أثر الرصاع عىل النساء يف العراق
شهد العراق سلسلة من الرصاعات المسلحة والعنف منذ عقود ،الحرب االيرانية العراقية ()1988-1980
وحرب الخليج ( )1991-1990وسقوط النظام .2003
الت ساهمت بإفقاره.
باألضافة اىل ذلك عان العراق لعدة سنوات من العقوبات االقتصادية ي
تدمي المؤسسات الوطنية وظهور االتجاهات االجتماعية الطائفية
كما ادى سقوط النظام واالحتالل اىل ر
واألحزاب السياسية الدينية المحافظة وكذلك الجماعات المتطرفة واالرهابية المسماة بداعش.
الالجئي واالشخاص ر
المشدين داخليا
وقد ادى الرصاع مع ما يسىم تنظيم الدولة االسالمية اىل تفاقم ازمة
ر
يف العراق.
كل هذه المجريات ساهمت يف عرقلة إعادة بناء نظام الحكم بعد الحرب عام .2011
ئ
الج سوري هربو من الحرب
عان العراق من ازمة العديد من حاالت اليوح وهذا يشمل نزوح  2250الف
ماليي
يف سوريا حيث  %96منهم لجأو اىل داخل أقليم كوردستان ،اما عدد الذين نزحو داخليآ ما يقارب 3
ر
نازح.
غي متناسب وأدى اىل حرمانهن من الحصول عىل الحقوق األساسية.
أثر هذا الوضع عىل النساء بشكل ر
ووفقآ ألحصاءات وزارة التخطيط فإن ( )1.5مليون أمراة وفتاة ر
خطية ويعشن
مشدات يتعرضن ألنتهاكات
ر
يف ظروف استثنائية وشاقة .ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة ( )IOMيف عام  2015تواجه النازحات قيودا
ر
أكي عىل سالمتهن من الرجال يف ظروف المعيشة السيئة.
تعان النساء والفتيات انعدام األمن والوصول اىل المرافق والمياه النظيفة مما يجعلهن ر
أكي عرضة للخطر.
ي
النازحي داخليا منخفضة جدا مما يؤدي اىل
عالوة عىل ذلك ،فإن مشاركة النساء يف إدارة مخيمات
ر
التقصي يف تلبية احتياجاتهن عىل نحو مالئم وال يزال  %91من لجان المخيمات بدون نساء.
ر
ر
اللوان عشن
االجتماع بمعدالت مقلقة .فالنساء والفتيات
المبت عىل النوع
الجنس والعنف
أنتش العنف
ي
ي
ي
ي
خطية وعمليات االختطاف – العبودية الجنسية –
يف مناطق تخضع لسيطرة داعش تعرضن النتهاكات
ر
الجنس المرتبط بالياعات.
األغتصاب – سوء المعاملة وأشكال اخرى من العنف
ي
تم اختطاف ما يقارب  5000شخص.
عادت ما يقارب ( )1000من النساء والفتيات من قبضة داعش.
( )400تعرضن لعقوبة العدام من طبيبات ،ومحاميات ،وصحفيات.
باألضافة اىل وصمة العار واألطفال المولودين من االغتصاب.
بسبب اليوح تعرضت النساء والفتيات لقيود أكي عىل الرغم من ان القيود تهدف اىل حمايتهن إال انها
األجتماع.
تزيد من تقليص فرص كسب رزقهن وتضعف وضعهن
ي

زاد اليوح بالفعل معدالت عالية من العنف األرسي وجرائم ر
الجنس والمضايقات
الشف واألستغالل
ي
األخي.
والزواج القشي المبكر والذي كان موجود قبل الياع
ر
تعان الضحية من الصدمة المزدوجة :االعتداء نفسه و وصمة العار المرتبط باالعتداء.
ي
ئ
مرتكت العنف
القضان رغم الجهود لم يتكيف بعد للتعامل بشكل مناسب مع
باألضافة اىل ذلك النظام
ي
ي
الجان،
ضد النساء يف الحروب والياعات ،حيث أن اللوم اجتماعيا يقع عادة عىل الضحية وليس عىل
ي
الت ترأس األرس واألرامل والنساء ذوي االحتياجات الخاصة
عالوة عىل ذلك أصبح وضع النساء ي
والمراهقات ر
أكي ضعفا.
ماليي امرأة.
ووفقا لتخمينات مكتب األمم المتحدة ( ،)UNOPSبلغ عدد األرامل 4
ر

من جانب آخرا العراق هو دولة طرف يف اتفاقيات جنيف وبروتوكوالتها الضافية واتفاقية منع البادة
الجماعية والمعاقبة عليها.
اف الجرائم الدولية مثل البادة الجماعية أو الجرائم النسانية أو جرائم
لكن حاليا ال يجرم القانون العر ي
قواني أخرى ،بينما يحظر
الجنس سواء كان يف قانون العقوبات او يف
الحرب وضمنها االغتصاب والعنف
ر
ي
الدستور تحديدا االعمال القشية.

اف
االجتماع عىل الوضع اال
لقد أثر انهيار شبكة الضمان
جتماع واالقتصادي للنساء .ينص الدستور العر ي
ي
ي
تميي .لكن ر
التشيعات العراقية نفسها تحتوي
عىل أن النساء تتمتعن بحقوق متساوية يف التوظيف دون ر
والت تحدد من خيارات
تمييية ،اىل جانب القوالب النمطية والمواقف السائدة ربي
عىل نصوص ر
ر
الجنسي ي
ر
النساء االقتصادية وتجعل المرأة أكي عرضة للفقر.
ترتبط حماية النساء وحقوقهن ارتباطا وثيقا بمشاركتهن حت إذا كان ينص الدستور عىل تخصيص نسبة
الوطت
السياس عىل المستوى
 ،%25اال أنه ال تزال المرأة مهمشة وممثلة تمثيل ناقص يف صنع القرار
ي
ي
والمجلس يف القضاء ولجان المصالحة وإدارة المخيمات.
األمت.
وقد لوحظ بعض التحسن يف القطاع
ي
االجتماع.
وتفتقر االحزاب السياسية اىل سياسات المساواة المبنية عىل النوع
ي
غي ر
مشوع يف العراق برصف النظر إذا كان الحمل ناتجا عن اغتصاب.
الجهاض هو ر
الجنس
الت يحتمل ان يحرم ضحايا العنف
 هنالك عدد من األحكام يي

اللوان أرغمن عىل الزواج أو أطفال اختطفهم داعش وأتهمو بالرهاب بسبب
تم احتجاز بعض النساء
ي
ارتباطهم بداعش.
كبي يف مجال تقديم الخدمات القانونية واالجتماعية
دور المنظمات النسوية ومنظمات المجتمع دور ر
غي الحكومية مراكز لتقديم استشارة قانونية مجانية
والتمكي االقتصادي ،حيث انشأت بعض المنظمات ر
ر
الجنس (أقليم كوردستان) لكنها أقفلت بسبب االفتقار اىل التمويل.
لضحايا العنف
ي
المنارصة وتطوير الخطة الوطنية ر
والشاكة مع الحكومة ،والحضور يف المؤتمرات الدولية وايصال الصوت.
غي الحكومية عىل التقرير الخامس للعراق لالستعراض الدوري الشامل للعهد
رد المنظمات النسائية ر
الدوىل الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 2015
ي
التميي يف نظام العدالة القانوينة والجنائية اىل جانب الوصمة االجتماعية المرتبطة
 ...أشكال اخرى من
ر
باالغتصاب:
 الضغط عىل الضحية للزواج من المغتصبر
 ال ترغب النساء ف ابالغ رالشطة يف حال االغتصاب بسبب اعتداء الشطة عىل الحاالت واحتمال
ي
أن يتهمنهن بالزنا او البغا (أفادت نسبة تفوق  %97من النساء يف أستقصاء واحد أنهن لن يرغي
بإبالغ ر
الشطة خوفا من الحاق الرصر بهن)
جنس حت يف اقليم كوردستان حيث
 هنالك بعض القيود الموضوعة عىل استجواب ضحية عنفي
انشأ قانون مناهضة العنف األرسي محاكم خاصة ،لكن مع عدم وجود اجراءات خاصة أو
مدربي والجهات الفاعلة يف المحاكم.
مخصصي
توجيهات أو حت قضاة
ر
ر
التوصيات
-

ر
تمي ضد المرأة
وتمكي المشاركة والعمل عىل تعديل كل
التشيعات لضمان الحماية
الت ر
ر
ر
القواني ي
وإلغائها؛
قانون شامل بشأن مناهضة العنف ضد المرأة؛
أولوية من أجل تجريم جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ،ووضع حد لفالت الجناة من
العقاب؛
ر
لتغيي األنماط والفكر الذكوري؛
قليىم للتشيعات وأيضا
ر
العمل عىل المستوى ال ي
الميانية والموارد الالزمة لتنفيذ الخطط واالسياتيجيات بشأن قضايا المرأة؛
تعد ر
الحماية األجتماعية – نظام لتوسيع نطاق وصول المرأة اىل الخدمات المتخصصة الشاملة ذات
المجان؛
القانون
النفس
األجتماع – خدمات الدعم
المبت عىل النوع
الصلة بالعنف
ي
ي
ي
ي
ي
الشكىل التقليدي؛
اآلليات الوطنية تخرج من أطارها
ي

-

يجب أن يكون هنالك إدراك قوي للحاجة الملحة بشأن مكافحة الوصمة ألن الناجيات من
ا
االغتصاب يموتون فعل من العار؛
زيادة مشاركة المرأة يف القطاعات األمنية العسكرية والقضائية؛
إعادة األعمار؛
مرتكت جرائم الحرب؛
معاقبة
ي
دور النساء يف بناء السالم؛
بناء النسان قبل الحجر؛
أعادة الدماج – الخدمات – الفرص.
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