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سوزان عارف  ،منسقة فريق العمل الوطن متعدد القطاعات ف العراق
بيان لمجلس األمن التابع لألمم المتحدة
2018/08/08
سيدت الرئيسة  ،أصحاب السعادة،
أود أن أشكر المملكة المتحدة عىل إتاحة الفرصة ل لتمثيل فريق العمل الوطن متعدد القطاعات ف العراق المعن بقرار مجلس األمن
 1325كمنسقة لهذا الفريق .ف هذا االجتماع الهام للغاية ،أود اإلشارة ال ان فريق العمل الوطن متعدد القطاعات قام بوضع أول
خطة عمل وطنية عراقية لقرار مجلس األمن  1325بي  2014-2012وكان مسؤول عن التنفيذ والرصد والتقييم واإلبالغ .أود أن أغتنم
هذه الفرصة لتوجيه الشكر ال هولندا والمبادرة النسوية األورومتوسطية لدعم وجودى هنا.
أود اليوم أن ألفت انتباهكم إل مدى تأثي األزمات العديدة الن مرت ف العراق عىل النساء ؛ وكيف تعاملنا مع هذا الوضع من خالل
ً
تعبئة الجهات الفاعلة ف الدولة ومن غي الدولة ف عملية خطة العمل الوطنية  ، 1325وأخيا ان أشدد عىل ما زال أمامنا لنفعله وإل
ضورة الدعم الدول والتنسيق.
ً
من النازحي داخليا  ،إل العائدين والالجئي السوريي  ،تشي األرقام إل أن ما يصل إل  8.2مليون عراف بحاجة إل حماية ومساعدة
فورية  ،معظمهم من النساء ،حرموا من الوصول إل حقوقهن األساسية وأمنهن  ،مثل الحماية والوصول إل المرافق المختلفة والمياه
النظيفة والرصف الصح .وال تزال  ٪91من المخيمات ف جميع أنحاء العراق ال توجد نساء بي طواقم إدارتها  ،مما يحول من تلبية
احتياجاتهن عىل النحو المالئم.
ال يزال العنف الجنس والعنف القائم عىل النوع اإلجتماع مستمر بمعدالت مقلقة .تعرضت النساء والفتيات اللوات عشن ف مناطق
خاضعة لسيطرة داعش ألبشع أشكال العنف كوسيلة إلخضاع المجتمع بأكمله :عمليات االختطاف من أجل الرق الجنس واالستغالل
ً
الجنس واالغتصاب والزواج القرسي .ونظرا للثقافة والتقاليد األبوية الذكورية الصارمة  ،تجي الضحايا عىل تحمل الوصم المجتمع
ً
والشعور بالخزي هذا باإلضافة إل االعتداء الذي تعرضن له  ،ويستمر تهميشهن من قبل أرسهن ومجتمعهن دوما بعد عودتهن.
ا
فضل عن هذا  ،حن لو قامت الحركة النسائية بالكثي من العمل  ،ال تزال هناك قواني تمييية تؤثر عىل أمن النساء وتمتعهن الكامل
بحقوقهن .وتقدم خدمات الحماية للنساء  ،بما ف ذلك ف مخيمات الالجئي  ،ومعظمهن من خالل المنظمات المحلية والدولية .وف
حي تقوم المنظمات ببذل قصارى جهدها بالموارد المحدودة الن لديها  ،اال انه ال تزال هناك حاجة ماسة للحماية والخدمات
ً
النفسية واالجتماعية للوصول إل ر
أكي الفئات ضعفا  ،وال سيما النساء والفتيات.
قد أثر انهيار شبكات األمن االجتماع عىل الوضع االجتماع واالقتصادي للنساء  ،وجعلهن يواجهن الفقر بشكل أساس .تفتقر النساء
ً
المعيالت لألرس والفقيات والعاطالت عن العمل واألرامل والنازحات داخليا إل الموارد المالية والمزايا االجتماعية العامة مثل الضمان
االجتماع والمعاشات التقاعدية وبرامج الغذاء.
يرتبط أمن النساء وحقوقهن ارتباطا وثيقا بمشاركتهن ودورهن ف صنع القرار .وعىل الرغم من ان حصة النساء ف اليلمان والمؤسسات
العامة ه  ، % 25اال انه ال يزال تمثيل النساء غي كاف أو غائبات من مواقع صنع القرار  ،بما ف ذلك ف األحزاب السياسية  ،حيث
ً
يوجد نقص كبي ف قبول أهمية دور النساء ف صنع القرار .ويعزى ذلك إل ثقل التقاليد  ،واالعتماد النساء اقتصاديا عىل الرجال ،
وعدم المساواة بي النساء والرجال ف المسؤوليات األرسية  ،وتأثي التطرف الدين عىل المجتمع.
ً
ر
األكي ضعفا  ،ف  2012شكلت منظمات المجتمع المدت النسائية وممثىل  23وزارة
من أجل تلبية االحتياجات األمنية للنساء والفتيات
ومؤسسة ( 15ف حكومة العراق اإلتحادية و  8ف افليم كردستان)  ،باإلضافة إل الخياء القانونيي واليمانيي ،فريق العمل الوطن
متعدد القطاعات ف العراق الذي قام بوضع وتطوير خطة العمل الوطنية لقرار مجلس األمن  .1325ف عام  ، 2014أصبح العراق أول
بلد ف ر
الرسق األوسط وشمال أفريقيا اعتمد خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن  ، 1325وهو اآلن البلد األول ف المنطقة الذي
ً
ً
قدم تقارير عن تنفيذ خطة العمل الوطنية .ومن المحتمل أن يكون العراق أيضا البلد األول الذي تم فيه رإرساك المجتمع المدت هيكليا
ف العملية برمتها  ،مما يسمح لمنظمات المجتمع المدت النسائية المتنوعة من جميع أنحاء العراق ومن إقليم كردستان باإلعراب عن
صوتهم من خالل فريق العمل الوطن متعدد القطاعات.
ً
ا
ً
تعاونيا وتفاهما عىل أنه ال يمكن تنحية النساء ،وال
مشاركة السلطات مع المجتمع المدت للعمل عىل أجندة األمن للنساء  ،يعتي مثاال
يمكن اعتبارهن ضحايا فقط  ،وأنه يجب التعامل مع احتياجاتهن بطريقة شاملة باتباع نهج شامل اعتمدته خطة العمل الوطنية.
ما ه األولويات األمنية العاجلة اليوم الن نحتاج فيها إل مجلس األمن للعمل عليها مع الحكومة العراقية؟
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الحماية االجتماعية :نحتاج إل وضع نظام لتوسيع نطاق وصول النساء إل الخدمات المختصة الشاملة :الخدمات المتعلقة
بالعنف الجنس والعنف القائم عىل النوع اإلجتماع ،وخدمات الدعم النفس االجتماع والقانوت المجانية
ر
الترسي ع :لضمان الحماية وتمكي المشاركة حيث نحتاج ال عمل قوي ونشط لتغيي والغاء كافة القواني التمييية ضد
المرأة .ويعتي القانون الشامل المعن بالعنف ضد المرأة أولوية من أجل تجريم جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ،
وإنهاء إفالت الجناة من العقاب.
تحقيق االستقرار :ال يمكن تحقيق الجهود العظىم لتحقيق االستقرار ف العراق دون لفت االنتباه والربط بخطة المرأة
ً
والسالم واألمن  1325بما ف ذلك تخصيص ميانية وموارد لتحقيق اإلستقرار لهذا الهدف تحديدا.
سبل كسب العيش :النساء بما ف ذلك الالجئات والنازحات داخليا وف المجتمعات المضيفة  ،يجب ان يتمكن من الوصول
إل برامج التمكي وفرص العمل  ،مثل التدريب المهن  ،وبرامج محو األمية ،مع مراعاة العبء المزدوج والوصمة االجتماعية
الذي يحملنه.
دعم مشاركة النساء :من أعىل مستويات صنع القرار السياس إل الحكومة المحلية  ،وف عمليات المصالحة وبناء السالم.
يجب توفي الفرص للقيادات النسائية الوطنية والمحلية للمشاركة ف بناء السالم وتسهيل تحقيق الوئام اإلجتماع.
وأخيا وليس آخرا :ف هذا العام يقوم فريق العمل الوطن متعدد القطاعات بوضع خطة العمل الوطنية الثانية لتنفيذ قرار
مجلس األمن  1325لسد هذه الثغرات والعمل عىل هذه األولويات.

ً
أود أخيا التأكيد عىل أن العراق قد قام بعمل ممتاز وفريد بشأن قرار مجلس األمن  1325حول المرأة والسالم واألمن من خالل فريق
العمل الوطن متعدد القطاعات ف سياق خطة العمل الوطنية المعنية بقرار مجلس األمن  .1325ومع ذلك  ،ف هذا السياق المىلء
بالتحديات  ،ولتلبية مختلف احتياجات لنساء ودعم مشاركتهن المتساوية ف بناء سالم المجتمع ككل بشكل فعال ،يتطلب هذا تنسيقا
أقوى والياما أكي تجاه حقوق المرأة  ،ويتطلب تقديم الدعم المال والفن من بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (يونام) ومجلس
األمن والمجتمع الدول األوسع.
نحن نتطلع إل مجلس األمن لتقوية هذا العمل والتنسيق بشأن المرأة والسالم واألمن ف العراق.
شكرا لكم
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