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 ملاذا إسرتاتيجية مكافحة العنف ضد املرأة؟
 

قلميمي كوردسمي تان هميا رة ملةوسمية و كأمية  أداا أأمميا   يشلك العنف ضد املرأأة يف ا 

ن  ذه الظميا رة رمير  اجملمتميع ممي  . تفعيل دور املرأأة يف معليات تطوير جممتع كوردس تان ا 

نسانية  ا ماكنيات املميرأأة يف معليمية التةيمية  يف وقميز ال  ا  ثروة ا  مة أأال ويه طاقات وا 

جممتعنا يف مرحةل اال  امر والتطور و و حباجة أ نية ا ىل اكفة الطاقات واال ماكنيات مبميا فاميا 

 .طاقة املرأأة والرجل معا  

لكد تطميور مسمي توو و ميجمل اجملمتميع ا  اا  مياطر وذميود  ميذه الظميا رة يف السمي نوات 

ذعا يمية  واكنميز ظلةمينظامت الأخرية وم  ا هنا أأصبحز ا ىل حٍد مميا قيميية ا  ملةك  الكو  ا 

 .النسوية دورا  كبريا  فاا  وقد بُذلْز هجودا  ملعاجلهتا عىل مس توو املؤسسات الرمسية

ن اجمللس الأعىل لشؤون املرأأة مكؤسسة حكومية مسميؤو  مأميا ة  مي  نميؤون  ا 

طميار املرأأة وضعز معاجلة  ذه املشلكة مض  املواضيع  العامة لميانمم  معمي   و يف يف ا 

العةل م  أأجل الكياا عىل المتزي بني املرأأة والرجل وتفعيل دور املرأأة يف معليمية اال  ميامر 

والتةيميمية و سأسميميس ماكضميمية قيميميية المتميميزي وتيميميييو الفميميرج والعوارميميو املوذميميودة يف طريميميو 

 .املشاركة الفاعةل ظلةرأأة

ين يف  ميميذه اال سميميجاتيوية وخاصميمية لكميميد نميمياركز العديميميد مميمي  مميمياظامت اجملمتميميع املميميد

مميمياظامت املميميرأأة والعميمياملني والعميميامحت يف اللميميصافة والششلميمييات والنشميميطاا يف جمميميا  

احلكوق املدنية واملؤسسات الرمسية يف اال قلمي مبساعدة واك  صندوق النكد ادلويل التميابع 

ال قلمي خميح  ملنظةة الأمم املتصدة ومراعاة جتربة املؤسسات احلكومية وغري احلكومية يف ا

الس نوات املاضية وادلراسات والبحوث يف  ذا اجملا  كذيف  ز اال س تفادة م  جتارب 

 .اجملمتعات خارج اال قلمي
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قلمي كوردس تان ملاكضة العنميف ضميد املميرأأة لوأ ميوا   لكد ذرو صياغة ا سجاتيوية ا 

وفو أأسميس الأ ميداا العاممية ظلعةليمية الس ياسمي ية يف اال قلميمي لبنمياا ( 2102مي  2102)

قلميمي كوردسمي تان والوقرميو ادلوليمية ا جملمتع املدين وادلميكراطية ومراعاة ثكافة اجملمتع وقوانني ا 

 .اخلاصة حبكوق اال نسان و يف بعرض اال حامتالت وفرج التنفيذ والعراقيل واملعوقات

ن  ذه اال سجاتية تشلك ذزاا   اما  م  ا سجاتيوية عامة ملعاجلة قيية المتزي بني  ا 

اتحة فرج املساواة ظلجنسني ظلةشاركة الفمياعةل يف معليمية الجبيمية املدنيمية  املرأأة والرجل وا 

 .وتفعيل روح املواطنة واال  امر والتكد  اال ذامت جمل

 ز صياغة  ذه اال سجاتيوية م  أأجل معاجلة قيية ا ذامت يمية صميعبة وتكميع  ةمية 

 .ية واحلريةتنفيذ ا عىل عاتو اكفة املؤسسات احلكومية وغري احلكومية ودعاة اال نسان 

بتاكر  ذه اال سجاتيوية وتكع عىل عاتكها دور  ن ماظامت املرأأة يه صاحأة فكرة ا  ا 

ومميمي  واذميميأ الأطميميراا . املسميميؤولية التارةيميمية والأدبيميمية لتنفيميميذ ا ومراذعهتميميا املسميمي مترة

جتمياه املبمياد ا العاممية لهميذه اال سميجاتيوية  الس ياس ية ادلميكراطية واملدنية تربية ماظامهتا ب 

لكد ذميرو جتسمي يد  ميذه املبمياد ا املشميجكة .   أأجل د وهتا لتنفيذ ا يف اجملمتعوالعةل م

 .بني املؤسسات احلكومية وغري احلكومية يف  ذه اال سجاتيوية

خعاما  نكميد  ذزيميل نميكرم وتكميديرم العميايل لاكفمية الأطميراا والششلمييات المي  

نميكرا  . لتنفيذ ا ناركز مأا ة وغري مأا ة يف  ذا الواذأ وتكو  بتكدمي التسهيحت

 .ظلششليات املناضةل ال  سهرت كونود جمهولني يف ا  ا ا

 

 

 اةگ ششان  ن پ 
 الأمني العا  ظلةجلس الأعىل لشؤون املرأأة
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 املكدمـة

ان جذور ها رة العنف ضد املرأأة ممتدة ماذ مئات الس نني  حيث مل تتح 
واستئلالها م  الظروا الس ياس ية يف كوردس تان اجملا  ملواهجة  ذه املشلكة 

يف هل املتغريات الس ياس ية و الاقعلادية و الاذامت ية  0990جذور ا  حىت العا  
قلمي كوردس تان  وما رافو تكل التغيريات م  توهجات حنو بناا نظا  س يايس يمتزي  يف ا 

واملدنية وحماو  دمكرطة اجملمتع الكوردس تاين و احلاجة اىل مشاركة املرأأة يف  بدلميكراطية
العةلية  أأصبح م  واذأ حكومة اقلمي كوردس تان معاجلة الظوا ر السلبية يف   ذه

اجملمتع بشلك عا   وبشلك خاج تكل الظوا راملتعلكة بضطهاد املرأأة ومقعها  و ممارسة 
العنف اذل   يبدأأ ضد ا م  الارسة اىل ماكن العةل وم  مث اىل احمليط الاذامت جمل 

داد اسجاتيوية وطنية عامة ملاكضة و استئلا  واذل  يفجمل الواذأ حكه  و اع. كلك
 .الظوا ر السلبية يف اجملمتع الكوردس تاين

قلمي كوردس تان    طريو اجمللس الأعىل لشون املرأأة   ذا ما د ى حكومة ا 
ومبشاركة " صندوق الأمم املتصدة ظلساكن"بلتعاون مع واكالت الأمم املتصدة وخاصة 

ات املعنية للياغة  ذه الاسجاتيوية الوطنية ملواهجة ماظامت اجملمتع املدين والو ار 
طارا مااس با خلطة معل جد  ومحمئ حيث قامز  ها رة العنف ضد املرأأة ووضعز ا 

لكد  ز املوافكة  .بانجمة العةل مبا حيكو استئلا   ذه الظا رة م  اجملمتع والكياا علاا
 .2102سبمتان  09و راا يف يف اذامتع جملس ال 8عىل  ذه السجاتيوية وفكا لكرار 

 ذه الاسجاتيوية قابةل ظلتصديث س نواي   حسأ مراحل و معطلبات وضع 
 .املرأأة يف لك مرحةل

وخح  العةل يف الس نوات امخلس املاضية وحسأ اخلطة املرسومة م  قأل 
الو ارت  ات العحقة حسأ اسس  ذه الاسجاتيوية وبعد التكمي واملتابعة وحبسأ 

س نوات  م  قأل اجمللس  01حلديثة   ز رديث الاسجاتيوية ملدة املتغريات ا
 . الاعىل لشؤون املرأأة يف حكومة اقلمي كوردس تان  بلتعاون مع الو ارت  ات العحقة
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 التعاون م  أأجل صياغة  ذه الاسجاتيوية
قامز هجات عدة بلتعاون   ظلعةل عىل صياغة  ذه الاسجاتيوية هبذه الليغة 

 : يةالهنار 
املناقشة وتباد  ال راا بلورة مس مترة بني اجلهات العامةل يف  ذا اجملميا  و ررراسمية اجمللميس * 

 .  ال عىل ظلةرأأة يف اقلمي كوردس تان  بلتعاون مع و ارة ادلو  لشؤون املرأأة يف العراق 
 .مشاركة اخملتلني يف  ذا اجملا   م  ماظامت اجملمتع املدين و اجلامعات * 
لححبمياث ( كميوثر)ادة م  خانة و جتربة مؤسسة هنر الاردن  و مركز املميرأأة العربيمية الاس تف* 

 .والتدريأ 
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 نكر وتكدير

 
 مي   العميراق  -يف حكوممية اقلميمي كوردسمي تان اجمللس الأعىل لشميؤون املميرأأة تعرب

المي  نمياركز وسميايفز يف تطميوير  ميذه الاسميجاتيوية وادلوائمير امعناهنا مجليع الو ارات 

يمي  ان   الكادممية 01ميميمينسأمميل  يف السمي نوات ال.  ملاكضة العنف ضميد املميرأأةواذأ وطينك

والاقعلادية ملواهجة  والجبويةاجلوانأ الاذامت ية  م تنفيذ املزيد م  اخلطط واملشاريع 

قلمي كردس تان   ويف الوقميز  اتميه نشميكر لك الميو ارت واملمينظامت العنف ضد املرأأة يف ا 

 .ديث معلومات ومكايسس تنفيذ  ذه الاسجاتيويةالرشيكة ملشاركهتم الفاعةل يف ر
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 الكمي الاولية
 

عىل الرمغ م  افعكارم  الحلاا نامل و دقيو خبلوج أأوضاع املرأأة و ها رة العنف 

ضد ا يف كوردس تان   الا أأننا ا متدم عىل اال حلااات املكدمة م  قأل الو ارات 

قلمي كوردس تان و خاصة  و ارات ادلاخلية و الجبية و اللصة  املعنية يف حكومة ا 

وبعد  كد سلسةل م  الاذامتعات مع اجلهات ... الو ارة العةل ونوون الاذامت ية

املعنية و خاناا و  تلني لغرض صياغة ا سجاتيوية واملراذعة ومااقشة ميةون 

الاسجاتيوية ظلشروج بنعاجئ واقعية ظلرأأ  العا  حبيث ان  ذه النتاجئ تعكس الواقع 

 .عليه احللو  و تبين ا ذرااات معلية تدخل حزي التنفيذ ويبين 

 يتكون الوثيكة م  مخسة فلو 

 : تتسألف  ذه الوثيكة م  مخسة فلو  حيث

يتطرق  ميذا الفلميل اىل مميهن  و مراحميل صميياغة  ميذه الاسميجاتيوية و  :الفلل الاو 

 .التصدايت ال  تواجه معلية تنفيذ الاسجاتيوية  والفرج ادلامعة لها

يتطرق  ذا الفلميل اىل الوضميع العميا  ظلةميرأأة بلميورة مكعيميبة و الأسميس  :لل الثاينالف

الكانونية و السلوكيات اخلاطئة ظلةومتع  و المي  بميدور ا تميؤد  اىل انمياك  

 تلفة م  العنف ضد املرأأة مما ةلميف ااارا اقعلميادية وةيمية واذامت يمية 

 .دلو املرأأة 

و احملاوالت الرا نة ظلكياا عىل العنميف ضميد يتطرق الفلل ا ىل اجلهود  :الفلل الثالث

 .املرأأة 

يتطرق الفلل الرابع ا ىل احملمياور او اجملمياالت الررسسمي ية المي  ت الاسميتااد  :الفلل الرابع

الاا يف وضع  ذه  الاسجاتيوية و ال  تشميةل اجملمياالت الكانونيمية واةايمية  

 .ومراقأة اخلدمات املكدمة ليصااي العنف 

يسلط  ذا الفلل اليوا عىل كيفية تنفيذ و معابعة  الاسجاتيوية م   :الفلل اخلامس

خح  تشكيل  يئة عليا م  املؤسسات احلكومية و ماظامت اجملمتع املميدين 

 .   ات اللةل بملوضوع
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 الفلل الاو 

 ء اسرتاتيجية ملواجهة العنف ضد املرأةيمباد
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 لتجديد املعلومات املصادر 1.1 
يجية وطنية ملواجهة العنف يف كوردستاا،  متا  تال إص لةتي ة     وجود اسرتات

طبيعية و منطقية لبنود الدساور الدائم وسياسة إق تيم كوردستاا، ومنتا قتا و،     
اصلوال الشخةية املعدل وقا و، مواجهتة العنتف اصسترك وكتفلن فتا، سياستة       

لقتو   لكومة اإلق يم إلعادة بناء اصق يم ع ى اساس دميقراطال متد ال  وإلترتا    
 . اص سا، واحلريات العامة وادا ة العنف بكل اشكالا يف اجملامع

إعامدت  فة اصسرتاتيجية  ايضا ع ى اخلطة اخلمسية ل انمية الوطنية 
( 0202-0202)و ع ى اصسرتاتيجية الوطنية ل حد من الفقر ( 0202-0202)

 . 0202-0200و مسودة الاخطيط اصسرتاتيجال لاطوير اق يم كوردساا، 
اساندت  فة اصسرتاتيجية ع ى الدساور العراقال و الازامات الدولة العراقية 

و اتفاقية القضاء  0421جتاة األمم املاحدة و منها امليثا  العاملال حلقو  اص سا، 
و اإلعال، العاملال ل قضاء ع ى   0494ع ى مجيع أشكال الامييز ضد املرأة لعا  

و مؤمتر القا رة  0441ت مؤمتر بكني لعا  و توصيا 0441العنف ضد املرأة لعا  
 .0442لعا  

صياغة  فة اصسرتاتيجية  ال  ااج ل عمل املشرتك بني لكومة اق يم 
كوردساا، و وكاصت اصمم املاحدة   ضمن اتفاقية العمل ل مساعدة و الاطوير 

(0200-0202( )UNDAF )  و اليت تشمل العديد من اجملاصت منها محاية
، و تنمية اصقاةاد العا  و ادارة البيئة وفقا ل معايري الدولية و توفري لقو  اص سا

درات النساء احلاجات و اخلدمات الرئيسية و اإل ااج يف جمال املوارد البشرية وبناء ق
الةادر من اجمل س  0101و الشباب و اصطفال  اخلطة الوطنية لانفيف قرار 

 .اصمن الدولال
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 يقة العمل طر  1-2

تطوير وصياغة اسرتاتيجية القضاء ع ى العنف ضد املرأة كا ت حباجة اىل العمل 
والاعاو، جلميع اجلهات املعنية  من لكومة كوردساا، و منظمات اجملامع املد ال 
واكادميني و خماةني يف مجيع اجملاصت و مبعاو ة املنظمات الدولية و خاصة صندو  

 .اصمم املاحدة لسكا، 
 

 : ملراحل اليت مرت بها صياغة االسرتاتيجية هيا
 .دراسة ظا رة العنف ضد املرأة يف كوردساا،  *

 .تبادل اصراء مع املؤسسات املعنية دوليا*  
مراجعة القوا ني و الوثائق و الاقارير املقدمة من قبل اجلهات املعنية يف كوردساا، * 

. 
من قبل الدول اصخرى لغرض  دراسة بعض اصسرتاتيجيات اليت متت صياغاها* 

 .اصسافادة منها
 .دراسة الوثائق واملواثيق الدولية املاع قة مبسألة العنف ضد املرأة* 
اقامة ورشة عمل ملنظمات اجملامع املد ال واملؤسسات احلكومية لةياغة منهج و * 

 .خطة العمل 
ظمات دراسة أوضاع الوزارات اليت تاعامل مع منا ضة العنف و عدد من من *

اجملامع املد ال العام ة يف  فا اجملال  وهلفا الغرض مت اعداد اسامارة خاصة  و 
إرساهلا اىل املؤسسات ل اعرف ع ى السياسات و الربامج اليت يام اصعاماد 

 .ع يها كمنهج يف  فا اجملال 
يف مدينة أربيل جلميع اصطراف املاعاو ة  0200-1\02-01إقامة ورشة عمل يف * 

املشروع ليث مت حتديد اجلهود و الاحديات الرا نة و اصولويات ملواجهة يف  فا 
 .العنف ضد املرأة

 .س س ة من اصجاماعات مع الوزارات املعنية باملوضوع يف إق يم كوردساا،* 
وأل مية دور اجلهات املنففة يف القطاع احلكومال و غري احلكومال و الدولية  مت صياغة 

 .دأ منهجية الشراكة واإلساشارة بني اجلهات املعنية  فة اصسرتاتيجية ع ى مب
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تناهج اصسرتاتيجية منهجا تشري فيا إىل مجيع اشكال العنف ضد املرأة يف مجيع 
 .مرالل لياتها منف مرل ة ما قبل  الوصدة لاى تةل إىل مرل ة الشيخوخة

دف من  فا الشرح  و إظهار أشكال العنف ضد املرأة يف اهل:  دورة لياة املرأة
 ناك ساة مرالل رئيسية يف لياة املرأة واليت قد تاعرض . مجيع مرالل لياتها

مرل ة ما قبل الوصدة و مرل ة الطفولة : فيها املرأة اىل العنف و  فه املرالل  ال
الب وغ و مرل ة املبكرة و مرل ة الطفولة و مرل ة املرا قة و مرل ة الرشد أو 

 .الشيخوخة
 

 مراحل التحديث
 .النظرية اصص ية لالسرتاتيجية -0

الانسيق مع الوزارات واجلهات ذات العالقة لاقييم تنفيف اصسرتاتيجية  -0
 .خلمس سنوات املاضيةواخلطط 

 .املرأة وضعاصخف بنظر اصعابار املاغريات يف  -1

 .اعشاجراء حبوث خاصة لول اوضاع املرأة ملرل ة ما بعد د -2
 
 

 الوزارات املعنية
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 . فرص جناح االسرتاتيجية  1-3

 ناك جمموعة من املبادكء و العوامل املهمة لانفيف  فه اصسرتاتيجية و تقديم 
 :املساعدة ل نساء الالتال وقعن ضحايا ل عنف  ا مها

واة النوع اصجاماعال يف اصلازا  الرمسال حلكومة إق يم كرودساا، لاحقيق مسا* 
 .كوردساا، عن الطريق اجمل س األع ى لشوو، املرأة و وزارات معنية

وجود العديد من املؤسسات احلكومية اليت تعمل ع ى منا ضة العنف ضد * 
(  املديرية العامة ملاابعة العنف ضد املرأة)املرأة مثل وزارة الدخ ية من خالل 
توفري  املالجالء صيواء )اماعية من خالل وكفلن  وزارة العمل والشؤ، اصج

 (.الناجيات من العنف
وجود العديد من منظمات اجملامع املد ال  و الناشطة يف جمال مواجهة العنف * 

ضد املرأة و اليت بدو، شن هلا دور رئيسال يف تنفيف و ماابعة  فه 
 .اصسرتاتيجية

دساا، و منظمات إلازا  املؤسسات الدولية بدعم جهود لكومة اق يم كور* 
 . اجملامع املد ال العام ة يف جمال لقو  املرأة

 .وجود عدد م حوظ من النساء يف مواقع القرار *
وجود عدد من القوا ني والقرارات اليت تةب يف مة حة لقو  املراة يف * 

 .اصق يم
 
 :ه االسرتاتيجيةتنفيذ هذ امام  عقبات 4. 1

ئدة يف اجملامع الكوردساا ال واليت تقو  الاقاليد اصجاماعية الساالعادات و* 
 .  بالامييز بني املرأة و الرجل و تنظر اىل مسألة العنف ضد املرأة كمسألة عادية

ق ة الكفاءات واصفاقار اىل الكوادر اخلبرية يف املؤسسات احلكومية العام ة يف * 
 .جمال مواجهة العنف ضد املرأة 
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ا يؤدك اىل اعاقة عم ية الاوعية و املعرفة إرتفاع  سبة اصمية بني النساء مم* 
 . بالقوا ني املاع قة حبقو  املرأة 

م ضعف  ظرة اجملامع ملشاركة املرأة يف العم ية اإلقاةادية و يف الاطور املسادي* 
 .والقضاء ع ى الفقر بني النساء

عد  تنفيف القوا ني بشكل صار  لسب املواد والفةول املثباة يف  ةوص * 
 .القوا ني

 قص القا و يني والقضاة واحملققني اصكفاء يف جمال منا ضة العنف ضد املرأة يف *
 .حماكم اق يم كوردساا،

الضعف يف القطاع الرتبوك لال اما  حبقو  املرأة وازالة كافة اشكال الاميز * 
 .لسب النوع اصجاماعال

اهلا و  سبة ق ة اصحباث و الدراسات الضرورية املاع قة بظا رة العنف و أشك* 
 . إ اشار ا يف كوردساا،

عد  ختةيص موارد مالية من قبل املؤسسات املعنية لاوفري اخلدمات لضحايا * 
و العمل ع ى مواجهة  فه الظا رة  وذلن بسبب اصزمة املالية اليت العنف 

 .لدثت بسبب احلرب ضد ار ابيال داعش
ق يم كوردساا، و كثرة وجود العدد اهلائل من الالجئني والنازلني يف مد، ا* 

  .عدد املخيمات
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 الفلل الثاين 

 واقع العنف ضد املرأة يف كوردستان
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 :مفهوم العنف ضد املرأة يف املواثيق الدولية  1-1

 اإلعال، العاملال ل قضاء ع ى العنف ضد املرأة
األمم املاحدة  الةادر عن  ع ى العنف ضد املرأةعرف اإلعال، العاملال ل قضاء 

  :بأ ا   العنف ضد املرأة0441نة س
عنتا أو تامتل أ،    أك فعل عنيف قائم ع ى أساس اجلنس يتنجم )

 ينجم عنا أذى أو معا اة جسمية أو جنسية أو  فسية ل مرأة  مبا يف

ذلن الاهديتد بتاقرتاف مثتل  تفا الفعتل أو اإلكتراه أو احلرمتا،        
 (.يف احلياة العامة أو اخلاصة  الاعسفال من احلريتة

 

 :ؤمتر العاملال حلقو  اإل سا، يف فييناامل
اإل سا، والفك صدر عنا ما يعرف بإعال، وبر امج عمل  املؤمتر العاملال حلقو قا  
الفقرة وأشار إىل ذلن يف    ضد املرأة بني العنف والامييزبالربط ( 0441)فينا 

 ":ما ي الك( 11)
العمل  يشدد املؤمتر العاملال حلقو  اإل سا، بةفة خاصة ع ى أ مية

العنف ضد املرأة يف احليتاة العامتة واخلاصتة     من أجل القضاء ع ى
الاحيتز  واصضتطهاد و  الاجلنست  احرشوالقضاء ع ى مجيع أشكال ال

و القضتاء ع تى    ةلت االعد  و العمل ع ى حتقيتق  القائم ع ى اجلنس
 ".مجيع العادات والاقاليد اصجاماعية املاعةبة ثقافيا و دينيا

 

 :مؤمتر بكني
و قد عَرَّف املؤمتر العنف ضد  0441ملؤمتر العاملال الرابع ل مرأة يف بكني عا  عقد ا

 :املرأة ع ى ا ا
مرتبط بنوع اجلنس  يتؤدك  إىل وقتوع ضترر جستدك أو      أك عنف

ل مرأة مبا يف ذلتن الاهديتد مبثتل ت تن      جنسال أو  فسال أو معا اة
يف مكتا،  ستواء    من احلرية قسرًا أو تعسفًا املرأة األفعال  ولرما،

 .عا  أو يف احلياة اخلاصة
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 :0101قرار جم س اصمن 
ع تى ا ميتة    0222يشدد القرار الفك اعامد من قبل جم س اصمن التدولال عتا    

  :مشاركة املرأة املاكافئة والكام ة
مشاركة املرأة املاكافئة والكام ة كعنةتر فاعتل يف منتع  شتوب     

لفت  الستال    النزاعات واجياد لتل هلتا  يف مفاوضتات الستال  و    
ويؤكد احلاجة اىل الاطبيق الكامل ل قا و، الدولال حلقتو  اص ستا،   

 .ال فين تميا، لقو  املرأة والفااة اثناء النزاعات وبعد ا
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 الوضع العا  صق يم كوردساا،
 

 الوضع السياسي  2-1

شهد إق يم كوردساا، الكثري من األلداث السياسية اليت أثرت س با ع ى وضع 
رأة وبدأت  فه األلداث مع تأسيس الدولة العراقية يف العشرينيات من القر، امل

املاضال  ليث ابادأ باحلروب واصلاالل والقال والاهجري القسرك لاى أواخر 
الثما ينيات ليث وصل العنف السياسال أوجا وجتسد يف القةف الكيميائال 

تدمري البنية الاحاية كا، هلفه اصلداث تاثريات مجة أدت اىل .وعم يات اص فال
ل مجامع وتفكين املفةل اصجاماعال الفك تشكل فيا املرأة جزءا مهما من  فا 

تغريت  0440وا اخاب برملا، كوردساا، يف  0440املفةل بعد ا افاظة آذار 
الظروف السياسية يف كوردساا، وبدا اصساقرار اصمين م موسا يوما بعد يو   

 .اطية ولقو  اص سا، وتزايدت اخلطوات حنو الدميقر
ا، قيا  عم ية اص اخابات الربملا ية وتشكيل لكومة إق يم كوردساا، وتأسيس 
عدد من املنظمات واملؤسسات املخاةة حبقو  اص سا، واملرأة  و املثل الظا ر 

 لا ن الاغيريات
 

 : اجملـال اإلقتصادي   
 عراقال ينارد 222 122 األسرة دخل كا،  0201 عا  من الثا ال النةف يف

 يف 1 12 ٪و اخلاص القطاع يف من الناس 2 10 ٪. 222 912 من أقل و و
ىل األزمة إ ذلن يرجع فا  و. الدخل من املساوى  فس تقريبا لديها العا  القطاع

 .الداعشاملالية واحلرب ضد 
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 القوى و سبة 0201 عا  يف 1124022 كردساا، سكا، معدل وكا،
 من 91 02 ٪و الفكور من 00 22 ٪بة النس  فه من  41 11 ٪العام ة
 .11 01 ٪ و كردساا، يف البطالة معدل. اإل اث

 ويف اإل اث من منهم 92 ٪ منها  11 12 ٪العا  القطاع يف العام ة القوى
 مساوى أد ى ,و كفا .العام ة القوى من 0 02 ٪النساء تشكل أخرى قطاعات
 .كردساا، سكا،  ةف نم أكثر اإل اث تشكل بينما اإل اث  إىل يف ب ل دخل

-0222وفقا لناائج املسح اصجاماعال و اصقاةادك يف عامال : الاع يم
  لكن  فة النسبة اخنفضت يف  % 09,2  فا،  سبة اصمية يف اصق يم كا ت  0229
 % . 01,2و ب غت  0224عا  

  ناك اصبادائية املدرسة يف  0202-0201 يف الةادرة لألرقا  وفقا
 29191 و ناك املاوسطة  املرل ة يف. 94219 والبنات د األوص( 11121)

 يف. 101 والفايات الفايا، 0294 املهنية  املدرسة يف. 12402 والفايات الفايا،
 الفايا، 02201 املعا د  يف. 1124 والفايات الفايا، 1019 الثا وية  املدرسة

 .109 والفايات الفايا، 100 السريع  الاع م ويف 441 والفايات
الرغم من ا،  فه اإللةاءات ص تبني  سبة اصمية بني النساء ولكن اصحباث ب

و الدراسات تظهر بأ،  سبة اإل اث أقل من  سبة الفكور يف معظم مناطق 
كوردساا، و يف معظم مساويات و مرالل الاع يم  ويرجع  فا اىل العادات و 

بناتها يف مرل ة مبكرة الاقاليد اإلجاماعية السائدة ليث ا، اصسر تقو  بازويج 
  كفلن البطالة و الفقر سبب اخر جتعل اصسر و العوائل (الطفولة)من العمر 

 .حتاف  ع ى اسامرار اوصد م من الفكور يف الدراسة
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 (0202-0201) سبة مشاركة الفايات يف مرالل الاع يم  – اجلدول الرابع
 الذكور االناث مراحل التعليم

 95363 78697 االبتدائية
 57573 32805 المتوسطة
 9678 905 الحرفي
 5037 5528 االعدادية
 0699 889 المعهد

 399 507 التعليم المسرع
 958,223 956,269 المجموع

 (0202 -0200مسودة خطة الانمية اصسرتاتيجية صق يم كوردساا، : املةدر
 

 :الوضع الصحي
 يم كوردساا، لقطاع من ميزا ية لكومة اق% 1,99بالرغم من ختةيص  سبة 

الةحة  إص ا، اخلدمات الةحية وفقا ملعايري منظمة الةحة العاملية ليست 
منهن  1إمرأة لامل   022,222بالشكل املط وب لاى اص،  ليث من جمموع 

و  فه  سبة مرتفعة مقار ة ببعض الدول يف املنطقة  باإلضافة ( 0201عا  )متنت 
ل املراقبة و الرعاية و عالج بعض اصمراض اىل ا، اخلدمات الةحية اصخرى مث

مثل سرطا، الثدك و العقم و بعض اصمراض اصخرى اليت تةيب املرأة مل تنل 
 . اص مية الكافية بعد لفلن فإ،  سبة الوفيات بني النساء عالية

 

 االسس القانونية  3.2
نظمات سنة املنةرمة  و بسبب جهود و مثابرة املنظمات النسائية و م 02خالل 

لقو  اص سا، و منظمات اجملامع املد ال و الناشطني يف لقو  املرأة و بعض 
املؤسسات اإلعالمية و خاصة اإلعال  النسوك  مت سن جمموعة من القوا ني 
املاقدمة لةاحل املرأة يف كوردساا، باإلضافة اىل تعديل العديد من مواد قا و، 

اأثري املباشر يف القضاء ع ى العنف العقوبات و قوا ني اصلوال الشخةية ذات ال
 .ضد املرأة يف كوردساا،



66 

 2002  مـشـروع دستور اإلقليم 1. 3.2
من مشروع دساور اصق يم  املاع قة باحلقو  املد ية و الاى تنص ع ى ( 02)املادة 

و حتظر مجيع اشكال الامييز ع ى اساس العر  او , ا،  اجلميع سواسية اما  القا و،
نس او ال غة او اخل فية اصجاماعية او اجلنسية او اصصل او الدين او ال و، او اجل

املعاقد او الفكر او العمر او الوضع اصقاةادك او اصجاماعال او السياسال او 
 .اصعاقة 

واجب ع ى لكومة اصق يم صيا ة كرامة اص سا، والرتامها  04وفقا ل مادة 
رية و صجيوز س بهما منا او تقيد ما إص لكل فرد احلق يف احلياة و احل. ومحاياها 

وفقا ل قا و، وص جيوز اساعمال وسائل الاعفيب اجلسدك او النفسال حبق اك فرد كا، 
 . اخل . . . او معام اا بةورة غري ا سا ية او مهينة 

 

 قانون العقوبات 2. 3.2
قتم  متن قتا و، العقوبتات العراقتال ر      20تعديل الفقرة اصوىل من املادة رقتم  * 

وفقا هلفه املادة فإ، مسألة الاأديب متن قبتل   )املعدل ( 0424)لعا  ( 000)
 (الرجل ص تشمل املرأة 

من قتا و، العقوبتات العراقتال رقتم      199تعديل الفقرة الثا ية من املادة رقم * 
 (الزا ال و الزا ية يعقبا، بنفس العقوبة( )0424)لعا  ( 000)
( 000)، العقوبتات العراقتال رقتم    متن قتا و   010-012-001تعديل املواد * 

 .خبةوص القال بفريعة الشرف ص يعارب لجة لاخفيف العقوبة
 

 قانون مواجهة العنف االسري  3. 3.2
: و يُعرف القا و، العنف اصسرك ع ى ا ا 00/2/0200مت اقرار فا القا و، يف 

قات كل فعل او قول او الاهديد بهما ع ى اساس النوع اصجاماعال يف اطار العال
اصسرية املبنية ع ى اساس الزواج و القرابة اىل الدرجة الرابعة ومن مت ضما اىل 
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اصسرة قا و ا من شأ ا ا، ي حق ضررا من النالية اجلسدية واجلنسية والنفسية 
 .وس بًا حلقوقا ولرياتا

ولدد القا و، جمموعة من اصجراءات جلميع الوزارات املعنية لغرض احلماية و ايواء 
 . النساء املعنفات 

 

 قانون االحوال الشخصية  4. 3.2
من قا و، اصلوال الشخةية لاعزيز لقتو  املترأة    01بالرغم من تعديل املادة * 

جة اىل الاعتديل  يف اصسرة و الزواج لكن  ناك بعض البنود يف  فا القا و، حبا
 . و خاصة املواد املاع قة باعدد الزوجات و اصرث 

 011يف اصلازا  بقا و، اصلتوال الشخةتية رقتم     0222لعا   02القا و، رقم * 
متن قبتل جم تس     019يف اق يم كوردساا، ليث ا ا اذا صدر قرار  0414لعا  

يتث ي غتال   او اك قرار او قتا و، حب  04/00/0221احلكم املؤقت يف العرا  يف 
 . فا القا و، بةورة مباشرة او  غري مباشرة

 قتا و،  يف 19 املادة لاعديل كردساا، برملا، يف صدر 0201 عا  يف 2 رقم القا و،
 رؤيتة  اآلبتوين  عتن  عبتارة  و تال  0414 عتا   يف 011 املرقمة الشخةية األلوال
 .الطال  بعد أطفاهلم

 

 االمومة و اجازة الوالدة 5. 3.2
ملخةةات بالكامل ل مرأة يف لالة الوصدة و إجازة اصمومة صرف الراتب و ا

 .طوال مدة اجازتها و اليت ص تزيد عن سنة 
 

 قانون إنتخابات اقليم كوردستان 6. 3.2
 يف مجيع اجملالس املناخبة لاى الربملا،% 12اعداد  ةاب ل مرأة صيقل عن 
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 قانون العفو العام  7. 3.2
كوردساا، ص يشمل مرتكبتتال جرميتة القاتل بفريعتة      قا و، العفو العا  يف اق يم

 (غسل العار)الشرف 
 

 شرط تقلد املرأة ملنصب القاضي   8. 3.2
يف اق يم كوردساا، مت الغاء الشرط املاع ق  0229لعا   01لسب القا و، رقم 

 .بوجوب كو، املرأة مازوجة لكال تشغل منةب القاضية 
 

 أشكال العنف ضد املرأة  4.2
ن وجود تطورات و تغريات ضمن اصسرة ويف العالقات اصجاماعيتة  بالرغم م

يف السنوات اصخرية اص ا، ت ن الاغريات كا تت بنستبة ق ي تة لاتى اص،  صيتزال      
ذكوريا ياحكم فيا الرجل فهو ميا ن الس طة  -اجملامع الكوردساا ال جمامعا ابويا

فيتة ل مجامتع  ليتث ا،    وا، الامييز ضتد املتراة ماأصتل يف البنيتة الثقا    . واملال
العادات و الاقاليد اصجاماعية السائدة متنح الشرعية صسامرار و تكترار العنتف   

 .ضد املرأة و الافرع  بفرائع خما فة ملمارسة العنف ضد املرأة
العنف ضد املرأة لا اشكال خما فة يف اق يم كوردساا، البعض منها تضتاءل   

شتكال اخترى صتتزال متتارس و يف بعتض      واحنةرت ممارساا يف منتاطق حمتددة  و ا  
اصليا، تةل اىل لد القال بفريعة الشرف او اجبار املرأة ع تى اص احتار او لتر     

 .النفس 
 

 القتل بذريعة الشرف  2-4-1
يعارب القال بفريعة الشرف من ابشع  اشكال  العنف املمارس ضد املرأة ليث ا، 

 فا ( غسل العار)يعة رد شرف العائ ةالد افراد العائ ة او اصسرة يقو  بالقال بفر
الشكل من العنف  ضد املرأة صيزال قائما يف كوردساا، و وفقا لاقرير مديرية 

 .امراة بهفه الفريعة 11مت قال  0202ماابعة العنف يف وزارة الداخ ية لعا  
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 االنتحار  2-4-2
ب اىل اص احار يف كوردساا، صتزال مسامرة و يف تزايد و يرجع السب ظا رة

الظروف اصجاماعية املعقدة اليت تعيشها املرأة و كثريا ما ت جأ النساء املعنفات 
اىل اص احار و وفقا صلةائيات املديرية العامة ملاابعة العنف يف وزارة الداخ ية يف 

 .امرأة 10ا احرت  0202العا  
 

 ختان االناث 2-4-3
الرغم من عد  توفر  ال ظا رة شائعة متارس يف بعض مناطق كوردساا،  ب

الةائية فع ية اىل اص، خبةوص شيوع  فه الظا رة و لكن اصحباث و الدراسات 
اليت اجريت من قبل منظمات اجملامع املد ال اظهرت  با،  فه الظا رة شائعة  و 

 .مناشرة يف منطقة كرميا، و را ية بنسبة كبرية
 

 احلرق و إضرام النار يف النفس 2-4-4
عنف واسع اص اشار يف كوردساا، واسبابا ليست واضحة حلد اص،  فا النوع من ال

كما ا، صسباب اليت تؤدك بفرد لدفع امراة اىل قال  فسها بهفه الطريقة  ال 
اظهرت الةائيات املديرية العامة ملاابعة العنف . اسباب غري مربرة او معروفة 

 .ن او قا وا لرقاامرأة ا احر، حبر  ا فسه 242, 0202ضد املرأة با ا يف عا  
 

 (منذ الطفولة)التزويج منذ عمر مبكر 2-4-5
من اصشكال الشائعة ل عنف ضد املرأة يف كوردساا،  و تزوجيها و  ال قاصرة يف 

 .او اقلسنة  (01)مرل ة عمرية مبكرة 
 

 االعتداء اجلنسي 2-4-6
 مكا، يف األول : شك ني يف ميارس الفك العنف أ واع أخطر من والد  و  فا

 النساء ,السياسية الةراعات يف وثا يا  اصساسال   ع ى النساء جترب ليث العمل
 .املمارسة  فه نتواجه والفايات
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 املتاجرة بالبشر 2-4-7
 يف سنجار يف والفايات ل نساء لدث كما املرأة ضد العنف أ واع من والد  و  فا
 .واملوصل رياسو يف جنس كرقيق والفايات النساء تباع اآل،  ولاى. 0202 عا 

 
  0202اجملموع العا  حلوادث العنف يف عا  ( 1)جدول رقم 

 لر  النفس احلر  اص احار القال املكا،
اصيفاء و 
 الاعفيب

 شكاوى
 مانوعة

اصعاداء و 
 الاحرش اجلنسال

 11 0001 012 22 020 00 02 أربيل
 04 120 2 04 12 01 02 د وك

 91 104 112 24 011 01 1 س يما ية 
 0 010 2 2 19 2 4 رميا،ك

 012 0211 0221 020 121 10 11 اجملموع 
 

 0201اجملموع العا  حلوادث العنف يف عا  ( 2) رقم جدول

 لر  النفس احلر  اص احار القال املكا،
 شكاوى
 مانوعة

اصعاداء و 
 الاحرش اجلنسال

 1 0121 22 022 01 01 أربيل

 01 0001 11 01 9 00 د وك

 91 0029 00 19 1 2 س يما ية 

 9 122 9 01 1 2 كرميا،

 00 124 2 04 0 0 رابرين

 011 2911 001 012 12 12  المجموع
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 0202اجملموع العا  حلوادث العنف يف عا  ( 9) رقم جدول

 لر  النفس احلر  اص احار القال املكا،
 شكاوى
 مانوعة

اصعاداء و 
 الاحرش اجلنسال

 01 0220 10 91 02 02 أربيل

 10 0212 00 01 4 1  وكد

 22 0292 01 10 00 1 س يما ية 

 02 422 00 02 1 0 كرميا،

 01 129 01 04 1 1 رابرين

 1 014 1 12 1 1 سوران

 022 2291 49 049 29 11  المجموع

 
  0201اجملموع العا  حلوادث العنف يف عا  ( 1) رقم جدول

 احلر  اص احار القال املكا،
لر  
 النفس

 شكاوى
 انوعةم

اصعاداء و 
 الاحرش اجلنسال

 02 0942 10 21 01 02 أربيل
 21 0444 04 14 00 01 د وك

 21 0012 09 11 09 4 س يما ية 
 02 990 02 04 1 9 كرميا،
 2 101 4 02 2 1 رابرين
 2 041 2 02 1 1 سوران

 002 9212 001 041 22 11  المجموع
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 0202عنف يف عا  اجملموع العا  حلوادث ال( 4)خمطط رقم 

 
 

 اثار العنف ضد املرأة 5.2
بدو، شن العنف ضد املرأة لا اثار  تؤثر ع ى احلالة الةحية ل مرأة من جهة و من 
جهة اخرى العنف ضد ا يضر بالاطوراصقاةادك ل ب د ص ا يؤدك اىل زيادة  سبة 

اصسامرار  بدو، شن املرأة اليت تاعرض اىل العنف صميكنها. الفقراصسرك والفردك
يف العمل لاى و ا، اسامرت فا،  سبة اص ااج عند ا تكو، ضئي ة  و تقو  اجلولة 
بةرف  سبة كبرية من املوراد املالية لعالج اصمراض النفسية و اجلسدية النامجة 
عن العنف ضد املرأة باصضافة اىل املبالغ املالية الضخمة لاوفري امكا، اصيواء و 

 .الشرطة و احملاكم املخةةة ملواجهة العنف ضد املرأةاملالجىء و مؤسسات 
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 الفلل الثالث 

 منظور االسرتاتيجية ملناهضة العنف ضد املرأة
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مت صياغة و اعداد  فه اصسرتاتيجية ع ى اساس املساواة بني املرأة و الرجل وفق 
ت مبادئ لقو  اص سا، ومن املاوقع قبوهلا و تنفيف ا من قبل مجيع مؤسسا

 .اق يم كوردساا، 
 

 :اهداف هذه االسرتاتيجية 3-1
 فه اصسرتاتيجية تهدف اىل القضاء ع ى العنف ضتد املترأة يف كوردستاا، و تفا     

 :اهلد  ياحق باختاذ اخلطوات الاالية 
تكو،  ناك محاية قا و ية عن طريق القضاء  حتمال املرأة من مجيتع اشتكال الامييتز    * 

 .ضد ا 
 .امع  باسباب و اثار العنف ضد املرأة ع ى اصسرة و اجملامع الوقاية  توعية اجمل* 
 .محاية و دعم و مناصرة املرأة اليت تاعرض ل عنف و محاياها من مجيع اشكال العنف* 
 .املراقبة و حتسني اخلدمات املقدمة ل نساء املعنفات* 

 

 منظور متكامل ملناهضة العنف ضد املراة 3-2
ة  و اعادة تنظيم و صياغة خطة العمل بشكل منطقال اهلدف من  فه اصسرتاتيجي

ع ى لسب اصولويات اليت تاناسب مع لاجات كيفية منا ضتة ظتا رة العنتف    
ضد املرأة يف كوردساا، و يام حتديد اصولويات ع ى استاس املستاواة بتني املترأة و     
النوع اصجاماعال و لقو  اص سا، حبيث تاوافق متع املبتادكء الدوليتة و صتياغة     
سياسة قادرة ع ى الاعامل مع مجيع اشكال العنف ضتد املترأة يف مجيتع مرالتل     

 .لياتها سواء ضمن األسرة أو يف اصماكن العامة 
 : منظور ماكامل ل قضاء ع ى العنف ضد املرأة تشمل الاالال

ا، السياسة اليت تبناها  فه اصسرتاجتية ل قضاء ع ى العنف ضتد   :السياسات* 
، تشمل الاعاو، بتني مجيتع املؤسستات احلكوميتة و غتري      املرأة يف كوردساا
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احلكومية و تضع مسألة العنف ضد املرأة يف اجندة العمل لاحقيتق املستاواة    
 .و محاية لقو  اص سا، و الاطور املساديم 

العمل ع ى تنفيف مجيع القوا ني املاع قة مبواجهة العنف ضد املترأة و   :القتا و،* 
عدلة من قا و، العقوبات العراقتال و قتا و، اصلتوال    كفلن تنفيف البنود امل

الشخةية باإلضافة اىل بفل اجلهود لاعديل تطبيتق القتوا ني التيت تاضتمن     
 .الامييز ضد املرأة من اجل تأمني ظروف مالئمة لانفيف  فه اصسرتاتيجية

وتشمل إلداث تغيريات يف طريقة العمل ومنع العنف قبل لدوثا متن   :الوقاية* 
الت تثقيفية ألفراد اجملامع و فئة الشتباب و األطفتال ع تى وجتا     خالل مح

اخلةوص  لغرض  شر ثقافة املساواة بني املرأة و الرجل و القضاء ع ى العنف 
 .املبين ع ى النوع اصجاماعال يف اجملامع الكوردساا ال 

وتشمل توفري احلاجتات ل مترأة املعنفتة و تتوفري اخلتدمات الةتحية و        :احلماية* 
 . اماعية و النفسية و القا و ية لضحايا العنف اصج

وتشمل تقتديم املستاعدة الناجيتات العنتف و اعتادة تأ ي تهم  كتال         :الرعاية* 
 .  يشاركوا بشكل طبيعال يف احلياة العامة جمددا 

تاكو، من اعداد اطار و خطة ملراقبتة و تقيتيم تنفيتف  تفه      :املراقبة والاقييم* 
 .اصسرتاتيجية 
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 اجملال القا و ال
 القضاء ع ى مجيع ا واع الامييز القا و ال ضد املرأة و توفري: اهلدف العا  اصول

 احلماية القا و ية هلا
 اجلهة املنففة املؤشرات املخرج
 اجلهة ذات الة ة او العالقة اجلهة املسؤولة عن الانفيف املؤشرات اصةاص داف اخل

توفري احلماية القا و ية  – 0
ل مرأة  اليت تاعرض ل عنف 
و الامييز يف احلياة العامة و 

 .  اخلاصة
 

تفعيل قا و، مواجهة * 
 العنف اصسرك 

 صياغة قا و، ل مالجىء* 
تشكيل حمكمة خاصة * 

 بالعنف اصسرك
يل القوا ني بشكل تعد* 

يراعال مساواة النوع 
 اصجاماعال

اجمل س اصع ى لشؤو، * 
 املرأة
وزارة العمل و الشؤو، * 

 اصجاماعية
 وزارة العدل* 
 جم س القضاء* 
 الربملا،* 

 منظمات اجملامع املد ال* 
اهليئة الع يا حلقو  * 

 اص سا،

اصتفا  ع ى مفهو   -0
العنف ضد املرأة بشكل 

صتفاقيات ياوافق مع ا
 الدولية

تعريف وطين مولد ل عنف 
ضد املرأة يف قوا ني 

 .كوردساا،

اجمل س اصع ى لشؤو، * 
 املرأة
جلنة الدفاع عن لقو  * 

 املرأة يف برملا، كوردساا،

 مجيع الوزارات* 
 منظمات اجملامع املد ال* 
 مؤسسات اصعال * 

اعداد  ظا  قضائال  -1
صياسا ل مع مرتكيب 

 .رأةالعنف ضد امل

 املؤسسة القضائية* 
دليل احملاكم يف كيفية * 

الاعامل مع قضايا العنف 
 .ضد املرأة

 وزارة الداخ ية* 
 وزارة العدل * 
اجمل س اصع ى لشؤو، * 

 املرأة
 جم س القضاء* 

 منظمات اجملامع املد ال

مراجعة مجيع القوا ني و  -2
اخلطط الوطنية من منظور 
 .مساواة  النوع اصجاماعال

اجراء الدراسات و اصحباث * 
ع ى مجيع القوا ني من 
منظور مساواة النوع 

 . اصجاماعال
القوا ني و الاع يمات * 

املعدلة تأخف بعني اصعابار 
منظور مساواة النوع 

 .اصجاماعال

اجمل س اصع ى لشؤو، * 
 املرأة
 وزارة الاخطيط* 
 اجلامعات* 
 مراكز اصحباث* 
 

 منظمات اجملامع املد ال
 

اعداد الكوادر القضائية  -1
و القا و ية يف كيفية 

الاعامل مع قضايا العنف 

دورات تدريبية ل قضاة و * 
 .املدعيني العا 

 وزارة العدل* 
 وزارة الداخ ية* 
 اجمل س القضائال* 

 منظمات اجملامع املد ال
 رة الرتبية وزا* 
وزارة الاع يم العالال و * 
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ضد املرأة من منظور مساواة 
 .النوع اصجاماعال

اجمل س اصع ى لشؤو، * 
 املرأة

 .البحث الع مال

توافق املواد القا و ية  -2
مع اصتفاقيات و املواثيق 

 الدولية

القوا ني ذات الة ة * 
املعدلة وفقا لالتفاقيات و 

 املواثيق الدولية

اجمل س اصع ى لشؤو، * 
 املرأة
 وزارة الداخ ية* 
 وزارة العدل* 
 ء اجمل س اصع ى ل قضا* 
 الربملا،* 

 منظمات اجملامع املد ال
 

زيادة مشاركة املرأة يف  -9
 اجملال القضائال

الامثيل العالال ل مرأة يف 
 اجملال القضائال

 وزارة العدل* 
 اجمل س اصع ى ل قضاء* 
اجمل س اصع ى لشؤو، * 

 املرأة

 اصعال 

مساعدة ضحايا العنف  -1
لامكينهم من الوصول اىل 

 .احملكمة

 منظمات اجملامع املد ال *  رات املرأةتوعية قد
اجمل س اصع ى لشؤو، * 

 املرأة

 املؤسسات اصعالمية

 

 جمال الوقاية
 توعية اجملامع باسباب و اثار العنف ضد املراة ع ى اصسرة و اجملامع: اهلدف العا  الثا ال

 اجلهة املنففة املؤشرات املخرج
 اجلهة ذات الة ة او العالقة ة عن الانفيفاجلهة املسؤول املؤشرات اص داف اخلاصة

توعية اجملامع مبسائل  – 0
العنف ضد املرأة و أثر ا 

ع ى املرأة و اصسرة و 
 .اجملامع

إعال، خطة وطنية * 
 . ملواجهة العنف ضد املرأة

يوما  02مح ة وطنية ملدة * 
مبناسبة اليو  العاملال ملواجهة 

 العنف ضد املرأة 

ؤو، اجمل س اصع ى لش* 
 املرأة
 وزارة الداخ ية* 
 وزارة الثقافة* 
 وزارة الرتبية* 
 منظمات اجملامع املد ال * 
اهليئة املساق ة حلقو  * 

 اص سا،

 وزارة الاخطيط* 
 مؤسسات اصعتتال * 
 وزارة املالتتتتتتتتية* 

مع ومات اكثر عن  -0
 .ظا رة العنف ضد املرأة

احباث و دراسات عن * 
 .العنف ضد املرأة

الرقابة اخلاصة ل عنف    *
  .ضد املرأة

 ظا  مشرتك ل مع ومات * 
عن العنف ضد املرأة يف 

اجمل س اصع ى لشؤو، * 
 وزارة الداخ ية* املرأة 
 وزارة الرتبية* 
وزارة العمل و الشؤو، * 

 اصجاماعية
 وزارة الثقافة* 

 منظمات اجملامع املد ال
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مؤسسات الشرطة و 
القضاءو الةحة و اجملامع 

 .املد ال

م العالال و وزارة الاع ي* 
 .البحث الع مال

تثقيف العام ني يف  -1
املؤسسات اصعالمية مبسألة 

 .مساواة النوع اصجاماعال

برامج تثقيفية ل عام ني يف 
 .املؤسسات اصعالمية

 اصعتتتتتتتتتتتتتتال 

اجمل س اصع ى لشؤو، * 
 وزارة الثقافة* املرأة 
  منظمات اجملامع املد ال* 

 وزارة الداخ ية* 
وزارة العمل و الشؤو، * 

 اصجاماعية
توعية املرأة حبقوقها  -2

 القا و ية
اجمل س اصع ى لشؤو، *  برامج توعية قا و ية ل مرأة

 املراة
 وزارة العدل* 
اهليئة املساق ة حلقو  * 

 اص سا،

وزارة العمل و الشؤو، * 
 اصجاماعية

 وزارة الداخ ية * 
 ع املد المنظمات اجملام* 

ادراج و دمج مساواة  -1
النوع اصجاماعال يف 

 .مؤسسات الرتبية و الاع يم

تعديل املنا ج الدراسية * 
اخفا بعني اصعابار مساواة 

 النوع اصجاماعال 
تدريب موظفال مؤسسة * 

الاع يم ع ى مسألة مساواة 
 النوع اصجاماعال

اجمل س اصع ى لشؤو، * 
 وزارة الرتبية* املراة 

  
 

 ظمات اجملامع املد المن

 
 جمال احلماية

 .دعم و مناصرة ضحايا العنف و محاية املرأة من مجيع اشكال العنف: اهلدف العا  الثالث
 اجلهة املنففة املؤشرات املخرج

اجلهة ذات الة ة او  اجلهة املسؤولة عن الانفيف املؤشرات اص داف اخلاصة
 العالقة

دعم ومحاية اكثر ل مرأة  – 0
 .يت تقع ضحية ل عنفال

 توفري خط اصتةال اجملا ال* 
بر امج اعادة تأ يل * 

 .ضحايا العنف
بناء قدرات ضحايا العنف * 

 من خالل دورات تدريبية

 وزارة الداخ ية * 
وزارة العمل و الشؤو، * 

 .اصجاماعية
 

 وزارة الةحة * 
 وزارة الرتبية* 
 

رفع قدرات املؤسسات  -0
هة العام ة يف جمال مواج

العنف ضد املرأة و توفري 
 .احلماية ل مرأة

دورات تدريبية ل عام ني يف * 
 . فا اجملال

اعداد دليل تدرييب * 
ل عام ني يف مؤسسات مواجهة 

العنف ضد املرأة و توفري 
 .احلماية هلا

اجمل س اصع ى لشؤو، * 
 املرأة
وزارة العمل و الشؤو، * 

 .اصجاماعية
 وزارة الداخ ية* 
 لةحةوزارة ا* 

منظمات اجملامع * 
 املد ال
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 جمال الرعاية
 .حتسني اخلدمات املقدمة ل مرأة الناجية من العنف: اهلدف الرابع العا 

 

 اجلهة النففة املؤشرات املخرج
 اجلهة ذات الة ة او العالقة اجلهة املسؤولة عن الانفيف املؤشرات اص داف اخلاصة

توفري و حتسني املعاجلة  – 0
 .لضحايا العنفالةحية 

اعداد مراكز صحية و أقسا  
خاصة يف املساشفيات حبيث 

تكو، قادرة ع ى الاعامل مع 
 .لاصت العنف 

 وزارة الةحة* 
وزارة العمل و الشؤو، * 

 اصجاماعية
 وزارة الداخ ية* 
 

اجمل س اصع ى لشؤو، * 
 املرأة
 منظمات اجملامع املد ال* 
 

اعادة تأ يل ضحايا  -0
و اجاماعيا  العنف  فسيا

لكال يشاركوا جمددا و بةورة 
طبيعية يف احلياة العامة 

 .ل مجامع

مركز الاأ يل النفسال و 
 . اصجاماعال 

 وزارة الةحة* 
وزارة العمل و الشؤو، * 

 اصجاماعية
 

 منظمات اجملامع املد ال

حتسني و زيادة عدد  -1
 املالذات لضحايا العنف

مالجىء مالئمة ل عيش و * 
ى لياة من احملافظة ع 
 يعيش فيها 

حتسني اخلدمات داخل * 
 .املالجىء

 وزارة الداخ ية* 
وزارة العمل و الشؤو، * 

 اصجاماعية
منظمات اجملامع * 

 املد ال

اجمل س اصع ى لشؤو، * 
 املرأة
اهليئة املساق ة حلقو  * 

 اص سا،

تسهيل وصول ضحايا  -2
العنف اىل مراكز تقديم 
اخلدمات العام ة يف  فا 

 .الاجمل

اعداد منشورات خاصة * 
 بهفه املراكز 

اطالع و تعريف املرأة * 
بأماكن  فه املراكز من خالل 

 .اصعال 

اجمل س اصع ى لشؤو، * 
 املرأة
 وزارة الداخ ية* 
وزارة العمل و الشؤو، * 

 اصجاماعية
منظمات اجملامع * 

 املد ال

 وزارة الثقافة* 

قدرات العام ني يف  -1
اليت تقد  مراكز اخلدمات 

 اخلدمات ل نساء املعنفات

عام و، ذات قدرات يف جمال  
تقديم خدمات  فسية و 

 .اجاماعية

 وزارة الةحة* 
وزارة العمل و الشؤو، * 

 اصجاماعية
 وزارة الداخ ية* 
منظمات اجملامع * 

 املد ال

 وزارة الاخطيط* 
 وزارة املتتتالتتيتتة* 
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 2016-2012تنفيذ االسرتاتيجية يف  اتخطو 

 

 الناائج احملققة

 

 :اجلانب القانوني -1

حمافظات من لكومة  1إ شاء حمكمة خاصة ملكافحة العنف ضد املرأة يف  •
 .إدارة كرميانو إق يم كردساا، 

 تعيني جلنة املةاحلة يف حماكم العنف املنزلال •

 .إ شاء جلنة ع يا ملكافحة العنف ضد املرأة يف أربيل والس يما ية ود وك •

 شاء معهد ل قضاةإ  •

 02) يف الست يما ية   (09)مدعيا عاما لإل تاث يف أربيتل    12تعيني  •
 (9) و الكرميا،( 9)د وك يف ال  (مدعيا

  (القضتاة  02)القاضتيات يف حمكمتة اصستائناف يف أربيتل      12تعيني  •
 (.القاضال 0) و الكرميا،( قضاة 1)د وك ( قاضيا 02)الس يما ية 

ل قضاة واملدعني العتامني ع تى لتد ستواء قتا و،       توفري دورات تدريبية •
األلوال الشخةية وقا و، العنف املنزلال وكفلن املواد املاع قتة بتاملرأة   

 .يف قا و، العقوبات العراقال

يف مؤسستات   0202 توفمرب   00قرار فاح ولدات النوع اصجاماعال يف  •
 .لكومة إق يم كردساا،

اجا القوا ني املاع قة حبقتو  املترأة   املؤمتر الوطين لول الاحديات اليت تو •
 يف إق يم كردساا،

 الزيادة من املكاتب احمل ية العنف يف املد، واملخيمات وخ ق فر  مانق ة •
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 احلماية الذاتية -2

 (.سنويًا) ملنا ضة العنف ضد املرأة يومًا 02احلم ة الوطنية التت  •

رس لكومتة إق تيم   املؤمتر اإلق يمال لافعيل بند لقو  اإل ستا، يف متدا   •
 ردساا،وك

دورات لكبتار مستؤولال لكومتة إق تيم كردستاا، ع تى أدوار       افاااح  •
  .اجلنسني واإلدماج

 .يف جامعة سورا، يةردساا، ل دراسات اجلندروافاااح مركز ك •

مساشفيات الوصدة يف املد، والب دات من لكومتة إق تيم    عدد منبناء  •
 .ب األزمة املاليةردساا، خما فة  ولكن مل تكامل بسبوك

ولتدة  و يف أربيتل   لالةكت ة ا ولدة سرطا، الثتدك يف مساشتفى    افاااح •
 .الس يما يةبسرطا، الثدك يف مساشفى خاص 

دورات تدريبية ل عام ني يف وستائل اإلعتال  والةتحفيني ع تى كيفيتة       •
 .تغطية قضايا العنف األسرك والعنف ضد املرأة

 

 مايةاحل -3

وضع املرأة يف لكومة إق يم كردساا، بنية ل نهوض إقرار اسرتاتيجية وط •
 0202 وفمرب  00عاما يف  02ملدة 

مشروع اصتةاصت من أجل تغيري الس وك من أجل القضتاء ع تى زواج    •
 األطفال

 ". املرأة والسال  واألمن"لول  0101خطة العمل الوطنية  •

اجلنسال يف الاوقيع ع ى بروتوكول دولال ل احقيق وتوثيق لاصت العنف  •
 النزاعات
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بر امج اجمل س األع ى لشؤو، املرأة واخلطتط ذات األولويتة التيت يتام      •
 .سنوات 2مراجعاها كل 

 

 احلل -4

وإعتادة تنظتيم املالجتت وتتوفري      0101الاوقيع ع ى خطة عمل وطنية  •
 .دورات تدريبية ملوظفيها

 تتيم التتامكني اصجامتتاعال واصقاةتتادك ل متترأة الريفيتتة يف لكومتتة إق •
 كردساا،

 قبتل  متن  عنهم املفرج الفايات/  ل نساء الاأ يل إلعادة مركز افاااح •
 .داعش

 لول الوعال لرفع خا فةامل املنشورات ووزعت الةحة  وزارة مع بالاعاو، •
 .كردساا، إق يم يف الثدك وسرطا، احلمل

 لتول  قةترية  وأفال  والالفاات  والكايبات امل ةقات من الكثري طباعة •
 .اجلمهور ثقافة لرفع النساء تهم اليت املخا فة اصجاماعية اياالقض
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 الفلل اخلامس

 التنفيذ واملتابعة 
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الغاية الرئيسية من ماابعة تنفيف  فه اصسرتاتيجية الااكد من الانفيف بشكل مالئم 
و شفاف حبيث يؤثر اجيابا ع ى لياة املرأة بةورة عامتة  وع تى ليتاة املترأة املعنفتة      

تنبع ا مية الاقييم و املاابعة من معرفة مدى واقعية و امكا ية تنفيف . شكل خاص ب
 فه اصسرتاتيجية و حتديد  قاط القوة و الضتعف  و اجيتاد آليتات جديتدة حتتل حمتل       

 . اآلليات غري القاب ة ل انفيف
تنفيف  فه اصسرتاتيجية حباجة اىل خطة عمل سنوك  و  فه اخلطة جيب أ،  تةتاغ متن   

ل اجلهات املاعاو ة و املعنية لاضمن تنفيف أ داف و  اائج  فه اصسرتاتيجية بشكل قب
 (وأ، يقو  الربملا، مبراقبة اجلهات املك فة بانفيف ا) .افضل

 

 مؤسسات مواجهة العنف ضد املرأة 5-1
من املهم تعاو،  مجيع اجلهات املعنية من منظمات اجملامع املد ال و وكاصت اصمم 

املنظمات الدولية مع املؤسسات احلكومية الاابعة لوزراة الداخ ية املاحدة و 
مالذ )و وزارة العمل و الشؤو، اصجاماعية ( مديريات ماابعة العنف ضد املرأة)

 .لانفيف اصسرتاتيجية( ل نساء املعنفات
 

 اهليئة العليا يف االقليم ملواجهة العنف ضد املرأة  5-2

ؤسسات احلكومية و منظمات اجملامع املد ال العام ة بالرغم من وجود العديد من امل
من أجل القضاء ع ى العنف ضد املرأة يف كوردساا،  اص أ ا من الضرورك تشكيل 
 يئة ع يا يف كوردساا، تاألف اعضاؤ ا من ممث ال مجيع اجلهات املعنية من أجل 

 .الاعاو، و إلجناز العمل بةورة مشرتكة يف  فة املرل ة الرا نة  
يئة الع يا تاألف من ممث ال وزراة الداخ ية   وزارة العمل و الشوو، اصجاماعية  اهل

وزارة الرتبية  وزارة الاع يم العالال  وزارة الاخطيط  وزارة املالية  وزارة الةحة  
. منظمات اجملامع املد ال  و بالاعاو، مع جلنة لقو  اص سا، و شؤو، املرأة يف الربملا،

 . س األع ى لشؤو، املرأة ورئيسا والفك  و رئيس احلكومةوتكو، بإشراف اجمل 
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 :اهليئة تشمل ه واجبات  ف

 .مراقبة تنفيف اصسرتاتيجية* 
 إقرار خطة العمل السنوية مع اجلهات املعنية * 

 .وجتامع اهليئة مرتني يف السنة لغرض تقييم و مراجعة تنفيف  فه اصسرتاتيجية
 

 
 طريقة حتقيق األهداف

 2016 - 2012نفيذ االسرتاتيجية يف من أجل ت

 

تنفيف األ شطة لاحقيق  فه اصسرتاتيجية بتدأت متع وضتع    : ع ى مساوى احلكومة •
. خطة القطاعية اليت ضمت وزارات الاخطيط والداخ يتة والاع تيم والةتحة والعمتل    

 .اخلطة تقدما جيدا مع مساعدة من  فه الوزارات

مع اجمل س القضائال  ووزارات الاخطتيط   وقد وضعت اخلطة السنوية أيضا بالاعاو،
 (والعدل واألوقاف  البيشمركة  قسم شؤو، وزارتال الثقافة األجنبية والاع يم العالال

وصتندو  الستكا،    UNWOMEN)ع ى مساوى املنظمات الدولية  وص ستيما  
وكتفلن املنظمتات غتري    ( وبر امج األمتم املاحتدة اإلئتائال واملفوضتية واليو يستيف     

 . فه اصسرتاتيجيةتكوين حمل ية لعبت دورا ليويا وسا م يف احلكومية ا

  


