــرة عامــة عــن مشــاريعهن وأهدافهــن.

 ١.٢القيود
متعمقــة ،ولذلــك ال يمكــن اعتبارهــا مُ مثــة
هــذه الدراســة مبنيــة عــى مراجعــة مكتبيــة وعــر مقابــات
ّ
بشــكل كامــل لربامــج بنــاء الســام والتمكــن االقتصــادي داخــل العراق .عــى العكــس ،تعرض هذه الدراســة
التقاطعــات بــن التمكــن االقتصــادي للمــرأة وبنــاء الســام مــن خــال مقابــات مــع ممارســات وخبــرات
يف املجــال ،وتضمــن فهــم دقيــق للموضــوع .باإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن الوقــت املحــدود املتــاح لدلراســة عرقــل
ـدا لفهــم
إجــراء مقابــات أكــر أو متابعــة املقابــات الــي تــم إجراؤهــا ،والــذي كان مــن املمكــن أن يكــون مفيـ ً
التأثــرات اللحظيــة لربامــج بنــاء الســام الــي تحــدث حال ًيــا.
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ير ّ
كــز هــذا القســم عــى املالحظــات الــي تــم مجعهــا أثنــاء املقابــات الــي أجريــت باإلضافــة إىل املراجعــة
املكتبيــة .وتنقســم املالحظــات إىل ثالثــة أقســام متمــزة :رشح لوضــع النســاء يف االقتصــاد العــرايق ،أهميــة
ـرا ،الفــرص والتحديــات الــي تواجــه التحول
التمكــن االقتصــادي للمــرأة بالنســبة لعمليــة بنــاء الســام ،وأخـ ً
يف مهنجيــة بنــاء الســام يف املهشــد العــرايق.

 ١.٣النساء في االقتصاد العراقي
لفهــم آثــار التمكــن االقتصــادي للمــرأة ومشــاركة النســاء يف عمليــة بنــاء الســام يف العــراق ،مــن الــروري
ت َّوفــر فهــم أوســع حملــركات االقتصــاد العــرايق .تــأيت أغلبيــة الــروة املنتجــة يف العــراق مــن قطــاع النفــط الــذي
يوفــر  ٪٩٠مــن إيــرادات الحكومــة ،يف حــن أنــه يوظــف  ٪١فقــط مــن ســكان العــراق (((.ويتــم إعــادة توزيــع
معظــم اإليــرادات املتولــدة مــن قطــاع النفــط عــى العراقيــن مــن خــال التوظيــف يف القطــاع العــام الــذي
يضــم حــوايل  ٪٦٠مــن الســكانً ،
وفقــا لألمــم املتحــدة ( (((.)UNويتــم توظيــف هــذه القــوى العامــة بشــكل
رئيــي يف قطــاع الخدمــات ،بمــا يف ذلــك يف أجــزاء مــن الحكومــة .قطــاع الزراعــة هــو ثــاين أكــر قطــاع
توظيــي ،حيــث يوظــف مــا يقــرب مــن  ٪٢٢مــن الســكان (((.تنتــي الزراعــة يف العــراق إىل القطــاع الخــاص
بســبب عــدم قــدرة القطــاع العــام املهيمــن عــى تطويــر إمكانياتــه الكامنــة بشــكل كامــل لتوفــر فــرص عمــل
(((
رســمية.
ـدا غن ًيــا بشــكل عــام ،إال أن ســكان العــراق ال يســتفيدون مــن
بينمــا تجعــل املــوارد النفطيــة مــن العــراق بـ ً
هــذه الــروة ال مــن حيــث خدمــات الدولــة مثــل البنيــة التحتيــة والتعليــم والخدمــات الصحيــة ،وال مــن خــال
ً
ووفقــا لليونيســيف والبنــك الــدويل ،فإنــه يف عــام  ٢٠١٧/٢٠١٨كان يعيــش  ٪٢٠مــن ســكان
فــرص العمــل.
ً
فوفقــا ملــؤرش الفقــر متعــدد األبعــاد
العــراق تحــت خــط الفقــر .وقــد تفاقــم هــذا الوضــع بســبب كوفيــد،١٩ -
(((1
( )MVIفــإن  ٪٤٢,١مــن الســكان معرضــون بشــكل خــاص للفقــر نتيجــة للوبــاء .ينظــر مــؤرش الفقــر متعــدد
األبعــاد ( )MVIإىل جمموعــة مــن القياســات لتحديــد مــدى عرضــة الســكان للفقــر ،ومــن بيهنــا عوامــل مثــل
التحصيــل الــدرايس والتخلــص مــن القمامــة وتوافــر ميــاه الــرب ،حيــث وجــد أن أكــر مــن مخــس ســكان
العــراق حمرومــون ومعرضــون للفقــر ((1(.ويتأثــر الشــباب بشــكل خــاص بعــدم املســاواة يف الــروة :ويُقـ ِّ
ـدر البنــك
الــدويل معــدل بطالــة الشــباب يف العــراق بنســبة  ،٪٣٦مقارنـ ًة بمعــدل البطالــة الوطــي البالــغ  ((1(.٪١٦عـ ً
ـاوة
عــى ذلــك ،فقــد تبــن أن  ٪٣٥,٥مــن الشــباب العــرايق يف عــام  ٢٠٢٠لــم يكونــوا ملتحقــن بوظيفــة أو تعليــم

6

وكالة االستخبارات األمريكية " ،CIAكتاب حقائق العالم"https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/iraq/#economy .

7

األمم املتحدة ،العراق  -صفحة البدل.
 http://www.uniraq.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=941:country-profile&Itemid=472&lang=enتم الوصول إلهيا يف .٢٠٢١/٠١/١٧

8
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.https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/iraq/#economy

9

األمم املتحدة؛ ( IAUوحدة املعلومات والتحليل بني الوكاالت)" .تحليل القوى العامةل العراقية .٢٠٠٩ ."٢٠٠٨-٢٠٠٣
 .https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/0F8F17DCD9AE2D2B492576160019E73D-Full_Report.pdfتم الوصول إليه يف .٢٠٢١/٠١/٢٧

10

اليونيسف" .تقييم تأثري كوفيد  ١٩-عىل الفقر والضعف يف العراق".٢٠٢٠ .
https://www.unicef.org/iraq/media/1181/file/Assessment٪20of٪20COVID-19٪20Impact٪20on٪20Poverty٪20and٪20Vulnerability٪20in٪20Ir
 aq.pdfتم الوصول إليه يف .٢٠٢١/٠٨/٠٩

11

اليونيسف" .تقييم تأثري كوفيد  ١٩-عىل الفقر والضعف يف العراق".٢٠٢٠ .
https://www.unicef.org/iraq/media/1181/file/Assessment٪20of٪20COVID-19٪20Impact٪20on٪20Poverty٪20and٪20Vulnerability٪20in٪20Ir
 aq.pdfتم الوصول إليه يف .٢٠٢١/٠٨/٠٩

12

البنك الدويل" .العراق :إرشاك الشباب يف إعادة بناء النسيج االجتمايع يف بغداد".٢٠٢٠ .
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أو تدريــب ((1(.لقــد أدت اإلغالقــات الكامــة واجلزئيــة بســبب كوفيــد ١٩ -إىل املزيــد مــن الرتاجــع يف النشــاط
االقتصــادي يف العــراق( ((1وقــد بينــت عقــود مــن االحتجاجــات يف أنحــاء خمتلفــة مــن العــراق بمــا يف ذلــك
(((1
إقليــم كردســتان العــرايق ،وبغــداد والبــرة ،اســتياء الشــعب العــرايق مــن األوضــاع االقتصاديــة للبــاد.
وأدت الزناعــات اإلقليميــة بــن خمتلــف محافظــات العــراق إىل زيــادة أســعار املــواد الغذائيــة ونقــص يف املــواد
الغذائيــة ويف إمــدادات امليــاه النظيفــة ،وأدى الوضــع املتفاقــم بســبب كوفيــد ١٩ -إىل ترشيــد ونــزوح داخــي
للماليــن ( ((1(.)IDPsيف عــام  ٢٠١٨وجــدت دراســة تابعــة لألمــم املتحــدة أن االفتقــار لفــرص العمــل هــو عامــل
رئيــي يســاهم يف العنــف يف املناطــق ُ
ـررة مــن داعــش ،والــي يســكهنا غال ًبــا النازحات/النازحــن داخل ًيــا
احُملـ َّ
باإلضافــة إىل العائدات/العائديــن ((1(.وتعتــر الصدمــات والــزوح والبطالــة مــن العوامــل الــي تزيــد مــن حــدة
الــراع العنيــف ،ويف ظــل املســتويات العاليــة مــن بطالــة الشــباب والــزوح الداخــي ،فــإن كل هــذه العوامــل
تغــذي بعهضــا البعــض ((1(.فــي املوصــل وحدهــا ،وجــد أن  ٪٨٠مــن الشابات/الشــبان الــي تــراوح أعمارهــم
ً
بــن  ١٨و٢٥
عاماكانــوا عاطالت/عاطلــن عــن العمــل يف عــام  ((1(.٢٠١٨لذلــك ،فــإن تأمــن ســبل العيــش يمثــل
أولويــة بالنســبة لســكان العــراق.
ـوءا .فالنســاء يف
عندمــا يتــم تقســيم معــدالت البطالــة حســب النــوع االجتمــايع ،يصبــح الوضــع أكــر سـ ً
العــراق يتأثــرن بشــكل غــر متكافــئ بالصعوبــات االقتصاديــة ،حيــث بلــغ معــدل البطالــة بــن النســاء %٦٣
مقارنــة ـب  %٢٢للرجــال يف عــام  ((2(.٢٠١٧يتجــى هــذا التفــاوت بشــكل أكــر يف األرقــام املتعلقــة بالقــوى
العامــة يف القطاعــن العــام والخــاص :فــي عــام  ،٢٠١٧بلغــت نســبة مشــاركة النســاء يف القــوى العامــة ٪١١,٢
فقــط ،مقابــل نســبة  ٪٧٤,٤للرجــال ((2(.وبالتــايل تظــل النســاء مهمشــات يف اقتصــاد العــراق املهنــك ،والــذي
يضــم رغــم ذلــك ســباًل ً لفــرص اقتصاديــة.
األرس الــي تعيلهــا النســاء يه عرضــة بشــكل خــاص وتواجــه خطــر أعــى مــن الفقــر وســوء املعامــة
ً
ووفقــا لدراســة لألمــم املتحــدة ،فــإن األرس الــي تعيلهــا النســاء تمثــل أرسة واحــدة مــن بــن
واالســتغالل.
(((2
كل عــرة أرس عراقيــة ،أي مــا يقــرب مــن  ٤٥٠ألــف أرسة .وألن البيانــات اإلحصائيــة حــول املشــاركة يف
ـادرا مــا تأخــذ يف االعتبــار العمــل املــزيل ،الــذي غال ًبــا مــا يقــع بالكامــل عــى عاتــق النســاء،
القــوى العامــة نـ ً
فــإن املؤلفــة تــويص بأهميــة عــدم إثقــال كاهــل املــرأة بالعمــل غــر املــزيل باإلضافــة إىل العمــل املــزيل عنــد
ً
إنصافــا للمســؤوليات
تشــجيع مشــاركة النســاء يف ســوق العمــل ،إىل جانــب تشــجيع حــدوث توزيــع أكــر
املزنليــة واالقتصاديــة يف اجملتمــع العــرايق.

عاما) (تقدير نموذيج ملنظمة العمل الدولية)
 13بيانات البنك الدويل .معدل البطالة ،إمجايل الشباب ( ٪من إمجايل القوى العامةل يف الفئة العمرية ً ٢٤-١٥
 العراقlocations=IQ .؟ .https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.ZSتم الوصول إليه يف .٢٠٢١/٠٨/٠٩14

عاما) (تقدير نموذيج ملنظمة العمل الدولية)
بيانات البنك الدويل .معدل البطالة ،إمجايل الشباب ( ٪من إمجايل القوى العامةل يف الفئة العمرية ً ٢٤-١٥
 -العراقlocations=IQ .؟ .https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.ZSتم الوصول إليه يف .٢٠٢١/٠٨/٠٩
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زهراء عيل ،مدوّ نة ( LSEكليّة لندن لالقتصاد والعلوم السياسية)" ،احلركات االحتجاجية يف العراق يف عرص (جمتمع مدين جديد)”.٢٠١٩ ،
ٍ
 .https://blogs.lse.ac.uk/crp/2019/10/03/protest-movements-in-iraq-in-the-age-of-new-civil-society/تم الوصول إليه يف .٢٠٢١/٠١/٠٤

" 16بيانات بعثة العراق" .http://iraqdtm.iom.int/ ،تم الوصول إليه ٢٠٢١/٠٨/٠٩ .٢٠٢١/٠٩/٠٨
 17مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (" .)UN OCHAنظرة عامة عىل االحتياجات اإلنسانية".٢٠١٨ .
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/2019_hno_irq_28122018.pdf
 18العراق" :إرشاك الشباب يف إعادة بناء النسيج االجتمايع يف بغداد".
 https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/12/02/iraq-engaging-youth-to-rebuild-the-social-fabric-in-baghdadتم الوصول إليه يف
.٢٠٢١/٠٨/٠٩
19

مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (" .)UN OCHAنظرة عامة عىل االحتياجات اإلنسانية" .٢٠١٨ .صفحة ،٤
<.https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/2019_hno_irq_28122018.pdfتم
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منظمة العمل الدولية ( .ILO) https://ilostat.ilo.org/data/country-profiles/تم الوصول إلهيا .٢٠٢٠/١٢/٢٢
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منظمة العمل الدولية ( .ILO) https://ilostat.ilo.org/data/country-profiles/تم الوصول إلهيا .٢٠٢٠/١٢/٢٢
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عــى الرغــم مــن انخفــاض نســب مشــاركة النســاء يف القــوى العامــة ،إال أن النســاء متواجــدات بشــكل كبري
يف املجــال الــزرايع العــرايق .فالزراعــة لهــا أهميــة خاصــة للعــراق ،حيــث أهنــا توفــر إمكانيــة التنويــع يف اقتصــاد
يعتمــد بشــكل كبــر عــى عائــدات النفــط .فخــال فــرة العقوبــات الدوليــة مــن  ١٩٩١إىل  ،٢٠٠٣أصبــح العــراق
يعتمــد عــى الــواردات الغذائيــة عــى الرغــم مــن اإلنتــاج الــزرايع .وحــى ّ اليــوم ،تــأيت معظــم واردات العــراق
مــن املــواد الغذائيــة ((2(.لذلــك ،فــإن تطويــر الزراعــة يف العــراق هــو عامــل رئيــي لضمــان األمــن الغــذايئ
للعراقيــن .ويف عــام  ،٢٠١٧ش ـ ّ
كلت النســاء  ٪٤٣,٧مــن القــوى العامــة الزراعيــة ((2(.يف الوقــت نفســه ،تجــدر
ـادرا مــا يكافــأ
اإلشــارة إىل أن القطــاع الــزرايع يتمــز بمســتويات عاليــة مــن العمــل غــر الرســي ،والــذي نـ ً
بدخــل نقــدي مبــارش ،وغــر حمــي بموجــب القانــون .أظهــرت األبحــاث ً
أيضــا الوضــع الضعيــف الــذي تعــاين
ـادرا مــا تتحكــم النســاء يف املــوارد واملعامــات املاليــة يف
منــه النســاء العامــات يف القطــاع الــزرايع ،حيــث نـ ً
الزراعــة يف أي مرحــة مــن سلســة اإلمــداد (أي تحديــد الســعر ،والذهــاب إىل الســوق للــراء والبيــع وإدارة
اجلوانــب املاليــة لألعمــال) ((2(.وبالتــايل ،يف حــن أن الزراعــة يه قطــاع مهــم يف االقتصــاد العــرايق ،خاصــة
فيمــا يتعلــق بتوفــر فــرص ســبل العيــش ،فمــن الــروري االنتبــاه إىل ظــروف العمــل الخاصــة بالنســاء يف
هــذا املجــال مــن أجــل تجنــب تعزيــز أشــكال جديــدة مــن التميــز واالســتغالل عــى أســاس النــوع االجتمايع.
مــن ناحيــة قانونيــة ،يحكــم قانــون العمــل العــرايق لعــام  ٢٠١٥عالقــات العمــل يف العــراق ،بمــا يف ذلــك
ســاعات العمــل ،وحقــوق وواجبــات العمــال وأصحــاب العمــل ،واإلجــازات ،وحظــر التميــز عــى أســاس
الســن ،واإلعاقــة ،والنــوع االجتمــايع ،والعــرق ،ومــا إىل ذلــك .كمــا يحــدد ً
أيضــا قانــون العمــل حـ ًـدا أدىن
لألجــور يبلــغ حال ًيــا  ٢٠٠دوالر أمريكــي ((2(.لكــن مــع األســف ،ال يتــم تطبيــق هــذا القانــون عــى نطــاق واســع
داخــل القطــاع الخــاص ،كمــا ذكــرت املشــاركات يف املقابــات الــي أجريــت يف املوصــل.

 ٢.٣النساء وبناء السالم والتمكين االقتصادي
كمــا تــم تعريفــه سـ ً
ـابقا ،فــإن بنــاء الســام هــو عمليــة بنــاء رأس املــال االجتمــايع والذي يشــر إىل الشــبكات
االجتماعيــة وقواعــد املعامــة باملثــل الــي تنشــأ عهنــا ((2(.وتهســل القيــم املدنيــة ،كالتســامح والقبــول والثقــة
املتبادلــة ،التعــاون بــن األفــراد ،وبالتــايل تعــزز عمليــة بنــاء الســام ((2(.وعندمــا يصــل األمــر إىل تطبيــق مبــادئ
بنــاء الســام يف العــراق ،فــإن قــرار مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة رقــم  ١٣٢٥بشــأن املــرأة واألمــن
والســام ،وخطــة العمــل الوطنيــة للعــراق ( )I-NAPيمثــان املرجعيــة الرئيســية يف هــذا الصــدد .كمــا يسـ ّلط
قــرار مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة رقــم  ١٣٢٥الضــوء عــى دور النســاء يف بنــاء الســام ،وبالتــايل يضــع
جــدول أعمــال للحقــوق العامليــة للمــرأة .ويحــث القــرار مجيــع الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة عــى زيــادة
مشــاركة النســاء يف منــع الــزاع ،ومفاوضــات الســام ،وبنــاء الســام ،وحفــظ الســام ،ومجيــع العمليــات
(((2
املشــاركة يف تحقيــق الســام املســتدام.

 23وكالة االستخبارات األمريكية " ،CIAكتاب حقائق العالم".https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/iraq/#economy ،
 24فالرييا فيالردو ،وسارة بيطار" .ملف عن اجلندر  -العراق :تحليل لوضع املساواة بني اجلنسني وتمكني املرأة يف العراق".٢٠١٨ .
.https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620602/rr-gender-profile-iraq-131218-en.pdfتم الوصول إليه يف .٢٠١٢/١٢/٢١
 25فالرييا فيالردو ،وسارة بيطار" .ملف عن اجلندر  -العراق :تحليل لوضع املساواة بني اجلنسني وتمكني املرأة يف العراق".٢٠١٨ .
،https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620602/rr-gender-profile-iraq-131218-en.pdfتم الوصول
.٢٠١٢/١٢/٢١
 26مكتب الرساب للمحاماة" ،Lexology ،العمالة وقانون العمل يف العراق".٢٠١٨ ،
 ،https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=8fc1dc22-85ab-453a-b833-d4de286f9ff9تم الوصول إليه يف .٢٠٢١/٠١/١٧
وحيدا :اهنيار وهنضة اجملتمع األمريكي" .نيويورك ،إصدارات سايمون وشوسرت الورقية.٢٠٢٠ ،
 27روبرت د.بوتنام" :لعب البولينج
ً
وحيدا :اهنيار وهنضة اجملتمع األمريكي" .نيويورك ،إصدارات سايمون وشوسرت الورقية.٢٠٢٠ ،
 28روبرت د.بوتنام" :لعب البولينج
ً
 29مجلس األمن الدويل" .القرار .٢٠٠٠ ."١٣٢٥
 .https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/720/18/PDF/N0072018.pdf?OpenElementتم الوصول إليه يف .٢٠٢١/٠١/٢٧
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إليه

يف

يف عــام  ،٢٠١٤أصبــح العــراق رائـ ًـدا يف منطقــة الــرق األوســط وشــمال إفريقيــا يف تنفيــذ قــرار مجلــس األمــن
التابــع لألمــم املتحــدة رقــم  ١٣٢٥مــن خــال إطــاق أول خطــة عمــل وطنيــة عــى اإلطــاق .عــى الرغــم مــن
هــذه اخلطــوة األوليــة نحــو إرشاك أكــر للنســاء يف عمليــات بنــاء الســام ،كانــت هنــاك العديــد مــن القيــود
يف تنفيــذ خطــة العمــل الوطنيــة .أواًلً ،هنــاك نقــص يف املعرفــة بــن النشــطاء املحليــون وســكان الريــف فيمــا
يتعلــق بخطــة العمــل الوطنيــة للعــراق ( ((3(.)I-NAPثان ًيــا ،أثنــاء صياغــة خطــة العمــل الوطنيــة ( ،)I-NAPتــم
تضمــن منظمــات اجملتمــع املــدين واالعــراف هبــا عــى أهنــا "مبــادرة  ،"١٣٢٥ I-NAPويه جمموعــة تتكــون مــن
(((3(،((3
واحــد وثالثــن منظمــة جمتمــع مــدين عراقيــة حلقــوق املــرأة تنحــدر مــن مناطق حرضيــة بشــكل رئيــي.
كان اســتبعاد منظمــات اجملتمــع املــدين املتنوعــة مــن مواضــع النقــد خلطــط العمــل الوطنيــة الســابقة عــى
(((3
دورا جوهر ًيــا.
مســتوى العالــم ،وال ســيما يف مجــال املــرأة والســام واألمــن حيــث يلعــب اجملتمــع املــدين ً
باإلضافــة إىل ذلــك ،غابــت عــن خطــة العمــل الوطنيــة بعــض نقــاط العمــل الــي نــص علهيــا قــرار مجلــس
األمــن التابــع لألمــم املتحــدة رقــم  ،١٣٢٥بمــا يف ذلــك تحديــد خطــة عمــل واضحــة ،وجــداول زمنيــة للربامــج
الــي ســيتم تشــغيلها خــال فــرة رسيــان خطــة العمــل الوطنيــة ،ووضــع مزيانيــة ((3(.وأخــرًا ،انهتــت صالحيــة
أول خطــة عمــل وطنيــة يف عــام  ٢٠١٨ولــم يتــم نــر خطــة العمــل الوطنيــة الثانيــة إال يف عــام  ،٢٠٢٠وقــد زادت
أزمــة كوفيــد ١٩-مــن الشــعور هبــذه الفجــوة .إســتجاب ًة لذلــك ،شــددت اجلهــات الفاعــة يف اجملتمــع املــدين
عــى الحاجــة إىل "التنســيق املســتمر والتعــاون بــن القطاعــات ،وال ســيما إرشاك مجيــع األطــراف املعنيــة
بمــا يف ذلــك اجملتمــع املــدين ،والنازحات/النازحــن والناجيات/الناجــن مــن داعــش مــع مراعــاة احتياجــات كل
محافظــة" ((3(.وتمــت املصادقــة عــى خطــة العمــل الوطنيــة الثانيــة مــن قبــل مجلــس وزراء العــراق فقــط يف
أبريــل .٢٠٢١
هنــاك إطــار عمــل دويل آخــر أقــل حداثــة ذو صــة باملــرأة يف العــراق وهــو اتفاقيــة القضــاء عــى مجيــع أشــكال
التميــز ضــد املــرأة (ســيداو) لعــام  ،١٩٧٩والــي انضــم الهيــا العــراق يف عــام  ((3(.١٩٨٦ولــم يصــادق العــراق عــى
الربوتوكــول االختيــاري الــذي يحتّــم عــى الــدول تقديــم تقاريــر عــن التقــدم احملــرز يف إهنــاء التميــز ضــد
املــرأة .ومــع ذلــك ،يف عــام  ،٢٠١٩أصــدرت شــبكة النســاء العراقيــات تقريــر الظــل التفاقيــة القضــاء عــى
مجيــع أشــكال التميــز ضــد املــرأة ،والــذي أشــار إىل أن النســاء غــر ممثــات عــى قــدم املســاواة يف برامــج
(((3
بنــاء الســام.

 30منظمة الربملنت elbarlement؛ وسويس بيس" ،دراسة استطالعية  -اسرتاتيجية ملشاركة املرأة يف عمليات بناء السالم يف نينوي".٢٠٢٠ ،
 31زينب كايا" :املرأة والسالم واألمن يف العراق :خطة العمل الوطنية العراقية لتنفيذ القرار  ،"١٣٢٥مركز الرشق األوسط ،كلية لندن لالقتصاد والعلوم
السياسية  ،LSEعام .٢٠١٦
 32خطة العمل الوطنية لقرار مجلس األمن رقم  ١٣٢٥يف العراق  ،NAPتم الوصول إلهيا يف http://www.iraqnap1325.org/index.php/about-us .٢٠٢١/٠٩/٠٨
 33زينب كايا" :املرأة والسالم واألمن يف العراق :خطة العمل الوطنية العراقية لتنفيذ القرار  ،"١٣٢٥مركز الرشق األوسط ،كلية لندن لالقتصاد والعلوم
السياسية  ،LSEعام .٢٠١٦
 34زينب كايا" :املرأة والسالم واألمن يف العراق :خطة العمل الوطنية العراقية لتنفيذ القرار  ،"١٣٢٥مركز الرشق األوسط ،كلية لندن لالقتصاد والعلوم
السياسية  ،LSEعام  .٢٠١٦صفحة .١٩
 35املبادرة النسوية األورو-متوسطية" ،جلسة تشاور حول تطوير خطة العمل الوطنية الثانية للعراق ( )NAP IIلتنفيذ قرار مجلس األمن رقم .٢٠١٨ .١٣٢٥
 .http://www.efi-ife.org/consultation-session-development-2nd-iraq-national-action-plan-nap-ii-implementation-unscr-1325تم الوصول إليه
يف .٢٠٢١/٠١/٢٢
 36مكتب املفوض السايم حلقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة" .اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التميزي ضد املرأة".١٩٧٩ .
 .https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspxتم الوصول إليه يف .٢٠٢١/٠١/٢٨
 37شبكة النساء العراقيات ،تقرير الظل للجنة املعنية بالقضاء عىل التميزي ضد املرأة "السيداو".٢٠١٩ ،
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/IRQ/INT_CEDAW_CSS_IRQ_37264_E.docx
تم الوصول إليه يف .٢٠٢٠/١٢/٢٤
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يف الواقــع ،تــم عمــل بحــث مكثــف وتأكيــد الــدور الحاســم واألســايس ملشــاركة املــرأة يف تأمــن الســام
(((3
الدائــم يف الســياق العــرايق.
هنــاك أســباب متعــددة الســتمرار عــدم تمثيــل املــرأة يف عمليــات بنــاء الســام .أحــد العوامــل الرئيســية هــو
الوضــع األمــيســواء يف بغــداد أو يف املوصــل أو يف أنحــاء البــاد األخــرى ((3(.فــإن الوضــع األمــيهــو الــذي
يمنــع النســاء بشــكل رئيــي مــن القيــام بــأدوار نشــطة يف احليــاة العامــة .وأشــارت النســاء يف بغــداد إىل أن
ـوا مــن الرتهيــب وهــو األمــر الــذي احتجــت عليــه
الهتديــدات العلنيــة املنتظمــة مــن قبــل امليليشــيات تخلــق جـ ً
ً
ووفقــا للمقابــة الــي أجريــت مــع هنــاء إدوار،
النســاء مــن خلفيــات خمتلفــة يف أكتوبــر /ترشيــن األول .٢٠١٩
فــإن "االنتفاضــة يه مثــال رئيــي عــى التمكــن املزتايــد للمــرأة يف العــراق ،ولكهنــا أيضـ ًـا هشــدت ردود فعل
عنيفــة مــن امليليشــيات( ((4الــي اســهدفت عــى وجــه التحديــد وجــود املــرأة ونشــاطها االجتمــايع يف املجــال
العــام .فــإن عمليــات خطــف صبــا مهــداوي ومــاري حممــد ،اللتــان تعرضتــا للرتهيــب ليتــم إســكاهتن(،((4
ومقتــل ســارة طالــب يف البــرة ،الــي ُقتلــت برصاصــة بعــد عودهتــا مــن مظاهــرة ســلمية( ،((4يه أمثــة
(((4
مأســاوية عــى انعــدام األمــن ،وتحديــد ًا أمــن املــرأة ،فيمــا يتعلــق ـبــاملشاركة يف املجــال العــام".
تشــارك برامــج بنــاء الســام الــي تقودهــا املنظمــات غــر الحكوميــة الدوليــة يف الغالــب يف أنشــطة التوعيــة
وأنشــطة تعزيــز التماســك االجتمــايع ((4(.وأشــارت غالبيــة املشــركات يف املقابــات إىل هذيــن الهنجــن مــن
برامــج بنــاء الســام .وتضمنــت األنشــطة امللموســة الــي ذكرهتــا النســاء يف املقابــات مــن املوصــل ورش
العمــل بــن جمتمعــات األقليــات اخملتلفــة ،واحلــوارات بــن األديــان ،وورش العمــل لتفكيــك أيديولوجيــة
داعــش .وهتــدف هــذه األنــواع مــن الربامــج إىل بنــاء وتطويــر الثقــة بــن اجملتمعــات اخملتلفــة ،وبالتــايل بنــاء
شــبكة اجتماعيــة وزيــادة رأس املــال االجتمــايع .كمــا ذكــرت غالبيــة النســاء اللــوايت شــاركن يف املقابــات
ً
أيضــا أهميــة ورش العمــل للتوعيــة بحقــوق املــرأة ،بمــا يف ذلــك قــرار مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة
رقــم  .١٣٢٥ويف الوقــت نفســه ،اقرتحــت إحــدى املشــاركات عــى وجــه اخلصــوص أن خلــق أماكــن عامــة آمنــة
للنســاء لتهسيــل التجمعــات يجــب أن يكــون أولويــة إضافيــة لربامــج بنــاء الســام للمســاهمة يف كســب رأس
املــال االجتمــايع.
ونظــرا ألن الهــدف األكــر مــن ورش العمــل هــذه هــو إنشــاء وتوطيــد روابــط اجتماعيــة مســتدامة وثقــة
ً
وتماســك اجتمــايع كوســيةل لبنــاء الســام ،فمــن املهــم أخــذ شــكل الــورش يف االعتبار ((4(.وتشــر املشــاركات
يف ورش العمــل ومنظمهيــا إىل أن الصداقــات والشــبكات الدائمــة ال يمكــن أن تتطــور فقــط يف ورش عمــل
ـدا
قصــرة املــدى .وأوضحــت الناشــطة رسور هــال مــن املوصــل الــي تــم إجــراء مقابــة معهــا" :لــم أســتفد أبـ ً
مــن ورش العمــل [القصــرة] الــي عُ قــدت يف الفنــادق يف أربيــل .مــا اســتفدت منــه ً
حقــا ،حــى يومنــا هــذا،

 38حنان طبارة وجاريت روبني" .النساء يف اخلطوط األمامية لحل الزناعات والتفاوض :أصوات جمتمعية من سوريا والعراق واليمن  -ورقة نقاش".
 .٢٠١٨صفحة https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/2018/women%20on%20the%20< .٢
 .frontlines-web-rev.pdf?la=en&vs=2003تم الوصول إليه يف .٢٠٢١/٠١/٢٠
 39ديالن أودريسكول" .مشاركة املرأة يف بناء السالم واملصاحلة يف العراق" .معهد دراسات التنمية.٢٠١٧ .
40

جزءا ال يتجزأ من الحكومة العراقية .املليشيات اليت
تنتيم معظم املليشيات يف العراق إىل األحزاب اإلسالمية السياسية اليت عادة ما تكون
ً
ً
وأيضا املليشيات التابعة للقوات النظامية العراقية "احلشد الشعيب" مثل
هامجت النساء مثل املليشيات التابعة ملقتدى الصدر ،أي رسايا السالم،
العصائب أو حزب اهلل.

41

ً
ناشطا عراق ًيا وقتلهم منذ  ١أكتوبر/ترشين األول" .https://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/290120204 .٢٠٢٠ .تم
روداو" .اختطاف ١٢١
الوصول إليه يف .٢٠٢١/٠٩/٠٩

 42اجلزيرة" .بعد هتديدات ومطاردات ..تفاصيل مقتل نشطاء بارزون يف البرصة"https://www.tellerreport.com/news/2019-10-13---after-threats- .
 .and-chases----details-of-the-killing-of-two-prominent-activists-in-basra-.BJ-iWoTetS.htmlتم الوصول إليه يف .٢٠٢١/٠٩/٠٩
 43زهراء عيل" ،النساء والثورة العراقية" ،جدلية .https://www.jadaliyya.com/Details/40817 .٢٠٢٠ ،تم الوصول إليه يف .٢٠٢١/٠١/١٧
 44منظمة مالتزير انرتناشيونال" .التماسك االجتمايع يف هسول نينوى".٢٠٢٠ .
 .https://www.malteser-international.org/en/our-work/middle-east/iraq/being-different-does-not-mean-you-are-enemies.htmlتم الوصول
إليه يف .٢٠٢١/٠١/١٤
وحيدا :اهنيار وهنضة اجملتمع األمريكي" .نيويورك ،إصدارات سايمون وشوسرت الورقية.٢٠٢٠ ،
 45روبرت د.بوتنام" :لعب البولينج
ً

112

كانــت ورشــة عمــل لبنــاء الســام مدهتــا أســبوعني عُ قــدت يف الديوانيــة ،حيــث اجتمــع أفــراد مــن جمتمعــات
معــا .يف البدايــة كنــا مرتدديــن يف التعامــل مــع بعضنــا البعــض ولكــن بعــد ذلــك ومــن خــال
خمتلفــة ً
مناقشــاتنا اليوميــة أصبحنــا أصدقــاء .ومــا زلنــا أصدقــاء ونتواصــل حــى اليــوم" .لذلــك أكــدت املشــاركات يف
فرصــا ذات مغــزى إلجــراء مناقشــات بــن نشــطاء
املقابــات أن أنشــطة بنــاء الســام طويــة األمــد الــي تخلــق ً
مــن جمتمعــات خمتلفــة تكــون أكــر فائــدة يف عمليــة بنــاء الســام املتمثــة يف بنــاء الثقــة االجتماعيــة ،والــي
ســتهسم يف زيــادة مشــاركة النســاء يف احليــاة العامــة.
يجــب أن تضــع زيــادة مشــاركة النســاء يف بنــاء الســام حريــة املــرأة يف املــزل يف االعتبــار ،وتحديــد ًا فيمــا
يتعلــق بمعايــر النــوع االجتمــايع الــي تمــز ضــد معظــم النســاء .وبشــكل عــام ،تتطلــب القوالــب النمطيــة
للنــوع االجتمــايع أن تبــى املــرأة يف املــزل ،وأن تتــوىل األعمــال املزنليــة ،وتربيــة األطفــال ،بينمــا يُنظــر
إىل الرجــال يف املقــام األول عــى أهنــم املعيلــون لــأرسة  .يــؤدي هــذا إىل درجــة اعتماديــة عاليــة حيــث يتعــن
عــى النســاء أن يطلــن املــال ويف كثــر مــن األحيــان اإلذن بالعمــل مــن أزواجهــن أو آبائهــن أو إخوهتــنّ  .وبينمــا
يحــدث ذلــك بشــكل خمتلــف يف العــراق ً
وفقــا للخلفيــة االجتماعيــة واالقتصاديــة والتعليميــة لــأرسة ،إال
أن هــذه املعايــر تظــل ســائدة يف مجيــع أنحــاء العــراق .وتشــر إقبــال ،مــن منظمــة حريــة املــرأة يف العــراق ،إىل
املجــال األرسي باعتبــاره مجــااًل ً لعالقــات القــوى غــر املتكافئــة" :احلريــة يف املــزل يه خطــوة مهمــة لتأســيس
احلريــة يف الخــارج ولهــا تأثــرات مهمــة عــى اجملتمــع" .لذلــك ،فــإن رفــع ويع الرجــال ،ال النســاء فقــط،
بحقــوق املــرأة ،هــو أمــر حيــوي لبنــاء أســاس قــوي لســام عــادل اجتماع ًيــا.

 ٣.٣برامج سبل العيش الحالية
فيمــا يتعلــق بالتمكــن االقتصــادي للمــرأة ،تشــر معظــم األبحــاث والبيانــات إىل آثــار الزناعــات عــى ســبل
العيــش والرفــاه االقتصــادي ،ممــا يســلط الضــوء عــى التحد ّيــات وفــرص التغيــر ً
أيضــا ((4(.تتكــون التحديــات
الهيكليــة الــي تواجــه التمكــن االقتصــادي للمــرأة مــن املعايــر اجلندريــة األبويــة ((4(.وتشــمل هــذه التحديــات
القيــود املفروضــة عــى حركــة املــرأة ،ممــا يعيــق مشــاركهتا يف احليــاة العامــة ،ويتضمــن ذلــك التدهــور األمــي
امللحــوظ والضغــط األرسي ،واملســؤوليات املزنليــة ،واالفتقــار إىل بعــض مهــارات التوظيــف ((4(.ومــع ذلــك،
توضــح كايــا وآخــرون ،يف عملهــم/ن عــن الــزوح والتمكــن االقتصــادي للمــرأة ،أنــه عــى الرغــم مــن أن
الــزاع لــه تأثــر خطــر وضــار عــى معيشــة املــرأة ،إال أنــه قــد يوفــر ً
أيضــا إمكانيــة إحــداث تجديــد اجتمــايع،
بمــا يف ذلــك تغيــر املعايــر واألدوار اجلندريــة التميزييــة ((4(.وتنســب كايــا وآخــرون ذلــك إىل ســياق الــزاع
(((5
الــذي تشــرك فيــه النســاء ،بدافــع الــرورة يف الغالــب ،يف طــرق مخالفــة للمعايــر لتأمــن ســبل عيهشــن.
وتســتخدم حال ًيــا منظمــات حقــوق املــرأة التمويــل الــدويل يف ســياق مــا بعــد الــزاع لتلبيــة برامــج تمكــن املــرأة
الــي تركــز عــى تأمــن ســبل العيــش.
كمــا يعــي تأمــن ســبل العيــش ً
أيضــا منــع النســاء مــن التعــرض ملزيــد مــن العنــف .ترتكــب اجلهــات األمنيــة
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 47مف ّوضيّة النساء الالجئات ( )WRCوأوكسفام .٢٠١٥ .OXFAM
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اخملتلفــة العنــف ضــد النســاء والفتيــات جزئ ًيــا ،ألن هــؤالء النســاء ال يتمتعــن بأمــن احليــاة والدخــل الــذي يــأيت
مــع الوصــول إىل فــرص ســبل العيــش والخدمــات األساســية .وبينمــا تتعــرض النســاء والفتيــات للعنــف ،بمــا
يف ذلــك العنــف اجلنــي ،يتعــرض األوالد خلطــر اإلجبــار عــى عمالــة األطفــال داخــل اجلماعــات املســلحة
(((5
املنتــرة يف العــراق.
والنقــد الرئيــي الــذي يمكــن توجهيــه إىل برامــج ســبل العيــش الحاليــة ،هــو أن معظمهــا ال تضــع يف االعتبار
أن فــرص العمــل الرســمية يف العــراق املحــدودة يه مســألة هيكليــة .وقــد أدّ ى كل مــن التوافــر املحــدود للعمــل
داخــل القطــاع العــام والقطــاع الخــاص غــر املتطــ ّور إىل عــدم كفايــة فــرص العمــل .باإلضافــة إىل ذلــك،
فشــلت العديــد مــن الربامــج يف األخــذ بعــن االعتبــار إمكانيــة توســيع جمموعــة مهــارات النســاء مــن خلفيــات
خمتلفــة ،وبــد ً
ال مــن ذلــك تقــدم لهــن نفــس الربامــج العامــة مــع تدريــب محــدود ملهــن مثــل التجميــل ،تصفيف
(((5
الشــعر ،اخلياطــة ،إلــخ.
بذلــك ،بينمــا تشــر األبحــاث حــول برامــج ســبل العيــش أن نقــص فــرص ســبل العيــش يــؤدي إىل أشــكال
خمتلفــة مــن العنــف واضمحــال التماســك االجتمــايع ،فإهنــا ال تقــدم رؤيــة حــول الروابــط بــن التمكــن
االقتصــادي وبنــاء الســام .وسيس ـ ّلط اجلــزء القــادم الضــوء عــى هــذا املوضــوع.
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 .٤التمكين االقتصادي كجزء ال يتجزأ من بناء السالم في العراق
يف معظــم األبحــاث ،يتــم التعامــل مــع ســبل العيــش والتمكــن االقتصــادي للمــرأة كجانــب واحــد مــن
جوانــب بنــاء الســام أو حــى ّ كموضــوع دراســة خمتلــف بالكامــل .وتجــد هــذه الدراســة أن التمكــن
جــزءا ال يتجــزأ مــن تعريــف وعمليــة بنــاء الســام.
االقتصــادي يجــب أن يكــون
ً
ويتــم التشــديد عــى هــذا االكتشــاف مــن خــال البيانــات اإلحصائيــة داخــل كتابــات بنــاء الســام الــي
تشــر إىل ذلــك يف حــاالت مــا بعــد الــزاع" ،والتــزال الحاجــة الرئيســية للتعــايف بالنســبة للمرشدات/مرشديــن
(((5
والنازحات/نازحــن العراقيات/عراقيــن داخل ًيــا يف عــام  ٢٠١٨يه الوصــول للتوظيــف وفــرص العمــل.
مــن ضمــن احملتاجات/احملتاجــن البالــغ عددهــم  ٦,٧مليــون ،تم ّثــل النســاء النصــف تقري ًبــا بنســبة .٪٤٧
وتعتــر حالــة األرس املديونــة الــي تعيلهــا النســاء قاســية بشــكل خــاص ،وتشــكل واحــدة مــن كل ثالثــة
أرس مديونــة ((5(.كمــا تتأكــد ً
أيضــا أهميــة التمكــن االقتصــادي بالنســبة لبنــاء الســام مــن خــال التجــارب
والفهــم املتعمــق لألطــراف املعنيــة الرئيســية داخــل كال مــن الربناجمــن مؤكــدة أن:
"لــن يتحقــق بنــاء الســام مــن خــال ورش العمــل ورفــع الــويع .فمــن خــال التمكــن االقتصــادي
فقــط تخــرج النســاء ،ويتفاعلــن مــع النــاس ويطــورن مســؤولية عمليــة تجــاه جمتمعهــن".
تطوع معنا ،املوصل)
(عليّة،
ّ
مــن ثــم ،فــإن أهــداف بنــاء الســام ،الــي يه تأســيس تماســك اجتمــايع وثقــة اجتماعيــة طويــة األمــد،
ال تتطلــب الــويع فقــط بــل يجــب أن ُتبــى ً
أيضــا بفعاليــة مــن خــال برامــج ســبل العيــش الــي تحافــظ
عــى مشــاركة النــاس ليــس فقــط يف كســب الدخــل ولكــن ً
أيضــا يف بنــاء وتوطيــد عالقــات متبادلــة مــن
الثقــة االجتماعيــة طويــة املــدى .لهــذا الســبب ،فــإن الهنــج الخــاص بربامــج ســبل العيــش لــه تأثــر عــى بنــاء
الســام .ســتعرض األقســام التاليــة التحد ّيــات والفــرص وأفضــل املمارســات فيمــا يتعلــق بدمــج التمكــن
االقتصــادي وبنــاء الســام.

 ١.٤التحديّات
التحـ ّ
ـدي الرئيــي يف بنــاء الســام مــن خــال التمكــن االقتصــادي هــو أن الســياق االقتصــادي داخــل العــراق
ً
ـدا يف األســاس .وكمــا ذكــر مســبقا،
يقــدم فرصــة ضئيــة للنســاء للوصــول إىل ســوق العمــل الهامــي جـ ً
فــإن االقتصــاد العــرايق تديــره الدولــة ويعتمــد بشــكل كبــر عــى دخــل النفــط مــع قليــل مــن التنــوع .وبينمــا
يعتــر القطــاع الــزرايع قطاعـ ًـا واعـ ًـدا بالتط ـ ّور مــع تشــكيل النســاء غالبيــة القــوى العامــة ،فــإن عالقــات
التوظيــف داخــل الزراعــة تكــون يف الغالــب غــر رســمية وال تقــدم للنســاء الســيطرة عــى الدخــل ُ
احُملقــق.
لذلــك ،هنــاك عوائــق هيكليــة ومؤسســية يجــب معاجلهتــا ليــس فقــط مــن خــال التمكــن االقتصــادي
(((5
للمــرأة ،بــل ً
أيضــا مــن خــال الحكومــة العراقيــة وحكومــة إقليــم كردســتان.
يف هــذا الســياق ،فيمــا يتعلــق بربامــج ســبل العيــش ،لطاملــا كان دعــم األعمــال الــي تقودهــا النســاء إحــدى

 53مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ( ،)UN OCHAصفحة .٥١
 54مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (.)UN OCHA
 55آن ماري جوال ،آنجيو مالهوترا ،بريا ناندا؛ "فهم وقياس التمكني االقتصادي للمرأة" ،املركز الدويل لبحوث املرأة ( ،)ICRWعام .٢٠١١
 .https://www.icrw.org/wp-content/uploads/2016/10/Understanding-measuring-womens-economic-empowerment.pdfتم الوصول إليه يف
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الطــرق لتشــجيع النســاء بشــكل عمــي عــى كســب الدخــل .وواحــد مــن األعمــال واســعة االنتشــار الــي
ذكرهتــا معظــم املشــاركات يف املقابــات كان صالونــات التجميــل الــي أسســها النســاء .عــى الرغــم مــن
تقييــم مجعيــة نســاء بغــداد لتــك املشــاريع بأهنــا ناجحــة ،قامــت منظمــة تمــوز للتنميــة االجتماعيــة بانتقــاد
تــك الربامــج عــى مدهتــا القصــرة وانعــدام اســتدامهتا شــارحة أنــه ال تســتطيع كل النســاء تأســيس صالــون
تجميــل .وتســتديع األوضــاع تنويــع برامــج ســبل العيــش الــذي يتــم تطويرهــا وتنفيذهــا جملموعــات معينــة
مــن النســاء الــي تنتــي لطبقــات اجتماعية-اقتصاديــة خمتلفــة كمــا ســيتم التوضيــح بشــكل أكــر يف
قســم التوصيــات.
يوجــد تحـ ّ
ـدي هيــكيل آخــر وهــو انعــدام األمــن وتفــي النظــام الذكــوري األبــوي املشــار إليــه أعاله يف القســم
 ٣مــن هــذا التقريــر .فالنظــام األبــوي املفــروض يف العــراق يــؤدي إىل تقييــد حركــة املــرأة ،ووجــود ضغــط
عائــي عــى املــرأة ،وعــدم تكافــؤ املســؤوليات املزنليــة ،وانعــدام التعليــم ومهــارات التوظيــف لــدى النســاء،
وافتقارهــن لالســتقالل الــذايت ((5(.كمــا يــؤدي غيــاب االســتقاللية والفرصــة إىل انعــدام األمــن ،خاصــة
يف ســياق الــزاع ومــا بعــد الــزاع ،حيــث يمكــن أن يــؤدي البحــث عــن الفرصــة إىل االنضمــام جلماعــات
إرهابيــة ،كمــا تصــف إحــدى املشــاركات يف املقابــات:
ّ
حــى ال يلجــأن
"تعتــر فــرص ســبل العيــش هامــة ،وباألخــص للنســاء بــا أزواج واألرامــل،
للجماعــات اإلرهابيــة أو املليشــيات أو يشــركن يف أنشــطة إجراميــة لكــي يجــدن وظائــف قــد
تؤذهيــن مــن أجــل احلصــول عــى دخــل فقــط".
مشاركة يف املقابةل (املوصل)٢٠٢٠ ،ِ
ويلــي هــذا صــدى مــع دراســة عــام  ٢٠١٨لألمــم املتحــدة والــي تفــرض أن املــرأة تلجــأ إىل أســاليب التك ّيــف
ّ
الســلبية ،مثــل الــزواج
املبكــر للفتيــات وإخــراج األطفــال مــن املدرســة ((5(.ومــن األســايس أن نــرى الروابــط
بــن العنــف ونقــص التوظيــف ،والــذي يشــمل انضمــام الرجــال للمجموعــات املس ـ ّلحة لكســب العيــش.
وهكــذا تناقــش هــذه الورقــة أنــه مــن أجــل إحــال الســام ،يجــب أن يــأيت الدخــل األســايس لتوفــر ســبل
العيــش مــن التوظيــف النابــع مــن اقتصــاد يزدهــر فيــه الســام وليــس احلــرب.
كمــا تنشــأ ً
أيضــا أثنــاء تنفيــذ املشــاريع التحديــات الــي تواجــه خلــق ســام مســتدام .بالتــايل ،فــإن املشــاريع
الــي تركــز حرص ًيــا عــى ورش عمــل لرفــع الــويع يُنظــر لهــا بأهنــا غــر فعّ الــة ،وكمــا توضــح املشــاركة يف
املقابــة ،إقبــال العســان" :إن رفــع الــويع بــدون أي أســاس مــادي يحــر املعرفــة داخــل الفصــل" .وعىل نحو
مماثــل ،توضــح منسـ ّ
ـقة املشــاريع يف مجعيــة نســاء بغــداد" :إن الحافــز ضئيــل للمــرأة ذات الدخــل املنخفــض
أو بــا دخــل لكــي تشــرك يف تــك الجلســات بــدون أي مكاســب ماديــة أو معرفــة عمليــة ،مثــل القــراءة
والكتابــة ".لذلــك ،مــع أن رفــع الــويع لــدى النســاء أمــر ذو أهميــة كبــرة يف كثــر مــن األمــور مثــل ،حقــوق
صحــة املــرأة ،والعنــف اجلنــي والعنــف القائــم عــى
املــرأة يف القانــون العــرايق وخارجــه ،واملعرفــة حــول
ّ
النــوع االجتمــايع ( )SGBVوالعدالــة االنتقاليــة ،فــإن تطبيقــه العمــي يمكــن اســتخدامه فقــط يف ممارســات
ســبل العيــش للحيــاة اليوميــة .لذلــك ،فمــن اجلوهــري دمــج كال مــن جلســات بنــاء الســام والتدريــب عــى
معــا .هبــذه الطريقــة ،يمكــن للمــرأة فهــم الســام مــن خــال ويع مكتســب حدي ًثــا
املهــارات اخملتلفــة ً
وممارســة الســام مــن خــال كســب دخــل عــن طريــق ممارســات ســبل العيــش املدعّ مــة بممارســات
التماســك االجتمــايع الــي يتــم تطويرهــا يف ورش العمــل.

 56كايا ولوتشتنربج.
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المثلى للجمع بين التمكين االقتصادي وبناء السالم
 ٢.٤الفرص والممارسات ُ
يــؤدي التمكــن االقتصــادي الــذي يعــزز التماســك االجتمــايع ومشــاركة املــرأة يف احليــاة العامة إىل مشــاركة
أكــر جــدوى واســتدامة للمــرأة يف عمليــات بنــاء الســام .كمــا تعــر ّإقبــال ،إحــدى املشــاركات يف املقابــات،
عــن األمر:
"يتعـ ّـن عــى غالبيــة النســاء يف العــراق طلــب املــال مــن األب أو الــزوج أو األقــارب مــن الذكــور .أنــا
كنــت واحــدة مــن هــؤالء النســاء .لــذا ،فــإن احلصــول عــى مصــدر دخــل مســتقل ،بـ ً
ـداًل مــن طلــب
املــال مــن الــزوج أو األب ،ســيحقق املزيــد مــن الســام للنســاء بالطبــع .وهــذا مــا نطلــق عليــه بنــاء
الســام االقتصــادي".
إقبال (بغداد)٢٠٢٠ ،
مــن الــروري فهــم وضــع املــرأة العراقيــة مــن املنظــور االقتصــادي .يركــز مفهــوم بنــاء الســام االقتصــادي
عــى دور التمكــن االقتصــادي يف أنشــطة بنــاء التماســك االجتمــايع مــن عمليــة بنــاء الســام .التمكــن
قدمــا نحــو تقديــم آفــاق للنســاء لبنــاء حياهتــن بأنفهســنً ،
وفقــا
االقتصــادي هنــا هــو وســيةل عمليــة للمــي ً
ـدءا مــن املجــال املــزيل،
خلياراهتــن الخاصــة .بالتبعيّــة ،ســيؤثر هــذا عــى عمليــة اتخــاذ القــرار لــدى املــرأة ،بـ ً
فيمــا يتعلــق بحركهتــا واســتخدامها لدلخــل ،وانتقــااًل ً للمجــال العــام األوســع املعــي بحقــوق املــرأة .وبينمــا
تعــد هــذه فرصــة كبــرة لتمكــن املــرأة اقتصاد ًيــا ،يجــب األخــذ يف احلســبان أنــه حــى يف حالــة كســب املــرأة
للمــال ،فقــد ينهت ــي بــه األمــر يف أيــدي أقارهبــن مــن الذكــور .رشحــت لــزا حيــدو هــذه الفكــرة بشــكل أكــر
قدمــا:
وقدمــت طر ًقــا عمليــة ملعاجلهتــا واملــي ً
ـاركة يف برنامــج ســبل العيــش الخــاص بنــا ،ســألهتا عمــا تفعــه بدخلهــا الجديــد
"كانــت لـ ّ
ـدي مشـ ِ
فقالــت إنــه مــع زوجهــا اآلن ،ألن هــذا هــو مــا تقتضيــه العــادات الدينيــة يف اإلســام .جلســت معهــا
ورشحــت لهــا أن ال وجــود ملثــل هــذه العــادات .وهــذا جمــرد مثــال واحــد عــى أهميــة عقــد ورش عمــل
لتوعيــة النســاء وإعالمهــن بحقوقهــن".
لزيا حيدو (بغداد)٢٠٢٠ ،
قدمــا لتقديــم آفــاق وفــرص لــكل مــن
بالرغــم مــن أن التمكــن االقتصــادي هــو وســيةل عمليــة للمــي ً
النســاء والرجــال لبنــاء حياهتــم بأنفهســم ،إال أنــه يجــب أن يكــون مصحو ًبــا بــورش عمــل لرفــع الــويع بحقــوق
املــرأة .بذلــك ،توضــع املعرفــة املكتســبة مــن أنشــطة بنــاء الســام موضــع التنفيــذ املبــارش مــن خــال الدخــل
مــن ســبل العيــش ،ممــا يخلــق عالقــة مثمــرة بــن الطرفــن .هنــاك خطــر آخــر يتمثــل يف أن األمــوال الــي
تكســها املــرأة ،أو أي قــروض تحصــل علهيــا ،قــد يأخذهــا أقارهبــا مــن الذكــور .ذكــرت بعــض املشــاركات يف
املقابــات أن قــروض الدولــة ُتمنــح عــادة ملوظــي الدولــة فقــط ،وحــى لــو كانــت هــؤالء النســاء موظفــات
يف الدولــة ،فــإن تــك القــروض ينهت ــي هبــا األمــر يف أيــدي نظرائهــن مــن الرجــال .وهــذا يعــي رضورة إجــراء
تغيــرات يف السياســات بجانــب رفــع الــويع بحقــوق املــرأة ،مــن أجــل كــر احلواجــز املؤسســية .يتمثــل أحــد
الحلــول املمكنــة يف تقديــم قــروض حكوميــة أو قــروض مــن املنظمــات الدوليــة غــر الحكوميــة جملموعــات
مــن النســاء لتأســيس أعمــال تقودهــا النســاء .بالتــايل ،فــإن املســاءلة املتبادلــة للنســاء حــول مشــاريعهن
تصعّ ــب علهيــن إعطــاء األمــوال ألقارهبــن مــن الذكــور بســبب األعــراف الثقافيــة والضغــوط.
أحــد اجلوانــب اجلوهريــة يف الوصــول لفــرص كســب العيــش يتمثــل يف تمكــن النســاء لبنــاء شــبكات قويــة
مــن شــأهنا تعزيــز الســام املســتدام .يف ظــل صعوبــة خلــق فــرص لكســب العيــش ،قــد يكــون اخليــار املبــديئ
هــو خلــق مســاحات عامــة آمنــة للنســاء ،تمكهنــن مــن أن يكــنّ أكــر حضــور ًا ومشــاركة يف احليــاة العامــة.

117
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وهنــاك أمثــة عــى خلــق مســاحات آمنــة للنســاء( ،((5مثــل املراكــز
ّ
والعاطفيــة للنســاء ويف الوقــت نفســه تقديــم املشــورة والتدريــب عــى املهــارات الوظيفيــة .ورغــم أن هــذا
مفيــد للغايــة ،إال أنــه مــن املهــم عــدم ممارســة الفصــل اجلنــدري ،ألن األحــزاب اإلســامية السياســية
تســتخدم هــذا كوســيةل لعــزل النســاء أكــر عــن بقيــة اجملتمــع .وبــد ً
ال مــن ذلــك ،يجــب تشــجيع وجــود
الذكــور يف هــذه األماكــن تحــت ظــروف معينــة يجــب مناقشــها محل ًيــا مــن قبــل النســاء املنظمــات لهــذه
املســاحات .ويمكــن أن يــؤدي ذلــك إىل زيــادة الــويع بالنــوع االجتمــايع ،وزيــادة فــرص النســاء يف التواجــد يف
املجــال العــام ،وهــو حجــر الزاويــة لبنــاء الســام االقتصــادي.
هنــاك حــل آخــر وهــو االســتثمار يف خلــق مســاحات آمنــة عامــة .نادية ،إحــدى املشــاركات يف املقابــات اللوايت
التقينــا هبــن ،ويه امــرأة مــن املوصــل عانــت عــى يــد داعــش ،وتقــدم اليــوم الدعــم النفــي واالجتمــايع
داخــل منظمــات غــر حكوميــة محليــة ودوليــة خمتلفــة ،تــرح أهميــة املســاحات اآلمنــة:
"إحــدى النتائــج األساســية جــدً ا لنقــص فــرص النســاء يف كســب العيــش يه البقــاء يف املــزل .والــذي
ال يــؤدي إىل تفاقــم مشــاكل الصحــة النفســية والعقليــة للنســاء فحســب ،بــل ويمنعهــنّ ً
أيضــا مــن
تكويــن عالقــات اجتماعيــة .فمــن املهــم وجــود عــى األقــل حديقــة عامــة أو أماكــن أخــرى تلتــي
فهيــا النســاء بأمــان وتتفاعلــن مــع بعهضــن البعــض".
 نادية (املوصل)٢٠٢٠ ،لذلــك ،يمكــن أن تكــون اخلطــوة لألمــام يه االســتثمار يف األماكــن العامــة اآلمنــة خــارج املــزل ،كطريقــة
لتمكــن النســاء مــن بنــاء عالقــات مبنيــة عــى الثقــة مــع اآلخــر مــن جمتمعــات خمتلفــة .وهــذا يعــزز بنــاء
الســام مــن خــال احلصــول عــى رأس مــال اجتمــايع ،ويخفــف يف الوقــت نفســه من بعــض اآلثار النفســية
واالجتماعيــة الناتجــة عــن البقــاء يف عزلــة وحصــار داخــل املــزل .عمل ًيــا ،يمكــن أن تكــون املســاحات العامــة
جــدا يف شــكل ،عــى ســبيل املثــال ،حدائــق كبــرة مــع مــزل يُســمح بدخولــه يف البدايــة
اآلمنــة مفيــدة
ً
للنســاء وأطفالهــن فقــط ،ويف مرحــة الحقــة يمكــن تضمني/اســتضافة الرجــال يف ظــل ظــروف معينــة .ومــع
ذلــك ،فــإن التنفيــذ الدقيــق ملثــل هــذه املســاحة العامــة يعتمــد عــى املنطقــة املحــددة ويحتــاج إىل مناقشــته
مــع نشــطاء اجملتمــع املــدين بالعــراق .هبــذه الطريقــة ،ســزيد ظهــور النســاء وتواجدهــن وحركهتــن يف املجــال
العــام الــذي غال ًبــا مــا هييمــن عليــه الرجــال .بمــرور الوقــت ،قــد يــؤدي ذلــك إىل تطبيــع وجــود املــرأة يف املجــال
العــام .ويف هنايــة املطــاف ،ولكــي تكــون هــذه العمليــة مســتدامة ،يظــل الوصــول إىل ســبل العيــش ً
أيضــا
مطلو ًبــا ،بحيــث تصبــح مغــادرة املــزل جــزء مــن الروتــن اليــويم ورضورة ألعــداد مزتايــدة مــن النســاء.
طرحــت الســيدات الــايت شــاركن يف املقابــات مــن منظمــة تمــوز للتنميــة االجتماعيــة وشــبكة النســاء
معــا ،حيــث أهنــا واحــدة مــن
العراقيــات ورش اخلياطــة كطريقــة لربــط التمكــن االقتصــادي وبنــاء الســام ً
األمثــة البــارزة لربامــج كســب العيــش للنســاء .ويبــذل املانحــون الدوليّــون جهــود قليــة للجمــع بــن ورش
اخلياطــة و أنشــطة بنــاء الســام مثــل ،التوعيــة بحقــوق املــرأة والعنــف اجلنــي والعنــف القائــم عــى النــوع
االجتمــايع  .SGBVواملهــم هنــا ،هــو أن جلســات رفــع الــويع أصبحــت رضوريــة ،وبالتــايل أرشفــت املنظمــات
ـزءا مــن الربنامــج الرســي للهيئــات املانحــة.
غــر الحكوميــة املحليــة بالعــراق علهيــا بنفهســا ،ولــم تكــن جـ ً
ـارا مفيـ ًـدا للنســاء ذوات التعليــم القليــل الكتســاب املهــارات ،إال أن أخــذ
ورغــم أن دورات اخلياطــة تعــد خيـ ً
ـتداما
النســاء ماكينــات اخلياطــة خاصهتــن للمــزل بعــد الــدورة ،والبــدء يف العمــل بمفردهــن ليــس أمـ ًـرا مسـ ً
طــوال الوقــت ،إذ يتــم حرصهــن مــرة أخــرى يف نطــاق املهــام املزنليــة يف البيــت.
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كانــت املمارســة األكــر إفــادةً ،
وفقــا لتصـ ّور منظمــة تمــوز للتنميــة االجتماعيــة ،يه إنشــاء غــرف ،أو دعــم
معــا كزميــات داخــل رشكــة خياطــة ،عــى غــرار
النســاء يف إنشــاء قاعــة ألنفهســن ،حيــث يمكهنــن العمــل ً
الــركات الناشــئة .تتمثــل فائــدة العمــل اجلمــايع خــارج املــزل يف أن أهــداف برامــج بنــاء الســام ،مثــل الثقــة
االجتماعيــة والتماســك واملشــاركة يف احليــاة العامــة ،ال يتــم تدريهســا يف ورش العمــل فحســب ،بــل يتــم
تفعيلهــا بشــكل يــويم مــن خــال أهــداف العمــل املشــركة .فالقيــم املدنيــة كالتســامح وتق ّبــل اآلخــر والثقــة
املتبادلــة الــي تســاهم يف بنــاء الثقــة باألخــر وبالنفــس ،أو كمــا أطلــق علهيــا بوتنــام رأس املــال االجتمــايع،
ســتهسل التعــاون يف العالقــات الشــخصية بالتبعيــة ((5(.ويف حالــة منظمة تمــوز للتنميــة االجتماعية ،تمكنت
النســاء مــن دعــم بعهضــن البعــض ،وتطبيــع قضــاء الوقــت خــارج املــزل مــن الناحيــة االجتماعيــة ،وكذلــك
تطويــر أعمالهــن التجاريــة الخاصــة مــن خــال املمارســة .كمــا ســاعد العمــل خــارج املــزل والوصــول إىل
احليــاة العامــة النســاء املشــاركات عــى اكتســاب املعرفــة التجاريــة ذات الصــة يف قطــاع اخلياطــة .وطريقــة
أخــرى لبنــاء رأس املــال االجتمــايع مــن خــال بنــاء الســام االقتصــادي يه تشــكيل جمموعــات مــن النســاء
وتدريهبــن عــى اخلياطــة ودعمهــن إلنشــاء وإدارة مصنــع خياطــة خــاص هبــن .هبــذه الطريقــة ،يتع ّلمــن إدارة
املشــاريع بأنفهســن وتنظيــم أنفهســن اجتماع ًيــا .ومــع ذلــك ،حــى اآلن ،فــإن هــذا النــوع مــن املزيــج العمــي
لبنــاء الســام مــن خــال التمكــن االقتصــادي لــم يُنفــذ إال عــى نطــاق ضيــق .توضــح الهشــادة التاليــة مــن
ّ
أحــد مصانــع اخلياطــة كيــف ّ
ومكهنــن مــن اتخــاذ قــرارات
قــدم بنــاء الســام االقتصــادي الدعــم للنســاء
مســتقةل بشــأن حياهتــن ،مــن خــال تعزيــز مشــاركة املــرأة يف احليــاة املدنيــة والتجمعــات:
أتمــت دورة
لعنــف
تتعــرض إحــدى العامــات يف مصنــع اخلياطــة
" كانــت
مــزيل شــديد .بعــد أن ّ
ّ
ّ
ٍ
تدريــب عــى اخلياطــة معنــا ،عملــت بإحــدى رشكات اخلياطــة .وبعــد أن أصبحــت تكســب رزقهــا
وتعرفــت عــى حقوقهــا كامــرأة ،بمــا يف ذلــك قانــون الطــاق ،عنــد مرحــة معيّنــة ذهبــت
الخــاص
ّ
للمحكمــة لتحصــل عــى الطــاق .لــذا ،فقــد كان علهيــا أن تصبــح مســتقةل ماد ًيــا لتعتــي بنفهســا،
تعرهضــا للعنــف .لقــد ّ
ـتقل يف
مكهنــا كســب دخــل بنفهســا مــن اتخــاذ قــرار مسـ ّ
وتقــرر أن ترفــض ّ
حياهتــا ،وحيــاة بناهتــا ،وبذلــك ،فقــد بــدأت تصبــح صانعــة القــرار".
 أمل كبايش فرج (شبكة النساء العراقيات.)٢٠٢٠ ،وبعيـ ًـدا عــن دورات اخلياطــة ،توضــح لــزا حيــدو مــن مجعيــة نســاء بغــداد ،أهميــة عــدم اقتصــار برامــج ســبل
العيــش للنســاء عــى املجــاالت الــي ترتبــط عــادة بالنســاء كاخلياطــة والتجميــل ،بــل تقديــم برامــج للنســاء
لكســب مهــارات اللغــة اإلنجلزييــة وتكنولوجيــا املعلومــات ً
أيضــا .ويف نفــس الوقــت ،لفتــت النظــر لــرورة
االنتبــاه لرغبــات املشــاركات أنفهســن ،والــايت عــادة مــا يملــن للمجــاالت الــي ترتبــط تقليد ًيــا بالنســاء.
يف الواقــع ،يكمــن التحـ ّ
ـدي والفرصــة يف دورات اللغــة اإلنجلزييــة وتكنولوجيــا املعلومــات يف رضورة تطويــع
املناهــج لتتمــاىش مــع النســاء اللــوايت يتــم تدريهســن .عــى ســبيل املثــال ،فــإن الــدورات املوجهــة للمــرأة
قــدرا أقــل مــن تعليــم اإلنجلزييــة وتكنولوجيــا املعلومــات ،قــد تضــم أنــواع مهــارات
الريفيــة الــي تضــم
ً
زراعيــة أخــرى خمتلفــة يمكــن دعمهــا كبديــل .وبشــكل عــام ،يجــب تنويــع برامــج كســب العيــش لتشــمل
النســاء مــن خمتلــف الخلفيــات واملناطــق.
ـرا ،يجــب اإلشــارة إىل أنــه مــن املهــم الوضــع يف االعتبــار أثنــاء تصميــم برامــج كســب العيــش أن تــك
وأخـ ً
الربامــج ليســت فقــط وســيةل للحصــول عــى املــوارد املاليــة ،بــل ً
أيضــا لكســب مهــارات اجتماعيــة وتطبيقية
يمكــن اســتخدامها يف دعــم بنــاء الســام واملشــاركة فيــه .كمــا يجــب تضمــن النســاء ذوات املهــارات العملية
االحرتافيــة بشــكل أكــر يف برامــج كســب العيــش.
كمــا ويحتــاج تعزيــز التطــور املهــي للنســاء العامــات ،كاملمرضــات واملعلمــات واألخصائيــات االجتماعيــات،
والــذي غال ًبــا مــا ُيــرك جان ًبــا عــى الرغــم مــن تأثــره الكبــر يف بنــاء الســام ،إىل مزيد مــن الدراســة واملعاجلة.
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 .٥التوصيات
●إىل املنظمــات غــر الحكوميــة الدوليــة  :INGOsالبحــث عــن قطاعــات اقتصاديــة ذات إمكانيــة للنمــو
عنــد تصميــم برامــج بنــاء الســام االقتصــادي.
مــن الــروري فهــم االقتصــاد العــرايق بتعمــق فيمــا يخــص ســوق العمــل مــن أجــل بنــاء برامــج ســبل عيــش
ـزءا ال يتجــزأ مــن االقتصــاد .ومــع أن معظــم الربامــج تركــز يف فصولهــا عــى
مســتدامة والــي أصبحــت جـ ً
اخلياطــة ،واللغــة اإلنجلزييــة ومهــارات تكنولوجيــا املعلومــات وتدعــم صالونــات التجميــل ،فالتحليــل
املتعمــق لإلمكانيــة داخــل ســوق العمــل العــرايق يمكــن أن يقــدم أشــكال أكــر اســتدامة لســبل العيــش
للنســاء .عــى ســبيل املثــال ،غال ًبــا مــا يتــم إهمــال إمكانيــة الزراعــة يف مشــاريع ســبل العيــش .وبينمــا
تركــز بعــض املنظمــات غــر الحكوميــة الدوليــة والــوكاالت املانحــة عــى تطويــر القطــاع الخــاص يف العــراق،
فــإن إمكانيــات تــك القطاعــات يف تطويــر برامــج ســبل عيــش للنســاء القادمــات مــن خلفيــات اجتماعيــة
واقتصاديــة فقــرة لــم يتــم تطويرهــا بعــد.
●املنظمــات غــر الحكوميــة الدوليــة  INGOsوالحكومــة العراقيــة :تقديــم الدعــم الخــاص جملموعــات
النســاء بـ ً
ـداًل مــن العمــل الفــردي داخــل برامــج ســبل العيــش.
ســواء تــم منــح النســاء القــروض أو فــرص ســبل عيــش محــددة ،فمــن األســايس أن يتــم دعــم جمموعــة
تتك ـ ّون مــن ثــاث إنــاث أو أكــر لتقليــل املخاطــرة بتلــي ّ األقــارب الذكــور الدخــل الــذي يكســبه النســاء.
فاملــرأة املنفــردة تكــون أكــر عرضــة للضغــط اجملتمــي لكــي تعطــي الدخــل الــذي تحققــه لقريهبــا الذكــر يف
املــزل .بالرغــم مــن ذلــك ،عندمــا تكــون جمموعــة مــن النســاء ،فــإن املســاءلة املتبادلــة تجعــل مــن الصعــب
إعطــاء الدخــل لألقــارب الذكــور .ويف نفــس الوقــت ،يمكــن للنســاء مشــاركة مشــكالهتن مــع بعــض ودعــم
وتمكــن بعهضــن ً
بعضــا .وفيمــا يتعلــق ببنــاء الســام ،ســيدعم هــذا األمــر تكويــن العالقــات ،وبنــاء الثقــة يف
اآلخريــن والثقــة بالنفــس يف بيئــة العمــل.
●املنظمــات غــر الحكوميــة واملنظمــات غــر الحكوميــة الدوليــة :فهــم املهــارات اخملتلفــة للنســاء مــن
خمتلــف الخلفيــات االجتماعيــة واالقتصاديــة.
بالرغــم مــن أهميــة تحديــد احتياجــات النســاء املتنوعــة ،باألخــص النســاء املتأثــرات باحلــرب والعنــف ،مــن
املهــم ً
أيضــا فهــم مهاراهتــن حيــث أن ذلــك ســيقدم تلميحــات للتمكــن االقتصــادي ،وســيعطي تفســر عــن
ســبب حقيقــة أن املــرأة مــا تــزال رسيعــة التكيــف للغايــة ،وتديــر حياهتــا بــداًل ً مــن تقليهصــا لتصبــح الضحيــة
فقــط بــا مهــارات .لــذا ،يجــب اســتخدام تعريــف أوســع ملهــارات ســبل العيــش مــن أجــل تهسيــل الوصــول
إىل أســواق العمــل ذات الصــة.
عــى ســبيل املثــال ،تتم ّتــع معظــم النســاء يف الريــف بخــرة يف الزراعــة ،بالتــايل ،فــإن الــدورات التدريبيــة
يف الزراعــة الصديقــة للبيئــة ،ويف التســويق ومهــارات العــرض إلظهــار املنتــج املحــي ّ للســيّاح ،ســتضمن
اســتمرار النســاء يف العمــل عــى صناعــة متناميــة بمهــارات متنوعــة .وبالطبــع ،يجــب ّ
تذكــر أن الصفــة
اجلماعيــة للعمــل يف ذات درجــة األهميــة للمــرأة هنــا ،حــى ّ ال يظــل عملهــا جــزء مــن الواجبــات املزنليــة
فقــط أو عمــل غــر رســي مــن غــر هيــكل أجــور .فمــن املهــم أن تكــن النســاء عــى ويع بديناميكيــات
التميــز بــن اجلنســن داخــل مجــال الزراعــة ،حيــث يتلــى الرجــال معظــم الدخــل املــادي .لذلــك يجــب ً
أيضــا
إدراج ورش العمــل وبرامــج التوعيــة التعليميــة الــي تركــز عــى حقــوق املــرأة ،وصحــة املــرأة ،والقانــون الــدويل
واملحــي يف العــراق ،وبعــض العمليــات السياســية يف هيــكل دورات املهــارات هــذه.
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وتحتــاج الشــابات الــايت تخرجــن مــن جامعــات إىل ورش عمــل إضافيــة يف قابليــة التوظيــف وفــرص ســبل
العيــش يف مجــاالت يخرتهنــا (مثــل ،تكنولوجيــا املعلومــات ،والخدمــات الطبيــة واالجتماعيــة ،واللغــة
ـر ج تكــون نظريــة
اإلنجلزيية..إلــخ) .ويتع ّلــق هــذا بحقيقــة أن الهشــادات الــي تحصــل علهيــا النســاء عنــد التخـ ّ
ـدرب النســاء
وغــر مناســبة لســوق العمــل .كمــا أن املهــارات العمليــة وورش عمــل التطويــر املهــي الــي ُتـ ّ
عــى اســتخدام معرفهتــن لدخــول ســوق العمــل بشــكل عمــي ،ومشــاركهتن داخــل جمتمعاهتــن ،تقــوم بطوير
القطــاع الخــاص ،لذلــك هنــاك حاجــة لهــا.
يجــب أن تتلــى املــرأة العامــة و/أو ذات املهــارات الدعــم الــكايف وأن يتــم تزويدهــا باملهــارات ذات الصــة حــى ّ
تصبــح قــادرة عــى تقديــم ورش عمــل عــن املهــارات العمليــة للنســاء األخريــات وبذلــك تنتــر معرفهتــن
داخــل جمتمعاهتــن.
املكرس للحياة املزنلية.
●إىل الحكومة العراقية :خلق مساحات آمنة ومريحة للنساء خارج املجال
ّ
مــن املهــم أاّل ّ تقــي النســاء أيامهــن حمبوســات يف املــزل مــع قليــل مــن التواصــل مــع اجملتمــع األكــر،
األمــر الــذي يخلــق االكتئــاب ويزيــد مــن فــرص الخــاف .حــى ّ إذا كانــت فرصــة التوظيــف ضئيــة ،فــإن
خلــق بيئــة آمنــة للنســاء يف األماكــن العامــة يُعــزّ ز ظهورهــن داخــل اجملتمــع العــرايق ،وبالتــايل يعــزّ ز تطبيــع
وجودهــن يف احليــاة العامــة .قــد تكــون تــك املســاحات اآلمنــة مراكــز وحدائــق عامــة خاصــة بالنســاء مــع
إمكانيــة لالشــراك يف رياضــة أو تمريــن جســدي ،ويه أماكــن هســل الوصــول إلهيــا وتوفــر يف نفــس الوقــت
األمــن ولدهيــا سياســة النســاء أواًلً .ومــن املهــم االنتبــاه إىل عــدم القيــام بالفصــل اجلنــدري واتخــاذه كحــل،
ولذلــك يجــب الســماح للرجــال ً
أيضــا بالذهــاب لتــك األماكــن تحــت ظــروف معينــة .يمكــن مناقشــة تــك
ـرش بوضــوح .يؤثــر دعــم تواجــد
الظــروف يف كل حالــة محــددة ويمكــن منــع التقــاط الصــور أو إدانــة التحـ ّ
النســاء يف األماكــن العامــة عــى بنــاء الســام والتمكــن االقتصــادي بشــكل مبــارش مــن خــال تطبيــع
تواجــد النســاء خــارج املــزل ،وتعزيــز الثقــة االجتماعيــة ،وخلــق شــبكات بــن النســاء.
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 .٦الخاتمة
جــزءا ال يتجــزأ مــن
أبــرزت هــذه الدراســة الطــرق الــي يكــون مــن خاللهــا التمكــن االقتصــادي للنســاء
ً
مشــاركة النســاء يف بنــاء الســام ،كمــا حــددت هيــكل االقتصــاد العــرايق الــذي ال يســمح ســوى للقليــل مــن
النســاء باملشــاركة يف ســوق العمــل ،حيــث تعــاين النســاء أكــر مــن ضعــف معانــاة الرجــال مــع البطالــة .مــن
ـم يصبــح مــن الــروري أن تؤخــذ املهــارات الخاصــة بالنســاء يف احلســبان ،جن ًبــا إىل جنــب مــع اإلمكانيــات
ثـ ّ
الواقعيــة لســوق العمــل العــرايق .يف هــذا الســياق ،وبنــاء عــى املقابــات مــع األطــراف املعنيــة الرئيســية،
فقــد س ـ ّلط هــذا البحــث الضــوء عــى مق ّيــدات التعامــل مــع التمكــن االقتصــادي باعتبــاره جمــرد جانــب
مــن جوانــب بنــاء الســام ،أو حــى باعتبــارات أخــرى .وأكــدت مجيــع املشــاركات يف املقابــات أن الشــكل
املســتدام للســام ال يتــم تنفيــذه فقــط بتعزيــز مشــاركة النســاء يف بنــاء الســام ،ولكــن ً
أيضــا عــر إتاحــة
وصــول النســاء إىل ســبل العيــش كأســاس التخــاذ قراراهتــن بأنفهســن .فأفضــل ممارســات بنــاء الســام مــن
خــال التمكــن االقتصــادي ،أو باألحــرى بنــاء الســام االقتصــادي ،يه توعيــة النســاء فيمــا يتعلــق بحقــوق
املــرأة ،وكذلــك خلــق فــرص للعمــل اجلمــايع خــارج املجــال املــزيل .هبــذه الطريقــة ،تغــذي فــرص التمكــن
االقتصــادي الــي تســاهم يف منــح املــرأة تمثيــا ً يف املجــال العــام تصـ ّور بوتنــام عــن بنــاء الســام مــن خــال
(((6
خلــق رأس مــال اجتمــايع.
للحصــول عــى فهــم أعمــق حــول نوعيــة برامــج كســب العيــش املطلوبــة ،يلــزم إجــراء املزيــد مــن الدراســات،
ممــا
لتوفــر املزيــد مــن املعلومــات حــول كيفيــة إهســام املشــاركات يف برامــج كســب العيــش يف بنــاء الســامّ .
يســتديع دراســة أوســع نطا ًقــا ،تســتطيع تمثيــل وتحديــد واســتجواب عــدد كبــر من املشــاركات يف مشــاريع
ســبل العيــش .تقــدم نتائــج مثــل هــذه الدراســة مزيـ ًـدا مــن التفاصيــل والنصائــح العمليــة حــول مــا يجــب
مراعاتــه عنــد تنفيــذ مشــاريع ســبل العيــش ،كجــزء مــن برامــج بنــاء الســام.
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وحيدا :اهنيار وانتعاش اجملتمع األمريكي" .نيويورك ،منشورات سايمون وشوسرت الورقية.٢٠٢٠ ،
روبرت د .بوتنام" ،لعب البولينج
ً
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االحتياجــات اإلنســانيةhttps://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse. "٢٠١٨ ،
info/files/documents/files/2019_hno_irq_28122018.pdf
بيــار دومينجــو؛ ريبيــكا هوملــز؛ ألينــا وروشــا مينــوكال وآخــرون" :تقييــم األدلــة الــي تربــط بــن املســاواة بــن
اجلنســن وبنــاء الســام والدولــة" .معهــد التنميــة الخارجيــةhttps://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/ .٢٠١٣ .
.odi-assets/publications-opinion-files/8767.pdf
البارملنــت وســويس بيــس" ،دراســة اســتطالعية  -اســراتيجية ملشــاركة املــرأة يف عمليــات الســام يف نينــوى".
.٢٠٢٠
املبــادرة النســوية األورو-متوســطية" ،جلســة تشــاور حــول تطويــر خطــة العمــل الوطنيــة الثانيــة للعــراق
( )NAP IIلتنفيــذ قــرار مجلــس األمــن رقــم http://www.efi-ife.org/consultation-session-develop� .٢٠١٨ .١٣٢٥
.ment-2nd-iraq-national-action-plan-nap-ii-implementation-unscr-1325
وحــدة املعلومــات والتحليــل املشــركة بــن الــوكاالت ( ،)IAUصحيفــة وقائــع املــرأة يف العــراقhttps:// .٢٠١٢ .
.nina-iraq.com/wp-content/uploads/2014/03/Women-In-Iraq-Fact-sheet-English.pdf
منظمة العمل الدولية.https://ilostat.ilo.org/data/country-profiles/ .
منظمة الهجرة الدولية" ،بيانات بعثة العراق".http://iraqdtm.iom.int/ .٢٠٢١ ،
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خطــة العمــل الوطنيــة لقــرار مجلــس األمــن رقــم  ١٣٢٥يف العــراق  ،I-NAPعــام http://www.iraqnap1325. .٢٠٢١
.org/index.php/about-us
شــبكة النســاء العراقيــات ،تقريــر الظــل للجنــة املعنيــة بالقضــاء عــى التميــز ضــد املــرأة "الســيداو"،
_https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/IRQ/INT_CEDAW_CSS
.٢٠١٩
.IRQ_37264_E.docx
جرهــوم ورشــا وأليــس بونفــايت" :مــا زلنــا هنــا :نســاء مــن املوصــل بعــد  ٥٠٠يــوم مــن انهتــاء عمليــة التحالــف
العسـ�كرية" https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ENG_We-Are-Still-Here_Mosu� .٢٠١٩ .
lite-Women.pdf
زينــب كايــا" :املــرأة والســام واألمــن يف العــراق :خطــة العمــل الوطنيــة العراقيــة لتنفيــذ القــرار  ،"١٣٢٥مركــز
الــرق األوســط ،كليــة لنــدن لالقتصــاد والعلــوم السياســية  ،LSEعــام .٢٠١٦
زينــب كايــا ولوتشــتنربج" :الــزوح والتمكــن االقتصــادي للمــرأة :أصــوات النازحــات يف إقليــم كردســتان
العــراق" .مركــز املــرأة والســام واألمــن ،كليــة لنــدن لالقتصــاد والعلــوم السياســية  ،LSEعــام .٢٠١٨
نانــي ليندبــورج .معهــد الواليــات املتحــدة للســام" .الــدور األســايس للمــرأة يف بنــاء الســام"https:// .٢٠١٧ .
.www.usip.org/publications/2017/11/essential-role-women-peacebuilding
االتحــاد اللوثــري العاملــي (" ،)LWFبيئــة آمنــة للنســاء والفتيــات يف العــراق"https://www.lutheranworld. .٢٠٢٠ .
.org/news/safe-space-women-and-girls-iraq
مالتــزر انرتناشــيونال" .التماســك االجتمــايع يف هســول نينــوى"https://www.malteser-international. .٢٠٢٠ .
.org/en/our-work/middle-east/iraq/being-different-does-not-mean-you-are-enemies.html
ديالن أودريسكول" .مشاركة املرأة يف بناء السالم واملصاحلة يف العراق" .معهد دراسات التنمية.٢٠١٧ .
ـدا :اهنيــار وهنضــة اجملتمــع األمريكــي" .نيويــورك ،إصــدارات ســايمون
روبــرت د.بوتنــام" :لعــب البولينــج وحيـ ً
وشوســر الورقيــة.٢٠٢٠ ،
ريليـ�ف ويـ�ب" .نحـ�و التمكـين االقتصـ�ادي للمـ�رأة يف العـ�راق" https://reliefweb.int/report/iraq/to� .٢٠١٨ .
 ،wards-women-s-economic-empowerment-iraq-enarتــم الوصــول إليــه يف .٢٠٢١/٠١/٢٨
ريليــف ويــب" .املنظمــة الدوليــة للهجــرة يف العــراق تتعــاون مــع مبــادرة ناديــا لربنامــج تمكــن املــرأة وســبل
العيـ�ش" https://reliefweb.int/report/iraq/iom-iraq-partners-nadia-s-initiative-women-s-empower� .٢٠٢٠ .
.ment-and-livelihood-programme
ً
ناشــطا عراق ًيــا وقتلهــم منــذ  ١أكتوبر/ترشيــن األول"https://www.rudaw.net/ .٢٠٢٠ .
روداو" .اختطــاف ١٢١
english/middleeast/iraq/290120204
حنــان طبــارة وجاريــت روبــن" .النســاء يف اخلطــوط األماميــة لحــل الزناعــات والتفــاوض :أصــوات جمتمعية من
ســوريا والعــراق واليمــن  -ورقــة نقــاش"https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20< .٢٠١٨ .
.arab%20states/attachments/2018/women%20on%20the%20frontlines-web-rev.pdf?la=en&vs=2003
اليونيســف .تقييــم تأثــر كوفيــد  ١٩-عــى الفقــر والضعــف يف العــراقhttps://www.unicef.org/iraq/ .٢٠٢٠ .
media/1181/file/Assessment٪20of٪20COVID-19٪20Impact٪20on٪20Poverty٪20and٪20Vulnerabili.ty٪20in٪20Iraq.pdf
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مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية (" .)UN OCHAنظــرة عامــة عــى االحتياجات اإلنســانية".
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/
.٢٠١٨
.files/2019_hno_irq_28122018.pdf
األمــم املتحــدة ،العــراق  -صفحــة البــدoption=com_ .؟http://www.uniraq.com/index.php
.k2&view=item&id=941:country-profile&Itemid=472&lang=ar
األمــم املتحــدة؛ ( IAUوحــدة املعلومــات والتحليــل بــن الــوكاالت)" .صحيفــة وقائــع املــرأة يف العــراق".٢٠١٢ .
.https://nina-iraq.com/wp-content/uploads/2014/03/Women-In-Iraq-Fact-sheet-English.pdf
األمــم املتحــدة؛ ( IAUوحــدة املعلومــات والتحليــل بــن الــوكاالت)" .تحليــل القوى العامــة العراقيــة ."٢٠٠٨-٢٠٠٣
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/0F8F17DCD9AE2D2B492576160019E73D-Full_ .٢٠٠٩
.Report.pdf
برنامــج األمــم املتحــدة التنمــوي " .UNDPالتمكــن االقتصــادي للمــرأة .دمــج املــرأة يف االقتصــاد العــرايق ".
.https://www.iq.undp.org/content/iraq/en/home/library/womens_empowerment/publication_1.html .٢٠١٢
مجلــس األمن الدويل" .القــرار https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/720/18/ .٢٠٠٠ ."١٣٢٥
OpenElement؟.PDF/N0072018.pdf
هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة" .حقائــق وأرقــام .املــرأة والســام واألمــن"https://www.unwomen.org/en/what- .
.we-do/peace-and-security/facts-and-figures
مكتــب املفــوض الســايم حلقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة" .اتفاقيــة القضــاء عــى مجيــع أشــكال
التميــز ضــد املــرأة".https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx .١٩٧٩ .
فالرييــا فيــاردو ،وســارة بيطــار" .ملــف عــن اجلنــدر  -العــراق :تحليــل لوضــع املســاواة بــن اجلنســن وتمكني
املـ�رأة يف العـ�راق" https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620602/rr-gen� .٢٠١٨ .
.der-profile-iraq-131218-en.pdf
ديانـ�ا فوزيـ�ك ونيكـ�ول بيتشـ�اتزيك" .اسـ�تقرار سـ�بل العيـ�ش يف نينـ�وى" https://www.giz.de/de/down� .٢٠٢٠ .
.loads/2020٪2002٪20SLN_Factsheet.pdf
البنـ�ك الـ�دويل" .العـ�راق :إرشاك الشـ�باب يف إعـ�ادة بناء النسـ�يج االجتمـ�ايع يف بغـ�داد" https://www.world� .٢٠٢٠ .
bank.org/en/news/feature/2020/12/02/iraq-engaging-youth-to-rebuild-the-social-fabric-in-baghdad
بيانــات البنــك الــدويل .معــدل البطالــة ،إمجــايل الشــباب ( ٪مــن إمجــايل القــوى العامــة يف الفئــة العمريــة
عامــا) (تقديــر نمــوذيج ملنظمــة العمــل الدوليــة)  -العــراقhttps://data.albankaldawli.org/indicator/ .
ً ٢٤-١٥
SL.UEM.1524.ZS
مف ّوضيّــة النســاء الالجئــات ( )WRCوأوكســفام " .OXFAMكالرا :تصميــم برامــج ســبل عيــش أكــر أما ًنــا يف
العــراق".٢٠١٥ .
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 .٨الملحق
جدول  :١مقابلة مع المشاركات من الموصل
االسم
سارة

املنظمة
مشاركة يف ورش عمل بناء السالم
وناشطة

الفئة العمرية
٣٠-٢٠

املهنة
موظفة يف رشكة تكنولوجيا
املعلومات

نادية

موظفة يف منظمات غري حكومية
خمتلفة ،مثل ""Un Ponte Per

٣٠-٢٠

مدربة لدلعم النفيس
االجتمايع

٣٠-٢٠

ممرضة

عليّة

متطوعة يف مؤسسة "تط ّوع معنا"

٣٠-٢٠

منسقة مشاريع

ورود

منظمة الهجرة الدولية ()IOM

٣٠-٢٠

منسقة مشاريع

رسور هالل موظفة يف منظمات متعددة؛ أسست
جمموعة جملتمعها الخاص" ،فريق رسور"

جدول  :٢مقابلة مع المشاركات من بغداد
الفئة
العمرية

تطبيق التمكني
االقتصادي

تطبيق بناء السالم

نعم

نعم
نعم

االسم

املنظمة

إقبال العسالن

منظمة حرية املرأة يف
العراق ()OWFI

٥٠-٤٠

هنا إدوار

مجعية األمل

+٧٠

نعم

٤٠-٣٠

نعم

نعم

٥٠-٤٠

نعم

نعم

٦٠-٥٠

تعمل ،وتراقب ،وتش ّ
كل
عالقات مع املنظمات
النسائية اليت تعمل عىل
عملية التطبيق

تعمل ،وتراقب،
وتش ّ
كل عالقات مع
املنظمات النسائية
اليت تعمل عىل عملية
التطبيق

فيان الشيخ عيل منظمة تموز للتنمية
االجتماعية
لزيا حيدو

مجعية نساء بغداد

أمل كبايش فرج شبكة النساء
العراقيات
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الباحثة د .جنان الجبري

إشراك النساء في بناء
السالم في العراق:

أفضل الممارسات
والدروس المستخلصة
تشرين األول ٢٠٢٢

 .١الملخص التنفيذي
نســى يف هــذه الورقــة البحثيــة إىل تقــي وكشــف "أفضــل املمارســات" اليت قامت هبــا املنظمات النســوية
هبــدف بنــاء الســام .لقــد اســتعنّا بعــدد مــن املعايــر الــي وضعهتــا منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة،
والــي جــرى عــى أســاهسا تشــخيص أفضــل هــذه املمارســات.
قامــت املنظمــات النســوية باســتخدام عــدد مــن االســراتيجيات واألســاليب بمــا يف ذلــك التفــاوض والضغــط
واحلشــد والتشــبيك مــع اجلهــات املعنيــة اخملتلفــة ،مــن أجــل تصميــم خطــط العمــل الوطنيــة وتطبيــق
مضامــن قــرار  .١٣٢٥وقــد حققــت هــذه املنظمــات نجاحــات كبــرة عــى مســتوى املحــاور األربعــة الــي
قصــورا يف عملهــا مــن ناحيــة إرشاك النســاء يف العمــل
تصــدى لهــا قــرار  ،١٣٢٥إاّل ّ أن هــذا البحــث وجــد
ً
النســوي عــى صعيــد قاعــدي ،إىل جانــب عــدم قدرهتــا عــى إعطــاء حلــول جذريــة للتحديــات الــي تواجــه
أمــن وســام املــرأة.
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 .٢المقدمة
كان "تحريــر املــرأة العراقيــة مــن االضطهــاد" أحــد أهــم الذرائــع الــي تــم اســتعمالها لشــن احلــرب عــى
العــراق يف عــام ( ٢٠٠٣فرنــش  .)٢٠١٧عانــت املــرأة مــن الفقــر ومــن إحيــاء بعــض التقاليــد واملمارســات العشــائرية
املغتصب،
الــي تكــرس العنــف ضدهــا ( ،)٢٠١٥ ،Aljabiriand Paytonمــن قبيــل إرغــام النســاء عــى الزواج مــن
ِ
أو قتلهــن عــى خلفيــة الــرف وحرماهنــن مــن احلريــات املدنيــة كالســفر مــن دون موافقــة ويل األمــر ومواجهــة
التحديــات االقتصاديــة ،كإخــراج النســاء مــن العمــل بشــكل واســع ،خاصــة بعــد عــام  .٢٠٠٣إاّل ّ أنــه بعــد
مــي مــا يقــرب مــن العقديــن عــى انهتــاء احلــرب ،ال زالــت املــرأة يف العــراق تعــاين مــن أشــكال متعــددة مــن
التميــز والعنــف .قــد أهسمــت أوضــاع احلــرب واحلصــار االقتصــادي واالحتــال والزناعــات الطائفيــة الداخلية
ورصاع الهويــات إىل إضعــاف مؤسســات الدولــة وفشــلها يف فــرض ســيادة القانــون ( ،)٢٠١١ ،Prattممــا أدى إىل
تدهــور أوضــاع املــرأة العراقيــة .عــى الرغــم مــن ســي العــراق إىل تحســن أوضــاع النســاء وتعميــم منظــور
النــوع االجتمــايع يف االســراتيجيات الوطنيــة ،ال يــزال العــراق واحــد مــن البــدان الســتة األســوأ يف العالــم
مــن ناحيــة مــؤرش النســاء والســام واألمــن يف العالــم لعــايم ،Georgetown Institute for Women( ٢٠٢٠- ٢٠١٩
 .)٢٠١٩فالعــراق يحتــل املركــز  ١٦٢مــن أصــل  ١٦٧حســب املــؤرش املعيــاري للمــرأة والســام واألمــن الصــادر
مــؤرشا يغطــي ثالثــة
عــن معهــد جــورج تــاون للمــرأة والســام واألمــن ،والــذي يحتــوي عــى أحــد عــر
ً
أبعــاد أساســية تتعلــق برفاهيــة النســاء ،وبضمــان إرشاكهــن يف احليــاة السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة،
وكذلــك بمــدى تحقيــق العدالــة لهــن عــر وجــود قوانــن وطنيــة عادلــة ،وباملــؤرشات الــي تعــى بقضيــة توفري
األمــن االجتمــايع ،ســواء يف األرسة أو يف اجملتمــع بشــكل عــام (املصــدر الســابق).
تتعــدد أشــكال التميــز والعنــف ضــد املــرأة يف العــراق؛ فبحســب مــؤرش الفجــوة اجلنســانية العامليــة الصــادر
عــن املنتــدى االقتصــادي العاملــي عــام  ،٢٠٢٠يحتــل العــراق املركــز  ١٥٢مــن أصــل  ١٥٣دولــة (World Economic
 .)٢٠٢٠ ،Forumمخســن يف املئــة مــن نســبة العنــف ضــد النســاء يف العــراق يه مــن قبــل الذكــور يف األرسة -األب،
األخ ،أو الرشيك/الــزوج ( .)٢٠١٩ ،Georgetown Institute for Womenإضافــة إىل ذلــك ،العــراق هــو مــن تــك
الــدول الــي تنخفــض نســبة وجــود فــرص عمــل للنســاء فهيــا؛ فهــو أحــد الــدول الثمــاين األســوأ يف تشــغيل
النســاء ،حيــث تبلــغ نســبة النســاء العامــات  ٢٠يف املئــة فقــط مــن إمجــايل عــدد النســاء العراقيــات ،ويه
النســبة األقــل يف منطقــة الــرق األوســط ( ،)٢٠٢٠ ،International Labour Organizationفضــا ً عــن أوضــاع
الفقــر الــذي تعــاين منــه النســاء ،وعــن تعرهضــن إىل خمتلــف أشــكال الهتميــش واملعامــة التميزييــة والعنــف
ضدهــن ( .)٢٠٢٠ ،Alkhudaryأمــا مــن ناحيــة التمثيــل الســيايس للنســاء ،فرغــم وجــود النســاء يف الربملــان
والــذي يخصــص مــا ال يقــل عــن  ٢٥يف املئــة مــن مقاعــده لهــن ،لــم تتمكــن الربملانيــات مــن تشــكيل قــوة
ضاغطــة لصالــح حقــوق النســاء .كمــا تعرضــت بعــض النســاء املرشــحات يف االنتخابــات الربملانيــة  ٢٠١٨إىل
هجمــات رشســة عــى وســائل التواصــل االجتمــايع هبــدف إبعادهــن وإقصائهــن مــن املشــاركة السياســية
( .)٢٠١٩ ،Chirillo and Roddeyعــى صعيــد تســلم النســاء ملناصــب قضائيــة ،تحتــل املــرأة فقــط  ٣,٩يف املئــة
مــن نســبة القضــاة و ١٨يف املئــة مــن االدعــاء العــام (.)٢٠٢٠ ،Alkhudary
بعــد احلــرب وســقوط النظــام الســابق عــام  ،٢٠٠٣تشــكلت العديــد مــن املنظمــات النســوية غــر الحكوميــة،
حيــث ســنحت األوضــاع الجديــدة الفرصــة لتدخــل اجملتمــع املــدين يف صياغــة برامــج وسياســات الدولــة.
وقــد ســاهمت النســاء بــدور كبــر مــن أجــل حفــظ النظــام االجتمــايع وإدامــة االســتقرار وتفعيــل دورهــن يف
املحافظــة عــى القوانــن الــي تحفــظ حقــوق املــرأة ،واالنســجام االجتمــايع واحلفــاظ عــى هويــة املواطنــة
( .)٢٠١٨ - ٢٠١٤ ،IRAQ. National Action Planقامــت بعــض مــن هــذه املنظمــات بالعديد من األنشــطة واحلمالت
مــن أجــل أن يتبــى العــراق قــرار األمــم املتحــدة  ١٣٢٥الخــاص باملــرأة والســام واألمن واملتعلــق بتعزيز مشــاركة
املــرأة السياســية ومحايــة النســاء مــن العنــف ( )٢٠١١ ،Prattوتمكيهنــن االقتصــادي واالجتمــايع.
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رغــم وجــود الدراســات واألبحــاث الــي تناولــت أنشــطة وبرامــج املنظمــات النســوية يف بنــاء الســام ،إاّل ّ أنــه
لــم يجــر تشــخيص "أفضــل املمارســات" يف إدمــاج النســاء يف بنــاء الســام ملعرفــة مــا يمكــن تعميمــه يف
أماكــن أخــرى .لــذا ،تســى هــذه الورقــة البحثيــة إىل معرفــة "أفضــل املمارســات" الــي قامــت هبــا املنظمــات
النســوية بمــا يخــص العمــل عــى تفعيــل وتنفيــذ املحــاور الثالثــة مــن قــرار األمــم املتحــدة  .١٣٢٥اســتعار
ـددا مــن املعايــر لتقييــم املمارســات تحــت الدراســة مــن خــال معرفــة مالءمــة املمارسات للســياق
البحــث عـ ً
االجتمــايع والســيايس واالقتصــادي يف البــاد ،ومالءمهتــا لحاجــات النســاء املســتفيدات ،واالنســجام مــع
ـرا ،االســتدامة وإمكانيــة
املرشوعــات األخــرى الــي يتــم تنفيذهــا ،ومــدى تأثــر وفاعليــة هــذه األعمــال ،وأخـ ً
التعميــم يف مناطــق خمتلفــة يف العــراق.
أدوارا متعــددة يف بنــاء الســام .فمــا قامــت بــه مــن اقــراح
يوضــح هــذا البحــث أن املنظمــات النســوية لعبــت
ً
قوانــن جديــدة ودعــم الحكومــة العراقيــة لوضــع خطــط محليــة لتنفيــذ قــرارات دوليــة ،فضــا ً عــن تقديــم
احلمايــة والتمكــن االقتصــادي للنســاء ،ويه أمــور مهمــة ،يضــع هــذه املنظمــات يف مصــاف بنــاء الســام.
ستقســم هــذه الورقــة البحثيــة إىل ثالثــة أقســام ،بعــد اســتعراض مهنجيــة البحــث .بدايــة ،ســوف تتنــاول
اإلطــار النظــري واملفاهيــي ،يعقــب ذلــك اســتعراض وتحليــل ألهــم املمارســات حســب مــا أظهــره البحــث
امليــداين ،وبعدهــا ســتتناول الــدروس املســتخلصة ومــن ثــم نختتــم باالســتنتاجات وبالتوصيــات ألصحــاب
املصلحــة املعنيــن بمــا يف ذلــك الحكومــة العراقيــة واملنظمــات املحليــة واملنظمــات الدوليــة.
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 .٣منهجية البحث
يســى هــذا البحــث إىل ســد ثغــرة يف معرفتنــا لـــ "أفضــل املمارســات" وأهــم الــدروس يف إرشاك املــرأة يف بنــاء
الســام وفــق قــرار مجلــس األمــن لألمــم املتحــدة  ١٣٢٥يف العــراق .هدفنــا هــو اإلجابــة عــى األســئةل التاليــة:
مــا يه أفضــل املمارســات الــي تــم تطبيقهــا حــى اآلن يف ميــدان إرشاك النســاء يف بنــاء الســام عــى
صعيــد محــي ،ســواء بشــكل رســي أو غــر رســي ،والــي يمكــن االرتقــاء هبــا وإعــادة توظيفهــا يف أماكــن
أخــرى؟ ومــا يه أفضــل الــدروس الــي يمكــن تعلمهــا مــن تــك املبــادرات والتدخــات؟ مــا يه املنظمــات
الــي تقــف خلــف تــك املبــادرات؟ هــل هنــاك أي ممارســات أو مبــادرات ناجحــة يمكــن إعــادة تبنهيــا يف
أماكــن أخــرى أو تطويرهــا يف عمــوم العــراق؟ مــا يه أســباب النجــاح الداخليــة ،بمــا يتضمــن بــى الكيــان
نفــذ.
نفــذ واســراتيجياته ،والخارجيــة ،بمــا يف ذلــك العوامــل الخارجيــة احمليطــة الداعمــة للكيــان ُ
ُ
الم ِ
الم ِ
يتبىن البحث مهنجية البحث النويع يف مجع املعلومات واليت اعتمدت عىل املصادر التالية:
1.مراجعــة األدبيــات املتعلقــة ببنــاء الســام ،واملفهــوم اجلنــدري لبنــاء الســام ،وتجــارب وأعمــال املنظمــات
النســوية الرســمية مهنــا وغــر الرســمية يف موضــوع بنــاء الســام عــى صعيــد عاملــي ومحــي ،ومراجعــة
االتفاقيــات والقــرارات الدوليــة مثــل قــرار  .١٣٢٥تمــت مراجعــة األدبيــات الســابقة والنظــر يف الوثائــق
واملعاهــدات الدوليــة والقوانــن املحليــة ،بمــا يف ذلــك خطــة عمــل العــراق الوطنيــة األوىل والثانيــة،
إىل جانــب اســتناد الباحثــة عــى عــدد مــن التقاريــر املنشــورة عــى الشــبكات العنكبوتيــة (االنرتنــت)
واملقــاالت فيمــا يخــص موضــوع املــرأة والســام واألمــن.
2.قامــت الباحثــة بإجــراء مقابــات شــبه منظمــة مــع مســؤوالت ثماين منظمــات نســوية يف العــراق وإقليم
ا عــن االســتعانة بمقابلتــن أجريتــا يف ســياق كتابــة ورقــة بحثيــة
كردســتان (انظــر امللحــق رقــم  ،)١فضـ ً
أخــرى .تــم اختيــار املنظمــات نظـ ًـرا ألنشــطهتا وبروزهــا يف العديــد مــن أعمــال بنــاء الســام .هــذا ال يعــي
أهنــا املنظمــات الوحيــدة العامــة يف هــذا امليــدان ،لكــن بســبب محدوديــة الوقــت ،تــم اختيــار جمموعــة
بــارزة مــن بــن هــذه املنظمــات .بالرغــم مــن أن املنظمــات اخملتــارة تعمــل مجيعهــا يف عمــوم العــراق ،إاّل ّأن
مقراهتــا الرئيســية ترتكــز يف مخــس مــدن عراقيــة :بغــداد ،أربيــل ،دهــوك ،البــرة ،املوصــل.
تمــت املقابــات مــع نوعــن مــن منظمــات اجملتمــع املــدين يف العــراق )١ :املنظمــات غــر الحكوميــة الرســمية،
ويه املنظمــات املســجةل والــي تعمــل يف إطــار قانــون رقــم  ١٢لعــام  )٢ .٢٠١٠املنظمــات النســوية الناشــطة يف
بنــاء الســام والــي يمكــن تصنيفهــا ضمــن "منظمــات اجملتمــع املــدين الجديــد" ،مــا ســيتم توضيحــه يف
القســم الثــاين مــن هــذه الورقــة البحثيــة .تــم تحليــل أدوار تــك املنظمــات غــر الحكوميــة يف العمــل عــى
ـوري "احلمايــة مــن العنــف والوقايــة منــه" يف حمــور
تنفيــذ املحــاور األربعــة لقــرار  ،١٣٢٥إاّل ّ أنــه تــم مجــع حمـ َ
واحــد.
واجهــت الباحثــة العديــد مــن العراقيــل بســبب الظــروف األمنيــة غــر املســتقرة يف العــراق ،وبســبب تخــوف
البعــض مــن إجــراء املقابــات ،إىل جانــب األزمــة الصحيــة الــي يمــر هبــا العــراق كبــايق دول العالــم ،ويه
تفــي وبــاء كورونــا (كوفيــد  .)١٩-تعــذر اللقــاء مــع منظمــة واحــدة كان لهــا دور يف بنــاء الســام وتوفــر
احلمايــة مــن العنــف للنســاء وذلــك ألســباب أمنيــة .أجريــت املقابــات عــى املنصــة اإللكرتونيــة (الــزووم)
بــداًل ً عــن املقابــات املبــارشة تماشـ ًيا مــع سياســة التباعــد وعــدم االختــاط بســبب وبــاء كوفيــد .١٩-تــم اتباع
االلزتامــات األصوليــة بالبحــث ،مــن حيــث توضيــح الزتامــات الباحثــة للشــخصيات الــي تمــت مقابلهتــم
بخصــوص احلفــاظ عــى املعلومــات وعــدم مشــاركهتا مــع أي أطــراف خــارج نطــاق هــذا البحــث.
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قيــودا متعلقــة بنــدرة األبحــاث الــي تصــدت لدراســة هــذا املوضــوع وخاصــة يف ســياق
واجهــت الباحثــة
ً
ً
العــراق .فاألبحــاث الــي تناولــت هــذا املوضــوع يف العــراق ،فضــا عــن قلهتــا [مثــل الدراســة الــي قامــت
هبــا كايــا ( ،)٢٠١٦ ،Kayaوالــي تتنــاول املــرأة والســام واألمــن يف العــراق وخطــة العــراق الوطنيــة لتنفيــذ
قــرار  ،١٣٢٥أو دراســة أودريســكول ( )٢٠١٧املعنونــة "مشــاركة النســاء يف بنــاء الســام واملصاحلــة يف العــراق"
( ،])٢٠١٧ ،O’Driscollلــم تتنــاول املعايــر الــي جــرى عــى أســاهسا تقييــم مــا هــو "أفضــل" ،بــل تــم االكتفــاء
بمــا شــخصته تــك املنظمــات عــى أنــه "أفضــل املمارســات" .بشــكل عــام ،ال يوجــد عــى حــد علــم
الباحثــة معلومــات مدونــة أو أبحــاث تق ّيــم التدخــات الــي قامــت هبــا املنظمــات النســوية وتأثريهــا يف مجهــور
املســتفيدات ،بمــا يعــزز مــن مشــاركهتن يف بنــاء الســام .بمــا أن املقابــات مــع املســتفيدات ملعرفــة تأثــر
التدخــات عــى قدرهتــن عــى بنــاء الســام تعــذرت نظـ ًـرا ملحدوديــة الوقــت ،اســتفادت الورقــة مــن مراجعــة
التقاريــر واألبحــاث الصــادرة مــن املنظمــات الدوليــة الــي تناولــت تأثــر عمــل هــذه املنظمــات عــى النســاء يف
بنــاء الســام .تمكــن االســتفادة مــن هــذا البحــث مــن قبــل الناشــطات النســويات واملنظمــات النســوية ســواء
املســجةل بشــكل رســي أو غــر رســي ،واملنظمــات الدوليــة املانحــة ،واملنظمــات الدوليــة واملؤسســات
ا عــن املؤسســات األكاديميــة .وبالتــايل ،يضيــف البحــث
املهتمــة بقضايــا الســام وقضايــا اجلنــدر ،فض ـ ً
قيمــة علميــة حيــث تؤطــر الباحثــة يف هــذه الورقــة عــدة معايــر يمكــن توظيفهــا يف أبحــاث أخــرى وتقييــم
مرشوعــات أخــرى تســى لتمكــن املــرأة العراقيــة حســب محــاور قــرار مجلــس األمــن  ١٣٢٥الخــاص باملــرأة
والســام واألمــن .كمــا تقــوم الباحثــة يف هنايــة الورقــة بصياغــة توصيــات عــدة تمكــن االســتفادة مهنــا عمليًّا
مــن قبــل أصحــاب املصلحــة املعنيــن بالسياســات واألنشــطة الخاصــة باملــرأة والســام واألمــن ،كالحكومــة
العراقيــة وحكومــة إقليــم كردســتان.
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 ١.٤بناء السالم
يمكــن متابعــة تطــور مفهــوم بنــاء الســام منــذ منتصــف العقــد الثــاين مــن القــرن املــايض ،عندمــا ألــى
الرئيــس األمريكــي وودرو ويلســون خطابــه أمــام الكونغــرس األمريكــي عــام  ١٩١٨ليعلــن مبادئــه األربعــة عــر
ل الزناعــات بــن الــدول بالطــرق الســلمية وإقامــة
والــي عرفــت بمبــادئ ويلســون مؤكــدة عــى رضورة ح ـ ّ
عالقــات دوليــة قائمــة عــى مواثيــق ســام عامــة (حســن .)٢٠١٧ ،إاّل ّأنــه يمكــن القــول إن مفهوم بناء الســام
تبلــور مؤسســاتيًّا مــع تقريــر األمــن العــام األســبق لألمــم املتحــدة بطــرس غــايل يف ( ١٩٩٢ريــاض،)٢٠١٩ ،
حيــث قــدم تقريــره إىل الجلســة الســابعة واألربعــن بعنــوان "أجنــدة الســام" والــي أوضــح فهيــا للمجتمــع
الــدويل رؤيتــه ألربــع مراحــل لحــل الزناعــات قبــل وأثنــاء وبعــد حدوثهــا ويه :اســتعمال الدبلوماســية لــدرء
نشــوب الزناعــات ،واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة إليقــاف احلــرب يف حــال نشــوهبا ،أي صنــع الســام ،وحفــظ
ـرف بنــاء الســام عــى أنــه
ـرا بنــاء الســام ( .)٢٠١٠ ،United Nationsيعـ ّ
الســام بعــد وقــف الرصاعــات ،وأخـ ً
"النشــاط يف مرحــة مــا بعــد الــراع والــذي يتضمــن تشــخيص ودعــم األطــر الــي تعمــل عــى تقويــة
الســام بالشــكل الــذي يتجنــب العــودة إىل أوضــاع احلــرب"
يســتديع بنــاء الســام معاجلــة األســباب الــي أدت إىل الــراع مــن النــوايح االقتصاديــة أو انعــدام العدالــة
االجتماعيــة أو وجــود االضطهــاد الســيايس ( ،)١٩٩٢ ،Security Councilوالتصــدي للتحديــات االقتصاديــة -
واالجتماعيــة والسياســية ،كمــا يســتديع ترســيخ إجــراءات وسياســات فعالــة تجيــب عــى حاجــات التنميــة
واألمــن يف آن واحــد ( ،)Tschirgi ،NDوعــدم االقتصــار عــى تقديــم حلــول عابــرة ومؤقتــة وقصــرة املــدى.
كمــا يتطلــب ،مــن جهــة أخــرى ،إعــادة بنــاء املؤسســات والبــى التحتيــة وتقويــة القــدرات الوطنيــة عــى
كل املســتويات ،ووضــع اســراتيجيات شــامةل مرتبطــة بالحاجــات املحــددة لتطويــر بنــاء الســام يف البــد
املعــي ،وصياغــة األولويــات بعنايــة مــن أجــل تحقيــق األغــراض الــي وضعــت مــن أجلهــا أجنــدة الســام
كمــا أوضــح تقريــر بطــرس غــايل عــام  .)١٩٩٢ ،Security Council( ١٩٩٢لــذا ،يمكــن أن ننهت ــي إىل تعريــف بنــاء
الســام عــى أنــه "تغيــر اجتمــايع يهســم يف خلــق ســام عــادل أبعــد مــن التعريــف الضيــق ملرحــة مــا بعــد
ل الــراع وبنــاء
الــراع ( .)٢٠١٤ ،Paffenholzألتفــت جــون بــول ليــدراخ إىل أهميــة الفاعلــن املحليــن يف حــ ّ
ـرف بنــاء الســام "بأنــه مفهــوم يضــم العمليــات الــي تقــوم هبــا الفواعــل املحليــة ،الــي
الســام .وعليــه ،يعـ ّ
ـردا ومجاعــة وكذلــك الســلطة والفواعــل الدوليــة مــن مؤسســات دوليــة ومؤسســات
يه كل قــوى اجملتمــع فـ ً
غــر دوليــة والــدول الــي هتــدف إىل إنعــاش اجملتمــع املــدين وإعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة واســتعادة املؤسســات
قســم ليــدراخ فاعــي الســام
الــي حطمهتــا احلــرب أو الزناعــات األهليــة للمجتمعــات" (ريــاضّ .)٢٠١٩ ،
الداخليــن إىل ثــاث فئــات :الفئــة األعــى ،يف أعــى املســتويات الرســمية يف الحكومــة أو صنــاع القــرار
واملفاوضــن ،الفئــة املتوســطة والــي تتضمــن قــادة بعــض املنظمــات واملؤسســات ،والفئــة القاعديــة أو
املحليــة ،ويه املســتوى الثالــث والــي تتمثــل بقــادة اجملتمعــات املحليــة ( .)٢٠١٤ ،Paffenholzقــارن ليــدراخ
بــن اجلهــود الخارجيــة والداخليــة يف بنــاء الســام؛ فــي الوقــت الــذي أوضــح فيــه بــأن اجلهــود الخارجيــة
ل الرصاعــات يف بعــض البــدان ،فقــد أكــد عــى أن اجلهــود الداخليــة للمجتمعــات
أثبتــت أحيا ًنــا فشــلها يف حـ ّ
مهمــا.)Tschirgi ،ND( .
دورا
ًّ
املحليــة ،مــن الرجــال والنســاء عــى الســواء ،تلعــب ً

 ٢.٤المفهوم الجندري في بناء السالم
ظهــر مفهــوم إرشاك النســاء يف بنــاء الســام ،و َتطـ ّور مــع أبحــاث عاملــة االجتمــاع إلــز باولدينــغ ،الــي أكــدت
كتاباهتــا عــى أهميــة تعميــم منظــور النــوع االجتمــايع أو املنظــور اجلنــدري ( )Gender Mainstreamingيف
النظريــة والسياســة واملمارســة املتعلقــة بــإرشاك النســاء يف بناء الســام .تمكنــت باولدينغ يف عملهــا الريادي
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مــن تعميــم هــذا املنظــور اجلنــدري يف السياســات والربامــج واخلطــاب املتعلــق ببنــاء الســام (Woodhouse and
 ،)٢٠١٢ ،Santiagoليدخــل هــذا املفهــوم عــى سياســات األمــم املتحــدة .ويمكــن تعريــف اجلنــدر بأنــه "املواقــف
واملشــاعر والســلوكيات الــي تربطهــا ثقافــة معينــة باجلنــس البيولــويج للشــخص" (بوفــر .)٢٠١٦ ،يعكــس
توزيــع األدوار حســب النــوع االجتمــايع (اجلنــدر) التفــاوت والتمايــز يف احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والسياســية القائمــة واملرتبطــة بجنــدر األشــخاص ،حيــث تختلــف حقــوق النســاء وأنشــطهتن وقدرهتــن عــى
الوصــول إىل املصــادر ،والتمتــع بالفــرص ،وقدرهتــن عــى اإلهســام يف صنــع القــرارات بنــاء عــى اجلنــدر
(.)٢٠٠٠ ،Munro
تكمــن أهميــة إصــدار قــرار األمــم املتحــدة  ١٣٢٥يف تعميــم منظــور النــوع االجتمــايع يف السياســات والربامــج
املتعلقــة ببنــاء الســام يف ظهــور إقــرار دويل بوجــود تميــز ضــد النســاء عــى أســاس نوعهــن االجتمــايع،
وخاصــة يف املناطــق الــي هشــدت رصاعــات ونزاعــات؛ إضافــة إىل ذلــك ،اســهدف القــرار دعــم النســاء
باعتبارهــن ضحايــا للعنــف يف مناطــق الــزاع أو الــراع ،وحــى مــا بعــد انهتــاء الــزاع ،وأكــد عــى أهميــة
دورهــن يف بنــاء األمــن والســام .وبالتــايل يعكــس نوعً ــا مــن االلــزام الــدويل بتطويــر رؤيــة جديــدة لتمكــن
ل الزناعــات ومواجهــة التأثــرات غــر املتناســبة عــى النســاء (اإلســكوا .)٢٠١٦ ،رغم
املــرأة مــن املســاهمة يف حـ ّ
تقديــم العديــد مــن الدراســات الــي توضــح مــدى التأثــر اإليجــايب املســتدام الــذي يحدثــه إرشاك النســاء يف
بنــاء الســام ،فــإن مشــاركة النســاء يف بنــاء الســام ودورهــن ال زاال هامش ـ ّيني (.)٢٠١٣ ،Domingo et al

 ٣.٤قرار األمم المتحدة  ١٣٢٥حول المرأة واألمن والسالم
مهــدت مؤتمــرات األمــم املتحــدة املتعلقــة بحقــوق املــرأة واملســاواة وإرشاك النســاء يف التنميــة وصنــع القــرار
الســيايس إىل اعتمــاد قــرار مجلــس األمــن  ١٣٢٥والــذي صــدر يف  ٣١أكتوبــر /ترشيــن األول ( ٢٠٠٠بوفــر.)٢٠١٦ ،
وقــد ارتكــز قــرار مجلــس األمــن  ١٣٢٥الصــادر عــن األمــم املتحــدة عــى أربعــة محــاور )١ :املشــاركة السياســية
والتمثيــل الســيايس )٢ ،الوقايــة مــن العنــف والرصاعــات )٣ ،احلمايــة مــن العنــف )٤ ،اإلغاثــة والتمكــن
االقتصــادي للمــرأة .لــم يقتــر القــرار عــى اســتعراض العنــف والظلــم الــذي يلحــق بالنســاء نتيجــة الزناعات
والرصاعــات املســلحة مقارنــة ببــايق الســكان ،بــل أكــد عــى دورهــن كعنــر تغيــر يف مســايع بنــاء الســام
(املصــدر الســابق) .فقــد شــدد احملــور األول عــى أهميــة املشــاركة املتســاوية للنســاء مــع الرجــال ،وتعزيــز
املســاواة اجلندريــة يف مســارات الســام ،وصنــع القــرار الســيايس يف قضايــا األمــن ،ســواء عــى صعيــد
محــي ،وطــي أو عاملــي ،وأ ًّيــا كانــت املســؤوليات الــي تنــاط هبــن كمفاوضــات ،أو وســيطات ،أو حــى يف
ا عــن دعــم اجلهــود النســوية عــى الصعيــد املحــي
قضايــا حفــظ الســام والنظــام واجلهــود اإلنســانية ،فضـ ً
والخاصــة بمبــادرات الســام ( .)٢٠١٠ ،United Nationsكمــا أكــد احملــوران الثــاين والثالــث عــى توفــر احلمايــة
والوقايــة مــن خمتلــف أشــكال العنــف ضــد النســاء والفتيــات يف أوضــاع الــزاع أو بعــد الزناعــات (Security
 ،)٢٠٠٠ ،Councilبمــا يقتضيــه ذلــك مــن ســنّ القوانــن الــي تجــرم ارتــكاب العنــف والعنــف اجلنــي يف
املناطــق الــي هشــدت الرصاعــات ،وتحديــد املؤسســات الــي تتعقــب مرتكــي االنهتــاكات والعنــف اجلنــي
يف املناطــق الــي هشــدت و/أو تهشــد رصاعــات ،والتصــدي لــكل األعمــال والســلوكيات الــي تكــرس التميــز
ضــد النســاء عــى أســاس اجلنــدر (املصــدر الســابق) .أمــا احملــور األخــر ،فقــد ر ّ
كــز عــى اإلغاثــة والتمكــن
االقتصــادي ،أي توفــر املعونــات للنســاء والفتيــات املتــررات مــن أوضــاع العنــف ،مثــل الطعــام واملــائج
والســكن ،وتمكيهنــن االقتصــادي وزيــادة قدراهتــن يف أماكــن تواجدهــن ســواء يف املــدن أو اخمليمــات الــي
لجــأن إلهيــا طل ًبــا لألمــن والســام ( .)٢٠٠٣ ،Strickland and Duvvuryوأكــد احملــور نفســه عــى تمكــن وزيــادة
قدراهتــن عــى تقديــم اإلغاثــة واملســاعدة باعتبارهــن عوامــل وفاعــات مــن أجــل التغيــر.
ً
خططــا وطنيــة ملالءمتــه
بعــد صــدور قــرار األمــم املتحــدة  ،١٣٢٥تبنــت العديــد مــن الــدول هــذا القــرار ،ووضعــت
مــع الســياقات السياســية املحليــة لبدلاهنــا ،ومــن بيهنــا العــراق .فقــد كان العــراق األول يف منطقــة الــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا ،حيــث وضــع خطتــه الوطنيــة للفــرة بــن  .)٢٠١٦ ،Kaya( ٢٠١٨-٢٠١٤ولعبــت املنظمــات
135

النســوية غــر الحكوميــة الــدور الرئيــي واألســايس يف وضــع العــراق خلطتــه لتطبيــق هــذا القــرار ،مــن خــال
بنــاء التحالفــات والضغــط عــى صنــاع القــرار .إاّل ّأن منظمــات اجملتمــع املــدين الجديــد كان لهــا ً
أيضــا دورهــا.
ل مــن املنظمــات غــر الحكوميــة ومنظمــات اجملتمــع املــدين الجديــد.
فيمــا يــي ســنوضح الفــرق بــن ك ّ

 ٤.٤المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الجديد
عُ ّرفــت املنظمــات غــر الحكوميــة مــن قبــل األمــم املتحــدة بأهنــا "منظمــات مســتقةل عــن الدولــة ،تمتــك
هيكليــات شــبهية هبيكليــات منظمــة ،تحظــى بنظــام تأســيس وشــكل قانــوين ،مؤسســة عــى يــد أفــراد أو
منظمــات ،هيئــات اتخــاذ القــرارات فهيــا مســتقةل عــن ســلطات الحكومــة .تتوجــه أهدافهــا بشــكل عــام
للمصلحــة العامــة ال للربــح ،وتتخطــى مصالــح أعضائهــا" ( .)MANDAT INTERNATIONAL ،NYظهــرت هــذه
املنظمــات يف الــرق األوســط يف هنايــة التســعينات مــن القــرن املنــرم ،حيــث كانــت الحكومــات تمــارس
ســيطرة عاليــة عــى احليــاة االقتصاديــة والسياســية ( .)١٩٩٧ ،Boschوظهــرت يف العــراق بشــكل واســع بعــد
عــام  .(((٢٠٠٣تعمــل املنظمــات غــر الحكوميــة عــى قضايــا تتعلــق بالتنميــة واألمــن والخدمــات .وتركــز يف
أنشــطهتا عــى "املنــارصة والدعــم وبنــاء القــدرات" .تتكــون تركيبهتــا التنظيميــة مــن هيــاكل هرميــة تديرهــا
لجــان إداريــة وتنفذهــا كــوادر وظيفيــة مدفوعــة األجــر وعــدد مــن املتطوعــن/ات .تعتمــد يف تمويلهــا عــى
مصــادر الدولــة ،أو اجلهــات الدوليــة املانحــة وتخضــع املنظمــات املحليــة الحاصــة عــى تمويــل مــن جهــات
دوليــة مانحــة إىل قوانــن محليــة منظمــة ،أمــر يختلــف مــن بــد إىل آخــر .بقــدر تعلــق األمــر بالعــراق ،لعبــت
ـرا يف التعريــف والعمــل عــى وضــع قــرار  ١٣٢٥موضــع التنفيــذ.
دورا كبـ ً
هــذه املنظمــات ً
تمامــا حديثــة (فهــي تجمــع بــن ممارســات احلــركات
رغــم أن منظمــات اجملتمــع املــدين الجديــد ليســت
ً
االجتماعيــة وتعمــل عــى تطويــر هيــاكل وممارســات منظمــات اجملتمــع املــدين) ،إاّل ّ أن دورهــا أخــذ بالزتايــد
مــع أحــداث الربيــع العــريب واحتجاجــات جنــوب أوروبــا؛ فهــي تعــزز األشــكال الجديــدة الــي يهســم فهيــا
اجملتمــع املــدين ويتفاعــل بواســطهتا مــع األوضــاع االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية (Gready and
 .)٢٠١٧ ،Robinsتركــز هــذه املنظمــات عــى املطالــب االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية ،وتســتند أنشــطهتا
عــى االحتجاجــات ( .)٢٠١٩ ،Ali Zنشــأت منظمــات اجملتمــع املــدين الجديــد تلبيــة الحتياجــات ظهــرت يف
خــال واقــع متغــر يف ظــل مظاهــرات ترشيــن؛ وبمــا أهنــا غــر واقعــة يف إطــار بريوقراطيــة الدولــة ،فه ــي قــادرة
عــى االســتجابة بمرونــة وهسولــة أكــر مــن املنظمــات التقليديــة .لــذا ،تقــوم هــذه املنظمــات بأعمــال قــد ال
تتمكــن املنظمــات غــر الحكوميــة املســجةل مــن القيــام هبــا .فه ــي تــرى أن هــذه املنظمــات "نخبويــة" وال تقوم
بــإرشاك النســاء يف عملهــا مــن أجــل حقــوق املــرأة .كذلــك ،ترفــض منظمــات اجملتمــع املــدين الجديــد تقديــم
خدمــات وتطالــب الدولــة بالقيــام هبــذا الــدور (ميــري .)٢٠١٥ ،إضافــة ،إن عمــل منظمــات اجملتمــع املــدين
الجديــد يســتند عــى العمــل التطــويع (مقابــة مــع جــوان مــرزا -منظمــة أمــان للنســاء) ،وتعتمــد يف تمويلهــا
بشــكل رئيــس عــى أعضائهــا ومؤيدهيــا ،ســواء داخــل العــراق أو خارجــه((( .هــذه املنظمــات غــر مســجةل
لــدى دائــرة املنظمــات غــر الحكوميــة يف العــراق .تنطلــق أنشــطهتا غالبـ ًـا مــن األولويــات الــي ُتحــدد مــن قبــل
أعضائهــا .وقــد قامــت منظمــات اجملتمــع املــدين الجديــد يف العــراق بالعمــل عــى تقويــة املشــاركة السياســية
والتمثيــل الســيايس للنســاء بمــا يلتــي مــع األهــداف الــي صــدر مــن أجلهــا قــرار .١٣٢٥
ـرا ،مــن الــروري إلقــاء الضــوء عــى النقطة اجلوهريــة يف هذا البحــث ،ويه معرفــة "أفضل املمارســات".
أخـ ً
فمــا املقصــود هبــذا املفهــوم ،ومــا يه املعايــر الــي تــم اعتمادهــا لتقييــم املمارســات املعروضــة يف البحــث؟
هــذا مــا ســيتم اســتعراضه يف الســطور التاليــة.

1

تمكنت منظمات دولية قليةل من العمل يف العراق قبل عام  .٢٠٠٣أما يف كردستان العراق فقد بدأ عمل املنظمات غري الحكومية بعد عام  ١٩٩١إثر
انسحاب اجليش العرايق من كردستان يف عايم .١٩٩٣-١٩٩٢

2
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 .٥أفضل الممارسات
يمكــن فهــم أفضــل املمارســات عــى أهنــا النشــاط الــذي يقــدم نتائــج أفضــل مقارنــة بــأي أنشــطة أخــرى
( ،)٢٠١٨ ،EU-CIVCAPوأن يكــون هــذا النشــاط خال ًقــا ،باإلمــكان إعــادة تطبيقــه يف أماكــن خمتلفــة (،UNHCR
)٢٠٠٨؛ يمكــن النظــر إىل أفضــل املمارســات عــى أهنــا "تمثــل أفضــل الحلــول للمشــاكل املوجــودة يف
ضــوء املصــادر وبيئــة العمــل يف إطــار محــدد" (املصــدر الســابق) .تتجــى أهميــة دراســها يف أهنــا تســاعد
االســراتيجيني يف صياغــة براجمهــم بنــاء عــى تقييــم الواقــع ( )٢٠١١ ،USAID Officeلتحليــل مــا هــو "األفضــل"
يف أفضــل املمارســات.
اســتعان البحــث بأربعــة معايــر وضعهتــا منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة ()OECD لتقييــم املســاعدات
اإلنســانية يف البيئــات املعقــدة ( )٢٠٠٦ ،NGO Coordination Resource Centreوالــي تتلخــص ـب :املالءمــة،
انســجام املمارســة ،التأثــر ،واالســتدامة يف تــك املمارســات .نقصــد باملالءمــة ،معرفــة مــدى مالءمــة
التدخــل واملمارســة مــع الســياق الســيايس واالجتمــايع للمجتمــع مــن جهــة ،ومالءمــة التدخــل لحاجــات
وأولويــات األشــخاص أو الفئــات ذوي الشــأن الذيــن وُ ضــع التدخــل لالســتجابة لحاجاهتــم ،وفيمــا إذا ُقدمــت
تــك املمارســات بشــكل الئــق .أمــا انســجام املمارســة ،فنعــي بــه مــدى انســجام املمارســة والتدخــل مــع
املعايــر املهنيــة والسياســات واملمارســات املقبولــة ،وفيمــا إذا كان يقلــل مــن شــأن ممارســات أخــرى ،أو يكرر
اســتخدامها .أمــا التأثــر ،فاملقصــود بــه هــو معرفــة فيمــا إذا كان للممارســة دور إيجــايب وملمــوس عىل صعيد
األفــراد واجملتمــع املحــي واجملتمــع األوســع والقوانــن واملمارســات الرســمية أو غــر الرســمية .أمــا املعيــار
األخــر هــو معرفــة فيمــا إذا كانــت املمارســة مســتدامة وإن كان تأثريهــا مســتدام .وعــى األخــص ،معرفــة
فيمــا إذا كانــت التدخــات أهسمــت يف معاجلــة جــذور املشــكةل ،أم أهنــا فقــط تصــدت ملعاجلــة أعراهضــا .إن
الهــدف هــو إظهــار مــا هــو جديــد ومتفــرد يف تــك املمارســات (.)United Nations Resources on Gender ،ND
بعــد توضيــح اإلطــار النظــري واملفاهيــي ،واإلطــار التحليــي ألفضــل املمارســات ،يقــدم القســم الثالــث،
أفضــل املمارســات ،يف املحــاور الــي تناولهــا قــرار األمــم املتحــدة .ســوف يبــدأ هــذا القســم بتنــاول :أواًلً،
املشــاركة السياســية والتمثيــل الســيايس ،ثان ًيــا ،احلمايــة والوقايــة مــن العنــف ،وثال ًثــا ،اإلغاثــة والتمكــن
االقتصــادي.

ً ١.٥
أواًل ،المشاركة السياسية والتمثيل السياسي
متســاو للمــرأة مــع الرجــل يف بنــاء الســام،
صــدر قــرار  ١٣٢٥يف عــام  ٢٠٠٠ليؤكــد عــى أهميــة إعطــاء دور
ٍ
وتحقيــق األمــن والســام للنســاء .كمــا أكــد عــى أن إرشاك النســاء يف خمتلــف أعمــال بنــاء الســام الرســمية
وغــر الرســمية مــن مفاوضــات ،واشــراكها يف اللجــان الرســمية والحكوميــة واملصاحلــة الوطنيــة ،وتمثيلهــا
يف خمتلــف الهيئــات املنتخبــة وعــى قــدم املســاواة مــع الرجــل ،يه مــن اخلطــوات األساســية لتحقيق املســاواة
عــددا مــن العوامــل االجتماعيــة واالقتصاديــة
نظــرا للســياق العــرايق ،فمــن الواضــح أن هنــاك
اجلندريــة.
ً
ً
والسياســية الــي أثــرت ســل ًبا عــى مشــاركة املــرأة العراقيــة يف احليــاة السياســية ،وعــى تمثيلها الســيايس،
خاصــة يف الهيئــات الرســمية يف الدولــة (حســن .)٢٠١٦ ،فعــى الرغــم مــن حــدوث تقــدم يف أوضــاع النســاء
يف الفــرة األوىل مــن حكــم حــزب البعــث يف العــراق مــن عــام  ١٩٧٠إىل هنايــة احلــرب العراقيــة  -اإليرانيــة
( ،)١٩٨٨-١٩٨٠مــن ناحيــة توفــر فــرص العمــل والتعليــم والقضــاء عــى األميــة بــن اإلنــاث ،إاّل ّأن النســاء بقــن
حمرومــات مــن حــق التعبــر أو التنظيــم النســوي خــارج نطــاق االتحــاد الحكــويم الخــاص والتابع حلــزب البعث
حــى عــام  .٢٠٠٣فالنظــام الســيايس الســابق ،أي نظــام صــدام حســن ،لــم يســمح ملنظمــات اجملتمــع املــدين
ً
خمتلفــا نســب ًّيا يف كردســتان
احلريــة للعمــل بشــكل مســتقل عــن الدولــة ( .)٢٠١٥ ،Seymourلكــن األمــر كان
العــراق ،خاصــة بعــد عــام  ،١٩٩١حيــث خرجــت حكومــة كردســتان مــن الســيطرة املبــارشة للســلطة املركزيــة
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عــى اإلقليــم ،وتشــكلت العديــد مــن املنظمــات النســوية .إاّل ّ أن خــروج كردســتان مــن ســيطرة الحكومــة
املركزيــة لــم يوفــر األمــان للنســاء يف كردســتان .فقــد تعرضــت النســاء يف اإلقليــم إىل انتشــار ظاهــرة القتــل
عــى خلفيــة الــرف ،بحيــث بلــغ عــدد القتيــات يف التســعينات مــن القــرن املنــرم مــا يقــارب الـــ ٤٠٠٠
دورا بكشــف
ضحيــة ( .)٢٠٠٥ ،WADIويف هــذا الصــدد ،لعبــت منظمــات اجملتمــع املــدين املحليــة والدوليــة ً
النقــاب عــن هــذه اجلرائــم ،وكان قــد تشــكل العديــد مهنــا بعــد عــام .١٩٩١
بعــد عــام  ،٢٠٠٣تعرضــت املــرأة إىل خمتلــف أشــكال العنــف يف بقية أنحــاء العراق ،ومــن بيهنا العنف الســيايس،
حيــث مارســت القيــادات احلزبيــة والكتــل السياســية الــي جــاءت إىل الحكــم بمســاعدة الواليــات املتحــدة
األمريكيــة هيمنــة واســعة عــى النســاء ،وســعت إىل إقصائهــن سياســيًّا والتشــكيك الدائــم بقدراهتــن
وبإمكانياهتــن ،إضافــة إىل عــدم توفــر مســتلزمات تطويــر وتأهيــل العنــارص النســوية ودعمهــن (الزبيــدي،
بــدون تأريــخ) .لهــذا الســبب ،خاضــت املنظمــات النســوية منــذ عــام  ٢٠٠٤جــداالت عديــدة حــول املشــاركة
ـوءا عنــد خــروج املــرأة
النســوية يف القيــادات العراقيــة الجديــدة (حســن ،بــدون تأريــخ) ،وازدادت األوضــاع سـ ً
العراقيــة للعمــل يف املجــال العــام ،وخاصــة يف ميــدان املشــاركة السياســية والتمثيــل الســيايس .أدى ذلــك،
يف بعــض األحيــان ،إىل محــات تهشــر واغتيــاالت؛ فقــد تعرضــت النســاء املرشــحات يف آخــر انتخابــات برملانيــة
لعــام  ٢٠١٨حلمــات تهشــر رشســة ســاقت بعهضــن إىل اخلــروج مــن الســباق االنتخــايب ،كما حدث للمرشــحة
انتظــار أمحــد جاســم املنتميــة إىل الكتــة االنتخابيــة "تحالــف النــر" ،بزعامــة رئيــس الــوزراء الســابق حيــدر
العبــادي ،حيــث تــم إزالــة اســمها مــن قائمــة املرشــحني ( .)٢٠١٨ ،Tajali and Farhanيف تظاهــرات  ٢٠١٨يف
البــرة ويف انتفاضــة أكتوبــر /ترشيــن األول  ،٢٠١٩عانــت النســاء مــن محــاوالت إقصــاء بالتهشــر والعنــف؛
فقــد تــم اغتيــال ســعاد العــي يف البــرة يف ســبتمرب /أيلــول  ،٢٠١٨وتــم اغتيــال ســارة طالــب يف الثــاين مــن
هشــر أكتوبــر /ترشيــن األول عــام  ،٢٠١٩واختطفــت ناشــطات أخريــات مثــل صبــا املهــداوي ومــاري حممــد
( ،)٢٠٢٠،Aliواغتيلــت رهيــام يعقــوب يف البــرة يف يونيــو /حزيــران  ،٢٠٢٠إضافــة إىل نســاء أخريــات تــم قتلهــن
يف الســنوات األخــرة (.)٢٠٢٠ ،MacDonald
لــذا ،عملــت املنظمــات النســوية عــى املدافعــة عــن املشــاركة السياســية للنســاء وتمثيلهــن الســيايس
بمختلــف األشــكال .مــن هنــا ،اســتقبلت املنظمــات النســوية غــر الحكوميــة اجلهــود الدوليــة بتعميــم قــرار
مجلــس األمــن  ١٣٢٥ودعــوة الحكومــات إىل تبنيــه باهتمــام مــن أجــل أن يكــون "أداة قويــة لتحــدي املواقــف
والثقافــات التميزييــة بشــأن دور املــرأة يف اجملتمــع" (فرنــش.)٢٠١٧ ،
شــخصت الورقــة البحثيــة أفضــل ممارســتني قامــت هبمــا املنظمــات النســوية يف العمــل عــى تفعيــل حمــور
"املشــاركة السياســية والتمثيــل الســيايس" مــن قــرار مجلــس األمــن ١٣٢٥؛ األوىل تتعلــق بجهــود املنظمــات
النســوية لترشيــع اخلطــة الوطنيــة يف العــراق لتنفيــذ هــذا القــرار ،أمــا الثانيــة فتــدور حــول إرشاك النســاء يف
النشــاط الســيايس وعــى مســتوى قاعــدي.
 ١.١.٥الممارسة األفضل األولى :العمل على تبني العراق لخطة وطنية لقرار ١٣٢٥
اســتخدمت املنظمــات النســوية غــر الحكوميــة يف العــراق قــرار  ١٣٢٥كمظــة مــن أجــل تغيــر السياســات
والقوانــن والربامــج املتعلقــة باملســاواة اجلندريــة .يوفــر تنفيــذ هــذا القــرار الفرصــة إلســماع صــوت النســاء
ويقــوي إهسامهــن وإرشاكهــن مــن أجــل أداء خمتلــف األدوار يف قضايــا بنــاء الســام واالســتقرار ،كمــا يعمــل
عــى رفــع التميــز ضدهــن ومعاملهتــن عــى قــدم املســاواة مــع الرجــال يف تمثيلهــن يف كافــة الهيئــات واللجان
الرســمية الحكوميــة ،فضــا ً عــن تركــزه عــى محايــة النســاء ووقايهتــن مــن العنــف ،والعمــل عــى تمكيهنــن
االجتمــايع واالقتصــادي.
وجــدت املنظمــات النســوية يف العــراق أن القــرار يتــاءم وينســجم مــع بــايق املطالــب النســوية الــي كــن
قــد رفعهنــا ومنــذ أعــوام ،ولــم يكــن بعيـ ًـدا عمــا كــن يتطلعــن إليــه ( .)٢٠٢٠ ،Giengerمنظمــة تمكــن املــرأة
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يه إحــدى املنظمــات الناشــطة يف هــذا امليــدان ،لهــا تاريــخ يف النضــال النســوي ومــن العمــل عــى تقديــم
برامــج لتمكــن النســاء؛ قامــت هــذه املنظمــة بالعديــد مــن األنشــطة مــن أجــل تبــي العــراق لهــذا القــرار،
كأعمــال احلشــد والتعبئــة النســوية وبنــاء التحالفــات مــع منظمــات وجمموعــات شــبهية .وقــد رشعــت
بتشــكيل شــبكة نســوية مك ّونــة مــن عــر منظمــات نســوية ،مثــل رابطــة املــرأة العراقيــة الناشــطة يف
النضــال النســوي منــذ مخســينات القــرن املنــرم ،إىل جانــب مجعيــة نســاء بغــداد واتحــاد النســاء اآلشــوري.
ـعني
كان مــن بــن النســاء املشــاركات يف هــذا العمــل ناشــطات عــدن مــن املنــى إىل العــراق بعــد عــام  ،٢٠٠٣يسـ َ
للهنــوض بأوضــاع املــرأة واإلهســام يف تشــجيعها عــى العمــل عــى تعبئــة قواهــا السياســية (.)٢٠٠٧ ،Al-Ali
قامــت منظمــة تمكــن املــرأة ،أواًل ً وقبــل كل يشء ،بتأمــن املــوارد املاليــة املطلوبــة ،حيــث تمكنــت مــن
احلصــول عــى الدعــم املــايل الــدويل ( ،)Rayman et al ،NDممــا ســاعد املنظمــة وحليفاهتــا عــى الــروع
بإقامــة وتوطيــد الصــات بــن منظمــات نســوية غــر حكوميــة ومؤسســات دولــة (املصــدر الســابق) .كمــا
قامــت بعقــد العديــد مــن االجتماعــات واملؤتمــرات مــع أصحــاب مصلحــة خمتلفــن ســواء داخــل العــراق أو
ونظمــت ورش تدريــب ،إىل جانــب تقديــم تدريبــات ألعضــاء التحالــف.
خارجــه
ّ
أظهــرت املنظمــة قــدرات تفاوضيــة بفتــح احلــوار والنقاشــات والتفــاوض مــع ثــاث هيئــات يف الدولــة
(القضائيــة ،والتنفيذيــة ،والترشيعيــة) .وقــد نجحــت يف إرشاك وإقنــاع ممثــي الدولــة ومؤسســاهتا بالجلــوس
حــول طاولــة واحــدة تجمعهــم بممثــي منظمــات اجملتمــع املــدين .كمــا فلحــت جهــود منظمــة تمكــن املــرأة،
الراميــة جلمــع ممثلــن مــن الحكومــة االتحاديــة يف بغــداد وحكومــة اإلقليــم يف كردســتان ،عــى الرغــم مــن
خالفاهتــم السياســية ،يف إجالهســم عــى طاولــة مفاوضــات واحــدة ملناقشــة تنفيــذ قــرار .)٢٠١٦ ،Kaya( ١٣٢٥
أوضحــت ســوزان عــارف رئيســة منظمــة تمكــن املــرأة ،والــي اســتلمت مهــام قيــادة تشــكيل أول شــبكة
مــن املنظمــات النســوية العراقيــة لتبــي اخلطــة الوطنيــة لقــرار  ١٣٢٥بقولهــا:
كان الهــدف مــن هــذه املبــادرة النســوية هــو عكــس مضامــن هــذا القــرار ( )١٣٢٥عــى أرض الواقــع
وكيــف تســتفيد املــرأة منــه .حــن بدأنــا العمــل ،أدركنــا أن لتنفيــذ هكــذا اســراتيجية ،لــن تكــي
أنشــطة وعمــل منظمــات جمتمــع مــدين ،بــل يجــب أن تصــاغ خطــة حكوميــة شــامةل لدعــم تنفيــذ
الملــح حينئــذ هــو كيفيــة خلــق إرادة سياســية لــدى صنــاع القــرار يف
أجنــدة هــذا القــرار .كان الســؤال ُ
الســلطات الثــاث (الترشيعيــة ،التنفيذيــة ،القضائيــة) .لحــل تــك املعضــة ،قمنــا بالفعــل بتشــكيل
المســى ـب "الفريــق الوطــي متعــدد القطاعــات" وقســمنا املهــام واألدوار ذات الصــة
فريــق وطــي ُ
ّ
شــكةل .كمــا قمنــا بجمــع ممثلــن مــن الحكومــة املركزيــة
الم
عــى أعضــاء الشــبكة النســوية ُ
وحكومــة اإلقليــم ،عــن الســلطات الترشيعيــة والقضائيــة والحكوميــة ،للجلــوس عــى طاولــة حــوار
واحــدة مــع ممثــي منظمــات اجملتمــع املــدين .وشـ ّ
ـكلت العــر منظمــات املكونــة للشــبكة النســوية
ـون
الرشيــك الرئيــي مــع الدولــة يف وضــع رؤيــة وصياغــة اســراتيجية خطــة العمــل الوطنيــة .ثــم كـ ّ
الفريــق عــدة لجــان هبــدف تطويــر رؤيــة واســراتيجية وخطــة عمــل وطنيــة لقــرار مجلــس األمــن .ويف
أطلقــت هــذه اخلطــة ليكــون العــراق أول دولــة يف العالــم العــريب
هشــر أبريــل /نيســان مــن عــام ِ ،٢٠١٣
(((
يضــع خطــة وطنيــة لتبــي هــذا القــرار ولــكال الحكومتــن يف بغــداد وكردســتان .
لقــد كان ملبــادرة إطــاق اخلطــة الوطنيــة لتنفيــذ قــرار  ١٣٢٥تأثريهــا عــى صعيــد وطــي عــام أهســم يف تعزيــز
احلــوار بــن مجيــع األطــراف املعنيــة وأصحــاب املصلحــة ،ممــا يهســم إيجابيًّــا يف خلــق قنــوات تواصــل بــن
أصحــاب املصلحــة اخملتلفــن ،وتنســيق اجلهــود الراميــة لتحســن أوضــاع النســاء العراقيــات بــن حكومــي
العــراق وإقليــم كردســتان ومنظمــات اجملتمــع املــدين .فقــد ســاهمت ممثــات اجملتمــع املــدين كرائــدات
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وبانيــات ســام يف الوســاطة بــن األطــراف املتنازعــة ،إليجــاد حلــول ووضــع اســراتيجيات مــن أجــل تحســن
أوضــاع النســاء يف مجيــع أنحــاء العــراق .إن وجــود تــك االجتماعــات والنقاشــات يُعــد فرصــة لخلــق مــودة
وعالقــات تجمــع ممثــي الحكومتــن .كذلــك ،تخلــق املنــاخ املالئــم الســتدامة العالقــات بــن ممثــات
املنظمــات النســوية للعمــل عــى مرشوعــات أخــرى لتحســن أوضــاع املــرأة العراقيــة مــن جهــة ،وبيهنــم وبــن
ممثــي حكومــي العــراق وإقليــم كردســتان مــن جهــة أخــرى.
يظهــر ذلــك يف اجتمــاع ممثــي الحكومــة العراقيــة وحكومــة إقليــم كردســتان مــع ممثــات عــن منظمــات
اجملتمــع املــدين النســوية يف تحالــف واحــد بعــد ترشيــع اخلطــة الوطنيــة لقــرار  ١٣٢٥يف العــراق يف  ٦فربايــر/
شــباط  ٢٠١٤للفــرة مــن  ٢٠١٤إىل  .)٢٠١٦ ،Kaya( ٢٠١٨فقــد تــم تشــكيل تحالــف جديــد ،يتكــون مــن ممثلــن
مــن حكومــة كردســتان والحكومــة العراقيــة ،فضــا ً عــن ممثــات مــن املنظمــات النســوية ،أطلــق عليــه
اســم "املبــادرة العراقيــة خلطــة تنفيــذ القــرار  ."١٣٢٥لقــد دارت هــذه املفاوضــات وتمحــورت حــول وضــع قضايــا
املــرأة واألمــن والســام عــى األجنــدة الوطنيــة .تؤكــد ســوزان عــارف يف مقابــة أجرهتــا معهــا فيــوال جينجــر
( )Viola Giengerيف أكتوبــر /ترشيــن األول  ٢٠٢٠عــى التأثــر الــذي أحدثــه إصــدار اخلطــة الوطنيــة بمــا يــي:
خــال الفــرة املمتــدة مــن  ٢٠١٢إىل  ،٢٠١٨تغــرت الكثــر مــن األشــياء بطريقــة إيجابيــةً .
أواًل وقبــل كل
يشء ،أصبحــت مواضيــع النســاء والســام واألمــن مــن املواضيــع ذات األولوية واألهمية يف مناقشــها
يف األوســاط الحكوميــة .كمــا أصبــح كل شــخص واعيًــا ملعــى أجنــدة األمــن والســام والنســاء،
ولداللــة القــرار  .١٣٢٥يف داخــل كل وزارة كان هنالــك فريــق (الفريــق الوطــي متعــدد القطاعــات)
معــي بالعمــل عــى اإلصالحــات املطلوبــة يف اخلطــط ً
وفقــا لقــرار .)2020 ،Gienger( ١٣٢٥
بنــاء عــى تقريــر تقييــم تنفيــذ اخلطــة الوطنيــة األوىل الــي شــاركت يف كتابتــه األســتاذة ســوزان عــارف
واألســتاذ قاســم الزامــي ،فــإن القيمــة املضافــة للخطــة الوطنيــة العراقيــة األوىل تتمثــل يف كوهنــا "عمليــة
تعاونيــة واستشــارية ضمنــت اتســاع ملكيهتــا" ،بحســب وصــف التقريــر .فقــد اشــركت  ٢٣وزارة ومؤسســة
مــن حكومــة العــراق االتحاديــة وحكومــة إقليــم كردســتان بصياغــة اخلطــط والعمــل عــى متابعــة تنفيذهــا.
أنتــج هــذا التعــاون تطويــر وتعزيــز معــارف وقــدرات ومهــارات مجيــع األطــراف املعنيــة فيمــا يخــص حقــوق املــرأة
وأجنــدة املــرأة والســام واألمــن ( .)٢٠١٨ ،Cross Sector Task Forceلكــن بعــد كل اجلهــود الــي ُبذلــت ،واجــه
تنفيــذ اخلطــة الوطنيــة لقــرار  ١٣٢٥لألعــوام  ٢٠١٨-٢٠١٤بعــض املعوقــات والتحديــات ،بحيــث رفضــت الحكومــة
العراقيــة بشــخص رئيــس وزرائهــا تحديــد مزيانيــة خاصــة لتنفيذهــا .ومــع احتــال ثلــث أرايض العــراق مــن
املناطــق الغربيــة مــن قبــل تنظيــم داعــش -مــا يســى بالدولــة اإلســامية يف العــراق والشــام،)٢٠١٦ ،Kaya( -
لــم تلتفــت الحكومــة إىل تنفيــذ هــذه اخلطــة الطارئــة .أمــا اخلطــة الثانيــة والــي كان يفــرض أن تصــدر ســنة
 ٢٠١٨ألعــوام  ،٢٠٢٢-٢٠١٨فقــد تــم إصدارهــا يف هنايــة ( ٢٠٢٠األمــم املتحــدة -العــراق.)٢٠١٤ ،
عــى الرغــم مــن تلكــؤ الدولــة يف تنفيــذ اخلطــة األوىل ،وتأخــر ترشيــع اخلطــة الثانيــة ،إاّل ّ أن املنظمــات
النســوية ،تواصــل ســعهيا مــن أجــل اســتدامة هــذا العمــل لكــي يضــع العــراق هــذه اخلطــط موضــع التنفيــذ،
خاصــة وإهنــا قــد شـ ّ
ال هبــدف إدامــة
كلت تحالفــات بيهنــا وخلقــت األرضيــة لبنــاء تحالفــات نســوية مســتقب ً
الزخــم والضغــط عــى الحكومــات العراقيــة لتنفيــذ تعهداهتــا .حــى يتبــى العــراق هــذه اخلطــة ،اندفعــت
منظمــات نســوية مثــل شــبكة النســاء العراقيــات ،ويه شــبكة مكونــة مــن  85منظمــة نســوية ،إىل تقديــم
مذكراهتــا إىل األمــم املتحــدة ،فيمــا يســى بتقاريــر الظــل ،مســتخدمة آليــة االســتعراض الــدوري الشــامل
للضغــط عــى الحكومــة العراقيــة لالمتثــال وتنفيــذ تعهداهتــا ،ســواء ملــا ورد يف قــرار  ١٣٢٥أو حــى ملــا ورد يف
اتفاقيــة إهنــاء التميــز اجلنــي ضــد النســاء واملعروفــة بســيداو((( .أي إن هــذه املنظمــات النســوية قامــت،
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وبجهودهــا ،بوضــع قــرار  ١٣٢٥عــى أجنــدة الحكومــة العراقيــة .لــذاُ ،تعَ ــد إدامــة هــذا العمــل وتقويتــه وتعلــم
ـورا رضوريــة.
الــدروس مــن التجــارب الســابقة أمـ ً
مــع كل اجلهــود الــي بذلــت ،تمكــن مالحظــة أنــه لم تجــر اإلشــارة إىل اجلماهــر النســوية ،صاحبــة املصلحة
أساســا بالعمــل
الرئيســة يف بنــاء الســام ،وإىل إرشاكهــا عــى صعيــد قاعــدي .فقــد اكتفــت هــذه املنظمــات
ً
مــع الحكومــة واملنظمــات الدوليــة؛ أي أهنــا مارســت "التأثــر مــن أعــى" .لــذا ،وكــي ال تهتــم هــذه املنظمــات
بالنخبويــة ،مــن الــروري إرشاك اجلماهــر النســوية ملمارســة الضغــط مــن أجــل تنفيــذ هــذا القــرار ،ولدفــع
الحكومــة إىل تخصيــص املــوارد املاليــة لتنفيــذ هــذه اخلطــط .إن وجــود اإلرادة السياســية لتحقيــق أهــداف هــذه
ا أساسـيًّا يف تنفيذهــا.
اخلطــة يعــد عامـ ً
 ٢.١.٥الممارســة األفضــل الثانيــة :إشــراك النســاء فــي النشــاط السياســي علــى صعيــد قاعدي عبر اســتعمال
وســائل التواصــل االجتماعي
لــم تنطلــق منظمــات اجملتمــع املــدين الجديــد مــن اســتعمال قــرار  ١٣٢٥عــى وجــه التحديــد يف دفاعهــا عــن
حــق املــرأة يف املشــاركة السياســية والتمثيــل الســيايس؛ إاّل ّ أن جممــل النشــاطات السياســية الــي تقــوم هبــا
تنســجم مــع القــرار املذكــور .فقــد ّ
وظفــت منظمــات اجملتمــع املــدين الجديــد وســائل التواصــل االجتمــايع،
مســتفيدة مــن التطــور التكنولــويج ،يف العقــد األخــر ،بإيجــاد أشــكال جديــدة للمشــاركة السياســية
وتشــكيل صــور خمتلفــة مــن الضغــط عــى صانــي السياســة العامــة مــن أجــل دفعهــم التخــاذ أو رفــض
قــرارات معينــة.
كان الســتعمال وســائل التواصــل االجتمــايع بشــكل واســع يف منطقــة الــرق األوســط ،ومهنــا العــراق،
معلومــا بشــكل دقيــق عــدد مســتخديم اإلنرتنــت يف العــراق ،لكــن
أهميــة كبــرة (عبــد الــرزاق .)٢٠١٣ ،ليــس
ً
بعــض املصــادر تشــر إىل أن العــدد يصــل إىل  ٣٠مليــون ،أي بنســبة  ٧٥يف املئــة مــن مواطــي البــد خــال
( ٢٠٢٠عــن العــراق نيــوز .)٢٠٢٠ ،عــدد مســتخديم مواقــع التواصــل االجتمــايع يف البــاد ٢١ ،مليو ًنــا (املصــدر
الســابق) مــن إمجــايل ســكان البالــغ  ٤٠مليــون مواطــن .لكــن اســتخدام اإلنرتنــت مــن قبــل النســاء ال زال أقــل
بكثــر مــن اســتخدام الرجــال ،وال زالــت هنــاك فجــوة يف اســتخدام النســاء ملنصــات التواصــل االجتمــايع
(مثــل الفايســبوك) حيــث تقــل نســبة النســاء اللــوايت يســتخدمن الفايســبوك عــن الرجــال بمــا يقــارب ٦٣
يف املئــة ( .)٢٠١٨ ،GSMAإاّل ّ أنــه تــم اســتخدام اإلنرتنــت بشــكل واســع مــن قبــل املنظمــات النســوية .يعــود
االســتخدام الواســع لإلنرتنــت إىل ســببني" :األول ،هــو أنــه أكــر مصــدر للمعلومــات .والثــاين ،أنــه يعطــي
وســيةل للنــاس للتفاعــل والتواصــل بشــكل مبــارش مــع بعهضــم البعــض" (،Al-Hammadany and Heshmati
.)٢٠١١
ـرا
تــم اســتعمال وســائل التواصــل االجتمــايع مــن قبــل املنظمــات النســوية ،حيــث توفــر هــذه القنــاة منـ ً
ألكــر الفئــات املهمشــة ومــن ضمهنــا النســاء ليتمكــن مــن خاللهــا التعبــر عــن آرائهــن وإســماع صوهتــن
( )٢٠١٠ ،Eltahawyولالتصــال باجلمهــور النســوي والعالــم األوســع ،والتعــاون والتشــبيك مــع بعهضــن البعــض
دون انتظــار املوافقــات مــن الســلطات الرســمية ( .)٢٠١٣ ،Odineاســتخدمت هذه الوســيةل للوصــول إىل والتأثري
يف الســلطة أو اجلمهــور يف القضايــا املتعلقــة باملســاواة بــن اجلنســن .كمــا أعطــت للنســاء مســاحات بديــة
بقيــود وعواقــب أقــل مــن املســاحات العامــة املســيطر علهيــا مــن قبــل الرجــال ،ومكنهتــن مــن الحديــث عــن
تجارهبــن مــع العنــف بمــا يتضمــن ذلــك العنــف اجلنــي ،ودعمهــن لبعهضــن بنــر قصــص بعهضــن
البعــض .أي ،يف عبــارة أخــرى ،مكنــت اإلنرتنــت النســاء مــن نــر األخبــار حــول االنهتــاكات الــي يتعرضــن
لهــا (املصــدر الســابق) .تــم اســتخدام تــك املســاحات ً
أيضــا يف تنظيــم تظاهــرات إلكرتونيــة مــن قبيــل تدويــن
وســم احلمــات واســتعمال الصــور ورفــع الالفتــات ومجــع التوقيعــات؛ أي أضيفــت طــرق تعبــر وضغــط
وأســاليب جديــدة يف التنظيــم واحلشــد بجانــب الطــرق التقليديــة املتعــارف علهيــا قبــل اســتخدام اإلنرتنــت
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حاولــت الباحثــة استكشــاف مــا وراء شاشــات اإلنرتنــت وتــم إجــراء مقابلتــن مــع اينانــا ترشين ومنظمــة أمان
للنســاء اللتــن تصنّفــان كمنظمــات جمتمــع مــدين جديــد .لقــد تــم اســتعمال وســائل التواصــل االجتمــايع
بشــكل موســع مــن قبــل كال املنظمتــن هبــدف إرشاك النســاء يف العمــل الســيايس ،لكــن اتخــذت كل مــن
ً
خمتلفــا .فقــد اســتعمل تجمــع اينانــا ترشيــن النســوي هــذه القنــاة لدعــوة الشــابات والنســاء
املنظمتــن هنجً ــا
لالنخــراط يف التظاهــرات واملســرات النســوية ،فيمــا قامــت منظمــة أمــان للنســاء بأعمــال توعويــة وتثقيفيــة
متواصــة لتعزيــز الــويع بأهميــة مســاواة املــرأة ،وضمــان مشــاركهتا السياســية ،وحشــد الــرأي العــام مــن أجل
ـرم العنــف املــزيل ،ولدلفــاع عــن حقــوق العاطــات عــن العمــل يف إيجــاد فــرص عمــل.
قانــون يجـ ّ
قــام تجمــع اينانــا باســتخدام وســائل التواصــل االجتمــايع مــن أجــل االتصــال باجلمهــور النســايئ هبــدف
الوصــول إليــه والتأثــر فيــه مــن أجــل حشــد املنارصات/يــن والداعمات/يــن و املتضامنات/يــن لالنخــراط يف
التظاهــرات وتوســيع املشــاركة فهيــا .تقــول إينــاس كريــم إحــدى العضــوات املؤسســات لتجمــع اينانــا ترشيــن
النســوي الــذي تشــكل يف قلــب انتفاضــة أكتوبــر /ترشيــن األول:
يف انتفاضــة اكتوبــر /ترشيــن ،كنــا ندعــو النســاء والشــابات لالنضمــام إىل التظاهــرات مــن خــال
وســائل التواصــل االجتمــايع .كذلــك قمنــا بالتحشــيد لالنخــراط يف املســرة الورديــة احتجا ً
جــا عــى
الدعــوة للفصــل بــن اجلنســن يف الســاحات للتأكيــد عــى أن االنتفاضــة تجمــع بــن املتظاهريــن
واملتظاهــرات ،وأن مطالهبــم موحــدة وأن ال ســبيل للفصــل بيهنــم .لقــد خططنــا لهــذه التظاهــرة يف
 ٨فرباير/شــباط  ٢٠٢٠ويف غضــون مخســة أيــام تمكننــا مــن حشــد آالف النســاء ،بحيــث انضــم إىل
التظاهــرات يف  ١٣فرباير/شــباط ،يف معظــم مــدن العــراق ،عــدد كبــر مــن النســاء ،اســتجابة لندائنــا
الــذي أطلقنــاه عــر وســائل التواصــل االجتمــايع(((.
أمــا منظمــة أمــان للنســاء فقــد ركــزت عــى اجتــذاب وتشــجيع النســاء للحديــث والنقــاش يف خمتلــف
القضايــا ،مطوعــة وســائل التواصــل االجتمــايع كأداة إعالميــة وتثقيفيــة لزيــادة إدراك النســاء حقوقهــن،
مــن أجــل أن يوحــدن أصواهتــن مــع بعهضــن البعــض حــول مســائل سياســية واجتماعيــة ذات اهتمــام
مشــرك .بمعــى آخــر ،مكنــت هــذه القنــاة املنظمــة النســوية مــن اتصــال وتعــاون النســاء والتشــبيك بيهنــن،
حيــث تــم اســتخدام وســائل التواصــل االجتمــايع كمنصــة لعقــد النــدوات حــول مواضيــع خمتلفــة تتعلــق
بحمايــة النســاء مــن العنــف والتحــرش ،وضمــان املشــاركة السياســية ،وذلــك بدعوهتــا الناشــطات النســويات
مــن منظمــات نســوية خمتلفــة ،ومــن دول خمتلفــة مثــل لبنــان وتونــس ،لتبــادل املعــارف واخلــرات ومشــاركة
املعانــاة الــي تجمــع نســاء العالــم العــريب(((.
كمــا أطلقــت منظمــة أمــان للنســاء محــة جلمــع التواقيــع مــن أجــل الضغــط عــى الحكومــة إلقــرار قانــون
يجــرم العنــف املــزيل .يف هــذا اإلطــار ،نــرت العديــد مــن التقاريــر وأفــام الفيديــو حــول قضايــا تتعلــق بتقويــة
صــوت النســاء وإســماعه للســلطات السياســية (املصــدر الســابق).
إن اســتعمال اإلنرتنــت ووســائل التواصــل االجتمــايع أصبــح بالــغ احليويــة واألهميــة .هــو نشــاط مســتدام
وقابــل للتطويــر بالشــكل الــذي يمكــن أن يقــوي مشــاركة النســاء يف النشــاط والتمثيــل الســيايس.
قيــودا عــى الوصــول إليــه أو إيصــال
مســتمرا ومتواصــاً ،وال يضــع
فاســتعمال اإلنرتنــت أصبــح يوم ًّيــا،
ً
ًّ
األصــوات املنطلقــة منــه ،وحيــث يمكــن مشــاركة املســائل الــي يــراد طرحهــا إىل أبعــد األماكــن يف العالــم
( ،)٢٠١٦ ،Odineكوســيةل لدلعايــة والتعبئــة السياســيتني حــول قضايــا املــرأة وقضايــا أخــرى .لذلــك ،تســى
الحكومــات إىل قطعــه وإيقافــه إلضعــاف االتصــاالت والتواصــل بــن النشــطاء والناشــطات ،واحليلولــة دون

5

مقابةل رقم  ٦مع إيناس كريم مُ ؤسسة جمموعة اينانا ترشين.

6

مقابةل رقم  ٨مع جوان مريزا عضو مؤسس ملنظمة أمان للنساء.
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مشــاركة املعلومــات والصــور يف قضايــا سياســية ومطالبــات اقتصاديــة واحتجاجيــة معينــة (،Al-Mousily
 ،)٢٠١٩مــا يــدل عــى مــدى قوتــه وتأثــره .تقــول جــوان مــرزا ،إحــدى األعضــاء املؤسســن ملنظمــة أمــان
للنســاء:
ـرا جــدًّ ا .لقــد قالــت لنــا بعــض النســاء
نــرى أن اســتعمال وســائل التواصــل االجتمــايع أصبــح مؤثـ ً
بأهنــن كــنّ فاقــدات األمــل ،إذ كان لدهيــن الشــعور بأهنــن عاجــزات عــن تغيــر أي يشء ،لكــن
بحضورهــن النــدوات وقيامهــن بكتابــة اخلواطــر واملقــاالت وانخراطهــن يف النقاشــات ،بــدأن بإيجــاد
أرضيــات مشــركة مــع املشــاركات األخريــات ،وقــد شــاركن بعهضــن البعــض املعانــاة املشــركة
والهمــوم والقلــق ،ممــا أثــر إيجاب ًّيــا علهيــن فانتُشــلن مــن حالــة العزلــة والتشــتت الــي ســادت يف
أوســاط النســاء واملراهقــات يف فــرة مــا قبــل انتفاضــة أكتوبــر /ترشيــن .نجــد نحــن العامــات يف
منظمــة أمــان للنســاء أن تــك املســاحات والتفاعــات تمثــل أهميــة خاصــة ،حيــث نالحــظ أن تــك
النســاء املشــاركات قــد اكتســن ثقــة أكــر يف أنفهســن ،ممــا أثــر إيجاب ًّيــا عــى ردودهــن وتفاعلهــن
مــع اآلخريــن ،رجـ ً
ً
رشطــا أول ًّيــا للمشــاركة والتمثيــل
ـاء .نحــن نؤمــن أن الثقــة بالنفــس ُتعــد
ـااًل ونسـ ً
الســيايس للمــرأة.
القيــام هبــذه األدوار يوضــح أهميــة إعطــاء األمــل وفتــح آفــاق جديــدة ألفــراد يصعــب الوصــول إلهيــم ،بخاصــة
الفتيــات والنســاء اللــوايت يعانــن مــن محدوديــة احلركــة وحريــة التنقــل وااللتقــاء باآلخريــن .إهنــا خطــوة
أوىل وأساســية مــن أجــل أن تكتســب النســاء والشــابات الثقــة بإمكانيــة التغيــر وبقدرهتــن عــى القيــام
باملشــاركة السياســية والتمثيــل الســيايس ألجــل تحقيــق التغيــر يف أوضاعهــن نحــو األفضــل بمــا ينســجم
والقــرار الــدويل  .١٣٢٥لكــن كل هــذه التأثــرات اإليجابيــة ،ال تعــي أن مســتخدمات اإلنرتنــت ال يتعرضــن
النهتــاكات وهتديــدات وعمليــات ابــزاز إلكــروين .فلهــذه الواســطة تحدياهتــا الخاصــة ً
أيضــا؛ مــع محدوديــة
ـدرا
ويع املنظمــات والعاملــن/ات هبــا بجوانــب وإجــراءات األمــن اإللكــروين ،يمكــن أن يشــكل اإلنرتنــت مصـ ً
لألخطــار عــى الناشــطات والناشــطني عــى حــد ســواء.
يمكــن االســتنتاج يف ختــام هــذا القســم ،بأنــه كان للمنظمــات النســوية دور يف بنــاء الســام .فمــا قامــت بــه
املنظمــات النســوية مــن أجــل تبــي العــراق قــرار  ١٣٢٥وذلــك عــر تعاوهنــا مــع مؤسســات الدولــة واملنظمــات
الدوليــة أو "مــن األعــى" ،هــو عمــل ريــادي ،وباإلمــكان إدامتــه؛ لكــن يجــب عــى هــذه املنظمــات تضمــن
النســاء املســتفيدات وتبــي هنجً ــا تشــاركيًّا مــن خــال دعــوة وإرشاك النســاء واملنظمــات املحليــة يف حلقــات
نقــاش حــول بنــود خطــة العمــل الوطنيــة ،وكيفيــة تنفيذهــا ومراقبــة أعمالهــا وأنشــطهتا .أمــا إرشاك النســاء
يف العمــل الســيايس عــر وســائل التواصــل االجتمــايع ،فقــد أثبــت فاعليتــه ً
أيضــا مــن خــال انضمــام
النســاء إىل أنشــطة أعلنــت عــر هــذه القنــوات .لــذا ،مــن املهــم تطويــر أســاليب اســتعمال وســائل التواصــل
االجتمــايع واالرتقــاء هبــا عــر تنظيــم ورش عمــل ومؤتمــرات ( .)٢٠١٣ ،Odineفهنــاك حاجــة للتعامــل مــع
اخلطــر الــذي قــد يشــكهل الفضــاء اإللكــروين عــى النضــال النســوي يف العــراق ،وتحتــاج تــك املنظمــات
العامــة إىل ورش تدريبيــة حــول األمــن اإللكــروين وحــول اســتخدام وســائل التواصــل االجتمــايع يف محــات
املنــارصة ورفــع الــويع.

 ٢.٥ثانيًا ،الحماية والوقاية من العنف
أكــد احملــوران الثــاين والثالــث مــن القــرار  ١٣٢٥عــى أهميــة توفــر احلمايــة للنســاء ووقايهتــن مــن العنــف يف
املناطــق الــي هشــدت رصاعــات ونزاعــات ،حيــث يســود االعتــداء والعنــف اجلنــي ضــد النســاء ،مــن ضمنــه
االغتصــاب بوصفــه ســاحً ا مــن قبــل األطــراف املتنازعــة ،فتعــاين النســاء يف العــراق مــن خمتلــف أشــكال
العنــف يف املــدن ،والعنــف اجلنــي كاالختطــاف واالغتصــاب ،وحــى الســي ،الــذي قــام بــه مــا يســى
بتنظيــم الدولــة اإلســامية يف العــراق والشــام (داعــش) ،إضافــة إىل الــزواج اإلجبــاري للقــارصات ،وكذلــك
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االتجــار بأجســاد النســاء ( .)٢٠١٦ ،Kayaبشــكل خــاص ،تتعــرض الفتيات والنســاء ذوات اإلعاقة ،اللــوايت تجاوز
عددهــن يف العــراق الثالثــة ماليــن ،إىل خمتلــف أشــكال العنــف ،بمــا فيــه العنــف اجلنــي (شــبكة النســاء
العراقيــات ورشيكاهتــا .)٢٠١٤ ،فضــا ً عمــا تعانيــه النســاء والفتيــات النازحــات مــن الهيمنــة الذكوريــة يف إدارة
اخمليمــات ،يشــتد تقييــد حرياهتــن يف احلركــة وتشــتد املعامــة الســيئة لهــن ،بســبب الشــهات بارتباطهــن
مــع مــا يطلــق عليــه الدولــة اإلســامية يف العــراق والشــام (داعــش) ،حيــث ينحــدر بعهضــن مــن أرس ينتــي
أعضاؤهــا إىل هــذا التنظيــم (املصــدر الســابق).
بــادرت املنظمــات النســوية بلعــب أدوار خمتلفــة حلمايــة النســاء ووقايهتــن مــن العنــف ســواء بالتدخــل القانوين،
ـرم العنــف األرسي ،أو اســتعانت بالقــادة املحليــن غــر
حيــث ســعت إىل العمــل مــن أجــل إصــدار قانــون يجـ ّ
الرســميني والزعمــاء الروحيــن والدينيــن مــن أجــل إنقــاذ النســاء مــن عقوبــة املــوت .ســيدرس هــذا القســم
هاتــن املمارســتني عــى التــوايل ،موضحً ــا ملــاذا يعـ ّ
ـد هــذان التدخــان مــن أفضــل التدخــات يف محايــة النســاء
ووقايهتــن مــن العنــف.
يجرم العنف األسري
 ١.٢.٥الممارسة األفضل األولى :العمل لتشريع قانون
ّ
رغــم مصادقــة العــراق عــى عــدد مــن االتفاقيــات الدوليــة املتعلقــة بحقــوق النســاء ،مهنــا اتفاقيــة إهنــاء كافــة
أشــكال التميــز اجلنــي ضــد النســاء واملعروفــة بســيداو منــذ عــام ( ١٩٨٦األمــم املتحــدة ،)٢٠١١ ،وتبــي اخلطة
الوطنيــة لتنفيــذ قــرار  ١٣٢٥عــام  ،٢٠١٤إاّل ّ أن معــدالت العنــف والعنــف اجلنــي يف تصاعــد (،)٢٠١٦ ،Kaya
وذلــك يف ظــل غيــاب مؤسســات تحــي النســاء مــن العنــف ،فضــا ً عــن وجــود عــدة قوانــن تنــص عــى
رشعيــة العنــف ضــد املــرأة .فالفقــرة  ١مــن املــادة  ٤١مــن قانــون العقوبــات رقــم  ١١١لســنة  ١٩٦٩تقــر بــأن ارتــكاب
العنــف مــن قبــل الــزوج إذا قــام ـب "تأديــب الزوجــة" ال يعتــر جريمــة (قاعــدة الترشيعــات العراقيــة ،بــدون
ومتالئمــا مــع الســياق
تأريــخ) .لــذا ،يعــد اهنمــاك املنظمــات النســوية بالحــد مــن هــذه املمارســة رضوريًّــا
ً
العــرايق.
قــد تعَ ـ ّ
ـرم العنــف األرسي غــر مثمــرة بســبب عــدم صــدور قانــون هبــذا
ـد اجلهــود الراميــة إلصــدار قانــون يجـ ّ
اخلصــوص ،لكــن الســي مــن أجــل إصــدار قانــون لتجريــم العنــف املــزيل هــو مــن أفضــل املمارســات.
فهــو عمــل جديــد مــن نوعــه يف العــراق ،ويضــع وألول مــرة قضيــة تجريــم "العنــف ضــد النســاء" عــى
أجنــدة مؤسســات الدولــة ،ممــا يجعــل العمــل واملدافعــة عــن إصــدار هــذا القانــون عمــا ً رياد ًّيــا ،خاصــة وأن
ـر ع العنــف ضــد النســاء ،مثــل الفقــرة  ١مــن
ترشيــع القانــون يســتديع إلغــاء املــواد القانونيــة األخــرى الــي تـ ّ
املــادة  ٤١مــن قانــون العقوبــات العــرايق رقــم  ١١١لســنة  ،١٩٦٩واملــادة  ٣٩٨الــي تعــي املغتصــب مــن جريمــة
االغتصــاب إذا تــزوج الضحيــة ،مــن القانــون نفســه .قامــت العديــد مــن املنظمــات النســوية غــر الحكوميــة
ومنظمــات اجملتمــع املــدين الجديــد باملدافعــة عــن إصــدار قانــون يجــرم العنــف ضــد املــرأة ،وتــم تنفيــذ العديــد
مــن األنشــطة مــن أجــل إبــراز خطــورة قضيــة العنــف ضــد النســاء (القــدس العــريب .)٢٠٢٠ ،فقــد تمكنــت
بعــض هــذه املنظمــات مــن احلصــول عــى دعــم متعــدد األشــكال مــن قبــل املنظمــات الدوليــة املانحــة ماليًّــا،
والــي دعمــت باخلــرات واملعرفــة والتدريــب الــازم للقيــام بحمــات ألجــل إصــدار هــذا القانــون.
قــام عــدد مــن املنظمــات النســوية مثــل شــبكة النســاء العراقيــات ،ومنظمــة تمكــن املــرأة ،ومنظمــة حريــة
املــرأة يف العــراق ،ومجعيــة األمــل ،مــن ضمــن آخريــن ،بالعديــد مــن األنشــطة والضغــط الــدويل ،وتنظيــم
التظاهــرات والتجمعــات ،واســتعمال وســائل اإلعــام للضغــط عــى صنــاع القــرار .فقــد طالبــت هــذه
املنظمــات بترشيــع هــذا القانــون مــن أجــل :أ) تقديــم الخدمــات للنســاء املعنفــات ،ب) إيجــاد مــائج آمنــة
للنســاء ،ج) معاقبــة مرتكــي جرائــم العنــف(((.
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رشعــت هــذه املنظمــات بإقامــة العديــد مــن الصــات ،بعهضــا يمكــن أن يطلــق عليــه "صــات عموديــة"
وأخــرى "صــات أفقيــة" .هدفــت الصــات العموديــة إىل العمــل مــع والتأثــر عــى صنــاع القــرار يف الربملــان
ويف الحكومــة عــى الصعيــد املحــي ،واحلصــول عــى التأييــد الســيايس والدعــم املــايل مــن املنظمــات
الدوليــة إلصــدار هــذا القانــون .أمــا الصــات األفقيــة فرتكــزت عــى إقامــة صــات واســعة وتحالفــات
وتشــبيك مــع املنظمــات النســوية غــر الحكوميــة عــى الصعيــد املحــي أو الــدويل((( .بــادرت املنظمــات
النســوية باملشــاركة مــن خــال صياغــة املســودة األوىل مــن القانــون منــذ عــام  ،٢٠١١وســعت إىل احلصــول
عــى تأييــد اجلهــات الرســمية يف الدولــة وعــى األخــص عــدد مــن نــواب ونائبــات الربملــان ،كمــا قامــت بعقــد
العديــد مــن االجتماعــات وورش العمــل واملؤتمــرات الــي حرضهــا ممثلــو الــوزارات والربملــان يف كردســتان
العــراق والحكومــة املركزيــة((( .ســعت املنظمــات ً
أيضــا إىل االســتفادة مــن خــرات إقليــم كردســتان العــراق
الــذي ســن قانــون تجريــم العنــف املــزيل منــذ عــام  .٢٠١١لــم ُتغفــل هــذه املنظمــات أدوار الفاعلــن الوســطيني،
كمــا يصفهــا جــون بــول ليــدراخ ،حيــث أكــد عــى قــدرة هــؤالء الفاعلــن عــى التحــرك وإحــداث تحــوالت
يف اجملتمــع ،وذلــك بمــا يتمتعــون بــه مــن قــدرات عــى التأثــر عــى مــن هــم يف األعــى ،كمــا تمنحهــم
القــدرة عــى التأثــر يف صعيــد قاعــدي ( .)٢٠١٣ ،Paffenholzلــذا ،ســعت املنظمــات الســتحصال موافقــات
املرجعيــة الدينيــة الشــيعية والــي لهــا تأثــر ونفــوذ ســيايس واجتمــايع يف صناعــة القــرار يف العــراق( ،((1فضــا ً
عــن ســعهيا لتعبئــة املــوارد املاليــة هبــدف تغطيــة أنشــطهتا يف داخــل العــراق وخارجــه لهــذا الغــرض .تقــول لــزا
حيــدو رئيســة مجعيــة نســاء بغــداد:
ـرا عــى قضيــة ترشيــع قانــون ضــد العنــف األرسي ،وقدنــا محــة وطنيــة لهــذا الغــرض.
لقــد عملنــا كثـ ً
احلمــة معروفــة وانضــم إلهيــا كثــر مــن الناشــطات احلقوقيــات وأكاديميــات وإعالميــات ونرتأهســا
نحــن ،مجعيــة نســاء بغــداد .احلمــة يه مــن أجــل "جعــل محايــة األرسة قانونًــا" .نحــاول أن نضغــط
عــى الربملــان لتمريــر القانــون .نحــن نؤمــن بأنــه مــا دام هنالــك عنــف ،لــن تحظــى املــرأة بالســام،
وبالتــايل لــن يحظــى بالســام اجملتمــع بــأرسه(.((1
أدى تقديــم مســودة هــذا القانــون إىل إحــداث اســتقطاب داخــل الدولــة واجملتمــع بــن موافــق ومعــارض
(يونــس .)٢٠٢٠ ،تعــود معارضــة هــذا القانــون ،مــن قبــل بعــض األحــزاب السياســية ذات الخلفيــات الدينيــة
والعشــائرية ،إىل رفهضــا خلــروج املــرأة املعنفــة مــن البيــت وجلوئهــا إىل دور آمنــة للنســاء كممارســة تنهتــك،
مــن وجهــة نظرهــم ،األعــراف والقيــم االجتماعيــة والدينيــة (،)٢٠٢٠ ،Iraqi Civil Society Solidarity Initiative
حيــث يســود االعتقــاد بــأن "مــائج النســاء تشــجعهن عــى معصيــة أزواجهــن ،والبنــات عــى عصيــان
الوالديــن( ،)...وأن املــأوى هــو مــكان جملموعــة مــن النســاء غــر املهذبــات املتواجــدات دون ويل أمــر ذكــر ،ومــن
املرجــح أن يكــون مكا ًنــا لدلعــارة" (منظمــة حريــة املــرأة يف العــراق ورشيكاهتــا .)٢٠١٥ ،تطالــب بعــض املنظمــات
النســوية الدولــة بإنشــاء هكــذا مــائج تكــون تحــت محايــة ومراقبــة الدولــة (Iraqi Civil Society Solidarity
 .)٢٠٢٠ ،Initiativeيف حــن بــادرت منظمــات أخــرى ،مثــل منظمــة حريــة املــرأة يف العــراق ،بتنظيــم مــائج
للنســاء وعدتــه أمـ ًـرا مرشوعً ــا حيــث إنــه يوفــر األمــان للمئــات مــن النســاء.
إاّل ّأن ورغــم االعرتاضــات مــن قبــل بعــض األحــزاب يف الربملــان ،تواصــل املنظمــات النســوية ،وبشــكل دؤوب
ومســتدام ،املدافعــة مــن أجــل إقــرار القانــون وعــى امتــداد عقــد كامــل .فقــد قدمــت مســودة القانــون أكرث من
مــرة للمناقشــة يف الجلســات الربملانيــة يف الســنوات املاضيــة دون أن يتــم التصويــت عليــه .رغــم ذلــك ،يمكن
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مالحظــة تأثــر هــذه املمارســة عــى زيــادة الــويع اجلمــي بقضايــا العنــف األرسي وأهميــة تدخــل الدولــة
بســن قانــون يجــرم العنــف ويعاقــب املعنفــن ويحــي املعنَّفــات .أصبــح الحديــث عــن رضورة إيجــاد قانــون
لتجريــم العنــف األرسي قضيــة رأي عــام ،وقــد ارتفعــت العديــد مــن األصــوات املناديــة بترشيــع هــذا القانــون
وخاصــة بعــد ازديــاد معــدالت العنــف ضــد النســاء بســبب انتشــار جائحــة كوفيــد( ١٩-رمضــان ،)٢٠٢٠ ،حيــث
بلغــت نســبة جرائــم العنــف األرسي  ٧٥يف املئــة مــن جممــل أعمــال العنــف القائــم عــى النــوع االجتمــايع
املرتكبــة ،وكانــت  ٩٥يف املئــة مــن جرائــم العنــف القائــم عــى النــوع االجتمــايع هــذه موجهــة ضــد النســاء.
ار ُتكــب مــن اجلرائــم مــا نســبته  ٦١يف املئــة مــن قبــل األزواج ،و ٣٩يف املئــة مــن قبــل أفــراد ذكــور يف األرسة
( .)٢٠٢٠ ،GBV Cluster - Iraqكذلــك ،أهسمــت املســايع مــن أجــل إصــدار هــذا القانــون يف خلــق تحالفــات
بــن املنظمــات النســوية والتشــبيك بيهنــا ،ممــا خلــق أرضيــة مناســبة إلدامــة العمــل النســوي مــن خــال
مواصــة الضغــط عــى الحكومــة لســن قانــون يجــرم العنــف األرسي ،أو مــن خــال أعمــال أخــرى لتحقيــق
غايهتــا يف املســاواة بــن اجلنســن .هــذا فضــا ً عــن أن العمــل والضغــط املتواصــل مــن قبــل املنظمــات غــر
الحكوميــة للمصادقــة عــى القانــون ،قــد أكســب الثقــة هبــذه املنظمــات ،بحيــث أصبحــت معروفــة وموثو ًقــا
بعملهــا ،وبدفاعهــا عــن قضايــا املــرأة كممثــة عــن اجملتمــع املــدين( .((1رغــم أن هــذه املمارســة تعــد مــن أفضل
املمارســات ،إاّل ّ أنــه يجــب اإلشــارة إىل رضورة إرشاك القاعــدة اجلماهرييــة النســوية باألنشــطة الــي تقــوم
هبــا املنظمــات غــر الحكوميــة وعــدم االكتفــاء بالتنســيق والعمــل مــع املنظمــات الحكوميــة أو املؤسســات
الدوليــة ،ممــا ســيعود بنفعــه عــى محايــة النســاء ووقايهتــن مــن العنــف .إن أهميــة توظيــف املهنــج التشــاركي
لتضمــن إســماع صــوت النســاء ،وهــن املســهدفات وذوات املصلحــة املبــارشة يف إقــرار هــذا القانــون ،عــى
اختــاف انحداراهتــن الدينيــة والقوميــة ومكانهتــن االقتصاديــة ،تنبــع مــن حقيقــة أن يكــون لهــن دور مبــارش
أو غــر مبــارش يف صنــع القــرار.
 ٢.٢.٥الممارســة األفضــل الثانيــة :االســتعانة بالفاعليــن القيادييــن الوســطيين المحلييــن لحمايــة ووقايــة
النســاء مــن العنــف
تشــكل محايــة النســاء والفتيــات اللــوايت تعرضــن لالختطــاف مــن عقوبــة القتــل مــن قبــل ذوهيــن ،يف مناطــق
الزناعــات أو مــا بعــد الزناعــات ،املمارســة األفضــل الثانيــة ،حيــث عملــت املنظمــات النســوية يف مناطــق
الــزاع عــى توفــر احلمايــة لهــن .يــأيت هــذا الــدور يف الســياق العــرايق الــذي تســود فيــه إىل حــد كبــر ممارســة
التقليــد االجتمــايع بقتــل النســاء إذا تعرضــن لالختطــاف خلشــية األرَس َمــن تعــرض نســائها لالغتصــاب،
ممــا يعــي "تلــوث" رشف العائــة وجلــب العــار لهــا ( .)٢٠١٥ ،Puttickمــع تســاهل قانــون العقوبــات العــرايق
أحكامــا خمففــة علهيــم (هيومــان رايتــس ووتــش ،)٢٠١١ ،فقــد
مــع مرتكــي مــا ُيــدىع بجرائــم الــرف بفرضــه
ً
تعرضــت النســاء والفتيــات مــن الطائفــة اإليزيديــة يف غــرب العــراق إىل االختطــاف واالغتصــاب والزتويــج
اإلجبــاري إثــر احتــال التنظيــم اإلرهــايب املســى بتنظيــم الدولــة اإلســامية يف العــراق والشــام (داعــش)
ملدينــة ســنجار واملوصــل يف أغســطس /آب ( ٢٠١٤هيومــان رايتــس وتــش)٢٠١٦ ،؛ إاّل ّأن ً
بعضــا مهنــن قــد تمكــنّ
مــن الهــرب ،رغــم أهنــن كــن يرغــن بالعــودة إىل ديارهــن ،لكهنــن خشــن القتــل يف حالــة وصولهــن إىل
أرسهــن.
اســتعانت املنظمــات النســوية يف املناطــق الغربيــة بنفــوذ الفاعلــن املحليــن لتوفــر احلمايــة للنســاء مــن
العنــف ومــن عقوبــة القتــل ،ملــا لهــؤالء األشــخاص مــن نفــوذ كبــر يف داخــل الطائفــة .فقــد بــادرت منظمــة
جينــدا ،ويه إحــدى املنظمــات العامــة يف محافظــة دهوك ،باســتخدام اســراتيجية االســتعانة بالشــخصيات
الدينيــة للتأثــر عــى اجملتمــع املحــي .وذلــك إلدراك املنظمــة للثقافــة املحليــة والدينيــة للطائفــة اإليزيديــة،
حيــث اســتعانت بالزعيــم الــرويح للطائفــة واملعــروف ببابــا شــيخ لضمــان تدخــه حلمايــة هــؤالء الضحايــا
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واحليلولــة دون قتلهــن .ســعت منظمــة جينــدا إىل إقنــاع الزعيــم الديــي بإصــدار تعليمــات حلمايــة العائــدات
مــن خطــر محــاوالت القتــل الــي قــد تــأيت مــن قبــل أرسهــن ،حيــث عقــدت املنظمــة اجتماعً ــا معــه هبــذا
اخلصــوص لنيــل دعمــه حلمايــة النســاء .تقــول جيمــن رشــيد رئيســة منظمــة جينــدا:
لقــد اقرتحــت إحــدى الشــابات اإليزيديــات ،ويه إحــدى املتطوعــات للعمــل مــع املنظمــة ،رضورة
احلصــول عــى قــرار مــن بابــا شــيخ بعــدم التعــرض إىل الفتيــات الناجيــات الراغبــات بالعــودة إىل
ديارهــن ،حيــث إن احلصــول عــى قــرار الزعيــم الــرويح ،ســيكون بمثابــة "أمــر رســي" ،ولــن يقــوى
أحــد عــى التعــرض للفتيــات العائــدات .لقــد التقينــا ببابــا شــيخ وتحدثنــا معــه ،ثــم أصــدر قــرا ًرا
يقــول فيــه بــأن أي شــخص يتعــرض أليــة فتــاة عائــدة ســيقوم هــو بالتصــدي لــه .لــم يهســم تدخــل
رجــل الديــن اإليزيــدي بحمايــة الشــابات العائــدات فقــط ،بــل شــجع أخريــات عــى العــودة ألرسهــن،
فكانــت هنــاك أعــداد مــن اخملتطفــات العائــدات تــراوح أعدادهــن بــن  ١٠٠-٤٠فتــاة وامــرأة هشر ًّيــا إىل
(((1
ديارهــن يف عــام .٢٠١٨
قــد ال تكــون منظمــة جينــدا يه املنظمــة الوحيــد الــي طالبــت بتدخــل الزعيــم الــرويح ،إاّل ّأن تــك املطالبات
"مرســوما تاريخيًّــا دعــا اجملتمــع إىل اســتقبال الناجيــات
تكللــت بالنجــاح ،حيــث أصــدر الزعيــم الــرويح
ً
ـادرا باســتحداث تغيــرات فيمــا يتصــل باملعتقــدات وبتعديــل
مــن االعتــداءات اجلنســية" (الزمــان ،)٢٠١٩ ،مبـ ً
الطقــوس الدينيــة الــي يمارهســا اإليزيــدون مــن أجــل إعــادة إدمــاج النســاء العائــدات باجملتمــع اإليزيــدي
( ،٢٠١٩وينســكوت) ،ممــا و ّفــر احلمايــة حليــاة العديــد مهنــن وشــجع األخريــات عــى العــودة إىل أرسهــن .تدلل
هــذه املمارســة عــى قــدرة املنظمــات النســوية والعامــات فهيــا عــى مواءمــة األســاليب القائمــة وابتــداع
أســاليب جديــدة بمــا يتناســب مــع الســياق املحــي مــن أجــل تحقيــق األهــداف املنصــوص علهيــا يف قــرار
 .١٣٢٥إن تفهــم الســياقات املحليــة والتعامــل معهــا قــد أثبــت نجاحهــا يف تــك املمارســة؛ فعندمــا تواصلــت
منظمــة جينــدا مــع رجــال الديــن ذوي النفــوذ لالســتعانة هبــم ،أثبتــت املثابــرة يف العمــل واملمارســة جدواهــا
وتأثريهــا يف إحــراز أثــر ملمــوس يف محايــة النســاء مــن العنــف يف تــك املنطقــة .تقــول جيمــن رشــيد رئيســة
يهســل املهمــة علهيــن كناشــطات نســويات ،فيكون بوســعهن
املنظمــة إن تدخــل رجــال الديــن لصالــح النســاء ّ
نجومــا
القيــام بأعمالهــن لتوفــر احلمايــة للشــابات .بعــض مــن هــؤالء الناجيــات مــن أيــدي داعــش ،أصبحــن
ً
(((1
معروفــة عــى صعيــد عاملــي وإقليــي ،مثــل ناديــة مــراد( ،((1الحائــزة عــى جائــزة نوبــل للســام عــام .٢٠١٨
مــن هــذا املنظــور ،يمكــن وصــف ممارســة منظمــة جينــدا بأهنــا أفضــل املمارســات الــي تنســجم مــع قــرار
 ١٣٢٥يف توفــر احلمايــة للنســاء يف مناطــق الــزاع ،ممــا يمكــن تبنيــه يف أماكــن أخــرى هشــدت نزاعــات مثــل
مناطــق وســط وجنــوب العــراق ،حيــث النســاء ال زلــنَ يتعرضــن ،يف حالــة اختطافهــن ،إىل أعمــال القتــل
مــن بعــض األرس بذريعــة التخلــص مــن وصمــة العــار ،خاصــة يف املناطــق الــي تســود فهيــا ،وبشــكل كبــر،
األعــراف العشــائرية.
يمكــن االســتنتاج ممــا تقــدم مــن تحليــل أفضــل املمارســات يف محايــة النســاء مــن العنــف ووقايهتــن منــه بــأن
بنــاء الســام للنســاء مســار طويــل ،وقــد تختلــف طريقــة تنفيــذ خارطــة الطريــق للســام مــن مــكان إىل آخــر،
حــى يف داخــل العــراق نفســه .وقــد بــدأت النســاء عماًل ً دؤو ًبــا ومتواصــا ً عــى عــدة مســتويات ،كمــا ســعني
يف تطويــر أســاليهبن يف املنــارصة والدعــم إىل اعتبــار الســياقات وديناميــات القــوة داخــل اجملتمعــات املحليــة.
كمــا عملــن مــن أجــل إقــرار قانــون لتجريــم العنــف األرسي وحاولــن االســتعانة بــكل األطــراف ذات التأثــر
مــن أجــل إنقــاذ النســاء مــن أعمــال العنــف ضدهــن.
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ً
الحقا يف فضح األعمال الوحشية اليت ارتكهبا هذا التنظيم عىل صعيد عاملي
نادية مراد إحدى الفتيات الناجيات من تنظيم داعش واليت أهسمت
وقد حازت عىل جائزة نوبل للسالم عام .٢٠١٨
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تــرى الباحثــة أن هنــاك حاجــة ملحــة إلقــرار قانــون تجريــم العنــف األرسي وتعيــن املصــادر واملؤسســات
واإلمكانيــات املاليــة حلمايــة النســاء كمــا ورد يف مســودة القانــون؛ فإقــرار هــذا القانــون كفيــل بتوفــر احلمايــة
يمكــن املنظمــات النســوية والنســاء مــن ّ
ّ
تعقــب جرائــم العنــف ومحاســبة مرتكبهيــا.
القانونيــة للنســاء ،ممــا
إن التعــاون بــن اجلهــات الحكوميــة املســؤولة ومنظمــات اجملتمــع املــدين ،أمــر يف غايــة األهميــة ،حيــث إن
األخــرة ال يمكــن أن تعمــل مــن دون دعــم كاف مــن الدولــة ومؤسســاهتا .ســيهسم ســنّ قانــون لتجريــم
العنــف املــزيل بتوفــر املســاحة والفرصــة للمنظمــات العامــة يف مجــال احلمايــة والوقايــة مــن العنــف للعمــل
عــى تغيــر بعــض مــن العــادات والتقاليــد الدينيــة والعشــائرية الــي ترســخ فكــرة جــواز رضب املــرأة ،وإحــال
هــدر دمهــا إذا تــم اغتصاهبــا .إن هــذه األعــراف تثقــل عــى الــويع اجلمــي العــرايق ،وتغيريهــا ليــس بمهمــة
هســة؛ لــذا ،ســيمثل إقــرار القانــون وتعزيــز اجلهــود الراميــة إىل تحقيــق هــذا املطلــب خطــوة إيجابيــة بالتأكيــد
يف طريــق تعزيــز حقــوق املــرأة العراقيــة بحســب قــرار  .١٣٢٥وبترشيــع هــذا القانــون ،ســتوفر احلمايــة للنســاء
مــن كل الطوائــف وعــى خمتلــف انحداراهتــن الدينيــة والطائفيــة والقوميــة مــن مغبــة العنــف ضــد النســاء بمــا
فيــه القتــل عــى أســاس وخلفيــة الــرف.
ـوري املشــاركة السياســية والتمثيــل الســيايس ومحايــة ووقايــة النســاء مــن العنــف،
بعــد أن تــم التطــرق إىل حمـ َ
كمحوريــن أساســيني مــن محــاور القــرار  ،١٣٢٥نتنــاول يف القســم التــايل دور املنظمــات النســوية يف تمكــن
املــرأة اقتصاد ًّيــا واجتماعيًّــا ،وهــو أحــد املحــاور األساســية يف القــرار املذكــور.

 ٣.٥ثالثًا ،اإلغاثة والتمكين االقتصادي للمرأة
تمحــور أحــد بنــود قــرار  ١٣٢٥حــول تقديــم اإلغاثــة والتمكــن االقتصــادي للنســاء الضحايــا يف أوضــاع الــزاع
أو مــا بعدهــا .يمكــن تعريــف التمكــن االقتصــادي بأنــه "العمليــة الــي تــزداد مــن خاللهــا قــدرة املــرأة عــى
الوصــول إىل املــوارد االقتصاديــة ،وتتحســن هبــا ظروفهــا االقتصاديــة وقدرهتــا عــى التمثيــل ( )...ويعمــل
عــى االرتقــاء بأوضاعهــا بشــكل أســايس ( )...يف تنميــة املعرفــة واملهــارات والثقــة بالنفــس والقــدرة عــى
التحكــم يف احليــاة الشــخصية ( )...والقــدرة عــى التأثــر واملشــاركة يف صنــع القــرار االقتصــادي ،ســواء عــى
مســتوى األرسة أو اجملتمــع املحــي أو الدولــة ككل" (عبــد اجمليــد.)٢٠١٧ ،
قامــت املنظمــات غــر الحكوميــة ،وبدعــم مــن املنظمــات الدوليــة مثــل الربنامــج اإلنمــايئ لألمــم املتحــدة،
ومنظمــات عامليــة أخــرى ،بتنفيــذ أنشــطة تســهدف تمكــن املــرأة اقتصاد ًّيــا ً
والم َّ
قدمــة
وفقــا للقــرار ،١٣٢٥
ُ
ـرن بشــكل مبــارش بأوضــاع الزناعــات يف املناطــق الغربيــة مــن العــراق.
بشــكل خــاص إىل النســاء اللــوايت تأثـ ّ
فمــع انتشــار العنــف الطائــي ،واحتــال داعــش للمناطــق الغربيــة ،ازدادت أعــداد النازحــات واألرس الــي
تأثــرا بأوضــاع العنــف وتدهــور األوضــاع
تعيلهــا وترتأهســا امــرأة ،حيــث تعــد هــذه الفئــة أكــر الفئــات
ً
االقتصاديــة ( .)٢٠١٣ ،UNDPتبلــغ نســبة النســاء املعيــات لــأرس يف العــراق  ١٠يف املئــة ،وهــن يعانــن مــن
صعوبــات اقتصاديــة واجتماعيــة عديــدة نتيجــة نزوحهــن مــن أماكــن ســكهنن الســابقة وعيهشــن يف
خميمــات أو يف مــدن مضيفــة .بينمــا كان اعتمــاد النازحــات يف الســابق يف معيشــهن عــى أفــراد العائــة
املتمكنــن مثــل األب أو األخ أو الــزوج (حســن واجلبــوري ،)٢٠١٦ ،تواجــه النازحــات صعوبــة خاصــة يف الدخــول
واملنافســة يف ســوق العمــل املحــدود بالفعــل (شــبكة النســاء العراقيــات ورشيكاهتــا .)٢٠١٤ ،وتــأيت صعوبــة
احلصــول عــى فــرص عمــل مــن " ُبعــد أماكــن العمــل عــن خميمــات ســكهنن ،وارتفــاع كلفــة املواصــات،
ووجــود مخاطــر أمنيــة عنــد تحركهــن هتــدد ســامهتن الشــخصية ،والضغــط األرسي الــذي يقيــد النســاء يف
ـدا
العمــل املــزيل" ( .)٢٠١٦ ،Kayaأمــا النســاء النازحــات ذوات اإلعاقــة ،فإهنــن يواجهــن صعوبــات أكــر تعقيـ ً
يف أماكــن نزوحهــن (املصــدر الســابق).
عملــت العديــد مــن املنظمــات النســوية عــى تقديــم خمتلــف أشــكال التمكــن االقتصــادي مثــل تقديــم
اإلغاثــة واملســاعدات اإلنســانية املبــارشة ،كتوزيــع املــواد الغذائيــة وغــر الغذائيــة ( ،)٢٠١٣ ،UNDPوتقديــم
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ـدرة لدلخــل (املعهــد الديمقراطــي الوطــي ،)٢٠١٨ ،وكذلك عرب
الدعــم املــايل عــر تمويــل مرشوعــات صغــرة مـ ّ
تنظيــم دورات لتطويــر الــويع واإلمكانيــات مــن أجــل زيــادة قدراهتــن للحصــول عــى عمــل (،)٢٠١٣ ،UNDP
إضافــة إىل تقديــم تدريبــات ملزاولــة بعــض احلــرف مثــل الحالقــة واخلياطــة (برنامــج األمــم املتحــدة اإلنمــايئ
يف العــراق ،)٢٠١٢ ،فضــا ً عــن مســاعدة النســاء والنازحــات يف احلصــول عــى أوضــاع قانونيــة تؤهلهــن
للتحــرك يف أماكــن الــزوح( ،((1ومســاعدة النســاء عــى إيجــاد عمــل يف أماكــن تتواجــد فهيــا فــرص للعمــل(.((1
ً
طريقــا آخــر لتمكــن النســاء اقتصاديًّــا
إاّل ّ أن منظمــات اجملتمــع املــدين الجديــد ،قــد اختطــت لنفهســا
واجتماعيًّــا ،وذلــك عــر توعيــة النســاء بأهميــة املطالبــة بحقوقهــن االقتصاديــة واالجتماعيــة بالدرجــة
األســاس مــن الدولــة ،كســبيل لتحقيــق أماهنــن االقتصــادي( .((1فقــد قامــت منظمــة أمــان للنســاء بعقــد
العديــد مــن النــدوات حــول اخلريجــات العاطــات عــن العمــل ومحلهتــن إىل تنظيــم اعتصامــات للمطالبــة
بفــرص عمــل ،أو توفــر الضمــان االجتمــايع ،أو التأكيــد عــى أهميــة العمــل الرعــايئ الــذي تقــوم بــه النســاء
يف منازلهــن ،واالســتقالل االقتصــادي للمــرأة كســبيل لتحقيــق حرمــة وكرامهتــن الشــخصية ،حيــث يغنهيــن
عــن االتــكال االقتصــادي عــى الرجــال يف األرس (املصــدر الســابق) .ســوف يتنــاول هــذا القســم اثنتــن مــن
أفضــل املمارســات الــي قامــت هبــا املنظمــات النســوية وهمــا )١ :مســاعدة النازحــات والناجيــات مــن العنــف
ـدرة لدلخــل للنســاء احملتاجــات.
للحصــول عــى بطاقــة األحــوال املدنيــة ،و )٢تنظيــم مرشوعــات مـ ّ
 ١.٣.٥الممارسة األفضل األولى :العمل من أجل الحصول على بطاقة األحوال المدنية للنازحات
يعــد احلصــول عــى الوثائــق الشــخصية وبطاقــة األحــوال املدنيــة مــن أفضــل املمارســات الــي قامــت هبــا
املنظمــات النســوية ،حيــث يســبب فقــدان هــذه الوثائــق حرمــان النســاء وحرمــان أطفالهــن مــن حقــوق عديدة.
فقــد أشــارت منظمــة حريــة املــرأة يف العــراق يف تقريرهــا الخامــس عــن انهتــاكات حقــوق النســاء يف مجهوريــة
العــراق واملقــدم إىل األمــم املتحــدة عــام  ،٢٠١٥إىل أنــه بــدون توفــر بطاقــة األحــوال املدنيــة أو الوثائــق الثبوتيــة
األخــرى ،ال تتمكــن النســاء مــن احلصــول عــى عمــل ،وال يتمكــنّ مــن ممارســة حقوقهــن يف حريــة التنقــل
والتســجيل ،كمــا أنــه ال يمكهنــن احلصــول عــى الخدمــات العامــة واملســاعدات الغذائيــة ،مثــل احلصــول
عــى احلصــة التموينيــة ،والرعايــة الصحيــة والتعليــم ،واحلصــول عــى ســكن ،أو حــى االنخــراط يف
برامــج تدريبيــة وتعليميــة تســهدف تمكــن املــرأة مثــل دروس الحاســوب (منظمــة حريــة املــرأة يف العــراق
ورشكائهــا .)٢٠١٥ ،تكمــن صعوبــة احلصــول عــى الوثائــق الرســمية للمــرأة يف نَســها إىل الرجــل يف األرسة.
ـرا عــى النســاء احلصــول عــى بدائــل لتــك الوثائــق ومــن
مــع فقــدان األب أو الرجــل يف األرسة ،يصبــح متعـ ً
ثّــم التحقــق مــن هويهتــن الشــخصية .تعــاين مــا يقــارب  ٤٤يف املئــة مــن العوائــل العراقيــة املهجــرة أو النازحــة
مــن فقــدان وثائــق تحديــد الهويــة عــى األقــل لواحــد أو أكــر مــن أفرادهــا ،ومــن ضمهنــم اإلنــاث (املصــدر
الســابق) .يمكــن تقديــر جســامة هــذه األعــداد إذا عرفنــا أن عــدد الالجئــن والنازحــن ومــن ضمهنــم النســاء
بلــغ مــا يقــارب  ٥,٩مليــون بعــد احتــال داعــش للمناطــق الغربيــة ( .)٢٠١٨ ،Sydneyتؤكــد ســيدين يف تقريرهــا
الصــادر عــام  ٢٠١٨عــى أن الوصــول إىل هويــات األحــوال الشــخصية ربمــا يه أكــر التحديــات الضاغطــة
عــى النازحــات والنازحــن ،حيــث إن احلصــول عــى خدمــات مثــل التعليــم والصحــة ،واحلصــة التموينيــة،
مرتبــط بتوفــر هــذه الوثائــق الشــخصية (املصــدر الســابق) .أوضــح أمحــد حســن وميــس اجلبــوري يف دراســهما
املعنونــة "التحديــات اإلنســانية يف أزمــة الــزوح يف العــراق" والصــادرة يف أبريــل /نيســان  ،٢٠١٨بــأن اإلجــراءات
البريوقراطيــة لطلــب إعــادة إصــدار وثائــق الهويــة يف غايــة التعقيــد ،وحمفوفــة بالفســاد ،ممــا يجعــل الوصــول
إىل مراكــز إصــدار هــذه الوثائــق عمــا ً صع ًبــا خاصــة بالنســبة للنســاء النازحــات .لــذا ،تجد النســاء أن مشــكةل
احلصــول عــى هــذه البطاقــة مــن املشــاكل الــي "ال يمكــن التغلــب علهيــا" (حســن واجلبــوري.)٢٠١٧ ،

 16مقابةل رقم  ١مع جيمن رشيد رئيسة منظمة جيندا.
 17مقابةل رقم  ٤مع أمل كبايش رئيسة شبكة النساء العراقيات.
 18مقابةل رقم  ٧مع جوان مريزا .عضو مؤسس ملنظمة أمان للنساء.
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بــادرت بعــض املنظمــات النســوية ،ومهنــا منظمــة جينــدا ،إىل تلبيــة بعــض حاجــات النازحــات وخاصــة تــك
املتعلقــة بإثبــات هويهتــن الشــخصية .عملــت املنظمــة ومنــذ عــام  ٢٠١٥عــى تقديم خدماهتــا للنســاء النازحات
مــن مدينــة املوصــل باحلصــول عــى هويــة البطاقــة املدنيــة وأحيا ًنــا جــوازات الســفر .قامــت املنظمــة باتبــاع
اإلجــراءات الرســمية وذلــك عــر االتصــال بالســلطات املحليــة ذات العالقــة ،مســتفيدة مــن الصــات اجليــدة
الــي تربطهــا مــع املؤسســات الحكوميــة يف إقليــم كردســتان مــن أجــل إصــدار هــذه الوثائــق .تقــول جيمــن
رشــيد رئيســة منظمــة جينــدا:
كان شــغلنا الشــاغل هــو تقديــم احلمايــة واإلغاثــة للناجيــات مــن داعــش .كانــت األولويــة للناجيــات،
ألهنــن األكــر تــر ًرا مــن احلــرب .وكانــت أولويتنــا يه محايهتــن .لذلــك ،كان علينــا اســتخراج وثائــق
ثبوتيــة لهــن (بطاقــة األحــوال املدنيــة) .كمــا توجــب علينــا يف بعــض األحيــان اســتخراج جــوازات ســفر
ألولئــك احملتاجــات إىل عــاج مــع العلــم أهنــا كانــت مكلفــة(.((1
كبــرا يف تمكــن النازحــات يف أن يكــنّ
معرفــات لــدى الســلطات الحكوميــة وغــر
دورا
ّ
ً
إن لهــذا التدخــل ً
الحكوميــة ويف معســكرات اإليــواء ،ومكهنــنّ مــن احلصــول عــى سلســة مــن املنافــع والخدمــات الــي
يوفرهــا لهــن امتالكهــن لبطاقــة األحــوال املدنيــة .مــن جهــة أخــرى ،تتجســد االســتدامة يف هــذا التدخــل ،إذ إن
حصــول املنتفعــات عــى البطاقــة ذاهتــا ســيوفر لهــن الفرصــة لالســتقالل واالعتمــاد عــى أنفهسن ،وبشــكل
مســتقل عــن دعــم املنظمــات غــر الحكوميــة األجنبيــة واملحليــة ،وعــن دعمهــا بتقديــم إعانــات ســواء
كانــت ماديــة أو عينيــة .يمكــن إعــادة تطبيــق وتطويــر هــذه املمارســة يف أماكــن أخــرى مــن العــراق ،حيــث
إن النازحــات واملهجــرات ال يتواجــدن يف املناطــق الغربيــة فقــط ،بــل انتقلــت أعــداد مهنــن إىل مــدن عديــدة يف
العــراق ،عــى ســبيل املثــال انتقلــن إىل النجــف والبــرة وبغــداد ،حيــث يمكــن للمنظمــات الدوليــة أن تلعــب
دورا يف هــذا اخلصــوص؛ فــي الوقــت الــذي قامــت منظمــات دوليــة مثــل منظمــة األمــم املتحــدة لشــؤون
ً
الالجئــن بدعــم املؤسســات الحكوميــة مــن أجــل أن يحصــل النازحــن والنازحــات عــى االســتحقاقات
والخدمــات الــي هــم بحاجــة إلهيــا ،مــن الــروري ً
أيضــا دعــم املنظمــات غــر الحكوميــة وخاصــة النســوية
بتقديــم هــذا النــوع مــن املســاعدات للنســاء مــن أجــل تقويــة وتمكــن النازحــات واملهجــرات اقتصاديًّــا،
خاصــة وأن املنظمــات الــي تعمــل يف هــذا امليــدان ،مثــل منظمــة جينــدا قــد أبــدت اســتعدادها لنقــل تجارهبــا
وخرباهتــا يف هــذا العمــل إىل منظمــات يف أماكــن أخــرى يف البــاد ،حيــث توفــرت اإلمكانيــة لعمــل ذلــك.
 ٢.٣.٥الممارسة األفضل الثانية :تنظيم مشروعات تمكين اقتصادي للنساء
أولــت املنظمــات النســوية أهميــة توفــر مصــادر لدلخــل للنســاء وأرسهــن .فقــد قامــت املنظمــات الــي تــم
اللقــاء بمســؤوالهتا لهــذه الورقــة البحثيــة ،مثــل منظمــة تمكــن املــرأة وشــبكة النســاء العراقيــات ومجعيــة
نســاء بغــداد ومجعيــة تقــوى حلقــوق املــرأة والطفــل ،بتنظيــم عــدد مــن املمارســات مــن أجــل دعــم النســاء
اللــوايت بحاجــة إىل التمكــن االقتصــادي .لقــد ســعت هــذه املنظمــات لتحقيــق ثالثــة أهــداف عــر تدخالهتــا
االقتصاديــة :األول ،توفــر ســبل ومصــادر عيــش للنســاء احملتاجــات .الثــاين ،تمكــن النســاء مــن احلصــول
عــى فرصــة لالختــاط بالعالــم الخــاريج وعــدم االنكفــاء داخــل املــزل .والثالــث ،أن يتحولــن إىل نســاء
مقتــدرات وقــادرات عــى خلــق قــرارات بأنفهســن يف خمتلــف القضايــا الــي تخــص األرسة واجملتمــع ،وهــو مــا
يســى إليــه قــرار  .١٣٢٥تقــول ســوزان عــارف رئيســة منظمــة تمكــن املــرأة:
نقــوم بتدريبــات للنســاء اللــوايت يرغــن بــأن تكــون لدهيــن مرشوعــات صغــرة .نع ّلمهــن كيفيــة القيــام
بدراســة جــدوى للمرشوعــات الصغــرة ،ونســى إليصالهــن إىل املصــادر والفــرص الــي يتمكــن مــن
خاللهــا مــن احلصــول عــى قــروض صغــرة .ويف بعــض األحيــان نقــدم من ً
حــا صغــرة ملــن تريــد أن
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تبــدأ مرشو ً
عــا .كمــا كنــا نشــجعهن عــى أن يدرســن مرشوعاهتــن بأنفهســن ،وأن يدرســن البيئــة
ً (((2
الــي يعملــن هبــا ،مــن أجــل تحديــد أفضــل مهنــة لهــن ،بالشــكل الــذي يجلــب لهــن دخــا .
حرصــت املنظمــات النســوية ً
أيضــا عــى اختيــار نوعيــة وطبيعــة املرشوعــات االقتصاديــة الــي توفــر للمــرأة
فرصــة اخلــروج واالختــاط االجتمــايع ،بحيــث تتجــى أهميــة التمكــن االقتصــادي ،يف أحــد جوانهبــا ،يف
مواجهــة احلواجــز االجتماعيــة والعقبــات الثقافيــة واألرسيــة الــي تعيــق املــرأة مــن املشــاركة االقتصاديــة،
ســواء كانــت هــذه احلواجــز مفروضــة علهيــا مــن قبــل األرسة أو مــن اجملتمــع .تقــول أمــل كبــايش رئيســة
شــبكة النســاء العراقيــات عــن العمــل الــذي قامــت بــه الشــبكة:
فيمــا يخــص اإلغاثــة والتمكــن ،كانــت براجمنــا تقــوم عــى توفــر فــرص حقيقيــة للنســاء مــن خــال
ـدرة لدلخــل وخاصــة يف مناطــق الــزاع .ولكــن املنظمــة
تنويــع مصــادر الدخــل أو توفــر مرشوعــات مـ ّ
كانــت حريصــة عــى توفــر فــرص عمــل تســاعد النســاء عــى اخلــروج والتفاعــل مــع اجملتمــع
والتواصــل وبنــاء عالقــات اجتماعيــة .لذلــك كنــا نبتعــد عــن أن تكــون مرشوعاتنــا تقليديــة مثــل
تزويــد املــرأة بماكينــة خياطــة ،أو فتــح دكان لبيــع الكبــة (أكةل عراقيــة محليــة) .فهــذا النــوع مــن
األعمــال قــد يزيــد مــن حبــس النســاء يف منازلهــن ،ويحرمهــن مــن القــدرة عــى اخلــروج إىل اجملتمــع
والتفاعــل معــه(.((2
هيــدف التمكــن االقتصــادي ،يف أحــد محــاوره ،لتقويــة النســاء مــن أجــل أن ينخرطــن يف أعمــال بنــاء الســام
عــى املســتوى املحــي والوطــي .فالنســاء اللــوايت يفتقــرن إىل الدخــل وإىل اإلمكانيــات املاليــة لتغطيــة
أبســط نفقاهتــن "لــن يكــون بوســعهن املشــاركة وبجديــة يف بنــاء الســام بمــا يتطلبــه مــن احلضــور إىل
االجتماعــات وتغطيــة كلــف املواصــات ،ناهيــك عــن قــة ثقهتــن بأنفهســن يف حالــة شــعورهن بالعجــز عــن
تغطيــة مصاريفهــن الشــخصية أو األرسيــة" (املصــدر الســابق) .لــذا ،تتعقــب املنظمــات النســوية دعــم املــرأة
الضحيــة حــى "تتحــول إىل فاعــة وعنــر تغيــر ،وتغــر ّحياهتــا إىل األفضــل ،لتكــون قصــة نجــاح"( .((2تقــول
ســوزان عــارف رئيســة منظمــة تمكــن املــرأة:
أرى أن مســألة تمكــن املــرأة اقتصاديًّــا لهــا مســاس كبــر يف مشــاركهتا ودورهــا يف بنــاء الســام.
ذلــك ألن املــرأة تنتقــل مــن وضــع تكــون فيــه مع ّنفــة إىل امــرأة تقــف عــى قدمهيــا ،مســتقةل ،ولهــا
صوهتــا ،تســتطيع تغيــر العائــة وتغيــر جمتمعهــا .كثــر مــن النســاء قلــن بــأن حياهتــن تغــرت ١٨٠
درجــة عندمــا جئنــا إىل هنــا .قالــت لنــا إحداهــن" :لــم يُظهــر يل حــى أطفــايل االحــرام مــن قبــل ،إال
أن األمــر اختلــف اآلن بعــد أن عملــت .أصبــح لــدي شــخصية وصــوت" هــذا مــا قالــت لنــا النســاء يف
أيضــا .مــن أجــل أن تكــون املــرأة قياديــة ،يجــب أن تبــدأ ً
اخمليمــات ً
أواًل مــن بيهتــا .أن تكــون صاحبــة
(((2
قــرار يف بيهتــا ،لتصبــح بعدهــا قــادرة عــى أن تنطلــق إىل اجملتمــع .
يمكــن االســتنتاج بــأن ملرشوعــات التمكــن االقتصــادي الــي تقــوم هبــا املنظمــات النســوية غــر الحكوميــة
تأثــرا متعــدد املســتويات؛ فهــو يعــزّ ز مــن دور النســاء ومكانهتــن يف صنــع القــرار
عــى النســاء وأرسهــن
ً
داخــل املــزل ،كمــا يمكهنــن مــن االرتقــاء بقدراهتــن لزيــادة مشــاركهتن يف صنــع القــرار خــارج املــزل (املعهــد
الديمقراطــي الوطــي .)٢٠١٨ ،وهــو يســاهم يف تغيــر نظرهتــن إىل أنفهســن ،حيــث يــأيت احــرام الذات والشــعور
بالقيمــة الشــخصية مــع االســتقالل االقتصــادي (.)٢٠١٣ ،UNDP
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فضــا ً عــن ذلــك ،ســوف يزيــد التمكــن االقتصــادي مــن شــعور النســاء بالراحــة النفســية ،بحيــث تتوافــر
لدهيــن اإلمكانيــة لتكويــن عالقــات اجتماعيــة جديــدة ،إضافــة إىل أنــه يســاعد عــى توفــر الفــرص لتطويــر
مواههبــن وقدراهتــن ومؤهالهتــن للحصــول عــى أعمــال مســتقبلية (املصــدر الســابق) .كذلــك ،تهســم هــذه
املرشوعــات يف إعطــاء األمــل للنســاء ،حيــث رحبــت النســاء بفــرص العمــل أو املرشوعــات االقتصاديــة،
أو حــى فــرص التدريبــات عــى أمــل احلصــول عــى عمــل .فهــي تعمــل عــى تغيــر التفكــر النمطــي
والتقليــدي ألرس املســتفيدات مــن املرشوعــات (املصــدر الســابق) ،أي بكلمــة أخــرى ،ال يقتــر تأثــر هــذه
املرشوعــات عــى النســاء فقــط ،بــل عــى أرسهــن ً
أيضــا .ناهيــك عــن أن التمكــن االقتصــادي للنســاء
ً
ً
دورا فاعــا وتكــون عامــا مــن عوامــل
وإرشاك املــرأة يف العمــل العــام يهســم يف زيــادة قدراهتــا عــى أن تلعــب ً
التغيــر حــى يتســى لهــا املشــاركة يف بنــاء الســام (.)٢٠١٥ ،Chughtai
رغــم هــذه التأثــرات متعــددة املســتويات ،ومــن أجــل إدامــة هــذا النــوع مــن التدخــات ،ال بــد مــن تأمــن
املصــادر لتمويــل هــذه املنظمــات وتدخالهتــا االقتصاديــة ،والــي مــن دوهنــا ال يمكــن أن تقــوم بمســاعدة
النســاء وتمكيهنــن اقتصاد ًّيــا .مــن هنــا ،مــن الــروري العمــل عــى تحديــن رئيســيني وهمــا :اعتمــاد هــذه
املنظمــات يف تمويــل مرشوعــات التمكــن االقتصــادي عــى املنــح الــي تقدمهــا املنظمــات الدوليــة ،حيــث
يطــرح الســؤال ،وهــو إىل أي حــد يمكــن إدامــة تنفيــذ هــذه املرشوعــات ،يف أوضــاع قــد تقــوم اجلهــات الدوليــة
املانحــة بتغيــر أولوياهتــا أو تح ـ ّول ميــدان عملهــا إىل بــدان فهيــا رصاعــات جديــدة تســتديع التدخــل فهيــا؟
كذلــك ،مــا مــدى إهســام القطــاع الخــاص يف العــراق ،والــذي ال زال يف مرحــة بدائيــة ومحــدودة للقيــام
بتمويــل مرشوعــات التمكــن االقتصــادي؟ مــن أجــل اســتدامة هــذه املرشوعــات واملمارســات يجــب القيــام
بدراســة دقيقــة ومعرفــة مــدى تأثــر الربامــج الــي تقدمهــا املنظمــات النســوية يف املســتفيدات ،عــى املــدى
اآلين ،املتوســط أو البعيــد .لــذا ،ال بــد مــن تنظيــم آليــات ملتابعــة وتقييــم املرشوعــات؛ إاّل ّأن أي أعمــال من هذا
القبيــل تتطلــب وجــود اإلمكانــات املاليــة اخملصصــة لهــذا الغــرض ،حيــث إن ضعــف التمويــل وقــة اخلــرة يف
هــذا امليــدان قــد يحــوالن دون قيــام املنظمــات النســوية بتقييــم دائــم للتدخــات االقتصاديــة وتأثريهــا عــى
الفئــات املســهدفة (.)٢٠١٣ ،UNDP

152

 .٦استنتاجات
اســهدفت هــذه الورقــة البحثيــة معرفــة أفضــل املمارســات يف إدمــاج النســاء يف بنــاء الســام يف العــراق.
أخضعــت املمارســات الــي قامــت هبــا منظمــات اجملتمــع املــدين غــر الحكوميــة
لإلجابــة عــى هــذا الســؤال،
ِ
إىل عــدة معايــر ملعرفــة مــا هــو "األفضــل" يف هــذه املمارســات مــن أجــل بنــاء الســام .لقــد أوضــح هــذا
البحــث بــأن الناشــطات النســويات يف العــراق اســتعملن آليــات عمــل منظمــات اجملتمــع املــدين ،ســواء
كانــت هــذه املنظمــات مُ ســجّ ةل رســم ًّيا أو تجمعــات نســوية غــر رســمية ،أطلــق علهيــا اســم منظمــات
اجملتمــع املــدين الجديــد ،مــن أجــل التدخــل إلحــداث تغيــر اجتمــايع نحــو تحقيــق املســاواة اجلندريــة .إن هــذه
األطــر التنظيميــة يه األكــر شــيوعً ا واســتعمااًل ً واألكــر مناســبة ومواءمــة مــع الســياق العــرايق الســيايس
واالجتمــايع ،حيــث توفــرت الفرصــة مــا بعــد  ٢٠٠٣للمجتمــع املــدين للعمــل بشــكل رســي وعلــي .هنــا،
ســنوجز املعايــر ألفضــل املمارســات الــي اســتخدمت للعمــل عــى تنفيــذ محــاور قــرار .١٣٢٥

 ١.٦المحور األول :المشاركة السياسية والتمثيل السياسي
انرصفــت املنظمــات النســوية إىل الرتكــز عــى ســبل تقويــة املــرأة يف مشــاركهتا السياســية وتمثيلهــا
الســيايس ،متبنيــة أكــر األســاليب مالءمــة ،ويه قيامهــا بالعمــل مــع األطــراف ذات العالقــة مــن أجــل
ترشيــع قوانــن جديــدة .لقــد ســعت املنظمــات غــر الحكوميــة إىل اتبــاع أســاليب مالئمــة ملتطلبــات العمــل
الســيايس مــن حيــث التفــاوض وتنظيــم خمتلــف أشــكال اللقــاءات والتنســيق واحلمــات للضغــط عــى
الحكومــة وصنــاع القــرار إلحــداث تغيــرات ،حيــث قامــت بتعبئــة اجلهــود الدوليــة مــن أجــل مســاعدهتا عــى
الدفــع بأجندهتــا .وقــد أدركــت هــذه املنظمــات النســوية أهميــة ومكانــة دور الالعبــن املحليــن ،فعملــت
عــى خلــق شــبكات وتحالفــات مــن أجــل مجــع أكــر مــا يمكــن مــن القــوى واملنــارصات واملنارصيــن لتحقيــق
أهدافهــا ،مــن بيهنــا جهــات ســاندة مثــل املرجعيــات الدينيــة يف بنــاء الســام ،وقــد أثبتــت هــذه األســاليب
تأثريهــا مــن حيــث تبــي الحكومــة لقــرارات وسياســات جديــدة .نجحــت هــذه املنظمــات يف إنتــاج سياســات
وقوانــن جديــدة عــى صعيــد البــاد بمــا يتجــاوب ومحــاور قــرار األمــم املتحــدة  .١٣٢٥بغــض النظــر عــن
التلكــؤ الــذي تعــرض لــه تنفيــذ خطــة قــرار  ،١٣٢٥إاّل ّأهنــا مســتدامة ،وال زالــت مطروحــة عــى جــدول أعمــال
الدولــة ومنظمــات اجملتمــع املــدين املعنيــة باألمــر؛ حيــث ال زالــت املنظمــات النســوية يف حالــة تفــاوض مــع
املؤسســات الحكوميــة مــن أجــل االلــزام بتنفيــذ بنــود هــذه اخلطــة ،مســتفيدة مــن نفــوذ املنظمــات الدوليــة
مــن جهــة ،ومعبئــة املنظمــات النســوية الرشيكــة يف هــذا الشــأن.
كذلــك ،قامــت منظمــات اجملتمــع املــدين الجديــد برتســيخ ممارســات جديــدة مــن حيــث الســي للوصــول
والتأثــر عــى النســاء وهــن يف بيوهتــن .انســجمت تــك املمارســات مــع الظــروف واألوضــاع االجتماعيــة
الــي تعيهشــا النســاء ،فقامــت هــذه املنظمــات بــارشاك النســاء يف العمــل عــى مســتوى قاعــدي ،حيــث
أكــدت عــى أهميــة الحديــث واحلــوار مــع النســاء ،وزيــادة ثقهتــن بأنفهســن ،كــرط أويل وأســايس لدلخــول
يف املشــاركة السياســية والتمكــن الســيايس واالجتمــايع للمــرأة .إن هــذه األســاليب لهــا تأثريهــا مــن حيــث
قدرهتــا عــى تقويــة النســاء وزيــادة ثقهتــن بأنفهســن ،ويه أســاليب قابــة لالســتدامة والتبــي وإعــادة
ممارســها بفعــل وجــود وســائل اتصــال عــى شــبكات االنرتنــت.

 ٢.٦المحور الثاني :حماية النساء من العنف ووقايتهن منه
تمــزت التدخــات الــي قامــت هبــا املنظمــات النســوية عــى صعيديــن .مــن جهــة ،العمــل عــى ترشيــع
قوانــن عــى صعيــد وطــي هتــدف إىل محايــة النســاء مــن العنــف وتجريــم العنــف األرسي ،ومــن جهــة أخــرى،
العمــل عــى تعبئــة الالعبــن املحليــن مــن أجــل توفــر احلمايــة للنســاء ،كوهنــا مســتجيبة ومالئمــة لحاجات
النســاء للحمايــة ولوقايهتــن مــن العنــف .إن هــذه املطالــب انســجمت مــع مــا تتطلــع إليــه االتفاقيــات الدوليــة
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ـرم العنــف األرسي يف العــراق
وخاصــة قــرار  ١٣٢٥لتوفــر احلمايــة للنســاء .الدفــع مــن أجــل إصــدار قانــون يجـ ّ
يه بــادرة جديــدة ،ولهــا تأثريهــا ،حيــث إهنــا وضعــت ،وألول مــرة يف تاريــخ العــراق ،مســؤولية الدولــة عــن
توفــر ســبل احلمايــة عــى أجنــدة الســلطات الحكوميــة .وأهسمــت البــادرة يف خلــق تحالفــات وتشــبيك
منــه النســوي ،األمــر الــذي يهســم يف خلــق أرضيــة مناســبة إلدامــة العمــل النســوي .ال بــل وأكســب هــذا
العمــل الثقــة باملنظمــات وقدراهتــا عــى قيــادة اجلهــود يف اإلهســام يف صياغــة سياســات اجتماعيــة جديــدة،
ـرم العنــف األرسي .مــن جهــة أخــرى ،يمكــن مالحظــة تأثــر هــذه املمارســة عــى
كمحاولــة ترشيــع قانــون يجـ ّ
زيــادة الــويع اجلمــي بقضايــا العنــف األرسي.
ـر النــور بعــد ،إاّل ّ أن عــدم س ـنّه لحــد
إن هــذه املمارســة قابــة لإلدامــة؛ فقانــون تجريــم العنــف األرسي لــم يـ َ
هــذه اللحظــة ،ال يعــي فقــدان األمــل يف ترشيعــه .حــى يف حالــة املوافقــة عليــه ،فــإن تنفيــذه سيســتلزم
ـرا عــى ورق .هــذا فضــا ً عــن رضورة إدامــة العمــل إللغــاء القوانــن الــي
متابعــة ومراقبــة ،لكيــا يبــى حـ ً
تتنــاىف موادهــا مــع مضامــن محايــة ووقايــة النســاء مــن العنــف .مــن جهــة أخــرى ،يشــكل تعبئــة اجلهــود
املحليــة لرجــال الديــن وشــيوخ العشــائر ،مــن أجــل االلــزام بتوفــر احلمايــة للنســاء أمــر لــه تأثــر فعــي .إن
تعبئــة الالعبــن املحليــن يف مناطــق الــزاع ومــا بعــد الــزاع ومحايــة النســاء مــن القتــل أو العنــف أو وصمــة
العــار ،خاصــة يف املناطــق الــي تســود فهيــا ،وبشــكل كبــر ،األعــراف العشــائرية ،له ــي تجربــة غنيــة ومهمــة
مــن أجــل محايــة النســاء ،ويه جهــود قابــة لالســتدامة وإلعــادة تبنهيــا وتكرارهــا يف مناطــق تهشــد نزاعــات يف
أنحــاء البــاد.

 ٣.٦المحور الثالث :التمكين االقتصادي واالجتماعي للمرأة
اتســمت التدخــات الــي قامــت هبــا املنظمــات النســوية مــن أجــل التمكــن االقتصــادي بمواءمهتــا لحاجــات
نظــرا الزديــاد الفقــر وانعــدام فــرص العمــل ،خاصــة النســاء املتــررات مــن العنــف يف أوضــاع
النســاء
ً
الزناعــات .أبــرز املمارســات الــي قامــت هبــا املنظمــات النســوية ،مــن تزويــد النازحــات بــاألوراق الثبوتيــة
الشــخصية والعمــل عــى مســاعدة النســاء يف مناطــق الــزاع أو مــا بعــد الــزاع بتنظيــم مشــاريع اقتصاديــة
أو إعــداد دورات تدريبيــة ،يه مــن األعمــال الــي تتــاءم والرتتيبــات اإلداريــة للمنظمــات غــر الحكوميــة
وصلهتــا وتنســيقها مــع املؤسســات الحكوميــة .إن تزويــد النســاء بــاألوراق الشــخصية أمــر يف غايــة األهميــة
ِ
مــن حيــث تأثــره وقدرتــه عــى االســتدامة ،حيــث أنــه يقــوم بتوفــر احلمايــة وإمكانيــة التحــرك واحلصــول
عــى ســبل عيــش لهــن ،وبالتــايل تحقيــق االســتقالل الــذايت .يمكــن تكــرار تطبيــق هــذه املمارســات يف
أماكــن أخــرى يف البــاد تهشــد تواجــد النســاء النازحــات اللــوايت فقــدن أوراقهــن الثبوتيــة ويعانــن مــن عــدم
قدرهتــن عــى التحــرك والعمــل بســبب فقــدان هــذه األوراق.
كذلــك يعتــر تقديــم الدعــم املــايل أو الــدورات التدريبيــة ممارســة منســجمة ومســتجيبة لحاجــات النســاء.
إن تنظيــم مرشوعــات محليــة مــن أجــل تقويــة ودعــم النســاء عــى نحــو مبــارش لــه تأثــرات متعــددة ،كمــا
تقــدم يف هــذه الورقــة .فهــو يمكهنــن مــن االعتمــاد عــى النفــس يف إيجــاد املصــادر والفــرص لتأمــن العيــش
أو حــى اخلــروج واالختــاط بالعالــم الخــاريج ،ويه رشوط أساســية وأوليــة القتــدار النســاء عــى املشــاركة
يف بنــاء الســام .فالنســاء العاجــزات عــن توفــر أبســط املســتلزمات احلياتيــة لــن يكــون بوســعهن املشــاركة
يف السياســة ،بمــا يتطلــب ذلــك مــن تنقــات وتحــركات وربمــا أســفار .إن مشــاريع التمكــن االقتصــادي
القابــة لالســتدامة الــي يمكــن أن تقــوم هبــا الدولــة أو القطــاع الخــاص أو املنظمــات الحكوميــة الدوليــة
أو املحليــة ،تقــدم خمتلــف أشــكال الدعــم لتمكــن النســاء؛ ويه قابــة إلعــادة التطبيــق يف مــدن أخــرى يف
العــراق ،حيــث تتواجــد نســاء حمتاجــات ونازحــات ،كالنجــف والبــرة وبغــداد.
يبــى الســؤال ،إىل أي حـ ّ
ـد قدمــت أفضــل املمارســات حلــواًل ً جذريــة للقضايــا الــي ســعت إىل معاجلهتــا؟ أم
إن هــذه املمارســات وضعــت حلــواًل ً عابــرة ومؤقتــة للتحديــات املطروحــة أمــام أمــن وســام النســاء؟ إن مســار
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بنــاء الســام طويــل وصعــب يف ظــل وجــود تجاذبــات ورصاعــات اجتماعيــة واقتصاديــة وعقائديــة عديــدة.
يتوجــب القــول هنــا إن عــى الرغــم مــن نجــاح املنظمــات يف القيــام بأعمالهــا ومرشوعاهتــا ،عــى عــدد مــن
األصعــدة ،وفــق قــرار مضمــون  ١٣٢٥كمــا تــم التلخيــص يف الفقــرات الســابقة ،إاّل ّ أن تدخــات اجملتمــع
املــدين لــم ترتــق إىل تحقيــق إصــاح مهنــي لجــذور املشــكالت .يمكــن أن يعــزى ذلــك إىل هشاشــة الدولــة
وتفــي الفســاد فهيــا ( ،)٢٠١٩ ،Abdulwahab et alإضافــة إىل عــدم التعــاون مــع منظمــات اجملتمــع فيمــا
يخــص قضايــا املــرأة واعتبــار ذلــك أمــر غــر ملــزم.
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 .٧التوصيات
 ١.٧توصيات إلى السلطات الحكومية في الدولة المركزية
●تعزيــز وتقويــة اإلرادة السياســية مــن أجــل االلــزام بتنفيــذ مفــردات وبنــود اخلطــة الوطنيــة لقــرار ١٣٢٥
وكمــا ورد يف اخلطــط الدوريــة ،وكذلــك الســي مــن أجــل وضــع اخلطــط يف أوقاهتــا وإيجــاد املصــادر
املاليــة والبرشيــة مــن أجــل تنفيذهــا.
●بــذل اجلهــود مــن أجــل اإلرساع بإقــرار قانــون تجريــم العنــف األرسي وتعيــن املصــادر واملؤسســات
واإلمكانيــات املاليــة حلمايــة النســاء.
●إيجــاد اآلليــات املناســبة إلرشاك منظمــات اجملتمــع املــدين ،وعــى نطــاق واســع ،يف رســم وتطويــر
وتنفيــذ اخلطــة الوطنيــة لتنفيــذ قــرار  ١٣٢٥هبــدف تعزيــز توجــه املؤسســات الحكوميــة مــن القمــة إىل
القاعــدة ،بمــا يضمــن إرشاك الصــوت املــدين يف صياغــة وتنفيــذ اخلطــط املتعلقــة ببنــاء الســام.
●تشــجيع إهســام القطــاع الخــاص يف تمويــل املرشوعــات الــي تعــزز مــن بنــاء األمــن والســام للمــرأة
وذلــك عــر ترشيــع التخفيضــات أو اإلعفــاءات الرضيبيــة عنــد تقديــم رضائــب الدخــل الســنوية.
●تهسيــل اإلجــراءات الحكوميــة مــن قبــل الســلطات املحليــة والتنســيق مــع املنظمــات النســوية غــر
الحكوميــة مســتفيدة مــن الصــات اجليــدة الــي تربــط املنظمــات األخــرة بالنســاء النازحــات إلعــادة
إصــدار وثائــق هويــات األحــوال املدنيــة وخاصــة بالنســبة للنســاء النازحــات واملهجــرات.

 ٢.٧توصيات إلى المنظمات الدولية
●متابعــة وتقييــم املرشوعــات الــي تمــول مــن قبــل املنظمــات املانحــة ،ودعــم األبحــاث والدراســات ملعرفــة
آثــار هــذه التدخــات وتعلــم الــدروس مــن أجــل تطويــر الربامــج وزيــادة فاعليهتــا وتأثريهــا وإدامهتــا.
●دعــم املنظمــات النســوية غــر الحكوميــة والتنســيق معهــا والتعــاون مــع املنظمــات الحكوميــة مــن
أجــل أن يحصــل النازحــون والنازحــات واملهجــرون واملهجــرات عــى االســتحقاقات والخدمــات الــي هــم
بحاجــة إلهيــا ،وعــى املســاعدات ،ســواء كانــت ماليــة أو عينيــة.

 ٣.٧توصيات إلى المنظمات النسوية غير الحكومية
●التأكيــد عــى اســتعمال الهنــج التشــاركي لضمــان إرشاك النســاء يف صنــع القــرار ،وعــدم قــر التنســيق
واملشــاركة النســوية عــى املنظمــات النســوية أو النخــب النســوية مــن أجــل إيجــاد تواصــل حقيــي مــع
مجاهــر النســاء إلحــداث تغيــر وتنفيــذ حمتــوى قــرار .١٣٢٥
●تعزيــز التعــاون والتنســيق مــع الالعبــن املحليــن يف مناطــق الــزاع واالســتفادة مــن التجــارب الناجحــة
إلعــادة تطبيقهــا يف أماكــن رصاع أخــرى مــن أجــل تعزيــز محايــة النســاء مــن العنــف ووقايهتــن منــه.
●إيجــاد مصــادر جديــدة مــن أجــل ضمــان تمويــل مرشوعــات التمكــن االقتصــادي للنســاء النازحــات
واملهجــرات ،وعــدم االعتمــاد فقــط عــى املنــح الــي تقدمهــا املنظمــات الدوليــة حيــث هنالــك احتماليــة
وقــف التمويــل أو انتقالــه إىل أماكــن أخــرى.
●الســي لتشــجيع إهســام القطــاع الخــاص يف العــراق يف تمويــل برامــج التمكــن االقتصــادي للنســاء مــن
أجــل إدامــة الدعــم املحــي ملشــاريع التمكــن االقتصــادي.
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●زيــادة ورفــع قــدرات املنظمــات ملعرفــة اآلثــار الــي تحدثهــا براجمهــا عــى النســاء املســتفيدات عــى
املديــات اآلنيــة واملتوســطة أو بعيــدة املــدى ،عــى صعيــد تنفيــذ محــاور قــرار  ،١٣٢٥وإيجــاد املصــادر املاليــة
واملعرفيــة لتحقيــق هــذا الهــدف.

 ٤.٧توصيات إلى منظمات المجتمع المدني الجديد
●بنــاء التحالفــات مــع منظمــات اجملتمــع املــدين وإيجــاد صيــغ وأشــكال مــن العمــل املشــرك مــن أجــل
االســتفادة مــن املصــادر والفــرص واإلمكانيــات والصــات الــي تملكهــا هــذه املنظمــات لتقويــة حركــة
نســوية واســعة قــادرة عــى الدفــاع عــن حقــوق النســاء االقتصاديــة وتحقيــق األمــن واألمــان لهــن.
●تطويــر قــدرات املنظمــات بتوظيــف اإلعــام ووســائل التواصــل االجتمــايع يف التعبئــة واملنــارصة لقضايــا
املــرأة والســام واألمــن .مــن الــروري االســتعانة بخــرات وإمكانــات املنظمــات املحليــة والدوليــة لزيــادة
القــدرة عــى التعبئــة اجملتمعيــة ،وذلــك باســتعمال القــدرات الكامنــة للفضــاء اإللكــروين عــن طريــق
احلصــول عــى دورات تدريبيــة.
ً
خصيصــا لتتناســب مــع حاجــات الناشــطات النســويات يف تحقيــق أماهنــن
●تنظيــم تدريبــات مصممــة
اإللكــروين وحلمايــة النســاء مــن اخلطــاب الذكــوري املتــداول عــى الفضــاء اإللكرتوين ،وذلــك عــر
االســتعانة بخــرات اآلخريــن مــن املنظمــات املحليــة والدوليــة لتوفــر األمــان اإللكــروين.
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 ٢.٨المراجع العربية
األمم املتحدة ( .)٢٠١١اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التميزي ضد املرأة .عىل الرابط:
 https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/cedaw.aspxتم الوصول إليه يف  ٢٥فرباير ٢٠٢١
األمــم املتحــدة -العــراق (" .)٢٠١٤الحكومــة العراقيــة تطلــق خطــة العمــل الوطنيــة لتنفيــذ قــرار مجلــس األمــن
التابــع لألمــم املتحــدة رقــم ( )١٣٢٥لألعــوام  ."٢٠١٨-٢٠١٤عــى الرابــط:
https://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=1619:1325-2014 .2018&lang=arتــم الوصــول إليــه يف  ٢٠فربايــر ٢٠٢١
اإلســكوا  .ESCWA ٢٠١٦دليــل حــول قــرار مجلــس األمــن والقــرارات املكمــة لــه ودور الربملانيــن والربملانيــات يف
تطبيقهــا .عــى الرابــط:
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/guide book-scr1325-women-peace-security-arabic.pdfتــم الوصــول إليــه يف  ١٥فربايــر ٢٠٢١
الزبيــدي ،م( .بــدون تاريــخ)" .العراقيــات يف العمليــة السياســية "أرقــام" دون جــدوى ضعــف يف األداء
واملشــاركة" .عــى الرابــط:
 https://www.goethe.de/prj/ruy/ar/fra/21597897.htmlتم الوصول إليه يف  ١٥فرباير ٢٠٢١
الزمــان (" .)٢٠١٩إيزيديــات حرمهــن داعــش مــن أزواجهــن يناضلــن لتأمــن لقمــة العيــش" .عــى الرابــط:
 https://www.azzaman.com/archives/pdf/pdfarchive/2019/07/15-07/p3.PDFتــم الوصــول إليــه
يف  ٦آذار ٢٠٢١
القــدس العــريب (" .)٢٠٢٠قانــون العنف األرسي يف العراق بني الرضورات وعراقيل أحزاب الســلطة" .عىل الرابط:
/ورضلا-نيب-قارعلا-يف-يرسألا-فنعلا-نوناق https://www.alquds.co.uk/تم الوصول إليه  ٢٥فرباير ٢٠٢١
املعهــد الديمقراطــي الوطــي (" .)٢٠١٨إتاحــة فــرص جديــدة للمــرأة يف العــراق" .عــى الرابــط:
https://www.ndi.org/sites/default/files/Focus%20Group%20Report%20-%20Dec%20
 2018%20%28Arabic%29.pdfتــم الوصــول إليــه يف  ٢٦فربايــر ٢٠٢١
برنامــج األمــم املتحــدة اإلنمــايئ يف العــراق (" .)٢٠١٢دمــج املــرأة يف االقتصــاد العــرايق  -التمكــن االقتصــادي
للمــرأة" .عــى الرابــط:
 h t t p s : // w w w . e m p o w e r w o m e n . o r g /e n / r e s o u r c e s /d o c uments/2015/11/%D8%AF%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%
A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B
5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D
8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9% 85%D8%B1%D8%A3%D8%A9?lang=enتــم الوصــول إليــه يف  ٢٤نيســان ٢٠٢١
فريجينيــا ،د .وبوفــر ،م" .)٢٠١٦( .النــوع االجتمــايع ودور املــرأة يف عمليــة الســام يف كولومبيــا" .عــى الرابــط:
https://wps.unwomen.org/pdf/research/Bouvier_Women-in-Colombia-Peace-Process_AR.pdf
تم الوصول إليه يف  ١٢يوليو ٢٠٢١
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حســن ،س .ع( .بــدون تاريــخ)" .املشــاركة السياســية للنســاء يف العــراق -الفــرص والتحديــات" .عــى الرابــط:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:06Qf_cPhRJMJ:iknowpolitics.org/
sites/default/files/20d8a7d984d8b3d98ad8a7d8b3d98ad8a920d984d984d986d8b3d8a7d8a120d981d98a20d8a7d984d8b9d8b1d8a7d982.doc+&cd=1&hl=ar&ct=clnk&gl=iq
حسن ،ل .ي" .)٢٠١٦( .املشاركة السياسية للمرأة العراقية بعد عام  ."٢٠٠٣عىل الرابط:
 https://democraticac.de/?p=37298تم الوصول إليه يف  ١٢يوليو ٢٠٢١
حسني ،ع" .)٢٠١٧( .مبادئ ويلسون الـ  .١٤خطة سالم دولية تؤسس "عصبة األمم"" .عىل الرابط:
https://www.alkhaleej.ae/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA/%D9%8
5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%B3%D
9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%80-14-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D8%A4%D8%B3%D8%B3-%C2%AB%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%C2%BB
تم الوصول إليه يف  ٨فرباير ٢٠٢١
حسن ،أ .واجلبوري ،م" .)٢٠١٦( .التحديات اإلنسانية يف أزمة الزنوح يف العراق" .عىل الرابط:
_https://minorityrights.org/wp-content/uploads/2015/08/CEASEFIRE-report_ARABIC
)  April-2017_210x297mm_WEB-2.pdfتــم الوصــول إليــه يف  ١٢يوليــو ٢٠٢١
رياض ،ح" .)٢٠١٩( .تطور مفهوم بناء السالم :دراسة يف النظرية واملقاربات" .عىل الرابط:
 https://adelhr.org/portal/5594تم الوصول إليه يف  ٨فرباير ٢٠٢١
رمضــان ،م" .)٢٠٢٠( .العنــف األرسي يف العــراق .آالف الضحايــا ســنويًّا ينتظــرون قانو ًنــا يواجــه رشوط الكتــل
اإلســامية" .عــى الرابــط:
 https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/020120214تم الوصول إليه يف  ٢١فرباير ٢٠٢١
ســيد هاشــي ،م .ودي مونتســكيو ،أ" .)٢٠١١( .الوصــول إىل الفئــات األشــد فقـ ًـرا :الــدروس املســتفادة مــن
نمــوذج التخــرج مــن الفقــر" .عــى الرابــط:
https://www.cgap.org/sites/default/files/CGAP-Focus-Note-Reaching-the-Poorest-Lessons . from-the-Graduation-Model-Mar-2011-Arabic.pdfتــم الوصــول إليــه يف  ٥مايــو ٢٠٢١
شــبكة النســاء العراقيــات ،تحالــف نســاء الرافديــن ،تجمــع ال للعنــف ضــد املــرأة يف كركــوك (" .)٢٠١٤النس ـاء
العـراقــيــات يف ظــل الزناعــات املســـلحة ومــا بعدهــا -تقريــر الظــل إىل جلنــة ســيداو -يف الجلســة الســابعة
واخلمســن" .عــى الرابــط:
_https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/IRQ/INT_CEDAW
 NGO_IRQ_16192_A.pdfتــم الوصــول إليــه يف  ٢٦فربايــر ٢٠٢١
شــبكة النســاء العراقيــات (" .)٢٠١٩النســاء العراقيــات وتحديــات األمــن والســام والعدالــة -تقريــر الظــل
لســيداو" .عــى الرابــط:
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wrpsfaYkStAJ:https://tbinter_net.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%2520Documents/IRQ/INT_CEDAW_CSS
 IRQ_37264_A.docx+&cd=2&hl=ar&ct=clnk&gl=iqتــم الوصــول إليــه يف  ١٥فربايــر ٢٠٢١

165

عبــد الفتــاح ،ف" .)٢٠١٧( .دور اإلعــام االجتمــايع يف تعزيــز مشــاركة النســاء يف الفــرات االنتقاليــة بالعالــم
العــريب"  .عــى الرابــط https://library.fes.de/pdf-files/bueros/beirut/14513.pdf :تــم الوصــول إليــه يف
 ١٥فربايــر ٢٠٢١
عبد اجمليد ،س" .)٢٠١٧( .هل تدفع الرصاعات نحو تمكني املرأة؟ ِعرَب َمســتقاة من تجارب دولية" .عىل الرابط:
 https://library.fes.de/pdf-files/bueros/beirut/14513.pdfتم الوصول إليه يف  ٢٤نيسان ٢٠٢١
عبــد الــرزاق ،ر .م" .)٢٠١٣( .دور مواقــع التواصــل االجتمــايع يف تشــكيل الــويع الســيايس" .عــى الرابــط:
.pdfقازرــلا%20دبع%20دنهم%20تفأرhttps://www.uop.edu.jo/En/Research/Theses/Documents/
تــم الوصــول إليــه يف  ٢٥فربايــر ٢٠٢١
عني العراق نيوز" .)٢٠٢٠( .باألرقام .عدد مستخديم اإلنرتنت يف العراق" .عىل الرابط:
https://aynaliraqnews.com/index.php?aa=news&id22=142074%20142074
تم الوصول إليه يف  ٨فرباير ٢٠٢١
فرنــش ،ل .ه" .)٢٠١٧( .الســام والعمليــات االنتقاليــة :مــا الــدور الــذي يُســمح للمــرأة بأدائــه؟" .عــى الرابــط:
 https://library.fes.de/pdf-files/bueros/beirut/14513.pdfتم الوصول إليه يف  ١٥فرباير ٢٠٢١
قاعدة الترشيعات العراقية (بال تاريخ) .عىل الرابط:
 http://iraqld.hjc.iq/LoadArticle.aspx?SC=281120074052223تم الوصول إليه يف  ٢١فرباير ٢٠٢١
منظمــة حريــة املــرأة يف العــراق ،منظمــة أســودا ،منظمــة نســاء بغــداد ،منظمــة املســاعدة القانونيــة للمــرأة،
منظمــة ايتانــا للمــرأة ،منظمــة مــادري ،الرابطــة الدوليــة للمــرأة مــن أجــل الســام واحلريــة (" .)٢٠١٥الســي
للمســاءلة واملطالبــة بالتغيــر :تقريــر عــن انهتــاكات حقــوق النســاء يف العــراق" .عــى الرابــط:
_https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/IRQ/INT_CCPR_CSS
 IRQ_21863_A.pdfتــم الوصــول إليــه يف  ٢٦فربايــر ٢٠٢١
مــري ،د" .)٢٠١٥( .مــن الفضــاء العــام إىل املكاتــب :تحــ ّول احلــركات النســائية يف لبنــان إىل طابــع
املنظمــات غــر الحكوميــة وأثــره عــى تعبئــة النســاء وتحقيــق التغيــر االجتمــايع" .عــى الرابــط:
نانبل-يف-ةيئاــسنلا-تاكرحلا-لّوحت-بتاكملا-ىلإ-ماعلا-ءاضفلا-نمhttps://civilsociety-centre.org/paper/ةــيموكحلا-ريغ-تامظنملا-عباط-ىلإ تــم الوصــول إليــه يف  ٨فربايــر ٢٠٢١
وينســكوت ،آ" .)٢٠١٩( .إرشاك القيــادات الدينيــة العراقيــة يف عمليــة الســام واملصاحلــة خــال مرحــة مــا
بعــد داعــش" .عــى الرابــط:
https://www.usip.org/sites/default/files/2020-07/pw_154-engaging_the_post-isis_iraqi_religious_landscape_for_peace_and_reconciliation-arabic-pw.pdf
تم الوصول إليه يف  ١٣يونيو ٢٠٢١
هيومــان رايتــس ووتــش (" .)٢٠١١عنــد مفــرق الطــرق -حقــوق اإلنســان يف العــراق بعــد ثمــاين ســنوات مــن
الغــزو بقيــادة الواليــات املتحــدة" .عــى الرابــطhttps://www.hrw.org/ar/report/2011/01/21/256170 :
تــم الوصــول إليــه يف  ١١فربايــر ٢٠٢١
هيومان رايتس ووتش (" .)٢٠١٦معاناة نساء العراق تحت حكم ’داعش‘" .عىل الرابط:
 https://www.hrw.org/ar/news/2016/04/06/288200تم الوصول إليه  ٨فرباير ٢٠٢١
يونس ،غ" .)٢٠٢٠( .قانون العنف األرسي يف العراق بني الرتحيب والتحفظ" .عىل الرابط:
يف-يرسألا-فــنعلا-نوناق/تالوطمو-تاقيقحتhttps://www.independentarabia.com/node/145646/%20B8ظــفحتلاو-بيحرتلا-نيب-قارعلا تــم الوصــول إليــه  ٢٥فربايــر ٢٠٢١
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 .٩الملحقات
ملحق رقم  :١قائمة بأسماء المقابالت ،الشخصيات وأسماء المنظمات
رقم املقابةل

اسم املمثةل

اسم املنظمة

نوع املنظمة

مقابةل رقم ١

جيمن رشيد

منظمة جيندا

منظمة جمتمع مدين غري حكومية -مسجةل

مقابةل رقم ٢

سوزان عارف

منظمة تمكني املرأة

منظمة جمتمع مدين غري حكومية -مسجةل

مقابةل رقم  ٣لزيا نيسان حيدو مجعية نساء بغداد

منظمة جمتمع مدين غري حكومية -مسجةل

مقابةل رقم ٤

أمل كبايش

شبكة النساء العراقيات

شبكة من  ٨٥منظمة نسوية يف العراق

مقابةل رقم ٥

هسى عودة

صوت النساء ألجل
السالم

منظمة جمتمع مدين -غري مسجةل

مقابةل رقم  ٦إيناس كريم

اينانا ترشين

منظمة جمتمع مدين -غري مسجةل

مقابةل رقم  ٧جوان مريزا

منظمة أمان للنساء

منظمة جمتمع مدين -غري مسجةل

مقابةل رقم ٨

د.عواطف
مصطىف

مقابةل رقم ٩

هناء ادوار

د .برشى
مقابةل رقم ١٠
العبيدي

منظمة التقوى حلقوق
املرأة والطفل
مجعية األمل العراقية-
مقابةل سابقة
خبرية قانونية

منظمة جمتمع مدين غري حكومية -مسجةل
منظمة جمتمع مدين غري حكومية -مسجةل
جامعة بغداد .كلية القانون
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ملحــق رقــم  :٢أســئلة المقابــات للبحــث حــول أفضــل الممارســات فــي إشــراك النســاء فــي بنــاء
الســام فــي العــراق
مــا يه األعمــال الــي قمتــم هبــا لتحقيــق أهــداف بنــاء األمــن والســام للنســاء وفــق قــرار ١٣٢٥؟ (التمثيــل
واملشــاركة السياســية ،احلمايــة ،الوقايــة ،اإلغاثــة -التمكــن االقتصــادي) أو غريهــا؟
مــا يه الطــرق الــي ســلكتموها لتحقيــق أهدافكــم؟ هــل أقمتــم تحالفــات؟ هــل بادرتم بشــكل شــخيص،
هــل قمتــم بتظاهرات؟
●هل اشرتكتم أو نظمتم مظاهرات تدافع عن مطالبكم؟
●هــل شــكلتم شــبكات أو انضممتــم إىل شــبكات نســوية؟ هــل قمتــم بتحالفــات مــع منظمــات نســوية
لهــذه األعمــال؟ نعــم ،أو ال؟ وكيــف وجدتــم التحالفــات؟
●هل انخرطتم يف أطر تنظيمية مشكةل من قبل جهات أخرى لدلفع بأهداف عملكم لبناء السالم؟
●هل قمتم باتباع أنماط عمل أخرى غري موجودة يف هذه القائمة؟
هل كانت هذه األعمال عىل صعيد محيل أم عىل صعيد البدل ككل؟
ما يه أفضل األعمال اليت قمتم هبا برأيكم؟ وملاذا يه "أفضل"؟ وناجحة؟
إذا كانــت لديكــم أعمــال غــر ناجحــة يف إرشاك النســاء يف عمليــة بنــاء الســام ،ملــاذا برأيكــم لــم تكــن
ناجحــة؟ مــا الــذي يجــب تجنبــه يف أيــة تجــارب أخــرى؟
برأيكــم مــا يه أهــم الــدروس الــي خرجتــم هبــا يف بنــاء الســام والــي يمكــن أن نتعلمهــا لنطبقهــا يف
أماكــن أخــرى يف العــراق؟
هل ترون أن هنالك:
●منظمات ممزية يف هذا املضمار؟
●مبادرات ممزية يف هذا املضمار؟
●شخصيات نسوية برزت يف مجال بناء السالم يمكن أن يشار لها بأهنا نموذج لالحتذاء به؟
مــا الــذي تحتاجــه املنظمــات العامــة عــى بنــاء الســام يف العــراق مــن أجــل دعمهــا مــن منظمــات خارجيــة،
مثــل منظمــة الربملــان؟
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