
 

 5231 قرار حول اإلقلٌمً النسوي األمن لمنتدى أربٌل اعالن

لمنطقة الشرق األوسط وشمال  1325، أعمال منتدى األمن النسوي حول قرار 2015أٌار  11أُختتمت فً مدٌنة أربٌل فً 

 أجل من ونضالهن   واإلرهاب للتطرف النساء مقاومة " أفرٌقٌا )مٌنا(، الذي نظمته جمعٌة األمل العراقٌة، تحت عنوان:

 واألمن". السالم سبٌل وفً حقوقهن  

 مع: بالتعاون عقد وقد
 شبكة النساء العراقٌات 
 المجلس األعلى لشإون المرأة فً إقلٌم كردستان 
 المفوضٌة العلٌا لحقوق األنسان 
 كردستان وزارة الداخلٌة فً إقلٌم 
 منظمة كفى للعنف واألستغالل اللبنانٌة 
 ًالشبكة الدولٌة لنشاط المجتمع المدن 
 ًوحدة الجندر فً ٌونام 

شخصٌة، من ناشطات من منظمات المجتمع المدنً ومتخصصٌن/ات فً القانون واالعالم  180حضر المنتدى أكثر من 

بٌا وتونس، وممثلٌن/ات لجهات حكومٌة من إقلٌم كردستان وباحثٌن/ات، من العراق وسورٌا ولبنان وفلسطٌن والٌمن ولٌ

والحكومة االتحادٌة، وكذلك عدد من المنظمات الدولٌة ووكاالت األمم المتحدة. وشارك الحاضرون على مدى ٌومٌن فً عدة 

 جلسات نقاشٌة ومجموعات عمل، فً تبادل حر فً اآلراء والتجارب وفً التعبٌر عن التضامن.

أعماله بالوقوف دقٌقة صمت اجالالً للشهٌدات فً سائر أرجاء منطقة )مٌنا( من ضحاٌا اإلرهاب والتطرف. وقد  ابتدأ المنتدى

ركزت أعمال المنتدى على أوضاع النساء أثناء النزاعات المسلحة وبعدها، فً ظل استشراء التطرف واألرهاب والسٌما بعد 

متداده فً لٌبٌا، حٌث عكست شهادات حٌة فً المنتدى الممارسات سٌطرة داعش على مناطق واسعة من العراق وسورٌا، وا

الال إنسانٌة المنهجٌة التً أرتكبت ضد النساء والفتٌات، من قتل وأختطاف ومتاجرة وعنف وأستعباد جنسً ونفسً وإجبار 

طقة )مٌنا(. وتم إلقاء على تغٌٌر دٌاناتهًن. كما قدمت شهادات أخرى عن مآسً النساء النازحات والالجئات فً العراق ومن

الضوء على األعتداءات والتحدٌات التً تواجه الناشطات من النساء وأنتهاك حقوقهًن األنسانٌة. برزت من خالل الشهادات 

نساء تحدًٌن عنف التطرف واألرهاب، قدمًن نماذج قٌادٌة رائعة لتعزٌز أواصر التماسك األجتماعً والتضامن بٌن مختلف 

  ر مبالٌات بالمخاطر والتضحٌات.فئات المجتمع، غٌ

أشار الحضور إلى ضرورة حمالت التوعٌة واالعالم فً محاربة الطائفٌة والجهوٌة الضٌقة وكل ممارسات التمٌٌز واإلقصاء 

ضد المواطنٌن، ولفضح الفتاوى واالجتهادات الدٌنٌة المتطرفة، التً تستهدف كرامة النساء وسحق إنسانٌتهن وحقوقهن، 

لجهل والفقر والعنف المتفشً بٌن أوساط واسعة من السكان. كما أكدوا على أهمٌة فصل الدٌن عن الدولة لتحقٌق مستغلٌن ا

بناء دولة مدنٌة تستند إلى مبادىء المساواة والعدالة وسٌادة القانون. وأشاروا كذلك إلى أن أستمرار وتفاقم النزاعات المسلحة 

ك مإسسات الدولة وتدمٌر المجتمعات، وتهدٌد األمن والسلم الدولً أٌضاً، وفً الوقت فً عدد من بلدان )مٌنا(، أدت إلى تفكٌ

نفسه، أثبتت عجز اآللٌات الدولٌة المعتمدة فً إٌجاد الحلول لوقف وإنهاء النزاعات المسلحة، وكذلك فً إنقاذ حٌاة المدنٌٌن 

 وتوفٌر اإلمن، وال سٌما للنساء والفتٌات.



 

ف الجنسً الذي تتعرض له النساء والفتٌات اثناء النزاعات من قبل الجماعات المسلحة والقوات نوقشت بعمق حاالت العن 

األمنٌة، إضافة الى المخاطر التً ٌتعرض لها المدنٌون باألخص النساء واألطفال، فً ظل العملٌات العسكرٌة، وأزدٌاد 

كل خاص النساء والفتٌات منهًن، والمصٌر ظاهرة النزوح الجماعً بشكل خطٌر، والعنف المتطرف ضد األقلٌات وبش

المجهول للعدٌد من المدافعات عن حقوق األنسان. وقد دعا المنتدى الى ممارسة الضغوط وحمالت المدافعة على الصعٌد 

اً الوطنً واإلقلٌمً والدولً بإدانة هذه الممارسات، وأعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد االنسانٌة وجرائم ابادة جماعٌة، داعٌ

فً الوقت نفسه الى تطبٌق آلٌات العدالة األنتقالٌة فً مالحقة مرتكبً هذه الجرائم والقصاص منهم وتعوٌض الضحاٌا، 

 ومساءلة الدول والجهات الداعمة والممولة للجماعات األرهابٌة.

المسلحة، التً أكد علٌها كما جرى التؤكٌد على دور المجتمع الدولً فً التضامن مع النساء والفتٌات من ضحاٌا النزاعات 

( للجنة سٌداو والبروتوكول الدولً للتحقٌق فً جرائم العنف 30والقرارات الالحقة وأٌضا التوصٌة العامة رقم ) 1325قرار 

 .20وبٌجٌن +  15+  1325الجنسً فً حاالت النزاع وتوثٌقها، مع أهمٌة إدراج ذلك ضمن وثائق قرار 

ة تعزٌز دور منظمات المجتمع المدنً، والتنسٌق فٌما بٌنها فً توثٌق األنتهاكات وركزت مناقشات المنتدى على ضرور

والجرائم وفً حمالت المدافعة والضغط، وكذلك مراقبة الحكومات فً تنفٌذ ألتزاماتها فً إقرار وتنفٌذ خطة العمل الوطنٌة 

 ، وتطبٌق توصٌات لجنة سٌداو واألستعراض الدولً الشامل.1325لقرار 

الحضور على التنسٌق مع وكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولٌة إلرسال وفد الى مجلس األمن فً نٌوٌورك لتقدٌم وأتفق 

إنعقاد المنتدى بشكل دوري، بهدف تفعٌل عملٌة   ضرورة تنظٌم  توصٌات المنتدى وكسب التؤٌٌد الدولً لها، وكذلك على

ً منطقة )مٌنا( لمقاومة اإلرهاب والتطرف وتمتٌن التضامن بٌن النساء، التنسٌق والتشبٌك بٌن منظمات المجتمع المدنً ف

لتعزٌز دور النساء فً عملٌات حفظ السالم واألمن والمصالحة، وتمكٌنهن  1325والسعً لوضع استراتٌجٌة إقلٌمٌة لقرار 

  بادرات.لحظر العنف والتمٌٌز ضدهن، وكسب تؤٌٌد المجتمع الدولً ودعم الوكاالت الدولٌة لهذه الم

 بـ: المطالبة األولوٌة، ذات المنتدى عن الصادرة التوصٌات من
 الطبً العالج وخدمات الحماٌة وتوفٌر األخرى، المكونات ومن اإلٌزٌدٌات والفتٌات النساء من داعش لدى األسٌرات تحرٌر .1

 منهن. للناجٌات والتأهٌل والنفسً
 ال اللواتً عن والكشف ومصر، لٌبٌا وفً سورٌا، وفً األسرائٌلً، األحتالل ظل فً والسجٌنات المعتقالت سراح إطالق .2

 مجهوال . مصٌرهن ٌزال
 األمنٌة القوات قبل من المفرطة القوة أستخدام ومن العسكرٌة، العملٌات مخاطر من واألطفال للنساء الالزمة الحماٌة تأمٌن .3

 حة.المسل والجماعات
 شؤون إدارة فً وإشراكهن   ونفسً، طبً وعالج وتعلٌم وغذاء سكن من والالجئات للنازحات األساسٌة الخدمات توفٌر .4

 العدالة. إلى الوصول من الضحاٌا وتمكٌن الجنسً، والعنف التحرش حاالت ومتابعة ورصد المخٌمات،
 االتجار وضحاٌا الجنسً، العنف من الناجٌات النساء مع التعامل بكٌفٌة األمنٌة والمؤسسات القضائً الجهاز منتسبً تأهٌل .5

 بالنساء. واالتجار العنف جرائم لمرتكبً العقاب من االفالت ظاهرة من الحد كٌفٌة وكذلك بالبشر،
 المنكوبة. المناطق أعمار إعادة فً للمشاركة وتأهٌلهن   دٌارهن   الى النازحات عودة تأمٌن .6
 الدٌموغرافً والتغٌٌر والتهجٌر التصفٌة مخاطر من والدٌنٌة العرقٌة اإلقلٌات نم والفتٌات للنساء الحماٌة ضمان .7

.  لمناطقهن 
 االقتصادٌة – االجتماعٌة الحقوق تدعم األمد طوٌلة باستراتٌجٌات والعائدات، والالجئات النازحات للنساء الحماٌة توفٌر .8

 احتٌاجاتهن. ٌناسب الذي الدائم الحل اختٌار من هنتمكٌن بهدف والمشاركة القٌادة مهارات وتعزٌز العٌش، كسب وفرص



 
 على دعم مجموعات أو شبكات لخلق والعمل المهددات، اإلنسان حقوق عن للمدافعات ومناصرة تضامن حمالت تنظٌم .9

 للمدافعات حماٌة وبرامج أنشطة تموٌل على الدولً المجتمع ومساءلة لحماٌتهن، االقلٌمً الوطنً/ المحلً/ المستوى
 لهن. أمان مراكز وخلق

 السالم حفظ عملٌات وفً الوطنٌة، والمصالحة النزعات حل مفاوضات فً القرار، صنع مواقع فً للمشاركة النساء تمكٌن   .10
 والتسامح. الالعنف ثقافة ونشر المتساوٌة، المواطنة دولة وبناء واألمن

 وإدراجها الوطنً، النطاق وعلى المحلٌة عاتالمجتم مستوى على 5231 لقرار الوطنٌة العمل خطة وتنفٌذ إلقرار السعً .11
 للدولة. السنوٌة الموازنة فً

 القانونٌة الخدمات وتقدٌم األنتهاكات ومراقبة والتوثٌق الرصد عملٌات فً المدنً المجتمع منظمات ومكانة دور تعزٌز .12
 الجنسً. العنف لضحاٌا واألجتماعٌة والنفسٌة

 المتحدة، األمم من آخر قرار وأصدار العراقٌة والحكومة النواب مجلس قبل نم خاص قرار إلصدار مدافعة بحملة القٌام .13
 اإلنسانٌة. ضد جرائم وأعتبارها المكونات من وغٌرهن   اإلٌزٌدٌات والفتٌات النساء ضد الجنسً العنف جرائم بخصوص

 قوانٌن خاص وبشكل   النساء، ضد والعنف والتمٌٌز واالقصاء التهمٌش تكّرس التً والتعلٌمات واألنظمة القوانٌن تعدٌل .14
 الجزائٌة. المحاكمات وأصول والعقوبات الشخصٌة األحوال

 والتعاٌش والتنوع المرأة، وحقوق االنسان حقوق مبادىء على منفتحة تعلٌمٌة سٌاسة وتبنً الدراسٌة المناهج تغٌٌر .15
 االجتماعٌة. الشرائح مختلف بٌن االجتماعً والتماسك السلمً

 الدٌنٌة والقٌادات والتربوٌة التعلٌمٌة المؤسسات فً والعاملٌن االعالم لوسائل العامة عٌةالتو حمالت أهمٌة .16
 تفشت التً النمطٌة، والقوالب الضارة الممارسات ومكافحة والفتٌات، النساء ضد والتطرف العنف لمناهضة والمجتمعٌة،

 بجرائم ٌسمى وما المؤقت، والزواج القسري والزواج الطفالت زواج سٌما وال التهجٌر، وحمالت النزاعات ظروف فً
 "الشرف".

 الدولٌة. الجنائٌة للمحكمة األساسً روما نظام إلى لإلنضمام )مٌنا( منطقة دول حكومات على الضغط
 


