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 جمعٌة ن اء ب داد 

 

ومسجلة لدى دابرة ,وهً منظمة ؼٌر حكومٌة محلٌة مستقلة  2004تؤسست جمعٌة نساء بؽداد عام 

 . 1O17090)المنظمات ؼٌر الحكومٌة بالرقم )

، والمساواة واإل  حترامرإٌتها مكافحة جمٌع أشكال العنؾ ضد النساء والفتٌات وضمان الحماٌة القانونٌة لهنَّ

 للنساء والفتٌات. األنسانوكافة حقوق 

الحد من العنؾ ضد النساء والفتٌات من خالل توفٌر جمٌع خدمات الدعم الالزمة  أجلورسالتها العمل من  

للناجٌات من العنؾ، والدعوة لتنفٌذ السٌاسات والقوانٌن المناسبة والبرامج الحكومٌة، كذلك العمل على زٌادة 

 درات.من خالل تطوٌر القٌادة عن طرٌق المعرفة والتنمٌة وبناء الق للمرأةالمشاركة السٌاسٌة 

 

 

 شزكة الذات للتذريب والتطىيز والتنمية البشزية
 

ً إٌجابً إجتماعفً دابرة مسجل الشركات ، مستقلة تنموٌة رابدة ذات أثر  رسمٌا  شركة خاصة مسجلة 

بؤداء األفراد والمجامٌع والمإسسات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة بما فً ذلك  األرتقاءومستدام، رإٌتها 

المنظمات الدولٌة والمحلٌة وشركات ومكاتب القطاع الخاص، من خالل التدرٌب والتحفٌز واإللهام وإثارة 

رامج، األفكار والتقٌٌم والتطوٌر المإسسً ومتابعة األداء وتقٌٌم األثر، وتقدٌم االستشارات، وتنفٌذ الب

منهجٌات حدٌثة ومتجددة من قبل خبراء ومختصٌن،  إستخداموالمشارٌع العلمٌة، والتثقٌفٌة، والتنموٌة ب

 متبنٌن قٌم الرٌادة والمهنٌة والتؤثٌر المستدام.
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الدولً  األمنلتنفٌذ خطة العمل الوطنٌة العراقٌة لقرار مجلس  الدعوةمشروع المتابعة و

1325 

 
لدعم تنفٌذ خطة العمل الوطنٌة  1325جمعٌة نساء بؽداد وتحالؾ القرار  هذا المشروع من قبلتم تخطٌط 

 كوردستان ٌمأقل حكومةٌهدؾ المشروع الى تعزٌز المسابلة ومتابعة الحكومة المركزٌة و. 1325العراقٌة 

 لٌاتاالمشروع فع.ٌتضمن 5231الدولً  األمنفً عملٌة تنفٌذ خطة العمل الوطنٌة العراقٌة لقرار مجلس 

 الى :  إضافةمتعددة من ضمنها هذه الدراسة ، 

 

من توفٌر الدعم للفرٌق الوطنً فً  بدأ    خطة العمل الوطنٌة العراقٌة متابعة وتقٌٌم عملٌة تنفٌذ  

ً، وبناء قدرات الفرٌق منظمات المجتمع المدن  تصمٌم خطة متابعة وتقٌٌم، تكوٌن لؽة مشتركة مع

هذا فً المختصة   فرق القطاعٌة الوزارٌة، ومنظمات المجتمع المدنًالالعامة،مانة الوطنً لأل

من   هاإعتمادٌتم  وتقٌٌم  متابعة  آلٌةالى عمل  ضافةباإل )المتابعة والتقٌٌم وكتابة التقرٌر( المجال

نهج تشاركً فعال ومحترؾ والذي  إستخدامسنوات القادمة و ربعقبل الفرٌق الوطنً خالل األ

ٌٌن فً عملٌة عالملمشاركة الفعالة لمنظمات المجتمع المدنً والنشطاء والخبراء واإلٌضمن ا

 .المتابعة

على تشجٌع الحكومات لتقدٌم الدعم المالً والموارد البشرٌة المطلوبة  المعتمدةحمالت المدافعة  

دراسات مٌدانٌة وتؤسٌس   لضمان التنفٌذ الفعال لخطة العمل الوطنٌة العراقٌة، من خالل عقد

فً عملٌة صنع  المرأةوخصوصا القضاٌا التً تخص مجال مشاركة  المرأةمنتدٌات لمناقشة قضاٌا 

 ضافةمن العنؾ باإل المرأةوحماٌة ووقاٌة  األمنٌةبناء السالم والجهود  جلأالقرار والتفاوض من 

او سٌاسات حكومٌة  أخرىالى االصالحات التشرٌعٌة والقوانٌن التمٌٌزٌة واي ظاهرة مجتمعٌة 

تحشٌد مجتمعٌة كالبرامج االذاعٌة وحمالت  آلٌات إستخدام. سٌتم المرأةوالتحٌزات الثقافٌة ضد 

من شؤنها التؤثٌر  أخرى أدواتً وجتماعوسابل التواصل اإل إستخدامع المنشورات والمدافعة وتوزٌ

 شخاصذات العالقة واأل مجلس النوابات و المقابالت مع لجان جتماعالقرار كاإل أصحابعلى 

 .كوردستان ٌمأقلالمسإولٌن فً الوزارات المنفذه فً الحكومة المركزٌة وحكومة 
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 نبوة ع  الدرا ة 

 

 2030تنمٌة المستدامة لعام الخامس والسادس عشر لل ن دفٌالهو 1325القرار 

من  جماعهما تم باإلإعتمادان  2030التنمٌة المستدامة لعام  أهداؾو األمن الدولًما ٌمٌز قرار مجلس 

الذي ٌعتبر وبشكل ما  األمن الدولًهً مجلس  األولى، السلطة سلطتٌن فً النظام الدولً الحدٌث  أعلى

ماٌعرؾ بقمة  –والسلطة الثانٌة هً القمة العالمٌة  1945عام المتحدة بمٌثاقها  األمماقوى جهاز انشؤته 

ت الكرامة جسٌمة مس   إنتهاكاتللوثٌقتٌن انهما جاءتا على خلفٌة  خرى، المٌزة األ2015عام  -األرض

ٌشٌر الى  جماعهما باإلإعتمادات للدول كما ان إلتزاموقدمت حلوال ممكنة على شكل ٌة بشكل عام األنسان

ن هنا ارتؤٌنا بحث .. م األنسانحقوق  إنتهاكاتالمتنامً العالمً لحجم وعمق  دراكرسالة مهمة مفادها اإل

لسنة  1325األمنفً العالقة الجدلٌة والمتبادلة بٌن قرار مجلس البحث  أدقموضوع القرارٌن وبعبارة 

وبٌن هدفً التنمٌة المستدامة الخامس الذي ٌسعى الى ) تحقٌق  األمنوالسالم و المرأةحول   2000

الذي ٌسعى عشروالهدؾ السادس  ،تمكٌن كل النساء والفتٌاتالعمل على المساواة بٌن الجنسٌن ( من خالل 

 للجمٌعالسالم والعدل والمإسسات القوٌة( من خالل تعزٌز بناء مجتمعات عادلة وسلمٌة وشاملة الى تحقٌق )

ضمن المحاور التً ٌتناولها  للمرأةٌة األنسانمساحات الحماٌة وتعزٌز الحقوق  أخرىمن جهة ومن جهة 

 .أمكنفً العراق ما  األوضاعك على التنمٌة المستدامة وتطبٌقات ذل أهداؾو األمنقرار مجلس 
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 الرئٌ ٌة :  درا ةفرضٌات ال .1

 أهداؾو 1325 األمن الدولًالدراسة ان هناك عالقة تكاملٌة بٌن قرار مجلس  هتفترض هذ .1.1

 . 2030التنمٌة المستدامة لعام 

اته إلتزامو 1325  األمن الدولًق الصحٌح لتنفٌذ متطلبات قرار مجلس الطرٌ علىن العراق أ .1.2

 التنمٌة المستدامة. أهداؾلهدفً التنمٌة المستدامة الخامس والسادس عشر من 

 منهجٌة الدرا ة : .2

وسٌتم ٌن  التحلٌلً والتطبٌقً للوصول الى نتابج محددة ضمن فرضٌات الدراسة سلوبسنعتمد على اإل -

 تناول محاور الدراسة كما ٌلً :

 مقدمة  (1

  للمرأةٌة األن انوالحقوق  1325القرار المبحث االول :  (2

 .1325قبل وبعد القرار  للمرأةٌة األنسانالمطلب االول : المعاٌٌر الدولٌة للحقوق  .أ 

 والقرارات المكملة له ومحاوره الربٌسة. 1325القرار  أهمٌةالمطلب الثانً :  .ب 

 .1325 األمنالوطنٌة لقرار مجلس  ستجابةاإلالمطلب الثالث :  .ج 

  2030-2015التنمٌة الم تدامة  المبحث الثانً : (3

  .المرأةو 2030التنمٌة المستدامة لعام  أهداؾالمطلب االول :  .أ 

  .المقاصد والمإشرات : الهدؾ الخامس والهدؾ السادس عشر  المطلب الثانً .ب 

  .التنمٌة المستدامة على الصعٌد الوطنً أهداؾتنفٌذ :  المطلب الثالث .ج 

الخامس وال ادس  الم تدامة التنمٌة وهدفً 1325 والقرار العراقٌة المرأة المبحث الثالث : (4

 عشر

 .1325التنمٌة المستدامة والقرار  أهداؾالمشتركة بٌن  مساحات العملالمطلب األول : . أ

  .المرأةات الدولٌة لجمهورٌة العراق فً مجال حقوق لتزاماإل :المطلب الثانً  . ب

  .: بٌبة تحقٌق السالم والتنمٌة المستدامة فً العراق الفرص والتحدٌات المطلب الثالث . ت

 اال تنتاجات والتوصٌات  (5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة  .1

 أكثرهم ومدنٌٌن ن ضحاٌا هذه النزاعات أحدٌث الفتة للنزاعات فً العصر الفً مفارقة  .1-1

ما تمثل الفبات الهشة من النساء واالطفال الفبة  من المشاركٌن مباشرة فً القتال وؼالبا  
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قبل  نتهاكاتلإل الفبات تعرضا   أكثر أصال  سلبا بهذه النزاعات والتً هً التً تتؤثر  كثراأل

 إتخاذد ٌستمر تؤثرهم بهذا النزاع لفترات طوٌلة بعد النزاع ما لم ٌتم ه وقأثناءالنزاع و

ها سٌقوض إستمرارو نتهاكاتات واضحة ومحددة إذ ان عدم التحرك تجاه هذه اإلإجراء

الهٌاكل والمإسسات السٌاسٌة إنهٌار. قد ٌبدو السالم والتعافًودٌمومة امكانٌات تحقٌق 

نتابجه المباشرة ،  إحدى تؤكٌداآلخر لعملٌة النزاع وهً بالٌة الوجه جتماعٌة واإلقتصادواإل

 أبرز أحدء واالطفال وسٌكون النسا األنسانحقوق  إنتهاكاتشٌوع نهٌارٌترافق مع هذا اإل

ستضعؾ  فعلى سبٌل المثال نتهاكاتن النزاعات توفر البٌبة المالبمة لشٌوع اإلالضحاٌا .. إ

النزاع وقد ٌستمر بعد انتهابه  حاالت أثناءء والفتٌات بالنسا تجارٌتفاقم اإلقوة القانون وس

 النزعة العسكرٌة . إشتدادلعنؾ ورتفاع مستوٌات األ

من ٌعانً فً ظروؾ الحرب ، وذلك بسبب وضعهن  أكثرن الفتٌات والنساء هن إ .1-2

ا ما تقوم ب طراؾإلى جنسهن، فاأل ضافةً باإلجتماعاإل النساء،  إؼتصابالمتنازعة ؼالب 

حرب  وإرهاب،  إسلوبالمنهجً كوسٌلة أو  ؼتصاباإل إستخداموفً بعض األحٌان تقوم ب

كذلك تعانً النساء إلى حد  كبٌر من التهجٌر، فقدان المسكن واألمالك، فقدان األقارب، 

%( من مالٌٌن 80العابلة وتشتتها، وتشكل النساء واألطفال ) إنفصالإلى  ضافةالفقر، باإل

المهجرون والنازحون  شخاصالمهجرٌن والنازحٌن بمن فٌهم األ شخاصواأل الالجبٌن

ا على مستوى العالم. فالنساء والفتٌا  ٌ فً النزاعات  كبر األ ؤت مازلن ٌتحملن العبداخل

جدا  مناسبة  أرضٌةالقانون والنظام القضابً سٌوفر  نفاذإأجهزة دور إنهٌارالمسلحة . ان 

 أعمالالنزاعات المسلحة بما فً ذلك  أثناء األنسانحقوق  إنتهاكاتلممارسة مختلؾ 

إلى ؼٌاب القٌود الطبٌعٌة على األفعال العنٌفة الموجهة ضد  أٌضا  التعذٌب  وٌإدي ذلك 

كما تضطر الظروؾ الصعبة والحرمان النساء للخضوع للعالقات الجنسٌة ؼٌر  المرأة

إلى زٌادة فً  ا ٌنجم عنها من تهجٌرالمسلحة، ومالقابمة على التراضً. وتإدي النزاعات 

 . المرأةجمٌع أشكال العنؾ، بما فٌها العنؾ األسري ضد 

لٌس مجرد عارض من أعراض الحرب؛ فهو سالح من أسلحة  المرأةإن العنؾ ضد  .1-3

وكسر مقاومته؛ ومكافؤة الحرب قد ٌستخدم ألؼراض منها نشر الرعب؛ وزعزعة المجتمع؛ 

 إسلوب، وال سٌما التعذٌب، ك المرأةستخدم العنؾ ضد أفقد  نتزاع المعلومات.إالجنود؛ و

الجماعٌة، وثمة أدلة فً جمٌع  بادةمن أسالٌب التطهٌر العرقً، وكعنصر من عناصر اإل

ستخدموا إبالتقصً بشؤنها أن العسكرٌٌن قد الحاالت التً قامت منظمات حقوقٌة عدة  

ا أن النساء ٌشكلن النسبة الكبرى من لتحقٌق عدد من هذه األؼراض ، كم المرأةالعنؾ ضد 

% ( من ضحاٌا النزاعات 70ن حوالً)ألمسلحة الراهنة من المدنٌٌن، إذ ضحاٌا النزاعات ا

المسلحة فً العالم لم ٌكونوا من المقاتلٌن وكانت ؼالبٌتهم من النساء واألطفال، وباتت جثث 

ا من مشهد المعارك بالنسبة لمن ٌستعملون  حربً، حٌث  الترهٌب كتكتٌكالنساء جزء 

الجنسً والرق، وثمة  ستؽاللرؼامهن على الحمل  واإلإوإهانتهن و هنإؼتصابٌلجؤون إلى 

تارٌخ طوٌل من تعذٌب الجنود لمن وقعت بٌن أٌدٌهم من النساء، وتارٌخ من اإلخضاع 

ارك . إذ ال تقتصر طبٌعة النزاعات المسلحة على قٌام رجال بخوض المعنتقاموالرعب واإل

زاء الجنسٌن، فاألدلة التً جمعتها و أنها ممارسات تدمٌرٌة محاٌدة إعلى أرض القتال، كما ل

للنساء  إستهداؾ، والمحاكم الدولٌة والوطنٌة، تشٌر إلى أنه ثمة األنسانمنظمات حقوق 

التً ٌتعرضن لها تمٌل إلى أن تكون موجهة  نتهاكاتبسبب جنسهن، والى أن أشكال اإل

ا، وقد  كان النظام األإلٌهن بصفته الصادر عن محكمة  1998ً لروما سنة ساسن إناث 
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الجنس بمثابة خرق خطٌر للقانون  أساسالجناٌات الدولٌة أول معاهدة تعتبر العنؾ على 

الدولً. إن مستوى حماٌة ودعم النساء الالبً تعرضن لمثل هذا العنؾ خالل النزاعات 

ٌة والحماٌة والتعوٌض القانونً جتماعالخدمات اإلوبعدها ٌبقى ضعٌف ا، ألن الوصول إلى 

ا رؼم الجهود التً تبذلها العدٌد من المنظمات ؼٌر  والعناٌة الطبٌة والمالجا ٌبقى محدود 

الحكومٌة المحلٌة، كما ٌساهم اإلفالت من العقاب فً تفاقم الوضع، حٌث ٌشجع على 

 1.العنؾ إستمرار

ٌة والقرار األنسانلتمتع النساء بحقوقهن  برزالعقبتٌن األ المرأةل التمٌٌز و العنؾ ضد شك   .1-4

فً بٌبة العنؾ الذي هو آفة مجتمعٌة وظاهرة عالمٌة ال تسلم منها أي  ا  أساسٌبحث  1325

نتاج ثقافة مجتمعٌة تستضعؾ  المرأة. وؼالبا ماٌكون العنؾ ضد األرضدولة فً كافة بقاع 

ؾ بمساواتها مع الرجل، وتتنكر لحقوقها وتضعها فً مرتبة دونٌة، وال تعتر المرأة

ٌّز ضّد األنسان فً كافة  المرأةٌة. وتتجلّى هذه الثقافة فً قوانٌن الكثٌر من الدول التً تم

، والتً تقتصر على للمرأةالنمطٌة  دوارالمجاالت، وفً ثقافة المجتمع التً تعٌد وتكرر األ

بها كإنسان، واإلقرار بؤّن لها كٌانها  عتراؾاإلا  أو زوجة  أو بنتا ، وذلك بدل كونها أمّ 

ها الذاتً، والنظر إلٌها كشرٌك مساٍو للرجل فً المجتمع. ان مقاربات إستقاللالخاص و

 مظهر هو بل فردي، سلوك لسوء نتاجا لٌس المرأة ضد العنؾ تشٌر الى ان األنسانحقوق 

 فً التارٌخً تاللخولإل المرأةو الرجل بٌن القوة عالقات فً التارٌخً لعدم التكافإ

 ضدها التمٌٌز وممارسته المرأة على الرجل سٌطرة فً والذي تسبب الجنسٌن بٌن المساواة

 ختاللن نتاج هذا اإلأٌة ، ومن البدٌهً ساسالحرٌات األو األنسان حقوق من وحرمانها

 لنمطٌة والممارسات الثقافٌةا دوارالبنٌوي فً عالقات القوة بٌن الجنسٌن ٌتمظهر فً األ

 ضد العنؾ أشكال ستفحال كافةإوتبعٌتها وخضوعها و المرأةٌدٌة التً تكرس دونٌة لالتق

 والسٌاقات. األوضاعالمجاالت و مختلؾ فً ٌرتكب الذي المرأة

تتفاقم ظاهرة العنؾ ضد النساء فً حاالت الحروب والنزاعات المسلحة عندما ٌتهدد تماسك  .1-5

ٌّن العدٌد من الدراسات واإلحصابٌات أن النساء واألطفال هم  المجتمع أو ٌنهار بؤكمله، إذ تب

فً المابة من ضحاٌا  70من ٌعانً من وٌالت الحروب وقسوتها، وٌشكلون حوالً  أكثر

ابة من فً الم 80فً النزاعات المسلّحة، وكذلك األمر بالنسبة لما ٌقارب  العنؾ المباشر

ٌّتهم قسر الالجبٌن والمهّجرٌن  .من النساء واألطفال أٌضا  ا  بسبب االقتتال، فؽالب

 بذلتها التً للجهود نتٌجة   األمنو والسالم المرأةبشؤن  1325 األمن مجلس قرار صدر .1-6

 من األمنو السالم لمواجهة تحدٌات جدٌدا   عالمٌا   ا  ارإط وحّدد المدنً، منظمات المجتمع

 وٌدعو .أخرى جهة من الجنسٌن بٌن والعدالة ،المرأة ، وتمكٌنالمرأة ضد والعنؾ جهة،

 تؤكٌدال وٌعٌد النزاع، أوقات فً العنؾ والفتٌات من النساء لحماٌة تدابٌر إتخاذ إلى القرار

 أهمٌة على وٌشدد وبناء السالم، حلها وفً النزاعات نشوب منع فً المرأة دور أهمٌة على

 حفظ السالم إلى الرامٌة الجهود جمٌع فً الكاملة الرجل ومشاركتها مع بالتكافإ مساهمتها

 منع بؽٌة خرىاأل الفاعلة والجهات المتاحة للحكومات الخٌارات وٌحدد .وتعزٌزهما األمنو

 .للناجٌات التعوٌضات وتقدٌم الجناة ومعاقبة المرأةضد  العنؾ

 ٌتعلق فٌما وخاصة 1325 من القرار معٌنة جوانب لتعزٌز الالحقة القرارات سعت وقد .1-7

وفً  الجنسً العنؾ ٌتضمن والذي منه، والحماٌة ًجتماعالنوع اإل على القابم العنؾ بمنع

 المرأة دمج فً المدنً مركزٌا   المجتمع منظمات نشاط وكان بعدها، وما النزاعات أوقات

 .القرارات تبنً وفً األمنمجلس  أعمال جدول فً األمنو والسالم
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وباإلسهامات  المرأة على المسلحة للنزاعات المحددة باآلثارالسلبٌة القرار هذا ٌعترؾ .1-8

 القرار وٌحث والتسوٌات، األمنو السالم مجاالت فً بها القٌام المرأة بإمكان التً المهمة

 للحاجة خاص اهتمام إٌالء وٌتم النزاعات، وإدارة منعفً  المرأة تمثٌل زٌادة على 1325

 المبادرات دعم والتً تتضمن السالم ٌاتإتفاق تنفٌذ لدى ًجتماعللنوع اإل إلى منظور

وعملٌات  والعدالة السٌاسات فً والفتٌات للنساء األنسانحقوق  إحترامو النسوٌة السلمٌة

 على والتدرٌب ًجتماعاإل مع النوع المتجاوبة دمجهم إعادةو المقاتلٌن وتسرٌح السالح نزع

 .حفظ السالم لقوات ًجتماعاإل النوع

وحماٌة حقوق  إحترامفً مناسبات مختلفة قطعت الحكومات على نفسها تعهدات ملزمة ب .1-9

لخطة التنمٌة المستدامة  رتكازة من نقاط اإلحدان وإالعالم ،  أنحاء شتى فً للمرأة األنسان

التعهدات .. ان هذه التعهدات لم تؤت من فراغ وٌمكن مالحظة هً هذه   2030لعام 

التنمٌة المستدامة لبٌان الضرورة ألن تكون الحقوق  أهداؾاتها على إسقاطو آلٌةاالرقام الت

 2: هداؾالنقاط الجوهرٌة فً هذه األ إحدى للمرأةٌة األنسان

  :حٌث المرأةال تزال العدٌد من البلدان تفتقر الى تشرٌع بشؤن العنؾ ضد  -

  .بلد لٌس لدٌه تشرٌع ٌتعلق بالعنؾ المنزلً 49هناك  (1

 بلد لٌس لدٌه تشرٌع ٌعالج التحرش الجنسً تحدٌدا. 45هناك  (2

من المالحقة القضابٌة اذا كانوا متزوجٌن  ؼتصاببلد ٌعفً مرتكبً جرابم اإل 37هناك  (3

 من الضحٌة او اذا تزوجوا منها الحقا.

 :3فً العالم  المرأةلوحة وضع  إستكمالفً  ساهم كثٌرا  ت لٌةااللمحة السرٌعة الت .1-10

من العمر ٌعشن فً فقر مدقع  34-25ٌبلؽن  إمرأة 122على المستوى العالمً هناك  (1

 رجل لنفس الفبة العمرٌة. 100مقابل 

من  أكثرنقطة مبوٌة  11الؽذابً الى  األمن نعدامالنساء إل بلوغ إحتمالتزٌد نسبة  (2

 الرجال.

 . 2015الؾ سٌدة نتٌجة ألسباب تتعلق بالحمل فً عام  303توفٌت  (3

اوى حقوق بلد التتس 39منع زوجاتهم من العمل وفً  بلد ٌجوز للرجال قانونا   18فً  (4

 بلد بدون قوانٌن تحمً النساء من العنؾ المنزلً. 49بناء وهناك المٌراث بٌن البنات واأل

تعرضن للعنؾ الجسدي و  49-15العمرٌة  % من النساء والفتٌات فً المرحلة19هناك  (5

 شهر . 12نؾ الجنسً من شرٌك حمٌم خالل /أو الع

عاما بٌنما  18وفتاة على مستوى العالم قبل ان ٌبلؽن  إمرأةملٌون  750تزوجت  (6

التناسلٌة  عضاءبلد لتشوٌه األ 30فً  قلوفتاة على األ إمرأةملٌون  200تعرضت 

 االنثوٌة.

المساواة داخل األسر  إنعدامالمساواة فً الدخل الى  امإنعد% من 30ترجع نسبة  (7

عرضة من الرجال للعٌش تحت  أكثرالمعٌشٌة بما فً ذلك بٌن النساء والرجال. النساء 

 % من حد متوسط الدخل.50

على السبل المعٌشٌة  سلبٌا   ٌكولوجٌة البحرٌة تاثٌرا  نظمة األٌإثر تلوث المٌاه العذبة واأل (8

 طفالهم.أتهم وصحة للنساء والرجال وعلى صح

الؽابات ، تعتمد  أراضًملٌون هكتار من  3,3فقد العالم  2015- 2010بٌن عامً  (9

.  النساء الرٌفٌات الفقٌرات على موارد تجمع مشتركة وٌتؤثرن  بشكل خاص بنضوبهن 
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مل المنزلً الذي ٌقوم جر والعضعؾ الرعاٌة ؼٌر مدفوعة األ 2,6ء تإدي النسا (10

 به الرجال.

نقاط  10ٌة بزٌادة قدرها بٌالس النامجالمقاعد % من 23,7نساء سوى ال تشؽل ال (11

 من التكافإ. أقلولكنها ال تزال  2000مبوٌة مقارنة بعام 

% فقط من النساء المتزوجات والمرتبطات ٌتخذن قراراتهن الخاصة بهن 52هناك  (12

 وسابل منع الحمل والرعاٌة الصحٌة. إستخداموبحرٌة بشؤن العالقات الجنسٌة 

 الزراعٌة على مستوى العالم. راضًك األ% فقط من مال13مثل النساء ت (13

 5,9بـ  أقلهن لألنترنٌت إستخدامألمتالك الهاتؾ المحمول و إحتماال   أقلالنساء  (14

 نقطة مبوٌة من الرجال.

للمساواة بٌن ات لتتبع تخصٌصات الموازنات إجراءبلد  100من  أكثر إتخذ (15

 الجنسٌن.

الوقود القابل لألحتراق للطاقة  إستخدامتلوث الهواء فً االماكن المؽلقة من  أدى (16

حٌث بلؽت نسبة النساء والفتٌات  2012ملٌون حالة وفاة عام  4,3المنزلٌة الى حدوث 

 حاالت . 10من كل  6

م فرصة تعل بدا  أبتدابٌة لن تتاح لهن  ملٌون فتاة فً عمر المدرسة األ 15هناك  (17

 ملٌون فتى. 10القراءة و الكتابة فً المدرسة االبتدابٌة فً مقابل 

حٌاء العشوابٌة فً المدن لمصاعب كثٌرة حٌث تتعرض النساء اللواتً ٌعشن فً األ (18

ٌة مثل الحصول على المٌاه النظٌفة ومرافق الصرؾ الصحً ساسال تلبى االحتٌاجات األ

 المحسنة.

اصالت العامة بفوابد كبٌرة بالنسبة للنساء الالتً ٌملن الى ٌعود االستثمار فً المو (19

 من الرجال. أكثرعلى المواصالت العامة  عتماداإل

 إحتمالٌإثر تؽٌر المناخ بصورة ؼٌر متناسبة على النساء واالطفال الذٌن ٌزٌد  (20

 مرة عن الرجال. 14الكوارث بمقدار  أثناءوفاتهم 

القتل وؼٌرها من صور الجرابم العنٌفة  النزاع تزداد معدالت جرابم أوقاتفً  (21

عرضة للقتل فً ساحة المعركة تتعرض النساء  أكثرن الرجال أبٌرة وفً حٌن زٌادة ك

. أثناء  النزاع للعنؾ الجنسً وٌخطفن وٌتعرضن للتعذٌب وٌجبرن على ترك دٌارهن 

ضعؾ كمٌة  2,5من البلدان النامٌة  بلػ التموٌل المتدفق خارجا   2012فً عام  (22

خصصة للشإون الخاصة بالنوع ممتدفقة الٌها وتضاءلت المبالػ الالمساعدات ال

 ً بالمقارنة.جتماعاإل

% وٌبلػ معدل مشاركة النساء فً القوى 23تبلػ فجوة األجور بٌن الجنسٌن  (23

 .% 94% فً حٌن ٌبلػ معدل مشاركة الرجال 63العاملة 

 

  للمرأةٌة األن انوالحقوق  1325القرار المبحث االول :  .2

 2000لعام  1325قبل وبعد القرار  للمرأةٌة األن انالم لب االول : المعاٌٌر الدولٌة للحقوق  .2-1

 

الشواؼل الربٌسٌة لألمم المتحدة فقد جاء  إحدىمنذ وقت مبكر كانت قضٌة المساواة وعدم التمٌٌز  -

 بالحقوق إٌماننا جدٌد من نإكد أنبدءا من دٌباجته التً نصت على ) بمواضع عدٌدة من المٌثاق

 حقوق من كبٌرها و صؽٌرها األممو والنساء للرجال وبما وقدره الفرد وبكرامة لإلنسان ٌةساساأل
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 حقوق إحترام ٌة )تعزٌزاألمممن المٌثاق وفً بٌان مقاصد المنظمة  األولىمتساوٌة..( ، وفً المادة 

 اللؽة أو الجنس تمٌٌز بسبب بال إطالقا   ذلك على التشجٌعو جمٌعا   للناس ٌةساساأل والحرٌات األنسان

التً  13فً المادة  . كذلك ورد موضوع حضر التمٌٌز4والنساء( الرجال بٌن تفرٌق وال الدٌن أو

 فً بٌنهم تمٌٌز بال كافة للناس ٌةساساأل والحرٌات األنسان حقوق على تحقٌق اإلعانةنصت على )

 منه على ) أن 55كما نصت المادة  5والنساء(. الرجال تفرٌق بٌن وال الدٌن أو اللؽة أو الجنس

أو  اللؽة أو الجنس بسبب تمٌٌز بال للجمٌع ٌةساساأل والحرٌات األنسان حقوق إحترام العالم فً ٌشٌع

 .6فعال( والحرٌات الحقوق تلك ومراعاة والنساء، الرجال بٌن تفرٌق وال الدٌن،

ي قتصادفً العام األول لألمم المتحدة، أنشؤ المجلس اإلنه أوالبد من االشارة هنا الى 

 ، بصفتها الهٌبة العالمٌة الربٌسٌة لصنع السٌاسات المتعلقة حصرا  المرأةلجنة وضع  ًجتماعواإل

نجازاتها هو ضمان لؽة محاٌدة إ. وكان ومن أوابل المرأةبتحقٌق المساواة بٌن الجنسٌن والنهوض ب

 .األنسانالعالمً لحقوق  اإلعالن مشروع بٌن الجنسٌن فً

حقوق  إطارنقطة تحول كبرى فً مسار ترسٌم  األنسانالعالمً لحقوق  اإلعالن إعتمادوقد كان  -

 على مواد عدة تإكد مبدأ المساواة وعدم التمٌٌز. اإلعالن إحتوىو األنسان

مع صدور العهدٌن الدولٌٌن للحقوق المدنٌة والسٌاسٌة  األنسانت الشرعة الدولٌة لحقوق إستكمل -

عدة تإكد على  العهدان نصوصا   إحتوى، و 1966ٌة والثقافٌة عام جتماعٌة واإلقتصادوالحقوق اإل

(  وكفالة تساوي الرجال والنساء فً  2مساواة وعدم التمٌٌز من خالل حضر التمٌٌز ) المادة مبدأ ال

 المشتركة(. 3حق التمتع بجمٌع الحقوق الواردة فٌهما ) المادة 

 :7منها  للمرأةٌة األنسانتإكد على الحقوق  أخرىولقد صدرت صكوك دولٌة  -

عرضت للتوقٌع والتصدٌق بقرار الجمعٌة العامة  –المتزوجة  المرأةٌة بشؤن جنسٌة إتفاق (1

 .1957/كانون الثانً / 29( فً 11-)د 1040

عرضتها الجمعٌة  –ٌة الرضا بالزواج والحد االدنى لسن الزواج وتسجٌل عقود الزواج إتفاق (2

ودخلت حٌز النفاذ  7/11/1962( فً 17-الؾ )د 1763العامة للتوقٌع والتصدٌق بقرارها 

 منها. 6وفقا للمادة  9/12/1964 فً

عرضتها الجمعٌة العامة للتوقٌع والتصدٌق بقرارها  – للمرأةٌة بشؤن الحقوق السٌاسٌة إتفاق (3

 . 1952/كانون االول دٌسمبر 20( المإرخ فً 7-)د640

/تشرٌن 7ته الجمعٌة العامة لألمم المتحدة فً أصدر – المرأةالقضاء على التمٌٌز ضد  إعالن (4

 (.22 -) د 2263) القرار  1967نوفمبر /  الثانً /

اعتمد ونشر  –بشؤن حماٌة النساء واالطفال فً حاالت الطوارئ والمنازعات المسلحة  إعالن (5

 . 14/12/1974( المإرخ فً 29-)د 3318بموجب قرار الجمعٌة العامة لألمم المتحدة 

لجمعٌة العامة وعرضتها اعتمدتها ا – المرأةٌة القضاء على جمٌع اشكال التمٌٌز ضد إتفاق (6

، دخلت حٌز  18/12/1979المإرخ فً  34/180ام بقرارها نضمللتوقٌع والتصدٌق واإل

 /أ.27طبقا ألحكام المادة  1981/اٌلول سبتمبر 3النفاذ فً 

اعتمد  – المرأةالتمٌٌز ضد  شكالأٌة القضاء على جمٌع إتفاقي الملحق بختٌارالبروتوكول اإل (7

ودخل حٌز  9/11/1999وعرض على التوقٌع والتصدٌق بموجب قرار الجمعٌة العامة بتارٌخ 

 .22/12/2000النفاذ فً 

فً  85اعتمته الجمعٌة العامة بجلستها  – المرأةبشؤن القضاء على العنؾ ضد  إعالن (8

20/12/1993 . 

 : للمرأةالى عدد من المإتمرات نذكر منها المخصص  إضافة (9

http://www.unwomen.org/en/csw
http://wss1.un.org/universal-declaration-human-rights
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الذي اعتمد خطة عمل عالمٌة هدفها مزٌد  1975فً مكسٌكو سٌتً  للمرأةمر العالمً المإت .أ 

 من االندماج فً مختلؾ مرافق الحٌاة .

 للمرأةالمتحدة  األممالذي عقد تحت شعار )) عقد  1980مإتمر كوبنهاكن / الدانمارك  .ب 

 العالمٌة ) المساواة والتنمٌة والسالم (( 

التقدم المحرز فً تنفٌذ خطة العمل  ستعراضالذي عقد إل 1985مإتمر نٌروبً / كٌنٌا  .ج 

 العالمٌة بعد مرور عشر سنوات على وضعها .

 . 1994مإتمر السكان والتنمٌة الذي عقد فً القاهرة عام  .د 

. انعقد للفترة 1995والمعروؾ بمإتمر بٌجٌن الذي عقد عام  للمرأةالمإتمر العالمً الرابع  .ه 

 منهاج الذي رسم المساواة والتنمٌة والسالم (  أجلل من اٌلول تحت شعار) العم 15-4من 

 منهاج ودعا .بٌن الجنسٌن والتمٌٌز المساواة عدم أوجه تعكس مجال  اهتمامٍ  12فً   عمل

 طرٌق خرٌطة نفسه قّدم الوقت فً وطنٌة و  عمل خطط إلى وضع الحكومات بٌجٌن عمل

 .تؽٌٌرات جوهرٌة إلى تإّدي أن ٌنبؽً التً من التدابٌر عدد بإدراج وذلك عملٌة،

 والمجاالت التً حددها المإتمر هً :

 والفقر. المرأة (1

 تعلٌم وتدرٌب النساء. (2

 والصحة . المرأة (3

 . المرأةالعنؾ ضد  (4

 والصراع المسلح. المرأة (5

 . قتصادواإل المرأة (6

 فً السلطة وصنع القرار. المرأة (7

  المرأةالمإسسٌة للنهوض ب لٌاتاآل (8

  للمرأة األنسانحقوق  (9

 . عالمووسابل اإل المرأة (10

 والبٌبة. المرأة (11

 الفتٌات . (12

 

على اجندة هذا المإتمر وتمت  النزاعات كان حاضرا   أثناءن موضوع حقوق النساء أوجدٌر بالذكر 

 االشارة الٌه بالفقرات :

 

ً والعالمً ٌمكن تحقٌقه وٌرتبط ارتباطا ال إنفصام له ٌمقلن السلم المحلً والوطنً واألإ - 18

ٌة فً مجاالت القٌادة وحل النزاعات وتعزٌز السلم الدابم على أساسالتً تمثل قوة  المرأةبالنهوض ب

 جمٌع المستوٌات.

فً حاالت النزاع  للمرأة األنسانحقوق  إنتهاكات المرأةضد  خرىالعنؾ األ أعمالتشمل  -114

 القسري.الجنسً والحمل المنظم والرق  ؼتصابالقتل واإل أعمالالمسلح وبخاصة 
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الدفاع  آلٌاتفً حل النزاعات وحفظ السالم وفً  هاما   بدأت تإدي دورا   المرأةرؼم ان  -134

نها ما زالت ممثلة تمثٌال ناقصا فً مناصب صنع القرار وإذا أرٌد ؤوالشإون الخارجٌة ف

ٌا  إقتصادفً تؤمٌن السلم وصٌانته فٌجب تمكٌنها سٌاسٌا  و متساوٍ  أن تنهض بدورٍ  للمرأة

 .كافٌا   وٌجب ان تكون ممثلة على جمٌع مستوٌات صنع القرار تمثٌال  

النزاع المسلح ٌشكل جرٌمة حرب وجرٌمة مرتكبة ضد  أثناء ؼتصابن اإلأ تؤكٌد إعادة -)د( 145

 إبادةٌة منع جرٌمة إتفاقالجنس على النحو المحدد فً  إبادة أعمالٌة وعمال من األنسان

 8 جناس .األ

 والقرارات المكملة له ومحاوره الرئٌ ة 1325القرار  أهمٌةالم لب الثانً : . ب

I. 1325القرار  أهمٌة  

 ة مواضٌع متشابكة : أربعتركز على  نقطة 18عبارة عن وثٌقة مكونة من  1325القرار  (6

 فً صنع القرارات وفً عملٌات السالم. المرأةمشاركة  (1

 السالم.ً" والتدرٌب فً عملٌات حفظ جتماعدمج الجندر "النوع اإل (2

 .المرأةحماٌة  (3

 المتحدة. األممً" فً برامج وتقارٌرجتماعوضع الجندر "النوع اإل (4

ثر ؼٌر المتناسب و الفرٌد لمعالجة األ األمناول قرار ٌتخذه مجلس  2000/ 1325ٌعتبر القرار  (7

د ٌشدو المرأةعلى  الجنسًثار النزاعات و خاصة العنؾ آ، و ٌعترؾ ب المرأةللنزاع المسلح على 

 إٌجادالمتكافبة والكاملة كعنصر فاعل فً منع نشوب النزاعات و المرأةمشاركة  أهمٌةالقرار على 

السالم وجهود بناءه  إحاللحل لها وفً جمٌع المراحل المتعلقة بالسالم بما فً ذلك مفاوضات 

ن الدولً لحقوق ً الدولً والقانواألنسانوالمحافظة علٌه كما دعا القرار الى التطبٌق الكامل للقانون 

 المتكافبة ومشاركتها الكاملة . المرأةوكفالة مساهمة  األنسان

عنصر فاعل فً السالم واألمن؛  المرأة( تإكد على أن 1325) األمنة لقرار مجلس ٌالفكرة الربٌس (8

عبر مجلس األمن؛ لٌس فقط بالتؤثٌر الخاص للنزاعات  2000المتحدة فً العام  األممإذ اعترفت 

بالحاجة إلى تضمٌن النساء باعتبارهن صاحبات مصلحة نشطة فً مجال » أٌضا  على النساء ولكن 

د القرار على الحاجة إلى) مراعاة خصوصٌة «. درء الصراعات وحلها ها فً إشراكو المرأةوشدَّ

رة من النزاع، توعٌة قوات  األمن عملٌات الحفاظ على وبناء السالم وخصوصا  فً المناطق المتضرِّ

تدابٌر لضمان  إتخاذفً الصراع و المرأةحفظ السالم والشرطة والسلطة القضابٌة بخصوصٌة 

بحقوق النساء والفتٌات، تؤمٌن االحتٌاجات الخاصة للنساء والفتٌات فً النزاعات،  لتزامحماٌتها واإل

ٌة ومراقبً حقوق األنسانفً مجاالت المراقبٌن العسكرٌٌن والشرطة المدنٌة و لمرأةادعم دور 

، تمثٌل نساء المجتمعات التً شهدت صراعات مسلَّحة إلسماع أصواتهن فً عملٌة تسوٌة األنسان

الصراعات، كً تكون جزءا  من جمٌع مستوٌات صنع القرار كشرٌك على قدم المساواة لمنع 

 تحقٌق السالم المستدام.لصراعات وحلها وا

لنهج حماٌة  إستمرارن هذا القرار أعلى  تؤكٌدرار ورد فً دٌباجته الالق إصداروفً بٌان حٌثٌات  (9

 9والواردة فً  : للمرأةٌة األنسانالحقوق 

 1296، و 1999/  1265و  1999/ 1261السابقة المرقمة   األمنقرارات مجلس  (1

 . 2000/ 1314، و 2000/
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إلى البٌان الذي أدلى به ربٌس  أٌضا  ذات الصلة، وإذ ٌشٌر  األمنبٌانات ربٌس مجلس  (2

والسالم الدولً )الٌوم  المرأةالمتحدة لحقوق  األممإلى الصحافة بمناسبة ٌوم  األمنمجلس 

 ،(SC/6816) 2000آذار/ مارس  8( فً للمرأةالدولً 

 .A/52/231 ومنهاج عمل بٌجٌن إعالنات الواردة فً لتزاماإل (3

وٌندهوك وخطة عمل نامٌبٌا بشؤن تعمٌم مراعاة المنظور الجنسانً فً عملٌات دعم  إعالن (4

 ،(S/2000/693) السالم المتعددة األبعاد

ستثنابٌة الثالثة والعشرٌن للجمعٌة العامة ة فً الوثٌقة الختامٌة للدورة األات الواردلتزاماإل (5

: المساواة بٌن الجنسٌن والتنمٌة والسالم فً 2000عام  المرأة“لألمم المتحدة المعنونة 

 المرأةات المتعلقة بلتزام، وبخاصة اإل(A/S-23/10/Rev.1) ”القرن الحادي والعشرٌن

 والصراع المسلح؛

ٌة بموجب المٌثاق عن ساساأل األمنالمتحدة ومسإولٌة مجلس  األمممقاصد ومبادئ مٌثاق  (6

 ٌن.األمن الدولٌحفظ السالم و

 ان هذا القرار جاء بناء على قناعات توفرت للمجتمع الدولً بـ :كما  (10

أن المدنٌٌن، وال سٌما النساء واألطفال، ٌشكلون األؼلبٌة العظمى من المتؤثرٌن سلبا بالصراع  (1

للمقاتلٌن  المسلح، بما فً ذلك بوصفهم الجبٌن ومشردٌن داخلٌا، وٌمثلون بصورة متزاٌدة هدفا  

 ٌسلم بؤثر ذلك على السالم والمصالحة الدابمٌن، والعناصر المسلحة، وإذ

 فً منع الصراعات وحلها وفً بناء السالم. للمرأةالدور الهام  (2

المتكافبة ومشاركتها الكاملة فً جمٌع الجهود الرامٌة إلى حفظ السالم  المرأةمساهمة  أهمٌة (3

 وتعزٌزهما. األمنو

 الصراعات وحلها.ضرورة زٌادة دورها فً صنع القرار المتعلق بمنع  (4

اللذٌن  األنسانً الدولً والقانون الدولً لحقوق األنسانالحاجة إلى التطبٌق الكامل للقانون  (5

 الصراعات وبعدها. أثناءوالفتاة  المرأةٌحمٌان حقوق 

مراعاة برامج إزالة األلؽام والتوعٌة بخطرها االحتٌاجات  طراؾضرورة أن تكفل جمٌع األ (6

 والفتاة. للمرأةالخاصة 

 الحاجة الملحة إلى تعمٌم المنظور الجنسانً فً جمٌع عملٌات حفظ السالم. (7

والفتاة، وتوفٌر ترتٌبات  المرأةالقناعة بؤنه من الممكن أن ٌإدي فهم آثار الصراع المسلح على  (8

السالم، إلى اإلسهام  إحاللمإسسٌة فعالة لضمان حماٌتهما ومشاركتهما الكاملة فً عملٌة 

 ٌن وتعزٌزهما.األمن الدولٌفظ السالم وبدرجة كبٌرة فً ح

 والفتاة. المرأةالحاجة إلى توحٌد البٌانات عن آثار الصراع المسلح على  (9

من أهم  ( 2000)عام األمنلصادر عن مجلس ا 1325المتحدة رقم  األممٌعتبر قرار  (11

فً المحافظة على السالم  المرأةات التً صدرت عن المجتمع الدولً بالنسبة لمشاركة لتزاماإل

 واألمن. 

II.  1325 األم القرارات المكملة لقرار مجلس 

 المرأةلألمم المتحدة بوضع موضوع  األمنبدأ مجلس  2000عام  1325بعد تبنً القرار  (12

من ستة قرارات الحقة مكملة تقر بؤن العنؾ الجنسً  أكثره وتبنى أعمالعلى جدول  األمنوالسالم و

عسكرٌة  أهداؾالؽرض منه تحقٌق  حربً إسلوبٌستخدم فً بعض السٌاقات كال ٌزال كان و

وتعنً عبارة  سٌاسٌا   إستراتٌجٌةو منٌا  أتكتٌكٌة  إستجابةوسٌاسٌة وبالتالً فإن العنؾ الجنسً ٌتطلب 

ان ٌدرج مفاوضو السالم والوسطاء العنؾ الجنسً على جدول  أٌضا  والسٌاسٌة  األمنٌة ستجابةاإل
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ها فً إشراكولضمان  المرأةلحماٌة  آلٌاتثات السالم ولقد طورت هذه القرارات محاد أعمال

 10فالت من العقاب تؤكٌد على منع األالى ال إضافةالقرارات فً المراحل المختلفة المرتبطة بالنزاع 

 11: 1325المكملة للقرار  األمنقابمة بقرارات مجلس  أدناهو

ٌقر بالعنؾ الجنسً  األمنول قرار من مجلس أهو  12: 2008/ 1820األمنقرار مجلس  (1

من عملٌة حفظ  ٌا  أساس حربً وٌعتبر منع وقوعه عنصرا   إسلوبالمرتبط بالنزاعات ك

إجراء مفاوضات ولحفظ السالم وتطبٌق العدالة  إستجابةالعالمٌٌن مما ٌتطلب  األمنالسالم و

 أطراؾن العنؾ الجنسً فً حاالت النزاع ٌشكل جرٌمة حرب وٌطالب أسالم وٌشٌر الى 

ات المالبمة لحماٌة المدنٌٌن من العنؾ الجنسً جراءالنزاع المسلح بؤن تتخذ على الفور اإل

نه ال توجد أقوبات العسكرٌة المالبمة ، وبما بما فً ذلك تدرٌب القوات وفرض الع

بالمعلومات فلقد أسس القرار  األمنمجلس  لتزوٌد 1325محددة فً القرار  إستراتٌجٌة

 العام تقدم الى مجلس األمن. األمٌنتقارٌر دورٌة من  آلٌة 1820

د هذا القرار على  1888/2009:13 األمنقرار مجلس  (2 إنهاء اإلفالت من العقاب  أهمٌةشد 

تعزٌز للقرار  أداةإنهاء النزاع وتجنب العودة له ، هذا القرار ٌمثل  أجلً من أساسكعامل 

 بالغاإل آلٌاتالقضابٌة و ستجابةالسابق كونه ٌنص على تعٌٌن القٌادات وبناء خبرات اإل

النزاع  أثناءواألطفال من العنؾ الجنسً  المرأةوهو ٌكلؾ بعثات حفظ السالم بحماٌة 

نؾ الجنسً فً النزاعات العام تعٌٌن ممثل خاص معنً بالع األمٌنالمسلح وٌطلب الى 

لعنؾ الجنسً فً الذي اصبح مكتب الممثلة الخاصة لألمٌن العام المعنٌة با) المسلحة

 (.النزاعات المسلحة

من خالل هذا القرار من  األمنٌطلب مجلس  14: 2009/ 1889 األمنقرار مجلس  (3

ها على المستوى الدولً لمتابعة تنفٌذ ستخدامالعام ان ٌقدم مجموعة من المإشرات إل األمٌن

المتحدة ذات الصلة  لتقدٌم التقارٌر من كٌانات األمم ا  أساستكون بمثابة  1325القرار 

 إقصاءقرار بشكل خاص الى ، ٌتطرق ال عضاءٌة والدول األٌمقلوالمنظمات الدولٌة واأل

خطٌط والتموٌل المناسبٌن اإلنعاش المبكر وبناء السالم واإلفتقار الى الت أعمالعن  المرأة

عداد النساء فً صنع القرار وفً حل ألتعزٌز  إستراتٌجٌةهن وٌطلب وضع آلحتٌاجات

 النزاع.

للمساءلة  عن العنؾ  ٌوفر هذا القرار نظاما   2010:15/  1960 األمنقرار مجلس  (4

تزٌد  بالغالجنسً المرتبط بالنزاعات ودعا القرار الى وضع ترتٌبات ممنهجة للمراقبة واإل

من كفاءة عملٌة تتبع المدى والخطورة اللذٌن تبلؽهما جرٌمة الحرب المتمثلة بالعنؾ 

جرابم العنؾ  إرتكابالجنسً وٌطالب القرار بتقدٌم معلومات تفصٌلٌة عن المتهمٌن ب

ة الخاصة لألمٌن العام المعنٌة ٌمثلمللقرار ٌمكن لل الجنسً فً النزاعات المسلحة وطبقا  

تقرٌرها السنوي وهذا ٌعنً فً النزاعات المسلحة ضم ) قوابم العار( فً  بالعنؾ الجنسً

هم جرابم العنؾ الجنسً فً إرتكابوالجماعات المسلحة المشتبه فً  شخاصسماء األأتحدٌد 

إجراءات وجزاءات ضد  إتخاذ األمنالنزاعات كما ٌعطً القرار صالحٌة لمجلس 

 هذا النوع من الجرابم. ستمراروضع حد إل أجلو الدول من أالجماعات 

المساواة بٌن  أهمٌةعلى  أٌضا   2016ٌإكد القرار  2013:16/  2106 األمنقرار مجلس  (5

فً الجهود الرامٌة الى منع  للمرأةي قتصادً واإلجتماعالجنسٌن والتمكٌن السٌاسً واإل

 العنؾ الجنسً فً النزاعات المسلحة وحاالت ما بعد الصراع.
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د هذا القرار على المساءلة فً تنفٌذ القرار ٌشد 2122/2013:17 األمنقرار مجلس  (6

ش منها ، نتعاٌع مراحل منع الصراعات وحلها واألفً جم المرأة إشراك أهمٌةو 1325

اتها بوضع نهاٌة لألفالت من العقاب والتحقٌق بصورة لتزاممتثال إلوٌهٌب القرار بالدول األ

جماعٌة او جرابم ضد  إبادة أعمالجرابم حرب او  إرتكابوافٌة مع المسإولٌن عن 

 إجراءً الدولً كما وٌقرر األنسانالخطٌرة للقانون  نتهاكاتوؼٌر ذلك من اإلأٌة األنسان

د العالمً ٌلتقٌٌم التقدم المحرز على الصع 2015رفٌع المستوى فً عام  إستعراض

 .1325ً والوطنً فً تنفٌذ القرار ٌمقلواأل

 األمنوالسالم و المرأة أعمالٌضع القرار جدول  18: 2015/  2242 األمنقرار مجلس  (7

التطرؾ  كعنصر ربٌسً فً جهود مواجهة تحدٌات السٌاق العالمً الحالً بما فً ذلك

مسبوقة من النازحٌن والالجبٌن وٌوضح الروابط الؼٌر عداد العنٌؾ وتؽٌر المناخ واأل

وٌوفر  أخرىم من ناحٌة المستدا األمنمن ناحٌة والسالم و المرأةالموضوعٌة بٌن مشاركة 

 وٌتناول عددا   األمنوالسالم و المرأةجندة أع الجهات الفاعلة لمواصلة تنفٌذ جدٌدة لجمٌ أداة

ً واألخذ باالعتبار جتماعدماج تحلٌل النوع اإلؤب لتزامالمجاالت الفنٌة بما فً ذلك اإل من

بما فً ذلك  النسوٌةمع المنظمات  أكبرآثار التطرؾ العنٌؾ وضرورة ضمان مشاورات 

من العضوات فً  أكبر جدٌدة لضمان اعداد  أهداؾالمتضررٌن من هذا العنؾ وتشجٌع 

فً جمٌع  النسوٌةقوات حفظ السالم وٌشدد على ضرورة وجود المزٌد من كبار القٌادات 

عن القرارات السابقة التً ركزت على الحاجة الى تدرٌب  مستوٌات صنع القرار وخالفا  

ى الحاجة الى تدرٌب الوسطاء على ال أٌضا  لى المشاركة فً عملٌات السالم ٌشٌر النساء ع

دلة التً تربط إعتراؾ واضح باألثر العملٌات بشكل شمولً وكٌفٌة تحقٌق ذلك فً أ

 السالم. إستدامةات السالم وإتفاقفً  المرأةمشاركة 

 

 

 

 

 

 

III.  القرار  أهدافالمختلفة ومؤشرات   رافوم ؤولٌات األ األم المحاور الرئٌ ٌة لقرار مجلس 

لم ٌقتصر على  1325 المتحدة من خالل قرار مجلس األمن األمم إعتراؾما من شك بؤن  -

عتبارهن ؤأكبر ضرورة تضمٌن النساء بنما وبدرجة إثٌر الخاص للنزاعات على النساء وؤالت

 لٌةاالت ها وٌمكن تؤشٌر النقاططة فً مجال منع النزاعات وحتى حلصاحبات مصلحة نش

 :كعناصر مشددة من خالل هذا القرار

 وبناء السالم وخصوصا   األمنها فً عملٌات الحفاظ على إشراكو المرأةمراعاة خصوصٌة  (1

 فً المناطق المتضررة من النزاع.

 إتخاذفً الصراع و المرأةتوعٌة قوات حفظ السالم والشرطة والسلطة القضابٌة  بخصوصٌة  (2

 للنساء والفتٌات. األنسانبحقوق  لتزامتدابٌر لضمان حماٌتها واإل
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 حتٌاجات الخاصة للنساء والفتٌات فً النزاعات.تؤمٌن األ (3

ٌة ومراقبً حقوق األنسانفً مجاالت المراقبٌن العسكرٌٌن والشرطة المدنٌة و المرأةدعم دور  (4

 .األنسان

تسوٌة تمثٌل نساء المجتمعات التً شهدت صراعات مسلحة إلسماع أصواتهن فً عملٌة  (5

من جمٌع مستوٌات صنع القرار كشرٌك على قدم المساواة لمنع  الصراعات ولتكن جزءا  

 الصراعات وحلها وتحقٌق السالم المستدام.

لحة لصٌاؼة السٌاسات الوطنٌة فً سٌاق النزاعات المس وٌمكن فهم هذا القرار باعتباره مرشدا   -

والتوجٌهات المرتبطة بتحسٌن مكانة نه ٌحتوي على مجموعة واسعة النطاق من المبادئ أحٌث 

 كافة فً ًجتماعاإل النوع منظور إدماج على بعدها، وتشجع وما النزاعات النساء فً أوضاع

 . النزاعات إنتهاء بعد اإلعمار إعادةو السالم وبناء النزاعات نشوب بمنع المتعلقة النواحً

 المرأة( بمثابة حد وخط فاصل بالنسبة لتطور حقوق 1325رقم ) األمنٌعتبر تبنً قرار مجلس  -

والسالم، حٌث ٌعتبر أول وثٌقة رسمٌة وقانونٌة تصدر عن مجلس األمن، ٌطلب  األمنوقضاٌا 

 إعادة، ودعم مشاركتها فً مفاوضات السالم، وفً المرأةحقوق  إحترامالنزاع  أطراؾفٌها من 

 .زاع والصراعالبناء واالعمار التً تلً مرحلة الن

ا بالنسبة 1325) وٌعد القرار -  األمنعلى المستوى العالمً ألنه أول قرار لمجلس  للمرأة( مهم 

ٌن األمن الدولٌاعات المسلحة بمسؤلة الحفاظ على السالم وزهدؾ إلى ربط تجربة النساء فً النٌ

 :حٌث دعا إلى

فً جمٌع مستوٌات صنع القرار، وفً عملٌات حل الصراعات  المرأةزٌادة مشاركة  (1

 والمشاركة بقوات حفظ السالم وفً المفاوضات.

زٌادة القدرة االستٌعابٌة لقضاٌا الجندر لدى العاملٌن فً عملٌات حفظ السالم والتدرٌب  (2

 .علٌها

 .اإلدماج إعادةالسالم وتسرٌح الجٌش و أوقاتتناول قضاٌا الجندر فً  (3

ا مهجرٌنوالالجبٌن وال حقوق السكان المدنٌٌنم احترإ (4  ٌ  .داخل

 .من العنؾ الجسدي والتمٌٌز المرأةحماٌة  (5

 .المرأةتجنب العفو عن الجرابم التً وقعت فً الحرب ضد  (6

 :  رافاوال : المحاور الرئٌ ٌة وم ؤولٌات األ -

 محاور ربٌسٌة هً )الوقاٌة ، الحماٌة ،المشاركة ،اإلؼاثة أربعفً  1325تتمثل محاور القرار 

الى  إضافةالمختلفة فً تنفٌذها  طراؾاأل أدوارعاش( وسنعرض أدناه هذه المحاور وواإلن

 المإشرات المتعلقة بكل محور :

 19: الوقاٌة  .أ 

 والجنسانً الجنسً العنؾ وبخاصة ،المرأة  ضد المرتكبة العنؾ أشكال جمٌع لمنع الوقاٌة تهدؾ -

 للنساء األنسان حقوق إنتهاكات رصد أجل من ًجتماعاإل النوع لمسابل تنفٌذ مراعٌة نظم قامةوإ

 النزاع ، إنتهاء وبعد السالم ومفاوضات النار، ووقؾ إطالق النزاع،  فترات خالل والفتٌات

 أي إلى الفاعلة، األمنٌة تصدي الجهات تطوٌر الى ضافةباإل إلٌها، والتصدي عنها بالغواإل

 تلبً إدراج أحكام الى تهدؾ انها كما .للمساءلة وخضوعها والفتٌات النساء لحقوق إنتهاكات

 نشوب منع آلٌاتو المبكر اإلنذار نظم فً والفتٌات بالنساء خاصة محددة وقضاٌا احتٌاجات

 .تنفٌذها النزاعات ورصد
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ي مإشرات تنذر بخطر قد ٌإدي الى النزاع. أاإلنذار المبكر  أساسمبنً على  1325ن القرار إ -

ستباقٌة إتباع خطوات إ وال  أ نذار بالخطر ٌجباث اإلأحدحدوث مستجدات و إحتمالكً نقلص 

لتقلٌص األسباب الهٌكلٌة المإدٌة الى تاثٌر خاص للنزاع على النساء، ولٌس فقط رصد هذه 

إدٌة لحدوث مثل هذه المخاطر: المإشرات حٌن حدوثها وٌجب العمل على الحد من األسباب الم

عن التعلٌم  الفتٌات والنساء إستبعاداء من صنع القرار، النس إستبعاد،  للمرأةالنظرة الدونٌة 

، وؼٌرها من األمور المرتبطة والمتشابكة. المرأةن األمور الهامة لرفع وضع والتوظٌؾ وؼٌرها م

 -: اإلنذار المبكر أنظمةو من مإشرات 

 .لسٌاق العام وخصابص البلد تجاه النساء والفتٌاتمإشرات تتعلق با -

 .واألمن األنسانمإشرات تتعلق بحقوق  -

 .مإشرات حول العوامل السٌاسٌة والمإسسٌة -

 .ٌةإقتصادمإشرات  -

 .ٌةإجتماعمإشرات حول عوامل  -

 : 20المطلوبة حول محور الوقاٌة من كل من دواربالنسبة لأل -

 : عضاءالدول األ .1

 برامجها فً الخاصة واحتٌاجاتها المرأة بحماٌة المتعلّقة التدرٌبٌة المواد إدراج -6 فقرة .1.1

المناعة  نقص فٌروس حول التوعٌة ذلك فً بما وأفراد الشرطة، العسكرٌٌن لتدرٌب

 )اإلٌدز(. 

 للمنظور التدرٌب المراعٌة جهود لدعم والتقنٌة لٌةاالم التبرعات زٌادة -7 فقرة .1.2

 .المختصة المتحدة األمم من هٌبات المبذولة الجهود ذلك فً بما الجنسانً،

 : العام األمٌ المتحدة/ األمم .2

 المرأةبمواد تدرٌبٌة حول حماٌة  عضاءالعام تزوٌد الدول األ األمٌنعلى  -6فقرة  .2.1

وحقوقها واحتٌاجاتها الخاصة وأن ٌكفل حصول األفراد المدنٌٌن المشاركٌن فً عملٌات 

 حفظ السالم على هذا التدرٌب.

من المٌثاق(  41للنظر فً آثار قراراته )بموجب المادة األمنمجلس  إستعداد - 14فقرة  .2.2

 والفتاة. للمرأةعلى السكان المدنٌٌن ومراعاة االحتٌاجات الخاصة 

 

 :الحماٌة  .ب 

(، وتؤمٌن احتٌاجاتهن 1325تشمل حماٌة النساء )السٌدات والفتٌات كما ورد فً نص القرار  -

عن حاالت العنؾ الجسدي، ومالحقتها  بالغالنزاعات، وما بعدها، بما فٌها اإل أثناءٌة ساساأل

ٌة والدولٌة بهذا الخصوص. ٌمقلعلى تطبٌق القانون الوطنً والمعاهدات األ تؤكٌدقضابٌا ، وال

ٌن حماٌتهن، سواء كانت التدابٌر الضرورٌة لتؤم إتخاذ، طراؾوٌستوجب األمر من جمٌع األ

سكرٌة، أو تدرٌبٌة للقوات المسلحة، أو ؼٌرها، وحظر جمٌع أشكال العنؾ باطٌة عضنإتدابٌر 

الجنسً بحق النساء واألطفال الواقعٌن فً منطقة ُتهّدد بخطر وشٌك بالعنؾ الجنسً، ونقلهم إلى 

 21مناطق آمنة.

 22فً محور الحماٌة فهً كما ٌلً  طراؾمختلؾ األ أدوارما أ -

 :عضاءالدول األ .1
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ها، إحتراموالفتاة و للمرأة األنسانتدابٌر تضمن حماٌة حقوق  إتخاذ -)ج( 8فقرة  .1.2

 نتخابً والشرطة والقضاء.ٌتعلّق منها بالدستور والنظام األة ما وخاص

الكامل لكافة جوانب القانون الدولً المتعلقة بحقوق النساء والفتٌات  حتراماإل -9فقرة  .1.3

ً للمحكمة الجنابٌة الدولٌة ساسأحكام النظام األ وحماٌتهن باعتبارهن مدنٌات، خاصة  

 )جرابم الحرب(.

 أساستدابٌر خاصة لحماٌة الفتٌات والنساء من العنؾ القابم على  إتخاذ - 10فقرة  .1.4

لإلٌذاء  خرىواألشكال األ ؼتصابالجنس فً حاالت الصراع المسلح، ال سٌما اإل

 الجنسً.

التشدٌد على مسإولٌة الدول فً مقاضاة المسإولٌن عن جرابم الحرب  - 11فقرة  .1.5

ٌة بما فً ذلك ما تتعرض له النساء والفتٌات من عنؾ جنسً، األنسانوالجرابم ضد 

واستثناء تلك الجرابم من أحكام العفو والتشرٌعات ذات الصلة والقضاء على ظاهرة 

 اإلفالت من العقاب.

 العام : ألمٌناالمتحدة /  األمم .2

 (.وحقوقها المرأة حماٌة تدرٌبٌة حول بمواد عضاءاأل الدول تزوٌد العام األمٌن على -6 ) فقرة

 المشاركة:  .ج 

 المرأةإلى زٌادة نسبة النساء المشاركات فً مواقع صنع القرار، وإدماج  1325ٌدعو القرار  -

وتسوٌتها ،  القرارالمتعلقة بمنع نشوب النزاعات وإدارتها إتخاذوإدراج مصالحها فً عملٌات 

ذات الصلة  خرىالمتحدة والبعثات الدولٌة األ األممومشاركتها الهادفة فً   المرأةوزٌادة تمثٌل 

بالسالم واألمن، وزٌادة تمثٌلها ومشاركتها الهادفة فً مفاوضات السالم الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة، 

كذلك زٌادة تمثٌل النساء ومشاركتهن الهادفة فً الحوكمة الوطنٌة وعملٌات بناء السالم ، 

بات، ومتخذات القرارات. كما ٌدعو القرار الى  والمحلٌة، بوصفهن مواطنات، ومسإوالت منتخ 

فً األنشطة الرامٌة إلى منع نشوب النزاعات وإدارتها  النسوٌةوالمنظمات  المرأةزٌادة مشاركة 

 النساء والفتٌات. األنسانحقوق  نتهاكاتوكذلك إلوتسوٌتها والتصدي إلٌها، 

-2008المتحدة للفترة  األمموٌرد محور ومفهوم المشاركة فً خطة العمل على نطاق منظومة  -

فً جمٌع عملٌات السالم،  للمرأة) تعزٌز ودعم المشاركة النشطة والواعٌة 23كما ٌلً   2009

القرارات الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة على جمٌع المستوٌات؛  إتخاذفضال عن تمثٌلها فً عملٌات 

وتحسٌن الشراكات وإقامة الشبكات مع المجموعات والمنظمات المحلٌة والدولٌة العاملة فً مجال 

المتحدة، بما فً ذلك وظابؾ  األمم؛ وتوظٌؾ النساء وتعٌٌنهن فً الوظابؾ العلٌا فً المرأةحقوق 

، وفً قوات حفظ السالم، بما فً ذلك فً صفوؾ األفراد الممثلٌن الخاصٌن لألمٌن العام

 العسكرٌٌن وأفراد الشرطة والموظفٌن المدنٌٌن(.

 24فً محور المشاركة فهً كما ٌلً  طراؾمختلؾ األ أدواراما  -

 :عضاءواجبات الدول األ .1

 لٌاتزٌادة تمثٌل النساء على جمٌع مستوٌات صنع القرار فً المإسسات واآل -1فقرة  .1.2

 ٌة والدولٌة لمنع الصراعات وإدارتها وحلّها.ٌمقلالوطنٌة واأل

 العام لتعٌٌنهّن كمبعوثات باسمه. األمٌنتقدٌم مرشحات إلى  -3فقرة  .1.3

تنفٌذ  آلٌاتومشاركتها فً جمٌع  للمرأةتدابٌر تدعم مبادرات السالم  إتخاذ -)ب( 8فقرة  .1.4

 ٌات السالم.إتفاق

 العام : األمٌنالمتحدة /  األممواجبات  .2
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فً جمٌع مستوٌات صنع  المرأةالعام حول زٌادة مشاركة  األمٌنتنفٌذ خطة عمل  -2فقرة  .2.1

 السالم. إحاللالقرار فً علمٌات حّل الصراعات و

 تعٌٌن النساء كممثالت ومبعوثات للقٌام بالمساعً الحمٌدة. -3فقرة  .2.2

دانٌة بما فٌها العسكرٌة المتحدة المٌ األممفً كافة عملٌات  المرأةزٌادة إسهام  -4فقرة  .2.3

 والمدنٌة.

 المرأة إشراكبمواد تدرٌبٌة حول أهمٌة  عضاءالعام تزوٌد الدول األ األمٌنعلى  -6فقرة  .2.4

 فً جمٌع تدابٌر حفظ السالم.

ٌّة وحقوق  األمنمجلس  إستعداد - 15فقرة  .2.5 لضمان مراعاة بعثاته لالعتبارات الجنسان

 المحلٌة والدولٌة. النسوٌةعن طرٌق التشاور مع المجموعات  المرأة

 اإلنقاو / واإلغاثة وما بعد الصراع .د 

وخدمات توزٌع  آلٌاتٌتعلق هذا المحور بـ )تعزٌز الفرص المتساوٌة أمام النساء للحصول على  -

تٌات فً جمٌع جهود اإلؼاثة المعونات، بما فً ذلك تلك التً تتناول االحتٌاجات المحددة للنساء والف

 25عاش.(واالن

وتتسم بالعدالة  أكثرجارب المختلفة اثبتت بان مبادرات بناء السالم واالنعاش ستكون فعالة ان الت -

ً بما فً ذلك قدرة هذه المبادرات على تلبٌة جتماعفٌما لو راعت فً تفاصٌلها النوع اإل ستدامةواإل

بعد النزاع ، االحتٌاجات الخاصة بالصحة اإلنجابٌة للنساء والفتٌات فً حاالت النزاع  وحاالت ما 

، وضحاٌا العنؾ ومعالجة احتٌاجات النساء والفتٌات، ال سٌما الفبات الضعٌفة )المشردات داخلٌا  

عملٌات  إطارً، والمحاربات السابقات، والالجبات، والعابدات( فً جتماعالجنسً وبسبب النوع اإل

ً فً المإسسات جتماعع اإلي ، ان مراعاة النوقتصاداإلؼاثة واإلنعاش المبكر و برامج اإلنعاش اإل

مناسبة جدا  أرضٌةالنزاعات سٌوفر  إنتهاءاالعمار بعد  إعادةوالمصالحة و لٌةاالمعنٌة بالعدالة االنتق

 األمناإلدماج، وبرامج إصالح قطاع  إعادةللمعالجة الفعالة لبرامج نزع السالح والتسرٌح و

 األمنٌةصة باإلناث المنتمٌات إلى الجهات المحددة وؼٌرها من االحتٌاجات الخا األمنٌةلالحتٌاجات 

ن تجاهل المرتبطات بالجماعات المسلحة. إ الفاعلة، والمحاربات السابقات، والنساء والفتٌات

عملٌات السالم ٌمكن أن ٌإسس نمطا  من التهمٌش الذي ٌمتد إلى فترة طوٌلة  أثناءمساهمة النساء 

 النزاع . إنتهاءبعد 

 26)اإلنقاذ / واإلؼاثة وما بعد الصراع( فهً كما ٌلً فً محور  طراؾمختلؾ األ أدوارن إ -

 :عضاءواجبات الدول األ .1

 الوطن إلى عادةاإل أثناء والفتاة للمرأة الخاصة االحتٌاجات مراعاة أ( -8) فقرة .1.2

 .انتهاء الصراع بعد واإلدماج التؤهٌل إعادةو والتوطٌن

 االحتٌاجات الالجبٌن ومراعاة لمخٌمات ًاألنسانو المدنً الطابع إحترام - 12 فقرة .1.3

 .والمنشآت تلك المخٌمات تصمٌم فً والفتاة للمرأة الخاصة

 االحتٌاجات اإلدماج ومراعاة إعادةو والتسرٌح السالح نزع خطط وضع - 13 فقرة .1.4

 .والذكور لإلناث الخاصة

 القرار: أهدافثانٌاَ: مؤشرات 

مجموعة من المإشرات حول  إعتمادتم  27(األمنوالسالم و المرأةالعام المعنون )  األمٌنفً تقرٌر  -

ٌ ن  األمٌنكمجموعة نهابٌة بعد عملٌة تشاور واسعة النطاق اجراها  1325تنفٌذ القرار  العام الذي ب

 أٌضا  ان معظم هذه المإشرات ترتبط على وجه التحدٌد بحاالت النزاع المسلح والعدٌد منها  أٌضا  
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ٌنطبق فً جمٌع السٌاقات التً ٌمكن ان تستخدم فٌها للكشؾ المبكر عن الشواؼل الجنسانٌة فً 

المتحدة لرصد التقدم المحرز فً تنفٌذ القرار  األممحاالت النزاع المسلح وتوجٌه الجهود التً تبذلها 

 ، وسنرفق فً نهاٌة هذه الدراسة ملحق عن هذه المإشرات. 1325/2000

-13العربٌة المنعقد فً القاهرة  المرأةق البحثٌة فً المإتمر السادس لمنظمة االورا إحدىفً  -

تحت شعار )دور النساء فً الدول العربٌة ومسارات االصالح والتؽٌٌر( قدمت  14/12/2016

واالسرة والطفولة / الجمهورٌة  المرأةالقاضٌة سامٌة دولة )مكلفة بمؤمورٌة بدٌوان وزٌرة 

..  28ربعبمحاوره األ 1325حول مإشرات القرار  أدناهالمإشرات ندرجها التونسٌة( مجموعة من 

 العام فً الفقرة السابقة. األمٌنوهً مقاربة للمإشرات التً طرحها 

 المشاركة بمحور الخاصة المؤشرات .1

 :صن  القرار ومواق  الو نٌة الحوكمة فً الن اء تمثٌل م توى قٌاس اتشرمؤ .1.1

 مجلس النواب فً النساء شاركةلم بوٌةلما النسبة. 

 الحكومات فً النساء شاركةلمبوٌة لما  النسبة. 

 القضاء فً النساء شاركةلمبوٌة لما النسبة. 

 شحةركم أو كناخبة سواء السٌاسٌة الحٌاة فً النساء شاركةلمالمبوٌة  النسبة. 

 :بناء ال الم وعملٌات ال الم مفاوضات فً الن اء تمثٌل م توى قٌاس اتشر. مؤ1.2

 السالم الرسمٌة مفاوضات فً والوسطاءبٌن المفاوضٌن  المرأة لتمثٌل المبوٌة  النسبة. 

 ٌدانٌةلما البعثات فً النساء لتمثٌل بوٌةلما النسبة 

 النساء وأوضاعهن أمنٌن لتحس محددة ألحكام تضمنةلما السالم ٌاتتفاقإل بوٌةلما النسبة. 

 الوقاٌة بمحور الخاصة المؤشرات .2

 :العنف الجن ً خاصة المرأة ضد العنف أشكال جمٌ  من  م توى قٌاس تشرامؤ  .2.1

 الجنسً العنؾ جرابم ضحاٌا النساء عدد. 

 النساء ضد الجنسً العنؾ جرابم مرتكبً عدد. 

 النساء ضد المرتكبة الجرابم أصناؾ. 

 النساء لحقوق إنتهاكات عن التبلٌػ حاالت عدد. 

 التحقٌق على النساء ضد الجنسً العنؾ جرابم مرتكبً إحاالت عدد. 

 :للن اء األن ا حقوق  إنتهاكاتات قٌاس م توى رصد شرمؤ .2.2

  عدد النساء الالتً تم ترشٌحهن لشؽل مناصب مفاوضات فً الهٌبات الوطنٌة المعنٌة

 .األنسانبحقوق 

 عنٌة بحقوق لممجموع النساء الالتً تم تعٌٌنهن فً مناصب مدٌرات فً الهٌبات الوطنٌة ا

 .األنسان

  أم ال؟لمبادئ  ، وهل هً مطابقةاألنسانعنٌة بحقوق لمالهٌبات الوطنٌة امجموع عدد 

 المؤشرات الخاصة بمحور الحماٌة .3

 :مع المعاٌٌرالدولٌة المرأةالوطنٌة فً حماٌة ٌن ات قٌاس مستوى مدى تماشً القوانشرمإ .3.1

 ٌفً مجاالت المرأةضد ٌز عدد القوانٌن التً تطورت فً اتجاه إلؽاء التم: 

 اثحقوق المٌر 

 ًالعنؾ الجنسً والجنسان. 
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 تصلة بالزواجلمالحقوق ا. 

 :مإشرات قٌاس مستوى زٌادة إمكانٌة حصول النساء الالتً انتهكت حقوقهن على العدالة .3.2

 لػ عنهالمبعدد الحاالت التً تم التحقٌق فٌها بالنسبة لعدد الحاالت ا. 

 التً تم فٌها التحقٌق عدد الحاالت التً صدرت فً شؤنها أحكام بالنسبة إلى عدد الحاالت. 

 األحكام الصادرة فً جرابم العنؾ ضد النساء والفتٌات. 

 طة شرعدد ساعات التدرٌب للتصدي لحاالت العنؾ الجنسً للمسبولٌٌن فً القضاء وال

 والجٌش.

 الصراع بعد ما واإلغاثة اإلنقاو بمحور الخاصة المؤشرات .4

 :للن اء والفتٌات اإلنجابٌة ةبالصح الخاصة االحتٌاجات تلبٌة م توى مؤشرات قٌاس .4.1

 االحٌاء الموالٌد الى بالنسٌة النفاسٌة الوفٌات عدد. 

 األطفال مجموع عدد إلى بالنسٌة االبتدابً التعلٌم فً المسجلٌن الجنس حسب االطفال عدد. 

 األطفال مجموع عدد إلى بالنسٌة الثانوي التعلٌم فًٌن سجللما الجنس حسب االطفال عدد. 

 الحتٌاجات االدماج إعادةو ٌح روالت ال الح نزع برامج معالجة م توى قٌاس مؤشرات .4.2

 :الن اء

 برامج التعوٌض فً نقدٌة استحقاقات من والفتٌات النساء تلقتها التً المبوٌة النسبة. 

 نزع السالح برامج فً نقدٌة استحقاقات من والفتٌات النساء تلقتها التً بوٌةلما  النسبة. 

 إلى مجموع بالنسٌة والفتٌات للنساء منوحةلما النقدٌة لالستحقاقات بوٌةلما ةالنسب 

 .االستحقاقات

 

 

 1325 األم الو نٌة لقرار مجلس   تجابةالم لب الثالث : اإل .ج 

البد من تؤشٌر بعض  1325األمنالوطنٌة لقرار مجلس  ستجابةتقٌٌم محاٌد لمدى اإل أجلمن  .1

فً  المرأةالمالحظات عن البٌبة القانونٌة والمإسساتٌة والسٌاسات القابمة فً التعامل مع قضاٌا 

ً والقانون / جتماعالمتحدة االنمابً بعنوان )عدالة النوع اإل األممبرنامج  أعدهالعراق ، وفً تقرٌر 

ٌة قتصادالمتحدة للسكان واللجنة اإل األمموصندوق  للمرأةالمتحدة  األممبالتعاون مع هٌبة  29العراق(

 فً هذا التقرٌر تم تؤشٌر ما ٌلً: 2018ٌة لؽربً آسٌا )سكوا(/ جتماعواإل

 )و(والفقرة)ز( من الفقرة على التحفظ مع 1986 عام فً "سٌداو" ٌةإتفاق إلى العراق إنضم .1.2
 9 المادة من (2) والفقرة (1) الفقرة (القوانٌن العامة وتعدٌالت السٌاسة تدابٌر( ، 2المادة

 ٌةتفاقاإل إدارة( 29المادة   من (1 ) والفقرة (األسرٌة والحٌاة الزواج) 16 والمادة (الجنسٌة)
 .المنازعات فً والتحكٌم

 تمٌٌزٍ  دون القانون أمام متساوون العراقٌون أن على 2005 لعام الدستور من 14 المادة تنص .1.3
 أو المعتقد، أو المذهب، أو الدٌن، أو اللون، أو األصل، أو القومٌة،أو  العرق، أو الجنس، بسبب
 .ًجتماعاإل أو يقتصاداإل الوضع أو الرأي،

ً وهو جتماعالقانون ٌكفل المساواة بٌن الجنسٌن و/أو الحماٌة من العنؾ القابم على النوع اإل .1.4
 ًجتماعاإل عدالة النوع جوانب بعض تناول متسق إلى حّد كبٌر مع المعاٌٌر الدولٌة. جزبٌا تم

 .كبٌرة مساواة إنعدامأوجه  هناك تزال ال القانون، ولكن فً
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ٌمكن للنساء العراقٌات نقل الجنسٌة العراقٌة ألطفالهن المولودٌن داخل البالد، أسوة بالرجال.  .1.5
 للمرأةهناك بعض القٌود التً تنطبق على النساء إذا ولد أطفالهن خارج العراق. ال ٌمكن 

 ة المتزوجة أن تنقل جنسٌتها لزوج أجنبً، كما هو الحال بالنسبة للرجال العراقٌٌن.العراقٌ
بالحماٌة بموجب قانون مناهضة العنؾ األسري فً  كوردستان ٌمأقلتتمتع النساء والفتٌات فً  .1.6

. ال ٌوجد قانون اتحادي للعنؾ األسري. وتنص  ٕٔٔٓلعام  ٨العراق، رقم  كوردستان ٌمأقل
على أن معاقبة الزوجة من جانب الزوج هً  ١ٙ١ٔقانون العقوبات لعام من  ٔٗالمادة 

 ممارسة حق قانونً.
 الزوجً ؼٌر ُمجّرم فً قانون العقوبات. ؼتصاباإل .1.7
 ١ٖٖ، المواد  ١ٙ١ٔلعام  ٔٔٔواالعتداء الجنسً فً قانون العقوبات، رقم  ؼتصابٌجرم اإل .1.8

 . ٌجوز تطبٌق عقوبة اإلعدام فً بعض الحاالت التً توجد فٌها ظروؾ مشددة. ١ٖٙو 
باإلفالت من العقوبة عن طرٌق  ؼتصابمن قانون العقوبات لمرتكب اإل ١٨ٖتسمح المادة  .1.9

 إجراءالتً اؼتصبها. إذا تزوج الجانً بشكل قانونً من الناجٌة، فإّن أي  المرأةالزواج من 
ا، وٌتم إٌقاؾ التحقٌقات، وإلؽاء الحكم إذا كان قد صدر.إتخاذقانونً تم   ٌ  ه ٌصبح الؼ

من قانون العقوبات اإلجهاض. ال ٌوجد استثناء محدد ٌسمح باإلجهاض  ٤ٔٗتجرم المادة  .1.10
نفسها اتقاء للعار إذا كانت قد  المرأةرفا قضابٌا مخفف ا إجهاض . وٌعد ظؼتصابللناجٌات من اإل
ا.  حملت سفاح 

 ٌٓٓٗحظر قانون العمل التحرش الجنسً فً أماكن العمل. ٌحظر قانون العقوبات فً المادتان  .1.11
ا للحٌاء،  إرتكاببعض أشكال التحرش الجنسً. تتضمن هذه الجرابم  ٕٓٗو  فعال  خادش 

 عام بؤفعال على وجه ٌخدش حٌاءها.فً محل  مرأةوالتعرض إل
من قانون العقوبات على تخفٌض العقوبة لمرتكبً جرابم  ٨ٕٔ)العذر المخفؾ( تنص المادة  .1.12

بتخفٌؾ العقوبة لمن فاجؤ زوجته فً حالة تلبسها بالزنا وقتلها أو  ١ٓٗالشرؾ. تسمح المادة 
 العراق. كوردستان ٌمأقلاعتدى علٌها. ال تطبق العقوبات المخففة لجرابم الشرؾ فً 

 إمرأةمن قانون العقوبات. تعتبر جرٌمة الزنا التً ترتكبها  ٤٤ٌٖعد الزنا جرٌمة بموجب المادة  .1.13
سنوات. وتنطبق العقوبة ذاتها إذا ارتكب الزوج الزنا،  ٘إلى  ٖجنحة، وٌعاقب علٌها بالسجن 

 ولكن فقط إذا ارتكبه فً منزل األسرة.
من قانون مناهضة العنؾ األسري  ٙاالناث. تعرؾ المادة  ال ٌوجد قانون وطنً ٌحظر ختان .1.14

 ختان اإلناث على أنه شكل من أشكال العنؾ األسري وتجرمه. كوردستانفً 
وٌتناول تدابٌر  ٕٕٔٓلعام  ٨ٕبالبشر رقم  تجاربالبشر بموجب قانون مكافحة اإل تجارٌحظر اإل .1.15

 الحماٌة والوقاٌة.
 . ١٨٨ٔلعام  ٨ؽاء رقم ٌحظر البؽاء بموجب قانون مكافحة الب .1.16
، فإن السن القانونٌة  للزواج  ١٘١ٔلعام  ٨٨ٔمن قانون األحوال الشخصٌة رقم  ٤وفق ا للمادة  .1.17

سنة بموافقة ولً األمر  ٘ٔسنة لكل من الرجال والنساء. ٌمكن تخفٌض السن إلى  ٨ٔهً 
 وبإذن قضابً.

ى العراق دور الولً فً الزواج، ال ٌشترط وجود الولً الذكر فً الزواج للنساء البالؽات. ألؽ .1.18
 باستثناء فً حالة زواج القُصر.

ٌطلب قانون األحوال الشخصٌة من الزوج أن ٌنفق على زوجته. على الزوجة أن تطٌع زوجها.  .1.19
دون تحدٌد أسباب. للزوجة  أحدٌستطٌع الزوج إنهاء الزواج باللجوء إلى الطالق من جانب و

ٌمكنها تقدٌم طلب للحصول على الخلع بدون أسباب إذا الحق فً الطالق ألسباب محددة. كما 
 .آلٌةتخلت عن حقوقها الم



 

23 

ٌسمح قانون األحوال الشخصٌة بتعدد الزوجات، المشروط بالحصول على إذن قضابً من  .1.20
صرامة فً قانون األحوال الشخصٌة وتعدٌالته  أكثرالمحكمة. تعتبر شروط تعدد الزوجات 

 العراق. كوردستان ٌمقلأل
 هو الوصً القانونً على أوالده القصر.األب  .1.21
فً حاالت الطالق، تحصل النساء على حق حضانة األطفال حتى ٌبلؽوا عشر سنوات وٌمكن  .1.22

 سنة.٘ٔتمدٌد هذه الحضانة حتى سن 
بموجب قانون األحوال الشخصٌة، للنساء الحق فً المٌراث ولكن فً كثٌر من الحاالت ٌتلقٌن  .1.23

 نصؾ الحصة التً ٌتلقاها األبناء.من الرجال. تتلقى البنات  أقل
 . ٕ٘ٔٓلعام ٤ٖمن قانون العمل رقم  ٖ٘الحق فً األجر المتساوي منصوص علٌه فً المادة  .1.24
من العمل بسبب الحمل.  المرأةال ٌوجد نص فً قانون العمل ٌحظر على وجه التحدٌد فصل  .1.25

من قانون  ٔٔمادة ومع ذلك، ٌحظر على أرباب العمل التمٌٌز ضد النساء فً العمل بموجب ال
 العمل.

أسبوعا، مدفوعة األجر  ٗٔإجازة أمومة بواقع  للمرأةمن قانون العمل، ٌحق  ٨٤بموجب المادة  .1.26
 من قبل صاحب العمل.

شاقة محددة وفقا للتعلٌمات الصادرة بموجب قانون العمل.  ؤعمالال ٌجوز تعٌٌن النساء للقٌام ب .1.27
 استثناءات. ممنوعة من العمل فً اللٌل، مع وجود المرأة

لممارسة الحقوق  لٌةاوكما مبٌن فً اعاله التمثل بٌبة مث للمرأةٌة األنسانان بٌبة ممارسة الحقوق  .2

وفٌها من التعقٌدات الكثٌرة االمر الذي دفع اللجنة المعنٌة بالقضاء على جمٌع اشكال التمٌٌز ضد 

الجامع للتقارٌر الرابع والخامس والسادس والذي تمت مناقشته وفً معرض مناقشتها للتقرٌر  المرأة

المعقودتٌن  1198و  1197فً جلستٌها  المرأةمن قبل اللجنة المعنٌة بالقضاء على التمٌٌز ضد 

الى تقدٌم عدد كبٌر من التوصٌات والمالحظات الختامٌة الى الحكومة  2014شباط/فبراٌر  18فً 

لتوفٌر بٌبة مالبمة لممارسة هذه 30بعد مناقشة التقرٌر الحكومً  خرىالعراقٌة والى الجهات األ

من تقرٌر المالحظات  12و11والوارد بالفقرتٌن  األمنالحقوق ، ومن ذلك ما ٌتعلق بقرار مجلس 

 الختامٌة اعاله والذي نصت على :

ترحب اللجنة بالمعلومات التً قدمها وفد الدولة الطرؾ فٌما ٌتعلق بموافقة الحكومة على  - 11)) 

. لكن اللجنة ٌساورها (2000) 1325رقم  األمنمشروع خطة العمل الوطنٌة لتنفٌذ قرار مجلس 

فً عملٌة المصالحة الوطنٌة.  المرأةتناول جمٌع جوانب مشاركة القلق ألن المشروع الحالً ال ٌ

فً لجنة المصالحة الوطنٌة ٌقتصر على األنشطة  المرأةألن مشاركة  أٌضا  وتشعر اللجنة بالقلق 

 داخل تلك اللجنة. المرأةالمتعلقة بالتوعٌة، وذلك على الرؼم من إنشاء مكتب خاص لشإون 

عملٌات  بصورة فعالة ومجدٌة فً المرأةعلى أن تكفل مشاركة تحث اللجنة الدولة الطرؾ  - 12

ا  زمنٌا  واضحا  إطارصنع القرار داخل لجنة المصالحة الوطنٌة. وتهٌب بالدولة الطرؾ أن تحدد 

، (2000) 1325رقم األمنمن وضع مشروع خطة العمل الوطنٌة لتنفٌذ قرار مجلس  نتهاءلإل

 ، وأن تتؤكد من أن الخطة تكفل ما ٌلً:النسوٌةوممثلً المنظمات  كوردستان ٌمأقلبالتعاون مع 

 أعمالفً جدول  المدرجةاألمنوالسالم و المرأة)أ( مراعاة المجموعة الكاملة من المسابل المتصلة ب

 (2009) 1889و  (2009) 1888 و (2008) 1820كما ترد فً قرارات المجلس األمنمجلس 

 ؛(2013) 2122و 

نموذج ٌكرس المساواة الحقٌقٌة وال ٌقتصر على التؤثٌر فً العنؾ الذي ٌمارس بحق  إعتماد)ب(

وٌعالج أشكال التمٌٌز المتشابكة التً تستهدؾ  المرأةفحسب، بل ٌإثر فً جمٌع مناحً حٌاة  المرأة

 النساء، كاألرامل والنازحات والالجبات؛

http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/ar/S/RES/1820(2008)
http://undocs.org/ar/S/RES/1888(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/1889(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/2122(2013)
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)ج(وضع مٌزانٌة تراعً المنظور الجنسانً، وتنص على مإشرات للرصد المنتظم لتنفٌذها وإنشاء 

 للمساءلة. (( . آلٌات

تضمن الرد الحكومً على هذه المالحظات وكما وردت فً التقرٌر السابع الالحق فً ما ٌخص  .3

 هذه التوصٌة ما ٌلً:

 المرأةالوطنٌة للنهوض بواقع  تراتٌجٌةسأقر  مجلس الوزراء اإل 2014فً نٌسان/أبرٌل عام )) 

لٌكون  (2000) 1325األمنالخطة الوطنٌة لقرار مجلس  ستراتٌجٌةالعراقٌة وقد تضمنت تلك اإل

ث أول بلد فً الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا ٌضع خطة وطنٌة للقرار حسب ما صرح به مبعو

المتحدة فً العراق آنذاك، وارتكزت الخطة على ست ركابز هً المشاركة، والحماٌة،  األمم

والوقاٌة، والتروٌج للقرار، وحشد الموارد، والرصد، والتقٌٌم، وشارك فً إعدادها عدد من 

 .(2000) 1325األمنها تحالؾ تنفٌذ الخطة الوطنٌة لقرار مجلس أبرزمنظمات المجتمع المدنً 

ٌا ، وبعد شهرٌن من إقرار إقتصادتم إقرار الخطة فً وقت كان العراق مستقرا  أمنٌا  و - 65

الخطة دخل تنظٌم داعش اإلرهابً للعراق وسٌطر على عدد من المناطق وارتكب جرابمه، كما 

، األمنٌةللتطورات  إستجابةٌة جّمة. وإقتصادض البلد لتحدٌات أمنٌة وهبطت أسعار النفط وتعر

آنذاك وبالتشاور مع المنظمات المدنٌة خطة طاربة لمجلس  المرأةقدمت وزارة الدولة لشإون 

بثالث ركابز هً المشاركة، والحماٌة، والوقاٌة، والهدؾ  2015الوزراء الذي أقرها فً أٌار/ماٌو 

ٌة للنساء النازحات ومتابعة ملؾ المختطفات ومن تعرضهن ساسالمتطلبات األ العام منها هو توفٌر

 لالعتداء من عصابات داعش اإلرهابً.

نصت الخطة الطاربة على تشكٌل ؼرفة عملٌات تتابع تنفٌذ الخطة، وبعد نحو شهرٌن من  - 66

لخطة الطاربة، وهً المإسسة المسإولة عن تطبٌق ا المرأةإقرارها ألؽٌت وزارة الدولة لشإون 

العمل  إعادةوجه مكتب ربٌس الوزراء ب 2016وواجهت تلكإا  مإقتا . وفً كانون الثانً/ٌناٌر عام 

ات إجتماعبؽرفة العملٌات لؽرض متابعة تنفٌذ الخطة مع الوزارات القطاعٌة، وبعد مناقشات و

ة خطط تنفٌذٌة لكل مكثفة بالتشاور مع منظمات المجتمع المدنً وأهمها منظمات التحالؾ تم بلور

الجهات ذات العالقة للمباشرة بتنفٌذ الخطة على أرض الواقع، أعلنت ؼرفة عملٌات قرار مجلس 

فً األمانة العامة لمجلس الوزراء عن تنظٌمها مإتمرا  فً أربٌل إلطالق  (2000) 1325 األمن

 ٌمأقلفٌذٌة الوطنٌة للوزارات والجهات الرسمٌة فً الحكومة االتحادٌة وحكومة الخطط التن

وإطالق مشروع التقٌٌم المإسسً للفرق  (2000) 1325األمنحول قرار مجلس  كوردستان

القطاعٌة وتشكٌل فرق متابعة فً الوزارات لؽرض التقٌٌم والمتابعة، وكذلك دورة إعداد مدربٌن 

(TOT للفرق القطاعٌة الخاصة بقرار مجلس )ًآنفا  والقرارات الالحقة ذات الصلة. األمن الدول 

تقٌٌم الفرق القطاعٌة  إعادةو (2000) 1325 األمن الدولًمتابعة تنفٌذ خطة قرار مجلس  - 67

فً المإسسات المعنٌة بالتنفٌذ والعمل على توحٌد الجهود واالستفادة من خبراتها فً وضع وتنفٌذ 

 خطة البٌان المشترك المعنً بالعنؾ الجنسً.

الخارجٌة بٌانا  مشتركا  مع الممثل الخاص لألمٌن العام المعنً  وقع العراق متمثال  بوزٌر - 68

 23المتحدة بتارٌخ  األممبالعنؾ الجنسً فً حاالت النزاع السٌدة زٌنب بانكورا فً مقر 

 أجلالمتحدة من  األمموالذي ٌمثل بداٌة العمل المشترك بٌن العراق و 2016أٌلول/سبتمبر 

والتصدي لبعض التحدٌات التً ٌواجهها العراق فٌما  المرأة لمخاطر للعنؾ الجنسً ضد ستجابةاإل

 تفاقٌتعلق بالمساءلة على هذه الجرابم وتقدٌم الجناة إلى العدالة وفق القوانٌن العراقٌة. وبموجب اإل

القانونً بما ٌمكن  طارٌحظى العراق بدعم دولً لتوثٌق وجمع األدلة لهذه الجرابم وتقوٌة اإل

سبل لتعوٌض الضحاٌا  إٌجادالسلطات القضابٌة من التصدي للعنؾ الجنسً على نحو أفضل و

https://undocs.org/ar/S/RES/1325%20(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325%20(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325%20(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325%20(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325%20(2000)
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علٌها  تفاقاإل بنود تم ستةوتوفٌر الخدمات الضرورٌة لهن وتمكٌن الناجٌات، وتضمن البٌان 

 لؽرض تفعٌلها ووضع خطة مشتركة لتنفٌذها ومن جملتها: 

والسٌاسات والخدمات لتعزٌز الحماٌة من جرابم العنؾ الجنسً والتصدي دعم إصالح التشرٌعات • 

 لها؛

 ٌة؛ٌمقلضمان المساءلة عن العنؾ الجنسً من خالل تعزٌز قدرات السلطات الوطنٌة واأل• 

ضمان توفٌر الخدمات ودعم سبل المعٌشة وتعوٌض الضحاٌا واألطفال المولودٌن • 

 ؛ؼتصاباإل نتٌجة

الواجبة  األنسانالقبلٌٌن والدٌنٌٌن والمجتمع المدنً وكذلك المدافعٌن عن حقوق الزعماء  إشراك• 

 فً منع جرابم العنؾ الجنسً وتٌسٌر عودة الضحاٌا وإدماجهم فً المجتمع؛ للمرأة

فً عمل لجنة مكافحة اإلرهاب  كاؾٍ  كفالة تجسٌد االعتبارات المتعلقة بالعنؾ الجنسً على نحوٍ • 

 العراقٌة؛ 

 التوعٌة وتعمٌق المعارؾ المتعلقة بالعنؾ الجنسً المتصل بالنزاعات.• 

 األمٌنبرسم خطة لتنفٌذ البٌان المشترك الموقع بٌن العراق وممثل  المرأةقٌام دابرة تمكٌن  - 69

النزاع والتصدي له بالتشارك مع المإسسات المعنٌة  أثناءالعام لألمم المتحدة المعنً بالعنؾ الجنسً 

 .خرىذ والمنظمات المحلٌة والدولٌة والجهات الشرٌكة األبالتنفٌ

العراقٌة مع مجلس النواب  المرأةبمتابعة تشرٌع القوانٌن التً تخدم  المرأةقٌام دابرة تمكٌن  - 70

ٌة، وخاصة قانون مكافحة العنؾ مجلس النوابواألسرة والطفولة  المرأةالعراقً وبالتنسٌق مع لجنة 

 األسري.

 المرأةراكز النازحٌن فً محافظة دهوك من قبل السٌدة مدٌر عام دابرة تمكٌن زٌارة م - 71

زٌارة السٌدة زٌنب بانكورا، وكذلك زٌارتها  أعمالوالوقوؾ على احتٌاجات النازحٌن ضمن جدول 

لمدٌنة الموصل مع الوفد الهولندي لالطالع المٌدانً على أحوال النازحٌن والنازحات وحجم 

تها الحرب ضد تنظٌم داعش اإلرهابً، وفضال  عن زٌارة دابرة الطب العدلً األضرار التً سبب

واالطالع على األقسام المعنٌة بفحص العنؾ واالعتداء الجنسً وإثبات النسب، وذلك لوضع خطة 

 .األرضالبٌان المشترك المعنً بالعنؾ الجنسً بما ٌتناسب وحجم الضرر على واقع 

بإقامة ورشة عمل تدرٌبٌة للفرٌق الوطنً المعنً بتنفٌذ القرار  المرأةقٌام دابرة تمكٌن  - 72

ولتعزٌز قدرات الفرٌق فً كتابة التقارٌر وكذلك عقد ندوة بعنوان رفع الظلم  (2000) 1325

المتحدة، وكذلك  األممً عن المؽتصبات، بالتعاون مع دٌوان الوقؾ السنً ومنظمات جتماعاإل

 المتحدة اإلنمابً. األممالمشاركة فً ورشة عمل حول المصالحة الشاملة بالتعاون مع برنامج 

بالعمل على وضع معاٌٌر المالذات اآلمنة التً ستضم الناجٌات من  المرأةقٌام دابرة تمكٌن  - 73

ووزارات العدل،  علىألسري وبضمنها العنؾ الجنسً، بالتعاون مع مجلس القضاء األالعنؾ ا

المتحدة  األممٌة وعدد من منظمات المجتمع المدنً وصندوق جتماعوالداخلٌة، والعمل والشإون اإل

 للسكان.

 بالعمل على وضع التدابٌر السرٌرٌة للناجٌات من العنؾ األسري المرأةقٌام دابرة تمكٌن  - 74

ووزارتً الصحة، والداخلٌة، وعدد  علىوبضمنها العنؾ الجنسً، بالتعاون مع مجلس القضاء األ

 المتحدة للسكان. األمممن منظمات المجتمع المدنً، وصندوق 

، (2000) 1325 األمنً وقرار مجلس جتماعقٌام وزارة الصحة بإعداد خطة للنوع اإل - 75

المتحدة  األممقامت بتوقٌع بروتوكول الناجٌات من االعتداء الجنسً بالتنسٌق مع صندوق  كما

 للسكان.

https://undocs.org/ar/S/RES/1325%20(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325%20(2000)
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ٌة عددا  من الدورات التدرٌبٌة والورش التثقٌفٌة حول جتماعنظمت وزارة العمل والشإون اإل - 76

وكٌفٌة التعامل مع المعنفات  (2000) 1325حٌث تضمنت محاضرات حول القرار  األنسانحقوق 

والناجٌات من العنؾ وتقدٌم الخدمات لهن وتوفٌر الحماٌة القانونٌة لهن، فضال  عن محاضرات 

كذلك ٌة السٌداو، وإتفاقومنها  المرأةوحقوق  األنسانٌات المعنٌة بحقوق تفاقبخصوص اإل

الذي  المرأةٌة القضاء على كافة أشكال التمٌٌز ضد تفاقالمالحظات الختامٌة حول تقرٌر العراق إل

 .2014تمت مناقشته فً عام 

واضح جدا ان الرد الحكومً على هذه التوصٌة مازال خارج السرب االمر الذي دفع لجنة سٌداو  .4

 المرأةجاء فٌها ) ماٌخص 31اقٌة الى طلب معلومات اضافٌة كقابمة مسابل الى الحكومة العر

 ماٌلً: أخرى( من بٌن امور األمنوالسالم و

 والسالم واألمن المرأة)) 

فً سٌاق منع نشوب  المرأة( المتعلقة بوضع 2013) 30شٌا مع التوصٌة العامة رقم اتم - 4

النزاع، ٌرجى تقدٌم بٌانات مصنفة حسب العمر،  إنتهاءالنزاعات وفً حاالت النزاع وما بعد 

فً  المرأةواإلثنٌة، والدٌن، واإلعاقة، واإلقامة فً المناطق الرٌفٌة أو الحضرٌة، بشؤن مشاركة 

النزاع، بما فً ذلك من خالل  إنتهاءاإلعمار وجهود المصالحة بعد  إعادةعملٌات السالم وجهود 

ومنظمات  المرأةالتً تضطلع بها إدارة تمكٌن  دواراأللجنة المصالحة الوطنٌة. وٌرجى توضٌح 

فً العراق األمنالمجتمع المدنً فً فرقة العمل المشتركة بٌن القطاعات المعنٌة بتنفٌذ قرار مجلس 

لوطنٌة الثانٌة لتنفٌذ قرار ها المقررة فً تنفٌذ خطة العمل اأدوار، فضال عن (2000) 1325

اللجنة فٌما ٌتعلق بما ٌلً:  إبالغ، و2023-2019التً تؽطً الفترة  (2000) 1325األمنمجلس 

)أ( تمثٌل المجتمع المدنً فً لجنة المصالحة الوطنٌة؛ و )ب( التدابٌر المتخذة لمنع تكرار 

-2019المخصصة لخطة العمل الوطنٌة للفترة  آلٌةالنزاعات؛ و )ج( الموارد البشرٌة والتقنٌة والم

اللجنة بشؤن  إبالغ. وٌرجى كذلك والمإشرات المتعلقة بقٌاس أثرها ساس؛ و )د( خطوط األ2023

القومً، بما فً األمن إستراتٌجٌةالخطوات المتخذة لضمان أن ٌكون المنظور الجنسانً فً صمٌم 

، تماشٌا مع ستراتٌجٌةبشؤن وضع وتنفٌذ اإل النسوٌةذلك من خالل المشاورات مع المنظمات 

)أ((، ولتنسٌق  10، الفقرة CEDAW/C/IRQ/CO/4-6المالحظات الختامٌة السابقة للجنة )

 وخطة العمل الوطنٌة. طارالمبادرات بٌن اإل

ٌُرجى  - 5 كفالة التصدي للعنؾ الجنسً المتصل  أجلاللجنة بالخطوات المتخذة من  إبالغو

الجارٌة والمستقبلٌة، بطرٌقة  آلٌةقبالنزاعات بشكل شمولً فً أي عملٌة من عملٌات العدالة االنت

تشمل المجموعة الكاملة من التدابٌر القضابٌة وؼٌر القضابٌة، بما فً ذلك مبادرات المالحقة 

القضابٌة وتقصً الحقابق وبرامج الجبر واإلصالح المإسسً، أو مزٌج مناسب من هذه التدابٌر، 

م معلومات عن المشاورات المعقودة تقدٌ أٌضا  مشاورات وطنٌة شاملة. وٌرجى  إجراءفضال عن 

وتطوٌره،  2027-2018اإلعمار والتنمٌة للفترة  عادةإل إطاربشؤن إعداد  النسوٌةمع المنظمات 

إعمار المناطق المتضررة من العملٌات اإلرهابٌة. وٌرجى  عادةإل 2015وتخصٌص األموال فً 

التنمٌة المستدامة وتقدٌم  أهداؾمن  5ها اإلنمابً مع الهدؾ إطارإطالع اللجنة على مواءمة 

بٌانات، مصنفة حسب العمر والجنس، واإلثنٌة والدٌن واإلعاقة، واإلقامة فً المناطق الرٌفٌة أو 

 اإلعمار.((. إعادةالحضرٌة، بشؤن المستفٌدٌن من أموال 

حدٌدا من قامت الحكومة العراقٌة بالرد على قابمة المسابل هذه بطرٌقة التمت الى ما طلبته اللجنة ت .5

بٌانات واحصاءات ...الخ إذ ال تزال خارج السرب حٌث جاء فٌه ) ماٌخص موضوع القرار 

 ما ٌلً: أخرىمن بٌن مواضٌع  1325

https://undocs.org/ar/S/RES/1325%20(2000)
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 وال الم واألم  المرأة)) 

نفذت لجنة التعاٌش والسلم المجتمعً فً مكتب تنفٌذ توصٌات المصالحة الوطنٌة/مكتب  - 20

ات التً جتماع( عددا كبٌرا من الورش والندوات واإل2018-2012ربٌس الوزراء خالل األعوام )

واالستقرار إلى المناطق التً تؤثرت نتٌجة  األمن إعادةفً عملٌة  المرأةتعزٌز مشاركة  تهدؾ إلى

والسالم من خالل لجان الحوار والمصالحة األمنفً  المرأةاإلرهابٌة وضمان مشاركة  عمالاأل

اإلرهابٌة أو التً خضعت  عمالالورش المناطق التً تؤثرت باألوالتفاوض والوساطة وشملت هذه 

لسٌطرة داعش وكانت فً سٌاق عملٌة بناء المصالحة الوطنٌة والتعاٌش والسلم المجتمعً وبإشراؾ 

 المرأةمن منظمات دولٌة ومنظمات متخصصة تابعة لألمم المتحدة، ومن جانب آخر ساهم مكتب 

ات المعنٌة بتنفٌذ قرار مجلس جتماعفً العدٌد من الورش واإل فً لجنة تنفٌذ المصالحة الوطنٌة

ومشاركتها فً عملٌة المصالحة  المرأةومنها ورش معنٌة برفع مكانة  (2000) 1325 األمن

لورش شرابح متعددة ومناطق لتولً المناصب العلٌا واستهدفت تلك ا المرأةالوطنٌة وورش تؤهٌل 

بتنفٌذ  (2000) 1325 األمنمختلفة من العراق وتستمر اللجنة الوطنٌة لتنفٌذ قرار مجلس 

 خططها. 

 العنف الجن ً المرتب  بالنزاع

كفالة التصدي لجرابم العنؾ الجنسً  أجلجملة من الخطوات من  علىمجلس القضاء األ إتخذ - 21

افتتاح كافة المحاكم فً المناطق المحررة ومنها محاكم  إعادةالمتصل بالنزاعات وقام المجلس ب

 ات القانونٌة بشؤن جرابم العنؾ الجنسً. جراءاإل إتخاذالتحقٌق حٌث شرع قضاة التحقٌق 

التنمٌة  أهداؾلتنفٌذ  2022-2018ٌة المساواة بٌن الجنسٌن أولوٌة ربٌسٌة فً الخطة الوطن - 22

التنمٌة المستدامة بتمكٌن النساء والفتٌات على  أهداؾ. وٌعنى الهدؾ الخامس من 2030المستدامة 

تحقٌق إمكاناتهن، األمر الذي ٌتطلب القضاء على التمٌٌز والعنؾ ضدهن بما فً ذلك الممارسات 

لصحة الجنسانٌة واإلنجابٌة وفٌما ٌتعلق الضارة. وهو ٌسعى إلى ضمان توفٌر الفرص فً مجال ا

بعملهن وإمكانٌة الحصول على الموارد اإلنتاجٌة والتمتع على قدم  عتراؾاإلبحقوقهن اإلنجابٌة و

ٌة العامة، نصت التشرٌعات والقوانٌن والدستور قتصادالمساواة مع الرجال فً الحٌاة السٌاسٌة واإل

التنمٌة البشرٌة  2022-2018لوطنٌة ، وأشارت الخطة ا20و  16و  14فً المواد 

 .هداؾووسابل تحقٌق األ هداؾإلى األ المرأةٌة/جتماعواإل

تعمل الفرق التخصصٌة )فرٌق التنمٌة البشرٌة وفرٌق السكان والتنمٌة( التابعة للجنة الوطنٌة  - 23

التنمٌة المستدامة المتعلق بتحقٌق المساواة  أهداؾللتنمٌة المستدامة على توطٌن الهدؾ الخامس من 

بٌن الجنسٌن وتمكٌن جمٌع النساء والفتٌات فً الخطط السنوٌة والتنموٌة، وٌتضمن محور التمكٌن 

ٌة وٌشمل مجاالت تعلٌم النساء وصحتهن وتمكٌنهن جتماعركٌزة التنمٌة البشرٌة واإل النساء فً

 ٌة.جتماعي ومساهمتهن اإلقتصاداإل

ابز خطة العمل الوطنٌة/المشاركة وزٌادة تمثٌل النساء فً المفاوضات والسلم األهلً رك - 24

لضمان تمثٌل نسبً عادل ومشاركة النساء فً كافة  آلٌاتولجان المصالحة والتعاٌش السلمً وضع 

 آلٌاتالنساء فً رسم وتحدٌد وإدارة النشاطات والفع إشراكالسلطات ومراكز صنع القرار. 

 إتخاذالنساء فً صنع و إشراكالل النزاعات المسلحة ومرحلة ما بعد النزاعات، ٌة خاألنسان

النساء من  إشراكٌات ومبادرات حفظ السالم. إتفاقالقرارات الخاصة بمفاوضات النزاعات وحلها و

المجتمعات التً شهدت نزاعات مسلحة بعملٌة تسوٌة النزاعات لٌكّن جزءا  فً حل النزاعات 

 ومنعها.

https://undocs.org/ar/S/RES/1325%20(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325%20(2000)
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إعمار مناطقهن األصلٌة.  إعادةالنساء العابدات فً  إشراكٌة تحقٌق السالم المستدام، بؽ - 25

 ودعم وتشجٌع النساء النازحات فً إدارة المخٌمات واالهتمام بالقضاٌا التً تخص النساء.  إشراك

ل ٌة ومتابعة تنفٌذها. ضمان تمثٌجتماعٌة واإلقتصادوضع برامج تمكٌن النساء على الصعد اإل - 26

 نسبً عادل ومشاركة كاملة للنساء فً كافة لجان المصالحة ومفاوضات بناء السالم. 

التخفٌؾ من الفقر التً ٌجري العمل  إستراتٌجٌةتؤخذ الحكومة باالعتبار تمكٌن النساء فً  - 27

ً فً الوزارات والجهات ؼٌر جتماعخطة جدٌدة. وتعمل تشكٌالت النوع اإل إعتمادعلى تحدٌثها و

 ً فً سٌاسات مإسساتها.جتماعبطة بوزارة على إدماج النوع اإلالمرت

فً المجال العام سواء بوصفها فاعلة سٌاسٌا أو فً  المرأةفً الوقت الذي تنامى وجود  - 28

واقعٌة اللتحاقها  إستجابةٌا ٌتزاٌد ظهورها فً قوة العمل المؤجورة كإقتصادٌة أو جتماعالحركات اإل

فً العراق. علما أن خطط التنمٌة الوطنٌة  المرأةبالتعلٌم والذي ٌعد تعبٌرا حقٌقٌا لمساعً تمكٌن 

واالستراتٌجٌات القطاعٌة والسٌاسات المتبناة من قبل الحكومة والمتمثلة فً وزارة التخطٌط تإكد 

والتوظٌؾ والصحة بما ٌحقق  حول توفٌر فرص التعلٌم 2005 على ما جاء فً الدستور العراقً

على الفبات  تؤكٌدباعتبارها حقا للجمٌع، وأن تقدم من دون تمٌٌز مع ال المرأةالمساواة بٌن الرجل و

 للمرأةٌة جتماعالضعٌفة كاألرامل والمطلقات وفاقدي الرعاٌة األبوٌة حٌث عملت دابرة الحماٌة اإل

 التخفٌؾ من الفقر. إستراتٌجٌةل ٌة ومن خالجتماعالتابعة لوزارة العمل والشإون اإل

 أدناهندرج  1325اته حول القرار لتزاما عن كل هذا الجدل فً مدى تنفٌذ العراق لإلولٌس بعٌد .6

 حول تنفٌذ القرار : 32المنظمات صاحبة المصلحة  حدىتقارٌر الظل إل أحدفقرات من 

 والسالم واألمن المرأةرابعا: )) 

  1325الخطة الوطنٌة لتطبٌق القرار  . أ

، التً وضعت مدمجة مع 1325الخطة الوطنٌة لتنفٌذ القرار 2014عتمد العراق فً نٌسان إ .1

، بالتشارك مابٌن منظمات المجتمع المدنً وجهات حكومٌة المرأةالنهوض ب إستراتٌجٌة

فً اٌار  1325ت الحكومة على خطة الطوارئ لتطبٌق القرار دقاوبرلمانٌة. وبعدها ص

ٌات من عنؾ قللموجة النزوح الكبٌرة وما تعرضت له النساء خاصة من األ إستجابة، 2015

جنسً وجسدي بعد اجتٌاح داعش لمناطق واسعة من العراق. جرى تشكٌل ؼرفة عملٌات باسم 

(  لمتابعة تنفٌذها. وتوقفت عن العمل بعد 1325)ؼرفة عملٌات خطة الطوارئ لتطبٌق القرار 

 . 2015فً آب  المرأةزارة الدولة لشإون إلؽاء و

تشكل الفرٌق الوطنً متعدد القطاعات المعنً بتنفٌذ  2017فً أواخر كانون األول   .2

العام لمجلس  األمٌن، برباسة 2017لسنة  138، بموجب األمر الدٌوانً 1325القرار

، ٌمقلعضو بدرجة وكٌل وزٌر، من الحكومة االتحادٌة وحكومة األ 25الوزراء وعضوٌة  

ؼالبٌتهم من الرجال، وعدم تمثٌل منظمات المجتمع المدنً فٌه. كما تم تعٌٌن مقررتٌن للفرٌق، 

وتكلٌؾ ؼرفة عملٌات تطبٌق خطة الطوارئ بمهام سكرتارٌة الفرٌق لالشراؾ على متابعة 

 ، فضال عن تشكٌل لجنة تنسٌقٌة للفرٌق الوطنً.المرأةالنهوض ب إستراتٌجٌةنفٌذ ت

، التقرٌر الخاص بشان 2018كانون األول  16طلق الفرٌق الوطنً متعدد القطاعات فً أ  .3

 أثناءالذي عرض االنجازات الربٌسٌة والتحدٌات والثؽرات  1325تنفٌذ الخطة الوطنٌة لقرار 

مفهوم  إستخدام( ، وقد رصدنا فً التقرٌر ان هناك ضعؾ فً 2018-2014عملٌة التنفٌذ )

ً فً الرصد والتقٌٌم والمساءلة والتوثٌق وتحلٌل البٌانات واالحصابٌات. كما جتماعالنوع اإل

تضمن التقرٌر الكثٌرمن التناقض فً المعلومات وتداخل فً تنفٌذ األنشطة، وعدم وصول 

 فً الخطة.اؼلب المحصالت إلى نتابجها المإشرة 
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النزاعات  أثناءلم تستجب الخطة الوطنٌة وخطة الطوارئ ألوضاع النساء والفتٌات فً  .4

ومابعدها. فقد اتسمت أوضاع  النازحات والناجٌات من العنؾ الجنسً، وبشكل خاص ذوات 

االعاقة، الذي تجاوز عددهن ثالثة مالٌٌن، بظروؾ سكنٌة ال انسانٌة ؼٌر مراعٌة الحتٌاجاتهن 

ٌة، ساسالخاصة، فضال عن الهٌمنة الذكورٌة على ادارة المخٌمات،  وشحة الخدمات األ

اؼلب ألفتٌات من التعلٌم، وتقٌٌد شدٌد للحرٌات والحركة والمعاملة السٌبة للعوابل التً  وتسرب

  ٌشتبه بارتباطهم مع داعش.

الخاص بتجدٌد والٌة بعثة ٌونامً فً  2017/ 2367المرقم  األمنعرب قرار مجلس أ .5

لتنفٌذ وعدم الوطنٌة لمتابعة ا لٌةالعراق، عن قلقه فً عدم تطبٌق الخطة الوطنٌة لؽٌاب اآل

 تخصٌص الموارد الالزمة لها. 

 األمنات بموجب قرار مجلس لتزامفً تنفٌذ اإل جمهورٌة العراق إستجابةاالستنتاج الربٌس لمدى  .7

هو ان العراق وبالرؼم من انه اوابل الدول التً بادرت الى وضع خطة عمل وطنٌة لتنفٌذ  1325

وبقً ٌراوح فً مكانه بدلٌل ؼٌاب اي مإشرات لقٌاس االثر  أخرىالقرار إال انه لم ٌتقدم خطوات 

طر المإسسٌة المعنٌة بالمتابعة كذلك ضعؾ تكون االسباب التؽٌٌر المستمر لأللهذه الخطة ، وقد 

حتالل عصابات داعش االرهابٌة إهذا ما حصل بعد  –ظروؾ المتجددة القابلٌة على التكٌؾ مع ال

ات الحكومٌة تجري فً اتجاه جراء... كذلك ان اإل - 2014ام لمساحات واسعة من البالد صٌؾ ع

ها تحدٌدا وانما كل ) ما تم انجازه ( فً أهدافلٌس القصد منه تنفٌذ انشطة الخطة او السعً الى 

والسالم والمشاركة والحماٌة هو نواتج جانبٌة ؼٌر  األمنفً محوري  للمرأةٌة األنسانمجال الحقوق 

 صل .مقصودة .. اي تحصٌل حا

 

 

 

  2030-2015المبحث الثانً :التنمٌة الم تدامة  .د 

ل التنمٌة  - المتحدة حٌث انها  األممثالث ركابز قام علٌها النظام الدولً الحدٌث المتمثل ب إحدىتشك 

فً عالقة وجود متبادلة حٌث الٌمكن  األنسانٌن وحقوق األمن الدولٌالى كل من السالم و ضافةباإل

بما فً  األنسانللتنمٌة بدون بٌبة مالبمة لممارسات حقوق  آلٌةتصور مجتمعات تحضى بمإشرات ع

، هذه  خرىهذه الركابز سٌإدي حتما الى تقوٌض الركابز األ أحد إنعدامذلك بٌبة أمن وسالم ، وان 

من مناسبة لعل آخرها ما صرح به  أكثرٌها فً عل تؤكٌدها منذ وقت مبكر وتم الإدراكالحقٌقة تم 

فً  2018دٌسمبر 4ٌوم  األنسانات الخاصة التابع لمجلس حقوق جراءمجموعة من خبراء نظام اإل

جنٌؾ بؤن ) عدم المساواة والتمٌٌز هما: بعض التحدٌات الحاسمة التً تواجه العالم الٌوم. فهً ال 

من بٌن التهدٌدات الربٌسٌة للسالم  أٌضا  الحق فً التنمٌة فحسب ، بل تظل  أعمالتشكل عقبة أمام 

فً جمٌع أنحاء العالم. على هذا النحو ، فإنها تعد من بٌن أقوى المحركات  األنسانوحقوق  األمنو

المحاور التً تم بناء نظام حقوق  أحدومعروؾ بان موضوع عدم المساواة والتمٌٌز  33للهجرة(

ا ، أقر  30من  أكثرفمنذ  علٌه ( األنسان الحق فً التنمٌة بؤن عدم المساواة ٌقوض حقوق  إعالنعام 

 بطبٌعتها. األنسان

على ))رؼبة فً تهٌبة  55المتحدة الذي نص فً المادة  األمملكن رؼم وضوح هذه الرإٌة فً مٌثاق  -

متحدة مإسسة على ال األممدواعً االستقرار والرفاهٌة الضرورٌٌن لقٌام عالقات سلٌمة ودٌة بٌن 
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المبدأ الذي ٌقضً بالتسوٌة فً الحقوق بٌن الشعوب وبؤن ٌكون لكل منها تقرٌر مصٌرها،  إحترام

 المتحدة على: األممتعمل 

المتصل لكل فرد والنهوض بعوامل  ستخدامللمعٌشة وتوفٌر أسباب اإل أعلىتحقٌق مستوى   . أ

 ً.جتماعي واإلقتصادالتطور والتقدم اإل

ٌة والصحٌة وما ٌتصل بها، وتعزٌز التعاون جتماعٌة واإلقتصادللمشاكل الدولٌة اإلتٌسٌر الحلول  . ب

 الدولً فً أمور الثقافة والتعلٌم.

ٌة للجمٌع بال تمٌٌز بسبب الجنس أو ساسوالحرٌات األ األنسانحقوق  إحترامأن ٌشٌع فً العالم  . ت

 34الحقوق والحرٌات فعال . ((اللؽة أو الدٌن، وال تفرٌق بٌن الرجال والنساء، ومراعاة تلك 

 األممإال ان جهود  35 األنسانالعالمً لحقوق  اإلعالنرؼم هذا النص الصرٌح الذي اكده الحقا  

عندما  1968المتحدة قد تاخرت فً هذا المضمار الى نهاٌة ستٌنات القرن الماضً وتحدٌدا العام 

 أعمالاتها بعنوان )دراسة مسؤلة إجتماع)السابقة( وضع بند فً جدول  األنسانقررت لجنة حقوق 

العالمً( واستمر هذا البند فً جدول  اإلعالنٌة والثقافٌة الواردة فً جتماعٌة واإلقتصادالحقوق اإل

ً وارد فً المٌثاق ال ؼنى عنه أساسومن خالله تم اثارة االهتمام بحق  1969من عام  عمالاأل

تم تشكٌل فرٌق الخبراء  أٌضا  باقً الحقوق اال وهو الحق فً التنمٌة ومن خالل هذا البند  عمالأل

)  إعالنصك دولً بصٌؽة  إعتمادالحكومً فً دورة اللجنة السابعة والثالثٌن وتوجت هذه الجهود ب

/ 4فً  ٌنربعبدورتها الحادٌة واأل 1986الحق فً التنمٌة( الذي اعتمدته الجمعٌة العامة عام  إعالن

( وامتناع أحد( صوتا مإٌدا ومعارضة )صوت و 146كانون اول دٌسمبر بتصوٌت مسجل باؼلبٌة )

 .36أصوات  8

بمثابة نقطة التحول الكبرى فً تؽٌٌر النظرة الى موضوع التنمٌة وتوسٌع  اإلعالنهذا  إعتمادكان  -

ل: اإلعالنمقتطفات من هذا  أدناهآفاقها و  تإكد هذا التحو 

ؼٌر قابل للتصرؾ وبموجبه ٌحق لكل إنسان  األنسان. الحق فً التنمٌة حق من حقوق 1/ 1المادة 

ٌة وثقافٌة وسٌاسٌة والتمتع إجتماعٌة وإقتصادولجمٌع الشعوب المشاركة واإلسهام فً تحقٌق تنمٌة 

 ا. تامأعماالٌة ساسوالحرٌات األ األنسانجمٌع حقوق  أعمالبهذه التنمٌة التً ٌمكن فٌها 

 :2المادة 

هو الموضوع الربٌسً للتنمٌة وٌنبؽً أن ٌكون المشارك النشط فً الحق فً التنمٌة  األنسان (1

 .والمستفٌد منه

 حترامٌتحمل جمٌع البشر مسإولٌة عن التنمٌة، فردٌا وجماعٌا، آخذٌن فً االعتبار ضرورة اإل (2

جباتهم تجاه المجتمع الذي ٌة الخاصة بهم، فضال عن واساسوالحرٌات األ األنسانالتام لحقوق 

لذاته بحرٌة وبصورة تامة، ولذلك ٌنبؽً لهم تعزٌز وحماٌة  األنسانٌمكنه وحده أن ٌكفل تحقٌق 

 .ي مناسب للتنمٌةإقتصادً وإجتماعنظام سٌاسً و

من حق الدول ومن واجبها وضع سٌاسات إنمابٌة وطنٌة مالبمة تهدؾ إلى التحسٌن المستمر  (3

مشاركتهم، النشطة والحرة والهادفة، فً التنمٌة  أساسلرفاهٌة جمٌع السكان وجمٌع األفراد على 

 وفى التوزٌع العادل للفوابد الناجمة عنها.

وجماعٌا، لوضع سٌاسات إنمابٌة دولٌة مالبمة . من واجب الدول أن تتخذ خطوات، فردٌا 4/1المادة 

  تاما.أعماالالحق فً التنمٌة  أعمالبؽٌة تٌسٌر 

 :37ومنها  عتمادما نعنٌه بنقطة التحول الكبرى حجم اآلثار التً نتجت عن هذا اإل -
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ٌة وثقافٌة وسٌاسٌة شاملة إجتماعٌة وإقتصادتم تعرٌؾ عملٌة التنمٌة بانها عملٌة ذات أبعاد مختلفة  (1

مشاركتهم النشطة  أساستستهدؾ التحسٌن المستمر لرفاهٌة جمٌع السكان وجمٌع األفراد على 

 والحرة والهادفة فً التنمٌة وفً التوزٌع العادل للفوابد الناجمة عنها.

 ؼٌر قابل للتصرؾ والتجزبة. األنسانتبرت عملٌة التنمٌة حق من حقوق اع (2

 أعماال   خرىٌة األساسوالحرٌات األ األنسانجمٌع حقوق  أعمالالتمتع بالحق فً التنمٌة ٌمكن من  (3

 تاما .

الموضوع الربٌسً لعملٌة التنمٌة وٌنبؽً أن ٌكون المشارك النشط فً الحق فً التنمٌة  األنسان (4

 كوسٌلة وهدؾ(. األنسانوالمستفٌد منه ) 

د حقوق  (5 ة واعتبرها متكاملة ٌة والثقافٌجتماعٌة واإلقتصادالسٌاسٌة والمدنٌة واإل األنسانجمع ووح 

 ومترابطة وؼٌر قابلة للتجزبة وربطها بعملٌة التنمٌة الشاملة لجمٌع الجوانب المختلفة.

ٌة وعلى عدم ساسوالحرٌات األ األنسانالتام لكافة حقوق  حترامالحق فً التنمٌة قابم على اإل (6

 انتهاكها ألي سبب كان العرق او الدٌن او الجنس او اللؽة.

الشعوب المساهمة والمشاركة فً تحقٌق عملٌة التنمٌة والجمٌع ٌتحمل مسإولٌة  لكل فرد ولجمٌع (7

 التنمٌة فردٌا  وجماعٌا .

الحق فً التنمٌة وٌجب  أعمالمن واجب الدول وضع سٌاسات انمابٌة وطنٌة مالبمة لتٌسٌر  (8

والسكن ٌة والتعلٌم والؽذاء والعمل ساسضمان تكافإ الفرص للجمٌع للوصول الى الموارد األ

للدخل وتشجٌع المشاركة الشعبٌة فً جمٌع المجاالت بوصفها  والخدمات الصحٌة والتوزٌع العادل

النشطة فً عملٌة التنمٌة  المرأةعامال هاما فً التنمٌة لجمٌع الحقوق وخاصة ضمان مشاركة 

ابٌر التد إتخاذٌة وجتماعٌة الستبصال المظالم اإلجتماعٌة واإلقتصاداالصالحات اإل إجراءو

الالزمة )تشرٌعٌة وادارٌة وقضابٌة ...الخ ( إلزالة كل العقبات أمام التنمٌة وبالخصوص عدم 

 ٌة.جتماعٌة واإلقتصادلحقوق المدنٌة والسٌاسٌة فضال عن الحقوق اإلامراعاة 

هذا  أهمٌةالحق فً التنمٌة، توالت الوثابق والمإتمرات الدولٌة التً تإكد على  إعالن إعتمادومنذ  -

، قمة  1990الدولٌة، منها قمة الطفل فً نٌوٌورك  األنسانحق بوصفه جزءا  من منظومة حقوق ال

، والمإتمر  1993فً فٌٌنا  األنسان، المإتمر العالمً الثانً لحقوق  1992فً رٌودٌجانٌرو  األرض

، وقمة التنمٌة  1995، والمإتمر العالمً للمإاة فً بكٌن  1994العالمً للسكان والتنمٌة فً القاهرة 

 1996التحدة للمستوطنات البشرٌة فً استانبول  األمم، و مإتمر  1995ٌة فً كوبنهاكن جتماعاإل

لمً لمكافحة العنصرٌة والتمٌٌز العنصري فً والمإتمر العا 1996والقمة العالمٌة للؽذاء فً روما 

الثانٌة فً  األرضوقمة  2000األلفٌة الثالثة فً نٌوٌورك   إعالنووصوال الى  1998دٌربان 

الحق فً التنمٌة تم التصوٌت علٌه  إعالن...الخ ، وهنا البد من االشارة الى ان  2002جوهانسبرغ 

 إعالنمبدأ ان الحق فً التنمٌة فً  إعتمادالتصوٌت بٌنما تم  ه وفقا لنتابجإعتمادفً الجمعٌة العامة وتم 

بوصفه حقا  عالمٌا  ؼٌر قابل للتصرؾ وجزءا  ال  األنسانوبرنامج عمل مإتمر فٌٌنا الدولً لحقوق 

فٌٌنا أول وثٌقة دولٌة  إعالنه وبهذا ٌعتبر أعمالٌة وأنه ٌجب تنفٌذه وساساأل األنسانٌتجزأ من حقوق 

 .األنسانص صراحة على هذا الحق وتإكد علٌه بوصفه جزءا  من منظومة حقوق متفق علٌها تن

م ظهرت على الساحة الدولٌة محاوالت عملٌة تهدؾ إلى تعزٌز هذا 1986فً  اإلعالن إعتماد بعد -

هذه الخطوات إنشاء فرٌق أممٌة تعنى بتعزٌز الحق فً التنمٌة. وكان أولى  آلٌاتالحق من خالل إنشاء 

م، حٌث 1993بالحق فً التنمٌة، وقد لقٌت هذه الخطوة العملٌة تؤٌٌدا  فً مإتمر فٌٌنا لعام  عامل معنً

فرٌقا  عامال  ٌعنى بموضوع الحق فً  األنسانبتعٌٌن لجنة حقوق 38رحب المإتمر فً وثٌقته الختامٌة  
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وبرنامج عمل فٌٌنا على صٌاؼة تدابٌر شاملة وفعالة كفٌلة بإزالة العقبات أمام  إعالنالتنمٌة، كما حث 

 المتعلق بالحق فً التنمٌة.  اإلعالن أعمالتنفٌذ و

قرارا  بتوافق اآلراء ٌوصً المجلس  األنسانالمتحدة لحقوق  األممم، اعتمدت لجنة 1998وفً عام  -

لعضوٌة ٌعنى بالحق فً التنمٌة وتعٌٌن خبٌر ً بإنشاء فرٌق عامل مفتوح اجتماعي واإلقتصاداإل

 ؤعمالم، تم إنشاء فرقة عمل رفٌعة المستوى تعنى ب2004مستقل حول الحق فً التنمٌة. ثم فً عام 

الحق فً التنمٌة من بٌنها تقدٌم توصٌات  ؤعمالالحق فً التنمٌة وأوكل إلٌها مهام عدٌدة تتعلق ب

الحق فً التنمٌة، كما خصصت المفوضٌة السامٌة لحقوق واقتراح معاٌٌر تنفٌذٌة ومإشرات تتصل ب

ات جراءشعبة للبحوث والحق فً التنمٌة تإدي مهام عدٌدة من بٌنها التنسٌق مع نظام اإل األنسان

الدولٌة صدور أعداد ضخمة من التقارٌر والتعلٌقات واالستنتاجات  لٌاتالخاصة وقد نتج عن هذه اآل

 الحق فً التنمٌة. عمالأوالتوصٌات التً تدعم إجماال  

دولة  189ممثلٌن عن  –اجتمع قادة العالم فً نٌوٌورك  2000أٌلول/سبتمبر  8إلى  6من للفترة من  -

المتحدة بشؤن  االلفٌة ، كان هذا  األمم إعالنما ٌعرؾ ب إعتمادتم فٌه  –ربٌس دولة  147من بٌنهم 

عندما تولدت فكرة عقد  1998حصٌلة لنشاط  سبقها وتمثل فً الحراك الذي جرى عام  جتماعاإل

وضع خطة عمل واضحة المعالم فً مدة زمنٌة  أجلمإتمر قمة االلفٌة ٌجمع بٌن كبار قادة العالم من 

محددة للتقلٌل من التخلؾ وازالة بعض الظواهر كالقضاء على الفقر والجوع ومحاربة االمراض التً 

تقدما وقد ارتكز موضوع هذا المإتمر حول  قلٌب افراد المجتمع فً الدول النامٌة والبلدان األتص

على انعقاد قمة  - 2001عام  –ة أحدالمتحدة فً القرن الحادي والعشرون .. بعد سنة و األممدور 

م  المتحدة بشؤن  األمم النإعالعام ما ٌعرؾ بـ ) الدلٌل التفصٌلً لتنفٌذ  األمٌنااللفٌة المنوه عنها آنفا قد 

،  تضمن 39وعشرون ؼاٌة وستون مإشرا   إحدىو أهداؾعرض ثمانٌة  رسمٌا  األلفٌة( الذي تضمن 

الطبٌعة وتقاسم  إحتراماأللفٌة مجموعة قٌم ، كالحرٌة ، المساواة ، التضامن ، التسامح ،  إعالن

حٌوٌة تم تحدٌد حزمة من ات فعلٌة وإجراءتحوٌل هذه القٌم إلى ممارسات و جلالمسإولٌة وأل

والمساواة بٌن الجنسٌن والقضاء على  األنسانا بالتنمٌة والسالم وحقوق إلتزاماالنمابٌة مثلت  هداؾاأل

الثمانٌة هً كما  هداؾالبٌبٌة والحوكمة والحق فً التنمٌة والتعاون الدولً ، ان األ ستدامةالفقرواإل

 ٌلً:

 والجوع . الهدؾ األول : القضاء على الفقر المدقع (1

 الهدؾ الثانً : تحقٌق تعمٌم التعلٌم االبتدابً . (2

 . المرأةالهدؾ الثالث : تعزٌز المساواة بٌن الجنسٌن وتمكٌن  (3

 الهدؾ الرابع : تخفٌض معدل وفٌات االطفال . (4

 الهدؾ الخامس : تحسٌن صحة االمهات . (5

 الهدؾ السادس : مكافحة فٌروس نقص المناعة والمالرٌا . (6

 : ضمان توفٌر اسباب بقاء البٌبة . الهدؾ السابع (7

 التنمٌة . أجلالهدؾ الثامن : اقامة شراكة عالمٌة من  (8

االنمابٌة هو الوعً المتزاٌد بحجم الحاجة الى  هداؾالعالم لأل إعتمادان الحقٌقة الكبرى المترشحة عن  -

فً –- خرىأمن بٌن مواضع  –-ممارسة الحق فً التنمٌة كحق انسانً اصٌل وقد ورد هذا المعنً 

ر األ - 38)) 40حٌث جاء فٌه  2002عام  اإلعالنحول تنفٌذ  األمٌنتقرٌر  اإلنمابٌة  هداؾتعبـِـّ

، رجاال األنسانبنً “األلفٌة عن عزم القادة السٌاسٌٌن فً العالم على تخلٌص  إعالنالواردة فً 

حقٌقة واقعة “، وجعل الحق فً التنمٌة ”إنسانٌة ونساء وأطفاال، من ظروؾ الفقر المدقع المهٌنة والال

ـما بٌن األؼنٌاء والفقراء كما ”. البشرٌة قاطبة من الفاقــة“وتخلٌص ” لكل إنسان إننا نواجه عالما مقسـَـّ
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س البشرٌة حققوا مستوٌات من الرفـاه لم لم ٌحدث من قبل فً تارٌخ البشرٌة. فهناك ما ٌقرب من سـد

البشر  ٌحلم بها حتى منذ بضعة عقود مضت. وفً الوقت ذاته ٌصارع سـدس آخر من بنً أحدٌكن 

الحصول على قوتهم الٌومً فً معركة بٌن الحٌاة والموت ضد المرض والجوع والكوارث  أجلمن 

ٌٌن من بنـً البشر فً البلدان النامٌة لم ة بالأربعالبٌبٌة. وبٌن هاتٌن الفبتٌن هناك ما ٌقرب من 

والقدرات والرفـاه المادي األمنٌعـودوا ٌعٌشون على شفٌر الكارثة، ولكنهم ال ٌزالون محرومٌن من 

 التً تتمتع بها شعوب البلدان المتقدمة النمـو.(( 

 المتحدة األممو الدولً البنك فان تقارٌر41االنمابٌة لأللفٌة  هداؾوفً تقٌٌم عملً لما تم تحقٌقه فً األ -

 عام %47 تشٌر الى تقدم فً مجاالت عدة .. ففً مجال الحد من الفقر كانت التقدم واضحا من

 ال والذٌن الدراسة االبتدابٌة سن فً هم الذٌن األطفال عدد أما ،  2015 % عام14إلى  1990

 و 2000 العامٌن بٌن % 43 بنسبة انخفض فقد العالم أنحاء فً الدراسة مقاعد عن ا ٌزالون بعٌد

 من(الشبان بٌن والكتابة بالقراءة اإللمام نسبة تحسنت كما ،)ملٌون 57 إلى ملٌون 100 ) من 2015

 بٌن المساواة إلى بالنسبة أما .%  91 % إلى 83 من فانتقلت)العمر من سنة 24 و 15 بٌن هم

 المدارس فً الفتٌات من المزٌد تسجل وقد .تحسنا صافٌا كافة المإشرات أظهرت فقد الجنسٌن،

 % من 41 ، 2015 العام فً المرأةشكلت  كما .سواء حد على الثانوٌة المدارس وفً االبتدابٌة

 ارتفع ذلك، إلى ضافةباإل \ 1990العام  مع % بالمقارنة 35 بنسبة زٌادة مع الزراعٌٌن ؼٌر العمال

 السٌاسٌة والحٌاة والمجتمع المدنً خرىاأل المختلفة ٌةقتصاداإل القطاعات فً المرأة مشاركة مستوى

 العوز بفٌروس اإلصابة معدالت وتراجعت واألمهات األطفال وفٌات معدالت وتراجعت .كبٌر بشكل

 إلى حالٌا  وصلت قد التً والعالجات المعدٌة األمراض من والوقاٌة اللقاحات تم توفٌر المناعً كما

 الصحً والصرؾ الشرب مٌاه مصادر مستوى على تحسن وحصل .العالم من سكان ا جد كبٌر قسم

 تحسن وقد .العالم فً والمناطق البلدان بٌن ما المساواة وعدم التفاوت ذلك، ٌستمر مع .إلٌها والنفاذ

 األوزون( ومإشراتها السبعة لأللفٌة اإلنمابٌة هداؾاأل من مقاصد كل فً البٌبٌة ستدامةاإل معدل

 .)الصفٌح  مدن ٌقطنون الذٌن شخاصاأل من والنسبة المبوٌة الصحً والصرؾ الشفا ومٌاه والطبٌعة

 و 2000 العامٌن % بٌن 66 مساهماتها بنسبة من التنمٌة أجل من العالمٌة الشراكة زادت كما

 األلفٌة أهداؾ من الثامن واألخٌر الهدؾ ٌشكل ما ) ملٌارا 135 إلى دوالر ملٌار 81 من 2014

 .للتنمٌة

 للتنمٌة المتحدة األمم قمة فً  أخرىالعالم مرة  قادة اجتمع ، ٕ٘ٔٓ عام من أٌلول/سبتمبر 25فً -

 ستعمل التً والطموحة الجدٌدة المستدامة التنمٌة إلطالق خطة نٌوٌورك فً ُعقدت التً المستدامة

 التنمٌة خطة القادة اعتمد وقد .الُمقبلة عشر الخمسة السنوات مدى على الدولً المجتمع توجٌه على

 التنمٌة خطة وسعىت ، .مترابطا هدفا ٤ٔ من جدٌدة بمجموعة المعّززة ٖٕٓٓ لعام المستدامة

 اإلنمابٌة هداؾاأل إعالن على ةؤدقالُمص منذ الُمحرز التقّدم على البناء إلى ٖٕٓٓ لعام المستدامة

 ضوء على لأللفٌة اإلنمابٌة هداؾاأل توّقؾ نقطة عند العمل إستكمالو ٕٓٓٓ عام فً لأللفٌة

 االحتٌاجات واستٌفاء المستدامة التنمٌة تحقٌق أجل من جدٌد إطار تحدٌد انتظار فً المحّققة، النجاحات

ؼاٌة محددة لتحسٌن الظروؾ  169هدف ا و  17التنمٌة المستدامة  أهداؾبعد ، وتضم  ُتلبَّ  لم التً

 :42المعٌشٌة للجمٌع، دون تمٌٌزوهً كما ٌلً 

  .القضاء على الفقر بجمٌع أشكاله فً كل مكان - 1الهدؾ 

 .الؽذابً والتؽذٌة المّحسنة وتعزٌز الزراعة المستدامةاألمنالقضاء على الجوع وتوفٌر  - 2الهدؾ 

  .ضمان تمّتع الجمٌع بؤنماط عٌش صحٌة وبالرفاهٌة فً جمٌع األعمار - 3الهدؾ 

 .ع وتعزٌز فرص التعلّم مدى الحٌاة للجمٌعضمان التعلٌم الجٌد المنصؾ والشامل للجمٌ - 4الهدؾ 
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  .تحقٌق المساواة بٌن الجنسٌن وتمكٌن كل النساء والفتٌات - 5الهدؾ 

  .ضمان توافر المٌاه وخدمات الصرؾ الصحً للجمٌع وإدارتها إدارة مستدامة - 6الهدؾ 

 .الموثوقة والمستدامةضمان حصول الجمٌع بتكلفة مٌسورة على خدمات الطاقة الحدٌثة  - 7الهدؾ 

ي المطرد والشامل للجمٌع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، قتصادتعزٌز النمو اإل - 8الهدؾ 
  .وتوفٌر العمل الالبق للجمٌع

 إقامة ُبنى تحتٌة قادرة على الصمود، وتحفٌز التصنٌع الشامل للجمٌع، وتشجٌع االبتكار  - 9الهدؾ 
 .المساواة داخل البلدان وفٌما بٌنها  امإنعدالحد من  -10الهدؾ 
 جْعل المدن والمستوطنات البشرٌة شاملة للجمٌع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة - 11الهدؾ 
  .ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة -12الهدؾ 
ٌّر المناخ وآثاره*ؤجلات عإجراء إتخاذ - 13الهدؾ   .ة للتصدي لتؽ
ها على نحو مستدام لتحقٌق التنمٌة إستخدامالمحٌطات والبحار والموارد البحرٌة وحفظ  - 14الهدؾ 

 .المستدامة 
ها على نحو مستدام، وإدارة إستخدامحماٌة النظم اإلٌكولوجٌة البّرٌة وترمٌمها وتعزٌز  - 15الهدؾ 

قدان وعكس مساره، ووقؾ ف راضًالؽابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقؾ تدهور األ
 .التنوع البٌولوجً 

ٌُهّمش فٌها  - 16الهدؾ  تحقٌق التنمٌة  أجلمن  أحدالتشجٌع على إقامة مجتمعات مسالمة ال 
المستدامة، وإتاحة إمكانٌة وصول الجمٌع إلى العدالة، وبناء مإسسات فعالة وخاضعة للمساءلة 

 .وشاملة للجمٌع على جمٌع المستوٌات
 .تحقٌق التنمٌة المستدامة أجلٌذ وتنشٌط الشراكة العالمٌة من تعزٌز وسابل التنف - 17الهدؾ 

 
  المرأةو 2030التنمٌة الم تدامة لعام  أهدافالم لب االول : 

ٌة وبٌبٌة ( إجتماعٌة وإقتصادذات ثالثة ابعاد )  2030من المعروؾ ان خطة التنمٌة المستدامة لعام  -

التنمٌة دون تعزٌز السالم .ان تجارب مختلؾ دول العالم  إستدامةوترتكز على بٌبة مسالمة حٌث الٌمكن 

 بانه : أخرىفً مجاالت التنمٌة اثبتت من بٌن امور 

 دون تمكٌن النساء ي للجمٌعقتصادن تحقٌق التمكٌن اإلال ٌمك .أ 

 ٌة دون مساواة كاملة بٌن الجنسٌن والقضاء على كافة أشكال التمٌٌزإجتماعوال تنمٌة  .ب 

 ٌات للتؽٌٌرأساسبٌبٌة دون دور فاعل للنساء كرابدات  إستدامةوال  .ج 

كما ال ٌمكن أن ٌسود السالم وٌصان دون مشاركة كاملة للنساء فً كافة مراحل إرسابة والحفاظ  .د 

 ها وقت الحروبإستهدافوعلى  المرأةعلٌه ودون العمل الجاد للقضاء على العنؾ ضد 

 فقد هدؾ؛ كل فً الجنسٌن بٌن المساواة دماج مإشراتإ لمدى طبقا المستدامة التنمٌة أهداؾ وبمراجعة -

 مإشرات بدون أهداؾ6 وهناك   ،هداؾاأل إجمالً من % 22 بنسبة وذلك مإشرا ؛  54 رصد  تم

 : 43و المإشرات هداؾجدول ٌوضح هذه األ أدناهو.الجنسٌن بٌن للمساواة

 

 

اجمالً عدد  الهدؾ
 المإشرات

عدد المإشرات 
 المرأةالمتعلقة ب

المإشرات  نسبة
 المرأةالمتعلقة ب

 %100 14 14 : تحقٌق المساواة بٌن الجنسٌن وتمكٌن كل النساء والفتٌات 5الهدؾ 

 %43 6 14 : القضاء على الفقر بجمٌع اشكاله فً كل مكان1الهدؾ 
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: ضمان تمتع الجمٌع بانماط عٌش صحٌة وبالرفاهٌة فً 3الهدؾ 
 جمٌع االعمار.

27 6 22% 

التعلٌم الجٌد المنصؾ والشامل للجمٌع وتعزٌز  : ضمان4الهدؾ 
 فرص التعلم مدى الحٌاة للجمٌع.

11 8 73% 

ي المطرد والشامل للجمٌع قتصاد: تعزٌز النمو اإل8الهدؾ 
 والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفٌر العمل الالحق

17 7 41% 

وآمنة : جعل المدن والمستوطنات البشرٌة شاملة للجمٌع 11الهدؾ 
 وقادرة على الصمود ومستدامة 

15 3 20% 

 %26 6 23 : السالم ، العدل ، المإسسات 16الهدؾ 

الؽذابً والتؽذٌة المحسنة األمن: القضاء على الجوع وتوفٌر 2الهدؾ 
 وتعزٌز الزراعة المستدامة 

13 1 8% 

 %9 1 11 المساواة داخل البلدان وفٌما بٌنها إنعدام: الحد من 10الهدؾ 

 %10 1 10 ة للتصدي لتؽٌر المناخ وآثارهؤجلات عإجراء إتخاذ: 13الهدؾ 

 أجل: تعزٌز وسابل التنفٌذ وتنشٌط الشراكة العالمٌة من 17الهدؾ 
 التنمٌة المستدامة

25 1 4% 

 %0 0 11 : ضمان توفر المٌاه وخدمات الصرؾ الصحً للجمٌع6الهدؾ 

على خدمات الطاقة  : ضمان حصول الجمٌع بتكلفة مٌسورة7الهدؾ 
 الحدٌثة الموثوقة والمستدامة

6 0 0% 

: إقامة بنى تحتٌة قادرة على الصمود وتحفٌز التصنٌع 9الهدؾ 
 الشامل للجمٌع والمستدام وتشجٌع االبتكار

12 0 0% 

 %0 0 13 : ضمان وجود انماط استهالك وانتاج مستدامة 12الهدؾ 

ها إستخداموالموارد البحرٌة و: حفظ المحٌطات والبحار 14الهدؾ 
 على نحو مستدام لتحقٌق التنمٌة المستدامة

8 0 0% 

: حماٌة النظم االٌكولوجٌة البرٌة وترمٌمها وتعزٌز 15الهدؾ 
ها على نحو مستدام وادارة الؽابات على نحو مستدام إستخدام

وعكس مساره ووقؾ  راضًومكافحة التصحر ووقؾ تدهور األ
 لوجًفقدان التنوع البٌو

14 0 0% 

 %22 54 244 اإلجمالً

 

 

 الم لب الثانً : الهدف الخامس والهدف ال ادس عشر المقاصد والمؤشرات :

 ( تحقٌق المساواة بٌن الجنسٌن وتمكٌن كل النساء والفتٌات 5الهدؾ )  . أ

فحسب، بل  األنسانٌا من حقوق أساسال ٌمثل حقا   المرأةان القضاء على كافة أشكال التمٌٌز ضد  -

عامل حاسم فً التعجٌل بتحقٌق التنمٌة المستدامة. وتجارب الشعوب بما ال ٌقبل الشك ان  أٌضا  هو 

ي وقد ورد مثل هذا الهدؾ قتصادسٌعنً أثر مضاعؾ على مسٌرة التنمٌة والنمو اإل المرأةتمكٌن 

الثمانٌة لاللفٌة االنمابٌة  الذي كان بعنوان )) تعزٌز المساواة بٌن الجنسٌن وتمكٌن  هداؾضمن األ

 (( وكان وقتها الهدؾ الثالث.  المرأة

 44مقاصد ومإشرات الهدؾ الخامس المعتمدة من قبل الجمعٌة العامة لألمم المتحدة  أدناه -

 اتتحقٌق الم اواة بٌ  الجن ٌ  وتمكٌ  كل الن اء والفتٌ ٥الهدف 

 المإشرات المقاصد

القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد جمٌع النساء  ٔ-٘
 والفتٌات فً كل مكان

 أجلما إذا كان ثمة أطر قانونٌة قابمة، أم ال، من  ٔ-ٔ-٘
 أساستعزٌز وإنفاذ ورصد المساواة وعدم التمٌٌز على 

 الجنس

نسبة النساء المعاشرات والفتٌات فً الخامسة عشرة  ٔ-ٕ-٘القضاء على جمٌع أشكال العنؾ ضد جمٌع النساء  ٕ-٘
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 تجارفً المجالٌن العام والخاص، بما فً ذلك اإل والفتٌات
 ستؽاللالجنسً وؼٌر ذلك من أنواع اإل ستؽاللبالبشر واإل

نفسً من  وما فوق، الالتً تعرضن لعنؾ بدنً أو جنسً أو
عشٌر حالً أو سابق، خالل االثنً عشر شهرا  السابقة، 

 فة بحسب شكل العنؾ والعمر مصن

فوق  نسبة النساء والفتٌات فً الخامسة عشرة وما ٕ-ٕ-٘
العشٌر، خالل  ؼٌر أشخاصالالتً تعرضن لعنؾ جنسً من 

االثنً عشر شهرا  السابقة، بحسب العمر ومكان حدوث 
 العنؾ

زواج  لى جمٌع الممارسات الضارة:القضاء ع ٖ-٘
األطفال، والزواج المبكر، والزواج القسري، وتشوٌه 

 التناسلٌة لإلناث عضاءاأل

 24 و 20نسبة النساء الالتً تتراوح أعمارهن بٌن  ٔ-ٖ-٘
سنة، والالتً تزوجن أو ارتبطن بقرٌن قبل بلوغ سن 

 الخامسة عشرة وقبل بلوغ سن الثامنة عشرة

اوح أعمارهن بٌن نسبة الفتٌات والنساء الالتً تتر ٕ-ٖ-٘
 عضاءعاما ، والالتً خضعن لعملٌة تشوٌه/بتر األ 49و  15

 التناسلٌة، بحسب العمر

الرعاٌة والعمل المنزلً ؼٌر  ؤعمالب عتراؾاإل ٗ-٘
المدفوعة األجر وتقدٌرها، بتوفٌر الخدمات العامة والهٌاكل 

ٌة، وتعزٌز تقاسم جتماعٌة، ووضع سٌاسات للحماٌة اإلساساأل
المسإولٌة داخل األسرة المعٌشٌة والعابلة، حسبما ٌكون ذلك 

 مناسبا على الصعٌد الوطنً

 أعمالالمنزلٌة و عمالنسبة الوقت المخصص لأل ٔ-ٗ-٘
 الرعاٌة ؼٌر المدفوعة األجر، بحسب الجنس والعمر والمكان

وفرصها  للمرأةكفالة المشاركة الكاملة والفعالة  ٘-٘
المتساوٌة مع الرجل فً شؽل المناصب القٌادٌة على جمٌع 

ٌة قتصادمستوٌات صنع القرار فً الحٌاة السٌاسٌة واإل
 والعامة

مجلس  نسبة المقاعد التً تشؽلها النساء فً )أ( ٔ-٘-٘
 ات الوطنٌة، و )ب( الحكومات المحلٌةالنواب

 نسبة النساء فً المناصب اإلدارٌة ٕ-٘-٘

كفالة حصول الجمٌع على خدمات الصحة الجنسٌة  ٙ-٘
واإلنجابٌة وعلى الحقوق اإلنجابٌة، على النحو المتفق علٌه 
وفقا لبرنامج عمل المإتمر الدولً للسكان والتنمٌة ومنهاج 

 هماإستعراضعمل بٌجٌن والوثابق الختامٌة لمإتمرات 

سنة  15نسبة النساء الالتً تتراوح أعمارهن بٌن  ٔ-ٙ-٘
سنة والالتً ٌتخذن بؤنفسهن قرارات مستنٌرة بشؤن  49 و

وسابل منع الحمل، والرعاٌة  إستخدامالعالقات الجنسٌة، و
 المتعلقة بالصحة اإلنجابٌة

تكفل حصول  أنظمةعدد البلدان التً لدٌها قوانٌن و ٕ-ٙ-٘
على خدمات  ؤكثرسنة ف 15النساء والرجال الذٌن فً سن 

الرعاٌة والمعلومات والتثقٌؾ فً مجال الصحة الجنسٌة 
 واإلنجابٌة على نحو كامل وعلى قدم المساواة

حقوقا متساوٌة فً  المرأةإصالحات لمنح  إجراء أ-5
ٌة، وكذلك إمكانٌة حصولها على حق الملكٌة قتصادالموارد اإل

وؼٌرها من الممتلكات، وعلى  األرضوالسٌطرة على 
، والمٌراث والموارد الطبٌعٌة، وفقا للقوانٌن آلٌةالخدمات الم

 الوطنٌة

)أ( نسبة مجموع المزارعٌن الذٌن ٌمتلكون أراض  1-أ-5
الزراعٌة،  راضًزراعٌة أو لدٌهم حقوق مضمونة فً األ

 أصحاب بٌن المالّك أو المرأةحصة  بحسب الجنس؛ و )ب(
 الزراعٌة، بحسب نوع الحٌازة راضًالحقوق فً األ

القانونً )بما فً  طارنسبة البلدان التً ٌكفل فٌها اإل 2-أ-5
المساواة فً الحقوق فً ملكٌة  للمرأةذلك القانون العرفً( 

 و/أو السٌطرة علٌها راضًاأل
 

التكنولوجٌا التمكٌنٌة، وبخاصة  إستخدامب تعزٌز -5
تعزٌز تمكٌن  أجلتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت، من 

 المرأة

نسبة األفراد الذٌن ٌملكون الهاتؾ المحمول، حسب  1-ب-5
 نوع الجنس

سٌاسات سلٌمة وتشرٌعات قابلة لإلنفاذ وتعزٌز  إعتمادج -5
هذه السٌاسات والتشرٌعات للنهوض بالمساواة بٌن الجنسٌن 

 المستوٌات وتمكٌن كل النساء والفتٌات على جمٌع

نسبة البلدان التً لدٌها نظم لتخصٌص وتتبع  1-ج-5
المخصصات العامة المرصودة للمساواة بٌن الجنسٌن وتمكٌن 

 المرأة
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تحقٌق التنمٌة  أجلمن  أحدالتشجٌع على إقامة مجتمعات مسالمة ال ٌهمش فٌها  - 16الهدؾ  . ب

المستدامة، وإتاحة إمكانٌة وصول الجمٌع إلى العدالة، وبناء مإسسات فعالة وخاضعة للمساءلة 

 وشاملة للجمٌع على جمٌع المستوٌات :

او حتى المباشرة بتطبٌق اولً لركابزها تشٌر الحقٌقة التارٌخٌة ان تحقٌق التنمٌة المستدامة  -

والحكم  األنسانٌة ال ٌمكن ان ٌتم بدون السالم واالستقرار وبٌبة مالبمة لممارسات حقوق ساساأل

الرشٌد القابم على سٌادة القانون .. ان تفاوت وجود هذه العناصر متفاوتة قطعا بٌن هذا البلد او ذاك 

مسار ثابت  إعتمادثمة تفاوتات كثٌرة تجعل من  أحدبلد الووحتى على المستوى العمودي اي داخل ال

هذا الهدؾ فان السالم هو الوضع  إطارؼٌر قابل للتكٌؾ مؽامرة ؼٌر معروفة النتابج ... فً 

تتطلب تعامل  تؤكٌدالطبٌعً للحٌاة على هذا الكوكب والصراعات والنزاعات حاالت استثناء بال

 فٌها الهدؾ الربٌسً للسٌاسات .  األنسانخاص ٌكون 

 -والنساء فً مقدمة هذه الفبات  –ان المإسسات العادلة والفعالة مالذ الفبات الهشة فً المجتمع  -

من الظلم والتمٌٌز واالفالت من  آلٌةوبدون هذه المإسسات فان االمور تشٌر قطعا الى مستوٌات ع

 ً .جتماعالعقاب خصوصا القابم العنؾ القابم على النوع اإل

عرضة للموت وبٌنما ستكون النساء الهدؾ االول للعنؾ  أكثرفً حالة النزاعات فان الرجال  -

علٌه فان وجود النساء فً هذا المشهد كعنصر سالم الٌخدم فقط  أخرى إنتهاكاتالجنسً من بٌن 

اهمٌته العناصر المتضررة بشدة من حالة النزاع ولكن هذا االمر رؼم  إحدىحالة السالم ولكنها 

 فانه الٌحضى باهتمام كبٌر علٌه ؼالبا ما ٌكون صوت النساء هنا خافتا وؼٌر مسموع.

 :45مقاصد ومإشرات الهدؾ السادس عشر  أدناه -

تحقٌق التنمٌة المستدامة، وإتاحة إمكانٌة وصول  أجلمن  أحدالتشجٌع على إقامة مجتمعات مسالمة ال ٌهمش فٌها  - 16الهدؾ 
 الجمٌع إلى العدالة، وبناء مإسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجمٌع على جمٌع المستوٌات

 المإشرات المقاصد

الحد بقدر كبٌر من جمٌع أشكال العنؾ  ٔ-ٙٔ
وما ٌتصل به من معدالت الوفٌات فً كل 

 مكان

نسمة، بحسب العمر  100 000العمد لكل  عدد ضحاٌا القتل ٔ-ٔ-ٙٔ
 ونوع الجنس

نسمة، بحسب العمر  100 000الوفٌات المتصلة بالنـزاعات لكل  ٕ-ٔ-ٙٔ
 والسبب والجنس

النفسً أو الجنسً  البدنً أو نسبة السكان الذٌن تعرضوا للعنؾ ٖ-ٔ-ٙٔ
 خالل االثنً عشر شهرا السابقة

تجوالهم على األقدام  باألمان عندنسبة السكان الذٌن ٌشعرون  ٗ-ٔ-ٙٔ
 بمفردهم فً أنحاء المنطقة التً ٌعٌشون فٌها

سنة  17ة و أحدنسبة األطفال الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن سنة و ٔ-ٕ-ٙٔإنهاء ما ٌتعرض له األطفال من سوء  ٕ-ٙٔ
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بالبشر وجمٌع  تجارواإل ستؽاللالمعاملة واإل
 أشكال العنؾ والتعذٌب

ألي عقاب بدنً و/أو اعتداء نفسً من جانب مقدمً والذٌن تعرضوا 
 الرعاٌة فً الشهر السابق

نسمة، بحسب الجنس  100 000بالبشر لكل  تجارعدد ضحاٌا اإل ٕ-ٕ-ٙٔ
 ستؽاللاإل والعمر وشكل

 29سنة و  18نسبة الشابات والشبان الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن  ٖ-ٕ-ٙٔ
 عشرة سن الثامنةسنة الذٌن تعرضوا للعنؾ الجنسً قبل 

تعزٌز سٌادة القانون على الصعٌدٌن  ٖ-ٙٔ
الوطنً والدولً، وكفالة تكافإ الفرص لوصول 

 الجمٌع إلى العدالة

نسبة ضحاٌا العنؾ خالل االثنً عشر شهرا السابقة الذٌن أبلؽوا  ٔ-ٖ-ٙٔ
تسوٌة  آلٌاتعما تعرضوا له من إٌذاء إلى السلطات المختصة أو ؼٌرها من 

 رسمٌا  ت المعترؾ بها النـزاعا

 المحتجزون ؼٌر المحكوم علٌهم كنسبة من مجموع السجناء ٕ-ٖ-ٙٔ

الحد بقدر كبٌر من التدفقات ؼٌر  ٗ-ٙٔ
المشروعة لألموال واألسلحة، وتعزٌز استرداد 
األصول المسروقة وإعادتها ومكافحة جمٌع 

 2030أشكال الجرٌمة المنظمة، بحلول عام 

ؼٌر المشروعة الداخلة والخارجة  آلٌةللتدفقات الم آلٌةالقٌمة اإلجم ٔ-ٗ-ٙٔ
 لدوالرات الوالٌات المتحدة( آلٌة)بالقٌمة الح

ت  ٕ-ٗ-ٙٔ نسبة األسلحة المضبوطة أو المعثور علٌها أو المسلّمة التً تحرَّ
سلطة مختصة عن مصدرها ؼٌر المشروع/ظروفها أو تثّبتت من ذلك، 

 تمشٌا  مع الصكوك الدولٌة

الحد بقدر كبٌر من الفساد والرشوة  ٘-ٙٔ
 بجمٌع أشكالهما

بمسإول  قلة على األأحدالذٌن اتصلوا مرة و شخاصنسبة األ ٔ-٘-ٙٔ
حكومً ودفعوا رشوة لمسإول حكومً، أو طلب منهم أولبك المسإولون 

 الحكومٌون دفع رشوة، خالل االثنً عشر شهرا السابقة

 قلة على األأحداتصلت مرة والتجارٌة التً  عمالنسبة األ ٕ-٘-ٙٔ
بمسإول حكومً ودفعت رشوة إلى مسإول حكومً أو طلب منها أولبك 

 المسإولون الحكومٌون دفع رشوة، خالل االثنً عشر شهرا السابقة

إنشاء مإسسات فعالة وشفافة وخاضعة  ٙ-ٙٔ
 للمساءلة على جمٌع المستوٌات

زانٌة األصلٌة المعتمدة، النفقات الحكومٌة الربٌسٌة كنسبة من المٌ ٔ-ٙ-ٙٔ
 بحسب رموز المٌزانٌة أو ما شابه( بحسب القطاع )أو

نسبة السكان الراضٌن عن تجربتهم األخٌرة فً االستفادة من  ٕ-ٙ-ٙٔ
 الخدمات العامة

القرارات على نحو  إتخاذكفالة   ٤-ٙٔ
مستجٌب لالحتٌاجات وشامل للجمٌع وتشاركً 

 وتمثٌلً على جمٌع المستوٌات

ذوي  شخاصنسبة الوظابؾ )بحسب العمر، والجنس، واأل ٔ-٤-ٙٔ
اإلعاقة، والفبات السكانٌة( فً المإسسات العامة )الهٌبات التشرٌعٌة الوطنٌة 
والمحلٌة، والخدمة العامة، والسلطة القضابٌة( مقارنة بمستوٌات التوزٌع 

 على الصعٌد الوطنً

لقرار عملٌة شاملة للجمٌع نسبة السكان الذٌن ٌعتقدون أن صنع ا ٕ-٤-ٙٔ
 وملبٌة لالحتٌاجات، بحسب الجنس والعمر واإلعاقة والفبة السكانٌة

توسٌع وتعزٌز مشاركة البلدان النامٌة  ٨-ٙٔ
 فً مإسسات الحوكمة العالمٌة

نسبة عضوٌة البلدان النامٌة فً المنظمات الدولٌة وحقوقها فً  ٔ-٨-ٙٔ
 التصوٌت فً تلك المنظمات

هوٌة قانونٌة للجمٌع، بما فً ذلك  توفٌر ١-ٙٔ
 تسجٌل الموالٌد

نسبة األطفال دون سن الخامسة الذٌن ُسجلت والداتهم فً قٌد  ٔ-١-ٙٔ
 السجل المدنً، بحسب العمر

كفالة وصول الجمهور إلى المعلومات  ٓٔ-ٙٔ
ٌة، وفقا  للتشرٌعات ساسوحماٌة الحرٌات األ

 ات الدولٌةتفاقالوطنٌة واإل

ما تم التحقق منه من حاالت القتل، واالختطاؾ، واالختفاء عدد  ٔ-ٓٔ-ٙٔ
القسري، واالحتجاز التعسفً، والتعذٌب للصحفٌٌن والعاملٌن فً الوسط 

خالل  األنسانً المرتبطٌن بهم والنقابٌٌن والمدافعٌن عن حقوق عالماإل
 االثنً عشر شهرا الماضٌة

دستورٌة و/أو تشرٌعٌة عدد البلدان التً تعتمد وتطبق ضمانات  ٕ-ٓٔ-ٙٔ
 و/أو سٌاساتٌة إلطالع الجمهور على المعلومات

تعزٌز المإسسات الوطنٌة ذات الصلة، أ -16
بناء  أجلبجملة أمور منها التعاون الدولً، من 

القدرات على جمٌع المستوٌات، وال سٌما فً 
البلدان النامٌة، لمنع العنؾ ومكافحة اإلرهاب 

 والجرٌمة

 وفقا لمبادئ بارٌس األنسانوجود مإسسات وطنٌة مستقلة لحقوق  1-أ-16

نسبة السكان الذٌن أبلؽوا عن تعرضهم شخصٌا لممارسات تمٌٌزٌة  1-ب-16ب تعزٌز القوانٌن والسٌاسات ؼٌر -16
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أو تحرش خالل االثنً عشر شهرا السابقة ألسباب ٌحظر القانون الدولً  التمٌٌزٌة وإنفاُذها لتحقٌق التنمٌة المستدامة
 هاأساسالتمٌٌز على  األنسانلحقوق 

 

 

 

 

 

 التنمٌة الم تدامة على الصعٌد الو نً  أهدافالم لب الثالث : تنفٌو 

)تحوٌل اعُتمدت بموجب قرار الجمعٌة العامة  بعنوان  التً  2030لعام  المستدامة التنمٌة خطة تتضمن -

 هدفا  ربٌسٌا  17 تتضمن  2015سبتمبر /أٌلول 25 فً(  2030عالمنا: خطة التنمٌة المستدامة لعام 

 من القضاٌا، مجموعة الخطة تتناول والتقدم البشري ،  التنمٌة تحفٌز إلى ٌرمً جمٌعها مقصدا ، 169و

 والصحة األنسان وحقوق لطاقةوا والتعلٌم واإلسكانوالمساواة وعدم التمٌٌز  والبٌبة الفقر فٌها بما

بشكل او بآخر ..  أخرىالمستدامة ومعروؾ جدا ان كل هذه المواضٌع ترد فً صكوك قانونٌة  والتنمٌة

عالً المستوى وواسع جدا ضم   إعالنرؼم انه  إعالنفما الذي اضاؾ الى قوتها القانونٌة ان تصدر ب

 الوطنً بتنفٌذ هذه الخطة. لتزامجمٌع الدول تقرٌبا ؟؟؟ سإال مثل هذا سٌكون ملحا عند بحث حجم اإل

بشكل عام ما ٌعرؾ  -او عناصره إن شبنا الدقة  -46ة من مصادر القانون الدولً أحدمعروؾ تماما ان و -

الدولً الضمنً  تفاقتنشؤ من تكرار الممارسات واإل بالعرؾ الدولً وهو بمثابة القواعدة االمرة وهذه

علٌها كمسلمات من قبل الدول حتى اذا لم تكن طرفا فً معاهدة ٌتضمنها موضوع هذا العرؾ ، ان قوة 

ً .. حٌث ان الصكوك الدولٌة تفاقااللزام القانونً بالعرؾ قد تفوق من حٌث القوة االلزام القانونً اإل

متى ما كانت بمثابة قاعدة  أٌضا  ٌة او معاهدة وإتفاقما كانت موضوعة بصٌؽة ستكون ملزمة بداهة متى 

 توفر هو األول :شرطٌن استٌفاء عند ٌحدث ما ٌٌن وهوأساسآمرة كعرؾ دولً والذي ٌتحقق بشرطٌن 

ُمقترنة  تكون أن )ٌنبؽً الممارسة والثانً أن هذه الدول؛ طرؾ من تطبٌقها ومتسقة( فً ممارسة)عامة

 ألن الممارسة هذه الدول تطّبق أن أي « قانون بمثابة مقبولة« القانونً( و لتزاماإل بحس ومصحوبة

تصبح هنا بمثابة العرؾ  2030خطة التنمٌة المستدامة  إعالنقانونٌا  ، ان  ا  إلتزام ترى فٌها السلطات

ق بكون ان اؼلب اذا لم تكن كل الدولً علٌها .. الجانب اآلخر لقوة االلزام والتنفٌذ ٌتعل جماعالدولً لإل

ٌة قتصادومنها العهد الدولً للحقوق اإل أخرىدولٌة  –ٌات إتفاق –ورد فً معاهدات  اإلعالنمحاور هذا 

بعضها من ضمن  أخرىٌة والثقافٌة والعهد الدولً للحقوق المدنٌة والسٌاسٌة ومعاهدات جتماعواإل

 وٌمكن هنا اٌراد بعض االمثلة : ،األنسانمكونات القانون الدولً لحقوق 

المستدامة إلى القضاء على الفقر والجوع. حٌث تنص  التنمٌة أهداؾمن  2و  1ٌرمً الهدفان  .أ 

ٌة والثقافٌة على حق كل انسان جتماعٌة واإلقتصادمن العهد الدولً الخاص بالحقوق اإل 11المادة 

وبالتالً «. التحرر من الجوع  فً»و « مستوى معٌشً كاؾ... ٌوفر كفاٌتهم من الؽذاء »فً 

 2و  1قانونً بتحقٌق الهدفٌن  إلتزامفً العهد  طراؾاأل عضاءٌترتب على الدول األ

والقضاٌا المتعلقة بالمساواة وعدم التمٌٌز .. ترد  للمرأةٌة األنسانالهدؾ الخامس المتعلق بالحقوق  .ب 

لقضاء على جمٌع اشكال التمٌٌز ٌة اإتفاقوفً  األنسانهذه المحاور فً الشرعة الدولٌة لحقوق 

 ...الخ المرأةضد 
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/ العهد الدولً للحقوق المدنٌة والسٌاسٌة وٌرد هذا الحق  فً  14الحق فً محاكمة عادلة  المادة  .ج 

 .المستدامة للتنمٌة تحقٌقا   للجمٌع شاملة بشؤن التشجٌع على إقامة مجتمعات سلمٌة 16الهدؾ 

 المستوٌات على جمٌع والبناء القضاء إلى الجمٌع لجوء إمكانٌة بتوفٌر لتزامقٌاس اإل وٌمكن

الثالث للهدؾ   –  16 بالمقصد المتعلقة خالل المإشرات من للمساءلة، خاضعة فّعالة مإسسات

 فرص تكافإ وضمان والدولً الوطنً الصعٌدٌن القانون على سٌادة السادس عشر ) تعزٌز

 العدالة. إلى وصول الجمٌع

ها وطنً داخلً تجاه أحدالتنمٌة المستدامة  أهداؾمزدوج للدول فً التعامل مع  إلتزامعلٌه نرى بان ثمة  -

 الشعب واآلخر امام المجتمع الدولً. 

وال بد من   2030التنمٌة المستدامة  أهداؾ عالنإل 47 علً الصعٌد الوطنً كان العراق من المتحمسٌن -

المستدامة وقتها كان العراق ٌعٌش صدمة احتالل  المتعلق بالتنمٌة اإلعالناالشارة هنا الى توقٌت صدور 

جسٌمة لحقوق  نتهاكاتتنظٌمات داعش االرهابٌة ألجزاء واسعة من البالد والممارسات واسعة النطاق إل

المستوى فً جمٌع  آلٌةعلى تؽٌرات جنونٌة وتذبذبات ع أخرىاالمر الذي اسفر من بٌن امور  األنسان

الى التدهور الكبٌر فً  إضافةً مإشرات التنمٌة البشرٌة ( هذا سأساالمإشرات ) ومن بٌنها بشكل 

اي  إتخاذوالعجز التام عن  أدواتاسعار النفط  والذي ٌعنً فً ظروؾ الحرب على داعش عدم اي 

، ولبٌان حجم االنجاز الوطنً على مسار التنمٌة المستدامة سنعرض هنا لوثٌقتٌن مهمتٌن حول  إجراء

 الموضوع :

 48) الم تقبل الوي نصبو الٌه( 2030: رؤٌة العراق للتنمٌة الم تدامة  األولىالوثٌقة  (1

المتحدة اإلنمابً،  األممعبر ورش عمل من تنظٌم برنامج  2018تم وضع هذه الوثٌقة فً خرٌؾ 

، و  2018فً اكتوبر/ كوردستان ٌمأقلبالشراكة مع وزارة التخطٌط فً بؽداد ووزارة التخطٌط فً 

متنوع وبٌئة م تدامة  إقتصادالعراقً ممَك  فً بلد آم  ومجتم  موَحد و إٌة فً )تتلخص هذه الر

 الحلم حول : –( وتتمحور هذه الرإٌة ، ٌنعم بالعدالة والحكم الرشٌد 

اجٌال قادرة على االبتكار واالبداع  إٌجاد أجل: بناء الروح والعقل والجسد من  األنسانبناء  .1

 واالنجاز .

ٌة األنسانالحقوق السٌاسٌة والمدنٌة و إحترامالحكم الرشٌد : مإسسات ادارٌة فاعلة تضمن  .2

 والعدالة والمساواة لجمٌع المواطنٌن امام القانون.

ي بادارة تشاركٌة قتصادسوق متنوع مول د لفرص العمل الالزمة ٌوفر مستوى الرفاه اإل إقتصاد .3

ز اإل  العراقً. قتصادما بٌن القطاع العام والخاص بما ٌعز 

ز فٌه قٌم المواطنة والتضامن واإلنجاز. .4  مجتمع آمن : مجتمع آمن ٌنعم افراده بالسالم وتتعز 

بٌبة مستدامة : توفٌر بٌبة نظٌفة آمنة مستدامة للجٌل الحالً واالجٌال المستقبلٌة من خالل توطٌن  .5

ن مستدام  فً جودة نوعٌة حٌاة البشر عنصر البٌبة فً الخطط والسٌاسات التنموٌة بما ٌحقق تحس 

فً انماط االنتاج واالستهالك والحد من تداعٌات التلوث البٌبً والتؽٌرات  إستدامةوٌضمن 

 المناخٌة.

))انتصار  2012التنمٌة الم تدامة  أهدافالوثٌقة الثانٌة هً ) التقرٌر ال وعً الول حول  (2

ثالثة عقود فال ٌمكن توقع وجود  أكثرلألوضاع القلقة التً ٌمر بها العراق منذ ارادة و  ( ، 

احصاءات دقٌقة عن مدى التقدم او التخلؾ فً هذا المسار وفً االٌجاز الصحفً التً قدم 

 نقص ذلك فً بما البٌانات، توفر فً الحاد النقص ٌعدبموجبه هذا التقرٌر ٌعترؾ بهذه الحقٌقة )

 مجال فً الحاصل ومراقبة التقدم المإشرات بناء مجال فً حقٌقٌا تحدٌا المصنفة، البٌانات

ا ؼٌر التنمٌة المستدامة أهداؾ مإشرات من ٪ 70 من ٌقرب ما) المستدامة التنمٌة أهداؾ  ٌ  حال
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 ومعدالت بالمدارس االلتحاق نسب فً تحسنا المتاحة البٌانات ُتظهر ذلك، ومع .(متوفر

ا الفقر وشهد .األطفال واألمهات ووفٌات الخصوبة ا، انخفاض   ٌ  الكبٌر االرتفاع من الرؼم على نسب

 لتوسٌع الجهود من الكثٌر وتبذل االرهاب، والحرب على االخٌر األزمة خالل الفقر معدالت فً

 تمكٌن لتعزٌز الجهود المبذولة عن فضال والمهمشٌن للفقراء ٌةجتماعاإل الحماٌة برامج شمول

المإشرات  فً التحسن بعض إلى أدى الذي االمر النساء ضد العنؾ ظاهرة من وللحد المرأة

 من به القٌام ٌتعٌن مما الكثٌر هناك ٌزال ال أنه من الرؼم على ً،جتماعاإل بالنوع الصلة ذات

( وقدر تعلق محاور هذه الدراسة سنعرض ما جاء فً هذا التقرٌر .مشاركة النساء تحسٌن حٌث

 وتحدٌدا الفقرات المتعلقة بالهدفٌن الخامس والسادس عشر :

 : 49الجن ٌ   بٌ  الم اواة :5 الهدف . أ

 أكد الدستور وقد المستدامة، التنمٌة أهداؾ تحقٌق من عوامل ةأحدو هً الجنسٌن بٌن المساواة إن -

وتعزٌز  ،المرأة ضد التمٌٌز أشكال على مبدأ القضاء على التنموٌة الوطنٌة والوثابق العراقً

 الحكومة وأقرت ،المرأة ضد العنؾ بقضاٌا اهتماما خاصا العراق أولى وقد .الجنسٌن بٌن المساواة

 تأصدر 2018 عام وفً ،المرأة العنؾ ضد لمناهضة األولى الوطنٌة ستراتٌجٌةاإل 2013عام 

 تنفٌذا 38 رقم بالبشر تجاراإل قانون مكافحة 2012 عام فً شرع كما الثانٌة، الوطنٌة ستراتٌجٌةاإل

 الملحق البروتوكول الحدود عبر الجرٌمة المنظمة لمكافحة المتحدة األمم ٌةإتفاقب ات العراقلتزامإل

 واألطفال . النساء وخاصة بالبشر تجاراإل بمكافحة ).الخاص

 وزارة لدى وقد سجلت العراقٌة المرأة منها تعانً التً المشكالت من النساء ضد العنؾ ٌزال ما -

 من والنساء الفتٌات لها تتعرض العنؾ التً من مختلفة أشكال عن بالغاإل حاالت من عدد الداخلٌة

 حلول وضع تستلزم والتً المقتوالت النساء االتً ضحاٌا الجدول وٌظهر .وخارجها االسرة داخل

على  ،كوردستان ٌمأقل عدا العراق محافظات فً العراقٌة المرأة ضد نتهاكاتهذه اإل من للحد ةؤجلع

 القانونٌة اتإجراءعدة  تإتخذ العراقٌة الحكومة ان بالذكر وجدٌر .انخفاضها تؤشٌر من الرؼم

 العنؾ من والطفل االسرة لحماٌة اللجنة العلٌا شكلت عام ففً الظاهرة، هذه لمواجهة والمإسسٌة

 مثل مختلفة وزارات من أعضاء ضمت والتً 2009لسنة  80 الدٌوانً االمر بموجب االسري

 .الحكومٌة ؼٌر المنظمات بعض عن وممثلٌن العالً والتعلٌم والصحة والعمل والعدل الداخلٌة

 التابعة لوزارة (االسري العنؾ من والطفل االسرة حماٌة مدٌرٌةتؤسٌس  اهم توصٌاتها وكانت

 .نفسه العام وفً نالجنسٌ كال من ومنتسبٌن ضباط تضم والتً الداخلٌة(

 18 بعمر تزوجن  الالتً النساء نسبة تبلػ اذ بخاصة، النساء بٌن منتشرا المبكر التزوٌج ٌزال ما -

 فقر زٌادة مع النسبة وترتفع  .ؤكبر ف سنة 18 بعمر إمرأة % 7.2 و ،إمرأة % 27.9 ؤقلف سنة

 لعام المإشرات متعدد المسح بحسب19 االؼنى السكانٌة الفبة فً معدالتها أدنى تبلػ بٌنما ، االسرة

2018  

 األرتقاءو العمل، مجال فً السٌما المرأة وتمكٌن مشاركة فرص امام جدٌة عقبات هناك تزال ما -

 13.0 منخفضة للمرأة ٌةقتصادالمشاركة اإل تزال ما اذ .والخاصة العامة المإسسات فً اإلداري

 2018 عام  بٌانات بحسب 31.0% الى  النساء بٌن البطالة معدل ٌرتفع فٌما ،%

 تحسنها من الرؼم  على المساواة، عن بعٌدة التعلٌم مستوٌات فً األوالد الى البنات نسبة تزال ما -

 التعلٌم فً % 85 ومن . 2016عام  % 98 الى 2011 عام االبتدابً التعلٌم فً % 94 من

 عامً بٌن % 92 الى % 81 من الجامعً وفً  التعلٌم التوالً، على للعامٌن ،% 93 الى الثانوي

، اال ان  العراق للمرأةعلى الرؼم من هٌمنة الثقافة الذكورٌة عل المشهد التنموي 2015 -2011

عبر سلسلة من التشرٌعات  المرأةاعتمد مقاربة تقوم على ما ٌمكن تسمٌته التمٌٌز اإلٌجابً لصالح 
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قدمتها نظام الكوتا فً مجلس النواب ومجالس المحافظات التً ضمنت تمثٌال موالقوانٌن، فً  

العاملة منها  للمرأة% فً المإسسات التشرٌعٌة. ومنحت القوانٌن امتٌازات  25ا ال ٌقل عن نسابٌ

 اجازات االمومة والمصاحبة الزوجٌة واجازة العدة )ما بعد وفاة الزوج( وجمٌعها براتب تام.

 

 : 50القوٌة  والمؤ  ات والعدل ال الم : 16 الهدف . ب

 الذكور، البالؽٌن من 1480 بٌنهم شخصا، 1983 بحوالً العمد القتل ضحاٌا عدد قدر 2016 عام فً -

  ذكرا 53 بٌنهم األطفال عدد بلػ فٌما االناث، من 86 و

 الذكور، البالؽٌن من1480 بٌنهم شخصا، 1983 بحوالً العمد القتل ضحاٌا عدد قدر 2016 عام فً -

موقع  قدر انثى فٌما 48  /ذكرا  53 بٌنهم األطفال عدد بلػ فٌما االناث، من 86 و

(iraqbodycount) نتٌجة شخص ألؾ 200 بحوالً 2017 – 2003 للمدة العراقٌٌن الضحاٌا عدد 

 )اإلرهابٌة والعسكرٌة بالعملٌات المرتبط العنؾ

 مبات تعرضت ٌة عندمااألنسان االنتكاسات أكبر  من ةأحدو العراق شهد 2014 ٌولٌوحزٌران  بعد -

 عن مسإوال أصبح الذي داعش تنظٌم من قبل بالبشر إتجار لعملٌات والمسٌحٌات االٌزٌدٌات الفتٌات

 ضحاٌا عدد بلػ 2016 عام وفً .المعاصر تارٌخه فً شهدها العراق بالبشر إتجار عملٌة أكبر 

 فتاة 15 بٌنهن العراقٌة ، الداخلٌة وزارة بحسب شخصا 153حوالً  بالبشر تجاراإل

 كوردستان( ٌمأقلبالبشر ) عدا  تجارالعمد وضحاٌا اإل( عدد ضحاٌا القتل من االناث 7جدول )
 

 2017 2016  التفصٌل

 سنة 18اناث دون سن 

 42 53 القتل العمد

 3 3 القتل ؼسال للعار

 2 2 بالبشر تجارضحاٌا اإل

 ؤكثرسنة ف 18اناث بعمر 

 296 332 القتل العمد

 29 33 القتل العمد ؼسال للعار

 19 13 بالبشر تجارضحاٌا اإل
المصدر: جمهورٌة العراق / وزارة التخطٌط / الجهاز المركزي لإلحصاء / التنمٌة المستدامة نحو تمكٌن افضل للنساء 

  19ص  2018والفتٌات / بؽداد 

 الجسدٌة مواجهة الصدمات على عملتا كوردستان ٌمأقل وحكومة االتحادٌة الحكومة أن بالذكر وجدٌر -
 على العمل عن فضال اإلرهابٌة، سٌطرة التنظٌمات تحت عشن الالتً النساء لهن تعرضت التً والنفسٌة
 .ةثبوتٌ وثابق لهم تتوافر ولم ثناءاأل تلك فً المولودٌن لألطفال القانونٌة األوضاع معالجة

 الجسدي العقاب  ذلك فً بما األطفال، لتؤدٌب العنؾ إستخدام بؤولوٌة واسع اعتقاد هناك ٌزال ما -
 األطفال % من80حوالً فإنَّ  أعدتها الٌونسٌؾ دراسة وبحسب النفسً، والعدوان اللفظً والترهٌب
 . )المدرسة أو البٌت فً سواء)ضدهم الموجه العنؾ من نوعا اختبروا

 عن الصادرة المفتوحة  الموازنة شفافٌة مإشرل تقرٌر وبحسب جدٌة مشكالت ٌواجه العراق ٌزال ما -
 .درجة 100 أصل من فقط درجات  3على  العراق حصل فقد 2015 لعام الدولٌة الموازنة شراكة
 عن كثٌرا   وٌقل الموازنة شفافٌة مإشر متطلبات ال تلبً التً المجموعة ضمن ٌزال ما فهو وبذلك

شفافٌة  لتقوٌم عام بمتوسط تحظى التً الدول فإن المإشر وبحسب نقطة، 45والبالػ  العالمً المتوسط
  .العامة موازنتها عرض فً بالكفاٌة تتسم ال دوال   تعد درجة 61 من أقل الموازنة

 المراتب ٌحتل وهو 2005عام فمنذ الفساد، مدركات مإشرات وفق على جدا متدنٌة مكانة العراق ٌحتل -
 .األخٌرة
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 األطفال نسبة بلؽت 2011 عام ففً الكامل، الشمول من وٌقترب العراق فً مرتفعا الموالٌد تسجٌل ٌعد -
 العالمً المتوسط تفوق وهً % 99.2القٌد المدنً  فً والداتهم سجلت الذٌن الخامسة سن دون
 % 71البالػ

 20 بٌنهم ًعالمواإل الصحفً  عملهم أداء محاولتهم سٌاق فً حٌاتهم صحفٌا 29 فقد 2015 عام فً -
هناك  ٌكن لم ،( 2017صحفٌاعام  16 بلػ ثم 2016 عام 15 الى العدد انخفض (الموصل فً صحفٌا
 العراقٌة الوطنٌة ذلك تشكلت) اللجنة فً لكن .العقاب من اإلفالت ومكافحة الصحفٌٌن لحماٌة فاعلة آلٌات
 حماٌة مراقبة عاتقها على لتؤخذ العدل، وزارة العقاب( برباسة من اإلفالت ومكافحة الصحفٌٌن لحماٌة

الرسمٌة  والتقارٌر المعلومات تؤمٌن عن فضال تنالهم، التً والتهدٌدات عن المخاطر بالغواإل الصحفٌٌن
 تشكٌل تم فً الوزارة عالمواإل العامة العالقات ومدٌرٌة الداخلٌة وزٌر من وبمبادرة .الموضوع حول
اإلرهاب و  مكافحة مدٌرٌة :مدٌرٌات ثالث متض والتً الداخلٌة وزارة فً الخاصة التحقٌق وحدة

 الخاصة القضاٌا كل متابعة بمهمة لتقوم ،عالمواإل العالقاتمدٌرٌة  ،األنسان حقوق مدٌرٌة الجرٌمة،
 فً وزارة مركزها وٌكون والصحفٌة ٌةعالماإل المإسسات فً والعاملٌن ٌٌنعالمبالصحفٌٌن واإل

 الشرطة .  قٌادات عبر المحافظات كل فً وجود ولها بؽداد فً الداخلٌة
 ٌقع العراق فان سٌدنً   وجامعة والسالم قتصاداإل معهد ٌصدره الذي العالمً السالم مإشر بحسب -

 ارتفاع نتٌجة الدلٌل؛ شملها دولة 163 بٌن من160 وبالمرتبة للسالم، المرتفع التهدٌد ذات الدول ضمن
 من وؼٌرها اإلرهابٌة العملٌات وقوع تإحتماالو والنزوح الناتجة عنها والوفٌات العنؾ مإشرات
 المحلً اإلجمالً الناتج من كنسبة للعنؾ ٌةقتصاداإل التكلفة وتقدر .الدلٌل علٌها ٌعتمد التً المإشرات

 للعنؾ. المباشرة وؼٌر المباشرة التكالٌؾ ٌتضمن والذي % 51 بحوالً
 
 

 المبحث الثالث : . أ

التنمٌة الم تدامة الخامس وال ادس  أهدافالم لب األول : م احات العمل المشتركة بٌ   .أ 

 1325عشر والقرار 

وهدفً التنمٌة المستدامة الخامس والسادس عشر بجملة من المإشرات وقد  1325ٌشترك القرار  -

ٌتطابق الكثٌر منها مما ٌثبت تكامل ؼاٌات ومقاصد القرار والهدفٌن ولعل مرد ذلك من بٌن امور 

حقوقه  إحترامحماٌته و – األنسانالذي عمل علٌه القرار والهدفٌن وهو  أحدالهدؾ الو أخرى

ات سابقة صادرة إعالنٌات وقرارات وإتفاقمن  خرىكذلك فان الصكوك األ –عزٌزها وانفاذها وت

االلفٌة او تلك التً لم ٌتم  إعالنثٌات القرار او بء تلك التً جاءت بحٌة سوااألممعن المنظومة 

 االشارة الٌها هً نفسها وعلٌه سنتوقع مإشرات متشابهة الى حد كبٌر.

وهدفً التنمٌة المستدامة  1325فٌه بادراج كل المإشرات المتعلقة بالقرار الجدول التالً قمنا  -

 الخامس والسادس عشر، وٌمكن من خالله تلمس هذه العالقة :
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 16مإشرات الهدؾ  5مإشرات الهدؾ   1325مإشرات القرار 

.مإشرات قٌاس مستوى تمثٌل 1.1
النساء فً الحوكمة الوطنٌة ومواقع 

 صنع القرار:
النسبة المبوٌة لمشاركة النساء فً  -

 .مجلس النواب
لمبوٌة لمشاركة النساء فً النسبة ا -

 الحكومات.
النسبة المبوٌة لمشاركة النساء فً  -

 القضاء.
لمبوٌة لمشاركة النساء فً النسبة ا -

الحٌاة السٌاسٌة سواء كناخبة أو 
 كمرشحة.

. مإشرات قٌاس مستوى تمثٌل 1.2
النساء فً مفاوضات السالم 

 وعملٌات بناء السالم:
بٌن  المرأةالنسبة المبوٌة  لتمثٌل  -

المفاوضٌن والوسطاء فً 
 مفاوضات السالم الرسمٌة.

النسبة المبوٌة لتمثٌل النساء فً  -
 البعثات المٌدانٌة

ٌات السالم تفاقالنسبة المبوٌة إل -
المتضمنة ألحكام محددة لتحسٌن 

 أمن النساء وأوضاعهن.
مإشرات قٌاس مستوى منع  1.3

 المرأةجمٌع أشكال العنؾ ضد 
 خاصة العنؾ الجنسً:

عدد النساء ضحاٌا جرابم العنؾ  -
 الجنسً.

عدد مرتكبً جرابم العنؾ  -
 الجنسً ضد النساء.

أصناؾ الجرابم المرتكبة ضد  -
 النساء.

 إنتهاكاتعدد حاالت التبلٌػ عن  -
 لحقوق النساء.

عدد إحاالت مرتكبً جرابم العنؾ  -
 جنسً ضد النساء على التحقٌق.ال
.مإشرات قٌاس مستوى رصد 1.4

 للنساء: األنسانحقوق  إنتهاكات
عدد النساء الالتً تم ترشٌحهن  -

لشؽل مناصب مفاوضات فً 
الهٌبات الوطنٌة المعنٌة بحقوق 

 .األنسان
مجموع النساء الالتً تم تعٌٌنهن  -

فً مناصب مدٌرات فً الهٌبات 
 .األنسانالوطنٌة المعنٌة بحقوق 

ما إذا كان ثمة أطر قانونٌة  ٔ-ٔ-٘
تعزٌز وإنفاذ  أجلقابمة، أم ال، من 

ورصد المساواة وعدم التمٌٌز على 
 الجنس أساس

نسبة النساء المعاشرات  ٔ-ٕ-٘
والفتٌات فً الخامسة عشرة وما فوق، 

عنؾ بدنً أو جنسً الالتً تعرضن ل
حالً أو سابق، خالل  عشٌرأو نفسً 

االثنً عشر شهرا  السابقة، مصنفة 
 بحسب شكل العنؾ والعمر 

نسبة النساء والفتٌات فً  ٕ-ٕ-٘
الخامسة عشرة وما فوق الالتً 

 أشخاصتعرضن لعنؾ جنسً من 
ؼٌر العشٌر، خالل االثنً عشر شهرا  
السابقة، بحسب العمر ومكان حدوث 

 العنؾ
راوح نسبة النساء الالتً تت ٔ-ٖ-٘

سنة، والالتً  24و  20أعمارهن بٌن 
تزوجن أو ارتبطن بقرٌن قبل بلوغ 
سن الخامسة عشرة وقبل بلوغ سن 

 الثامنة عشرة
نسبة الفتٌات والنساء الالتً  ٕ-ٖ-٘

عاما ،  49و  15تتراوح أعمارهن بٌن 
والالتً خضعن لعملٌة تشوٌه/بتر 

 التناسلٌة، بحسب العمر عضاءاأل
المخصص نسبة الوقت  ٔ-ٗ-٘
الرعاٌة ؼٌر  أعمالالمنزلٌة و عماللأل

المدفوعة األجر، بحسب الجنس 
 والعمر والمكان

نسبة المقاعد التً تشؽلها  ٔ-٘-٘
ات الوطنٌة، مجلس النوابالنساء فً )أ( 

 و )ب( الحكومات المحلٌة
نسبة النساء فً المناصب  ٕ-٘-٘

 اإلدارٌة
نسبة النساء الالتً تتراوح  ٔ-ٙ-٘

سنة  49سنة و  15بٌن أعمارهن 
والالتً ٌتخذن بؤنفسهن قرارات 
مستنٌرة بشؤن العالقات الجنسٌة، 

وسابل منع الحمل، والرعاٌة  إستخدامو
 المتعلقة بالصحة اإلنجابٌة

عدد البلدان التً لدٌها قوانٌن  ٕ-ٙ-٘
تكفل حصول النساء والرجال  أنظمةو

على  ؤكثرسنة ف 15الذٌن فً سن 
علومات والتثقٌؾ خدمات الرعاٌة والم

فً مجال الصحة الجنسٌة واإلنجابٌة 

عدد ضحاٌا القتل العمد لكل  ٔ-ٔ-ٙٔ
نسمة، بحسب العمر ونوع  100 000
 الجنس

الوفٌات المتصلة بالنـزاعات  ٕ-ٔ-ٙٔ
نسمة، بحسب العمر  100 000لكل 

 والسبب والجنس
نسبة السكان الذٌن تعرضوا  ٖ-ٔ-ٙٔ

النفسً أو الجنسً  البدنً أو للعنؾ
 خالل االثنً عشر شهرا السابقة

ان الذٌن ٌشعرون نسبة السك ٗ-ٔ-ٙٔ
لهم على األقدام تجو باألمان عند

بمفردهم فً أنحاء المنطقة التً 
 ٌعٌشون فٌها

نسبة األطفال الذٌن تتراوح  ٔ-ٕ-ٙٔ
سنة  17ة و أحدأعمارهم بٌن سنة و

والذٌن تعرضوا ألي عقاب بدنً و/أو 
اعتداء نفسً من جانب مقدمً الرعاٌة 

 فً الشهر السابق
بالبشر  تجارعدد ضحاٌا اإل ٕ-ٕ-ٙٔ
نسمة، بحسب الجنس  100 000لكل 

 ستؽاللاإل والعمر وشكل
نسبة الشابات والشبان الذٌن  ٖ-ٕ-ٙٔ

 29سنة و  18تتراوح أعمارهم بٌن 
ؾ الجنسً قبل سنة الذٌن تعرضوا للعن

 عشرة سن الثامنة
نسبة ضحاٌا العنؾ خالل  ٔ-ٖ-ٙٔ

االثنً عشر شهرا السابقة الذٌن أبلؽوا 
عما تعرضوا له من إٌذاء إلى السلطات 

تسوٌة  آلٌاتالمختصة أو ؼٌرها من 
 رسمٌا  النـزاعات المعترؾ بها 

المحتجزون ؼٌر المحكوم  ٕ-ٖ-ٙٔ
 علٌهم كنسبة من مجموع السجناء

للتدفقات  آلٌةالقٌمة اإلجم ٔ-ٗ-ٙٔ
ؼٌر المشروعة الداخلة  آلٌةالم

لدوالرات  آلٌةوالخارجة )بالقٌمة الح
 الوالٌات المتحدة(

نسبة األسلحة المضبوطة أو  ٕ-ٗ-ٙٔ
ت  المعثور علٌها أو المسلّمة التً تحرَّ
سلطة مختصة عن مصدرها ؼٌر 
المشروع/ظروفها أو تثّبتت من ذلك، 

 الدولٌةتمشٌا  مع الصكوك 
الذٌن اتصلوا  شخاصنسبة األ ٔ-٘-ٙٔ

بمسإول حكومً  قلة على األأحدمرة و
ودفعوا رشوة لمسإول حكومً، أو طلب 
منهم أولبك المسإولون الحكومٌون دفع 
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مجموع عدد الهٌبات الوطنٌة  -
، وهل هً األنسانالمعنٌة بحقوق 

 مطابقة لمبادئ أم ال؟
.مإشرات قٌاس مستوى مدى 1.5

تماشً القوانٌن الوطنٌة فً حماٌة 
 مع المعاٌٌرالدولٌة: المرأة

عدد القوانٌن التً تطورت فً  -
فً  المرأةاتجاه إلؽاء التمٌٌز ضد 

 مجاالت:
 حقوق المٌراث•
 العنؾ الجنسً والجنسانً.•
 الحقوق المتصلة بالزواج.•

.مإشرات قٌاس مستوى زٌادة 1.6
إمكانٌة حصول النساء الالتً انتهكت 

 حقوقهن على العدالة:
عدد الحاالت التً تم التحقٌق فٌها  -

 بالنسبة لعدد الحاالت المبلػ عنها.
عدد الحاالت التً صدرت فً  -

شؤنها أحكام بالنسبة إلى عدد 
 الت التً تم فٌها التحقٌق.الحا

األحكام الصادرة فً جرابم العنؾ  -
 ضد النساء والفتٌات.

عدد ساعات التدرٌب للتصدي  -
لحاالت العنؾ الجنسً للمسبولٌٌن 

 فً القضاء والشرطة والجٌش.
.مإشرات قٌاس مستوى تلبٌة 2.1

االحتٌاجات الخاصة بالصحة 
 اإلنجابٌة للنساء والفتٌات:

سٌة بالنسٌة الى عدد الوفٌات النفا -
 الموالٌد االحٌاء.

عدد االطفال حسب الجنس  -
المسجلٌن فً التعلٌم االبتدابً 
 بالنسٌة إلى مجموع عدد األطفال.

عدد االطفال حسب الجنس  -
المسجلٌن فً التعلٌم الثانوي 
 بالنسٌة إلى مجموع عدد األطفال.

.مإشرات قٌاس مستوى معالجة 2.2
 إعادةبرامج نزع السالح والتسرٌح و

 االدماج الحتٌاجات النساء:
النسبة المبوٌة التً تلقتها النساء  -

والفتٌات من استحقاقات نقدٌة فً 
 برامج التعوٌض.

لمبوٌة التً تلقتها النساء النسبة ا -
والفتٌات من استحقاقات نقدٌة فً 

 برامج نزع السالح.
النسبة المبوٌة لالستحقاقات النقدٌة  -

النسٌة الممنوحة للنساء والفتٌات ب
 إلى مجموع االستحقاقات

 على نحو كامل وعلى قدم المساواة
)أ( نسبة مجموع المزارعٌن  1-أ-5

الذٌن ٌمتلكون أراض زراعٌة أو لدٌهم 
 راضًحقوق مضمونة فً األ

الزراعٌة، بحسب الجنس؛ و )ب( 
 أصحاببٌن المالّك أو  المرأةحصة 

 الزراعٌة، راضًالحقوق فً األ
 بحسب نوع الحٌازة

نسبة البلدان التً ٌكفل فٌها  2-أ-5
القانونً )بما فً ذلك القانون  طاراإل

المساواة فً الحقوق  للمرأةالعرفً( 
و/أو السٌطرة  راضًفً ملكٌة األ

 علٌها
نسبة األفراد الذٌن ٌملكون  1-ب-5

 الهاتؾ المحمول، حسب نوع الجنس
نسبة البلدان التً لدٌها نظم  1-ج-5

لتخصٌص وتتبع المخصصات العامة 
المرصودة للمساواة بٌن الجنسٌن 

 المرأةوتمكٌن 

 رشوة، خالل االثنً عشر شهرا السابقة
التجارٌة التً  عمالنسبة األ ٕ-٘-ٙٔ

بمسإول  قلة على األأحداتصلت مرة و
حكومً ودفعت رشوة إلى مسإول 
حكومً أو طلب منها أولبك 
المسإولون الحكومٌون دفع رشوة، 

 خالل االثنً عشر شهرا السابقة
النفقات الحكومٌة الربٌسٌة  ٔ-ٙ-ٙٔ

كنسبة من المٌزانٌة األصلٌة المعتمدة، 
بحسب رموز  بحسب القطاع )أو
 المٌزانٌة أو ما شابه(

لراضٌن عن نسبة السكان ا ٕ-ٙ-ٙٔ
تجربتهم األخٌرة فً االستفادة من 

 الخدمات العامة
نسبة الوظابؾ )بحسب  ٔ-٤-ٙٔ

ذوي  شخاصالعمر، والجنس، واأل
اإلعاقة، والفبات السكانٌة( فً 
المإسسات العامة )الهٌبات التشرٌعٌة 
الوطنٌة والمحلٌة، والخدمة العامة، 
والسلطة القضابٌة( مقارنة بمستوٌات 

 الصعٌد الوطنًالتوزٌع على 
نسبة السكان الذٌن ٌعتقدون  ٕ-٤-ٙٔ

أن صنع القرار عملٌة شاملة للجمٌع 
وملبٌة لالحتٌاجات، بحسب الجنس 

 والعمر واإلعاقة والفبة السكانٌة
نسبة عضوٌة البلدان النامٌة  ٔ-٨-ٙٔ

فً المنظمات الدولٌة وحقوقها فً 
 التصوٌت فً تلك المنظمات

ن نسبة األطفال دون س ٔ-١-ٙٔ
الخامسة الذٌن ُسجلت والداتهم فً قٌد 

 السجل المدنً، بحسب العمر
عدد ما تم التحقق منه من  ٔ-ٓٔ-ٙٔ

حاالت القتل، واالختطاؾ، واالختفاء 
القسري، واالحتجاز التعسفً، 
والتعذٌب للصحفٌٌن والعاملٌن فً 

ً المرتبطٌن بهم عالمالوسط اإل
والنقابٌٌن والمدافعٌن عن حقوق 

ل االثنً عشر شهرا خال األنسان
 الماضٌة

عدد البلدان التً تعتمد  ٕ-ٓٔ-ٙٔ
وتطبق ضمانات دستورٌة و/أو 
تشرٌعٌة و/أو سٌاساتٌة إلطالع 

 الجمهور على المعلومات
وجود مإسسات وطنٌة  1-أ-16

وفقا لمبادئ  األنسانمستقلة لحقوق 
 بارٌس

نسبة السكان الذٌن أبلؽوا عن  1-ب-16
تعرضهم شخصٌا لممارسات تمٌٌزٌة أو 
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تحرش خالل االثنً عشر شهرا السابقة 
ألسباب ٌحظر القانون الدولً لحقوق 

 هاأساسالتمٌٌز على  األنسان

 

 

  المرأةات الدولٌة لجمهورٌة العراق فً مجال حقوق لتزامالم لب الثانً : اإل .ب 

بطٌؾ واسع من المعاهدات حٌث انه ومنذ  للمرأةٌة األنسانالمعٌاري الدولً للحقوق  طارٌتمٌز اإل -

ٌة أساسٌات إتفاقحٌث انه طرؾ فً ثمانً  األنسانوقت مبكر انخرط فً مسار الحماٌة الدولٌة لحقوق 

م تقارٌره الدورٌة بانتظام الى حد ما ، وقدر إتفاقمن مجموع تسع  األنسانفً مجال حقوق  ٌات  وقد 

 ة علٌها:ؤدقوتوارٌخ المص آلٌةٌات التتفاقٌمكن االشارة الى اإل للمرأةٌة األنسانتعلق االمر بالحقوق 

 ت المعاهدة امنضمتارٌخ التصدٌق، تارٌخ اإل

  .1 ٌة والثقافٌة جتماعٌة واإلقتصادالعهد الدولً الخاص بالحقوق اإل 1971ٌناٌر  25

  .2 العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة 1971ٌناٌر  25

  .3   المرأةٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد إتفاق  1986أؼسطس  13

 لٌس طرفا فٌه
ٌة القضاء على جمٌع اشكال التمٌٌز ضد إتفاقالبروتوكول الملحق ب

 المتعلق بقبول صالحٌة استالم الشكاوى الفردٌة المرأة
4.  

  .5  -ذوي اإلعاقة  شخاصٌة حقوق األإتفاق  2013مارس  20

  .6 ٌة حقوق الطفلإتفاق -ٌة حقوق الطفل إتفاق  1994ٌونٌو  15

  .7 ٌة الدولٌة للقضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز العنصري تفاقاإل 1970ٌناٌر  14

  .8 1953لعام  للمرأةٌة الحقوق السٌاسٌة إتفاق لٌس طرفا فٌها 

  .9 1957المتزوجة لعام  المرأةٌة جنسٌة إتفاق لٌس طرفا فٌها 

 لٌس طرفا فٌها 
الزواج ٌة الموافقة على الزواج والحد األدنى لسن الزواج وتسجٌل إتفاق
 1962لعام 

10.  

 

ٌة المتعلقة بشكل مباشر بحقوق ساسٌات منظمة العمل الدولٌة األإتفاقفً  أٌضا  العراق طرؾ  -

 كل من  : للمرأة األنسان

 1963آب  28ام نضمتارٌخ اإل –( 100)رقم  1951ٌة المساواة فً األجر، إتفاق (1

 15ام نضم( تارٌخ اإل111)رقم  1958والمهنة(،  ستخدامٌة المتعلقة بالتمٌٌز )فً اإلتفاقاإل (2

 . 1959حزٌران 

 .1985شباط  13ام نضم( تارٌخ اإل138)رقم  1974ٌة الحد األدنى للسن، إتفاق (3

 .المرأةالى مشاركات فً جمٌع المإتمرات العالمٌة المتعلقة ب إضافة -

تلقى العدٌد من  الدوري الشامل وقد ستعراضكانت حاضرة فً اإل للمرأةٌة األنسانالحقوق  -

ه إستعراضتوصٌة فً  29من المجتمع الدولً ، تم قبول   للمرأة األنسانالتوصٌات تتعلق بحقوق 

.منها ما ٌخص الهدؾ الخامس : ))تمكٌن وتحسٌن وضع النساء  -هو الثانً  – 2014االخٌر  عام 

كل القطاعات والحق من التمٌٌز وضمان التمثٌل المتساوي فً  آلٌةوالفتٌات من خالل خلق بٌبة خ

javascript:__doPostBack('ctl00$PlaceHolderMain$dgReports$ctl00$ctl02$ctl00$ctl00','')
javascript:__doPostBack('ctl00$PlaceHolderMain$dgReports$ctl00$ctl02$ctl00$ctl00','')
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ً باالخص جرابم جتماعفً التعلٌم فضال عن معالجة قضاٌا مثل العنؾ المبنً على النوع اإل

وتنفٌذ سٌاسات وطنٌة لحماٌة  إعتمادالتناسلٌة االنثوٌة وزواج االطفال و عضاءالشرؾ وتشوٌه األ

ضد اي  األنسانتامدافعات عن حقوق  إشراكمن خالل عملٌة شاملة وتشاركٌة بما فً ذلك  المرأة

شكل من اشكال التمٌٌز او العنؾ الذي ٌرتكب اما فً االماكن العامة او فً المنازل وتعزٌز الجهود 

الرامٌة الى تمكٌن الفتٌات فً المناطق الرٌفٌة من االلتحاق بالمدارس وؼٌرها من المإسسات 

 51التعلٌمٌة ((

ومكتب ربٌس جمهورٌة  للمرأةالمتحدة  األممفاهم بٌن مكتب توقٌع مذكرة تتم  2019نٌسان  17فً  -

 .المرأةالعراق فً مجال المساواة الجندرٌة وتمكٌن 

 

 الم لب الثالث : بٌئة تحقٌق ال الم والتنمٌة الم تدامة فً العراق الفرص والتحدٌات  .ج 

محور البٌبة المإسساتٌة سنقوم بتناول هذا البند عبر محاور ) محور البٌبة القانونٌة والمعٌارٌة و  -

ٌة جتماعٌة واإلقتصادومحور  السٌاسات( آخذٌن بنظر االعتبار الجوانب السٌاسٌة والمدنٌة واإل

 والثقافٌة(

 : الوض  القانونً والمعٌاري (1

ٌشكل عمق التقالٌد واالرث القانونً فً العراق فرصة كبٌرة لما ٌمكن له من البناء  الفرص : .1.1

خطوات على طرٌق التنمٌة المستدامة  إتخاذونبذ العنؾ والمباشرة ب علٌه باتجاه كل من السلم

.. ان وجود دستور دابم ) رؼم المالحظات علٌه( ومنظومة قانونٌة رصٌنة بدءا من قانون 

االحوال الشخصٌة والقانون المدنً وقانون العقوبات واصول المحاكمات الجزابٌة ومكافحة 

كبٌرة رؼم المالحظات هنا وهناك حول هذه القوانٌن ، كما بالبشر ...الخ ٌعتبر فرصة  تجاراإل

ته على ؤدقمن خالل مص األنسانان انخراط العراق ضمن منظومة الحماٌة الدولٌة لحقوق 

ً األنسانوالقانون  األنسانٌة فً القانون الدولً لحقوق ساسٌات األتفاقمجموعة كبٌرة من اإل

ا معٌارا مهما ٌمكن من خالله ترسٌم عمل إطار أٌضا  ه النسبً بها ٌوفر إلتزامالدولً و

 المإسسات العاملة من خالل السٌاسات والخطط .

ٌؾ مع الحاجات المتجددة للحٌاة التحدٌات  .1.2 : ان ؼالبٌة القوانٌن العراقٌة قدٌمة وصعبة التك 

المدنٌة ...حٌث ان اؼلبها تم صٌاؼتها بظروؾ تختلؾ تماما عن ما نعٌشه اآلن ومن جهة 

القرار باتجاه ترسٌخ او البقاء على هذه القوانٌن  أصحابناك توجه لعدد كبٌر من ه أخرى

الى التعرض الى العناصر التقدمٌة منها خصوصا فً قانون االحوال الشخصٌة وقوانٌن  إضافة

الوزاررات المختلفة او االطر المعٌارٌة المتعلقة بضوابط االستثمار فً البالد وتلك المتعلقة 

زابدة لألستثمار االمر الذي ٌشٌر الى وجود فجوات كبٌرة ٌمكن للفساد ان ٌجد مرتعا بالدوابر ال

خصبا له فٌها . كما ان المآخذ على الدستور وصعوبة تؽٌٌره ٌمثل تحدٌا آخر ... ان النقص 

مزٌد من التشوه على الوضع القانونً ومن ذلك  إٌجادالتشرٌعً واضح جدا وٌضؽط باتجاه 

تجرم العنؾ االسري بل ان هناك مواد تبٌحه فً قانون العقوبات على سبٌل عدم وجود قوانٌن 

تلك التً نص علٌها الدستور تمثل تحدٌا كبٌرا  قل، ان النقص فً القوانٌن على األ 52المثال 

قوانٌن التؤسٌس الدٌمقراطً  إستكمالالى ضرورة التعدٌل لكثٌر من مواد هذه القوانٌن و إضافة

كقوانٌن الحصول على المعلومات او التظاهر السلمً وقانون انتخابات ثابت وقانون احزاب ال 

ٌتم تفصٌله على القابضٌن على السلطة بدل ان تقوم هذه االحزاب بتكٌٌؾ حالتها استنادا 

 للقانون.
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 البٌئة المؤ  اتٌة : (2

الفرصة الكبرى تتعلق بطبٌعة النظام السٌاسً كونه نظام برلمانً اتحادي االمر الذي الفرص :  .2.1

 أعضاءان هذا النظام سٌتجٌب الى حاجات الشعب كون ممثلٌه هم  أخرىٌعنً من بٌن امور 

داخل البلد ٌمثل فرصة لتحقٌق  األنسان... كما ان وجود مإسسات معنٌة بحقوق  مجلس النواب

 األنسانالتنمٌة المستدامة ومن ذلك لجنة حقوق  أهداؾو  1325القرار  ما ٌمكن من محاور

والوحدات االدارٌة المعنٌة بحقوق   المرأةواالسرة والطفولة و دابرة تمكٌن  المرأةالنٌابٌة ولجنة 

الى اقسام الجندر فً  إضافةفً جمٌع الوزارات والهٌبات ؼٌر المرتبطة بوزارة  األنسان

 المرأةومنظمات المجتمع المدنً المعنٌة ب األنسانالوزارات ووجود المفوضٌة العلٌا لحقوق 

 والسالم .

وطبٌعة النظام  مجلس النوابالتحدي الكبٌر فً الجانب المإسساتً ٌتعلق اوال بالتحدٌات :  .2.2

كبٌرة تهٌمن علٌه احزاب االنتخابً حٌث انه ونتٌجة لهذا النظام فقد افرز برلمان بكتل 

كما ان التمثٌل النسوي فً  مجلس النواببتوجهات دٌنٌة وال وجود عملٌا  لكتلة نسابٌة داخل هذا 

وهذا التمثٌل  أكثرالكوتا وبدونه سٌكون تمثٌل النساء متدنٌا  إطارالزال ضمن  مجلس النواب

او الدوابر ما دون ذلك .  المتدنً ٌنسحب الى تواضع هذا التمثٌل سواء على مستوى الوزارات

خصوصا بعد الؽاء  المرأةمإسسٌة تتابع الملفات المتعددة المتعلقة ب آلٌةالى عدم وجود  إضافة

.. كما ان المفوضٌة العلٌا  2016فً موجة االصالحات لعام  المرأةوزارة الدولة لشإون 

الى  إضافةلمفترضة . فً العراق الٌمثل فٌها العنصر النسوي بموجب الكوتا ا األنسانلحقوق 

ان منظمات المجتمع المدنً المعنٌة بحقوق النساء التزال تعانً كحال باقً المنظمات من 

القضاٌا المتعلقة بالتموٌل والدعم والتعاون مع المإسسات الحكومٌة وهً بهذا المجال فانها 

امة ، وال تزال التنمٌة المستد أهداؾو 1325تعانً كثٌرا لتحقٌق ما ٌمكن ضمن محاور القرار 

الحكومٌة ال تنظر الى منظمات المجتمع المدنً كشركاء وانما فً احٌان  طراؾالكثٌر من األ

 كثٌرة كؤنداد  مما ٌقوض الكثٌر من الفرص.

 

 الجوانب المتعلقة بال ٌا ات واالنفاو: (3

من ه لمجموعة إعتمادمثل العراق فً  –فً المنطقة  قلعلى األ –ال نعتقد ان بلدا  الفرص : .3.1

 األنسانفً هذا المجال ابتداءا من الخطة الوطنٌة لحقوق  برزالخطط واالسترتٌجٌات فهو األ

او خطة التنمٌة الوطنٌة للسنوات  1325ا بالخطة المتعلقة بتنفٌذ القرار إنتهاءو 2010عام 

والمالحظ ان هذه الخطط ؼالبا ما تكون كاستحقاق ألوضاع معٌنة ومن  ،53 2018-2022

ٌة عقب احتالل عصابات تنظٌم داعش االرهابً األنسان ستجابةالقضاٌا المتعلقة باإلذلك 

الى النزوح القسري او حول  شخاصلمساحات واسعة من المحافظات واضطرار مبات األ

اوضاع النساء وقضاٌا النزاعات او تلبٌة لتوصٌات المجتمع الدولً عقب مناقشة تقارٌر محددة 

الدوري الشامل ...الخ ، ان وجود مثل هذه الخطط  ستعراضرٌر اإلاتق ) تنفٌذ معاهدة ما ( او

الى الدعم الفنً المقدم من  إضافةهذا تإشر الى وجود نواٌا او توجهات تعمل بشكل تخطٌطً 

المتحدة لمساعدة العراق والمكاتب  األممالمنظمات الدولٌة العاملة فً العراق بما فً ذلك بعثة 

 ً تدٌرها.والبرامج المختلفة الت

رؼم هذا العدد من الخطط اال ان الكثٌر منها ٌفتقر الى مإشرات االنجاز والى تحدٌد  التحدٌات : .3.2

الجهات المنفذة  كما انها تفتقر الى الدعم ..كما ان االنجازات المتحققة لم تكن من ضمن 
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ك .. وقد المخطط وانما ؼالبا ما تكون تحصٌل حاصل لعمل اعتٌادي تقوم به هذه الجهة او تل

عند  األنسانٌعاب على الكثٌر من هذه الخطط واالستراتٌجٌات انها ال تستخدم نهج حقوق 

 إضافةً جتماعمثال على ذلك وضع الموازنات التً ؼالبا ال تستجٌب للنوع اإل أبرزوضعها و

ي بدل االستناد الى نهج حقوق قتصادالى خطة التنمٌة الوطنٌة التً تعنً بالنهج والنمو اإل

 كبوصلة عمل . األنسان

ان الكثٌر من الخطط تفتقر الى بٌان عناصر الدعم المادي والموازنات التً ؼالبا ال ٌتم تؤمٌنها 

 .أكثرها الورقً لٌس إطاراالمر الذي ٌعنً بقاءها فً 

ان الجدٌة فً التنفٌذ ال ٌتضمن حضور ممثلٌن عن الجهة الفالنٌة هذه او تلك وانما قٌام هذه 

  ات اعداد السٌاسات فقط .إجتماعفٌذ دورها ولٌس الحضور البروتوكولً فً الجهة بتن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اال تنتاجات والتوصٌات 

 اال تنتاجات: ( أ
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التنمٌة المستدامة ومقاصدها  أهداؾو 1325من خالل المقارنة مابٌن محاور ومإشرات  القرار  .1

التنمٌة المستدامة  أهداؾو 1325القرار  أهداؾومإشراتها تبٌن ان هناك تكامال بٌنهما فرضته 

 حترامورؼم ان بٌنهما خمسة عشر سنة إال انهما تناؼما تماما فً وجوب الحماٌة واإل األنسانوهو 

 .النزاع المسلح  أوقاتالسلم و أوقات للمرأةٌة األنسانواالنفاذ للحقوق 

 1325األمنات قرار مجلس ها العراق باتجاه تنفٌذ متطلبإتخذرؼم الخطوات المهمة التً  .2

الفعلً لهذٌن المحورٌن ، تارة  عمالاته لهدفً التنمٌة المستدامة إال انه ما ٌزال بعٌد عن األإلتزامو

عً ان  هناك تنفٌذا لبنود  أخرىٌبتكر وضعه الخاص الى حد وضع مإشراته الخاصة وتارة  ٌد 

ه تحدٌدا لمتطلبات هذٌن المحورٌن وهً فً الحقٌقة ان حدث تقدم هنا او هناك فه و تقدم ؼٌر موج 

التنمٌة المستدامة .. علٌه نرى ان هناك الكثٌر من العمل والحاجة الماسة  هداؾالقرار او حتى أل

 للدعم من الجهات الرسمٌة لتنفٌذ ماورد فً اعاله.

 التوصٌات: ( ب

 المتحدة عبر بعثتها فً العراق : األمم .1

عند اعداد الخطط  األنساننهج حقوق  ستخدامالجهات إلالمساعدة فً تقدٌم الدعم الفنً لمختلؾ  -

ً وخطة التنمٌة الوطنٌة جتماعواالستراتٌجٌات ومن ذلك إعداد الموازنات المستجٌبة للنوع اإل

 والخطط المتعلقة بالقضاء على الفقر ...الخ.

ات العراق فً إلتزامالمساعدة فً تقدٌم الدعم الفنً لتصفٌة االرث القانونً لجعله متوافقا مع  -

والتنوع وقوانٌن  المرأةالى استحداث القوانٌن المتعلقة بالطفل و إضافة األنسانمجال حقوق 

التاسٌس الدٌمقراطً كقوانٌن الوصول الى المعلومات والتجمع السلمً والحق فً التظاهر وقانون 

 االحزاب واالنتخابات...الخ.

 لٌاتورسم السٌاسات لها ومن ذلك اآلالمإسسات المساعدة فً تقدٌم الدعم الفنً المتعلق ببناء  -

 ٌات والتنوع الثقافً.قلوللطفل ولأل للمرأةالمستقلة 

 مجلس النواب العراقً : .2

 .األنسانالمبادرة ألكمال النقص التشرٌعً وتعدٌل القوانٌن السارٌة بما ٌتالبم مع معاٌٌر حقوق  -

فً عملٌة التشرٌع واحالة جمٌع مشارٌع القوانٌن الٌها  األنساناستثنابٌة للجنة حقوق  أهمٌةاٌالء  -

 قبل عرضها على المجلس.

عنؾ  عمالالدور الرقابً الزال دون المستوى خصوصا فً المجتمعات التً تعرضت أل -

 ومجتمعات النزوح.

 

 

 

 

 

 

 ال ل ة التنفٌوٌة : .3



 

51 

فً جمٌع السٌاسات والموازنات والخطط واالستراتٌجٌات وضروة  األنساننهج حقوق  إعتماد -

 ووضع مإشرات المتابعة. دوارالوضوح فً تقسٌم األ

 هدفا وطنٌا فً مختلؾ اجندة العمل الحكومً. المرأةجعل قضٌة  -

 (: عالمالمصلحة ) منظمات المجتم  المدنً والهٌئات الم تقلة واإل أصحاب .4

 . المرأةالمختلفة المتعلقة بعند تنفٌذ البرامج والتكامل ضرورة تنسٌق الجهود  -

 تكتٌكات عمل مبتكرة واالستفادة من التجارب العالمٌة. إستخدامتجدٌد اسالٌب العمل و -

لجوانب  عالممحور مهم وحٌوٌته تعنً حٌوٌة البرنامج وعلٌه اٌالء االهتمام من قبل اإل عالماإل -

 العمل المدنً ضرورة قصوى حٌث ان له دورا توعوٌا ودور النشر فً ذات الوقت.
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4
 ( مٌثاق األمم المتحدة المادة األولى .  

5
 ب – 5فقرة  – 52مادة ( مٌثاق األمم المتحدة  

6
  / ج 11 المادة ًجتماعواإل يقتصاداإل الدولً التعاون فً :التاسع الفصل –( مٌثاق األمم المتحدة   
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والقرارات المكملة له ودور مجلس النوابٌٌن ومجلس النوابٌات فً تطبٌقها / اللجنة اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة  5231( دلٌل حول قرار مجلس األمن 
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11

ً( هٌبة األمم المتحدة للمراة و المرأة والسالم واألمن، ( المصدر السابق .. وٌنظر أٌضا  ) المرأة والسالم واألمن:مبادئ توجٌهٌة للتطبٌق الوطن 

 عملٌات األمم المتحدة لحفظ السالم 
12

 .3114حزٌران  5فً  S/RES/1820 (2008)وٌرد بالوثٌقة  3114حزٌران/ ٌونٌه  55المعقودة فً  1552فً جلسته األمنه مجلس إتخذ(  
13

 . 21/5/3115فً  S/RES/1888 (2009وٌرد بالوثٌقة  3115ٌلول/سبتمبر أ 21المعقودة فً  2551فً جلسته األمنه مجلس إتخذ(  
14

 .1/51/3115فً  S/RES/1889 (2009)وٌرد بالوثٌقة  3115تشرٌن األول/أكتوبر  1، المعقودة فً 2552فً جلسته األمنه مجلس إتخذ(  
15

 .52/53/3151فً  S/RES/1960 (2010)وٌرد بالوثٌقة  3151كانون األول/دٌسمبر  52المعقودة فً  2412فً جلسته األمنه مجلس إتخذ(  
16
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17
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/  اعداد جومانة مرعً/ مدٌرة مكتب المعهد العربً  3154والسالم/األمنو المرأة( حول 3111)  5231األمندلٌل مبسط حول قرار مجلس (  

 وما بعدها. 53ص  بٌروت األنسانلحقوق 
20

ٌّة فً تطب(   ٌّة مختارة حول المرأة واألمنوالسالم( 3111) 5231قرار مجلس األمنٌق تحدٌد الفجوات التشرٌع / األمم المتحدة / اللجنة  فً دول عرب

 3ص -3151ؽربً آسٌا )اإلسكوا( اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة ل
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تارٌخ  https://annabaa.org/arabic/authorsarticles/16488 -/ شبكة النبؤ المعلوماتٌة والسالم واألمن المرأة( د.عبد الحسٌن شعبان / 

  55/51/3155ٌارة الز
22

 ( تحدٌد الفجوات التشرٌعٌة ... مصدر سابق. 
23

 (43، الفقرة S/2007/567)( الوثٌقة  
24

 ( تحدٌد الفجوات التشرٌعٌة .... مصدر سابق. 
25

 مصدر سابق 43، الفقرة S/2007/567الوثٌقة )(  
26
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27

  34/5/3151فً  S/2010/498العام الى مجلس األمنٌرد بالوثٌقة  األمٌن( تقرٌر   
28

( ورقة  3152دٌسمبر  54-52( من اوراق المإتمر السادس لمنظمة المرأة العربٌة ) دور النساء فً الدول العربٌة ومسارات االصالح القاهرة   

طفولة / الجمهورٌة التونسٌة( تحت عنوان ) حماٌة المرأة فً مجال القاضٌة سامٌة دولة ) مكلفة بمؤمورٌة بدٌوان وزٌرة المرأة واالسرة وال

 52(.ص 5231األمنوالسالم فً ضوء قرار مجلس األمن
29

 4.. ص  3154( العراق / عدالة النوع اإلجتماعً والقانون/ برنامج األمم المتحدة االنمابً  
30

 CEDAW/C/IRQ/CO/4-6ترد بالوثٌقة   للعراق السادس إلى الرابع من الدورٌة للتقارٌر الجامع التقرٌر بشؤن( المالحظات الختامٌة   
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  3155مارس  54فً  CEDAW/C/IRQ/Q/7ترد بالوثٌقة  للعراق السابع الدوري بالتقرٌر ٌتعلق فٌما والمسابل القضاٌا قابمة(  
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 3155 لسٌداو الظل تقرٌر/   والعدالة والسالماألمن وتحدٌات العراقٌات النساء/  العراقٌات النساء شبكة(  

 
33

 )https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23969&LangID=E  تارٌخ الزٌارة

53/51/3155 . 
34

 نسخة موقع األمم المتحدة على الرابط  –( مٌثاق األمم المتحدة  

 ix/index.html-charter/chapter-https://www.un.org/ar/sections/un 

 
35

ا فً المجتمع، حق  من اإلعالن على ) 33( تنص المادة   ً، ومن حقِّه أن ُتوفَّر له، من خالل جتماعفً الضمان اإل لكلِّ شخص، بوصفه عضو 

ٌُة والثقافٌُة التً ال ؼنى عنها لكرامته ولتنامً جتماعٌُة واإلقتصادالمجهود القومً والتعاون الدولً، وبما ٌتَّفق مع هٌكل كلِّ دولة ومواردها، الحقوُق اإل

ٌة  (.شخصٌته فً حرِّ
36

عالن هً الوالٌات المتحدة والدول التً امتنعت عن التصوٌت هً ) الدانمرك ، وفنلندا ، وجمهورٌة المانٌا ( الدولة التً عارضت إعتماد اإل 
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  - 53 المفوض السامً ص
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 –مإسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزٌع  –( تحوالت مفهوم التنمٌة فً ظل عولمة حقوق األنسان : أنسنة التنمٌة / فاكٌة سقنً / مجلة الحكمة  

 ،555ص  3152 – 32ع  4س –الجزابر 
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للجمعٌة العامة ٌرد  الدورة السبعون /3151أٌلول/سبتمبر  31ته الجمعٌة العامة فً إتخذقرار  /3121تحوٌل عالمنا: خطة التنمٌة المستدامة لعام (  

 A/RES/70/1بالوثٌقة 
43

منظمة المرأة العربٌة والبرنامج االنمابً للدول  –( المرأة وتحقٌق أهداؾ التنمٌة المستدامة فً المنطقة العربٌة / دراسة استرشادٌة / ملخص تنفٌذي  

 2و1العربٌة ومركز القاهرة ص
 

44
اللجنة اإلحصابٌة أعمال - 35/252 /  ](A/71/L.75دون اإلحالة إلى لجنة ربٌسٌة ) [3153تموز/ٌولٌه  2 ته الجمعٌة العامة فًإتخذقرار  (

  الدورة الحادٌة والسبعونالدورة  - 3153 تموز 51فً   – A/RES/71/313ٌرد بالوثٌقة  3121المتعلقة بخطة التنمٌة المستدامة لعام 
 

45
 ... المصدر السابقتموز/ٌولٌه 2 ته الجمعٌة العامة فًإتخذقرار (  
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 24المادة عن مصادر القانون الدولً كما ٌلً :  24( فً بٌان الوظابؾ ٌتحدث نظام محكمة العدل الدولٌة فً المادة  

 :وظٌفة المحكمة أن تفصل فً المنازعات التً ُترفع إلٌها وفقا  ألحكام القانون الدولً وهً تطبق فً هذا الشؤن.5
 الدولٌة العامة والخاصة التً تضع قواعد معترفا  بها صراحة من جانب الدول المتنازعة؛ أ.اإلتفاقات 
 ب.العادات الدولٌة المرعٌة المعتبرة بمثابة قانون دلَّ علٌه تواتر االستعمال؛ 
تها األمم المتمدنة؛   ج.مبادئ القانون العامة التً أقرَّ
ٌُعتبر هذا أو ذاك مصدرا  احتٌاطٌا  لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام د.أحكام المحاكم ومذاهب كبار المإلفٌن فً الق  انون العام فً مختلؾ األمم. و

 . 15المادة 
47

بٌان جمهورٌة العراق فً قمة االجندة االنمابٌة العالمٌة القاه معالً وزٌر الخارجٌة د . ابراهٌم االشٌقر الجعفري   ) 

https://sustainabledevelopment.un.org › content › documents › 20923iraq   
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 . 3155وزارة التخطٌط / جمهورٌة العراق  -3121رإٌة العراق للتنمٌة المستدامة  5( )المستقبل الذي نصبو الٌه  
49

  42) انتصار ارادة وطن( ص  3155( العراق / التقرٌر الطوعً االول حول أهداؾ التنمٌة المستدامة  
50

 13( المصدر السابق ص  
51

( البرنامج االنمابً لألمم المتحدة / برنامج قطري ) أهداؾ التنمٌة المستدامة وحقوق األنسان ( وضع توصٌات اإلستعراض الدوري الشامل  

 .3153والمعاهدات الدولٌة لحقوق األنسان / العراق / تم اعداده من قبل المكتً األقلٌمً للدول العربٌة / عمان تموز 
52

على : ) الجرٌمة اذا وقع الفعل استعماال لحق مقرر بمقتضى القانون وٌعتبر استعماال للحق  5525لعام  555قانون العقوبات  من 45( تنص المادة  

ر فً حدود ما هو مقرر شرعا او قانونا او عرفا.،،،،الخ  -5:   تؤدٌب الزوج لزوجته وتؤدٌب اآلباء والمعلمٌن ومن فً حكمهم االوالد القص 
53

 /http://iraqieconomists.net/arط على الراب ( وثٌقة الخطة 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b100.html%20تاريخ%20الزيارة%2020/10/2019
https://undocs.org/ar/A/71/L.75
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