
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :النساء في القوات العراقیة
 داثـالغائب عن مسرح االح
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  ورسالتها المنظمة رؤ�ة

 CIVICھو منظمة دولیة مكرسة لتعزیز حمایة المدنیین المحاصرین في الصراع.  )CIVICمركز المدنیین في الصراع (
في سعیھا للحصول على  بالصراعنحن ندعم المجتمعات المتأثرة . عالم ال یتعرض فیھ أي مدني لألذى في الصراع یرنو الى

 .للضرر ان وقع الحمایة ونعزز قدرة الجھات المسلحة على منع الضرر الذي یلحق بالمدنیین واالستجابة
 

من قبل مارال روزیكا، ناشطة مدنیة إنسانیة شابة دافعت عن ضحایا الحرب المدنیین وعائالتھم  2003في عام  CIVICتأسست 
اآلن في مناطق الصراع في جمیع أنحاء الشرق  CIVICفي العراق وأفغانستان. بناًء على إرث مارال روزیكا االستثنائي، یعمل 

 األوسط وإفریقیا وأوروبا لتعزیز مستوى أعلى من الحمایة للمدنیین.
 

لتحقیق ذلك، نقوم و، أن أطراف النزاع المسلح تتحمل مسؤولیة منع ومعالجة الضرر الذي یلحق بالمدنیین. CIVICفي نعتقد 
في نزاعات معینة، وصیاغة حلول عملیة لمعالجة ھذا الضرر، وندعو إلى اعتماد  بتقییم أسباب الضرر الذي یلحق بالمدنیین،

المدنیین العالقین في الصراع. إدراًكا لقوة التعاون، نتعامل مع المدنیین  حالةسیاسات وممارسات جدیدة تؤدي إلى تحسین 
 الحمایة المعززة للمدنیین في الصراع.والحكومات والجیوش والمؤسسات الدولیة واإلقلیمیة إلضفاء الطابع المؤسسي على 

 

 شكر وتقدير
عداد ھذا التقریر، مع بحث تكمیلي وصیاغة اولیة من قبل باوال أب CIVICقامت جوردان لیزر روي، الباحث في العراق لدى 

مدیر  ؛ سحر محمد عليCIVICفي  أقدمجارسیا. قدم كل من علي العساف، مدیر المنظمة في العراق، لورین سبینك، باحث 
، مستشارة النوع االجتماعي في یر المؤقت للشرق األوسط؛ وفانیا كوفاتشدلیزا باران المالشرق األوسط وجنوب آسیا؛ و

CIVIC ،رؤى ومراجعة وتحریر إضافیة.  قامت ناتالي سیكورسكي مدیر برنامج الشرق األوسط وجنوب آسیا، ومونیكا زوراو ،
التقریر. تم تقدیم المساعدة البحثیة من قبل محمد نورالدین مسؤول التدریب والحمایة مسؤولة التواصل، بتسھیل عملیة إنتاج 

في  CIVICفي نینوى؛ سامان عمر، مستشار برامج  CIVICفي العراق؛ یاسر علي، مساعد برامج  CIVICالمجتمعیة في 
 العراق؛ وھناء قادر مترجمة.

 
CIVIC وممثلي الحكومة الذین وافقوا على المشاركة في مقابالتنا ومشاركة  یةاألمنقوات المتن للمدنیین وقادة المجتمع وأعضاء م

نا رؤى مھمة. لوال تالدولیة التي دعمت أبحاثنا و شاركالمحلیة  منظمات غیر الحكومیةللم معنا ، وكذلك شواغلھوجھات نظرھم و
 .لما كان ھذا التقریر ممكنًا للمشاركة،استعدادھم 

 
 .في العراق وجعل ھذا التقریر ممكنا CIVIC لتمویل برنامج (FFO) الخارجیة األلمانیة االتحادیة نود أیضا أن نشكر وزارة
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 : قائمة المصطلحات
CBP :ةالمجتمعی الحمایة  KDP: الحزب الدیمقراطي الكردستاني 

CEDAW :ضد  التمییز أشكال عذجمي على القضاء اتفاقیة
 النساء

KMOI إقلیم كردستان: وزارة الداخلیة في 

CHM :تخفیف الضرر المدني KRG: حكومة إقلیم كردستان 

COVID 19 :فیروس كورونا KRI: إقلیم كردستان العراق 

CPA:  المؤقتةسلطة االئتالف MENA: الشرق األوسط / شمال أفریقیا 

CPG: مجموعة حمایة المجتمع MOD:  العراقیةوزارة الدفاع 
CRSV:  المرتبط بالنزاعالعنف الجنسي MOIوزارة الداخلیة العراقیة : 

:CSO منظمة المجتمع المدني MOP: شمركةیوزارة الب 

DCVAW: المرأةمكافحة العنف ضد  قسم NAP: خطة العمل الوطنیة  

DWE: تمكین المرأة مدیریة NATO: منظمة حلف شمال األطلسي الناتو 

EUAM:  العراق للمشورة فيبعثة االتحاد األوروبي NGO: منظمة غیر حكومیة 

FFO: یا االتحادیةوزارة خارجیة ألمان NMI:  مھمة العراق -الناتو 

FGD: مناقشة مجموعة التركیز POC: حمایة المدنیین 

FPUs: وحدات حمایة األسرة PUK: االتحاد الوطني الكردستاني 

:FTI  النسويتدریب المعھد SSR:  إصالح القطاع األمني 

GBV: العنف القائم على النوع االجتماعي UN: األمم المتحدة 

GOI: حكومة العراق UNAMI: بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق 

IDP: النازحون داخلیا  UNDP: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

IHRL: القانون الدولي لحقوق اإلنسان UNSC:  الدوليمجلس األمن 

INGO:  منظمة دولیة غیر حكومیة UNSCR: قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة  

IOM: المنظمة الدولیة للھجرة UNWOMAN:  ھیئة األمم المتحدة للمساواة بین الجنسین
 وتمكین المرأة

ISF: العراقیة یةاألمن اتقوال WEDs: تمكین المرأة اقسام  

ISIS:  الدولة اإلسالمیة في العراق وسوریا، والمعروف
  داعشأیًضا باسم 

WPS: لسالم واألمنوالمرأة ا 
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I. الملخص التنف�ذي 
ي "

تقد�م الشكاوى وأخذ أقوال الشهود أو التحقيق، كل هذا �ف
طة]  باط اإلناثالرجال. الض �د  هذە األدوار، ب ال �قمن[ال�ش

طافراد فقط الرجال. تتواجد  طة]  ة االناثال�ش خارج [مركز ال�ش
. هذا هو دورهم الوح�د  " �فتشون النساء الوافدات إ� المبىف

طة ضابط – ي  تعمل انى�  �ش
1 2021آذار ،الموصل �ض

 

في تمثیل جمیع العراقیین  والشرطة،بما في ذلك وحدات الجیش  العراق،إقلیم كردستان في و الجزء االتحاديفي  لعراقیةقوات اال لم تنجح
. بینما تشكل النساء ما یقرب من نصف سكان العراق، فإن النسويتمثیل نقص البدقة وبشكل متساٍو أو احتیاجات الحمایة الخاصة بھم بسبب 

أو قدرة على  "حقیقیة"أن ھناك عدًدا قلیالً من النساء في مناصب ذات سلطة   CIVICفي المائة فقط من البرلمان من النساء، ووجد 25.2
 التمثیل على الفعالیة التشغیلیة للجھات األمنیة، ویؤثر على حمایة المدنییننقص شمركة. یؤثر یقوات العراقیة أو البالاتخاذ القرار داخل 

تحدیات خطیرة لنجاح المھمة، ال  الضباط االناثاء. یشكل االفتقار إلى خاصة بالنسبة للفتیات والنس التخفیف من الضرر المدني وشواغل
یزید من  في النوع االجتماعي. عالوة على ذلك، فقد ثبت أن التنوع نالمشتبھ بھوالنساء  اتاإلرھابیالنساء سیما فیما یتعلق بالقبض على 

بة للنساء المدنیات في العراق، فإن عدم وجود نساء في المكاتب المضیف ویعزز العملیات التكتیكیة. بالنس المجتمعشرعیة القوات داخل 
المجتمع  یملي. التجاوزاتالرئیسیة والوزارات األمنیة یمنعھن فعلًیا من الوصول إلى الموارد والسعي لتحقیق العدالة فیما یتعلق باالنتھاكات أو 

، حتى داخل المكاتب ھنمع الرجل خارج أسر ان یتواصلن لھنینبغي  أنھ ال -في قسم من المجتمعات إلى حد كبیر و -على النساء العراقي 
او لوصمة  یتعرضن للفضیحةفإن النساء اللواتي یحاولن تقدیم شكوى إلى الشرطة أو الجھات األمنیة األخرى قد  وبالتالي،الحكومیة واألمنیة. 

 .مجتمعاتھنقبل من عار 
 

ستستمر الدولة في مواجھة  األمنیة،والعملیات والوزارات الحوارات في  النساءبینما بُذلت جھود في السنوات األخیرة لتعزیز مشاركة 
في السیاسات  النوع االجتماعيالتھدیدات التي یمكن التخفیف من حدتھا إذا تم إیالء ھذه الثغرات اھتماًما فوریًا. إن تعمیم مراعاة منظور 

والنھوض لبناء القدرات، خاصة بھن ، وتوفیر دورات تدریبیة الضباط االناثوتوظیف  واستقطاب، یةقوات األمنلراءات الداخلیة لواإلج
 .في أدوار صنع القرار، كلھا عوامل حیویة للسالمة واألمن العامین في العراق وسكانھ المتنوعین بالمرأة

 
العراقیة من خالل تحلیل القوانین الحالیة وااللتزامات الدولیة القانونیة، والعقبات  یةقوات األمنالفي  نساءھذا التقریر حالة مشاركة ال یبحث

داخل قطاع األمن العراقي. كما  النساءوآثار الفجوة بین الجنسین في تمثیل  والشرطة،التي تمنع النساء من االنضمام أو الترقیة داخل الجیش 
وتھدید فیروس كورونا  (ISIS)(المعروف أیًضا باسم الدولة اإلسالمیة) داعش  فترةالعراق من  یقدم توصیات لتحسین الوضع. مع خروج

(COVID-19) بدون مساھمة المرأة وقیادتھا في صنع السیاسات و. يقطاع األمنال، حان الوقت لمعالجة الثغرات ونقاط الضعف داخل
في تلبیة  یةقوات األمنالإلى الصراع إذا فشلت  والتحولمتزایدة لعدم االستقرار ھناك فرصة فان المتعلقة باألمن والحمایة على أرض الواقع، 

 2.داحتیاجات البال
 

بشأن قرار مجلس األمن  (NAP) تضع خطة عمل وطنیة (MENA) كان العراق أول دولة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا
 في منع  النساءمھمة نحو تمكین مشاركة العمل الوطنیة خطوة  انت خطةوك "،السالم واألمنوالمرأة  -/1325 2014"  (UNSCR)الدولي

خطة العمل الوطنیة في تحدید الجداول  لم تنجح ذلك،ومع  .3سالم، وإعادة اإلعمار بعد الصراعوحفظ ال السالم،وبناء  وحلھا،النزاعات 
تمت كتابة الخطة دون  ذلك،مج ذات الصلة، أو إنشاء آلیات شاملة للرصد والتقییم. باإلضافة إلى اوتخصیص األموال للبر للتنفیذ،الزمنیة 
تبنى البرلمان العراقي خطة عمل  ،2020ة واألقلیات السكانیة. في عام ویمن المنظمات المحلیة والجماعات النسحقیقیة ومدخالت  مشاركة

لكن لم یتم إصدار النسخة النھائیة من ھذه الوثیقة للجمھور ولم یتم اتخاذ أي إجراءات و ،1325وطنیة ثانیة بشأن قرار مجلس األمن رقم 
الفصائل غالبیة من خالل عملیة أكثر شموالً، لكن  ،2024-1920التي تغطي  الثانیة،ملموسة بشأن التنفیذ. تمت صیاغة خطة العمل الوطنیة 

 .السیاسیة أعاقت إرادة جھود اإلصالح
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كانت ھناك تطورات إیجابیة في التشریعات والسیاسات 
على مدى العقد الماضي استجابة لالحتیاجات األمنیة  العراقیة

 وال سیما إنشاء مدیریة تمكین المرأة والنساء،للفتیات 
(DWE) ، األسرة ومكاتب مثل وحدات حمایة(FPUs)، 

في إقلیم  (DCVAW) ودائرة مكافحة العنف ضد المرأة
ردستان. یشیر ھذا التقدم إلى استعداد داخل البرلمان وك

اإلقلیم لتحول أوسع وھو أساس قوي یمكن  ةوحكومالعراقي 
 4.من خاللھ تحسین نتائج الحمایة

 
ردیة ووالك االتحادیةأن النساء حالیا في القوات  CIVIC وجد

 ال یخدمن في مناصب صنع القرار أو في أدوار قیادة تكتیكیة. 
 

تفتیش الأو إجراء عملیات  المكاتب،مثل إدارة  الكوالیس،لغالب وراء وفي ا میدانیة (عملیاتیة)النساء إلى أدوار غیر  وتقصى ذلك،عالوة على 
وذو مغزى االنخراط بشكل ھادف  الضباط االناثال تستطیع  المناصب،في العیادات. في ھذه  العملجسدي عند مداخل المباني الحكومیة، أو ال

على مستوى  السیاسات. وحتىأثناء العملیات التكتیكیة وصیاغة  االجتماعيالخاص بالنوع مع المدنیین أو توفیر الرؤیة المطلوبة والمنظور 
ومع ذلك فإن مؤسسة  القادم،التدریب تغیب النساء عن الكلیات العسكریة وأكادیمیات الشرطة. یعد المعلمون أمًرا حیویًا لتشكیل عقول الجیل 

 تعزیز مساھمتھن.و تطویر دور النساءالعراقیة ال تعطي األولویة لالتعلیم األمني 
 

لكنھن  القیادیة،عبرت النساء في المقابالت عن رغبتھن القویة في المشاركة في القوات األمنیة على طول الخطوط األمامیة وفي األدوار 
والسائد في سلطة الرجل نظام ن محدود. ابشكل دعمھن ت ، أو الحكومات في بغداد وأربیلاألمنیة ذاتھاأو القوات  مجتمعاتھن،شعرن أن ی

من  لوصمة عار او الفضیحة -في كثیر من المجتمعات  –وتتعرض النساء یحد من سعي النساء للحصول على التعلیم العالي،  العراق
قضایا مثل سیاسات التوظیف  األمنیة فان القوات فيلن خارج المنزل. میعألنھن أو ال تربطھم بھن أي قرابة مع رجال لتعاملھن مجتمعاتھن 

. بھا للمراة في بیئة غیر مرحبتساھم  –وغالًبا ما تكون أساسیة مثل عدم وجود حمامات منفصلة  -القدرات والتدریب، والبنیة التحتیة  وبناء
م في المجتمع وزیادة حمایة المدنیین اإلناث. ل النساءاإلجراءات الحكومیة الھادفة إلى تعزیز مشاركة  تجاهثقة عدم  -نسبیا  –ھناك  أخیًرا،
 (GBV)مثل خطة العمل الوطنیة وإنشاء مكاتب متخصصة للتعامل مع قضایا العنف القائم على النوع االجتماعي السابقة،الجھود  تنجح
ان االفتقار . ذي یعیق إحراز تقدم بھذا الشأن، ونقص المیزانیة الاالتحاديغیاب آلیات المساءلة، وقلة المناصرین على المستوى  بسبب

مدنیات الالتي یرغبن في اإلبالغ عن نساء الوضعاً خطیراً وھشاً للقد خلق ات األمنیة ونقص التمثیل داخل قطاع األمن الجھ للوصول الى
العنف أو االنخراط في عملیات مكافحة اإلرھاب أو طلب الدعم القانوني لقضایا مثل الطالق أو التوثیق. أشارت إحدى النساء التي تحدثت 

سيء حقًا. نحن وضع ] ھو باط اناث[عدم وجود ض ھذا الوضع یرغبن في االنتحار ألن النساءلعدید من ایجة: " عن العنف األسري في الحو
 5".إلیھ [النساء] لیس لدینا أي مكان نذھب

 
تزید الحمایة والتي تزید من الحاجة إلى و التي ال نظیر لھا مواطن الضعف، كمجتمع یمر بمرحلة انتقالیة، العدید من ان لدى سكان العراق

اعتقال واستجواب األشخاص المشتبھ في دعمھم دون  الضباط االناثنقص  یحول، یةلقوات األمنلإمكانیة حدوث أزمات أمنیة. بالنسبة من 
 ھذه المشاكل، لتداركبسرعة في العراق. ھناك حلول وشركاء متاحون والمتزایدة ولداعش أو المشاركة في تجارة المخدرات غیر المشروعة 

 .والحكومات والمنظمات الدولیة والمحلیة العمل معًا إلحداث تغییر ذي مغزىوالوزارات األمنیة المجتمع العراقي والقوات یتعین على لكن 
 

وعلى تغییر السلوك المطلوب على مستوى المجتمع  ھدفھاعلى نطاق واسع، مجموعة شاملة من اإلجراءات و ، CIVICتتناول توصیات
العراقیة ؛ حملة تثقیفیة  یةقوات األمناللمرأة في صنع القرار والقیادة داخل لحاجة اللسن سیاسات تلبي متدرجة ؛ خطوات  اتالوزارمستوى 

حدد وت. االناث والضباط الذكور ؛ وتلبیة احتیاجات البنیة التحتیة والتدریب للضباط یةقوات األمناللزیادة الوعي بأھمیة المساواة والتنوع في 
 بالصراعالمرتبط   (CRSV)تنفیذ السیاسات الحالیة، لمعالجة ضحایا العنف الجنسيفي أیًضا الثغرات في السیاسات، و CIVIC توصیات

قوات الفي التغیب عن ان تستمر لمرأة ل. ال یمكن بالصراعودعم ضحایا العنف الجنسي المرتبط  حسب االحتیاج والحاجة إلى مسارات إحالة
 .ولیس الرجال فقط -تتمتع الدولة وشعبھا بالحمایة الكافیة حتى یمثل قطاع األمن جمیع السكان  لنفالعراقیة.  یةاألمن

 

 

 

 

ي "
، أع��ت النساء عن المقابالت�ض

ي 
ي قوات  االنخراطرغبة ق��ة �ض

�ض
األمن ع� طول الخطوط األمام�ة 
ي األدوار الق�اد�ة، ل�نهن شعرن 

و�ض
مجتمعاتهن، أو القوات  أن دعم
ي األمن�ة 

نفسها، أو الحكومات �ض
 ."بغداد وأر��ل محدود 
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II. التوص�ات 
 : ردستانو حكومة العراق وحكومة إقل�م ك إ�

والعمل على  1325بشأن قرار مجلس األمن رقم   (NAP)إنشاء آلیة إشراف وتوفیر التمویل لتنفیذ خطة العمل الوطنیة الثانیة •
 .في جمیع مراحل عملیة التنفیذ صراعضمان إدراج أصوات ووجھات نظر الفتیات والنساء المتأثرات بال

(لھن تفویض  ةذوات مسؤولی طابطویر إستراتیجیة أمنیة وطنیة تراعي الفوارق بین الجنسین وتؤكد على زیادة إشراك النساء كضت •
الفوارق بین االمنین  نمسؤولیالتوظیف تراعي عملیة وصنع القرار وتوفیر التمویل ل والعملیاتیةعلى المستویات التكتیكیة  كامل)

 .الجنسین

والمدربات  للضباط االناثمع االھتمام بالمرافق والزي الرسمي المناسب  العراق،یادة الدعم للبنیة التحتیة األمنیة في جمیع أنحاء ز •
 ت.والمشرفا

صوصیة تتم لتشمل حصص النوع االجتماعي وتضمین النوع االجتماعي كخ یةقوات األمنال ةببنیتعدیل القوانین الحالیة المتعلقة  •
 .صیانتھا وحمایتھا

النمطیة القائمة والتحیزات باإلضافة إلى  والقوالب القیام بحمالت توعیة تستھدف السكان العراقیین تركز على معالجة الصور •
وذات سلطة علیا في  والعملیاتیةي یشغلن مناصب في الخطوط األمامیة ئتغییر تصورات المجتمع عن النساء الالالتركیز على 

 .قطاع األمن

اتخاذ القرارات رفیعة المستوى مواقع في المناصب األمنیة واالناث ط األمن اوضباالناث الخدمة المدنیة  يتحسین إدراج موظف •
 .ردستان العراقووإقلیم كاالتحادیتین المختلفة، وداخل وزارتي الداخلیة والدفاع  یةقوات األمنالوالمناصب اإلداریة داخل جمیع 

 قواتالواألمنیة سن وإنفاذ القوانین والسیاسات التي تمنع وتقاضي وتعاقب التحرش والتحیز على أساس الجنس في المؤسسات  •
آلیات اإلبالغ عن  وتعزیزلتمییز األخرى. دعم على سبیل المثال ال الحصر التحرش الجنسي وأشكال او، بما في ذلك االمنیة

 .التحرش والرد علیھ

 

 :األمن�ة القوات جميع إ�

 ةوضمان حصولھن على فرص متساویة في التدریب والترقیمن المتقدمات للوظائف جذب المؤھالت تتنفیذ ممارسات توظیف  •
امح مطلقًا مع التحرش. إنشاء آلیات فعالة لتقدیم من خالل سن سیاسات شاملة للجنسین وخلق بیئة عمل مواتیة مع عدم التس

 .الشكاوى بشأن المضایقات في مكان العمل حتى یتمكن جمیع أعضاء المؤسسات األمنیة من اإلبالغ بأمان عن التمییز والمضایقة

، وإذا اقتضت الحاجة، رات المیاهودو، مثل المھاجع المستقلة یةقوات األمنالتحدیث البنیة التحتیة الحالیة لتلبیة احتیاجات النساء في  •
 .مدربین

 النساءوإظھار كیف یؤدي التنوع وإدماج  النساءلمكافحة التحیز ضد  یةقوات األمنالالقیام بحمالت توعیة تستھدف جمیع مستویات  •
 .نيقطاع األمالإلى تحسین فعالیة وكفاءة 

العملیاتیة والتكتیكیة وصنع السیاسات وضمان تدریبھن في الشرطة والجیش، زیادة عدد النساء المشاركات في المجاالت  •
 .وتجھیزھن وتكلیفھن بالمشاركة الكاملة والھادفة في الواجبات المطلوبة

ساعة في الیوم لتلبیة االحتیاجات المدنیة  24 باط اناث لـالتأكد من أن جمیع مراكز الشرطة والمواقع العسكریة األمامیة مزودة بض •
 .بشكل أفضل

واحتیاجات  )CHMتخفیف الضرر المدني (تنفیذ دورات تدریبیة قائمة على السیناریوھات ألفراد الجیش والشرطة حول تصمیم و •
 ."صالحت"ال للـالحمایة للفتیات والنساء، بما في ذلك االستجابات للعنف المنزلي واالعتداء الجنسي التي تتجاوز االستجابة النموذجیة 
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 حمایة المدنیین) وCHM( تخفیف الضرر المدنيراعي الفوارق بین الجنسین وبناء القدرات في تصمیم وإجراء دورات تدریبیة ت •
 او كال على حدة لجمیع القوات، والتأكد من أن الضباط من الذكور واإلناث یتلقون التدریب في جلسات مشتركة بین الجنسین

 .اعتماًدا على األعراف الثقافیة

والخطوط الساخنة ذات ) DCVAWs( مكافحة العنف ضد المرأة ) واقسامFPUsالسرة (وحدات حمایة ا تأكد من أن جمیعال •
 .اتومتمكن اتمدرب ضباط اناثساعة في الیوم، مع  24الصلة مزودة بموظفین على مدار 

 

�كةوالم)UN( المتحدة األمم إ�  :نظمات ال�ش

، ال سیما فیما یتعلق بتعمیم (SSR)ي صالح قطاع األمنإل ھاجھودفي ردیة ومواصلة الدعم الفني والمالي للسلطات االتحادیة والك •
، واحتیاجات یةقوات األمنالفي  النساءعلى جمیع المستویات، وزیادة الوعي حول أھمیة إشراك  النوع االجتماعيمراعاة منظور 

 الحمایة الفریدة للفتیات والنساء. 

ردستان العراق بھدف عام ھو وقوات األمنیة االتحادیة وإقلیم كتعزیز وتمویل مبادرات بناء القدرات للنساء في المؤسسات وال •
 .بالمدنیین وتحسین حمایة المدنیین الذي یلحقالتخفیف من الضرر 

 

ي ووسائل اإلعالم�ادات العشائ��ة المجتمع والق قادة إ�
 :والدين�ة والمجتمع المدئض

لنساء وأسرھن بالعار لوصم ال، وقیادة الجھود لمكافحة یةقوات األمنالفي  النساءتوعیة حول الفوائد المجتمعیة لزیادة مشاركة ب القیام •
 .القدرة طالما كان ذلك ممكنا یتمتعون بنفس كأفرادفي القوات  قبول النساءعلى تشجیع ال، ويقطاع األمنالعندما یعملن في 

لتلبیة احتیاجات حمایة المجتمعات بشكل أفضل من  سلطات المحافظاتوكوردستان إقلیم االتحادیة وسلطات العمل مع السلطات  •
 .والقیادیة والعملیاتیةفي األدوار المدنیة والتكتیكیة  ضباط اناثخالل تجنید وتوظیف 

الكاملة في جمیع المؤسسات  نومشاركتھ النساءاندماج  لتحسینالقرار في الوزارات واألجھزة األمنیة والبرلمان  اصحابدعوة  •
 .في الدولةاألمنیة  اتوالقو

 )DCVAWs( مكافحة العنف ضد المرأة ) واقسامFPUsوحدات حمایة االسرة (لزیادة الوعي حول  یةقوات األمنالالعمل مع  •
 المجتمع بالخطوط الساخنة.في معرفة وعي ووخلق 
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III. المنهج�ة 
وتشرین ثاني /  2019جرت بین تموز/ یولیو  FGDs)( مركزةمناقشات جماعیة  3مقابلة و 54یستند ھذا التقریر إلى التحلیل النوعي لـ 

أعضاء من الوكاالت االستشاریة  6مدنیًا عراقیًا، و 29فردا من القطاع األمني، و 36. شملت ھذه المقابالت ومجموعات النقاش 2021نوفمبر 
بالت في كل من االراضي االتحادیة وإقلیم كوردستان الدولیة و / أو غیر الحكومیة الذین تمت استشارتھم كخبراء في الموضوع. أجریت المقا

 العراق في محافظات بغداد وأربیل ونینوى وكركوك.
 

ألشخاص الذین تمت مقابلتھم ا التي فضلھاتمت باللغة و "منظمةالشبھ بطریقة المقابالت "جمیع المقابالت الخاصة بھذا التقریر  اجریت
، أجریت المقابالت ما كان ذلك ممكناعندو، أجریت بعض المقابالت عبر الھاتف أو مكالمة الفیدیو. كورونابسبب جائحة وبمساعدة مترجم. و

 الشخصیة في مواقع آمنة.
 

على تسلیط الضوء على أصوات النساء التقریر وإقلیم كوردستان العراق وعمل  االتحاديالعراق من تمثیل لتدابیر لضمان ا CIVICاتخذ 
مدنیات. كان الباحثون مدركین لعوامل مثل العمر والعرق، وأجروا مقابالت مع المدنیین من السكان نساء الوال نيمقطاع األالالفاعالت في 

رجالً وخمسة وخمسین امرأة من أجل السماح لمزید من وجھات النظر النسائیة حول  أربعة عشرد والتركمان. تمت مقابلة كورالعرب وال
، CIVICي انشاھا الت (CPGs) المقابلة من خالل مجموعات حمایة المجتمع مواضیعكور. تم تحدید الذي یھیمن علیھ الذ يقطاع األمنال

، ووزارة (MOD)االتحادیة مع وزارة الدفاع  CIVICة التي قام بھا مناصرخالل جھود التدریب وال أنشأت وكذلك من خالل االتصاالت التي
 .(MOP) شمركةی، ووزارة الب(KMOI)ستان ردوكإقلیم ، ووزارة داخلیة (MOI)االتحادیة الداخلیة 

 
عند الضرورة، یوفر و. ومع ذلك، عنھم تعریفاللغرض عدم الكشف عن ھویتھم، تم حجب أسماء األشخاص الذین تمت مقابلتھم ومعلومات 

CIVIC  لكل مقابلة  وحیدتفاصیل مثل الموقع وقطاع العمل لوضع سیاق لالقتباسات والحكایات والمعلومات المقدمة. تم تخصیص رقم
أھداف البحث، وأعطى جمیع من  CIVIC. أوضح القائمون على المقابالت في لتقریرا ھوامشومناقشة جماعیة مركزة، كما ھو مذكور في 

باإلضافة إلى مراجعة حول حیثیات الموضوع  اإلضافي الذي اجريالبحث  انمستنیرة على مشاركتھم. أجریت معھم المقابالت موافقة 
فھمنا للموضوع وساھم في النتائج والتوصیات والسیاق العام قد عزز المنظمات الدولیة والمجالت المحلیة  التي اصدرتھاالمنشورات الرئیسیة 

 لھذا التقریر.
 

فیما یتعلق بأعداد النساء في  يقطاع األمنالالوصول إلى معلومات موثوقة من الحكومة ومسؤولي  محدودیةب كان ھذا البحث محدوًدا بسب
إقلیم كوردستان. عالوة على ذلك، قطاع امن و ي االتحاديقطاع األمنالللتوظیف والتدریب وإصالح تخصیصات الموازنة األمنیة و الوظائف

 الجغرافي وطبیعة المقابالت. المجالى تقیید إلكورونا أدت القیود الناجمة عن جائحة 
 

في  النساءلجمیع العقبات التي تواجھھا  ة وتحلیالأن تكون بمثابة قائمة شاملھنا في ھذا التقریر لنتائج والتوصیات المقدمة ال یقصد من ا
إجراؤه إلى تقدیم نتائج أو استنتاجات ذات داللة ال یھدف التحلیل الذي تم كما و. ھافیفي المناصب  التقدمأو  یةقوات األمنال االنضمام الى

القضایا ذات  CIVICطة دقیقة لھذه التحدیات وآثارھا. ومع ذلك، یحدد بحث ارإحصائیة. ستكون ھناك حاجة إلى مزید من البحث لرسم خ
 نقطة انطالق لمزید من التحلیل المتعمق. ردیة في معالجتھا والتي یمكن أن تكون بمثابةووالك االتحادیةاألولویة التي یجب أن تبدأ السلطات 
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 نبذة عن الموض�ع
من  .6الجنسین دولة من حیث المساواة بین 156من بین  154وجد المنتدى االقتصادي العالمي أن العراق یحتل المرتبة  ،2021في عام 

أن الفجوة بین  CIVICوالمنظمات الدولیة، وجد  یةاألمنقوات الخالل البحث والمالحظات والمشاركة مع المدنیین والوزارات الحكومیة و
 7.مدنیاتنساء الالجنسین واضحة بشكل كبیر في قوات األمن العراقیة ومن حیث نتائج الحمایة لل

 
وااللتزامات  8تھدف إلى زیادة المساواة بین الرجل والمرأة داخل العراق، مثل المواد الدستوریة 2003كانت ھناك جھود حكومیة منذ عام 

إلى حد كبیر، ال تزال تتلقى القلیل من التمویل أو اإلرادة السیاسیة ولم و. ومع ذلك، فإن ھذه الجھود، (WPS) بأجندة المرأة والسالم واألمن
صنع القرار وقلة النساء في مناصب  الضباط االناثإلى نقص في  يقطاع األمنالتحسن النتائج بعد للعراقیات. یُترجم ھذا التقاعس داخل 

ھذا . یترجم االمنیة یعزز انتشار المواقف الثقافیة التي تمنع النساء من االنضمام إلى القواتكما والخط األمامي، في عملیات الالحاسمة أو في 
 9.لنوع االجتماعيفي العراق إلى عدم القدرة على الوصول إلى الجھات األمنیة واستمرار العنف القائم على انساء المدنیات الوضع بالنسبة لل

 

 نظرة عامة قانون�ة

ف ع� أساس الجنس ي والتمي�ي
 القانون العرا�ت

والخطة الوطنیة لحقوق اإلنسان والوثائق الملزمة المماثلة، عدم التمییز في جمیع مجاالت المجتمع، مع  2005ینظم الدستور العراقي لعام 
 القوات المسلحة واألجھزة األمنیة العراقیة“من الدستور على أن  9تنص المادة  .10الشرطة في البالدو یةقوات األمنلإیالء اھتمام خاص ل

في تصنیف  المادة الدستوریةھذه  تومع ذلك، فشل. 11"من مكونات الشعب العراقي مع مراعاة توازنھا وتمثیلھا دون تمییز أو إقصاء ستتألف
 2003آب / أغسطس المؤقتة في الصادر عن سلطة االئتالف  22. وبالمثل، فإن األمر رقم والتمییز النوع االجتماعي كمجال محتمل للتحیز

. 12ال یتضمن صراحةً النوع االجتماعي باعتباره خاصیة محمیةفانھ یحظر التمییز الدیني والعرقي ورغم انھ بشأن "إنشاء جیش عراقي جدید" 
. كما ال توجد التزامات 13نوع االجتماعيلشرطة العراقیة ال یذكران الینضمان اذین ال 1980لعام  176و 1968لعام  149كما أن القانونین 

اتخاذ خطوات لتشجیع تجنید النساء في األجھزة األمنیة المختلفة أو معالجة التمییز وبموجبھا إیجابیة في القانون العراقي تتطلب من الحكومة 
والوزارات ذات الصلة  یةقوات األمنالتنطبق ھذه المواد والقوانین على وف المؤقتة، القائم على النوع االجتماعي. باستثناء أمر سلطة االئتال

 14.ردستان العراقووإقلیم ك انحاء العراق االتحاديفي كل من 

 
ف  ي وحما�ة المدنيني

 القانون العرا�ت

أفراد األسرة والمجتمع. بین كانون الثاني (ینایر) وتشرین الثاني المرتكب من قبل تعاني النساء العراقیات من نسبة عالیة من العنف األسري 
. في وقت كتابة ھذا التقریر، لم 15عدا إقلیم كوردستانداخل العراق  النساءحالة عنف منزلي ضد  9080، تم اإلبالغ عن 2020(نوفمبر) 

ب قانون العقوبات العراقي المعتدین الذین یتسببون في یجرم العنف األسري ضد النساء واألطفال. یعاق اقانون االتحاديیكن لدى العراق 
ج ازوحق االھذه المادة تكرس و المحتملون ذین ھم من داخل العائلة او المنزل"ال"ینص على استثناء المعتدون  ،41"األذى"، لكنھ، في المادة 

. على النقیض من ذلك، نجحت حكومة االتحاديعلى ھذا النحو، من الصعب مقاضاة العنف المنزلي داخل العراق و. 16في معاقبة زوجاتھم
 17.یجرم العنف الجسدي والنفسي ضد أفراد األسرة 2011ردستان في تمریر قانون بشأن العنف األسري في عام وإقلیم ك

 
  (DWE)، بما في ذلك من خالل إنشاء مدیریة تمكین المرأةلمرأة والسالم واألمناخطوات لتعزیز أجندة  االتحادیة في العراقحكومة الاتخذت 

تمكین  ات. تسعى مدیری18 في كل محافظة حمایة االسرة، وإنشاء وحدات 2020، وتأسیس إدارات تمكین المرأة في عام 2014في عام 
على مستوى المحافظات والمستوى االتحادي، على التوالي. في في صنع السیاسات  النوع االجتماعيالمرأة إلى معالجة تعمیم مراعاة منظور 

تمكین المرأة  اتتقوم مدیری المحافظات،تمكین المرأة داخل وزارة الداخلیة ووزارة الدفاع. على مستوى  ات، ھناك مدیریالتقریروقت كتابة 
وتقوم ة. بصیاغة تقاریر حول تأثیر النوع االجتماعي على برامج التنمیة االجتماعیة والقوانین والسیاسات والقرارات الحكومیة القائمة أو المقبل

 تمكین المرأة من تأثیر ة. یحد الطابع غیر الملزم لتوصیات مدیری19تنفیذ االستراتیجیات والسیاسات المتعلقة بالنوع االجتماعيأیضا بمتابعة 
موحدة الممارسة ال ھو يقطاع األمنالفي  النساءفي تعزیز اندماج لمدیریة تمكین المرأة نجازات اإلیجابیة اإل، ولكن أحد ھذه التوصیات

 الجان في حیث كانت الشرطة اتإدراج امرأة واحدة على األقل في لجان تجنید الشرطة للنساء الراغبات في االنضمام إلى قوالمتضمنة 
 20.تتكون من رجال فقط السابق
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كوحدات شرطة متخصصة یمكنھا التحقیق في العنف ضد النساء واألطفال  مثل وحدات حمایة االسرة والتي تم انشاؤھات ،النظریةمن الناحیة 
شریان الحیاة ألولئك الذین یسعون إلى معالجة قضایا العنف القائم على النوع االجتماعي. إذا تم اإلبالغ عن حالة عنف على أساس النوع 

ھذه . ومع ذلك، فإن وحدة حمایة االسرةعلى سبیل المثال، فسیتم إحالتھا إلى  نف منزلي، في مركز شرطة محلياالجتماعي أو حالة ع
اإلطالق بشأن العنف القائم على النوع االجتماعي بدون تدریب على تدریب أو من ال مع القلیلالوحدات غالًبا ما تكون مزودة فقط بضباط ذكور 

"، حیث یُطلب من او التصالح . ووفقًا لذلك، تخضع العدید من حاالت العنف األسري لـ "المصالحة21النساءالفتیات ولدى حمایة ال وشواغل
أن تكون الناجیة "المصالحة" مع الجاني بدالً من الحصول على مزید من الحمایة أو الدعم. بالنسبة للنساء في العراق، یمكن لمسار العمل ھذا 

لإلبالغ واإلحاالت، على الرغم  حمایة االسرةالجدیر بالذكر أن ھناك خًطا ساخنا تدیره وحدات من . و22االنتحار، بما في ذلك ھلكةآثار ملھ 
 .ایضا ن رجالوموظفیعمل بھ  الخط الساخنمن أن 

 
مكافحة  قسمإلى  قلیم لجنة علیا معنیة بشؤون المرأة تابعة لمكتب رئیس الوزراء، باإلضافةاإلردستان العراق، أنشأت حكومة وفي إقلیم ك

والتي تحقق في العنف القائم على النوع االجتماعي وحاالت العنف المنزلي. ومع ذلك،  في االقلیم لوزارة الداخلیةالعنف ضد المرأة التابعة 
، "حتى CIVICفي منظمة دولیة تعمل في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي والتمییز بین الجنسین لمركز  موظفینوكما قال أحد ال

، ال یزال االناث الشرطة باطضم أكبر عدد من ضیمن المفترض أن لذي تعامل مع العنف األسري وایي الذ مكافحة العنف ضد المرأةقسم في 
نطاق كمكافحة العنف ضد المرأة محدودة أیًضا  قسممع ثمانیة مكاتب فقط في وقت كتابة ھذا التقریر، فإن مكاتب  .23"معظم الضباط رجاال

 إقلیم كوردستان العراق.تزال بعیدة عن توفیر خدماتھا لكامل ال فإنھا  وبالتاليجغرافي، 

 

امات القانون�ة الدول�ة ف  االل�ت

وھو أحد الموقعین على اتفاقیات القانون الدولي لحقوق اإلنسان  المرأة والسلم واالمنقدم العراق العدید من االلتزامات في إطار أجندة 
)IHRL بین الجنسین. على مدى العقود العدیدة الماضیة، أصدرت األمم المتحدة عشرة قرارات  بصورة تدریجیةالمساواة  نص علىت) التي

 35من بین  واحدة ضابطة تدریباً على حمایة المدنیین لضباط في أكادیمیة شرطة كركوك. وتولت التدریب قدمی CIVIC ، كركوك ، العراق: 2020 ،تشرین أول 14 
 مشاركا.
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 النساءاع المسلح على النساء والفتیات وتحسین إشراك لصرل الذي ال نظیر لھتركز على جذب االنتباه إلى التأثیر  المرأة والسلم واالمنبشأن 
، إلى إنشاء 2000الذي تم تبنیھ في عام و، 1325ار وحفظ السالم وبناء السالم. على سبیل المثال، یدعو القرار في عملیات صنع القر

، الذي تم تبنیھ في عام 2242یعرب القرار و. 24""ترتیبات مؤسسیة فعالة لضمان حمایة [المرأة] ومشاركتھا الكاملة في عملیة السالم
مثیل المتكرر للمرأة في العدید من العملیات والھیئات الرسمیة المتعلقة بحفظ السالم واألمن الدولیین، التنقص ، عن قلقھ العمیق إزاء "2015

یاسة والعدد المنخفض نسبیًا من النساء في المناصب العلیا في المؤسسات الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة في المناصب العلیا في ذات الصلة بالس
على جمیع مستویات صنع القرار في المؤسسات  النساءإلى "ضمان زیادة تمثیل في األمم المتحدة األعضاء واألمن". وتدعو الدول  سالموال

 25"واآللیات الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة لمنع النزاعات وحلھا ...
 

أقر خطة العمل  2014)، وفي عام CEDAWصادق العراق على اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة ( ،1986في عام 
والجدیر بالذكر أن العراق كان أول دولة عربیة تضع خطة عمل لتنفیذ قرار مجلس األمن  .132526الوطنیة لتنفیذ قرار مجلس األمن رقم 

. على الرغم من ھذا التقدم األولي، لم یتم عمل الكثیر لتنفیذ أھداف خطة العمل الوطنیة أو تمویلھا، وتأخر العراق عن الدول 1325رقم 
، شغیلیةالمساءلة والقضایا التثغرات حول قضایا الجنسین. تعاني خطة العمل الوطنیة من  األخرى (عالمًیا وإقلیمًیا) فیما یتعلق بالمساواة بین

)، كرست الحكومة العراقیة اھتماًما كبیًرا للمخاوف 2018-2014خالل فترة تطبیق الخطة (. 27تعلق بالتمویل والرصدتلك التي تال سیما و
السیاسي  التناحراإلصالحات طویلة المدى. باإلضافة إلى ذلك، عانت الحكومة من  األمنیة الفوریة المتعلقة بداعش بدالً من التركیز على

 28.المناسبةتخصیص الموازنة المسؤولین مما أعاق العملیات التشریعیة و في تغییر ومستوى عال
 

وجھ الخصوص ال تزال لدى  لىوعاتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة.  علىالعراق تحفظات  ال تزال لدىعالوة على ذلك، 
التي تدعو الموقعین إلى "اتخاذ جمیع التدابیر المناسبة، بما في ذلك التشریعات، لتعدیل أو إلغاء القوانین  )،(و 2على المادة العراق تحفظات 

جنة اللواللوائح واألعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمییًزا ضد المرأة"، وكذلك على البروتوكول االختیاري الذي یعترف باختصاص 
إن اللجنة غیر قادرة على . 29تفاقیةاالالمرأة في تلقي الشكاوى من األفراد أو الجماعات بشأن التزام بلد ما ب القضاء على التمییز ضدالمعنیة ب

مما یحد من مساءلة الحكومة  دق على ھذا البروتوكولاصیمراقبة امتثال العراق التفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة إذا لم 
 العراقیة.

 
، فإن خطة ل من قبل أصحاب المصلحة المعنیینبناًء على تحلی. 30، وافقت حكومة العراق على خطة عمل وطنیة جدیدة2020في دیسمبر 

 العمل الوطنیة الجدیدة لدیھا بعض التحسینات الواضحة على سابقتھا. على سبیل المثال، كانت عملیة الصیاغة أكثر شموالً وتضمنت مشاورات
 ومراقبة، دوًرا أكبر في تنفیذ اقسام تمكین المرأة في المحافظات والوزارات، وكذلك مدیریة تمكین المرأةمع المجتمع المدني. سوف تلعب 

من قبل العدید من مع األنشطة التي یتم تنفیذھا لدعم إصالح القطاع األمني  ةالثانی ةالعمل الوطنی خطةالخطة. عالوة على ذلك، یتماشى تنفیذ 
)، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي UNWOMENالمنظمات الدولیة بما في ذلك ھیئة األمم المتحدة للمساواة بین الجنسین وتمكین المرأة (

)UNDP ،(وبعثة ) االتحاد األوروبي لمساعدة العراقEUAMالناتو في العراق ( )، وبعثةNMIنوع ). یعد تعمیم مراعاة منظور ال
 النساءیتضمن، على سبیل المثال ال الحصر، تحسین دمج ومشاركة و) SSR(عنصًرا شامالً في برنامج إصالح القطاع األمني االجتماعي 

النساء من حضور تدریبات [الشرطة]". بدالً من كما الحظ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، "ال یكفي مجرد تمكین و. 31یةقوات األمنالفي 
 32".دوًرا مھًما في قوة الشرطة العراقیة نیلعبیمكنھن ان حترام وباال یحظین من الضروري "أنفانھ ذلك، 

 
وإذ . ومبھمة ملتبسةوأھدافھا وأنشطتھا  غایاتھاعلى سبیل المثال، تظل فنطوي على قیود محتملة. ت ةالثانی ةالعمل الوطنی خطةومع ذلك، فإن 

ا تمت صیاغة معظم األنشطة واألھداف من حیث إجراء التقییمات وبناء القدرات والتقییمات، لكن ھناك القلیل من المؤشرات التي تحدد أھدافً 
تمر للسلطات ذلك، فإن االستعداد المس ومع. 33رقمیة مثل زیادة النسبة المئویة في عدد النساء في قوة أمنیة معینة أو في مناصب صنع القرار

 النساءار العراقیة للعمل بالشراكة مع ھذه المنظمات الدولیة مھم إلحراز تقدم فیما یتعلق بتنفیذ خطة العمل الوطنیة الجدیدة وزیادة تواجد وأدو
 .یةقوات األمنالفي 

 
 

ي العراق ااألمن�ة حول القوات  مخطط توض��ي 
ردستان العراق، ومرا�ز و و�قل�م ك التحادي�ض

 التدر�ب
ردستان. تتبع ھذه وومجموعات تحت إدارة حكومة إقلیم ك االتحاديمجموعات تحت إدارة العراق  العراق بینداخل ي قطاع األمنالینقسم 

ً الوزارات جمیعھا تسلسالً ھرمیًا على النمط السوفیتي للضباط  توفر  .34وھي مناصب تتطلب درجة متقدمة وتدریبًا - الذین یحملون رتبا
في إقلیم والبیشمركة وزارة الداخلیة العراقیة وقوات وزارة الداخلیة قوات وھیكل التعلیم ل لإلشرافالرسوم البیانیة التالیة نظرة مبسطة 

 ھذا التقریر. یتناولھلإلشارة إلى ما فقط كردستان العراق والقوات المرتبطة بھا كما ھو مشار إلیھ في ھذا التقریر. ھذا الرسم مخصص 
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 وزارة الداخلیة

 

 

مدیریة التدریب 
 والتأھیل

 

 

 وكالة شؤون الشرطة*

 

 

وكالة شؤون الشرطة 
 االتحادیة

 

 

اقسام التدریب ~
 للمسارات المتخصصة

 

 

المدارس المتخصصة 
لالستخبارات وشرطة الحدود 
وشرطة المرور والشرطة 

الداخلیة  النھریة وصنوف وزارة
غیر الخاضعة للشرطة  األخرى

 االتحادیة او الشرطة المحلیة

 

 

مركز تدریب النسوي  ^
 في بغداد

 

 

قیادة شرطة على 
 مستوى المحافظة

 

 

مدیریة تدریب الشرطة 
 االتحادیة

 

 

مراكز تدریب الشرطة 
 االتحادیة

 

 

اقسام تدریب على 
الوحدات(بما مستوى 

في ذلك المحاضرات 
 وتدریبات التجدید، الخ)

 

 

اقسام التدریب والتأھیل 
 على مستوى المحافظة

 

 

على  األساسيالتدریب 
 مستوى المحافظة

 

 

 وزارة البیشمركة

 

 

في  وزارة الداخلیة
 االقلیم

 

 

 الزریفاني

 

 

قوات الدفاع 
 والطوارئ+السلیمانیة

 

 

 الشرطة المحلیة

 

 

 شرطة المرور

 

 

 قوات البیشمركة

 

 

 مركز التدریب

 

 

 مركز تدریب

 

 

 مركز تدریب
 

 

 70قوات الـ  +
 80قوات الـ  *

 وزارة الداخلیة االتحایة

 إقلیم كردستان العراق

ال  بفترةتزام لللمرشحات داخل وزارة الداخلیة مع اال مخصصةدورات تدریبیة  ويیقدم مركز التدریب النس^
 أربعة أسابیعزید عن ت

 في ھذه البرامج أن یكونوا حاصلین على درجات علمیة متقدمة المنخرطینیجب على ~
 الدولیة الھجرة منظمة  المدعومة من قبلتشمل الشرطة المحلیة أیًضا وحدات الشرطة المجتمعیة *

 

 قوات مرتبطة باالتحاد الوطني الكردستاني +
 قوات مرتبطة بالحزب الدیمقراطي الكردستاني *
 مركز تدریب أربیلخالل التدریب في  منالى االرتباط بوزارة البیشمركة  یشیر اللون األصفر  
 الصنوفوتدریبات  ،واألسلحة ،من خالل الرواتبالى االرتباط بوزارة البیشمركة  ر بـألحماللون ا یشیر  
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IV. ي قوات األمن العراق�ة النساء
 �ض

من تأكید عدد النساء اللواتي یعملن ضمن القوات األمنیة ووجد أن الوزارات الحكومیة غیر قادرة   CIVICطوال فترة ھذا البحث، لم یتمكن
رة الداخلیة ووزارة أو غیر راغبة في تقدیم تقدیرات موثوقة. في الواقع، كشف البحث والعمل مع ھذه الجھات أن عدد الضباط االناث في وزا

مالت في الدفاع ووزارة البیشمركة ووزارة الداخلیة في إقلیم كوردستان ضئیل مقارنة باألعداد اإلجمالیة لمنتسبیھا، وأن القلیل من النساء العا
لقضایا األمنیة مفقودة ھذه الوزارات یشغلن مناصب مھمة أو لھن سلطة اتخاذ القرار. یبدو أن مشاركة النساء ووجھات النظر الفریدة حول ا

 في جمیع أنحاء العراق.
 

 

 كردستان إقلیم في المرأة تاریخ

ویخدمن في أدوار دعم غیر قتالیة مثل الخدمات  قتالھناك العدید من األمثلة التاریخیة لنساء في إقلیم كوردستان یحملن السالح ویشاركن في ال
 وبضمنھافي دمج النساء في صفوفھا منذ عقود،  البیشمركة،ردستان العراق، وال سیما وقوات إقلیم ك. بدأت 35اللوجستیة وتوفیر الرعایة الطبیة

إلى  منردیات حملن السالح ضد الحكومة العراقیة المركزیة وانضمو. ھناك سجالت لنساء ك36صغیرةأدوار قتالیة في  ھنبعض اشراك
ردیة ضد النظام البعثي، وإن كان ذلك بأعداد قلیلة. وشاركت النساء في االنتفاضات الك. كما 37في الجبال منذ الستینیات قاتلواأزواجھن الذین 

 38الحیاة صعبة ھنا، لذا فقد اعتدن على القتال." -ردیات مختلفات و، "النساء الكالبیشمركةكما صرح أحد المسؤولین في وزارة و
 

شمركة یجالل طالباني وحدة بیشمركة للنساء فقط تخدم ضمن قوات البك آنذا (PUK) ، أنشأ رئیس االتحاد الوطني الكردستاني1996في عام 
من  وحدة بأربعة أعضاء فقط، ومنذ ذلك الحین نمت لتصبح كتیبة تضم مئات األعضاءھذه الردستاني. بدأت والتابعة لالتحاد الوطني الك

. 40العاملةمن البیشمركة للنساء فقط، وھناك حالیًا العدید من ھذه األلویة  اً الحقًا لواء )KDP (أنشأ الحزب الدیمقراطي الكردستانيو. 39االناث
الدیمقراطي  فاني التابعة للحزبریذلك، أنشأ كال الحزبین كتائب نسائیة فقط في قوات الشرطة العسكریة لكل منھما: كتائب الز إلى اضف

 41.ستانيالكردستاني وقوات حمایة السلیمانیة التابعة لالتحاد الوطني الكرد

 

 

 
 النساءأدوار 

. 42باإلجماع، "ال أبًدا" ویكاد ان یكون [في منطقتك]؟" كان الرد، ابط انثىرأیت ضان المدنیین، "ھل سبق و CIVICفي عدة مقابالت، سأل 
وان وضوح في قوات الشرطة والوحدات العسكریة  اال تظھر غالیعلى أن المرأة  CIVICاتفق المسؤولون العراقیون الذین تحدثوا إلى 

 االتحاديجیش المتدن للغایة وأن النساء في أغلب األحیان یؤدین واجبات إداریة أو طبیة. في الواقع، وجد بحثنا أن النساء العامالت في دورھا 
 43.القرار أدوار صنعو / أو  عملیاتیةلیفھن بأدوار ، بغض النظر عن رتبتھن، یعملن في الغالب في مناصب إداریة ونادًرا ما یتم تكالبیشمركةو

 

 االتحاديالعراق 

 CIVIC. صرح مسؤول حكومي من وزارة الداخلیة لمركز االتحاديأكثر حدة في العراق  يقطاع األمنالیبدو أن النقص في عدد النساء في 
٪ من 2، مما یعني أن النساء یشكلن أقل من شخص 600000 إجمالي كادر الوزارة البالغامرأة یعملن في الوزارة من  10086أن ھناك 

ضباط  ھنامرأة  10086الـ في البدایة إلى أن ھؤالء ذات المصدر  إجمالي الموظفین العاملین في وزارة الداخلیة. ومع ذلك، بینما أشار
وبصورة تقریبیة فان ھناك . ات رتبذو ھن ضباط شرطة إناثمنھن فقط  500المسؤول الحقًا أن ما یقرب من ھذا أوضح  شرطة إناث،

على أساس تعاقدي ألداء تم تعیینھن نساء مدنیات  ھنیعملن في مناصب إداریة داخل إدارات الوزارة، والباقي  ةمدنی ةموظف 4000حوالي 
كموظفات  لواتي یعملنالإلى أن التقدیرات ال تفرق بین النساء  یةقوات األمنل. ویشیر مسؤولون من منظمات دولیة شریكة ل44أعمال أخرى
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. كما الحظ أحد أصحاب المصلحة في 45جیش وأرتبة ضابط شرطة  اللواتي یحملنوبین النساء  اتفي مكاتب الوزارلدى الحكومة مدنیات 
 یقتصر على وظائف في وزارة الدفاع والقوات المسلحة العراقیة ضئیل ومحدود  النساءدور  الحالي،إصالح القطاع األمني، "في الوقت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ضباط إناثوجد یتتغیب النساء عن الكلیات العسكریة وال  التدریب،وحتى على مستوى  .46"سیما الطب وطب األسنان واإلدارة ال الدعم،
 47.في صفوف المدربین

 
في الجیش العراقي شاركن في عملیات عسكریة ضد داعش من خالل أدوار دعم  ضباط إناثبینما ال یزال الخالف مستمرا حول ما إذا كانت 

أثناء  الواقع،في . 48لم یشاركن في ھذه العملیات بأي صفةاإلناث الجیش ضباط إن  CIVIC لـغیر قتالیة، قال معظم الذین تمت مقابلتھم 
نسویة عناصر  دلیل یؤید نشر او مشاركةعلى أي  CIVICإجراء بحث حول العملیات العسكریة ضد داعش في الموصل والحویجة، لم یعثر 

: "لم یسمحوا لنا CIVICـ وقالت مسعفة من الجیش العراقي ل .49حتى في أدوار غیر قتالیةبل و في العملیات ضد داعش یةاألمن اتقومن ال
ألنھن فضلن  باط االناثة. ... لم تھتم بعض الضخطوط الخلفیبالمشاركة في العملیات العسكریة [ضد داعش]. ال في الخط األمامي وال في ال

 50".أثناء الحرب ةمساعدالالبقاء في المنزل، لكني أردت القیام بواجبي و
 

ي، وغالبًا ما یخدمن في أدوار ال تتناسب مع التحادقوة الشرطة في العراق ا ضمن الذین یحملون رتباتمثل النساء عدًدا صغیًرا من الضباط 
) في بغداد، FTI( النسويبالعمل في معھد التدریب  الضباط االناثتم تكلیف العدید من فعلى سبیل المثال، . نوتدریبھن مستویات تعلیمھ

نساء لل التفتیش الجسدياقیة في الغالب على األدوار اإلداریة وإجراء في الشرطة العر النساء. تقتصر مشاركة 51ولیس في المكاتب المیدانیة
كانت مرافقة ضباط  ضباط اناثأن أحد األنشطة العملیاتیة الوحیدة التي شاركت فیھا  CIVIC. على مدى عدة سنوات، وجد 52المدنیات

 توثیقعمل الشرطة، مثل تماثل یقمن بأي مھمة أخرى  ثالضباط االناالشرطة الذكور الذین یسعون إلى القبض على مشتبھ بھن. ال یبدو أن 
: "إذا احتاجوا [رجال CIVICـ من نینوى لانثى شرطة  . قالت ضابط53مدنیة، وإجراء تحقیقات الشرطة، وتنفیذ االعتقاالتالشكاوى ال

حضر معھم للقیام تلانثى بسبب التقالید [األعراف الثقافیة]، فسوف یستدعون ضابط شرطة وداعش في منزل، من الشرطة] إلى اعتقال امرأة 
فقط یتم إجراء التحقیقات حیث تنتھي بعد إلقاء القبض؛  الضباط االناثإن مشاركة  تالضابط قالھذه ". غیر أن نوتفتیشھ النساءلقبض على اب

شرطة في نینوى وكركوك أن ضباط الشرطة  باطمع سیدات یعملن كض ICCIV. أكدت معظم مقابالت 54من قبل ضباط الشرطة الذكور
 55.الشھادات ویجرون االستجوابالدالئل وفقط من یجمعون ھم الذكور 

أن النساء یمثلن نسبة صغیرة من إجمالي الموظفین وال یتم توظیفھن في مناصب  CIVICالمحافظات، وجد  في حمایة االسرةحتى في وحدات 
قائالً:  CIVIC ـ. وصرح أحد األشخاص الذین تمت مقابلتھم ل56التحقیقالقیام بادوار في رفیعة المستوى أو في مناصب صنع القرار أو 
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 فاني یمارسن الحركة التكتیكیة كجزء من تدریب مھارات المشاة.یرضابطات ز :2016 نیسان، 3 
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في أغلب األحیان على نقل الضحایا إلى مركز طبي إذا  االسرة في وحدة حمایةاالناث الشرطة  باط"یقتصر دور الموظفات المدنیین أو ض
تسجیل  یستطعنال  غارص باطھن ض باط االناث"في أغلب األحیان، ھؤالء الض CIVICوقال احد الذین قابلھم تعرضن إلصابات خطیرة". 

لى رتب الضباط التي من شأنھا أن تسمح لھن أن القلیل من النساء یتم ترقیتھن إ CIVICعلم  57شكاوى الضحایا أو المشاركة في التحقیق"
عادة إلى أدوار إداریة في المدیریات أو في مراكز الشرطة العادیة ن ، یتم نقلھنبلعب دور أكثر جوھریة أو قیادة القضایا. عندما یتم ترقیتھ

 58.على مستوى المحافظة حمایة االسرةبدالً من وحدات 
 

المنظمة  من خاللھا التي تدعموھي مبادرة الشرطة المجتمعیة  يقطاع األمنالأعداًدا أكبر من النساء في مشاركة إحدى المبادرات التي شھدت 
نفاذ إل. الشرطة المجتمعیة ھي طریقة 2012منذ عام  االتحادیةوزارة الداخلیة  وتقوم بتنفیذھا ضمن) القوات العراقیة IOMالدولیة للھجرة (

ین الشرطة والمجتمع وتعزیز بناء الثقة بین الدولة ومواطنیھا. ویھدف إلى جعل المواطنین مشاركین في ب ةھدف إلى تعزیز العالقالقانون ت
"استراتیجیة لتشجیع الجمھور على العمل كشركاء مع  ذه المبادرة ھيوفقًا لتعریف األمم المتحدة، فھومبادرات منع الجریمة واالستجابة لھا. 

. تستطیع النساء 59بناًء على احتیاجات المجتمع"والنظام العام خرى االمن األاإلضافة إلى جوانب ب ومواجھتھاالشرطة في منع الجریمة 
وال یتطلب من إنفاذ القانون ألنھ ال یتطلب منھن االبتعاد عن أسرھن وال یتطلب التدریب خارج الموقع  النوعالمشاركة بسھولة أكبر في ھذا 

 زارة الداخلیة التقلیدیة.مستویات التعلیم التي تتطلبھا قوات وذات 
 

تي اكتسبنھا ألدوات الل ھنمع النساء المدنیات واستخدام ھنفاعلتب دنمع المشاركات في مبادرة الشرطة المجتمعیة، أف CIVICعندما تحدث 
قوة الشرطة المجتمعیة على وجھ التحدید إلى  عضوات ىأحد تتسویة القضایا المنزلیة. وأشارفي من خالل تدریبات المنظمة الدولیة للھجرة 

"السمعة" لیست مسائل مناسبة للشرطة المحلیة وأن عضوات الشرطة المجتمعیة غالبًا ما یكن في وضع أفضل التي تتعلق بالـ قضایا الأن 
 60.للتعامل مع ھذه القضایا

 
 إقل�م كوردستان

، أعرب CIVICردستان تدریجیاً المزید من النساء في قوات الشرطة والجیش في العقد الماضي. في مقابالت مع وضمت حكومة إقلیم ك
المختلفة.  یةقوات األمنالإلى المناصب العلیا وفرص العمل داخل  النساءقلیم مراًرا وتكراًرا عن التزامھم بتحسین وصول اإلحكومة  امسؤولو

عملنا . من خالل أبحاثنا و61كان "جیداً للغایة" یةقوات األمنالم دقیقة، إال أنھم أصروا على أن دمج النساء في ورغم أنھم رفضوا تقدیم أي أرقا
وحدات وفاني في البیشمركة والزیرمنخفضة أن نسبة اإلناث  CIVICردستان، یقدر وطویلة مع قوات األمن التابعة لحكومة إقلیم ك منذ فترة

وأصحاب المصلحة الدولیون على  یةقوات األمنالعلى نطاق أوسع، اتفق المسؤولون الحكومیون وأعضاء وة. الدفاع والطوارئ في السلیمانی
 62.ردستان العراقوأن النساء ما زلن یمثلن نسبة صغیرة مقارنة بالعدد اإلجمالي للضباط داخل قوات األمن في إقلیم ك

 
ردستان العراق قد تمت ترقیتھن إلى رتب أعلى من تلك الموجودة وأن النساء في قوات الشرطة والجیش في إقلیم ك CIVICبشكل عام، وجد 

. ومع ذلك، انتقد بعض األشخاص الذین تمت مقابلتھم 63إلى رتبة عمیداإلناث البیشمركة  ضباط، حیث وصلت بعض تحاديفي العراق اال
المناصب التي تتعلق لفشل في إشراكھن في مناصب صنع القرار أو لالنساء فوق ھذه الرتبة وكذلك في ترقیة  االقلیم إقلیم كوردستان لفشل

داعش  محاربةشمركة في عملیات ی. في الواقع، بینما لفتت وسائل اإلعالم الدولیة الكثیر من االنتباه إلى مشاركة عضوات من الب64العملیاتب
وزارة  ابالفعل. في المقابالت، قدم مسؤولو وةھؤالء النس لعبتھال حول األدوار التي ھناك بعض الجدفان على طول الخطوط األمامیة، 

نشطة وما ھي القواعد التي تمركزن فیھا. أوضح  قتالیةشاركن في أعمال  الضباط االناثوجھات نظر مختلفة حول ما إذا كانت  البیشمركة
"خطوط أمامیة، ولكن لیس األكثر تصنیفھا كـ  خطورة" التي كان من الممكن أحد الضباط أن النساء ربما كن متواجدات في القواعد "األقل

 66.بشكل مباشر ضد الجماعة اإلرھابیة نقاتلاالناث شمركة یالب ضباط. ومع ذلك، عرض مسؤول آخر ضمانة بأن 65مباشرة"
 

، فقد أثار أصحاب االتحاديردستان العراق مقارنة بالعراق وبأعداد أكبر في إقلیم كإناث شرطة  باطفي حین تشیر التقاریر إلى وجود ض
یتم إحالتھن إلى وظائف إداریة في  الضباط االناث. وأفادوا بأن ھؤالء الضباط االناث مماثلة بشأن أدواره شواغل CIVICالمصلحة مع 

وھي مواقع مع مشاركة ضئیلة أو معدومة في تلقي الشكاوى أو إجراء  -وضمن وفودھا، وفي مراكز الشرطة  وزارة داخلیة االقلیم
 67.التحقیقات

 

 

 

 



 

 13           civiliansinconflict.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 قد مثل سابقةردستان العراق ومكافحة العنف ضد المرأة وما تاله من إنشاء مراكز شرطة مكافحة العنف ضد المرأة عبر إقلیم ك قسمإنشاء إن 
االجتماعیین وعلماء النفس والمسؤولین القانونیین لمساعدة ضحایا واألخصائیین اإلناث الشرطة  ضباطألنھ یعني توظیف أعداد أكبر من 

قد تم تعیینھن في مكاتب اإلناث الشرطة  ضباط. ومع ذلك، فإن النتیجة السلبیة لنھج التوظیف والتعیین ھذا ھي أن معظم 68العنف المنزلي
 69.اإلناث الشرطة لضباطأو معدوم مكافحة العنف ضد المرأة، مما یترك مراكز الشرطة العادیة مع وجود ضئیل  قسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شمركة في أكادیمیة دھوك للتدریب. لم تشارك یشمركة تسھل تدریب حمایة المدنیین لضباط البیضابطة من الب، دھوك ، إقلیم كردستان العراق:  2020 ،فبرایر 24
 .في التدریب ضابطات
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V.  ي
ي تواجه النساء �ض

 �ةقوات األمنالالتحد�ات الىت
راق، في حین ال توجد حواجز قانونیة رسمیة أمام المشاركة الكاملة والفعالة للنساء في القوات األمنیة االتحادیة وقوات إقلیم كوردستان الع

العدید من التحدیات ذات الطابع الرسمي وأخرى غیر رسمیة التي تعیق تجنید النساء ومشاركتھن الفعالة وترقیتھن. في المقابالت  CIVICحدد 
، أعرب مدنیون وأفراد من القوات األمنیة وافراد من الوزارات االتحادیة عن رغبتھم في عكس ھذا االتجاه ورؤیة زیادة كبیرة CIVICمع 

االناث والنساء في المناصب القیادیة. على الرغم من ھذا التطلع للتغییر في الثقافة العراقیة، إال أن القیود من داخل القوات في عدد الضباط 
 األمد.األمنیة واالفتقار إلى اإلرادة السیاسیة تخلق بیئة صعبة للنساء الساعیات إلى االلتحاق بالقوات األمنیة وتحقیق النجاح المھني طویل 

 

 س�ادة الرجل)نظام المجتمع الذكوري (ت اإلدماج: الثقافة والتعل�م و تحد�ا
 

 الثقافة

ھو ببساطة الثقافة العراقیة. على نطاق  یةقوات األمنالفي  النساءوفقًا للمقابالت والمناقشات الجماعیة المركزة، فإن العائق األول أمام إشراك 
" باعتبارھا أعرافًا سیادة الرجلنظام النظام الذكوري او " و "عارال ةأوسع، استشھد األفراد بـ "العقلیات القبلیة" و "اآلراء التقلیدیة" و "وصم

. ھناك عقلیة 70عموًماكومة إقلیم كوردستان حو االتحادیة تینوإدارات التدریب والحكوم یةقوات األمنوداخل المنتشرة داخل المجتمعات 
الذكور وبالتالي یجلبن العار ألسرھن.  ممن یراجعون ھذه المكاتب منمفادھا أن النساء في المكاتب قد یواجھن مضایقات من زمالئھن أو 

سمحو لھن العالي أو  ھنھم بمتابعة تعلیمئساالحظ العدید من المدنیین أن العائالت یمكن أن تواجھ سلوًكا سلبیًا من أفراد المجتمع إذا سمحوا لن
 71.الوظائف خارج المنزلبالسعي للحصول على 

 
التي تفرض عمل النساء بصورة وثیقة بسبب ظروف العمل  النسائیة سمعة الشخصیات بتشویھتھدید شدید فیما یتعلق ب يقطاع األمنال تسببی

الضباط في مراكز بعیدة عن منازلھم وقد یتم استدعاؤھم ألداء الخدمة اللیلیة. تفرض وفترات الدوام الطویلة. غالبًا ما یتم نشر مع الرجال 
من العمل في مكاتب االناث المحتمالت األمن  ضباطیمنع مما ، العائلة نطاقل خارج االثقافة العراقیة على المرأة أال تكون بمفردھا مع الرج

. 72حضرھا الذكوریویقدمھا في التدریبات التي  اإلنخراطیھیمن علیھا الذكور، أو إجراء تحقیقات أو استجواب المشتبھ بھم من الذكور، أو 
 فردبأن سمعة ال راكاالدفقط مع  اإلیفاء بھا، أو قد یتم يھذه المتطلبات بالنسبة للعدید من النساء في المجتمع العراقب االیفاءمن المستحیل 

بمجرد أن اكتشفت إذ إلى كلیة الشرطة.  تتقدمإحدى نساء عشیرتھا حین كركوك قصة احدى النساء من  توسمعة عائلتھ سوف تتضرر. ورو
 73".: "سأقطع رأسھاوقالوعائلتھا نیتھا، غضب والدھا بشدة  عشیرتھا

 
بین مستویات  صلةردستان العراق ویبدو أن ھناك ومنھا في إقلیم ك االتحادي ھذه المعاییر المحافظة، بشكل عام، أكثر انتشاًرا في العراق

 74.وظائف قطاع األمن في مواجھة وصمة العار المجتمعیة للسعي لشغلالتعلیم العام واستعداد العائالت والنساء األفراد 

 
 تعل�مال

قوات ل. كما لوحظ في المناقشة حول التسلسل الھرمي ل75بین الرجال والنساء العراقیین فیما یتعلق بالتعلیم االنجازاتال تزال ھناك فجوة في 
أن یكونوا وزارة الدفاع ووزارة الداخلیة االتحادیتان ووزارة البیشمركة ووزارة داخلیة إقلیم كوردستان  من یلتحق بقوات، یتعین على یةاألمن

أن عقلیات المجتمع حول التعلیم  CIVICإلى الرتب العلیا والمناصب القیادیة. وجدت ترقیة للو الیصبحوا ضباطمن حملة الشھادات الجامعیة 
. 76والمنزلیة العائلیةإنجازات الفتیات والنساء في المجال األكادیمي وتركز بشكل أكبر على المسؤولیات عدم إعطاء االولویة واھمال تستمر في 

إلى المدرسة.  ذھابوال الحضوريإلى تفاقم ھذه الظاھرة، حیث یحتاج األطفال إلى إشراف إضافي بسبب تعلیق التعلم كورونا جائحة  تأد
) صعوبة بالغة في الحصول على التعلیم الرسمي أثناء وجودھم في مساكن IDPsباإلضافة إلى ذلك، یواجھ األشخاص النازحون داخلیًا (

 77.مؤقتة أو مخیمات

 
 يالمجتمع الذكور 

 إن الشعور بالتفوق الذكوري متجذر في الثقافة العراقیة ویھیمن الرجال على ھیاكل السلطة في المجاالت العامة والخاصة. إن تقسیم العمل
تشكل ھذه العقلیة الثقافیة عقبة كبیرة أمام وعبء المھام المنزلیة والعائلیة.  من النساء ان یتحملنتوقع یغیر متكافئ إلى حد كبیر، و في المنزل
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بإسناد المجتمعات  تقوم ھذهفي ھذا السیاق، والنساء اللواتي یرغبن في متابعة التعلیم العالي، وكذلك اللواتي یرغبن في العمل خارج المنزل. 
 الحصول على، أو یةقوات األمنالعضاء في النساء اللواتي یسعین إلى أن یصبحن أفي  یشككونإلى الرجال وقد  يقطاع األمنالالعمل في 

 78.لبتقدیر عا المجتمع یراھامن السلطة و / أو  عال ىذات مستومرموقة مناصب  السعي الىللتدریب، أو 
 

وتخلق جًوا غیر ودي للنساء اللواتي یسعین إلى التقدم في حیاتھن نساء اإلنجاز لل یةإمكان والنظرة الذكوریةفي المجال المھني، تمنع المفاھیم 
ھناك أیًضا  .79"وھم [الزمالء الذكور] یكرھون ذلكمسؤول الكما الحظت موظفة في منظمة غیر حكومیة في الموصل، "أنا فالمھنیة. 

 80.على األداء نوقدرتھ نساءتصورات سلبیة عن القدرات البدنیة لل

 
 داخل القوات: التحرش والبن�ة التحت�ة والس�اسات والتدر�بتحد�ات اإلدماج من 
. إن االفتقار إلى األمنیة ذاتھا، إال أن ھناك أیًضا تحدیات من داخل القوات یةقوات األمنالفي  النساءج ادمإبینما تمثل الثقافة حاجًزا أمام 

سمعة سلبیة بشكل عام. في الواقع، ھناك  یةقوات األمنالقد أكسب  ساءالنالمساءلة والتصور العام بأن الرجال قد یظھرون "سلوًكا سیئًا" تجاه 
النساء داخل  االفتقار الىالعدید من القضایا، بما في ذلك التحرش والبنیة التحتیة والسیاسات والدورات التدریبیة والتي تساھم جمیعھا في 

 .االمنیة القوات
 
 تحرشال

ذكر المرأة یمكن أن یجلب العار ألسرتھا. ھذا التھدید منتشر في كل مكان خاصة في األماكن مفترض من قبل كما ذكر أعاله، فإن أي تحرش 
، لكنھم يقطاع األمنالبحق النساء العامالت في وتحرش بحدوث مضایقات  یةقوات األمنالالتي یغلب علیھا الذكور. اعترف العدید من أفراد 

أنھ في حاالت التحرش، تطلب النساء في كثیر من ، CIVIC. عالوة على ذلك، أخبر ضباط 81داثنفوا أي معرفة مباشرة بمثل ھذه األح
عن التحرش، فإن ھذه اآللیات  ولإلبالغشكوى رسمیة لل. في حین أن ھناك آلیات 82خالفاألحیان االنتقال إلى إدارة جدیدة لتجنب استمرار ال

بالنسبة للعدید من النساء فانھ یتعذر الوصول الى عملیة . الئقغیر ما یعتبر سلوكا حول  غالبًا ما تتضمن التحدث مباشرة إلى الرئیس (الذكر)
 83.الثقافیة والشخصیة ھنبسبب معتقداتالشكوى 

 
 تحت�ةالبن�ة ال

تجدر اإلشارة الى . ويقطاع األمنالالبنیة التحتیة عند سعیھن لالنضمام إلى عمل أو االحتفاظ بھ في  فیما یتعلقتواجھ النساء صعوبات كبیرة 
وجود مرافق مناسبة لمتدربات البیشمركة باعتباره جزًءا إیجابیًا من تجربتھن العدید من من ضباط البیشمركة االناث قد سلطن الضوء على أن 

، تفتقر مرافق التدریب إلى مھاجع منفصلة ودورات االتحاديأنھ داخل العراق  CIVIC. ومع ذلك، وجدت 84البیشمركةالعامة في وزارة 
الالزمة لیصبحن  ةالدراس القیام بما یتطلب منالجدد  اتوالمجند باط االناثللنساء. بدون ھذه التسھیالت، ال یمكن للضمنفصلین میاه ومدربین 

رافق التي تراعي النوع االجتماعي مما یمنع النساء من إلى الم تفتقر. كما أن نقاط التفتیش في جمیع أنحاء البالد 85یةقوات األمنالأعضاء في 
. مصدر قلق آخر داخل كل من القوات 86المشاركة في النوبات اللیلیة ومن إجراء عملیات التفتیش واالستجواب بنفس معدل زمالئھن الذكور

على سبیل المثال، كشفت  دى الحاالت،. في إح87للنساء مصمم خصیصاردستان العراق ھو عدم وجود زي موحد وإقلیم ك وقوات االتحادیة
 88.النساء مما ال یالئم 39 بدأ عندالتي تفرضھا اللوائح ی العسكریةشمركة أن حجم األحذیة یفي الب انثى ضابط

 
 س�اساتال

في وضع غیر مؤات داخل قطاع األمن  نساءإن االفتقار إلى سیاسات التوظیف واالستبقاء والترقیة التي تراعي الفوارق بین الجنسین تضع ال
من النساء تمدید ساعات  ةللترقی لھلتأتطلب ایالعراقي. ھناك قیود عمریة لتجنید الضباط والتي غالبًا ما تتزامن مع سنوات اإلنجاب، وقد 

أنھ بینما كانت مؤھلة وشجعت  البیشمركةفي وزارة  الضباط االناث. أوضحت إحدى والعائلیة عملھن بطرق تتعارض مع مسؤولیاتھن المنزلیة
 CIVIC. كما أشار المسؤولون وأصحاب المصلحة إلى 89على متابعة الترقیات، فإنھا لم تكن قادرة على القیام بذلك بسبب واجباتھا المنزلیة

الرجال على الرغم من تتم بھا ترقیة ال یتم ترقیتھن بالسرعة التي  النساء إلى أن النساء یعانین من التمییز في عملیة الترقیة، مشیرین إلى أن
 90.سنوات الخبرةلھن ذات حصولھن على نفس التعلیم و

 
 التدر�بات

مدنیات والخبراء في الموضوع باعتبارھا قضیة ذات نساء الوال ییناألمن نمسؤولیالتم االستشھاد بالوصول إلى الدورات التدریبیة من قبل 
إلى البنیة التحتیة األساسیة لتسھیل مشاركة  االتحادیة. كما ھو مذكور أعاله، تفتقر القوات العراقیة یةقوات األمنالفي  النساءأھمیة إلدماج 

تطلب من الطالب االبتعاد عن یتم تدریبات الضباط في مواقع مركزیة ویلكن المشاكل تمتد إلى ما وراء مساحة الفصول الدراسیة.  نساءال
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محددات أسابیع في كل مرة. بالنسبة للعدید من النساء، ھذا غیر ممكن بسبب المسؤولیات العائلیة أو العائالتھم والواجبات المنزلیة ألیام أو 
تدریب ال فرصمع منح  أھلیتھن،لتدریبات على الرغم من ا في لم یتم شمولھن ولم یتم اشراكھن أنھضباط اناث  . كما أفاد91التي تقید ھذا االمر

مع استثناءات قلیلة ملحوظة، مثل معھد  الترقیات.على  باط االناثالض لن تحصلن تدریب متقدم ومستمر . بدو92للزمالء الذكور بدالً من ذلك
إلجراء التدریبات للنساء فقط. ویرجع ین االناث ھناك أیًضا ندرة في المدربفان في بغداد ومرافق التدریب في السلیمانیة،  النسويتدریب ال

. أشار أحد في ذلك النساء بعدم متابعة التدریب بسبب معتقداتھن الثقافیةوساھمت قرارات بعض ذلك إلى عدم وجود نساء في مناصب رفیعة، 
ن بتدریس دورات أو اإلشراف م. یقینمدنیموظفین الضباط في بغداد إلى وجود نساء في ھیئة التدریس في الكلیة العسكریة، لكنھن یعملن ك

 93.على طالب الدكتوراه في مجاالت مثل العلوم السیاسیة والدراسات القانونیة
 

�ــــع واإلرادة الس�اس�ة تحد�ات ان�ة والت�ش ض  اإلدماج من داخل الحكومة: الم�ي

في  اتھنفي البالد وإمكان یةقوات األمنالردستان العراق تأثیر كبیر على عدد النساء العامالت في وإقلیم كحكومة و االتحادیةالعراق  ةلحكوم
القدرة على صیاغة التشریعات  ى الحكومات. تشرف الحكومات على میزانیات التوظیف والتدریب والبنیة التحتیة، ولدما یصبین الیھ تحقیق

 .البیشمركةووزارة االتحادیة العراقي وداخل الوزارات الرئیسیة مثل وزارة الداخلیة التي تعزز تقدم المرأة بشكل عام في المجتمع 
 

ان�ة ف  الم�ي

، وكذلك المدنیین وممثلي المنظمات الدولیة غیر الحكومیة البیشمركةالمسؤولین من وزارة الداخلیة ووزارة أشار  CIVICمع  حدیثفي ال
)INGO تعیین التخصیصات المالیة لھو نقص  یةقوات األمنالالكاملة والفعالة في  النساء)، إلى أن العائق الحكومي األساسي أمام مشاركة

إال بالقلیل من التوظیف لشغل مناصب تم السماح وما تاله من انكماش اقتصادي في العراق، لم ی 2017ضباط جدد. منذ ھزیمة داعش في عام 
إلى عدم حدوث أي توظیف بسبب تجمید المیزانیة وأن الطریقة الوحیدة  االتحاديوأشار العدید من أفراد الشرطة في العراق  .94أمنیة رئیسیة

 یكون. في مثل ھذه الحاالت، مأو تقاعدھ ینط الحالیباالضأي من التي یمكن للضباط الجدد االنضمام إلى قوة الشرطة ھي في حالة وفاة 
بسبب الصراع العرقي للسیطرة على المحافظة. بصورة أكبر من الرجال. في محافظة كركوك، تفاقمت مشكلة المیزانیة الضباط البدالء دائًما 

من د كورالعملیات ضد داعش، ویخشى بعض المدنیین الاثناء  السیطرة الكردیةبعد ان كانت تحت كركوك  على سیطرت القوات االتحادیة
 95.المنطقة فيبشكل أساسي إلدارة األمن قوامھا عربي في بغداد قوات  االتحادیةحكومة . نشرت القد تستمر حملة "التعریب"ان 

 

�ــــع واإلرادة الس�اس�ة  الت�ش

باإلضافة إلى مخاوف المیزانیة، ھناك نقص في التشریعات وانعدام واضح لإلرادة السیاسیة من بغداد وأربیل. كما ذكر أحد األشخاص الذین 
في  النساءوبالفعل، فإن الجھود الرامیة إلى دمج  96مة مصالحھم المالیة / السیاسیة!"[النواب] موجودون ھناك فقط لخدتمت مقابلتھم، "إنھم 

وعناصر خطة العمل الوطنیة الثانیة، لم یتم تنفیذھا بالكامل أو منحھا الموارد  البیشمركة، مثل وحدة النوع االجتماعي في وزارة یةقوات األمنال
، لن یكون ھناك تحرك بشأن القضایا الرئیسیة مثل تجمید التوظیف وإنشاء النساءأھدافھا. بدون اإلرادة السیاسیة لدعم إدماج  المالیة لتحقیق

 مرافق مناسبة للنساء لتلقي التدریب.
 

أثار أصحاب المصلحة مخاوف بشأن افتقار الحكومة لإلرادة والعمل 
على الرغم من  یةقوات األمنالفي  النساءالملموس لتحسین مشاركة 

التصریحات والسیاسات الصادرة عن المسؤولین الحكومیین لصالح المزید 
. على سبیل المثال، اقترح المجلس األعلى لشؤون المرأة في 97من اإلدماج

إقلیم كردستان إنشاء وحدات النوع االجتماعي في كل وزارة في حكومة 
 النساء، لتعزیز إشراك البیشمركةحكومة إقلیم كردستان، بما في ذلك وزارة 

في جمیع وزارات حكومة إقلیم كردستان، والتصدي للتمییز بین الجنسین، 
الذي وقعھ  2016عام الصادر مر األوالتصدي للتحرش. على الرغم من 

وزراء إقلیم كوردستان العراق، إال أنھ لم یتم تشكیل وحدات النوع  رئیس
عبرت . 98البیشمركةاالجتماعي في العدید من الوزارات، بما في ذلك وزارة 

شمركة عن إحباطھا من ھذه القضیة: "عندما یرسلون یمن البضابط انثى 
 اتفي قو النساءخطابًا أو یدلون بتصریح، فإنھم یقولون إنھم یرحبون بإدماج 

[البیشمركة] وأنھم یشجعون النساء على االنضمام، لكنھم في الممارسة العملیة 
ال ینفذون القرارات لجعل ذلك ممكنًا. إذا كانوا یفضلون قدًرا كبیًرا من 
المساواة بین الجنسین، فلماذا لم ینشئوا حتى اآلن وحدة النوع االجتماعي في 

 99؟"الالزمیزودونھا بالكادر و البیشمركةوزارة 

ي  النساء�قولون إنهم يرحبون ب�دماج "
�ض

[الب�شمركة] وأنهم �شجعون  اتقو 
ي  النساء ع� االنضمام،

ل�نهم �ض
الممارسة العمل�ة ال ينفذون القرارات 

ا  إذا كانوا �فضلون  ." لجعل ذلك ممكن�
 ، ض ض الجنسني ا من المساواة بني � ا كب�ي قدر�

فلماذا لم ينشئوا حىت اآلن وحدة الن�ع 
ي وزارة 

 الب�شمركةاالجتما�ي �ض
 . "؟�زودونها بال�ادر الالزمو 

 بوزارة الب�شمركة أنى�  ضابط –
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VI. عواقب غ�اب النساء عن قوات األمن العراق�ة 
داخل المؤسسات الشرطیة والعسكریة على  باط االناثیؤثر انخفاض عدد النساء في قوات األمن العراقیة واألدوار المحدودة المتاحة للض

مدنیات. كما أن نفس المعاییر الثقافیة التي تمنع نساء الفاعلیة العملیات األمنیة واالستخباراتیة ولھ عواقب سلبیة على حمایة المدنیین، خاصة لل
أو بشكل أكثر شیوًعا  -فاعل بھا النساء المدنیات ، تملي أیًضا الطرق التي تتیةقوات األمنالوعلى مستویات أعلى داخل  باطكض النساءمشاركة 

، داخل المدنالدوریات  إطاربشكل متزاید مع المدنیین في  یةقوات األمنالمن أجل حمایتھن. نظًرا لتفاعل  یةقوات األمنالمع  -عم التفاعل 
، ووزارة الداخلیة في إقلیم كوردستان العراق وزارة الداخلیةالشرطة العراقیة، و ضمن قواتمدربات جیًدا  وجود ضباط إناثفمن الضروري 

قلیات داخل العراق، مثل معینة من األنظًرا ألن مجموعات وفي جمیع أنحاء البالد. عالوة على ذلك، وزارة البیشمركة و، واالتحادیة
یة، یجب على الحكومة ضمان وجود ستھدف مجتمعاتھا النسائإ من قبل داعش ا قائما على النوع االجتماعيجنسی اواجھت عنفقد اإلیزیدیین، 

آمنة تراعي الحساسیة من رفع دعاواھن والسعي لتحقیق العدالة في بیئة  وةحتى تتمكن ھؤالء النساألمنیة عدد كاٍف من النساء في القوات 
 100.الثقافیةحساسة 

 

 التحد�ات التكت�ك�ة
على عدد ال یحصى من القضایا بما في ذلك مالحقة الخالیا النائمة لداعش، وتھریب المخدرات،  یةقوات األمنالفي عراق ما بعد التحریر، تركز 

شكل استجواب، أو  . یستلزم ھذا العمل التفاعل مع المدنیین اإلناث، والذي یمكن أن یتخذ على سبیل المثال،101واألنشطة اإلجرامیة األخرى
كادر قوي من  اذا لم یتوفرباستمرار تحدیات حاسمة لنجاح المھمة وجمیع أنحاء البالد  في یةقوات األمنالعملیات تطویق وتفتیش. ستواجھ 

 .يقطاع األمنالفي جمیع أنحاء  باط االناثالض
 

ردستان العراق، كشفت مسألة التفاعل مع المدنیین اإلناث عن ثغرات ووإقلیم ك االتحاديفي العراق ذین یخدمون في المناقشات مع الضباط ال
. روى ضابط مشارك في أنشطة مكافحة اإلرھاب في بغداد قصة عن عملیة للقبض على شخص 102يواألمن ي والعملالشرطمل العفي 

العملیة في منزل مدني، ولم تتمكن القوة في نھایة  تم تنفیذفي ھجمات على غرار حرب العصابات. التنظیم  ساعدوییتواصل مع داعش 
. وبالمثل، فإن عدم 103العتقالھا أو استجوابھا باط اناثالمطاف من القبض على المشتبھ بھ ألنھ تبین أنھا امرأة ولم یكن لدى المجموعة ض

والمدنیین لتھدیدات مثل  یةات األمنقوالمدنیات عند نقاط التفتیش ھو نقطة ضعف تعرض النساء الللقیام بتفتیش  باط اناثوجود ض
 مدنیات إلى وقوع إصابات:نساء القصة أدت فیھا المراقبة غیر المالئمة للات المسلحة قوالروى أحد ضباط  .104التفجیرات

 
[أثناء تحریر الحویجة من داعش]، كانت ھناك امرأة عبرت خطوطنا األمامیة متخفیة في زي مدنیة مع نساء أخریات. كانت 

ننقلھم إلى مكان آمن في شاحنة صغیرة، على وشك ان . رحبنا بھم وقدمنا لھم الماء والطعام. كنا (نقاب) اً ارخمعباءة و ترتدي
كانت ترتدي سترة ناسفة وفجرت نفسھا محاطة بنساء وأطفال آخرین. مات بعض من وداعش من لكن ھذه المرأة كانت 

 105".ن. كما أصیب بعض النساء المدنیاتجنودي وجرح آخرو
 

. اتفق األشخاص الذین تمت مقابلتھم على 106أن التنوع في أي قوة أمنیة یزید من فعالیتھا اإلجمالیة وشرعیتھا بین السكانإلى الخبراء  یشیر
 ةیقوات األمنالومعرفة إضافیة، مما قد یساعد للنوع االجتماعي أن دمج النساء في صنع القرار واألدوار التكتیكیة سیسمح بمنظور مختلف 

على  یة. أظھرت الدراسات أیًضا أن إشراك النساء في قوات األمن107على تجنب وقوع إصابات في صفوف المدنیین وتحقیق األھداف األمنیة
. عالوة على ذلك، تشیر 108األرض یحسن سلوك القوات فیما یتعلق بحمایة المدنیین، ال سیما فیما یتعلق بمنع العنف الجنسي والتحرش

تقلل من احتمالیة حدوث نزاع مسلح، حیث تقل احتمالیة دعم النساء في في صنع القرار السیاسي واألمني  النساءشاركة األبحاث إلى أن م
فرص خفض التصعید ودعم االنتقال تزید من في عملیات بناء السالم  النساءمشاركة  وجد ان. في الواقع، 109المسلحة للنزاع للحلول االغلب

 110.المرأة والسالم واالمنالسریع إلى السالم، مما یجعلھا جزًءا حیویًا من أجندة 
 

ر  الحما�ة وتخف�ف ال�ض
بسبب القیم الثقافیة وھیاكل السلطة  یةقوات األمنالوصول إلى طریقة وحریة التواجھ النساء في العراق صعوبة كبیرة عندما یتعلق األمر ب

حول تصورات المجتمع لألمن والشرطة  االتحاديفي العراق  2020خل مجتمعاتھن. وجدت دراسة أجرتھا المنظمة الدولیة للھجرة عام دا
تواجھھن اال ان كان ذویھم  مشاكلأي بإبالغ الشرطة عن سرھم االناث من الذكور واإلناث لن یسمحوا ألفراد ا الذین تمت مقابلتھمأن غالبیة 
إبالغ الشرطة أنفسھن بمن تلقاء عندما یقمن مباشرة ویشعرن بالراحة  إنھن ال اللواتي تمت مقابلتھنلت نسبة عالیة من النساء . قا111بصحبتھن
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مع  CIVICوإنھن سیطلبن من أحد أفراد األسرة الذكور إبالغ الشرطة بالمشكلة نیابة عنھن. تتوافق ھذه النتائج مع محادثات  ،بجریمة
. وقالت امرأة من كركوك: "إذا لم 112"النساءقالت امرأة من الموصل: "ال أحد یحمي  المثال،على سبیل ف. یةقوات األمنالالمدنیین ومسؤولي 
. فیما یتعلق بالمعاییر الثقافیة ووصمة 113حتى لو كنت أنزف! سأجلب العار لعائلتي" -فال یمكنني الذھاب  مركز الشرطة،یكن ھناك امرأة في 

إذا ذھبت المرأة بمفردھا إلى مركز الشرطة لتقدیم شكوى ألي سبب كان، فإن  المجتمع،ین في الحویجة: "في ھذا العار، أوضح أحد المدنی
 114".. ھناك قول مأثور، "یجب أن تغسل یدیك من ھذه المرأةنأزواجھن یریدون الطالق منھ

 
 ابتداءاً على النساء المدنیات بعدة طرق،  ى ھذه القواتإل والتداعیات المحتملة لمحاولة الوصولبحریة  یةقوات األمنالؤثر عدم الوصول إلى ی

مثل انعدام األمن السكني بسبب  أخرى،. یمكن لعوامل 115اإلبالغ عن التحرش واالنتھاكات حتىالمطلوبة الرسمیة الوثائق  استصدار علىمن 
ھا النزوح ونقص الوصول إلى وسائل النقل في المناطق الریفیة وانخفاض مستویات اإللمام بالقراءة والكتابة، أن تفاقم التحدیات التي تواجھ

نقطة تفتیش مرورھن ب عند نتفھطلبوا أرقام ھوامن القوات األمنیة  افرادا ذكوراً كیف أن  CIVICأخبرت نازحات  المثال،النساء. على سبیل 
محاوالت من  ھي ھذه الطلباتان قد أشارت النساء إلى ف اجتماعیًا،ھذا لیس سلوًكا مقبوًال وبما ان لنازحین. اخرجن من معسكر حینما یأو 

ھذا السلوك  یسلطن یمكن أ واالجتماعیة،. بسبب الحساسیات الثقافیة 116نجسدیة معھ اتلمغازلتھن والدخول في عالقھؤالء األشخاص قبل 
من قبل الضباط الذكور. كما أنھ یعرضھن لخطر الوصم إذا علمت مجتمعاتھن  نواستجوابھن مدنیات التي یتم إیقافھنساء اللعلى اضغطا ھائال 

 أنھن رھن االحتجاز واالستجواب من قبل الرجال.
 

، ال یزال المرأةواقسام مناھضة العنف ضد  وحدات حمایة االسرةعلى الرغم من الجھود مثل تلك التي تم تمثیلھا من قبل وعالوة على ذلك، 
 حتى في ھذه االدارات الحكومیة. 117العنف المنزلي والعنف القائم على النوع االجتماعي یؤثر بشكل كبیر على الفتیات والنساء العراقیات

 ة الى خدمات مثل االستشارات وغیرھا مما تتطلبھحالمن الذكور في الغالب وغیر مجھزین لتوفیر اإلشراف المناسب أو اإلیكون الموظفون 
ھذا الواقع و. 118مصالحةالتصالح او ال فعالیاتلبھا  یةقوات األمنالالحاالت التي یتم إبالغ من الكثیر  تخضعقد مثل ھذه الحاالت الحساسة. و

النتحار ألنھ وضع سيء حقًا. نحن [النساء] لیس یرغبن في ا النساءلعدید من اكما صرحت امرأة مدنیة في الحویجة: "فلھ عواقب وخیمة. 
في المجتمعات الریفیة قیوًدا  اتالموجود واولئك النساء المھجرات. یواجھ السكان المعرضون للخطر مثل 119لدینا أي مكان نذھب إلیھ "

 ببساطة، بدون نطاق جغرافيالوضع وومسارات اإلحالة.  تي تقدمھاخصصة والخدمات التالم الدوائر الحكومیةمتزایدة حول الوصول إلى ھذه 
 مدنیات.نساء الال توجد آلیات حمایة كافیة للفلنوع االجتماعي، ل وكادر وظیفي حساس

 
إقلیم كردستان العراق مراًرا قوات و االتحادیة یةقوات األمنالكما أخبرنا مدنیون وأعضاء في المنظمات غیر حكومیة دولیة وأفراد من 

أظھرت األبحاث في دول أخرى أن  ،اء بالراحة في مشاركة التفاصیل الحساسة أو الكاملة مع الضباط الذكور. أیًضاال تشعر النس وتكراًرا،
العنف المنزلي والعنف القائم على النوع االجتماعي وأشكال األذى  بخصوصعلى نطاق أوسع، یفضلن غالبًا مشاركة تجاربھن والنساء، 

أظھرت دراسة المنظمة الدولیة للھجرة المذكورة أعاله أن عدًدا  العراق،. في حالة 120لضباط الذكوربدالً من ا إناث ضباط امناألخرى مع 
 121.انثى خیار إبالغ ضابط شرطة یملكنإذا كن مباشرة حول ما یتعرضن لھ الشرطة  خبرنكبیًرا من النساء سی
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VIII . .. خطوات إ� األمام 
ولكنھا لیست مستعصیة  ،رغم كونھا تحدیات صعبةلمرأة في قوات األمن العراقیة فاعلة وھادفة للمشاركة  CIVICإن التحدیات التي حددھا 

على مستوى المجتمع، ھناك حاجة إلى مزید من التوعیة حول األدوار التي یمكن للمرأة أن تلعبھا في الجیش والشرطة، فضالً فعلى الحل. 
ومنظمات المجتمع المدني  )INGOs( . یمكن للمنظمات غیر الحكومیة الدولیةالنساءلیم لتحسین مستوى تع بصورة شاملةعن التشجیع 

. 122نفسھا المساھمة في ھذه الجھود والعمل مع القادة الدینیین والقبلیین والمحلیین لتشجیع تغییر السلوك یةقوات األمنالو )CSOs( المحلیة
في أجزاء كثیرة من البالد، ویرجع  تتغیر بالفعلبدأت  فاعل أمني ذو قیمة النساء اعتباروخارج المنزل  النساءحول أدوار  المعاییر الثقافیة إن

اجتماعیًا الذي نتج عن النزوح الداخلي الواسع النطاق بعد داعش ومن  یةذلك جزئیًا إلى االختالط بین المجتمعات المحافظة واألكثر تقدمً 
عن عقلیة متفائلة حول ھذا التحول  CIVICعرب الضباط والمدنیون الذین تحدثوا مع . أ123النساء في برنامج الشرطة المجتمعیة وضوح دور

 124".في المواقف. كما أشار ضابط من بغداد، "إن شاء هللا، سنصل إلى ھناك بعد عشر سنوات
 

. كما ھو مبین أعاله، فإن االفتقار إلى البنیة التحتیة يقطاع األمنالفي  النساءومع ذلك، لن تؤدي التغییرات الثقافیة وحدھا إلى زیادة مشاركة 
على االلتحاق بالمناصب واالحتفاظ بھا داخل  النساءیؤثر على قدرة  والتشغیلمن خالل التوظیف والتدریب  الضباط اإلناثوالسیاسات لدعم 

ة على ذلك، فإن التھدید المنتشر في كل مكان إلى مناصب في السلطة وصنع القرار. عالو ة النساءالجیش والشرطة. كما أنھ یعیق ترقی
. یجب على وزارة یةقوات األمنالبالمضایقة وغیاب المساءلة عن التجاوزات یخلقان جًوا غیر مرغوب فیھ للنساء الساعیات إلى االنضمام إلى 

المھنیة  نضمان دعم النساء طوال حیاتھ العراق ووزارة الداخلیة في إقلیم كوردستان، البیشمركة، ووزارة االتحادیتان الدفاع ووزارة الداخلیة
موازنة الواجبات ذلك ، بما في نساء العامالت، من التدریب إلى التقاعد. وھذا یشمل تركیز االنتباه على االحتیاجات الفریدة لليقطاع األمنالفي 

المناسبة. باإلضافة إلى ذلك، یجب مراجعة الدورات التدریبیة لتشمل التركیز على  المنزلیة، والسالمة من التحرش، ومعدات ومرافق التدریب
 125.مع االھتمام باحتیاجات النساء والفتیات المدنیینقضایا حمایة 

 
العامالت في الجیش العراقي وقوات الشرطة.  الضباط اإلناثردستان العمل بشكل فعال على زیادة عدد ویمكن لحكومة العراق وحكومة إقلیم ك

جدیرة بالثناء، ھي جھود  مكافحة العنف ضد المرأة اقسامو حمایة االسرةمثل خطة العمل الوطنیة الثانیة وإنشاء وحدات  افي حین أن جھود
في قوات األمن  النساءولویة إلدماج دون التمویل المناسب واإلرادة السیاسیة. یجب على الحكومات إعطاء األالجھود یضعف  ھذه تأثیر فإن

العراقیة والتأكد من أن مرافق التدریب والوزارات یتم تمویلھا بشكل مناسب إلجراء التغییرات الالزمة. كما یجب على الحكومات استئناف 
قوات التھن في االنضمام إلى عن رغب CIVICتعیین الضباط والعمل مع الوزارات لتشجیع توظیف النساء. أعربت النساء الالتي تحدث إلیھن 

بشكل عام. قالت امرأة من الحویجة: "أرید أن أنضم إلى القوات لحمایة نفسي وإثبات قوتي".  الضباط االناثو / أو رؤیة المزید من  یةاألمن
وأقروا بالقیود التي یفرضھا تجمید  الضباط االناثعن رغبة مماثلة في مزید من  CIVICوأعرب المسؤولون األمنیون الذین تحدث معھم 

 127".متقّدمة 5000، سیكون لدّي بط من االناثضا 100. قال ضابط من بغداد: "إذا فتحت باب التقدیم لـ 126التوظیف
 

كان وتحسین نتائج الحمایة الشاملة للس یةقوات األمنالفي  النساءیمكن لجھود أصحاب المصلحة في العراق إحداث تغییرات لتحسین مشاركة 
، بل إنھن قادرات على االستجابة لالحتیاجات یةقوات األمنلل العملیاتیةالعراقیین. ال یقتصر دور النساء على لعب دور حیوي في زیادة الفعالیة 

 صنع القرار على حد سواء.سیاسة مستوى على على المستوى التكتیكي ومن النساء الفریدة للمدنیات 
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IX. الخاتمة 
 التي تسیطر علىوفي المناصب  التي یتقلدھا أصحاب الرتبفي العراق من نقص حاد في عدد النساء في المناصب  ياألمن قطاعالیعاني 

في الجیش  ضابطالسیاسات التي تؤثر على حمایة المدنیین. من بین عدد قلیل من النساء الالئي یشغلن منصب  فيسلطة صنع القرار والتأثیر 
أنھن في الغالب  CIVICاألمنیة ذات الصلة، وجد  الجھاتوغیرھا من  وزارة داخلیة االقلیمشمركة وقوات یالعراقي والشرطة العراقیة والب

في  زىذو مغعلى المشاركة بشكل  النساءغیر قتالیة إداریة أو طبیة. تساھم العدید من التحدیات في عدم قدرة وعملیاتیة  غیر یؤدین أدواًرا
، وانعدام اإلرادة السیاسیة من قبل حكومتي االمنیة، بما في ذلك الثقافة المحافظة، وقضایا البنیة التحتیة والسیاسات داخل القوات يقطاع األمنال

 بغداد وأربیل.
 

قوات العراقیة لھ عواقب ملموسة وبعیدة المدى. تُمنع القوات من تحقیق النجاح العملیاتي بسبب عدم الإن اختالل التوازن بین الجنسین في 
في المائة من سكان العراق قیوًدا في الوصول إلى الجھات األمنیة لمعالجة  49.4، ویواجھ النساء المدنیاتللتفاعل مع  ضباط إناثوجود 

فإن السیاسات والممارسات العراقیة تعاني من منظور متحیز للذكور. لقد فشلوا في دمج منظور ذلك،  إلى أضفالمتعلقة بالحمایة.  شواغلھم
 ھن أكثر استعداًدا للنظر في احتیاجات الحمایة الفریدة للفتیات والنساء.واللواتي النساء، 

 
تحویل انتباھھم إلى تنفیذ  یةقوات األمنالیجب على المشرعین واألنشطة المجتمعیة وقادة  كورونا،مع خروج العراق من أسوأ ما في جائحة 

في  المتدرجة. ستسھم اإلجراءات يقطاع األمنالخطة العمل الوطنیة الثانیة وتعبئة الموارد لتحقیق قدر أكبر من التكافؤ بین الجنسین داخل 
 تحسین األمن واالستقرار لجمیع العراقیین.
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http://unscr.com/en/resolutions/doc/2242
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