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الني  الانننننننن    عننننننال  الني  النناننننننننننال  دو  

عننننن ننننن    منننننا   الننننننننننن ا     مننننن نننننتنننننمننننن نننننا  

 دهوك(  موذجا-الناال الناج ا  )  نوى

 المق مة

ما إن ضساااكأل األسااالحة في أ  نزاع حتع   -

ضبدأ األسااااا لة.. وحساااااابات الرب  والزساااااارو 

الكبرى ضبر   ورعاااب النتاااان  ولك  الحقيقاااة 

بصايةة امنية متخررو )ألم تك  م  الممك   

ضجنااب ااا  هاارا الزراب بعااد هاار  النزاعااات  

الادموتاة( والسااااااا ال األاثر منطقياة اي   

  لعله –تمك  بناء صاروح الساالم المساتدام  

عالاع   تاحا   ان  قاباااا   الار وس  فاي  تاباااادأ 

تاماتااااد    –األرا   الاااار   باتااااارتازااااه  والاعارا  

عميقا.. صانع حضاارو اضاافأل الع اإلنساانية  

الكثير ولم تك  بهرا الثراء ا  عندما    ءالشي

ضح  حمامات الساالم علع ربوعه وما اان  

الساااالم ان تكون ا  بالنسااااء وم  رالله   

المعمورو   باااخرجااااء  ضجلاااأل  الحقيقاااة  وهااار  

 ي ضجارب عدو.وف

النزاع في العرا  لااه نكهااة أررى.. فااخحااد  -

اطرافه إذا صاااا  التعبير اان ضعبيرا مجسااااما  

وبشاااااع في التارتخ    ءع  ا  ما هو ساااااي

اإلنساااااااااني.. وتحاااول ان تساااااااحااب الزم   

المعااصااااااار الع اهوف السالم وماارس ماا  

اعتقاد فياه علع اناه الصاااااااواب واناه تمثا   

مناااه  –معتقاااد    براء  فقتااا     -والمعتقاااد 

وأسااار ومارس ر  العصاااور األولع    وسااابي

بعملة القرن العشااااارت .. ا بشاااااع م  ا   

هرا ضسابب في جرح صاعب نسايانه اذ ضرك 

لروح انكسااارا ما بعد  انكسااار والما ما  في ا

الم.. رصاااااااوصاااااااااا في دارااا  أاثر   بعاااد  

المزلوقااات قربااا الع الرحمااة والساااااااكينااة 

وا رواح..   الاقالاوب  الاياها   ضاطاما ا   وماما  

نسااااااااء البالد التي بادأت اإلنساااااااانياة منهاا  

رحلتهاا ا  األاثر معاانااو وضاخبرا بهارا النزاع..  

والازوجااااات   الامافاجاوعااااات  األماهااااات  فاها  

ت ع  ابنااءه  وه  سااااااابااتاا عقول الاراهال

التي   ضرى في النساااااء سااااوى مشااااارتع  

ا .. علياااه ماااا م  صااااااااااحاااب   جنس ليس 

مصااالحة أاثر م  النسااااء في بناء الساااالم  

وصاااااااناعته ودتمومته.. هر  الورقة ضتحرى  

هاارا الجااانااب في ضجربااة النساااااااااء الناااجيااات 

عقب النزاع المساااااال  في محافسة نينوى  

 وما حولها.

  ااةاشكال ة ال 

ضتجلع اشاكالية الدراساة في عدم وضاوح     -

النساااااااااء في محاافساة  الادور الار  ضلعباه  

في بنااء الساااااااالم بمجتمع ماا بعاد  نينوى  

مجلس ا م  في  قرار   إطارضااااااام     النزاع،

  2000لساااااااناة    1325ا مم المتحادو رقم  

الزاص بالنسااااء والساااالم وا م . حيث أن 

ا ساااااااتافاهااااام   عاالمااااات  ما   الاكاثايار  هاناااااك 

الاامااهااتاامااياا   والااتسااااااااااا ل   ر وس  عاالااع 

 .
ً
 بالموضوع الناس عامة أتضا

 الرض ة ال  ااة

ضفترا الدراساااااااة أن للنسااااااااء الناجيات دور   -

معتبر في بناااء الساااااااالم بمجتمع مااا بعااد  

فارا   وهاو  ناياناوى،  ماحااااافاسااااة  فاي  الانازاع 
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مباشاااااار، ولك  تسااااااتلزم البحث والدراسااااااة 

 للتحقق م  مدى صدقه.

 ه ف ال  ااة

هاو   - الاااادراسااااااااااة  ما   م   الاهاااادف  الاتاحاقاق 

فرضااااااايتاه، وحا  إشاااااااكااليتاه، واإلجااباة علع  

التسااااااا  ت التي ضثيرها الدراسااااااة، أ  بيان 

دور النسااااء الناجيات في بناء الساااالم في  

مجتمع ماا بعاد النزاع بمحاافساة نينوى م   

 الزروج ببعض ا سااتنتاجات  
ً
الفترو ... وأريرا

وطرح الحلول الال مة علع شااك  ضوصاايات  

 العالقة. ومقترحات للجهات ذات

 أطا  ال  ااة

سام للدراساة إطار منهجي، متمث  بتحدتد  -
ُ
ر

الف اة البشااااااارتاة التي ضشاااااااملهاا الادراساااااااة  

)مجتمع وعينة الدراساة(، والموضاوع الر   

سااااايتناوله، ضااااام  فترو  منية محددو، في  

 مكان جةرافي معي ، ااآلضي:

الموضااااااوعي: إذ أن موضااااااوع    اإلطار (أ

 الدراسة هو بناء السالم في مرحلة ما

بعاد النزاع، محادد بقرار ا مم المتحادو  

 .2000لعام  1325رقم 

ضمتاد الفترو م  اعالن   الزمني:  اإلطاار ( ب

ا نتصااااااار علع داعش في دتساااااامبر  

 ولةاتة ا ن  2017

الاماكاااااناي    اإلطااااارالاماكاااااناي:    اإلطااااار ( ج

للادراساااااااة هو محاافساة نينوى، والتي  

جرى فيهااا نزاع مسااااااال  قاااد  ضنسيم 

ا  والشااام الدولة ا سااالمية في العر 

الاااادفاااااعايااااة فاي   الاتشاااااااكاياالت  عالاع 

المحافسة وعلع ا هالي المسالمي ،  

وم  ضااااااام  ماا جرى في هارا النزاع 

وم     اإلتزتدتاتالمسال  سابي النسااء  

بم فرار بعضاااه ، أو بيعه  وضمكنه   

م  الفرار والتزلص م  أتد  التنسيم  

والوصاااااااول إلع اقليم اوردساااااااتااان   

الاانااااا حااياا    ماازااياامااااات  حاايااااث  الااعاارا ، 

ا قااااماااة في  بمحااا افساااة دهوك، أو 

محاااافساااات أربيااا  والساااااااليماااانياااة، أو 

الوصااول الع دول أررى. ولك  رازت  

النساااااااوو  ضلااا   الااادراساااااااااة علع دور 

الالج اات علع دور ضلا  النااجياات علع  

بنااااء الساااااااالم في محاااافساااة نينوى  

قرار    إطار)مجتمع ما بعد النزاع( صم   

الزاص بالنساااااء   1325ا مم المتحدو  

واأل الازاطااااة والساااااااالم  ضاااااااما   ما ، 

 الوطنية لتطبيق القرار.

 م تمع وس نة ال  ااة

مجتمع وعينة الدراساااااة: ضم ضحدتد مجتمع   -

ساة  اموضاوع الدر لالدراساة أو الف ة البشارتة  

، أما ISISوهي الناجيات م  أتد  داعش  

عينة الدراسااة فقد ضم التوصاا  وا ضصااال با 

( ناجية اان لها دور نشاا  وفعال في  35)

بناء الساااااالم بمحافسة نينوى م   عمليات  

( نا حة ناشطة في  300مجموع ما تقارب )

المقاااابلاااة   بااا جراء  الساااااااالم، وذلااا   مجاااال 

الشااااااازصااااااايااة معه  ع  طرتق ا نترنيااأل  

 وهي نسبة مقبولة وفق المعاتير الدولية.
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 منه  ة ال  ااة

ضتبع الادراساااااااة في إطاارهاا النسر  المنه    -

الوصاافي في وصاا  حال النساااء الناجيات،  

ووصااااااا  أنشاااااااطته  المتفرقااة في بناااء 

السااااالم بمحافسة نينوى امجتمع ما بعد 

الاماتاحاااادو   ا مام  قارار  إطااااار  ضاااااااما   الانازاع 

. وفي إطاار  المياداني تتبع المنه   1325

أدواضااااه   بااااا عتماااااد علع  وذلاااا   النوعي، 

الحساة المبااشااااااارو، المقاابلاة  المعروفاة: الم

وذلا  لجمع   الب رتاة.المبااشااااااارو، المجااميع  

أابر قادر ممك  م  البيااناات الموبقاة وم   

بم ضحليلها للوصاااااول إلع المعلومات التي  

ضساااااعد في التحقق م  فرضااااية الدراسااااة  

للزروج بجملاااة م  ا ساااااااتنتااااجاااات وطرح  

 المقترحات للجهات ذات العالقة.

 ال  ااا  الااعقة

مجموعة م  الدراساات التي ضتالقع  هناك   -

ما    ماواضاااااااياع  ماع  الاجاوانااااب  باعاض  فاي 

الدراساة، والتي تمك  ا ساتفادو منها في  

 جانبها النسر  أم الميداني، ومنها:

دراساة م. م. عدنان توسا  حساي  و م.   .1

بعنوان )ضوسااااااايع   هعبااد اللاا ترفااان أمي   

نطا  إدماج النسااااء بجهود الساااالم في  

الزاص بالنسااااء وا م     1325إطار القرار  

بتاارتخ: والساااااااالم( المنشاااااااور في مجلاة  

والتي رازت علع مدى إمكانية ضوساااايع 

مشااراة النسااء في جهود الساالم عامة  

  وليس بنااء الساااااااالم فق  في مرحلاة ما

قرار ا مم   النزاع وذلااا  في إطاااار  بعاااد 

 . وم  ضم  استنتاجاضه:1325لمتحدو ا

توساااااع القرار إشاااااراك وإدماج النسااااااء  (أ

في جميع جهود الساااااااالم م  فرا 

 السالم وحفسه وصنع وبناء .

ضوسيع نطا  ادماج النساء في جهود  ( ب

السالم اان له دور فاع  في ضزفي  

النزاعات والمسااهمة في عمليات بناء 

 السالم.

  ضزال نساااااب ضمثي  المرأو في جهود ( ج

 السالم دون المستوى المطلوب.

بنااااء   .2 الاااداتورو هااااجر راللفاااة،  دراساااااااااة: 

الجنااادر  الااادروس  الساااااااالم م  منسور 

المساااااااتقاااو م  دور المرأو في عمليااات  

بناء السااالم في افرتقيا . وهي أطروحة 

داتورا  في العلوم الساااياساااية ضزصاااص  

 العالقات الدولية.

م     العادتاد  ضحقيقالمرأو   اساااااااتطااعاأل (أ

مااا اساااااااتطاااعااأل التةلةاا   اإلنجااا ات، ا

  ضميزتم  المجاا ت التي   العادتادفي  

،  متتاالياة لعقود    باامتياا   ذاورتاةبكونهاا  

للعم    اسااااتجابةوضخضي هر  اإلنجا ات  

للمرأو، واااارا  الاااد وب والمتواصااااااااا  

افاحها الالمتناهي حتع ضسهر للعالم 

أجمع أنهااا موجودو وفاااعلااة وقااادرو  

علع أن ضمارس أدوارا ضضاااااااهي أدوار 

 .وغير الرج  في هرا المجال 

م  المهم جدا أن ضساااهم ا  م    ( ب

في    الادولياةالادولاة والم ساااااااساااااااات  
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ث  يادعم ضادرا  ومشااااااااارااة المرأو، ح

  افرتقيااافي    الوطنيااةة  عملااأل الاادولاا

علع محاااولااة التةلااب علع العقبااات  

التي ضواجاه ضادرا  النسااااااااء م  رالل  

قااعادو الحصاااااااص في المجاال  ضطبيق

المساااعدو  ضقدتموارل     السااياسااي

للنسااااااء التي م  شاااااخنها  اللوجساااااتية

المسااااااااعدو في ضااااااامان دعوو عدد  

م  النساااااااااء للمشااااااااارااة في    متزاتاد

 .المفاوضات ومحادبات السالم

فتعترف   الدوليةساابة للم سااسااات  بالن ( ج

منها بخن مشااااااراة المرأو في    العدتد

بناء الساااالم ضمث  عنصااار حاسااام في  

ومنع نشاوب النزاعات، ومع   ا نتعاش

 الدوليةذل  وعلع الرغم م  الجهود  

التي ضدعم   الوطنية الساااياسااااتوأطر  

بشخن المرأو   1325قرار مجلس األم   

والساااااااالم واألم  والقرارات المكملااة 

 ه.ل

 م وقا  ال  ااة

ضاايق الوقأل اان المعو  ا ساااسااي، فلم   -

ضتمك  الاادراسااااااااة م  اساااااااتعمااال المنه   

الكمي عدم ضمك  فرتق الدراسة م  إجراء 

ا سااتبيان الر  صاامم لهرا الةرا والر   

لو ضم لكاان لهاا دور في التحقق م  الكثير  

م  المعلوماات وا طم ناان م  صااااااادقهاا  

التي لو اساااااااتزااادم  وببااااضهاااا. هااار  ا داو  

التحقق م  الكثير م     الااادراساااااااااة  أللمكنااا

البيااانااات والمعلومااات، ااارلاا  القاادرو علع  

إضاااااااااءو الكثير م  الجوانااب المسلمااة م   

 .
ً
الدراساااة، والتعرف غلع ءراء مزتلفة أتضاااا

واان عدم ضوفر ا حصاااااانيات الدقيقة ع   

بةياااة  ضواجااادهاااا  النااااجياااات ومكاااان  عااادد 

 اني. الوصول اليها اان المعو  الث

 ه كل ة ال  ااة:  

 ، ومبحثي  الع مقدمةضم ضقسيم الدراسة  -

  ع  دورالمبحااث ا ول في إطااار  النسر   

 بعد  ما  بمجتمعات  السااالم بناء  في النساااء

 النزاع  لعملية  التارتزي  النزاع وارل  السيا 

النسااااااااااء في هااارا الساااااااياااا    ...ووضاااااااع 

وا نتهااااات التي طاالاأل حقو  ا نساااااااان  

، وبنااء 1325باالقرار    إضااااااااافاة الع التعرت 

ومجتمعات ما بعد النزاع، ووصاا     السااالم،

 . العيناتمجتمع 

  الثاااني،وهو المبحااث    المياادانيأمااا اإلطااار  

بياااان ايفياااة ضصاااااااميم أدوات   فيتم فيهاااا 

الادراساااااااة، وايفياة جمع البيااناات وإدراالهاا  

في برام  راااصااااااااة للتعاااماا  مع البيااانااات  

وضااحاالااياالااهااااا   مااعاالااومااااات،  الااع  وضااحااوتاالااهااااا 

وقب  ان نخضي علع الزاضمة ومناقشاااااااتها.  

ارضختنا عرا رمس ضجارب للنسااء الناشاطات  

 
ُ
قااادم     نااااوب الساااااااالم م  رالله  حياااث 

عم  المدني وبناء السااااااالم ضجاربه  مع ال

المرترو وفي   النزاع المسااااااال   بعاااد ضجاااارب 

وضاااعنا مجموعة م  ا ساااتنتاجات  الزاضمة 

 .والمقترحات
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 األواالم حث 

دو  الناال الي عنال  

الا   عم تم ا  

 ما ع   الن ا  
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ضحدث النزاعات المسااالحة ألساااباب مزتلفة   -

انااااد عاهااااا   ان  الاماطالاقااااة  الاحاقاياقااااة  ولاكا  

واستمرارها ونتانجها غالبا ما ضكون مصحوبة 

بانتهااات لحقو  ا نساااااان التي قد ضكون  

وفي حاا ت اثيرو أحاد أسااااااابااب اناد عهاا،  

وم  جهااة أررى فمااا م  جهااة فيهااا لم 

ضقادم رساااااااانر بهارا الشاااااااكا  او ذاك.. ان 

ت المسالحة وفي ابسا  ضوصاي  لها النزاعا

الكرامااة    إلهاادارضعتبر البي ااة األاثر مالنمااة  

اإلنسااااااانية وانتهااات حقو  ا نسااااااان، ان 

النزاعات المساالحة والحروب أصاابحأل قاعدو  

في ضااارتخ   باادل ان ضكون حاادبااا اساااااااتثناااًء 

اإلنساانية ضمث  شاكال مشاوها لقيم الكرامة  

الع حااد ان احاادى أابر واعر  المنسمااات  

دولياة اعتمادت اضفااقاات ومعااهادات في  الا

سااابي  إضااافاء شااايء م  اإلنساااانية علع  

و  تقتصااااار األمر علع وقأل النزاع  iالحروب

وانمااا تمتااد لمااا بعااد  حيااث ان ءبااار النزاع 

قع لفترو طوتلاة رصاااااااوصاااااااا إذا لم تتم بض

 اجتثاث أسباب النزاع أصال.

وهنااااك م  البااااحثي  م  تنسر الع الحرب   -

 النساااااااااء اون الحربم  حيااث عالقتهااا باا

)ليساااااااأل حادباا طاارناا )شااااااااذا( انادلع فجااءو 

ضااام  بي ة مساااالمة وانما تنسر اليها علع  

انهاا نتيجاة الواقع ا جتمااعي الار  ا دهرت  

فيه وساااببه أتضاااا إذ تنسر الع عن  الحرب  

علع انه جزء م  )سااالسااالة متواصااالة م   

العن ( الر  ضشااهد  النساااء ومع انها قد  

هااا للعن  في  ضكون ضضااااااازيمااا أو ضشاااااااوت

)وقأل الساالم( ف نها ضسااتند الع ممارسااات  

 .iiاجتماعية أررى وضعكسها(

ولع  ابسااا  الساااياقات التي ضتناول المرأو  -

والحرب ضتحدث ع  ان الحرب مجال ذاور   

تاتازاااارون   ما   هام  الارجااااال  فافاياهااااا  ماحاض 

تازاطاطاون   ما   وهام  الاحارب  قارارات راوا 

لهااا وهم م  تقاااضلون وتموضون وهم م   

وطنهم   واطفااااالهم تحمون  ونساااااااااااءهم 

الضاااااااعفاء وهم م  تتفاوضاااااااون م  اج   

السااااالم وتقتساااامون الةنانم وتشاااااراون 

في السااااااالطاة عنادماا ضضاااااااع الحرب او ارهاا  

والحرب هنا مشاااااااهد اولي تتعلق بالجبهات  

تاحارص  ءرار  مشاااااااهااااد  ا مااااامايااااة وهاناااااك 

حاماااااتاتااااه   الاجاباهااااات عالاع  فاي  الاماحااااارباون 

الوط    داراااا   بمااااا هو  تتعلق  هنااااا  وا مر 

ليااه وهنااا ضكون المرأو حاااضااااااارو  والحفاااع ع

 وبقوو.

بشاااااك  عام فان النسااااااء   تحبب  الحروب  -

ليس بساااااابب م  اعباءها ابناء وبعد الحرب  

والتي سااااااتقع علع ااه  المرأو بشااااااك  

النسااااااااااء  أسااااااااااس وانماااا غاااالباااا ماااا ضكون 

واألطفااال الضاااااااحاااتااا األاثر وا شااااااااد ضااخبرا 

بتفااصااااااايا  الحرب ولطاالماا قااوماأل النسااااااااء 

الحروب وساااااااعي  لمنع انااد عهااا او قيااام  

ضقفهااا اذا اااانااأل مساااااااتعرو وهناااك امثلااة  

نااارار منهاااا ) لااارلااا   الحرب  عااادتااادو  رالل 

اااااانااااأل   الاتاي  الاثااااانايااااة  الالايابايارتااااة  األهالايااااة 

حاصااااار عدو نسااااااء   1999ام  ع نشااااابأل قد

القصاار الرناسااي، ورفضاا  السااماح للرنيس،  

https://www.blackpast.org/global-african-history/second-liberian-civil-war-1999-2003/


9 

أو ممثلياه، باالزروج م  قااعاة ا جتمااعاات  

أل  سبب حتع تزضع الساسة لمطالبه .  

بيرتة ، ناشاااااطة ليليما غبو  قاندضه  اانأل

رأت الحرب األهلياة ضاخاا  بالدهاا، فقررت أن 

ا غير مسابو   
ً
ا. اونأل ليما اضحاد

ً
ضتزر موقف

مع النساااء المساالمات، وبدأت النساااء ضزرج 

في مسااااايرات أسااااابوعية باآل ف للمطالبة  

البيضاااااااااااء،   المالبس  وارضااادت   باااالساااااااالم، 

وأغطياة بيضاااااااااء للرأس، أو أربطاة بيضاااااااااء  

ر الرنيس بعد   للشاعر،
ُ
اساتمراره  في  اضاط

للحااادتاااث،   
ل
الجلوس معه  إلع  ا حتجااااج 

جبر فيها  
ُ
ا جلساااااااات ضفااوا أ

ً
وبادأن ساااااااوتا

ا. 
ً
ممثلي جميع األطياااف للجلوس ساااااااوتاا

وعندما علمأل النساااااء أن المفاوضااااات قد  

وقفاأل ضجمهرن حول القصااااااار الرنااساااااااي، 
ُ
أ

ومنع  رروج أو درول أحااد. وإذا حاااولااأل  

هاااددن بزلع 
ُ
ت ااااان  اعتقااااله   الشااااااارطاااة 

 ، إذ تجلب رلع المرأو لمالبسااااها مالبسااااه

 
ً
في العل  بساااااااباب اضاااااااطهااد رجا   لعناة

للرجا ، وساااااااوء طاالع تحي  باه   تفاارقاه،  

وباالفعا    .وذلا  بحساااااااب التقاالياد الليبيرتاة

ا في  ليمااا ورفيقاااضهااا   حراااة اااانااأل
ً
سااااااابباا

اضاااااااطرار الرنيس لالساااااااتقاالاة ونفياه راارج  

البالد، وضم ضوقيع معاهدو ساااالم ضشاااكلأل 

فيماااا بعاااد  انتقاااالياااة.  علع إبرهاااا حكوماااة 

لأل ليما علع جانزو نوب  للساااالم عام  
ُ

حصااا

2011.)iii 

ضتعادد مسااهر معاانااو النساااااااااء ابنااء وبعاد  -

النزاعات المساااالحة م  عن  مباشاااار نتيجة 

ه اا غتصاااب  ضعرضااه  ألشااكال عدتدو من

والتهجير والقتا  وا عتقاال وبساااااااباب م   

نوعه  ا جتماااعي ومرازه  فااان األعبااء  

ضزداد اونه  أمهاااات و وجاااات وماااا تترضاااب 

 علع ذل  م  مس وليات.

ان النزاعات المساااالحة ض د  بهرا الشااااك   -

او ذاك الع ضادهور البنع التحتياة بماا فيهاا  

مرافق الحيااو الصاااااااحياة والتعليمياة اماا انهاا 

ضفرا شاكال راصاا م  النشااال ا قتصااد   

تتكي  وظروف النزاع إضاااااافة الع ان النزاع 

تجبر العدتد م  المدنيي  بما فيهم النسااااء 

علع مةااادرو منااا لهم ممااا تزلق وضاااااااعااا  

جاادتاادا ضمثلااه الحياااو في مزيمااات النزوح 

  علع  النزاعااات  ض بر  امااا  بكاا  ضفاااصااااااايلهااا.

 ولةالد  قدرات  ضسااااااتنفد إذ  البرام  اإلنمانية

  ظا  وفي. اإلنساااااااانياة  المسااااااااعادات  في

المرأو،   منهاا  ضعااني  التي  المسااااااااواو  عادم

.  الرج    م   أاثر  اله  ذل   م  النسااااااااء ضتخبر

  وقايام  األباو   الاناسااااام  سااااااااطاوو  وضاعاود

الانازاع  الاتاي  الاماجاتاماعااااات  وعااااادات  ضاعاياش 

  ا حتالل  ضحاااأل  الواقعاااة  وضلااا   المسااااااال 

  المجتمعياة  البنع  دارا   جادتاد  م   للفعا 

  دمااألهااالتي    السااااااالطااة  بنع  ع   اباادتاا 

 لعن   فرتساااااة  النسااااااء  فتقع  الحرب،  رالل

  النساااام  وعن   ،جهاااة  م   المسااااااال   النزاع

  الااراور  تنفس  بااانيااة إذ  جهااة  م   األبو 

 الحصااول  ع  لعجزهم  وإحباطهم  غضاابهم

  علع  تمارساااااونه  بعن   العيش  لقمة  علع

 .النساء

https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2011/gbowee/biographical/
https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2011/gbowee/biographical/
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  اان  سااواء  النساااء،  ضااد  العن   ضنامي  تمث  -

ا
ً
  النزاعات ءبار  أشاااااد  مباشااااار،  غير  أم  مباشااااار

ا
ً
الامارأو  راطار   مااااا  وأااثار  والاماجاتاماع،  عالاع 

  األطراف  م  المبااشااااااار  التادرا   تساااااااتوجاب

 
ً
شاااااااهاادضهااا   التي  المرترو  فااالتجااارب.  جميعااا

   دفع   النساااااااااء  أن  ضبي   عاادو  بلاادان
ً
 بمنااا

  البااادنياااة   وصاااااااحته   حيااااضه   م   بااااهساااا

  .ا جاتاماااااعايااااة   وعاالقاااااضاها   والانافساااااااايااااة

  ضثير  النزاع  بعااد  مااا  مرحلااة  أن  والمشاااااااكلااة

 بقضاااتا  السااياساايي  والزعماء  القادو  اهتمام

   أاثر  تعااادونهاااا
ً
اإلعماااار  ،إلحااااحاااا   اااا عاااادو 

  فال الساالطة، ضو تع وإعادو المزاتا وضقاساام

  ا هتمام،  م   ضستحق  ما  المرأو  قضاتا  ضولع

 غالب  في  فخنه  اهتماام  م   هنااك  اان وإذا

ا  تاخرار  األحياان
ً
   طاابعا

ً
ا  م ساااااااساااااااياا

ً
 وقاانونيا

ا،
ً
  الثقاافياة المرجعياة  جوهر  تمس    شاااااااكليا

 للسلوك والمواق .

عناد ضوقيع اضفااقاات الساااااااالم تمك  قول  ) -

أ  شاايء ع  الحروب سااوى انها انتهأل ، 

مع ان ا ضفاااقااات قااد ضنهي حااالااة العن   

المسااااااال  المنسم ذلا  ان القرى والبلادات  

واألرا   مااادمرو  ضكون  ان  تمك   والمااادن 

او مزروعااة   الزراعيااة ملوبااة بمواد ايماااوتااة

والطر  والجساااااااور غير سااااااااالكاة   بااأللةاام

والمدارس والمساتشافيات مجرد ااوام م   

األنقااا وسااااااايحتااج النساااااااي  ا جتمااعي  

عامالايااااة   الاع  لالاماجاتاماع واألمااااة  الاماماز  

دقيقاااة ود وباااة إلعاااادو اللحماااة الياااه اماااا  

ا جسااااااااام والنفوس المثزناة باالجراح لكا  

م  المقااضلي  وضاااااااحااتااهم فقاد تصاااااااعاب 

م     إصاااااااالحهااا وقااد ضحتاااج الع سااااااانوات

الكبير م     ا نتشاااارالعناتة الدقيقة ، بم ان  

لألسااااااالحااة في الشاااااااوارع والبيوت تهاادد  

تتصاااااعد جرانم الشااااوارع والعن  ا ساااار   

الع مسااااااتوتات جدتدو م  الفت  ذل  ان 

المقااضلي  الساااااااابقي  المادربي  علع القت   

باالبنااد  والماد  وعع ضادمير ماا تزاافون 

دا مناه وعلع ارار ماا ترتادون تمثلون ضهادتا

ضشااااااا   لم  مااااا  والماجاتاماع  لألسااااااار  طوتال 

م الالعن  وإعاادو 
 
النفوس وماا لم تبادأ ضعل

ضعلمه وما لم ضوجد سااب  للعيش واسااب  

الر   وغالبا ما تجلب السلم معه مستوتات  

مرضفعة م  العن  الجنسااااي ضااااد النساااااء  

والفتيااات وتترك األسااااااار التي تقوم علع  

امورها نساااء او أطفال ضصااارع لتبقع علع  

لحيااااو في عاااالم تحتكر فياااه الرجاااال قياااد ا

 .ivالحقو  والموارد( 

والاننننن      المرأةاإلطا  ال ولي لموضنننننو   

 وانم   

منار وقاأل مبكر ضرسااااااازاأل قنااعاة المجتمع   -

الادولي باالحي  الار  طاالماا عاانتاه وضعاانياه 

النسااء ابناء وبعد النزاعات المسالحة إضاافة  

ضلعباااه  ان  الممك   الااار  م   الااادور  الع 

النزاعات واحالل الساااالم  النسااااء في فض  

ا م    قرار مجلس  تك   لم   1325وعلياااه 

األول في هاارا ا ضجااا  وانمااا   2000لعااام  

جااء ضتوتجاا لجهود ساااااااابقاة بارلهاا المجتمع  

الاادولي لتزفي  العاابء وا عتراف بااالاادور 
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النزاعاااات، ورد في    للمرأوالباااار    حااا   في 

دتباجة القرار)..وإذ ت اد مجددا الدور الهام  

ي منع النزاعااات وحلهااا  في بناااء  ف  للمرأو

الساالم وإذ تشادد علع أهمية مسااهمتها  

المتكااف اة ومشااااااااراتهاا الكااملاة في جميع  

الجهود الرامية الع حفظ السااااااالم واألم   

وضعزتزهماا وعلع ضااااااارورو  تاادو دورهاا في  

الصاااااااراعااااات   باماناع  الاماتاعالاق  الاقارار  صاااااااناع 

 .vوحلها(

 2000سا     1325ق ل استماد القرا    (أ

المجتمع الادولي قاد عزم علع اضزااذ ااان   -

ما تمك  م  اج  حماتة الحقو  اإلنساانية  

للمرأو رصااااوصااااا أوقات النزاعات المساااالحة 

منار وقاأل مبكر ولعا  المحطاات الرنيساااااااياة 

في هاارا ا ضجااا  اااانااأل بااار و وبقوو مناار  

 1949اعتماااد اضفاااقيااات جني  األربع عااام  

إضاافة    1977وبروضواو ضها ا رتيارتة عام  

  1975لع  ارتيار السانة الدولية للمرأو عام  ا

لياة للقضااااااااء  وواارلا  اعتمااد ا ضفااقياة الاد

علع جميع اشاااكال التمييز ضاااد المرأو عام  

المتعلق    1979 اإلعالن  اعتماااااد  وااااارلاااا  

، ضوج هرا   1993بمناهضاة ضاد المرأو  عام  

النشااااال مع انعقاد الم ضمر العالمي الرابع 

  نعقاد فيا  –  1995للمرأو في بكي  عاام  

  سااااااابتمبر أتلول  15-4   الفترو  رالل  بيجي 

واااان موضاااااااوع المرأو والساااااااالم   -1995

واألم  احد المحاور األسااااساااية في برنام  

إس ن  الم ضمر و حقا في ما تعرف باااااااااااااا )

ع    ( ضنااااولاااأل   viومنهننناج سمنننل  حياااث 

موضاوع المرأو والنزاع  149  – 131الفقرات  

المساال  ووضااعأل سااتة اهداف اسااتراضيجية 
 اءت علع الشك  التالي :ج

 ) تاادو  -1- الهادف اإلساااااااتراضيجي هااء .1
مشاااااااااراااة المرأو في حاا  النزاعااات  
وصانع القرارات وحماتة النسااء الالني  

الااناازاعااااات   ظااروف  ضااحااااأل  تااعشااااااااا  
المسااااالحة وغيرها أو الالني تعشااااا  

 جنبي( ضحأل ا حتالل ا
ا ساااااااااتااراضاايااجااي هاااااء .2   -2- الااهاااادف 

الااعسااااااااكاارتااااة ) الااناافااقااااات  ضاازاافاايااض 
 المفرطة والحد م  ضوافر األسلحة(

 )ضشجيع  -3-الهدف ا ستراضيجي هاء   .3
أشاااااااكااال حاا  النزاعااات باادون عن   

حاادوث انتهااااااات لحقو    والحااد م 
 اإلنسان في حا ت النزاع(

)ضشجيع   -4-الهدف ا ستراضيجي هاء   .4
مساااااااااهمااة المرأو في إتجاااد بقااافاة  

 سالم(
)افالة    -5-الهدف ا سااااتراضيجي هاء   .5

الحمااااتاااة والمسااااااااااعااادو والتااادرتاااب  
لالج اات والمشاااااااردات الالني بحااجاة  

وارل  المشاااردات   إلع حماتة دولية
)
ً
 دارليا

)ضقدتم   -6- الهدف ا سااتراضيجي هاء .6
فااااي   الااااماااارأو  إلااااع  الاااامساااااااااااعاااادو 
المسااتعمرات واألقاليم غير المتمتعة  

 بالحكم الراضي

النننن ولني   (  األمن   من نلنم    1325قنرا  

 والقرا ا  ال حقة  

  األما   ماجالاس  اعاتامااااد  ،2000  عااااام  فاي -

 بشااااااااخن  1325  القرار  المتحادو  لألمم  التاابع

 إلع  تدعو  والر   واألم ،  والساااااالم  المرأو

  المنسور  وإدمااااج  المرأو  مشاااااااااارااااة   تاااادو

 ضبارلهاا  التي  الجهود  اا   في  الجنساااااااااني

 الساااالم  ضحقيق  سااابي   في  المتحدو  األمم

  في  المرأو  مشاااااراة  ذل   في  بما)  واألم 

  والمنسور  والساااااااالم  القرار  اضزااااذ  عملياااات

 الساااااااالم وحفظ  التادرتاب  في  الجنسااااااااني

  في  الجنساااااااااني  المنسور  مراعاااو  وضعميم

(.  المتحاادو   باااألمم  الزاااصاااااااااة  اإلبالغ  نسم

  األم   مجلس  اعتماااد  الحي ،  ذلااا   ومنااار

 
ً
  بااااالااماارأو  الاامااتااعاالااقااااة  الااقاارارات  ماا   عااااددا

  اعتمد ،2008  عام  وفي.  واألم  والسااالم

 وهاو  ،(2008)  1820  الاقارار  األما   ماجالاس

  لالاعانا   لالاتصااااااااااد   مازصاااااااص  قارار  أول
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  قرارات  ورازت.  النزاع  حا ت  في  الجنسااااااي

 1889  ،(2009)  1888  الالحقاااة،  المتاااابعاااة

  الاعانا   ماناع  عالاع  ،(2010)  1960،(2009)

 لااه،  والتصااااااااد   بااالنزاع  المرضب   الجنساااااااي

   وأنشاااااااخت
ً
 لألمم  التاابعاة  اآللياات  م   عاددا

  الممثاااا   ضعايايا )  الةاااااتااااة  لهاااار   الماتاحاااادو

  في  الجنساااااااي  بااااالعن   المعني  الزاااااص

 وضعزتز   الرتااادو  ضااخمي   بهاادف  النزاع  حااا ت

  المتحدو  األمم  ءليات  بي   ما  في  التنساااااايق

  ضااااد  الجنسااااي  العن  إنهاء  ودعم القانمة

  وإنشااااااااااء   الحكومااات   مع  بااالتعاااون  المرأو

 والعن   القانون بساايادو  معني  ربراء  فرتق

  تعم   والار   النزاع،  حاا ت  في الجنساااااااي

 وتسااااااااعاد  األرا  علع المتحادو  األمم  مع

 سااااااايااادو  ضعزتز   علع  الوطنيااة  السااااااالطااات

  مساااااااتشااااااااارت   وضوظي   وضعيي   القاانون 

  اآلليااات  وإنشاااااااااء  المرأو   حماااتااة  لشااااااا ون

 .واإلبالغ والتحلي  بالرصد الزاصة

(  1325)  رقم  األم   مجلس  قرار  ضبني  تعتبر -

  لتطور  باالنساااااااباة  فااصااااااا   ور   حاد  بمثااباة

  حيث والساالم،  األم   وقضااتا  المرأو  حقو 

  ضصاااااادر وقانونية  رساااااامية وبيقة أول  تعتبر

  أطراف م  فيهاا تطلاب  األم ، مجلس  ع 

  مشاراتها  ودعم  المرأو،  حقو   احترام  النزاع

  البناء إعادو  وفي الساااالم،  مفاوضاااات  في

 .والصراع النزاع مرحلة ضلي التي وا عمار

ا(  1325)القرار    تعاد
ً
 للمرأو  باالنساااااااباة  مهما

  قرار  أول  ألنااه  العااالمي  المساااااااتوى  علع

  ضاجاربااااة   ربا   إلاع  تاهاااادف  األما   لاماجالاس

 بمسااااااخلة  المساااااالحة  النزاعات  في  النساااااااء

  الااادوليي   واألم   الساااااااالم  علع  الحفااااع

 :إلع دعا حيث

  جميع  في  المرأو  مشاااااااااارااااة   تاااادو •

  عمليات  وفي  القرار،  صاانع  مسااتوتات

  بقوات  والمشاااااااارااة  الصاااااااراعاات  حا 

 .المفاوضات وفي السالم حفظ

  الجنادر لقضااااااااتاا  ا ساااااااتيعاابياة القادرو •

  حفظ  عملياااات  في  العااااملي   لااادى

 .عليها والتدرتب السالم

  أوقاااات  في  الجنااادر  قضااااااااااتاااا  ضنااااول •

 وإعاااادو  الجيش  وضسااااااارت   الساااااااالم

 .اإلدماج

  الاماااادنايايا    الساااااااكااااان  حاقاو   احاتارم •

ا والمشردت  والالج ي 
ً
 .دارلي

  الجسااااااااد   العن   م   المرأو  حمااتاة •

 .والتمييز 

  وقعأل  التي  الجرانم  ع   العفو  ضجنب •

 .المرأو ضد الحرب في

 2000  عاام أاتوبر  في  القرار  صااااااادور  ومنار -

  في  لتنفير   الزطوات  م   العدتد  اضزاذ ضم

  رط   اعتماااد  ذلاا   في  بمااا  العااالم  أنحاااء

 دولة  اول  العرا   واان  للتنفير  وطنية  عم 

 بوضاع  افرتقيا وشامال  األوسا   الشار   في

  القرار  لتنفياار  وطنيااة  عماا   رطااة  واعتماااد

  2014 عام وذل 

باادأ   200في عااام    1325بعااد ضبني القرار   -

مجلس األم  الاادولي بوضاااااااع موضاااااااوع 

المرأو والساااالم علع جدول اعماله وضبنع  

بااااان   سااااااابعالمجلس   ضقر  قرارات مكملااااة 

)العن  الجنسااااااي اان و  تزال تسااااااتزدم  

في بعض الساااااااياااقااات اااخسااااااالوب حربي  

اهااااداف عساااااااكارتااااة  ضاحاقاياق  مانااااه  الاةارا 

سااااي  وسااااياسااااية وبالتالي فان العن  الجن

تتطلب اساااتجابة ضكتيكية امنيا واساااتراضيجية  

ساااااياساااااية وتعني هرا ان تدرج مفاوضاااااو  

الساالم والوساطاء مساخلة العن  الجنساي  

والقرارات   الساااااااالم،  اعماااال  جااادول  علع 

لالاقارار   الاالحاقااااة   2000     1325الساااااااتااااة 

 viiهي:

: وهو اول قرار  2008لعاام    1820القرار  .1

م  مجلس الم  تقر بالعن  الجنساااي  

اااااخسااااااالوب حربي  بااااالنزاعااااات  المرضب  

وتعتبر منع وقوعه عنصاارا أساااساايا م   

 عملية حفظ السالم وا م  العالميي .

: تعد هرا القرار  2009لعام    1888القرار   .2

بمثابة متابعة للقرار الساااااابق حيث تعز   

ضطبيقاه واحاد الجواناب الهااماة في هارا  

انهااااء   اناااه شااااااااادد علع أهمياااة  القرار 
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اعام  أساااااساااي    اإلفالت م  العقاب

العودو  النزاع وضجناااب  انهااااء  اجااا   م  

 اليه.

هاااارا  2009لاعااااام    1889الاقارار   .3 فاي   :

القرار طلاااب مجلس األم  م  األمي   

العام وضااااااع م شاااااارات  سااااااتزدامها  

علع المساااتوى الدولي لمتابعة ضنفير  

 .1325القرار 

هاااارا  2010لاعااااام    1960الاقارار   .4 تاوفار   :

العن    القرار نسااااماااا للمسااااااااااءلاااة ع  

 ي المرضب  بالنزاعات.الجنس

ت ااااد هااارا  2013لعاااام    2106القرار   .5  :

بايا   الامساااااااااااواو  أهامايااااة  عالاع  الاقارار 

الساااااااياااااساااااااي   والاتاماكايا   الاجانسااااااايا  

وا قتصااد  للمرأو في الجهود الرامية  

الع منع العن  الجنساااي في النزاعات  

 المسلحة وحا ت ما بعد الصراع.

: تشاااااااادد هارا  2013لعاام    2122القرار   .6

لة في ضنفير القرار  القرار علع المسااااااء

واهمية اشاراك المرأو في جميع   1325

مراح  منع الصراعات وحلها وا نتعاش  

 منها.

: تضاااااااع هاارا  2015لعااام    2242القرار   .7

القرار جااادول اعماااال المرأو والساااااااالم 

وا م  اعنصااااااار رنيساااااااي في جهود  

مواجهااة ضحاادتااات السااااااايااا  العااالمي  

الحااالي بمااا في ذلاا  التطرف العني   

خ وا عاداد غير المسااااااابوقاة  وضةير المناا

م  النا حي  والالج ي  وتوضااااا  الرواب  

  الموضااااااوعية بي  مشاااااااراة المرأو م 

ناحية والساااالم واألم  المساااتدام م   

 ناحية أررى. 

الل نة الم ن ة عالقضننال سلب جم ع   ( ج

 اشكاا التم    ض  المرأة )ا  او(

، اعتماادت اللجنااة المعنيااة  2013في عااام   -

ضااااد المرأو التوصااااية  بالقضاااااء علع التمييز  

، التي ضوفر ضوجيهااات موبوقااة  30العااامااة  

للدول األطراف في اضفاقية القضااااااء علع  

التمييز ضااااااد المرأو بشااااااخن جميع اشااااااكال 

التشاارتعات والسااياسااات وغيرها م  التدابير  

المنااساااااااباة لحمااتاة واحترام وإعماال حقو   

اإلنسااااااااان للمرأو في حااا ت النزاع وعاادم 

التوصااااااايااة العااامااة رقم   ا ساااااااتقرار. وفي

ضاد المرأو،   المتعلقة بالعن  الجنسااني 35

ر  19)ضحادتاث للتوصاااااااياة العااماة رقم  
ر
(، ضارا

اللجنة بخن العن  الجنسااااااني ضاااااد النسااااااء 

 بموجاب ا ضفااقياة  
ً
والفتياات تشاااااااكا  ضمييزا

وبااالتااالي تتضااااااام  التقيااد بكاا  ا لتزامااات  

النااجماة ع  األعماال أو اإلغفاا ت ساااااااواء 

م  قباا  الاادول أو الجهااات الحكوميااة م   

غير الادول م    جهاة، والجهاات الفااعلاة م 

جهة أررى. وضشك  ا ضفاقية والمعاهدات  

األررى لحقو  اإلنسااااان األساااااس الوطيد  

لتنفيار قرارات مجلس األم  بشاااااااخن المرأو 

جامايع   أن  إلاع  بااااالاناسار  واألما   والساااااااالم 

الشااااااواغ  المعرب عنها في هر  القرارات  

ضوجاد شاااااااواغا  منااظرو لهاا تجر  ضنااولهاا 

 .ةفي المواد الموضوعية لالضفاقي

  وعنال  المات امة  التنم ة   اه اف (د

 الماالمة  الم تم ا 

  لماا التنمياة رطاة  حول المفااوضاااااااات بادأت -

  وانتهااأل  2015  تناااتر  في  2015  عااام  بعااد

 وبيقاة  واعتمادت.  2015  أغساااااااطس  في

  للتنميااة  المتحاادو  األمم  قمااة  في  نهااانيااة

حيااث    2015  سااااااابتمبر  في  المساااااااتاادامااة

 الجمعياااة  في  193  ال  البلااادان  اعتمااادت

 أعمااااال  جاااادول  المتحاااادو  لألمم  العااااامااااة

 ضاحاوتاااا    الاماعاناون  2030  لاعااااام  الاتانامايااااة

  لعااام  المساااااااتاادامااة  التنميااة  رطااة:  عااالمنااا

 92  هرا  األعمال جدول  وتتضاااااام  . 2030

  التنمياااة  أهاااداف  51  الفقرو  وضحااادد.  فقرو

 169  م  بها ترضب   وما 17  ال  المساااااتدامة

 viii.غاتة

  هي  التي  المتحاادو  األمم  واااا ت  وقررت

 اإلنماانياة  المتحادو األمم  مجموعاة م   جزء

  أهااداف  لتوصاااااااياا   مساااااااتقلااة  حملااة  دعم

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/35&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/35&Lang=en
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  جمهور  إلع  الجادتادو المساااااااتاداماة  التنمياة

 مشاااااااروع  الحملاة،  هر   وحسياأل. أوساااااااع

  الشااااااارااات  م ساااااااسااااااااات  بادعم   الجميع

 األررى الدولية والمنسمات

  وحقو   وا ساتقرار  ضشاك  عوام  الساالم -

  علع  القاااانم  الفعاااال،  والحكم  اإلنساااااااااان

العوام  األساااسااية للتنمية   القانون  ساايادو

المساااااااتدامة، وقدر ضعلق ا مر بموضاااااااوع 

الورقاااة حول دور   في ضحقيق    المرأوهااار  

نجتزئ هنا    فخنناهرا الهدف والساااااعي اليه  

المقاصاااااد ذات الصااااالة بالهدف الساااااادس  

تاكارس   الاااار   الاماجاتاماعااااات  عشااااااار  لاتاعازتاز 

السالمية والشااملة م  أج  ضحقيق التنمية  

المسااااتدامة، وضوفير إمكانية الوصااااول إلع 

العدالة للجميع، وبناء م ساااااااساااااااات فعالة 

جاماياع   عالاع  لالامساااااااااااءلااااة  وراااااضااااااااعااااة 

المساااااااتوتاات. إن الحاد م  الجرانم العنيفاة 

وا ضجار بالجنس والسااازرو وإسااااءو معاملة  

األطفاال أهاداف عاالمياة واضاااااااحاة. وتقيم 

المجتمع الدولي الساااااالم والعدالة وتدعو 

م قضااانية أقوى م  شااخنها إلع إقامة نس

إنفاذ القواني  والعم  علع إقامة مجتمع  

 
ً
ا وعد 

ً
وضرد مقاصااد هرا الهدف    أاثر ساالم

بمااا تلي قاادر ضعلق ا مر بموضاااااااوع هاار   

الورقاة واماا ضم وضاااااااعهاا م  قبا  األمم  

 ixالمتحدو 

 أشاااااااكاااال  جميع  م   ابير  بقااادر  الحاااد (أ

  معااد ت  م   بااه  تتصااااااااا   ومااا  العن 

 مكان ا  في الوفيات

 ساااااوء  م   األطفال  له تتعرا  ما إنهاء ( ب

 بالبشااااار  وا ضجار  وا ساااااتةالل  المعاملة

 والتعرتب  العن  أشكال وجميع

  الصااااعيدت   علع القانون  ساااايادو  ضعزتز  ( ج

واافااااالااااة  الاوطاناي   ضاكااااافا   والاااادولاي 

 العدالة إلع الجميع لوصول الفرص

  غير  التاااادفقااااات  م   ابير  بقاااادر  الحااااد ( د

  وضعزتز  واألساااالحة، لألموال المشااااروعة

 وإعادضها المساااروقة  األصاااول  اساااترداد

جميع  الجرتمااااة  أشاااااااكااااال  ومكااااافحااااة 

  2030المنسمة بحلول عام 

 وشااااافافة  فعالة  م ساااااساااااات إنشااااااء ( 

  جميع  علع  للمسااااااااااءلاااة  ورااااضاااااااعاااة

 المستوتات 

  نااحااو   عاالااع  الااقاارارات  اضاازاااااذ  ااافااااالااااة (و

  للجميع  وشااااام   لالحتياجات  مسااااتجيب

  جاماياع  عالاع  وضاماثايالاي  وضشااااااااااارااي

 المستوتات

  في  بمااا  للجميع،  قااانونيااة  هوتااة  ضوفير ( 

 المواليد ضسجي  ذل 

  المعلومات  إلع  الجمهور وصاول  افالة ( ح

   الحرتااات األساااااااااسااااااايااة،  وحماااتااة
ً
  وفقااا

 الدولية وا ضفاقات الوطنية للتشرتعات

  غايار  والساااااااياااااسااااااااااات  الاقاوانايا   ضاعازتاز    ( ال

هااااا  الاتامايايازتااااة
ُ
الاتانامايااااة  وإنافاااااذ   لاتاحاقاياق 

 المستدامة

ومنع   الانننننن    عنال  الي  المرأة  مشننننننا  ة

  شو  الن اسا   

الاااادولاي - ا ما   ماجالاس  الاع  ضاقارتار    xفاي 

  افاااالاااة  تشاااااااير األمي  العاااام الع ان )إن

  ضعد    الساااااااالم  بنااء  في  المرأو  مشااااااااراة

، فحسااااااااب  والفتااو  للمرأو  حقو   مسااااااااخلاة

دعم   في  األهميااة  بااال   شااااااارتاا   فااالمرأو

 :وهي الدانم، للسالم الثالث الراانز 

 .ا قتصاد  ا نتعاش -

 .ا جتماعي التماس  -

  السياسية. الشرعية -

 نموا  األسااااارع  ا قتصاااااادات   م   عدد  واان

  قد  الماضااي القرن  نصاا   رالل في العالم

 ونبع  النزاع.  أنقااا  بي   م   صاااااااعود   بادأ

  دور  تاادو  م  جزنياا  ضلا  ا قتصاااااااادات نجااح

  األعمال  ومباشرو  والتجارو  اإلنتاج  في  المرأو

  الفتيااات  ضعليم  ضعزتز   الحرو، وشاااااااماا  ذلاا 

  علع  المرأو  حصاااول إمكانية  في والتوساااع

  تتعلق  وفيماا. وا نتماان الزراعيي  اإلرشااااااااد

  األم   مجلس أقر  ا جتمااعي، باالتمااسااااااا 

 ض دته تمك  أن  الر   األساااااااسااااااي بالدور

 النساااااااي   إلع  اللحماة  إعاادو  في  النساااااااااء
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  م   نساااااااباة  النساااااااااء  ا جتمااعي، وضكرس

  للنفقاات  الرجاال  تكرساااااااه  مماا  أابر درله 

وأفراد    أطفااااله   أ   األسااااااار،  ضفياااد  التي

  مواصلة  أج   وم .  الممتدو  القرابة  شبكات

 ضحتاج  األساااسااية،  المهمة  بهر   ا ضااطالع

إلاع   الازاااادمااااات  عالاع  الاحصااااااااول  الامارأو 

 وإلاع  الاماناتاجااااة،  واألصاااااااول  ا جاتاماااااعايااااة

 الدولة،  إلع م سااااسااااات الوصااااول إمكانية

 المعيشااااااية  األساااااار  واقع  مع  ضتواءم  التي

مشاااااااارااة   فا ن وأريرا،.  األنثع ضعيلهاا التي

  الاماااادنايايا   الاقااااادو  ما   باااااعاتابااااارهااااا  الامارأو

 أشاكال  إلع  ضشاير  العموميي   والمسا ولي 

 والحكم، مجالي الساياساة  في  شامو   أاثر

 ف ن  المقاب ،  وفي.  األشاكال  ضل   وضشاجع

 أتنما تكون  سااالبا ضتخبر  الساااياساااية الشااارعية

 العامة،  المناصااااب  في  ناقصااااا المرأو  ضمثي 

نتها   وأتنماا
ُ
  وتفلاأل  والفتااو  المرأو  حقو   ض

  انحااادار  هي  فاااالنتيجاااة  العقااااب  الجنااااو م 

 ساااااااياااادو  وضااادهور  الحكوماااة،  في  الثقاااة

 دعم  حشاااد  في و تادو الصاااعوبة القانون،

 ظروف  وهي  الجمااااعي،  للعمااا   الجمهور

 .المستدام السالم ضقوا

 المرأو  مشاراة   تادو  إلع  الرامية  الجهود  إن

الااناازاعااااات    نشااااااااوب  ماانااع  عااماالاايااااات  فااي

 نحو  علع ضرضب   منها  والتعافي وضسااااوتتها

 إلاع  الارامايااااة  بااااالاجاهاود  ضاجاااااهالااااه  تاماكا    

 إلع  وبالحاجة  المرأو،  النزاع علع  أبر  معالجة

 بناااء  مجااال  في  جنساااااااااني  منسور  اعتماااد

ضتراب   تتكرر  مااااا  واثيرا  الساااااااالم.   في  أن 

 وهي: الثالبة، العناصر ضل  مفرغة حلقة

 المرأو. مشاراة -

 الجنساني. التحلي  ضطبيق -

  .المرأو ألولوتات ا ستجابة -

  فا قصااااااااء  النزاع.  انتهااء  بعاد  ماا  مرحلاة في

  الساالم  ضصاميم اضفاقات  عمليات  ع   المرأو

 إتالء  عااادم  غاااالباااا  تعني  ا نتعااااش  وأطر

  المسااواو بي   عدم أوجه  لجبر  ااف  اهتمام

  الر   األم    نعدام  والتصااااد   الجنسااااي 

ع     لاارلاا   ونتيجااة  المرأو   منااه  ضعاااني
َّ
لب
ُ
  ض

  ا ساااااتفادو  عدم  وتساااااتمر  احتياجات المرأو

 ضحوتاا   علينااا  وتجااب  .ضهاااقاادرا  م   الكاااملااة

  مثمرو،  إلع حلقاااة  المفرغاااة  الحلقاااة  ضلااا 

 صااااااانع  في  المرأو  مشاااااااااراااة  ضجلااب  حتع

   منسورا  الساااااااالم
ً
  التزطي   في  جنسااااااااانياا

  ع  تسااافر  مما  النزاع، انتهاء  بعد  لمرحلة ما

  علع  القادرو  وضعزتز   للمرأو  النتاان   ضحساااااااي 

  األجا  في  بنااء الساااااااالم  في  المشاااااااارااة

 .الطوت 

  المساااااااااهمااة  علع  المرأو  بقاادرو  اإلقرار  إن -

  التي  والعقباات  المساااااااتادام الساااااااالم  في

  تتطلاب  بارلا   القياام  في محااولاة  ضواجههاا

 
ً
 اساااااااتعااادو  تتجاااو   الساااااااالم  بناااء  إ اء  نهجااا

  ف عادو.  م  قب   قانما  اان  الر   الوضاااااااع

 ولكنها  هانلة،  مهمة  ضشك  النزاع  بعد  البناء

 علع نحو  البناء  فرصااااةا إلعادو  ضمث   أتضااااا

 المرأو  لوضع  بالنسبة  صحي   وذل .  “   أفض 

الهياا    وجودو الدولة  م سااااسااااات  وقدرو

  فيجب  بسااااواء.  سااااواء  المادتة  األساااااسااااية

 أشاااااكال  لك   التصاااااد   الساااااالم  بناو  علع

عااادم  بماااا  السلم،   بي   المساااااااااااواو  فيهاااا 

.  الجنس   أسااااااااس  علع والتمييز   الجنساااااااي 

 باااألدوار الجاادتاادو  ا عتراف  ذلاا   وتتطلااب

  رالل  النسااااااااء  بهاا  ضضاااااااطلع  ماا  اثيرا  التي

  عنااااصااااااار  أو  محاااارباااات،  ن  بصااااااافتاااه  النزاع،

  ناشااطات أو  أساارها،  ضعول  اقتصااادتة فاعلة

  .المجتمع   ر دا المصاااالحة  في  مشااااراات

  العناااصااااااار  علع  النزاع تجااب  أعقاااب  وفي

  أ  الساااااواء  علع  والدولية الوطنية  الفاعلة

  مرضباة أدنع  إلع  المرأو  إعاادو  علع  ضتواطاخ

  الارجاااا   تاعاتابارهااااا  الاتاي  باااااألدوار  لاتضاااااااطالاع

  التمساااااااا   ضضااااااام   أن  تجااب  باا   مقبولااة،

  فيها  بما اإلنساااااان  الدولية لحقو   بالمعاتير

  التمييز  أشاااكال  جميع  علع  القضااااء  اضفاقية

 المرأو ضد
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احت ناجنا  المرأة الي مرحلنة منا ع ن  ا تهنال  

الن ا  والتح يا  التي ت ترض مشنننننننا  تها  

 الي عنال الا  

األما    - ماجالاس  الاع  ضاقارتار   لاعااااام    xiفاي 

ت اااد األمي  العااام لألمم المتحاادو    2009

فترو   النزاع  انتهااااء  بعاااد  ماااا  فترو  ان  علع 

حرجااة علع عاادو اصاااااااعاادو بمااا في ذلاا   

انهاااا  حياااث  باااالنسااااااااااء  المتعلقاااة  المحااااور 

 مزتدا  والفتيات النسااااااااء  احتياجات  وضتطلب)

  اإلنعااش ربماا جهود أن  حياث  ا هتماام،  م 

 وضتي .  الرجاا    حتياااجااات  األولوتااة  ضعطي

 بالةة فرصااااااة  المبكرو  الصااااااراع  بعد  ما  فترو

  م   لالساااااااتفاادو  للمرأو  األهمياة باالنساااااااباة

  التي  الجنسااااي   بي   العالقات  في  التةيرات

 ضكون  ربماا  الصاااااااراع والتي  أبنااء  ضحادث  قاد

  قياادتاة  باخدوار  فيهاا  اضاااااااطلعاأل  قاد  المرأو

  .التقلياادتااة   غير  بااالعمااالااة  أو  المجتمع  في

  م   القاادو  مع  للعما   الادرالء  ميا   ولك 

  وا قتصااااااااااد،  الحكم  مجاااا ت  في  الرجاااال

 المرأو  قادرات  أن تعني قاد  ،بهموا عتراف  

 العاام  القرار  صااااااانع  في  المشاااااااارااة  علع

  علع  ضحصاا      ا قتصاااد  قد  وا نتعاش

  وتمك . التموتا   أو  ا عتراف  م   تكفي ماا

  في السااااااايااقات المرأو  ضهميش  تتفااقم أن

  شاك   قد  الجنساي  العن   فيها تكون  التي

إلع   ذل   في د   للصااراع، الرنيسااية  الساامة

 والامارااز   الاعااااامااااة  الساااااااالمااااة  إضاااااااعاااااف

  مجلس  أشاااااااااار  واماااا.  للمرأو  ا جتمااااعي

  اسااااااتمرار  ف ن  ٢٠٠٨    ١٨٢٠  في قرار   األم 

  عقباات  تشاااااااكا   والتمييز   والتزوت   العن 

 وإساااااااهاامهاا  المرأو  مشااااااااارااة  طرتق  في

 انتهااااء  بعاااد  العااااماااة  الحيااااو  في  الكاااامااا 

  ساالبي له أبر تكون  قد  الر   األمر  راع،الصاا

  الاااادانامايا   واألما   الساااااااالم  عالاع  راطايار

 بناااء  ذلاا   في  بمااا  الاادانمااة،  والمصااااااااالحااة

 .الصراع انتهاء بعد ما في فترو السالم

األما    - ماجالاس  الاع  ضاقارتار   لاعااااام    xiiفاي 

تشاااااااير األمي  العاام لألمم المتحادو   2010

 انتهااء بعاد  ماا  حاا ت  في النسااااااااء الع )إن

  م   وما متجاانساااااااة،  ف اة تشاااااااكل      اعنز ال

  م   أ   في  اإلنساااالك  ضمام  ضنسااال امرأو  

  تواجه   ات  السااااااااابق  فاالمحاارباات.  الف اات

  ا لتحا  إلع  عندما تسااااعي   فرتدو  عقبات

  المدنية.  الحياو  إلع  العودو  أو  األم   بقوات

 أما.  مساااااعدو راصااااة إلع  تحتج   واألرام 

  والنسااء  والجنسااني،  الجنساي  العن   ضاحاتا

المصااااااااااباااات    أو  اإلعااااقاااة  ذوات  والفتياااات

  متال ماة البشااااااارتاة  المنااعاة نقص  بفيروس

  فيتحمل   ،(اإلتد )  المكتساب  المناعة نقص

 النفساااااااياة  الصااااااادماة  م   معاانااو إضاااااااافياة

  م   للمزتااد  عرضاااااااااة  تتراه   ممااا  والتمييز 

  عليه  تجب  والمشااااردات دارليا.  التهميش

 أتضااااااااا  وتجااب.  بعينهااا  ضحاادتااات  مع  التكي 

وا راتاالفااااات   بااااالافاوار   اإلقارار   الاطاباقايااااة 

 .والعرقية الدتنية

الني   الننن ا   لن نمنلن ننننة  النتننننا ينفني  الاننننننن ننننال 

  ال رال    اج ا  ا ايا    الخ

اان عدم ا سااااتقرار األمني والسااااياسااااي  -

وا قتصاااااااااد  الار  عااشااااااااه العرا  بعاد 

  2003ساااااااقوال النسااام الااداتاااضور  ربيع  

السااامة البار و للتجربة الدتمقراطية الناشااا ة 

الاااادتاناي   الاتشاااااااااادد  ضايااااارات  ضاناااااماي  وماع 

 –خنواعها واساتزدام لةة القوو واألسالحة ب

األسالحة الزفيفة والمتوساطة والمفززات  

بادل ا حتكاام الع احكاام   –ونشااااااار الرعاب  

الدتمقراطية اخساااااااليب للحياو، وقد ضوجأل 

هر  األنشاطة باحتالل مناطق واساعة م   

 .2014العرا  في حزتران عام 

المزعوم    الداعشايوما بي  رطبة الزليفة  -

في    2014توليو ضمو   5توم الجمعة في  

تاوم  جاااااما وبايا   الاناور   اول   9ع  ااااااناون 
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بماة العادتد م  الوقفات    2017دتسااااااامبر  

لحياو النسااء والوضاع اإلنسااني بشاك  عام  

في الموصاااا  وما حولها وبمة العدتد م   

ا نتهااات التي طالأل ا نسااااان علع هر   

األرا ضرقع ألن ضعتبر جرانم ضاد اإلنساانية 

ولعاا  بعض ا قتباااسااااااااات التاااليااة نماااذج  

وضاااع اإلنسااااني ابناء وبعد انتهاء  ضوضااا  ال

 النزاع المسل :

  احتااا   ،2014  حزتران تونيو  10  )وفي .1

 باانياة  الموصااااااا ،  مادتناة  داعش  ضنسيم

ة  الاماااادن  اابارى
ل
  الاعارا ،  فاي  الساااااااناياااا

 أصااااااابحاأل.  نينوى محاافساة وعااصاااااااماة

  شااامال  في  ضقع  التي  نينوى  محافسة

 ساااااااكاااااناهااااا  ضاعااااداد  وتابالا   الاعارا   غارب

  لطموحات ضجارب  حق  نسامة،  مليوني

  وهكاارا.  دولااة  داعش باا قااامااة    ضنسيم

  واإلدارتااااة  الامااااالايااااة  الاناسام  ضاةايايار  ضام

داعش      ضفساااااااير  لتعكس  والقااانونيااة

 ومع.  اإلساااااااالميااة  الشااااااارتعااة  ألحكااام

   وقضاااااااماااه  التنسيم  ضقااادم
ً
  م   مزتااادا

حقأل  األراضاي،
ُ
 أو  شايعية  مجتمعات  سا

.  باخاملهاا   الساااااااني للمارهاب معاارضاااااااة

  مثاا   ودتنيااة،  عرقيااة  أقليااات  ووقعااأل

 ،  تزتدتي ألوا  المساايحيي 
 
ب
 

  الرت  والشاا

 
ل
 شااعانرهم  ممارسااة  في  حقوقهم ضعد

 الاادساااااااتور  بموجااب  مصاااااااونااة  الاادتنيااة

 شااااااانهاا  التي  للحملاة  ضاااااااحياة  العراقي،

  عبر  أراضاااااااياه    لتطهير  داعش    ضنسيم

.  إسااالمية   غير  ضخبيرات  أ   علع  القضاااء

  باااا جراءات  إعاااادامهم  ضم  فااااالشااااااايعااااة

ضاااااااعااأل  فيمااا.  موجزو
ُ
  علع  عالمااات  و

  دفع  علع  وأجبروا  المسااااااايحيي   منااا ل

  في  ا ساااااااتمرار  م   ليتمكنوا  4  الجزتااة

  وفي أعقاب.  دتنهم  شااااعانر  ممارسااااة

  تلباااث  لم  الموصاااااااااا ،  مااادتناااة  احتالل

  األتزتادتي   بااساااااااتهاداف  بادأ  أن التنسيم

     صنفهم  الرت 
ً
  م مني .  غير    و    افارا

 هاجم  ،2014  ءب أغساااااطس 3  وفي

 سااااااانجاااار،  منطقاااة    داعش    مقااااضلو

  األتزتدتي   م   اآل ف  عشااااارات  دافعي 

  مااا  بحااث.  بااخرواحهم  للنجاااو  الهرب  إلع

   50و  35  بي 
ً
 والنسااااااااء  الرجاال  م   ألفاا

  في  ألنفساااااااهم  ملجااخ  ع   واألطفااال

   فيما الجبال،
ل
 نسااااامة  130,000 نحو  فر

  اردساااتان  شااامال  في  أررى  مدن  إلع

 .  واربيااا   دهوك  مثااا   العرا ،
ل
 تشاااااااكااا

  البااداتااة  نقطااة  سااااااانجااار  علع  الهجوم

 الهوتاااة  لمحو  ضرمي  وحشاااااااياااة  لحملاااة

  مث   ممارسااااات  علع  انطوت ،األتزتدتة

ل  عالاع  اإلجابااااار
ل
  اإلساااااااالم،  إلاع  الاتاحاو

 بم  وم   واألطفاال  النساااااااااء  وارتطااف

   وإرضاااااااااعهم  بيعهم
 
   ِل 

 
 العبودتااة،   

  التنسيم  معسكرات  إلع  الفتيان  وإرسال

  العسااكر   والتدرتب  للتجنيد  المزصااصااة

 صااااااامايام  وفاي.  الاعاقااااانااااد   والاتالاقايا 

  وراء الكامنة  داعش  ضنسيم  اساااااتراضيجية

  اإلتزتدتات  النساااااااء  أرر:  ساااااانجار  هجوم

.  ( حرب   أسااااااارى)  سااااااابااااتاااا  وأطفااااله 
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 حول  داعش    لتنسيم  منشاور وبحساب

  واألطفال  النسااااااء أسااااار  ف ن العبودتة،

  علع  تنطو   واسااااااترقاقهم  األتزتدتي 

  إمتاااع  بينهااا  الفوانااد، م     م   العاادتااد

  م  مجموعاة وإذ ل التنسيم، مقااضلي

  في  وهم  -  التنسيم  أعااداء  م   الكفااار

  التوحيد ونشااااار - اإلتزتدتون الحالة  هر 

  ممااارسااااااااة  إحياااء  وإعااادو  اإلساااااااالمي،

   ااان  الار  السااااااابي
ً
  عهاد  في ساااااااانادا

 )  النبوو
 

  غير  نساااااااااااء  واساااااااترقااااا   أس

  قد  الرأفة بم   إلع إضااااافة  ،(الم مني 

  تجد  
ً
 . للزواج شرتكا

س
ل
  في  اإلساااااااالميااة  الاادولااة  ضنسيم  ار

   والشاااااام  العرا 
ً
سهر  ضااااازمة جهودا

ُ
  لي

  المنطقاة  هار   حااصااااااار  اي  المأل  علع

  ضااااااادهاا وماارس األتزتادتاة األغلبياة  ذات

 العدتد  نشااااار  حيث الوحشاااااية،  الفسانع

  ماقاااااطاع  ضشاااااااماااا   الاتاي  الاماواد  ما 

 المكتوباة  الادعاانياة  والنصاااااااوص الفيادتو

  القنوات  عبر  وذل   واساااااع،  نطا   علع

  فردتاة بصاااااااورو  أو لاه، التاابعاة  اإلعالمياة

 المحصااااااالاة،  وفي.  أعضااااااااناه  رالل  م 

  في  المرضكباة  الجرانم  طبيعاة  أصااااااابحاأل

  ناطاااااقاهااااا  واضساااااااااااع  األتازتاااادتايا   حاق

ي 
 
   معروف

ً
صاااااااااأل  وقاااد.  جيااادا

ُ
  لجناااة   رل

 بااالجمهورتااة  المعنيااة  الاادوليااة  التحقيق

  األمم  م   المفوضاااااة  الساااااورتة العربية

  قام    داعش    ضنسيم أن  إلع  المتحدو،

  المجتمع  ضجا   وضصرفاضه  سلواه  ب ظهار

  ع   الطرتقااااة  بهاااار   للعل   اإلتزتااااد 

 وأنااه  اساااااااتراضيجي،  منطلق  وم   عمااد

  ضرقع  األتزتادتي   حق  في  جرانم  اقترف

  حرب، وجرانم  اإلنساانية،  ضاد جرانم  إلع

  ا نتهااااات  م   وغيرهاا  جمااعياة،  وإباادو

. الدولية  اإلنسان  حقو   لشرعة  األررى

  حاااا ت  اضسااااااااااع  بمااادى  تتعلق  وفيماااا

  با تزتادتي   نزلاأل  التي  وا رتطااف الموت

   ضنسيم  أتاااد   علع  سااااااانجاااار  منطقاااة

   داعاش،
ً
 أعالاناتاهااااا  الاتاي  لاألرقااااام  وفاقااااا

  اانون دتساامبر  في الكردتة  الساالطات

  أشااااااازاااص  3,207  فاا ن  ،2017  األول

   6,417  أصااااااااا   م 
ً
 أسااااااارهم  إتزتااادتاااا

 أن  تعني  مااا  ضحرترهم،  ضم  قااد  التنسيم

     األسااااااارى  عادد نصااااااا   م  تقرب ماا

  وفاي.  الامافاقاودتا   عااااداد  فاي  تازالاون

  ،2016  ءب أغساطس  في  صاادر  ضقرتر

 أن إلع  المتحدو  األمم  ضقدترات أشااارت

  قتلوا  إتزتااد   5,500و  2,000  بي   مااا

 أن  دون  اراتاطافاوا،  6,000  ما   وأااثار

  وما .  األرقااااام  هاااار   ما   الاتاحاقاق  تاتام

  الاادراساااااااااات  إلع  اساااااااتنااد  بحااث  رالل

 ضم  المعيشاااااية،  لألسااااار  ا ساااااتقصاااااانية

 الساااااااكااانيااة  التقاادترات  إلع  التوصااااااااا 

  الادتمةرافياة  والصاااااااورو لألعاداد األولع

  اراتاطافاوا  أو  قاتالاوا  الاااارتا   لايتازتاااادتايا 

 .  التنسيم  أتاااد   علع
ً
 للنتاااان ،  ووفقاااا

 لقوا  إتزتااد   3,100  ب  تقاادر  مااا  فاا ن

 شااازص  1,400 نحو  منهم  مصااارعهم،
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 مااضوا  شااااااازص  1,700و  إعادامهم،  ضم

ب  الر   الحصاااار  رالل
ُ

  سااانجار  علع  ضااا

  عام  م   ءب   أغساااااطس  شاااااهر  رالل

ر  فيماااا  ،2014
ل
  المزطوفي   عااادد  تقاااد

 . شااازص  6,800 بنحو
ً
  ذل ،  ع   فضاااال

  هاارا  إجراء  فيااه  ضم  الاار   الوقااأل  وفي

ار  المسااااااا ،
ُ
 فروا  إتزتاد   4,300  أن  ذ

  2,500  ب  تقدر  ما  ظ   فيما  األسر،  م 

  إضااافة.  المفقودت   عداد  في شاازص

   ذلاااا ،  إلاع
ل

 أن  إلاع  الاباحااااث  ضاوصاااااااااا

ضنسيم    نفاارهااا  التي  اإلعاادام  عمليااات

 َّ  وأن عشاوانية،  داعش اانأل
ُ
 أول    ج

 سااااااانجاار جبا  علع  حتفهم  لقوا الارت 

 نتيجاة  أو  والمااء،  الةاراء  نقص  جراء  م 

  حصااااااااار  رالل  عاانوهاا  التي  اإلصاااااااااباات

  ما   ااااااناوا  لاهام،    داعاش    ضاناسايام

 اااانااأل  المنوال،  ذات  وعلع.  األطفاااال

،  عشاااااااوانياة ا رتطااف  عملياات
ً
 أتضااااااااا

  م   التمك   في  األطفال  فرصة  واانأل

   الهرب،
ً
   ضاا يلة  بالبالةي ،  قياسااا

ً
 أما.  جدا

  م   الفرار  اساااااااتطاعوا  الرت  اإلتزتدتون

 فكان  ،2014  ءب أغسطس  منر  األسر

 وإن.  واألطفال النسااااااء  م   معسمهم

  صاااااااورو  ضرسااااااام رووها  التي  القصاااااااص

  في  قضاااااوها  التي  األوقات  ع   مرعبة

  الدور  ع   اللثام ضكشا  أنها  اما  األسار،

  داعش  ضنسيم مقاضلو  به  اضاطلع  الر 

  واساااترقاقهم،  بهم  ا ضجار  في  األجانب

  جنساااااااياااة   جرانم  ارضكااااب  في  واااارلااا 

 xiii( .ضدهم وجنسانية

مع درول األ مااة اإلنسااااااااانيااة عااامهااا  ) .2

تواجاه ضحادتاات    را الع  زالالزاامس،   ت

شاااازص مليون    6.7هانلة. إذ أن هناك  

م  مجموع الساااااكان في حاجة   18%

المسااااااااعدو اإلنساااااااانية. وما تقدر    إلع

تاواجاهاون    4.5باناحاو   شااااااازاص  مالاياون 

باااالحمااااتاااة. وهنااااك ماااا  مزااااوف ضتعلق 

م    ت  2تقرب  شااااااازص     زالوامليون 

قد نزحوا   نا حي ، وأن أاثر م  نصاافهم

جعااا  ألاثر م  بالث سااااااانوات، مماااا ت

 احتمال النزوح المطول حقيقي
ً
 وتتطلب  ا

 شاامال لتلبية احتياجاضهم والعم   
ً
منهجا

 .علع إتجاد حلول دانمة

فاأل
ل
  القتاالياة العملياات م   سااااااانوات رل

 وبشااك   هانلة  بشاارتة  رسااانر  المكثفة

  منااار  شااااااازص  مالتي   6  نزح  ضراامي،

بينمااا    .2014  عاااام  في  األ ماااة  باااداتاااة

برل جهود ابيرو
ُ
ياو في   ساتعادو الح  ض

إليهاااا  الوصاااااااول  التي أمك   المنااااطق 

 م ر
ً
، إ  أن األمر سااااااايساااااااتةر  عادو را

الاعا باناااااء  إلعااااادو  . ووفاق را ساااااااناوات 

لحكوماة الع
ً
والبنا  الادولي، فقاد  راقياة  ا

مبنع    1138000تقرب م    ضضااااااارر ماا

. وقد ضم ضدمير ما  راعالصااا  راءساااكني ج

تقرب م  نصا  هر  المباني بشاك     

قع أن ت بر تمك  إصااااااالحه وهو ما تتو

ماا  أاااثاار  شاااااااازااص   400000  عاالااع 
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والارت  قاد   تتمكنوا م  العودو حتع  

تتم إعاادو بنااء مناا لهم بشاااااااكا  اااما .  

  ،2018وم  بي  م  عااادوا في عااام  

عاااااد   ماناااااطاق%  11فاقااااد  ذات    إلاع 

( مماظروف ساااي ة أو ساااي ة 
ً
تشاااير   جدا

الاااعااايااش   باااا  
ُ

فاااي سااااااااا ناااقاااص  إلاااع 

واألم   والزادماات والتالحم ا جتمااعي  

م    تقرب  مااااا  أن  امااااا  مليون    2.4). 

ماعارضاااااااون  ناعاااادام األم     شااااااازاص 

مليون شزص تحتاجون   5.5والةراني،  

مليون شازص   4.5وإلع رعاتة صاحية،  

مليون    2.3وبحااجاة إلع دعم الحمااتاة،  

شاااازص تحتاجون إلع المساااااعدو في  

  2.6ووالصاااااارف الصااااااحي،  الميا     مجال

مليون طفا  تحتااجون إلع الحصاااااااول 

الاتاعالايام   شااااااازاص    2.3وعالاع  مالاياون 

غايار   والاماواد  الامااااخوى  إلاع  تاحاتاااااجاون 

تا  ماا مجموعاه
ُ
  797  الةارانياة. اماا ق

 عر 
ً
رح  اماادنيااا

ُ
 وج

ً
ءررت  في    1،463قيااا

مسااال  في  زاع أعمال إرهابية وعن  ون

 2018األشهر التسعة األولع م  عام  

  م   العدتد  ضاااااااعفاءال  الساااااااكان  تواجه

 أن  تتوقع  التي  اإلنساااااااانياة ا حتيااجاات

 إعاادو  م   األسااااااار ضتمك   حتع ضتفااقم

. مساااااااتاداماة حلول  وضحقيق  حيااضهاا  بنااء

المناااااطق    تتجاااااو و الفقر في  معاااادل 

 بالعمليات العساااكرتة ضاااد  ر األاثر ضضااار
ً
ا

في المااناة،   40ضنسيم داعش نساااااااباة  

بنساااااااباااة   المااااناااة   22.5مقاااارناااة  في 

 في بقياة أنحااءالمرضفعاة 
ً
  البالد.  أصاااااااال

ارضفع   العرا ،وفي إقليم اردساااااااتاااان  

في المااناة إلع   3.5معادل الفقر م   

في المااانااة نتيجااة لتاادفق أعااداد   12.5

منااااطق أررى   الناااا حي  م   ابيرو م  

. وقاد  2014منار باداتاة عاام را  م  الع

صاااااول األسااااار بشاااااك  ابير  
ُ
ضضااااااءلأل أ

 23ووصااااااا  الفقر المتعدد األشاااااااكال  

اناة بي  الناا حي ، في حي  بل   في الما

الاماتاعالاق   فاي   70باااااألصاااااااول  الافاقار 

في المااانااة   60المااانااة. ومااا مجموعااه  

  
ً
 اااافيااا

ً
م  المحتاااجي    تملكون درال

 34لتلبية احتياجاضهم األساااااااسااااااية وان  

 راءفي المااانااة تقترضاااااااون المااال لشااااااا

وح ز وفي مناطق الن  األسااااساااية.  المواد

رااصااااااااة المحاافساات الشاااااااماالياة التي  

   النا حي    ي  نساااااابة ابيرو مضسااااااتضاااااا

 علع   رب ضرضفع أساااااعار اإلتجار وض
ً
سااااالبا

والمجتمع المضااي  والعاندت .    النا حي

بينما ضنشاااااا  حراة األسااااااوا  إلع حد  

جاماراايااااة   ضاعارتافااااات  فارا  تاتام  اابايار، 

المنشاخو    النقاال الجمرايةإضاافية علع  

طاار  عاالااع   
ً
أربااياااا    حاااادتااثااااا اااراااوك 

واراوك ساليمانية وض د  إلع  عزعة 

سااااعار السااااو  في محافسة  رار ااسااااتق

اراوك. وعندما ض رر هر  اإلحصانيات  

مزدوجة   اك ، ف نها ضشااااير إلع  أ مة

محتملاة لألشااااااازااص الضاااااااعفااء الارت  
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تعانون م  الفقر المأل ا  تد باإلضااااافة  

 .راعإلع ضخبير سنوات الص

  علع  الناااا حي   وقااادرو  مروناااة  اااااناااأل

  مارهاقاون  لاكاناهام  مالاحاوظااااة،  الاتاكايا 

  الاارت   أول اا   متزاتااد راااصااااااااة  بشاااااااكاا 

ال   .    األماد  طوتا   النزوح  م   تعاانون

شااااااازص ناا حي ، وقاد    حوالي مليوني

نزح أاثر م  نصااااااافهم ألاثر م  بالث  

ما    اابايارو  أغالابايااااة  وضاقاطا   ساااااااناوات. 

الااماازااياامااااات  %(  71)الاانااااا حااياا    رااااارج 

إقليم دارااا   اردساااااااتاااان    ومعسمهم 

وتنقسااااااام    نينوى.ومحاااافساااة    را الع

األشاااااااازاااااص (  نااااا ح   مالاياوناي)  ها  ء 

داراااا    الاانااااا حااياا   بااياا   بااااالااتساااااااااااو  

األصااااااالايااااة وفاي  %  49  ماحافاساااااضاهام 

 زالاماااا   ض%(  51  محاااافساااات أررى

مساااااخلة الحصاااااول علع فرص العم    

  الشاااغ  الرنيسااي 
ر
ب  العيش ضشااك

ُ
ساا

وأشااااار النا حون إلع صااااعوبة   للنا حي .

والمواد  %  51الةااراء    الحصاااااااول علع

والماخوى  %  66المنزلياة وغير الةارانياة  

عتباارهاا شاااااااواغلهم الرنيساااااااياة باا% 42

 xivاألررى( 

  نهااتاة  وحتع  2014  ساااااااناة  باداتاة منار) .3

  ،2017  ساااااااناة
ل
  مفوا  مكتاب  ساااااااجا

  لاحاقاو   الساااااااااااماي  الاماتاحاااادو  األمام

الاامااتااحاااادو    األماام  بااعااثااااة   اإلنسااااااااااان

  30,000  تقاارب  ماا  العرا   لمساااااااااعادو

 وإصااااااااااباااة  مصااااااارعهم  لقوا  ا  مااادني

 للنزاع  نتيجة  العرا   في  ءررت   55,150

  األرقااام  هاار   اعتبااار  تجااب  .داعش  مع

.  الضحاتا   نسبة  م   المطلق  األدنع  الحد

 لألمم  اإلنساااااااان حقو   ضقاارتر ووجادت

  ضنسيم  الفترو أن  هااار   رالل  المتحااادو

  وانتهااااااات  عن   أعمااال  ارضكااب  داعش

  النطااا   وواساااااااعااة  ممنهجااة  وضجاااو ات

 اإلنسااااااااااان  لاحاقاو   الاااادولاي  لالاقاااااناون

  اإلنساااااااني،  الدولي وانتهااات القانون

  مساااااااتوى إلع  ضرقع  قاد  أعماال  وهي

 وربما  اإلنسانية  ضد  وجرانم  الحرب  جرانم

تا   .الجمااعياة اإلباادو
ُ
ط  ق

ُ
  اآل ف وارت

  سيطر  التي  المناطق  في  المدنيي   م 

   ذلاا   واااان  داعش،  ضنسيم  عليهااا
ل
 تتم

ومسااااتهدفة.    ممنهجة  بطرتقة ا  غالب

  ما   الاتاناسايام  اعاتابارهام  الاااارتا   أولا اااا 

  وما   وحاكامااااِه،  لافاكار ِ   الاماعااااارضاااااااايا 

 اناهام  اعاتاباروا  الاااارتا   أو  الاماناتسااااااابايا 

  مث   الحكومة العراقية،  الع  منتساااابون

  الساااااااااااباقايا   الاحاكاومايايا   الاماوظافايا 

  والمهنيي   ا نتزااااباااات  في  والعااااملي 

  والصاااااااحفيي   والمحااامي   األطباااء  مثاا 

 والنساااااء  الدت   ورجال و عماء العشااااانر

ط .  ساياساية  لمناصاب  المرشاحات
ُ
  وارت

تلوا أو     و ءررون
ُ
  مساااااااعدوال بررتعة  ق

  األم   قوات  معلومااات الع  ضقاادتم  أو

 الجنسااااية  ميولهم بساااابب أو الحكومية

  م   العاادتااد  رضاااااااع  وقااد.  المتصاااااااورو

ها    التي   المحاام   لقرارات  الناس
ل
نصااااااب
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     عاااادد  بااقااتاااا   أماارت  والااتااي  داعااش

  عقوبات وفرا  األشازاص  م   تحصاع

  م   العاادتااد  هناااك.  قااانونيااة  غير  أررى

  م   العلنياة  القتا   علع عملياات  األمثلاة

  ع   القتاا   ذلاا   في  بمااا  داعش،  قباا 

 الاار وس  وقااطااع  الاانااااار  إطااال   طاارتااق

  الجرافااات وقتاا   باااساااااااتزاادام  والقتاا 

  فو   م   األشاازاص وإلقاء  حرقا  األحياء

  م   العادتاد  تزال  و .  المبااني  أساااااااط 

  الامافاقاودتا   عااااداد  هام  األشااااااازاااااص

عتقد
ُ
،  أن بعضهم  وت  البعض  أن  أو  قِت  

 أو  داعش  ضنسيم أسااااار  في  ما ال  اآلرر

 
ل
 ساعع  اام  .العرا   رارج بهم  ا ضجار ضم

  ضاااد  عنيفة  حملة  لشااا   داعش  ضنسيم

  والاادتنيااة،  العرقيااة  الجماااعااات  م   افراد

سااااااايما   و   المسااااااايحيي ،  ذل   في بما

  الاماناااااطاق  فاي.  األتازتاااادتااااة  الاطااااانافااااة

  شاااااااارك  التنسيم،  لسااااااايطرو  الزاضاااااااعة

 جماااااعيااااة  قتاااا   عمليااااات  في  داعش

  واعتقال وعمليات  وارتطاف  واغتصااااب

  واعتناااا   وضعااارتاااب  جمااااعي  ارتطااااف

  النسااااااااء  واساااااااترقاا   للادتااناة  قسااااااار 

  رالل.  الاادتنيااة  األقليااات  م   والفتيااات

 الش ون  دانرو  أبلةأل  اصدار التقرتر  فترو

 والشااااا ون  األوقاف و ارو  في األتزتدتة

  مكتااب  اردساااااااتااان  إقليم  في  الاادتنيااة

الساااااااااااماي  األمام  مافاوا   الاماتاحاااادو 

  المتحدو  األمم بعثة   اإلنساااااان  لحقو 

   العرا   لمساااااااااعاادو
ل
  3,117  حوالي  أن

د  األتزتاادتي   م 
 
قاا
 
عت
ُ
هم  ت

ل
 مااا تزالون  أن

  امرأو،  1452(  داعش  أساار ضنسيم ضحأل

،  1,665و  فتايااااات  بياناهام  م 
ً
 بمااااا  رجال

 xv الفتيان( ذل  في
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 الم حث الثا ي

ال ا ب الم  ا ي   

 لل  ااة 
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  ف اااات  بالث  ءراء  أرااار  الجااااناااب  هااارا  ضمثااا  -

  النا حات  حول  الصاورو  ضتكام   لكي  أسااساية

نااو  
ُ
  عواما   وأهم  وأنشاااااااطتهاا،  الساااااااالمب

  فاي  ضاقا   الاتاي  والاماعاوقااااات  ناجاااااحاهااااا

  هااارا  ضم ضقسااااااايم  ذلااا   ولبياااان  طرتقهاااا،

 تتناااول  األول  مطااالااب،  بالث  إلع  المبحااث

  لاماقااااابالااااة  اساااااااتامااااارات  ضصااااااامايام  إجاراءات

  ضالاااا   إجاراء  واايافايااااة  الابا رتااااة،  والاماجاااااماياع

  فيتنااااول  الثااااني  المطلاااب  أماااا.  المقاااابالت

  الاثاااااناي  الاماطالااااب  أمااااا  الاماقاااااباالت،  ناتااااانا 

 .النتان  مناقشة فيتناول

 ال  ااة أدوا   تصم م:  األوا  المطلب

 الشاازصااية بالمقابلة الدراسااة  أدوات  ضمثلأل -

  اااانااأل  ا ولع  ا داوو  الب رتااة،  والمجاااميع

  علع  األول  النموذج  نموذجي   شااك   علع

  م   مجموعة  علع  احتوت  اساااتمارو  شاااك 

  الناااشاااااااطااات،  للنااا حااات  وجهااأل  األسااااااا لااة

ناو  النا حات  حول  ءرانها  لمعرفة
ُ
 أو  الساااالم ب

  الساااالم  بناء مجال  في  الناشاااطات  النا حات

  باماحااااافاستي  الانازاع  باعااااد  مااااا  ماجاتاماع  فاي

 إليهاااا  وجهاااأل  وقاااد  والموصاااااااااا ،  دهوك

 أجاوباتاها   عالاع  الاحصاااااااول  وضام  إلاكاتارونايااااا،

   إلاكاتارونايااااا
ً
  الابايااااانااااات  ضاحالاياااا   وضام  أتضااااااااااا

 برناااام   طرتق  ع   منهاااا  المساااااااتحصااااااالاااة

Google Sheetالثاااانياااة   ا ساااااااتماااارو  . أماااا  

ناااو  بااالنااا حااات  راااصااااااااة  فكااانااأل
ُ
 الساااااااالم  ب

  م   مجموعااة  ضحو   واااانااأل  أنفساااااااه ،

 وأهم  بااخنشاااااااطته ،  المتعلقااة  األسااااااا لااة

  في  ضق   التي  والمعوقات  النجاح  أساااااباب

 ضوضيحية  ا س لة  جميع أن  حيث.  طرتقه 

  في  ومتعلقة  أنشاااطته   في  ءرانه   ضبي 

  م   األول  النموذج  بااااخسااااااا لااااة  ذاضااااه  اآلن

 الموجهة الشااااااازصاااااااية  المقابلة  اساااااااتمارو

  م   للتااخاااد  وذلاا   الناااشاااااااطااات،  للنااا حااات

 الثالثة  وا سااااتمارو  .منها  والتحقق أجوبتهم

 الم لفة الب رتة  بالمجموعة  راصااااااة  فكانأل

  دهوك  جااامعاااة  اسااااااااااضاارو  م   أربعاااة  م 

  ا جاتاماااااع  عالام  ماجااااال  فاي  الامازاتصااااااايا 

  أاثر  أساااااا لتها  واانأل.  السااااااالم  ودراسااااااات

  ضزصصية
ً
 .المعرفية الناحية م  وعمقا

  ا ساااااااتماارات في  ا سااااااا لاة  جميع  واااناأل -

  فا ستمارو  البعض،  ببعضها  متعلقة  الثالث

  الناشاااااطات،  النا حات  برا  المرضبطة  األولع

،  التقييم تكون  اي
ً
 الثانية  وا ستمارو  رارجيا

نااااو  باااالناااا حاااات  مرضبطاااة  اااااناااأل
ُ
 الساااااااالم  ب

،  التقييم  تكون  اي  أنفساااااااه ،
ً
 وأمااا  ذاضيااا

  باالتقييم  مرضبطاة فكااناأل الثاالثاة ا ساااااااتماارو

  أرصاااااااانيي   نسر  وجهاة  م   ولك  الزاارجي

 علم  مجاااال  وفي  الااادراساااااااااة  مجاااال  في

 .ا جتماع

   الاماقاااااباالت  أجارتااااأل  وقااااد -
ً
 ماع  الاكاتارونايااااا

  الثالث،  المجاا ت  في  معروفي  أشااااااازااص

 لالشااااااازصااااااايااااة  الاثاالث  الاماناااااطاق  لاماعارفااااة

  العميااااء،  المنطقاااة  المفتوحاااة،  المنطقاااة)

  ناااافااارو  وفق  ،(المعروفاااة  غير  والمنطقاااة

 ضم أنه  حيث  .الشاااااازصااااااية  ألبعاد  جوهار 

 الزاصااة الشاازصااية  المقابلة  اسااتمارو ضو تع

  اوااا   طرتق  ع   الناااشاااااااطااات،  بااالنااا حااات

  في  ناشااطة، نا حة(  22) واسااتجابأل  شاايتر،

 مجال  في  ضعم   نا حة(  17)  استجابأل  حي 

  ا ساااتمارو  ألسااا لة وبالنسااابة  الساااالم، بناء

  م   أربعاة  إلع فقراضهاا  وجهاأل فقاد  الثاالثاة

 علم  في  مزتصاااي   دهوك  جامعة أسااااضرو

 .السالم ودراسات ا جتماع

  ا ساااااااتمااارو  األولع  ا ساااااااتمااارو  اضزاااذ  ضم -

  وضحلي   فقراضها،  أسااااااس  وعلع  ا سااااااس

  ا ساااااااتمااارات  نتااان   مناااقشااااااااة  ضم  بيااانااضهااا

 .الثالث

 :ال  ا ا   تحل ل  -الثا ي  المطلب

 النموذج األول: -الفرع األول

نا حة ناشااطة لالسااتبيان وترد  22اسااتجابأل   -

لااهاااار    ضااحاالااياااا   الااتااااالااي  الاامااطاالااااب  فااي 

 ا ستجابات 

 مناقشة النتائج:  -المطلب الثالث

  مجتمعات  في  السااالم بناء  تعني  الر   ما .1

    ل ؟ بالنسبة النزاع، بعد ما



25 

  عام بشااك   الناجيات  م   بها بخس    نساابة -

  جياادو  وبقااافااة  ومعرفااة  معلومااات  لاادتهااا

 أضااااااافناا  إن  هارا.  الساااااااالم  بنااء  مجاال  في

  الفقرو لصاال   صاوضأل  التي%(  36.4) نسابة

  اعتبرت  التي الثاانياة الفقرو  م   الثااني  الجزء

  وهي  اجتماعية،  ضةيير  عملية  الساااااااالم بناء

   صاااانبة
ً
  أن  حيث رأتها،  في أتضاااا

ً
 تجب  ضةييرا

  السااااالم بعد  ما  مجتمعات  في  تحصاااا  أن

 
ً
  الهياا   أم  المفاهيم  أم  القيم،  في  سواءا

 أم  بينهاا، فيماا  ا فراد  وعالقاات  ا جتمااعياة

  م سااسااات  أم  ا جتماعي  الضااب   وسااان 

  ب   منشااود  سااالم بناء  تحصاا   فل  الدولة،

 أو  النزاع  ضحوتا   عملياة ع   عباارو  سااااااايكون

  الساااااالم، بناء  غير  أررى  ساااااالم  عملية  أ 

  نسااابة   التي النسااابة  ضل  إضاااافة  تمك   لرا

  نساابة   وهي(  81.9)  النساابة  لتكون(  45.5)

 أن  لنقول  عليهاا  ا ساااااااتنااد  تمك   مقبولاة،

   ابيرو نسااااابة
ً
  عام بشاااااك   النا حات  م   جدا

  ألن  السااااالم، مجال  في  جيدو  بقافة لدتها

   دقيقة  مصاااطلحات  المصاااطلحات  هر 
ً
  جدا

 .النزاعات وح  السالم مجال في

 الساااااااالم؟ بنااء  في  ضعما  ناا حاة ضعرف  ها  .2

     نعم       

   متقاااربااة  ا جوبااة -
ً
 نسااااااابااة  اااان  إذ  مااا،  نوعااا

  م   قليلة، نساااااابة  وهي  ،( )  بااااااااااااا(  42.9)

(  57.1) بنساااابة  قورننا لو  ا حصااااانية  الناحية

  العملية  الناحية  م   ولك  نعم، نساااااابة  أ 

،  عالية  نسااابة  فهي
ً
  جدا

ً
 قورننا لو  رصاااوصاااا

  جيادو  معرفاة  لادتهاا  التي  العاالياة  باالنساااااااباة

 باخن  تعني  وهارا  الساااااااالم،  بنااء  مجاال  في

ناو  النا حات ضخبير
ُ
  غير ضخبيرها   ال  ما  السااااالم ب

  أاااثاار  جااودهااااا  ضااكااثاا   أن  وعاالاايااهااااا  ماا باار،

  المنسمات  وعلع  أنفسه ،  علع  با عتماد

 ضكث   أن  المجاااال  هااار   في  ضعمااا   التي

 . جهودها في أاثر

 الساااااند  الرأ  الب رتة  المجموعة  أتدت  وقد -

 الزاصاااة  ا ساااتمارو  م   األولع  الفقرو  في

  والعددتة،   اإلحصاااااااانية الناحية  م   هرا. بها

 النوعيااة  الناااحيااة  م   دالتااختياا  هاارا  جاااء  وقااد

،
ً
   أتضااااااااا

ً
  م لفاة  المجموعاة  ضلا   لكون  نسرا

 علم  ارتصااااااص  في الجامعة اسااااااضرو  م 

 ب مكانهم  التي السااالم  ودراسااات  ا جتماع

  ا جتماااعياة  والتنسيمااات  ا نسااااااااا   ضحاادتااد

 النساااااااء  وراصااااااة  المجتمع  أفراد  وضوجهات

 بناء  مجال  في  أنشااااااطتها أرص  وبشااااااك 

 .السالم

  أدوار  مالحسااة  ضم  أنااه  برأتهااا  أدلااأل  حيااث

  تاماكا   نااااا حااااات  قاباااا   ما   ناوعايااااة  راناعااااة

  في  السااااالم  بناء  مدار   ضاااام   ضصاااانيفها

 إلع  ضحتااج  ولكنهاا  النزاع،  بعاد  ماا  مجتمعاات

  اي  مواهبه ،  لصاااااااقاا   مكثفااة  ضاادرتبااات

 الاحاياو   الاحاقاااا   هاااارا  فاي  راناااادات  ضاكاون

 وضكون  النزاع،  بعاااد  ماااا  لمجتمعاااات  المهم

  فتسااااااااااهم  بهااا،  ا قتااداء  تمك   قيااادتااات

  للامارأو  الماجاتاماع  نسارو  ضةايايار  في  بااااالتااااالي

 الحياااو  مجااا ت  جميع  في  الرتاااد   ودورهااا

 
ً
  عام بشااك  السااالم  مجال  في  ورصااوصااا

 .رص بشك  السالم وبناء

 الساااااااالم  بناااء  مجااا ت  م   مجااال  ا   في .3

 النا حة؟ ضل  ضعم 

  الفقرو  هار   علع  وردت  التي  ا جااباات  أاثر -

  صوضأل  حيث  ،ا جتماعي  المجال  في  اانأل

 الساااااا ال،  م   الفقرو لهر (  93.8) نساااااابة

 المجااال  لعع  صاااااااوضااأل  الاار   الوقااأل  في

 .(6.2) با ا قتصاد 

  الساااياساااي للمجال  التصاااوتأل نسااابة  واان -

  منطقية أعال   النسااب أن  فنجد%(.  صاافر)

،
ً
  ال  ما  ا قتصاااااااد   المجال  ألن  وذل   جدا

   للنا حات بالنسااابة ساااال   غير
ً
  في  رصاااوصاااا

 المرأو  فيه  ضجد  والر   النزاع  بعد  ما  مجتمع

 باخنشاااااااطاة  ضقوم  اي  أماامهاا اثيرو  عوانق

  أررى ناحية  وم   ناحية  م   هرا  اقتصاااادتة،

  قاصااارو  ا قتصااااد    التمكي   مشاااارتع  ف ن

 المجااال  في  أمااا  .النااا حااات  النسااااااااااء  بحق

  في  ضعم    الأل  ما فالنسااااااء  الساااااياساااااي،

  في  الساياساية  لألحزاب  الجماهيرتة  القاعدو

  الرتاد ،  دورها  ضخرر ولم  عام بشاك   العرا 
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  أساااااااوء   في  فاااألمر  للنااا حااات  وبااالنسااااااابااة

 .أحواله

ناو  مهمتها  في ناجحة  هي  ه  .4
ُ
     سااالم؟  اب

     نعم      

 (  نعم)  با  التصوتأل  اان -
ً
،  ابيرا

ً
  الع  ضدعو  جدا

  في%(  83.3)  نساااااااباة صاااااااوت إذ التفاا ل

 جادتر ،%(16.7)  ضصاااااااوتاأل  نساااااااباة  مقاابا 

 ربض (   )  علع  التصاااااوتأل نسااااابة أن  بالرار

  ضصااااوتته  في  تجام  لم  المصااااوت أن  إلع

   التصاااوتأل  اان  ب 
ً
 وشاااعور  صاااد   ع  نابعا

 .بالمس ولية

 نالحظ  الب رتاااة  المجموعاااة  إلع  وباااالرجوع

  لاااادور  الاماجاماوعااااة  ضالاااا   ضاقايام  راالل  ما 

نااو  الناا حاات
ُ
   الساااااااالم  ب

ً
 ضم  م  لتوجاه مقاارباا

 ضقادتر  تقاابا %( 83.3)  أن  حياث  مقاابلته 

   ذلا   وجااء ،(جياد)
ُ
 المجموعاة  لرأ  مطاابقاا

  جيااد  دور  لهااا  أن  إلع  ذهبااأل  التي  الب رتااة

 
ً
  ضالقيااه،  الاار   المحااادود  للااادعم  قيااااساااااااااا

 ولك .  ضواجههاااا  التي  الكبيرو  والمعوقاااات

     فهي  ابيرو،  ااامناة  إمكااناات  م   لهاا  لماا

 أن  القول  تمك   لرا  ا مكانات،  ضل   ضستة 

  قلاااة  ولك   مااااا،  حااااد  إلع  اتجااااابي  دورهااااا

  وضاااع  ناحية  م   العملية، الزبرو  المعرفة

  السااااااالم  مفاهيم  واسااااااتيعاب  معرفة  في

   لرا  الجيد،  بالشاااااك  ضوظيفها  ليتم
ً
  قد أحيانا

 رانة  في  ومشاارتعها  مبادراضها  بعض  ضصاب

 .قصد دون الضارو المشارتع

  ضقادتره ، وفق  النجااح  أسااااااابااب  أهم اااناأل .5

 هي:

 .ضةيير إحداث أج  م  ارادضها -

 .ا ه  دعم -

 .بهدفها وا تمان الشزصية قوو -

   عااانااأل  ألنهااا -
ً
  في  العن   م   اثيرا

  تجلاب النزاع  أن  فاخدرااأل  ،امجتمعها

 .التزل  إلع وت د  الدمار

  ضاوعايااااة  عالاع  ضااااخبايار  فاي  دورهااااا -

  ماهامااااة  ماجااااا ت  فاي  الاماجاتاماع

  لاياكاون  الامارأو  بااااالاحاياااااو  ماتاعالاقااااة

  المرأو  بمعاانااو  علم  علع  المجتمع

 .العراقية

 .الحالي للجي  التوعية بورو -

  داراااا   الاااناااسااار  وجاااهااااات  ضاااقااااارب -

 . المحلي المجتمع

  ا جاتاماااااعايااااة  الاعاالقااااات  ضاوطايااااد -

 .المطلوب بالمستوى وضحسينها

  والتفرقااة  العن   ظاااهرو  م   الحااد -

  مبني  ماجاتاماع  وباناااااء  والاطااااانافايااااة

 .السلمي التعاتش اساس علع

 النا حة  إلع  راجعة  ا ساااااااباب  ضل  ان بعض -

  وإدرااها  شازصايتها، وقوو  ا رادضها نفساها،

  الصفات  ضل   واستثمار.  تجر   وما  جرى،  لما

 عودو  فرص  م   تحااد  ضةيير  مشاااااااروع  في

  ظلاه  في الجميع تنعم  ساااااااالم وبنااء النزاع

  أساااااباب  م   ا رر والبعض  .الكرتمة بالحياو

  الهياااااا   إلع  الهياااااا   إلع  عااانااد  النجاااح

 طاباياعااااة  وضاةايايار  ،ااااااألسااااااارو  ا جاتاماااااعايااااة

   المجتمع  أفراد  بي   العالقااات
ً
  م   ساااااااواءا

  نااااحياااة   م   أو  ا جتمااااعي،  النوع  نااااحياااة

  بي   المساااابقة  التصااااورات  منسومة  ضفكي 

  عالقات ضشاااكي   وإعادو  المجتمع،  مكونات

 .عقالنية أاثر أسس علع اجتماعية

نااااو  الناااا حااات  امااام  معوقااات  هنااااك  هاا  .6
ُ
  ب

  .   السالم

     نعم                 

   ااان  السااااااا ال  هارا علع الجواب -
ً
 إلع غرتباا

  ،( نعم) بااااااا  التصوتأل نسب  اانأل  إذ  ما، نوع

 تسااااااتوجب  وهرا  ،%(50)  مناصاااااافة(   ) و

 
ً
،  أاثر  بحثاااا

ً
  التي  المعوقاااات  تبحاااث  ضعمقاااا

ناو النا حات أمام ضق 
ُ
 السالم ب

  فاذار بنعم الجواب اانأل ان .7
ً
 :منها بالبا

  الوعي  ضااااااع .  المجتمع.   ا ساااااارو، (أ

 بعض  وضقاالياد  عاادات. المجتمع  في

  بشاك   التةير  ضقب   التي  المجتمعات

  حمااااتاااة  وجود  عااادم.  جااادا  ءبطي

  م   للعن   ضعرا  م   روف  ااافياة،

 .المجتمع بعض قب 
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  إذ  والمعنو   المااااد   الااادعم  قلاااة ( ب

   األمار  هاااارا  تاتاطالااااب
ً
   دعامااااا

ً
  مااااادتااااا

 
ً
 .  ومجتمعيا

ً
  هرا  ظ   في  رصاااااوصاااااا

 .المتدهور ا قتصاد  الوضع

  عاا   ضاااادافااع  قااوانااياا   وجااود  عاااادم ( ج

  السالم بناء في الناشطي  حقو 

  التي  المعوقااات  صااااااانفنااا  أن  وبعااد  أنااه  إذ -

نااو  الناا حاات  أماام  ضق 
ٌ
   حسناا  الساااااااالم،  ب

 أساااااسااااية  ضصاااانيفات  بالث ضحأل  ضندرج أنها

  ا قتصااااااااااد ،  ا جتماااعي،  المجااال  وهي

 .والقانوني

 ضبادأ  أنهاا  نالحظ ا جتمااعي  المجاال  ففي   -

  وهاي  ا ولاع  ا جاتاماااااعايااااة  الاوحاااادو  ما 

  الاوعاي  ضااااااااعا   عالاع  عاالوو.  ا ساااااااارو

  المجتمعياة  والتقاالياد  والعاادات المجتمعي،

   بطيء بشك   إ   التةيير  ضقب      التي
ً
.  جدا

  تضافي  مجتمعي  نسام وجود  عدم  ارل 

  لادتهاا  تعمق ماا  هارا الكاافياة،  الحمااتاة عليهاا

  أفراد  قب   م   للعن  ضعرضااااااها  م  الزوف

 . المجتمع

 إلع  ف ضااااااافة  ا قتصاااااااد ، المجال  وفي -

  للمجتمع  المتادهور  ا قتصاااااااااد   الوضاااااااع

   النا ح،  والمجتمع  العراقي،
ً
  النسااء  ورصاوصاا

  ملموس  ماااد   دعم  توجااد  فال  النااا حااات،

 المحلياة  الحكومياة  غير المنسماات  قبا  م 

 بناااء  مشااااااااارتع  تعيق  ممااا  والاادوليااة،  منهااا

 .حاتا  بالن الزاصة السالم

 وجاود  فاعاااادم  الاقاااااناوناي،  الاماجااااال  وفاي -

 بشااااااك   المدنيي  النشااااااطاء  تحمي قانون

ناااو  راااص،  بشاااااااكاا   والناااشاااااااطااات  عااام
ُ
 وب

  م   تزتاااد  مماااا  أرص،  بشاااااااكااا   الساااااااالم

.  والتهدتد   والزطر  للعن  ضعرضاها  احتما ت

 القااااانوني  المعيق  أن  ا عتبااااار  تمك   لاااارا

 .ضفادته تمك    أساسي معيق

 مجموعااة  الب رتااة  المجموعااة  حااددت  وقااد -

  وأنشااااطة   لعم  إعاقة  األاثر  العوام   م 

نااااو  الناااا حاااات
ُ
  نفس  أنهاااا  نرى  الساااااااالم،  ب

  الناااا حاااات  إليهاااا  أشاااااااااارت  التي  المعوقاااات

  الناشطات
ً
 :  ضقرتبا

  م   المنساااااااق  غير  المعنو   الادعم .1

 بالساااااالم  المزتصاااااة  المنسمات  قب 

  الملكات  المتزصاااااااص،  التدرتب)  مث 

 (.إلخ للسالم، المعرفية

  الجهاااات  بي   ضنسااااااايق  وجود  عااادم .2

ناو وبي   بالساااالم  المعنية  الرسااامية
ُ
  ب

 .النا حات م  السالم

  للنا حي   المتدهور  المعيشاي الوضاع .3

 .عام بشك 

  فا ااااات  لابااعااض  الساااااااالااباايااااة  الانااساارو .4

  ا ساااااار،  اخرباب  وشاااااارانحه،  المجتمع
 .وغيرهم العشانر، ر ساء

الاثاااااناي الاناماوذج  الاثاااااناي:    الاماقااااابالااااة)  الافارع 

ناو بالنسااااااء الزاصاااااة  الشااااازصاااااية
ُ
  في  الساااااالم  ب

 (ونينوى دهوك محافستي

 عشااارو سااابعة  إلع  ا ساااتمارو  هر  أسااا لة  وجهأل

ناو
ُ
  ونينوى،  دهوك  محافستي  في  ضعم   ساااالم ب

 :التالي الشك  علع أجوبته  واانأل

 بناء  مجال  في ناشااطة  نفساا  ضجدت   ه  .1

    السالم؟

        نعم                

  ،( نعم)  باااااا%(  ٨٧.٨)  النسب بهر   ا جابات -

  األولع  ضفسايران،  ولرل   ،( ) باااااااا%(  ١٤.٣)

  مجاال  في  والتزامااضهاا واجبااضهاا ضعرف   أنهاا

  ذل   في  ضعم   أنها ضعرف  و   السالم،  بناء

 أنهاااا  الثااااني،  والتفساااااااير.  الحيو   المجاااال

 نرج   ولكننااا  لتواضاااااااعهااا،(   )  ب  صاااااااوضااأل

 بانية نفساااااها  ضرى    بخنها  األول،  التفساااااير

 ض تد المقابلة  م   التالية والفقرو.  السااااااالم

   : ) مثااا   إجااااباااات  نرى  إذ.  إلياااه  اماااا ذهبنااا

 (.مجال أ  في أعم  لم)و ،( ) و( أعلم

نااو .2
ُ
  مجاا ت  م  مجاال  ا   في الساااااااالم  اب

 انشطت ؟ ضنصب السالم بناء

 أعلم،     ،) مثا   إجااباات ا جااباات،  بي  م  -

  الفقرو  في  رأتنااا  ضفسااااااار  وهي(  اعماا   لم

  التي  المجاا ت  حاددت  وأررتاات  الساااااااابقاة،

 ومنهاا  أنشاااااااطتهاا،  فيهاا  وضادتر فيهاا،  ضعما 

  في  انصااااابأل  منه   الكثيرات  جهود أن نجد
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  والطر   الوساااان   ولك   ا جتماعي  المجال

  ا نسااااااااان  حقو   علع  ااالتوعياة  ،ارتلفاأل

  أررتاات  واساااااااتزادماأل  المرأو، وحقو 
ً
  طرقاا

  ا مني،  وا ساااااااتقرار  البطاااالاااة  لمكاااافحاااة

  وا تاتااااام،  الافاقايارو  األسااااااار  ومساااااااااااعاااادو

  وجلساااات  التعليم  دورات  اررتات  واساااتزدم

  حااددت  قااد  وقااد  .النفساااااااي  ا ساااااااترراااء

  االتماسااا   عام بشاااك   المجا ت  بعضاااه 

  التنوع مجال  في  الساالم وبناء  ا جتماعي،

  بي   فيمااا  العالقاة  علع  مرازو  ا جتماااعي

 أو  الطلباااة،  مسااااااااااعااادو  أو  والمرأو،  الرجااا 

  مهماااة  مجاااا ت  وجميعهاااا  .المرأو  حقو 

  في  الساااااااالم  لبنااااء  رنيساااااااياااة  امااادارااا 

  علع  تاادل  وهاارا  النزاع،  بعااد  مااا  مجتمعااات

ناو  ضوجه  صاااواب
ُ
  محافستي  في  الساااالم ب

  داعش، بعاد  ماا  مرحلاة  في  ونينوى دهوك

 .النزاع بعد ما أ 

  هي  ه   الساالم، بناء  مجال  في  انشاطت  .3

  مجتمع  منسمااة  ضسااااااااااناادك  ام  ضطوعيااة،

 . اررى جهة اتة او مدني

     ضطوعية،  نعم) لاا(  15.4)  ،(84.6)  النسب -

  فيها  النساب  فهر   التوالي  مسااندو( علع

  في  لآلماااال  ومزيباااة  التفاااا ل،  م   الكثير

  النااشاااااااطاات الناا حاات  فمباادرو. ذاضاه الوقاأل

 
ً
ناو  ورصوصا
ُ
  بخنشطة   القيام  علع  السالم ب

 تدعو  شاايء  السااالم بناء  مجال  في  ضصااب

 المجال  لنفساااها  ضفسااا   ألنها  التفا ل،  الع

،  ماهام  حاقاااا   فاي  لالاعاماااا 
ً
 وضاقاااادم  جاااادا

  عملهاا تعيق  مجتمع  في  طواعياة  رادمااضهاا

  امااا  العراقياا   م   الكثير  أمااامهااا  وتضاااااااع

  األما ،  لزيباة  تادعو ماا  ولك  .  أعال    حسناا

  الجهات  قب   م   المقدم  الدعم  ضع   هو

 الاحاكاومايااااة  غايار  والاماناسامااااات  الاحاكاومايااااة

  وضاااع   ساااواء،  حد  علع والدولية  المحلية

ناو  تللنا حا  مساندضها
ُ
  قدمأل  فلو  السالم،  ب

  وضاخبيرهاا  أعسم،  جهودهاا  لكاان  تلزم ماا  له 

ناااو  بنفساااااااهااا  وعييهااا  لكااان  ااارلاا   أابر،
ُ
  اب

  عاادم  أساااااااباااب  أحااد  فنرى  أابر،  للساااااااالم

  بنااااء  مجاااال  في  ضعمااا   باااخنهاااا  معرفتهاااا

 .النقطة هر  هي السالم

  ردمة  في  انشطة  ل   اان  ه   النزوح  قب  .4

   المجتمع؟

         نعم            

 نعم،(  14.3)  النسااااااابتي   بي   بااالتناااساااااااااب -

  النا حات  م   الكثير أن  تتبي    ،  باااااااااااا(  85.7)

 لم  الساااالم بناء  مجال  في  ا ن  الناشاااطات

  راادمااة  مجااال  في  حتع  ناااشاااااااطااات،  ضك 

 ناشطة  أتة  بها  ضقوم  ما  أق   وهو  المجتمع

  م   الكثير  هنااااك  أن  تعني  مماااا  مااادنياااة،

 ناحية  م   هرا.  بوجهه   فتحأل  قد  األبواب

  قاد  النااشاااااااطاات  ضلا   أن  أررى  نااحياة  وم 

 مجاال  في  انااشاااااااطاات  العما   في  باادرن

  وإرادضه ،  شاااازصاااايته ، لقوو  السااااالم بناء

  حد  إلع  والمجتمع  ا سرو  دعم  إلع  إضافة

  ما (  5)  الافاقارو  فاي  ضابايا   مااااا  وهاو  مااااا،

  التي  الناشااطات  مع أجرتأل  التي  المقابالت

  والتي الساااااااالم، بناء  مجال  غير  في  ضعم 

نااو   الناا حاات  نجااح  أسااااااابااب  إلع  أشااااااااارت
ُ
ب

 .السالم

  في  منصااابا  اان  ه  بنعم،  الجواب اان  ان .5

 السالم؟ مجال

  في  الناااشاااااااطااات  النااا حااات  عاادد  قلااة  رغم -

%(  25)  أنشطة  فكان  النزوح،  قب   المجتمع

   اان  فق   منه 
ً
  الساالم  مجال  في  منصابا

 النساااااااباة  ضلا  م %(  75)و  عاام،  بشاااااااكا 

   القليلاة
ً
 أنشاااااااطتهاا  تك   لم%(  14.3)  جادا

 
ً
   أو متصاااااااال

ً
   باالساااااااالم متعلقاا

ً
  وتمك .  أبادا

 النساااوو أن  علع  قرت   الم شااار  ذل   اعتبار

  لهااا  اااان  نينوى  بمحااافسااة  المجتمع  في

  الدور ساوى  المجتمع  في  ملحوع  غير  دور

 .غير   المنزل ب دارو المتمث  التقليد 

 بنااء باخنشاااااااطاة  القياام  علع  ضادرتبا  ضم  ها  .6

     السالم؟

          نعم                 

  في  العااامالت  النااا حااات  م   ابيرو  نسااااااابااة -

  للقيام  ضدرتبها  تك  لم  السااااااالم، بناء  مجال
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 ا جابة نسااااااابة  اان  حيث  األنشاااااااطة،  بتل 

  القيااااام  علع  ضاااادرتبي  ضم  لصااااااااااال   بنعم

  ونسااااابة   ،%(21.4)  الساااااالم بناء بخنشاااااطة

  الفقرو  الع  وباالرجوع(.   )  باااااااااااااا%(  78.6)

  نجد  ا سااتمارو  هر   م  الثالثة
ً
  شاابه  ضوافقا

ناو  للنا حات  التطوعية  ا نشاطة أن إذ  ضام،
ُ
 ب

 ماادعومااة،  فق %(  14.4)  اااان  الساااااااالم

 
ً
  غير  المنسمات  أم  الحكومة  قب   م   سواءا

  ضااااااام   وم   والادولياة،  المحلياة  الحكومياة

  علع  أ   النشاال  علع  التدرتب  الدعم  ذل 

  المبااادرات  ومنهااا  للساااااااالم،  ابااانيااة  العماا 

نااو  الناا حاات  ضلا   قبا   م   قادماأل  التي
ُ
  اب

 .السالم

  المباادرو  فكرو  لناا  صااااااا      الجواب  ااان  ان .7

 .بارتصار

  قبااا   م   قااادماااأل  التي  المباااادرات  اااااناااأل -

ناو  النا حات
ُ
،  بساااااايطة السااااااالم  ب

ً
 ولك   جدا

  الال م،  وا ساااااااناد الدعم  ضلق لم  ذل ،  رغم

  بتنفيارهاا  ا حياان  م   اثير  في  قااماأل  لارا

 
ً
  وجدت  قد أو  الشزصية  جهودها  علع  بناءا

  الاهاياااااااااا   باعاض  أو  ا سااااااارو  ما   الاااادعام

 ونسا  رجا   الناشطي   وا فراد  ا جتماعية
ً
. ًءا

  الشاااااااكا   علع  المباادرات  أفكاار  اااناأل فقاد

 :التالي

 .السالم بناء (أ

 .متطوع ضكون اي  (ب 

  إنسان ضكون اي  (ت 
ً
 .ناجحا

 .ا مية محو بدورات القيام (ث 

 والهدوء  النفس،  علع  السااااايطرو ( ج

 .النفسي

 والنا حة  الفقيرو  األساااار مساااااعدو ( ح

 .ا قتصادتة الناحية م 

(  السالم   بناء)  ا ول  النشاال  وما عدا الفقرو -

  محادودو  األررى  األنشاااااااطاة جميع  أن نجاد

  مدار   ضام   ضدر     الجهود  وضل   التخبير،

 أماا.  ضااااااايق  نطاا   في  إلع  الساااااااالم  بنااء

  غير نا حة  نتصاااور  فكي   الساااادساااة،  الفقرو

 والنا حة  الفقيرو  ا سرو  بمساعدو  مدعومة

 ضحتااج  أنهاا  حياث.  ا قتصاااااااادتاة  النااحياة  م 

  قيااامهااا  أن  نتصاااااااور  لاارا  ماااد ،  دعم  الع

  األبر محدود الدور برل 
ً
 .جدا

 بناء  بخنشاااطة  المتعلقة  األولع  الفقرو وأما -

  غير  ناااشاااااااطااة  نااا حااة  قباا   م   الساااااااالم

  قليلاااة  ف اااة  إ   –  مااادرباااة  وغير  مااادعوماااة

 أن  األول:  للنقااااش  جاااانبي   فيهاااا  –  منه 

،  سااايكون  العم 
ً
  عشاااوانيا

ً
  ضندرج  قد وأحيانا

 Do Not     األذى  ضسااااااابااب   )  رااانااة  في

Harm  ) أبر  ضرك  إلع  باااالتاااالي  وساااااااي د 

  فرغم  للنقااش الثااني  الجااناب  أماا. سااااااالبي

 إن  نقول  التاادرتااب،  وعاادم  القلياا ،  الاادعم

ناو  النا حات  قيام
ُ
  فهو  الدور برل   الساااالم  ب

 
ً
   فعال

ً
  وا رادو، الشاااازصااااية، قوو  علع  دليال

  ا ساااااااارو  ما   الاااادعام  ما   ناوع  وماالقاااااو

  قيام  علع  منفت   المجتمع وأن  والمجتمع،

 جزء  وأرر  العام،  المجال  في  بالعم   المرأو

 .الرج  دور م 

   منصاااااابا  شااااااةلتي  ه  .8
ً
   النزوح؟  بعد  حكوميا

        نعم  

 أن  نالحظ  المقاااابلاااة  أجوباااة  إلع  باااالرجوع -

  في  ساااااالم  ابانية  مقبلته  ضم  م   جميع

  أ   لااادتهاااا  ضك   لم  النزاع،  بعاااد  ماااا  مرحلاااة

 القول  تمكننا  لرا.  النزاع  قب   رسمي  منصب

 النساء م  الكبيرو النسبة إن

  فاي  جاهاودها   ما   تساااااااتافاااااد  تاكا   لام  

 ورغم نااشاااااااطاات، أنه  رغم  العاام المجاال

  مرحلاة  في  العاام  المجاال  في  دوره   برو 

 البي ااة  له   ضوافرت  وبعاادمااا  النزاع،  بعااد  مااا

  المجاال  ذلا  في  باالعما   المالنماة  شاااااااباه

 الاعاواناق  ما   الاكاثايار  وجاود  ورغام  الاحاياو ،

 .أمامها

ناو  اامرأو  جهودك  م   ا سااتفادو ضم  ه  .9
ُ
 ب

       ضشااااااةلينه؟  الر   المنصااااااب  في  السااااااالم

                   نعم

-  
ً
ناو  النا حات  بعض ضشاةله  لما  نسرا

ُ
 الساالم  ب

 
ً
  القطاااع)  الحكومي  القطااااع  في  ساااااااواءا

  المجتمع  الثاااالاااث  القطااااع  في  أم(  األول

  والر   الس ال  هرا  طرح  ضم  لرل   المدني،

  حساااااابا  الصااااااراحة  بمنتهع  عليه  الجواب ضم
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%(  57.1)  بنسبة(   )  با  الجواب  اان  إذ  نرى،

  فبوجودها  ،(نعم)  با%(  42.9)  نسبة  مقاب 

  ا ساتفادو نسابة  م   ق   قد  المنصاب  في

 ضم  التي  العوانق  أن  ونعتقااد  جهودهااا  م 

 الزااصااااااااة  ا ساااااااتماارو  في  اليهاا  ا شااااااااارو

   ضلعاب  المادنياات،  باالنااشاااااااطاات
ً
   دورا

ً
  في  باار ا

نااو  الناا حاات  جهود  م   ا ساااااااتفاادو  عادم
ُ
 ب

  الر   الم بر  غير  الدور  الع  إضاافة  الساالم،

   منه   بعض  ضلعبه
ً
  التي  المجا ت  ألن  نسرا

  ااارلاا   م برو،  غير  ا دوار  ضلاا   فيااه  ضلعااب

  م   المقدمة  الضاااعيفة والمسااااندو  الدعم

  وشاااااااباه  الرسااااااامياة  الاداعماة  الجهاات  قبا 

  ءرر  معو   إليها أضفنا  ما  إذا  هرا .  الرسمية

  ألن الحالة  هر     الساياساي  المعو  وهو

  وشاااااابه  الرساااااامي  بالمنصااااااب  متعلق  األمر

  الحاا ت م  اثير في  أناه حياث الرسااااااامي،

  الرت  أعضااااااانها  السااااااياسااااااي  الحزب ضوجه

  األمر  وهرا السااياسااية،  المناصااب تشااةلون

ناو  النا حات  علع  تنطبق
ُ
  الساااالم  ب

ً
 إن  اتضاااا

   شاااةلأل
ً
   منصااابا

ً
     رسااامي  شااابه  أم  رساااميا

  الحزب  قبا   م  مرشاااااااحاة  اااناأل  إن سااااااايماا

 .السياسي

 اي ؟ نعم، الجواب اان إن .10

 ضم  انه  صااااارحأل  التي%(  42.9)  نسااااابة  م  -

  المجاا ت بيناأل  منصااااااابهاا،  م   ا ساااااااتفاادو

  بي   ضااادرجاااأل  حياااث  ا ساااااااتفاااادو  ضم  التي

  ايفيااة  والمجتمعيااة  الفردتااة  ا ساااااااتفااادو

 بيسااااااار  اليوميااة  المشاااااااااااا   مع  التعاااماا 

 بالساااااماح  ا سااااار  أقناع ومحاولة وساااااهلة،

  في  والعمااا   بااالجاااامعاااة  لاللتحاااا   لبنااااضهاااا

  مهااارات  ااتساااااااااب  ااارلاا .  العااام  المجااال

  وضنسيم. ا سااااااارتاة النزاعاات وحا   التفااوا

 المرأو حقو   ع   ومادافعاة  ضوعياة حمالت

   لتكون  المجتمع،  في  مهمشة  اف ة
ً
  عنصرا

 
ً
  مهااااراضهاااا  م   ا ساااااااتفاااادو  تمك   فعاااا 
 .السالم بناء في وربراضها

 :ال ؤ ية  الم موسة  -الثالث  لفر ا

 الب رتة  المجاميع  أداو  الدراسااااة  اسااااتزدمأل -

 وذلا   الميادانياة، للادراسااااااااات  فعاالاة  ااخداو

  وا جاااوبااااة  ماااعااالاااومااااات  فاااي  لااالاااتاااحاااقاااق

  الشاااازصااااية،   المقابالت  م  المسااااتحصاااالة

  اللبس  ورفع  ا جوباااة،  ضلااا   م   والتاااخااااد

  أاثر  معلومات  علع  للحصاااول  ارل   عنها،

  ضلا   اااناأل  إذ  ا رتصاااااااااص،  ذ   م   دقاة

  محااضااااااارت   م   م لفاة  الب رتاة  المجموعاة

  ا جتمااااع،  علم  ارتصااااااااااص  في  جاااامعي 

 . السالم ودراسات

 برناااام   علع  المجموعاااة  اجتمعاااأل  وقاااد -

Zoom meeting  الزم   م   سااااااااعاة لمادو  

  ا ررى، ضلو  واحدو  ا سااااااا لة إليهم  وجهأل

 أجوبتهم،  ودوناأل  بينهم،  فيماا  وضنااقشاااااااوا

 اللةوتااااة  الصاااااااياااااغااااة  إعااااادو  ضم  بم  وم 

  للتحلي   جاهزو  فخصاابحأل  اللةو ،  والتدقيق

 .والمناقشة

    حسااأل  هاا  .1
ً
  مجااال  في  للنااا حااات  دورا

 السالم؟ بناء

  م   نوعياااة  رانعاااة  أدوار  مالحساااة  ضم  نعم -

  مدار   ضااام   ضصااانيفها  تمك   نا حات  قب 

 النزاع،  بعاد ماا  مجتمعاات  في الساااااااالم بنااء

  لصاااااااقا   مكثفاة ضادرتباات إلع  ضحتااج ولكنهاا

  هاااارا  فاي  راناااادات  ضاكاون  ااي  ماواهاباها ،

 بعااد  مااا  لمجتمعااات  المهم  الحيو   الحقاا 

 بهاا،  ا قتاداء  تمك   قياادتاات  وضكون  النزاع،

  المجتمع  نسرو  ضةيير  في بالتالي  فتساااااهم

  مجااا ت  جميع  في  الرتاااد   ودورهااا  للمرأو

  الحياو
ً
 بشاك   الساالم  مجال  في  ورصاوصاا

 . رص بشك  السالم وبناء عام

 بناء  مجال  في  النا حات  دور  ضقييم  اي  .2

 السالم؟

  جيد  دور لها -
ً
  الر   المحدود للدعم  قياساااااااا

.  ضواجههاا   التي  الكبيرو  والمعوقاات  ضالقياه،

  ابيرو،  اااامنااة  إمكااانااات  م   لهااا  لمااا  ولك 

  تمك   لرا  ا مكانات،  ضل   ضسااااتة      فهي

 ولك   ماا،  حاد  إلع  اتجاابي  دورهاا  إن  القول

 نااااحياااة  م   العملياااة،  الزبرو  المعرفاااة  قلاااة

  مفاهيم  واساااااتيعاب  معرفة  في  وضاااااع 

 لرا  الجيد،  بالشاااااك   ضوظيفها ليتم  الساااااالم
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ً
  ومشااارتعها  مبادراضها بعض  ضصااب  قد أحيانا

 . قصد دون الضارو المشارتع رانة في

نااو  الناا حاات  جهود  ض بر  ها  .3
ُ
 الساااااااالم  ب

 وبالتالي  السااااالم  مسااااارات  رساااام  علع

  دهوك  محااافستي  في  الساااااااالم  بناااء

 .نينوى

  والاامااعاانااو   الااماااااد   الاااادعاام   قااااأل  إن -

نااو  الناا حاات  إن  القول  فيمك   المنااساااااااب
ُ
 ب

 وجود  وعاادم  عااددهااا،  قلااة  رغم  الساااااااالم

  علع  جهودها ض بر  فقد  بينها،  فيما  ضنساايق

  منها  وا ساااتفادو  الساااالم،  مساااارات  رسااام

  ضكون   وباالتاالي  الساااااااالم،  بنااء  عملياة  في

 والفعالة الناجحة  التجارب  ضاام   راندو  ضجربة

 .العالم مستوى علع

  بعضااااااااا  فاااذار  بنعم  الجواب  اااانااأل  ان .4

 .منها

  م   المنساق  غير  المعنو   الدعم (أ

 بالسالم  المزتصة  المنسمات  قب 

  الاماتازصااااااااص،  الاتاااادرتااااب)  ماثاااا 

 (.إلخ للسالم، المعرفية الملكات

  الجهاات بي  ضنسااااااايق وجود عادم ( ب

  وبي  بالساااااالم  المعنية  الرسااااامية

ناو
ُ
 .النا حات م  السالم ب

  المتاااادهور  المعيشاااااااي  الوضاااااااع ( ج

 .عام بشك  للنا حي 

  فا ااااات  لاباعاض  السااااااالابايااااة  الاناسارو ( د

  ا ساار،  اخرباب  وشاارانحه،  المجتمع
 . وغيرهم العشانر، ر ساء
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 الم حث الثالث

ت ا   م  ا  ة  

 قصص   اح
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نانبة رنيسة منسمة ملتقع  بان نجيب ميزا  ❖

 نساء ا قليات 

 

ساانوات م  ا ن حضاارت ورشااة في    ٣قب   اضرار  

اربي  واان الحضاااور م  محافسة نينوى م  اافة  

المكوناات والقومياات وقاد طرح عليناا سااااااا ال ها   

داعش واانأل ا جابات  اهالي الموصاااااا  ساااااااندوا  

م  ا قليات مزيفة وذل  بساااااابب قلة الثقة الي  

حدبأل بعد ا حداث وم  تومها صاااارت اعم  في  

مجاال ضعزتز الثقاة بي  ا قلياات واهاالي الموصااااااا   

وم  هنا بدأت مسيرضي في    وضعزتز السالم بينهم

 ن ا رتالف  العما  في المجتمع المادني وذلا   

 لتماس .قوو ا  تولد رالف ب  تولد 

ملتقع    اسمي بان نجيب ميزا نانبة رنيسة منسمة

وضادرتساااااااياة في الجاامعاة  نساااااااااء ا قلياات العمر  

اساااااااك  في    عااماا  13التقنياة في دهوك عمر   

ناحية القوش اعم  في بناء السااااالم في عموم  

ا دتاااان والمكوناااات   محاااافساااة نينوى مع جميع 

سااااااانوات باا ارات ضجمع   ٣عملاأل لمادو  . وا قلياات

اطا ا تاااااناهام جاماياع  عالاع  وضاطارقانااااا  ناياناوى  ياااااف 

وعاااداضهم وضقااالياادهم وعرضااااااانااا فياادتوهااات ضعز   

وهر  ضعتبر    ا واصااار التي اانأل بالساااابق موجودو

ا رتالفاااات بي    لتقرتاااب  الطر   واحااادو م  اهم 

اااناأل    احادى هار  الباا ارات  ا رر  وبنااء الساااااااالم و  

في مراز الموصاااا  وارر في بعشاااايقة وارر في  

علع نبار رطااباات الكراهياة التي    نتطر اربيا  واناا  

... انأل اشاااااااارك في ورشاااااااات  ءنراكاانأل ضتزاول 

عماا  وانقاا  صاااااااورو إتجااابيااة ع  مكوني واني  

للمزالطة والقضاااااء علع افكار    اخمثلةاعم  هر   

واللةاااة  الااادت   اسااااااااااس  ضنت  ع   التي  التفرقاااة 

.. وانااأل انقاا  هاار  الصاااااااورو   والقوميااة والعر   

 عي.ا تجابية الع عانلتي ومجتم

وا رتالال   قب  ان اعم  في مجال بناء السااااااالم  

بكااا     المااادني ااااانباااالمجتمع   لاااد  عااادم بقاااة 

ا شاااازاص م  غير عانلتي وذل  بساااابب السروف 

الاتاطارف      اهااااانااااواجاهاالاتاي   ان  ر تاتاي  عانااااد  لاكا  

 عالقة له

بااالاادت  و  بااالقوميااة فهو فكر فهاارا ولااد لااد   

سااااااالم دارلي ولرل  قررت مساااااااعدو مجتمعي  

في البادئ اان ا مر صااعبا    بخمان وسااالملنعيش  

علع انادمااجي في هكارا    ن عاانلتي اااناأل ضزااف

مواضااااايع وراصاااااة انا فتاو بحكم العادات والتقاليد  

او الفتااو باالادرجاة    المرأوالراسااااااازاة التي ضجعا  م  

اما اصاادقاني اانوا تشااجعونني   ،الثانية بعد الرج 

ن  دانمااا ولك  مع مرور الوقااأل عناادمااا علموا بنتااا

هرا العم  ارل  عانلتي شاااااجعتني علع العم   

 م  اج  ردمة المجتمع

التحادتاات اهمهاا المجتمع والعاادات والتقاالياد اناه 

اي   مرأو مسايحية مثلي الوبو  بخررت  م  غير  

دتانة واي  لها التقاال الصااااااور ومشاااااااراتها علع  

وسااااان  التواصاااا  ا جتماعي بشااااك  عام واي   

.  معهم. ات للعم   ضساااافر معهم الع غير محافس

واتضااا اوني امرأو وتنتقصااون م  دور المرأو في  

 عمليات بناء السالم

ضةلبااأل علع اغلااب التحاادتااات لك   بااد م  وجود 

عاااادم   ما   الاتاي  بااااد  الاماجاتاماعايااااة  الاقاياود  باعاض 

ا نصااااااايااع لهاا والعما  جااهادو الع ا ماام اوني  

وعانلتي م مني  بهر  القضاااااية مسااااااندو  وجي  

بنااااء عالقاااات ممتاااا و مع  وبقتاااه بي وم  رالل  
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الجهاااات الحكومياااة ومنسماااات المجتمع المااادني  

   عم .  ن العالقات هي ضعتبر نقطة انطال   

التوصاايات هي التقلي  م  الصااورو النمطية للمرأو 

اون وجود الكثير م  برام  السااااالم وفق  ضكون 

لتعليم الطبخ والحلوتااات المرأو القيااادتااة الواعيااة 

. ضعميم لةة السااالم ونبر ذل . م     أاثرضسااتطيع  

رطاب الكراهية في وسااااان  التواصاااا  ا جتماعي  

. عما  برام  داعماة للساااااااالم منهاا  ا عالم. وفي  

الااتاامااكااياا    رااالل  ماا   لاالاانااااا حااياا   الااعااودو  بااراماا  

ا قتصااد  لهم عم  رساومات ضدل علع الساالم  

نبار رطااب الكراهياة في المادارس وغيرهاا.. ورش  

املة لتسلي  الضوء علع  عم  ضوعوتة للجهات الع

معااملاة اآلرر علع حساااااااااب الشااااااازص   الادت   

 والمكون وغير .

محاامياة وناشاااااااطاة حساااااااي  محماد   جيهاان ❖

  حقوقية في جمعية نساء بةداد 

 
مناار ارتيااار  لاادارسااااااااة قسااااااام القااانون والعلوم  

 2011السااااياسااااية في جامعة دهوك  في ساااانة  

ودراساااتي لمواد حقو  وحرتات ا نساااان وراصاااة 

ل القانون الدولي ا نسااااااني حينها بدأت  في مجا

لد  فكرو مسااااااار وصااااااناعة السااااااالم والر  اان  

 ،14هادف دراساااااااتي منار ان اناأل في سااااااا  ال  

واقعيا  بعد اسااااتحصااااالي لشااااهادو القانون بدأت  و

وذلا   صااااااانااعاة الساااااااالم    في العما  في مجاال

العم  في منسمات المجتمع المدني والزاصااااااة ب

رسامأل لي هدفا وهو  بحقو  ا نساان م  راللها  

الاحاقاو    فاي  والاوعاي  الاقاااااناون  نشااااااار  تاكاون  ان 

والحرتات سااببا م  اسااباب نشاار السااالم والتعاتش  

الساااالمي اساااامي جيهان حسااااي  محمد ناشااااطة  

حقوقياة أعما  محاامياة في جمعياة نسااااااااء بةاداد 

نساااااانية في الحقو   وم  هنا بدأت مسااااايرضي ا 

 والحرتات.

بدأت بمحورت  اولهم الزوا بصااااااورو موسااااااعة    

في التوعية القانونية ع  حقو  ا نسااااان راصااااة  

القواني  الاادارليااة للاادولااة منهااا المتعلقااة بحقو  

المرأو وااارلاا  القواني  ا ضفاااقيااات الاادوليااة لزرع 

روح الساااااالم لدى المساااااتفيدت   ات م  التوعية 

ي  والمحور الثاااني هو التطبيق الفعااال لقواني  الت 

الازواج   فاي  الامارأو  حاقاو   ساااااااالم  ضاحاماي  لازالاق 

المسااواو بي  الرج  والمرأو.    إطارمجتمعي ضام   

 ضااااام  اطار الساااااالم  عملأل في مجتمعي فق 

الاماجاتاماع   افاراد  جاماياع  ا عاتابااااار  باناسار  اراااارت  لاكا  

ساااااااواء اااان م  المجتمع المضاااااااي  او النااا ح او 

عا    الاناسار  باةاض  والالاةااااات  الاالجاب  الاااادتااااانااااات 

اروالقومياااات   و تياااار  للعمااا  في مجاااال بعاااد 

علع  ذل     حقو  ا نساااااان وصاااااناعة الساااااالم ابر

باااالترايز علع   ضعااااملي مع افراد المجتمع وذلااا  

المجتمع    ألفرادالمساااواو في بناء السااالم  اهمية  

 الجندر     والعم  علع صاناعة الساالم دون التمييز 

م  نطا  ضعاملي    وبالتالي وسااااااع هرا  بي  افراد

اني م  نااااحياااة من   مع افراد عاااانلتي واصااااااااادقااا

باااالتعبير ع    وا رااار فيماااا    ءرانهمالفرصاااااااااة لهم 
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     تساااامع بصااااون حماتة حقو  وحرتات ا نسااااان

عاادم ضقباا   واجهتني  ضحاادتااات اااانااأل    بااالتااخايااد

وا فكار    اآلراءلبعض  ات   البعض م  المستفيدت   

الر  اان    القانونية ووجود عانق العادات والتقاليد

قواني  ضحمي  سااااااابباا م  اسااااااابااب عادم التطبيق ل

حقو  ا نسااان سااواء اان رجال او امرأو ولك  م   

 ضم التةلب  رالل ا ساتمرار في نق  رساالة الساالم  

في  التحااور ااان لاه دور فعاال  عليهاا م  رالل ءلياة 

التعااااتش     التحااادتاااات  ضقليااا    ان  فكرو  اااارلااا  

فاي   الامازاتالافااااة   الاماكاونااااات  واحاتارام   السااااااالاماي 

الساااااااالم  وضسااااااالي  الضاااااااوء علع  بنااء  المجتمع 

ا ساااتمرار في نشااار الوعي حول دراساااة الساااالم ب

السروف التي ضحتاج الع ضماسااا      راصاااة في هر

بزلق روح التعاتش الساالمي بي  افراد  و    المجتمع

المجتمع واحترام الاادت  والعر  والمسااااااااااواو بي   

 . الجنسي 

انسر لنفساااااااي امحاااميااة ضحمي حقو  وحرتااات    

النزاع  بعاد النزاع ومااا نساااااااان رااصاااااااة في فترات  

النساااء والفتيات وضوعيته  حول حقوقه     بخرشاااد

والاسالام الاعانا   ضاقاباااا   وعاااادم  ما     ،وحارتاااااضاهام 

 تااادو دور المنسمااات في مجااال ضوصاااااااياااضي هي  

انشااااااااال    متعلقااضهاادراساااااااة الساااااااالم وان ضكون  

نبار المزتاد م   اسااااااااساااااااي في انشاااااااطتهم وان  

الاحاكاومااااة   ماع  ضاحاماي   إلصاااااااااادارالاجاهاود  قاوانايا  

المجتمع وضصااااون السااااالم فيه لكوننا نعيش في  

والااادتااااناااات   الطوان   العااادتاااد م   فياااه  مجتمع 

والقوميات بشااااك  تزلق السااااالم المجتمعي وان 

المواد   السااااااالمي ضااااااام   التعااااتش  ماااادو  ضكون 

 . التدرتسية في المناه  الدراسية

طاة مادنياة نااشاااااااسااااااانادس محماد مهاد   ❖

 ومتطوعة في بناء السالم 

 

  تمن  ا نسااااان  السااااالم  بناء  ع  والتعلم  التطوع  

  ذلاا   العن ، ضعلماااأل  بوجاااه  الوقوف  في  القوو

  ضااادرتبياااة  ودورات  عمااا   ورش  حضاااااااور  رالل  م 

 صاااانع  لتصاااب   المحددو  اللحسة  ل   جاءت  مزتلفة

  بعد.  العن   بدان  مشاااروع  رالل  م   هي  ساااالم

  لتحقيق  بدأت  هنا  وم   المدربي ،  اعداد  ضدرتب  أرر

  في  باه  القياام  أرتاد  ماا  هو هارا  أن  وقررت  الهادف

  ناشطة  مهد   محمد  سندس  اسمي.  مجتمعي

  بي   المجتمعي  السااالم بناء  في  متطوعة  مدنية

 المتعددو. المجتمعية المكونات مزتل 

  وربماا  المجتمعي،  العما  ورش م  العادتاد  نفارت

 بناااء  علع  و شاااااااااب  300  حوالي  بتاادرتااب  قمااأل

  دور  أنساااااااع و  اتضاااااااا. العن  وبادانا   الساااااااالم

  في  واساااااتزدامها  ا جتماعي  التواصااااا  وساااااان 
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  وعملأل الشااازصاااية حسااااباضي  الساااالم في  ضعزتز 

  مشااااااارتع  رالل  م  السااااااالم  ضعزتز   منسمات  في

 وا مان. السالم تسودها مجتمعات لبناء مزتلفة

  مجتمع  أفراد  بي   السالم  لبناء  لي  ضدرتب  أول  اان

ا  النااا حي 
ً
  م   دقيقااة  20  حوالي  بعااد  علع  دارلياا

ر  لقد  مدتنتي
ل
ا،  حياضي  سالم  صانع  اوني  غي

ً
  ضمام

  ااتشااااااافاأل  الرحلاة،  هار   أبادأ  أن  قبا   أنني  رغم

  نفساااااي  وجدت.  الساااااالم  بناء  رالل  م   جوهر 

.  جوهرهم   علع  العثور  في  اآلررت   وساااااااااعاادت

  في  األمد طوتلة  صااداقات  السااالم بناء  جلب  لقد

.  طفولتي   جروح  شااااااافاااء  علع  والقاادرو  حياااضي،

  فعا   علع  اآلررت   مساااااااااعادو  م   مكنني  ذلا 

ا  فيها  أساعد  مرو  ا   وفي.  نفسه  الشيء
ً
  شزص

  المزتد أجد  الدارلي،  ساااااالمه  علع  العثور  في  ما

ا  لي  فت   ساااالم  صاااانع  اوني.  نفساااي  في
ً

  أتضااا

  الااار   وماااا  العاااالم  ع   المزتاااد  لمعرفاااة  األبواب

ا تجعلنا
ً
 .بشر

  الرحلة  هر  أبدأ أن  لي بالنسااابة  الصاااعب  م   اان

  العمااا   علع  تعتماااد  منهاااا  الكثير  أن  ورااااصاااااااااة

  ما   جااااانااااب  أ   عااااانالاتاي  ضافاهام  لام.  الاتاطاوعاي

  م   الكثير  في  ذلا   ضساااااااباب  وقاد عملي  جواناب

ا  بالفع   اان  لقد.  أسارضي  دار   الصاراع
ً
ا ضحدت

ً
  ابير

ذلاا     ومع  عااانلتي،  داراا   الساااااااالم  أفكااار  لنقاا 

  أفضاااااااا   أصاااااااب   قااد  أنااه  أدراااأل  الوقااأل،  وبمرور

ض م     عاااانلتي  اجعااا   ان  الواقع  في  وأفضااااااااا 

  ضك  لم إنها أقول  أن وتجب  والتواصااا ،  بالساااالم

 فعلتها. ولكنني سهلة عملية

  ألن  طرتقتي  في الرنيساااية  التحدتات بعض  اانأل

  مجتمع وساا   بالعيش  ضتعلق  سااالم صااانع  أصااب 

ا  السااااه   م .  ما  حد  إلع  متضااااارب
ً
 إنه  القول  جد

  ذل ،  ومع  سااالمية،  رساااان   تنشااار أن  للمرء  تمك 

ا  ضسااتةر  للةاتة،  صااعبة  رحلة  رحلة،  فالسااالم
ً
  وقت

ا
ً
  العن ،  علع  الطف   برمجة ضتم أن  بمجرد.  وصاااابر

  برمجة  إلعادو  العم   م   ساااانوات  األمر  تسااااتةر 

  أنني  هو  اآلرر  التحااااد .  الساااااااالم  حول  عقلااااه

ا للةاتة،  صاااعبة طفولة  عشاااأل
ً
  عملي أبناء وأحيان

 محاولة  في  لها  ضعرضااااااأل  التي  الصاااااادمات  أضرار

ا  األمر  وتساااتةر   اآلررت  لمسااااعدو
ً
 وأساااابيع أتام

  ذاضه  بحد الساااالم  صااانع.  أررى  مرو  أضعافع  حتع

 تكون  األحياان  بعض  في  ولك   عسيماة،  مكاافاخو

  هرا  م   در   علع  الحصااااول للةاتة  الصااااعب  م 

ا  العماا ،
ً
ا  تكون  مااا  وغااالباا

ً
  ماادفوع  وغير  ضطوعياا

ا  هاارا  تكون  وربمااا  األجر،
ً
  صااااااااانعي  لمعسم  ضحاادتاا

 أعرفهم. الرت  السالم

 التحول  مع  الشاادتد بالصاابر  أضحلع أن  ضعلمأل  لقد

ا  وضعلمااأل  والتةيير
ً

  ااا   ليس  أنااه  أقباا   أن  أتضاااااااا

 .للتةيير الوضيرو نفس لدته شزص

   الثاني،  للتحد  بالنسااااااابة
ً
  نفساااااااي  أمن   ما  عادو

ا
ً
  م   مجموعة  لتةيير محاولة  ا  بعد  للشافاء  وقت

 ضحوت   علع  القدرو  بصاارامة  أعني  وبتةيير  الناس،

  ااا   داراا   الجرأو  علع  العثور  أو  نور  إلع  السالم

 .إنسان

  في  اجتمااعي  نشاااااااااال  امسااااااا ول  اآلن  أعما   

  في  أضطوع   لاأل  ماا  ولكني  حكومياة  غير  منسماة

  لبناء  عم  بورش  للقيام  األسااااااابوع نهاتة  عطالت
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  السااالم  م  المزتد  بنشاار  لي  تساام   مما  السااالم

  علع  الوقأل  نفس  في  وظيفة  علع والحصاااااول

 .للةاتة متعبة أنها م  الرغم

ا  المسااااتقب   تكون بخن  ضوصاااايتي
ً
 أن  تجب:  صاااابور

  للرحالت  مصاااممة  الساااالم  لبناء  برام   هناك ضكون

 
ً
.  واحاادو   لمرو  ضوعيااة  جلسااااااااة  أو  ضاادرتااب  م   بااد 

ا  أوصاااي
ً

  الراضية  الساااالم بناء  برام  ضكون بخن أتضااا

  الم سااااسااااات  دور  اإلرها  ارل   إلع  ض د   ألنها

  ان تمك  الار  المهم وا عالم والادور  الحكومياة

  الرسااالة  نق   تسااتمر  حتع  السااالم  بناء  فب  ضلعبه

  مسااتمرو  المدى طوتلة  التحو ت  علع  ضراز   التي

  في  الطوعيااة  الساااااااالم  ورش بنااااء  م   باااالمزتاااد

  إلع  السااافر أود  المساااتقب   في وربما  مجتمعي،

 . به والقيام مزتلفة بلدان

  في  مدنية  ناشاااااطة  اساااااماعي   أارم  فيان ❖

 شاارتا نسااء  مراز  ومسا ولة  ا نساان  حقو 

 ةاألتزتدت المرأو لتنمية داك منسمة مع

 

 بشااك  له ضعرضاانا  الر   والنزوح 2014  احداث بعد

اإلساااااااالمياة   باالادولاة تسااااااامع ماا  قبا  م   اجباار 

  قضاء-الموص   م   عانلتي  مع  انا  نزحأل(  دواعش)

  احدى شااااااارتا  مجمع  -دهوك  محافسة  الع  ضلكي 

  م   لها ضعرضانا  التي  المعاناو وبعد ةاألتزتدت  القرى

  في  والسااالم  الثقة  وفقدان  قصاارتة  وهجرو  ضشاارد

  مجاااال  في  اعمااا   ان  قررت  النزوح  لحساااات  ضلااا 

  ما   الاكاثايار  فاي  عامالاي  باااادء  راالل  ما   الساااااااالم

  عملي  بادء.  دهوك  محاافساة  في  النزوح  مزيماات

 الشاااابابية  المجاميع  م   الكثير  مع  طوعي  بشااااك 

  م   مجموعاة  نح   قمناا  بم  و  النزوح  مزيماات في

  منسماة  ضاخسااااااايس  تاإلتزتادتاا  الفتياات  و  النساااااااااء

  م   راالي  مجتمع  لبنااء  لناا  طرتقاا  لتكون  نساااااااوتاة

  النشااااطات  م   الكثير و  المشاااارتع  رالل  م   العن 

 الحاث  و  النااس  بي  ا جتمااعي  التمااسااااااا   ضعزتز   و

  تأ بد و  ،الدارلي  الساااااالم  ضعزتز  و  التساااااام   علع

 المرأو  لتنمياااة  داك  منسماااة)  منسمتناااا  رالل  م 

  نينوى  مساااااااارات مشاااااااروع  في  بالعم ( ةاألتزتدت

  منسمة  مع  نينوى  سه   مناطق  في  السالم  لبناء

UPP   بي   الجساااااااور  ماد  مشاااااااروع  بم  و  ا تطاالياة  

  في  عضاااااوو  ألاصااااابح  و  نينوى  ساااااه   مجتمعات

  علع عملاأل  و  الساااااااالم  لبنااء نينوى  نسااااااااء فرتق

  الدارلي  السااالم حول  المحاضاارات  م   الكثير  ضنفير

  م   الكثير  في  والحوار  الواساااااطة و  النزاعات  ح  و

 .المناطق

 وهو ضطوعي  امرتكي  برناام   في  درلاأل واتضاااااااا

  حياضي  علع  ابير  اتجابي  بشااك  إبر.  العن   بدان 

 واسااااااليب  بطر   العنفية  وطر   اسااااااليب  اغير  ان

  البعض  بعضااااانا  مع  نتعام   ان  واتضاااااا  عنفية  غير

.  ارر   ءشاي  ا   اسااس  علع  وليس  فق  اانساان

  وغير  اتجاااابياااة  بطر   اضعاااامااا   ان  علع  ذلااا   إبر
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  ضلا   واعطي الادارلي  الساااااااالم  اعز   وان  عنفياة

  عااااانالاتاي  الاع  امالاكاهااااا  الاتاي  والاطاااااقااااة  الاقاوو

  وعنااد  في حاااجتي،  تكونوا  عناادمااا  واصاااااااادقاااني

 نتحاور  ان تجب  شااازص  ا   مع  مشاااكلة  مواجهة

 نواجااه  ،الساااااااالم  علع  للحااث  وساااااااطاااء  ونكون

  ظ   في  الساااااالم  بناء  فكرو  ترفضاااااون  اشااااازاص

 التطرف  افكااار  بعض  بهااا  تمرون  صاااااااعبااة  ظروف

  ا جتماعي  التواصاااااا   مواقع  علع  نواجهها  التي

  الحقد وضزلق  ساااالبي  بشااااك   البعض  علع وض بر

  العاادات وبعض.  المجتمعاات بعض بي  والكراهياة

  علع  القوو  منحني  ذلااا   باااالتاااالي  ،التقاااالياااد  و

 بعض  هي  و  التحااادتااات  م   الكثير  علع  التةلاااب

  هنااك  باان  فكرو  ونشااااااار المجتمع  ضقاالياد  و عاادات

  النساااء  مشاااراة  اهمية و  السااالم  صااانعات  نساااء

  في  الكبيرو الرغبة  و  ا ساااتمرار   الساااالم بناء  في

  ضنفياار  المجتمعااات  بي   بناااء   و  الساااااااالم  نشااااااار

  المجتمعات  بي   الساالم بناء حول  طوتلة مشاارتع

  علع  والعمااا   الثقاااة  انهياااار  الع  ضعرضاااااااااأل  الع

 و  النساااااااااء  ضوعيااة  الحكومااة  مع  العاادالااة  ضحقيق

  هو  ما و  الدارلي  بالساالم  ا طفال  حتع و  الرجال

  ما   ضاكاثايا   و  الاماجاتاماعاي  الاااادارالاي  الساااااااالم

  المجتمع  في  الساااااالم  بناء ضعز   التي  النشااااااطات

 و  السااااالم  ببناء  راصااااة طوتلة  مشااااارتع  رالل  م 

  في  نفساااي  ارى الوسااااطة  و الحوار  بقافة نشااار

  بقافة نشار  علع  دانما  وداعمة  مشار   مساتقب 

  ذلاا   تتحقق  الم اااد  وم   الناااس  بي    الساااااااالم

  مواد  ضزصااااااايص  المهم  م   واتضاااااااا  معاا  باالعما 

  في  التعليم  رالل  م   الصةر  منر  المجتمع ضوعية

  لبناء بالسااااااالم راصااااااة  مادو ضزصاااااايص  المدارس

 و  الف اااات  جميع  مع   باااالساااااااالم  مليء  مجتمع

 .الجهات جميع

ناشاااطة مدنية وعضاااوو ليدتا حسااا  رالت   ❖

في مسااااار صااااانعات السااااالم في منتدى  

 السالم في نينوى 

 

  ساااانوات  4  بما تقار  لمدو  التطوعي  بالعم   بدأت

  والنشااااااااطات  الساااااااالم بناء  نشااااااااطات تزص  فيما

   المرأو  ضزص  التي  والنشاااااااااطااات  ا غااابيااة
ً
  اتضااااااااا

  مع  ألعم   أهلتني  التي  الكافية  الزبرو  فااتسااااابأل

  بي  الجسااااااور  مد  مشااااااروع  ااااااااااااااا  ابير  مشااااااروع

  علع وحصااااااالاأل  ضادرباأل  اتضاااااااا     نينوى  مجتمعاات

 أسااضرو  م   الساالم بناء  مجال  في  راصاة  شاهادات

  عملااأل  المجااال ااارلاا   هاارا  في  الزبرو  ولهم  ابااار

  الصورو  ونقلأل  السالم  اج   م   ا عالم  مجال  في

  ضاااام   اعم   وا ن  .الساااااالم  البناء  ع   الصاااااحيحة

  صااانعات  مسااار  ضاام   نينوى  في  السااالم  منتدى

   األونالت   النادوات  م   العادتاد لادتناا  وااان الساااااااالم

 .المنتدى صفحة عبر
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 الموجودو  ا قلياااات  أحاااد  م   واعتبر  امرأو  لكوني

  ا قليات  بي  جسور  ضمد  مبادرو  ا   فاااااا  العرا   في

 نجااااح  قصاااااااااة  أابر  اااااناااأل  ا ررى  المكوناااات  مع

 حروب  م   عااانع  الاار   وللمجتمع  لي  بااالنسااااااابااة

  التي األنشاااااااطاة  م  الكثير  قادمناا ونزاعاات  طاانفياة

 المزتلفاااة  المجتمعاااات  بي   النسر  وجهاااات  قرباااأل

 
ً
   بينهم  الفع   ردو  حدو  رفأل  واتضا

ً
  مع  عملأل  اتضا

   ارارى  وماجاتاماعااااات  ماجاتاماعاي
ً
  اااااالاقارى  اتضااااااااااا

 نينوى. سه  في الزاصة واألقضية والنواحي

 قباا   اقولهااا  العبااارو  بصااااااارت 
ً
  في  ادراا   ان  دانمااا

  الرت   ا شااااازاص  اول انا  انأل  الساااااالم بناء  مجال

 2014  احداث  فترو  بعد  راصااااااة  للسااااااالم تحتاجون

  وعدم  ابيرو  فع   وردو  ضعصاااااااب لدتنا  رلقأل  فقد

 للشعور  باإلضافة  ا ررى  المكونات  ضجا   دارلنا  بقه

  فيااه  نعيش  الاار   للبلااد  وا نتماااء  ا مااان  بعاادم

 ضةير  لمساااااااأل  المجاال  هارا  في  العما   بعاد  ولك 

  ضعاملي  وفي  شاازصاايتي  في  وواضاا   ابير  وفر 

 ابار  الامازاتالافااااة  الاماجاتاماعااااات  وباااااألراص  الاةايار  ماع

  التي  والتةيرات  المعلوماات  اا    ن  ابير  بشاااااااكا 

 التمسته

 الساااااااالم  مبادأ  ا رع  لكي  لهم  نقلتهاا  دارلي  في

  ا رر  مع  تتعاااملون  واي   دارلهم  في  الحقيقي

  واعم   امرأو  انا  واهمها  اثيرو  ضحدتات  واجهأل  نعم

 ان  مجتمعي  علع  الصاااااااعاااب  المجاااال  هااارا  في

  ا قلياة  م   واوني  امرأو  اوني  لساااااااببي   تتقبلاه

 .2014 احداث رالل هما عانت عانأل التي

  ومجتمعي  بي تي  علع  الصاااااااعااب  م   اااان  حيااث

  للمناطق  وراصاه  الساالم بناء ضزص  فكرو  ا   ضقب 

  و   اثيرو  اساااااتفهام  وعالمات  اضهامات  عليها  التي

 بساااااااباب  عاانلتي  تزص  الي  التحاد   واتضاااااااا   الاأل

  اايااد  ضةلبااأل  بقتهم  وعاادم  المجتمع  م   روفهم

  م  وبالرغم  لها.  ضعرضاااانا  التي  الكثيرو  المعاناو بعد

  التي  والتةيرات  النجاااحااات  م   الكثير  حققااأل  ذلاا 

  مرالمساااات  اصاااارار   سااااببه  منطقتي  لدى  حصاااالأل

 بساااايطة بنساااابة لو  حتع  السااااالم  احقق  ان  علع

  أاثر  م   الساالم بناء   ن  مباشارو  غير طرتقة  وفي

  حررو  انأل  فااااااا  المجتمع،  علع الحساسة  المشارتع

  علع  ضااخبيرهااا  ماادى  باااااااااااااا  بهااا  اقوم  رطو   بكاا 

  اناأل  فياه اقوم  اناأل  نشااااااااال  اا   حياث ،الطرفي 

  للطرفي   الضاااااااع   ونقاااااال  القوى  نقاااااال  ادرس

 تكونوا  ان  ونجاح ءم   بسالم  احققه  ممك   واي 

  تزتارونها   التي  النشاااطات نوعية  بارتيار  حررت   ااثر

 السالم. بناء تزص فيما

  دانمي  وبشك   السالم  الع  تحتاج  تزال     المجتمع

  اارلا   و للبلادان  الساااااااابقاة  باالتجاارب  وا ساااااااتعااناة

  في  النجاح  قصاااااص  علع  الضاااااوء ضسااااالي   اهمية

  علع  معروفي   ليساااااااوا  ربماا  ألشااااااازااص  المنااطق

 الشااااااابااب  اشاااااااراك  الع  اضااااااااافاة  المنطقاة  نطاا 

   عليهاا  اراز   الشااااااااباات  والشااااااااباات
ً
 وجود   ن جادا

 ضوعية  رالل  م   الساااااالم بناء  عم   في  الشاااااابات

  الساااالم  ع   الحقيقي  بمفهوم وضعرتفهم  الناس

  ا ررى  الثقاافاات  علع  النااس بتوعياة  البادء وبعادهاا

  اااناأل اتنماا  شااااااازص  واا    المزتلفاة  والمجتمعاات

  تنقا   ان  تساااااااتطيع  اب  أم معلم  ااان  اذ وظيفتاه

  رالل  م    للمجتمع  وبعدها اساارضه  لدارله  السااالم

  ع   الحقيقي  بمفهوم  وضعرتفهم     الناس ضوعية
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  الثقافات  علع  الناس بتوعية  ءالبد  وبعدها  الساالم

   المزتلفة والمجتمعات ا ررى

 أم  معلم  اان  اذ  وظيفته  اانأل  اتنما  شاازص  وا 

 اسااااااارضاه لادارلاه  الساااااااالم تنقا   ان  تساااااااتطيع اب

 أحااد  ااون  ان  وءماا   اعماا   للمجتمع انااا  وبعاادهااا

 وان  شااااي  ا   قب   الدارلي  للسااااالم  التةيير  قادو

  صااناع أحد  ااااااااااا  مجتمعي  في م بر   بصاامة  اضااع

 السالم

  في بناء مجتمع السااااااالم هي  وأملينصاااااايحتي  

     عرقه    هوتته  اانأل  ببساااااااطة مهما  ا رر  ضقب 

  .بشرضه لون  دتنه   ميوله   جنسيته
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 اتنتاجا ان

 م  ل ا الت ا   ال مل ة (أ

ان جميع الناشاااطات بةض النسر ع  الدت   

القومياة اللون والثقاافاة اجتمع  علع اداء  

رساااااااالاة انساااااااانياة مفاادهاا بنااء مجتمع تنبار  

ا رتالفااات وتعمل  علع ضقرتااب وجهااات 

النسر وا مور المشااااتراة بي  الناس وضقب   

جاماياع   ما   الارغام  عالاع  هاو    اامااااا  ا رار 

التحادتاات التي ضواجهه   انسااااااااء قبا  ان 

تصااااابح  صاااااانعات ساااااالم ضحدت  المنطق  

الاامااجااتاامااع   عاالااع  الاامااهاايااماا   الااااراااور  

وغااياارهاا    هاا   ماا   واسااااااااتااطااعاا   الااكااثااياار 

الناشاطات علع ابرا  دور النسااء في العم   

الع مقاابا  او   فا نساااااااااني الار    تهاد

منصااااااااب وانماا تهادف علع اعاادو بنااء ماا 

ا رهاب والحروب م  رالل نشااااااطات    دمر 

وافكاار متعاددو ومتنوعاة للجنساااااااي   ليس  

م  الساااااااهولااة بناااء الثقااة م  جاادتااد بي   

وانما   ا فراد او  ضةيير مجتمع بشاك  شاام 

ضكم  هر  الصاعوبة في عدم ا ساتساالم  

والبادء بعاد اا  محااولاة فااشااااااالاة او عواقب  

ضلااا   النااااشاااااااطاااات واجه   اغلاااب  ضواجاااه 

الصاااااااعوباات ساااااااواء اذا اااناأل م  المحي  

العاانلي او المجتمع اارلا  علع الصاااااااعياد 

النفساااي واحيانا ا ساااتجابات السااالبية التي  

رفاض   فاي  الاماجاتاماع  قاباااا   ما   ضاواجاها  

ا ولع باإلضافة الع ذل  اان الفكرو للمرو  

التنوع في ا سااااتراضيجيات التي ضهدف الع  

بنااء الساااااااالم م  قبا  النااشاااااااطاات لاه دور 

اتجاااابياااة ابيرو   ضةييرات  فعاااال في ضحقيق 

وابر واضااااااا  ألنهاا اااناأل متنوعاة م  نااحياة 

التزطي  والتنفيار علع صاااااااعياد المنسمات  

واتضااا حتع الم سااسااات الحكومية   ولك  

طيع ان نقول ضوصاااااية اتضاااااا  الثةر او نسااااات

ضوصاااية اتضاااا م  اغلب الناشاااطات اللواضي  

ضم مقابلته  هي التموت  في عم  هكرا  

برام   وا رضقاء في اضباع ءلية افض  واانأل 

التوصااااااية التي ضم الترايز عليها هي ادماج  

الساااااااالم في الم ساااااااساااااااااات  بنااااء  مواد 

التعليمية منر الصاااةر لكي ضعم  علع بناء 

دراة ان التنوع المجتمعي  اجيال م منة وم

علع بناااء مجتمع تعمااه    راو الحروب   ت ب

الساااالم وا ساااتقرار والتماسااا  ب  هو احد  

العمااا     تعوامااا  القوو في اساااااااتراضيجياااا

 المدني.

 م  ل ا اإلجاعة سلب انات  ا ا    ( 

 م  النااا حااات   .1
ً
أن نسااااااابااة ابيرو جاادا

بشاااااك  عام لدتها بقافة جيدو في  
 مجال السالم 

الساااااالم ما  ال  ناوضخبير النا حات بأن  .2
غير م بر، وعليهااا أن ضكث  جودهااا  

بااااا عاتاماااااد عالاع   ،  أنافساااااااها  أااثار 
وعلع المنسمااات التي ضعماا  في  
فاي   أااثار  ضاكاثا   أن  الاماجااااال  هاااار  

 جهودها. 

ضم مالحسااة أدوار رانعااة نوعيااة م    .3
قب  نا حات تمك  ضصااااانيفها ضااااام   
مدار  بناء السااااالم في مجتمعات  

النزاع بعاااد  إلع ماااا  ضحتااااج  ، ولكنهاااا 
ضادرتباات مكثفاة لصاااااااقا  مواهبه ،  
اي ضكون راناادات في هاارا الحقاا   
الحيو  المهم لمجتمعااات مااا بعااد 
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تاامااكاا    قاايااااادتااااات  وضااكااون  الااناازاع، 
 ا قتداء بها 

أن المجاال ا قتصااااااااد  ماا  ال غير  .4
 في  

ً
ساال  بالنسابة للنا حات رصاوصاا

مجتمع مااا بعااد النزاع والاار  ضجااد 
ثيرو أماامهاا اي  فياه المرأو عوانق ا

ضقوم بخنشااااطة اقتصااااادتة، هرا م   
ناحية وم  ناحية أررى ف ن مشارتع 
التمكي  ا قتصااااااااد  قاصااااااارو بحق 
النساااااااااء النااا حااات. أمااا في المجااال 
الساااياساااي، فالنسااااء ما  الأل ضعم   
الجمااااهيرتاااة لألحزاب  في القااااعااادو 
الساااياساااية في العرا  بشاااك  عام 
ولم ضاخرار دورهاا الرتااد ، وباالنساااااااباة 

 في أسوء أحواله. فاألمرللنا حات 

دور الناشاااااطة في بناء الساااااالم  أن  .5
قالااااة   ولاكا   مااااا،  حااااد  إلاع  اتاجاااااباي 
المعرفااة الزبرو العمليااة، م  ناااحيااة 
وضاااااااع  في معرفاة واساااااااتيعااب 
ضوظيفهااااا  ليتم  الساااااااالم  مفاااااهيم 
 قد ضصاااااب  

ً
بالشاااااك  الجيد، لرا أحيانا

بعض مبااادراضهااا ومشااااااااارتعهااا في  
 قصد  رانة المشارتع الضارو دون

أهم أساااااااباب النجاح وفق ضقدتره ،   .6
 هي:

 ارادضها م  أج  إحداث ضةيير. -
 دعم ا ه . -
 قوو الشزصية وا تمان بهدفها. -
العن  في   -  م  

ً
اثيرا عااااناااأل  ألنهاااا 

هااا، فااخدراااأل أن النزاع تجلااب عمجتم
 الدمار وت د  إلع التزل .

فااي   - ضااوعاايااااة   ضااااخباايااردورهااااا  عاالااع 
مااهاامااااة   مااجااااا ت  فااي  الاامااجااتاامااع 
لاياكاون   الامارأو  بااااالاحاياااااو  ماتاعالاقااااة 
المجتمع علع علم بمعاااانااااو المرأو 

 العراقية.
 بورو التوعية للجي  الحالي. -
ضقاارب وجهاات النسر دارا  المجتمع   -

  المحلي.

ا جااتااماااااعاايااااة   - الااعااالقااااات  ضااوطاايااااد 
 وضحسينها بالمستوى المطلوب.

والتفرقاااة   - العن   الحاااد م  ظااااهرو 
طاانفياة وبنااء مجتمع مبني علع  وال

اساس التعاتش السلمي المعوقات  
باااانياااات  الناااا حاااات  أماااام  التي ضق  
الساااااااالم،  حسنااا أنهااا ضناادرج ضحااأل 
بالث ضصااااااانيفات أسااااااااساااااااية وهي  
المجااال ا جتماااعي، ا قتصااااااااااد ،  

 والقانوني.

بمة عوانق ضكتن  عم  الناشاااااطات   .7
بناو السااالم تمك  مناقشااتها ضاام   

)الاما ماحاااااور  ا جاتاماااااعي  باالبااااة  حاور 
ا قااتصاااااااااااد  والاامااحااور  والاامااحااور 
القاانوني( ففي المجاال ا جتمااعي  
الاااوحاااادو   مااا   ضاااباااادأ  أناااهااااا  ناااالحاااظ 
ا جتماااعيااة ا ولع وهي ا سااااااارو.  
الاااوعاااي   ضاااااااااعااا   عااالاااع  عاااالوو 
والاتاقااااالايااااد   والاعااااادات  الاماجاتاماعاي، 
المجتمعيااة التي   ضقباا  التةيير إ  
. ااارلاا  عاادم  

ً
بشاااااااكاا  بطيء جاادا

تضااااااافا ماجاتاماعاي  ناسااااام  ي  وجاود 
عليهاا الحمااتاة الكاافياة، هارا ماا تعمق 
لاادتهااا الزوف م  ضعرضاااااااهااا للعن  

الاامااجااتاامااع.   أفااراد  قااباااا   وفاي  ماا  
المجال ا قتصااااااد ، ف ضاااااافة إلع 
الاماتاااادهاور   ا قاتصاااااااااااد   الاوضاااااااع 
للمجتمع العراقي، والمجتمع الناا ح،  
 النساااء النا حات، فال توجد 

ً
ورصااوصااا

قاباااا    ماا   ماالاامااوس  ماااااد   دعاام 
الحكومياااة المحلياااة   المنسماااات غير 

منهاا والادولياة، مماا تعيق مشاااااااارتع 
وفي     حات.ابناء السااالم الزاصااة بالن

فاعاااادم وجاود  الاقاااااناوناي،  الاماجااااال 
قااانون تحمي النشاااااااطاااء الماادنيي   
بشااااااك  عام والناشااااااطات بشااااااك  

 السالم بشك   ناوراص، وب

 

ما   راااااص تازتااااد  مامااااا    احاتامااااا ت، 
ضعرضاااااااهاا للعن  والزطر والتهادتاد.  
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الاامااعاايااق   أن  ا عااتاابااااار  تاامااكاا   لاااارا 
القانوني معيق أساااااسااااي   تمك  

 ضفادته.

الابا رتااااة  .8 الاماجاماوعااااة  حااااددت  وقااااد 
مجموعاة م  العواما  األاثر إعااقاة 

الناااا حاااات     ابنااااولعمااا  وأنشاااااااطاااة 
الساااااالم، نرى أنها نفس المعوقات  
التي أشاارت إليها النا حات الناشاطات  

  :
ً
 ضقرتبا

لدعم المعنو  غير المنسااااق  ا (أ
م  قب  المنسمات المزتصااااة  
)الااتاااادرتااااب   مااثاااا   بااااالسااااااااالم 
المتزصااص، الملكات المعرفية  

 للسالم، إلخ(.
بااياا    ( ب ضاانساااااااايااق  وجااود  عاااادم 

المعنيااااة  الرساااااااميااااة  الجهااااات 
 النساااااااااء بناااوبااالساااااااالم وبي   

 السالم م  النا حات.
الوضاااااع المعيشاااااي المتدهور   ( ج

 للنا حي  بشك  عام.
ض ف اات  النسرو السااااااالبياة لبع ( د

المجتمع وشااااااارانحاااه، ااااخربااااب  
العشاااااااااانر،  ا سااااااار، ر سااااااااااء 

 وغيرهم.
ماناها    .9 الاكاثايارات  جاهاود  ضاراازت  أن 

ولااكاا    ا جااتااماااااعاايالاامااجااااال    فااي
، االتوعية ارتلفألالوساااان  والطر   

علع حقو  ا نسان وحقو  المرأو، 
 لمكافحة 

ً
واسااااااتزدمأل أررتات طرقا

ا ماانااي،   وا ساااااااااتااقاارار  الاابااطااااالااااة 
وا تتام،  ومسااااااعدو األسااااار الفقيرو  

واساااااااتزاادم اررتااات دورات التعليم 
وجلساااات ا ساااترراء النفساااي. وقد  
قد حددت بعضه  المجا ت بشك  
عاام ااالتمااسااااااا  ا جتمااعي، وبنااء 
الااااتاااانااااوع   مااااجااااال  فااااي  السااااااااااالم 
الاعاالقااااة   عالاع  ماراازو  ا جاتاماااااعاي 
فيما بي  الرج  والمرأو، أو مساااعدو 
الطلبااة، أو حقو  المرأو. وجميعهااا 

دار  رنيسية لبناء مجا ت مهمة ام

بعاااد  الساااااااالم في مجتمعاااات ماااا 
النزاع، وهرا تدل علع صاااواب ضوجه 

في محافستي دهوك    بناو الساااالم
ونينوى في مرحلاة ماا بعاد داعش،  

 أ  ما بعد النزاع.

النااااشاااااااطاااات  ان   .10 الناااا حاااات  مباااادرو 
 ب
ً
الساااالم علع القيام   ناوورصاااوصاااا

باخنشاااااااطاة ضصااااااااب في مجاال بنااء 
السااااالم شاااايء تدعو الع التفا ل،  
ألنها ضفساا  لنفسااها المجال للعم   
وضااقاااادم    ،

ً
جاااادا مااهاام  حااقاااا   فااي 

رادمااضهاا طواعياة في مجتمع تعيق 
أماااامهاااا الكثير م    عملهاااا وتضاااااااع 
العراقياا  امااا  حسنااا أعال .  ولك  
ماا تادعو لزيباة األما ، هو ضاااااااع  

م  قبااا  الجهاااات    الااادعم المقااادم
الحكومية والمنسمات غير الحكومية 
المحلياة والادولياة علع حاد ساااااااواء، 

 نااو حاات باوضاااااااع  مساااااااانادضهاا للنا
الساااااااالم، فلو قادماأل له  ماا تلزم 
لكاان جهودهاا أعسم، وضاخبيرهاا أابر، 
اارلا  لكاان وعييهاا بنفساااااااهاا اباانية  
للسالم أابر، فنرى أحد أسباب عدم  

بنااء  معرفتهاا باخنهاا ضعما  في مجاال
 السالم هي هر  النقطة.

أن الكثير م  النااا حااات الناااشاااااااطااات  .11
ا ن في مجال بناء السااالم لم ضك  
نااشاااااااطاات، حتع في مجاال رادماة 
الاتاي   الامابااااادرات  اااااانااااأل  الاماجاتاماع 

ب الناااا حاااات  قبااا    نااااوقااادماااأل م  
، ولك  رغم 

ً
الساااااااالم بسااااااايطة جدا

ذل ، لم ضلق الدعم وا سااناد الال م، 
قااااماااأل في اثير م  ا  حياااان  لااارا 

جاهاودهااااا  عالاع   
ً
باناااااءا باتانافاياااارهااااا 

الشاازصااية أو قد وجدت الدعم م   
ا ساارو أو بعض الهياا  ا جتماعية  
 .
ً
وا فراد النااشاااااااطي  رجاا  ونسااااااااءا
فقاااد اااانااأل أفكاااار المباااادرات علع  

 الشك  التالي:
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 بناء السالم. (أ

 اي  ضكون متطوع. (ب 

. (ت 
ً
 اي  ضكون إنسان ناجحا

 القيام بدورات محو ا مية. (ث 

الااناافااس،    الساااااااايااطاارو ( ج عاالااع 
 والهدوء النفسي.

  الفقيرومساااااااااعاادو األسااااااار   ( ح
الااااناااااحاااايااااة   ماااا   والاااانااااا حااااة 

 ا قتصادتة.

النساااابة الكبيرو م  النساااااء لم  إنالقول  .12
تك  تسااااتفاد م  جهوده  في المجال  
العاام رغم أنه  نااشاااااااطاات، ورغم برو  
دوره  في المجاال العاام في مرحلاة ماا  
بعااد النزاع، وبعاادمااا ضوافرت له  البي ااة  

المالنمة بالعم  في ذل  المجال    شااااابه
الحيو ، ورغم وجود الكثير م  العوانق 

 أمامها.

أن العوانق التي ضم ا شااااااااارو اليهاا في   .13
ا ساااتمارو الزاصاااة بالناشاااطات المدنيات،  
 في عدم ا ساااتفادو م   

ً
 بار ا

ً
ضلعب دورا

جهود النا حات بانيات الساااااااالم، إضاااااااافة  
 الع الادور غير الم بر الار  ضلعباه بعض
ضالعااااب   الاتاي  الاماجااااا ت  ألن   

ً
ناسارا ماناها  

فياه ضلا  ا دوار غير م برو، اارلا  الادعم 
والمسااااندو الضاااعيفة المقدمة م  قب   
الجهات الداعمة الرسمية وشبه الرسمية.  
هارا إذا ماا أضااااااافناا إليهاا معو  ءرر وهو 
المعو  الساااااياساااااي   هر  الحالة ألن  
األمر متعلق بالمنصاااب الرسااامي وشااابه  

أنه في اثير م  الحا ت  الرساامي، حيث  
ضوجه الحزب السااااياسااااي أعضااااانها الرت   
تشاةلون المناصاب الساياساية، وهرا األمر  
 
ً
تنطبق علع النا حات بانيات السااالم اتضااا
 أم شابه رسامي  

ً
 رساميا

ً
إن شاةلأل منصابا

  سايما إن اانأل مرشاحة م  قب  الحزب  
الساااااااياااساااااااي. ضم مالحسااة أدوار رانعااة 

ضصااااااانيفهاا  نوعياة م  قبا  ناا حاات تمك  
ضم  مدار  بناء السالم في مجتمعات  
ماا بعاد النزاع، ولكنهاا ضحتااج إلع ضادرتباات  
مكثفاااة لصاااااااقااا  مواهبه ، اي ضكون 

راناادات في هاارا الحقاا  الحيو  المهم  
لمجتمعاات ماا بعاد النزاع، وضكون قياادتات  
تمك  ا قتداء بها، فتسااهم بالتالي في  
ودورهااااا   لالامارأو  الاماجاتاماع  ناسارو  ضاةايايار 

الااحااياااااو  الاارتاااااد مااجااااا ت  جااماايااع  فااي    
 في مجال الساالم بشاك  عام  

ً
ورصاوصاا

وبنااء الساااااااالم بشاااااااكا  رص أن دورهاا  
حاد ماا، ولك  قلاة المعرفاة    اتجاابي إلع  

الزبرو العملياة، م  نااحياة وضاااااااع  في  
معرفة واسااتيعاب مفاهيم السااالم ليتم 
 قاد  

ً
ضوظيفهاا باالشاااااااكا  الجياد، لارا أحيااناا

  ضصاااااب بعض مبادراضها ومشاااااارتعها في
 رانة المشارتع الضارو دون قصد. 

الساالم رغم قلة عددها،   ناوأن النا حات ب .14
وعاادم وجود ضنسااااااايق فيمااا بينهااا، فقااد  
مسااااااااااارات   رسااااااام  علاع  جهاودهااااا  ض بر 
السااااااالم، وا سااااااتفادو منها في عملية  
بنااء الساااااااالم، وباالتاالي ضكون ضجرباة رانادو  
ضااااااام  التجاارب النااجحاة والفعاالاة علع  

 مستوى العالم.

جموعة م  الزبراء الع ان اهم  وأشااااار م .15
العوانق في العم  المدني بشااااااخن بناء 

 السالم تتمث  في 

الادعم المعنو  غير المنساااااااق م    (أ
قب  المنسمات المزتصااااة بالسااااالم 
مث  )التدرتب المتزصااااااص، الملكات  

 المعرفية للسالم، إلخ(.
الجهاااات   ( ب ضنسااااااايق بي   عااادم وجود 

الرسااااااامياة المعنياة باالساااااااالم وبي  
 السالم م  النا حات. النساء بناو

الوضاع المعيشاي المتدهور للنا حي    ( ج
 بشك  عام.

فا ااااات   ( د لاباعاض  الساااااااالابايااااة  الاناسارو 
المجتمع وشاااااارانحه، اخرباب ا ساااااار،  

 ر ساء العشانر، وغيرهم.

 )  
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 التوص ا : 

ناوا هتمام بالنا حات   .1
ُ
الساااالم وضدرتبهم علع   ب

مفاهيم السااااالم وايفية ضطبيقها، سااااواء م   

الحكومياااة  المنسماااات غير  أو  الحكوماااة  قبااا  

 المحلية والدولية ودعم مشارتعه .

ضوسايع مشااراة النسااء بشاك  عام في مرااز   .2

ناوصنع القرار، وراصة النا حات 
ُ
 السالم. ب

النساااااااااااء  .3 أماااام  التي ضق   العقباااات  ضااارليااا  

نااااوالناااا حاااات  
ُ
الساااااااالم م  قبااا  الحكوماااة   وب

والمنسمااات غير الحكوميااة الاادوليااة والمحليااة 

 في مجالي التمكي  ا قتصاااااااد   
ً
رصااااااوصااااااا

دعمه    إلع  إضااااااااااافاااة  للمرأو،  وا جتمااااعي 

 في قب  ا حزاب السياسية.
ً
 سياسيا

ا سااااتفادو م  التجارب الدولية وضجارب النساااااء  .4

النزاع  الساااااااالم في مجتمعاااات ماااا بعاااد  بنااااو 

وروناد  وجنوب أفرتقياا وسااااااارتالنكاا اروانادا وب

 وغيرها م  دول العالم.
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 الم حق 

 ااتما ة اات  ان )النموذج األوا(

  مجتمعات  في   السالم بناء تعني  الر  ما .1

     ل ؟ بالنسبة النزاع،  بعد ما

 

 

   السالم؟ بناء  في ضعم   نا حة ضعرف ه   .2

 

      

  السالم  بناء  مجا ت م   مجال  ا  في  .3

 النا حة؟  ضل  ضعم 

 

    سالم؟  ابناو   مهمتها  في ناجحة هي  ه   .4

 

 

  بناو  النا حات  امام  معوقات  هناك  ه   .5

    .    السالم

 

  

    نعم

    نعم

    نعم
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 ااتما ة اات  ان )النموذج الثا ي(

  عشرو  سبعة إلع  ا ستمارو هر  أس لة وجهأل

  دهوك محافستي   في ضعم   سالم نساء بناو
: التالي الشك   علع  أجوبته   واانأل  ونينوى،  

  بناء مجال  في  ناشطة نفس   ضجدت  ه   -1

   السالم؟

   

 

  مجا ت م   مجال ا    في السالم  ابانية -2

 انشطت ؟ ضنصب  السالم بناء

 

 

  هي  ه  السالم،  بناء مجال  فی انشطت   -3

  مجتمع   منسمة ضساندك ام  ضطوعية،

 .  اررى  جهة  اتة او مدني 

 

                      

  في أنشطة ل   اان  ه  النزوح  قب   -4

    المجتمع؟  ردمة 

   

 

  في   منصبا  اان  ه  بنعم، الجواب   اان ان -5

 السالم؟  مجال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  بناء بخنشطة القيام علع ضدرتب   ضم ه   -6

         السالم؟

 

 

  منصبا   شةلتي ه   -7
ً
    النزوح؟  بعد حكوميا

  

 

  بناو  اامرأو  جهودك م   ا ستفادو ضم ه   -8

     ضشةلينه؟ الر  المنصب  في  السالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    نعم

ضطوعية نعم دو  مسان   

    نعم

    نعم
 

 نعم   

     نعم
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 اات  ان )النموذج الثالث(ااتما ة 
 

 للناا حاات في مجاال بنااء   -1
ً
ها   حساأل دورا

 السالم؟

 

 

اي  ضقييم دور النااا حااات في مجااال بناااء  -2

 السالم؟

 

 

الساااااااالم   ابناااوهاا  ض بر جهود النااا حااات   -3

علع رسااام مساااارات الساااالم وبالتالي بناء 

 ؟نينوىوالسالم في محافستي دهوك 

 

 

 منها.ان اانأل الجواب بنعم فاذار بعضا  -4
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