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في املائة على األقل من النساء املتزوجات خالل وقت السلم أبلغن عن  36أن  2012وجدت دراسة أجرتها وزارة التخطيط العراقي في عام 

تعرضهن لشكل من أشكال اإليذاء النفس ي من أزواجهن. وترتفع مستويات العنف الجنس ي والجنساني خالل الحرب واإلرهاب والنزوح، ومع 

  مع تزايد صعوبة الرد عليها. على الرغم من التغييرات السياسية والتشريعية  لیاإلبالغ القل تمیذلك ال يزال 
ً
عنها، وبشكل معقد سياسيا

 عن إجراء التشغيل املعياري الجديد الذي أقرته الحكومة 
ً
التدريجية داخل حكومة إقليم كوردستان والحكومة املركزية في العراق، فضال

. غالًبا ما يتم إضفاء الشرعية على العنف الجنس ي والجنساني من قبل الجاني واألسرة واملجتمع األوسع. من جنسانيتجاه العنف الجنس ي وال

بين عدد قليل من النساء الالئي يبلغن عن الجريمة، يقرر معظمهن عدم الشروع في فتح دعوى قانونية ضد الجناة. تشمل الحواجز اإلضافية 

من فقدان رعاية الذكور أو االنتقام أو الوصم أو االستغالل الجنس ي اإلضافي، بما في ذلك من جانب السلطات  التي تحول دون اإلبالغ الخوف

 .املبلغة

العنف الجنس ي والعنف القائم على النوع االجتماعي بشكل فعال ومستدام، من الضروري التعرف على الهياكل التي تزرعه وتضفي  ملعالجة

ر العنف الجنس ي والجنساني أي جذور في أي دين أو طائفة أو جنسية، ولكنها ظاهرة عاملية تؤثر بشكل غير عليه الشرعية. ال يوجد لجذو 

والفتيات في إطار مختلف الخطابات األبوية على مر التاريخ. في العراق وإقليم كوردستان، لنظام القمع هذا مظاهر  نساءمتناسب على ال

 .محلية تدعو إلى خطط عمل متخصصة

 واالضطراب والعار النزوح

الحرب والنزوح إلى تفاقم العنف املنهجي القائم مسبًقا ضد النساء والفتيات في العراق و إقليم كوردستان. إن االحتياجات اإلنسانية  أدت

كثر عرضة غير امللباة، وتآكل الشبكات املجتمعية، واالفتقار إلى فرص كسب العيش، والقيود املفروضة على الحركة قد جعلت النساء أ

 في املخيمات. إلطعام أسرهم، 21. وينطبق هذا بشكل خاص على األسر التي تعيلها نساء والتي تمثل ستغاللللعنف واال 
ً
٪ من النازحين داخليا

جبر بعض هؤالء النساء على اللجوء إلى آليات املواجهة السلبية التي تشمل الدعارة، و "الجنس من أجل البقاء"، وغيرها من العال
ُ
قات ت
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مع أزمة النزوح في العراق، وصل العنف ضد النساء والفتيات إلى مستويات جديدة من القسوة. لكن مع االنتقال الوشيك إلى االستقرار، 

لحماية  دةیكوردستان قوة دفع جد میللمرأة والسالم واألمن، أصبح لدى كل من العراق وإقل 1325وااللتزام املوقع بتنفيذ قرار مجلس األمن رقم 

في معالجة  یەمركز  ةیكقض” الشرف والعار“العنف الجنس ي والجنساني في العراق ومسألة  اساتيیوتعزيز دورها. يناقش هذا امللخص الس رأةامل

 دور املرأة. نيالحواجز القانونية والهيكلية واملجتمعية أمام تمك

http://www.meri-k.org/
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مجموعة إضافية من األعمال العدائية تلحق بعشرات اآلالف من النساء الالئي ُيعتقد أن لديهن انتماءات متطرفة، بما  ناكاالستغاللية. ه

 .في ذلك القتل، االنتقام من االغتصاب أو االنتحار القسري أو االستبعاد املجتمعي في شكل حرمان من الغذاء واألمن ووثائق الهوية

ما يحدث االضطراب االجتماعي عن صعود السيطرة األبوية والتنظيم على الحياة الجنسية للنساء والفتيات. هذه ظاهرة عاملية ذات  غالًبا

راق، جذور تاريخية عميقة، وغالًبا ما يتم إضفاء الشرعية عليها من خالل األفكار حول الشرف وااللتزامات األخالقية "للحفاظ عليها". في الع

 أو طائفًيا أو دينًيا، إلخ(. وهذا  -رأة شرف األسرة بصفتها أم الجيل القادم من األسرة واملجتمع امل سدتج
ً
امتداد القرابة )سواء كان وطنيا

ا يضعها في مركز زراعة الهوية الجماعية ويحولها إلى "أم األمة". ومع ذلك، عندما تتحدى النساء هذه الديناميكية، يمكن اعتبارها تهديًد 

 .ة األسرة وتمديد النظام االجتماعيلكرام

عند التجنيد املسلح، والعقاب،  ەلیاملستوى املجتمعي، يمكن وصف استخدام العنف الجنس ي والجنساني بأنه "سالح حرب"، يتم تفع على

داعش،  ،یأو املحسوبة عل ،یال ةیوصمة العار، والسيطرة على تدفق السكان، واالنتقام من العدو. ومن األمثلة على ذلك النساء املنتم یەوتوج

ظهر هذه الظاهرة كيف  واجهنالالتي ي
ُ
جرائم بشعة مرتكزة على العار، بما في ذلك االغتصاب، والتضحية بالنفس القسري والنبذ والوصم. ت

أن تسعى رأى املجتمع "اليقظة" العنف الجنس ي والجنساني كوسيلة لتحقيق "عدالة املجتمع" ضد داعش. بموجب هذا املظهر، يمكن 

وهو نمط يخيف النساء من اإلبالغ عن العنف الجنس ي والجنساني.  -الجناة في إثارة الشكوك حول أي فرد  لحةالجريمة أيًضا إلى تحقيق مص

لتنظيم داعش، يكون ذلك بمثابة شرف عائلي  نيعندما ترتكب عائلة أو مجتمع جريمة قتل إناث أو انتحار قسري ألحد أعضاء املفترص

 عن كونه  فة". وبهذه الطريقة، يمكن ملجمع الشر "للتنقي
ً
والعار أن يضفي الشرعية على قتل النساء وإيذائهن الجسديين واستغاللهن، فضال

 .وسيلة إلخضاع شرف الخصم

ة األنبار. كانت العار في استراتيجيات العودة القسرية للنساء النازحات في مخيم في محافظ ةیقض یعل ةیالنساء املبن یتتجلى السيطرة عل كما

 ابالعار الجماعي إذا م دهمیهي األسر التي تعيلها نساء، وتم جمع تلك النساء من قبل شيخ وزعيم قبلي محلي وتهد میفي املخ نياغلب القاطن

ظهور بالفعل التهديدات في ال ە. هدد املختار النساء بمصادرة شاراتهن األمنية ووضع أسمائهن في قائمة شركاء داعش؛ بدأت هذعودوایلم 

 نساءبعد. تم اإلبالغ عن أن النساء بما في ذلك األسر التي تعيلها  مایتكرار نزوح نفس العوائل ف یال یودفع النساء إلى العودة التي ما لبث وأد

جب أحكام املنظمات داخل املخيمات، نظًرا لحاجاتهن واحتياجاتهن املعيشية، باإلضافة إلى املكانة التي يتمتعن بها بمو  یيفضلن النزوح ال

غير الحكومية الدولية. وبهذه الطريقة، يمكن اعتبار النساء الالئي يتعرضن للنزوح املطول على أنهن يزعزعن االستقرار ويمسن حدود 

ورعاية  النساء من التزامات مجتمع املنشأ، ووفر لهم فرًصا جديدة ەتجاه النظام االجتماعي السابق. في بعض الحاالت، أعفي هذ نتماءاال 

 .املنظمات غير الحكومية. وفي حاالت أخرى، جردها النزوح املطول من شبكتها املجتمعية التي كانت تنتمي إليها بسعادة وتعتمد عليها

 أدوار الجنسين تدوين

التدوين األولي ألدوار الجنسين في العراق وكوردستان العراق خالل فترة االضطهاد العرقي والقتل الجماعي واإلبادة الجماعية والعسكرة  جرى 

والكفاح املسلح. أثرت مشاركة املستوطنين املستعمرين وبناء التحالفات مع أكثر الهياكل املحافظة في املجتمع على "إعادة القبيلة" 

بما في ذلك قانون األسرة واملرأة، وهي العملية التي وصفت بأنها "إعادة تبعية املرأة". ونتيجة لذلك، فإن قضية الدفاع عن  - ساتللسيا

ا مخفًفا"، والذي شرع بقتل
ً
امرأة  الشرف "تحتل مكاًنا مهًما في نظام العدالة الجنائية العراقي" وفًقا لنوجا إفراتي. تم اعتبار الشرف "ظرف

و  128"أسهل طريقة" لحل مشكلة، خاصة تلك األجزاء التي تتناول "األعذار القانونية والظروف املخففة قانوًنا"، وفًقا للمادتين  رهتباباع

 للفتيات كوسيلة من وسائل الشرف للتوسط في 1969من قانون العقوبات العراقي من عام  130-132
ً

. لعبت االتفاقات القبلية دوًرا فعاال

 .النزاعات على سبيل املثال عن طريق زيجات يةتسو النزاع و 

عندما سنت حكومة إقليم كوردستان إصالحات وسعت نطاق مشاركة  2003، ومرة أخرى في عام 1990الوضع القانوني للمرأة في عام  تحسن

ي جميع أنحاء كوردستان العراق النساء واالعتراف بهن في ظل الدعوة القوية من قبل النساء الكرديات. على الرغم من تجريم قتل الشرف ف

من قبل إدارات السليمانية )االتحاد الوطني لكوردستان( وإربيل )الحزب الديمقراطي الكوردستاني(، على التوالي،  2002و  2000في عامي 

 .تستمر هذه املمارسة كما تفعل املمارسات األخرى املرتبطة بالشرف
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النسائي ومقاومة العراقيين إلى استراتيجيات جديدة ضد العنف الجنس ي والجنساني. أقرت ، أدى الكثير من النضال 2010أوائل عام  في

 ملهمتها في عام 
ً

 ةی. ومن ناحية أخرى، ال تزال الحكومة العراق2012حكومة إقليم كوردستان قانون منع العنف ضد املرأة، وشكلت دليال

املنزلي، وقانون العقوبات منمق في الخطاب األبوي واملنظورات التي هي بطبيعتها هذه املشكلة دون وجود قانون ضد العنف  لجةمتأخرة في معا

على خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم  ةیتمييزية ضد املرأة. بعد تغيير النظام، وقعت الحكومة العراق

قيع على امليزانية املخصصة بسبب القيود املالية أثناء الغزو املتوالي لداعش. على املرأة واألمن. ومع ذلك، لم يتم التو  سالمالخاص ب 1325

وحكومة إقليم كوردستان لزخم التغيير، إال أنها تعرضت النتقادات من قبل  ةیمن قبل الحكومة العراق ةیالرغم من اإلستجابة الجزئ

افتقارها إلى التنفيذ والرصد اإلستراتيجيين، األمر الذي أثار الشكوك حول حافزهم على أنه مجرد ديكور. على  سبباملنظمات النسائية ب

الرغم من أن حكومة إقليم كوردستان تمكنت من دفع أجندة العنف الجنس ي والجنساني بشكل كبير، إال أن املشكالت ال تزال قائمة نتيجة 

 .الحواجز أمام اإلبالغ عن العنف الجنس ي وضمان العدالة للناجين شددی ذيوالملعقد الشرف إو العار املنتشر 

 امام یال النظرة

حاجة النساء املتزايدة إلى الحماية من العنف الجنس ي أثناء النزوح، مع وجود حصن قانوني متزعزع في العراق، ينطوي على تعريض  إن

، تفضل 1325سسة ومنسقة فرقة العمل املشتركة بين القطاعات التابعة للجنة مجتمعات بأكملها للخطر. في الواقع، فإن سوزان عارف، مؤ 

خالل بناء القدرات، والقيادة، والتمكين االقتصادي للمرأة. وبهذه الطريقة، "يمكن للمرأة أن تتصرف كإنذار مبكر"  نمكافحة التطرف م

سمع  بشأن السلوك املتطرف في مجتمعها، بينما من املحتمل أن تنضم إلى دور 
ُ
املجموعات املهمشة للنساء في املجتمعات املحافظة حيث ت

واإلنجاز.  ریيعوامل التغ یال لهایوتحو  نیيبما في ذلك صوت املتطرفين. بالفعل، يمكن "قلب" دور املرأة وشرفها املركز  -أصواتهن وتعترف به 

للدفاع عن هذه القضية، عندما حصلت نادية مراد على جائزة نوبل للسالم لتخزي  ةیعلى فرصة ذهب ةیكان في متناول الحكومة العراق

 .منها نیيالناج ایالضحا میو تكر  ي،مرتكبي جرائم العنف الجنس ي والجنسان

الشرف وممارستها من خالل أعمالهن. فمهما كانت الظروف، سوف لن يؤدي الضغط الهائل على الحياة الجنسية  دیللنساء تجس يمكن

من  ريشرف العائلة( إلى تحقيق تقدم في املساواة بين الجنسين. يجب بذل جهود جادة لبناء القدرات عبر الكث ةیلمرأة )أي حمل مسؤلل

املحلية بمواصلة خدمات مكافحة ال العنف الجنس ي والجنساني بعد خروج املنظمات غير الحكومية  السلطاتالقطاعات لضمان تجهيز 

إلى  لیفي التمو  ةیق بثبات إلى فترة االستقرار.  خالل غزو داعش وتحرير العراق، اعطت املنظمات النسائية األولو العرا لیالدولية، لتحو 

 .في استدامة اإلصالح الهيكلي من أجل املساواة وبةصع یاالستجابة اإلنسانية، التي ادت ال

وحكومة إقليم  ةیالحكومة العراق شاركیاألستقرار، يجب  كوردستان إلى میأجل االنتقال من االضطراب االجتماعي في العراق وإقل من

 :كوردستان معان في استخدام هذا الزخم بالطرق التالية

 .ضمان متطلبات امليزانية والوفاء بها لفترة خطة العمل الوطنية جديدة •

الناجين إلى مرتكبي العنف الجنس ي والجنساني، إشراك السلطات القبلية والدينية في األنشطة التعليمية التي تعيد توجيه وصمة العار من  •

 .النساء واألطفال واالقتصاد والسياسة( یعلى املجتمع )عل قةیالعم راتهايوالجرائم العارمة على الشرف، ونشر ثأث

 .من الدستور العراقي الجديد وجدول أعمال برنامج العمل الوطني 41تنسيق قوانين األحوال الشخصية مع املادة  •

عتراف علًنا بتجارب النساء أثناء الحرب والتشرد من خالل الترويج ملبادرات سرد القصص والتثقيف الجنساني ومن خالل حمالت اال  •

 .وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي

مبسطة مع استخدام  ماتیعلفتح املزيد من املالجئ مع توفير الحماية والخدمات القانونية واملعيشية املتكاملة. هذه تحتاج إلى اتباع ت •

مع التشغيل املعياري الجديد املعتمد من الحكومة للعنف الجنس ي والجنساني،  ماتیالتعل ەموظفين مؤهلين يمكنهم ضمان توافق هذ



 2019  ،32  ، العدد4املجلد  ياتملخص السياس                                                                                    كسر دوامة العنف ضد املرأة في العراق

4 
 

 خصوصا بعد خروج املنظمات غير الحكومية الدولية. يجب أن تكون املالجئ مجهزة تجهيًزا جيًدا بالقدرة على تقديم العنف الجنس ي

 .والجنساني إلى العدالة من خالل املساعدة القانونية التي تركز على الضحايا وكذلك مبادرات العدالة االنتقالية

يجب أن يشتمل إطار رصد حوادث العنف الجنس ي والجنساني على أدوات تحليلية وتعاون بين املستشفيات وقوات الشرطة واملنظمات  •

 لتي يمكنها الكشف عن عالمات الجرائم املرتكبة على الشرف واإلبالغ عنها.القانونية واملنظمات غير الحكومية ا

 

 أنقر هنا – ةیز ياملصادر مدونة في النسخة االنجل
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