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منهجية	العمل:		

هـذه	الـدراسـة	مـبينة	عـلى	نـتائـج	خـمسة	حـلقات	تـركـيز	خـصصت	ملـناقـشة	مـوضـوع	حـمايـة	املـدافـعات	عـن	حـقوق	االنـسان	

في	العراق	وبمختلف	فئاتهن.	وعقدت	الجلسات	لتغطي	املواضيع	التالية:		

اثر	البيئة	االمنية	على	حماية	املدافعات	عن	حقوق	االنسان	1)

اثر	البيئة	القانونية	على	حماية	املدافعات	عن	حقوق	االنسان	2)

اثر	البيئة	االعالمية	على	حماية	املدافعات	عن	حقوق	االنسان	3)

اثر	البيئة	االجتماعية	والثقافية	واالقتصادية	على	حماية	املدافعات	عن	حقوق	االنسان	4)

ضمان	سالمة	وحماية	املدافعات	عن	حقوق	االنسان	في	اقليم	كردستان	5)

وساهم	بشكل	اجمالي	78		مدافعة	من	الفئات	التالية	:	

صحفيات	1)

اعالميات	2)

ناشطات	في	املجتمع	املدني	3)

نقابيات	واكادميات	4)

وخـرجـت	جـلسات	الـتركـيز	بـعدد	مـن	الـنقاط	املـهمة	حـول	سـبل	تحسـني	بـيئة	الـعمل	الـخاصـة	بـاملـدافـعات	عـن	حـقوق	االنـسان	

فــــي	الــــعراق.	هــــذه	الــــنقاط	تــــمثل	ثــــمرة		الــــنقاشــــات	الــــتي	دارت	فــــي	حــــلقات	الــــتركــــيز	وهــــذه	الــــورقــــة	مــــلخص	لهــــذه	الــــنقاط.	

وتتقسم	املخرجات	الى	قسمني	اساسيني	:		

١-	ملاذا	تكون	املدافعة	عن	حقوق	االنسان	في	العراق،	في	خطر	دائم،		

٢-	كيف	يمكن	تحسني	بيئة	العمل	الخاصة	باملدافعات	عن	حقوق	االنسان	في	العراق.	

وسيتم	تناول	كل	منهما	بالتفصيل	في	الصفحات	القادمة.	
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١-	ملاذا	تكون	املدافعة	عن	حقوق	االنسان	في	العراق،	في	خطر	دائم	:		
مـــر	الـــعراق	فـــي	الـــعام	٢٠١٧	بـــظروف	امـــنية	واجـــتماعـــية	صـــعبة،	وكـــان	لهـــذه	الـــظروف	اثـــر	عـــلى	تحـــديـــد	حـــريـــة	وســـالمـــة	

املـواطـنني	بـشكل	عـام،	وبـالـتاكـيد	فـان	هـذا	يـنطبق	ايـضا	عـلى	املـدافـعني	واملـدافـعات	عـن	حـقوق	االنـسان	بـشكل	عـام	وعـلى	

املشتركات	بمجاميع	التركيز	التي	اثمرت	عن	هذه	الورقة.	لذلك	تم	تقسيم	هذا	الجزء	على	اقسام	ثالثة	:		

البيئة	االمنية	واثرها	على	سالمة	املدافعات	عن	حقوق	االنسان	في	العراق		-

البيئة	االجتماعية	واثرها	على	عمل	املدافعات	عن	حقوق	االنسان	في	العراق	-

البيئة	االعالمية	واثرها	الخاص	على	عمل	املدافعات	عن	حقوق	االنسان	في	العراق	-

ويتم	تناول	كل	منها	بالتفصيل	في	ادناه:-		

أ-	البيئة	االمنية	واثرها	على	سالمة	المدافعات	عن	حقوق	االنسان	في	العراق		

اخـذت	الحـرب	ضـد	تـنظيم	داعـش	االرهـابـي	حـيزا	كـبيرا	مـن	حـياة	الـعراقـيني	خـالل	الـعامـني	املـاضـيني،	وبـرز	بـشكل	واضـح	

الـــتعبئة	للحـــرب	ضـــد	هـــذا	الـــتنظيم	فـــي	كـــل	تـــفاصـــيل	الـــحياة	ومـــنها	عـــلى	االخـــص	االوضـــاع	االمـــنية.	انخـــرط	عـــدد	واســـع	

وكـــبير	مـــن	الشـــباب	الـــعراقـــيني	فـــي	صـــفوف	الـــقوى	االمـــنية	والـــفصائـــل	املســـلحة	الـــتي	واجهـــت	الـــتنظيم،	خـــصوصـــا	فـــي	

املــحافــظات	الــجنوبــية	الــتي	شهــدت	تــشكيل	فــصائــل	الحشــد	الــشعبي.		وكــذلــك	الــحال	فــي	بــغداد	وفــي	مــحافــظات	اقــليم	

كــوردســتان	حــيث	انخــرط	الشــباب	فــي	فــصائــل	مســلحة	مــثل	الــبيشمركــة.	امــا	املــحافــظات	الــغربــية	والــشمالــية	املحــررة	او	

الـتي	لـم	تـحتل،	فشهـدت	هـي	ايـضا	تـشكيل	فـصائـل	مسـلحة	كـالحشـد	الـعشائـري	وغـيرهـا	لـلمساهـمة	فـي	مـواجـهة	تـنظيم	

داعـش.		بـينما	عـاشـت	املـدن	الـتي	كـانـت	تـحت	احـتالل	الـتنظيم	االرهـابـي،	فـي	ظـروف	مـرعـبة	اخـتفى	فـيها	الـعمل	املـدنـي	

والعمل	من	اجل	حقوق	االنسان	بشكل	تام.		

اثــرت	اجــواء	الــعسكرة	هــذه	،	بــشكل	كــبير	عــلى	حــضور	املــدافــعات	واملــدافــعني	عــن	حــقوق	االنــسان	فــي	الــشارع	والــحياة	

الـعامـة،	مـع	ذلـك	لـم	يـكن	هـنالـك	غـياب	تـام.	فـكان	هـنالـك	نـشاط	لـلمدافـعة	عـن	حـقوق	االنـسان	فـي	اغـلب	مـحافـظات	الـعراق	

فــي	مــجاالت	مــختلفه،	مــنها	االعــالم،	الــعمل	الــنقابــي،	الــنشاط	الــحقوقــي	وغــيرهــا.		حــضور	كــان	دائــما	مــشوب	بــاملــخاطــر،	

فسجلت	حاالت،	تهديد	و		اختفاء	قسري	او	قتل	واختطاف.	

يـمكن	الـقول	بـان	الـعامـل	املـهم	واملـرتـبط	بـاالوضـاع	االمـنية	والـذي	حـد	مـن	نـشاط	املـدافـعات	عـن	حـقوق	االنـسان	هـو	بـاملـقام	

االول	تــعدد	الــفصائــل	املســلحة،	مــقابــل	ضــعف	ســلطة	الــقانــون.	الــى	حــد	وصــل	الكــتساب	بــعض	املــجامــيع	املســلحة	دورا	

مـهما	وحـضورا	عـلى	الـشارع	فـي	املـدن	املـختلفة،	وتـمارس	سـلطة	االمـر	الـواقـع.هـذه	الـقوى	املسـلحة	اصـبحت	تـشكك	فـي	

حــــركــــة	ونــــشاط	املــــدافــــعات	عــــن	حــــقوق	االنــــسان،	تحــــديــــدا	بــــاالهــــداف	والــــقضايــــا	املــــتبناة	مــــن	قــــبلهن،	فــــربــــما	يــــتم	وصــــف	

انشــــطتهن	الــــتي	تتحــــرى	عــــن	مــــواضــــيع	حــــساســــة	بــــمختلف	الــــتهم،	مــــثل:	(	املــــساس	بــــاالمــــن	،	خــــرق	الــــعادات	والــــتقالــــيد	

ومخالفة	الدين	،	تحريض	الرأي	العام	،	تسريب	او	نشر	معلومات	كاذبة	وغيرها	من	التهم	).	
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ب-	البيئة	االجتماعية	واثرها	على	عمل	المدافعات	عن	حقوق	االنسان	في	العراق	

يــعانــي	املــجتمع	الــعراقــي	وبــشكل	عــام	مــن	هــيمنة	الــعادات	والــتقالــيد	وســيادة	الســلطة	الــديــنية	والــعشائــريــة،	وتــعززت	هــذه	

املـــشكلة	مـــع	احـــتالل	داعـــش	لـــعدد	مـــن	مـــدن	الـــعراق.	وكـــما	شـــاهـــدنـــا	فـــي	الـــقسم	الـــسابـــق	فـــان	مـــواجـــهة	تـــنظيم	داعـــش	قـــد	

اعــــطت	دور	كــــبير	ملــــجامــــيع	مســــلحة	تــــشكلت	تــــحت	اطــــار	الســــلطة	الــــتقليديــــة	الــــديــــنية	او	الــــعشائــــريــــة.	ذلــــك	مــــنح	الســــلطة	

الــعشائــريــة	والــديــنية	مــزيــد	مــن	الــتاثــير	املــجتمعي	و	ازدادت	مــع	هــذا	الــتاثــير	حــدة	الــنظرة	الــرجــعية	لــلمرأة	والــتي	تحــد	مــن	

تحركها	في	الفضاء	العام	و	تربطها	بادوار	نمطية	في	البيت	مثل	ادارة	شؤون	الزوج	واالطفال.		

ازديــــاد	هــــذه	الــــنظرة	الــــتقليديــــة	لــــلمراة	يــــزيــــد	مــــن	صــــعوبــــة	حــــركــــة	الــــنساء	فــــي	الــــفضاء	الــــعام،	الــــشارع	والــــسوق	واملــــديــــنة	

واملـــؤســـسة	الـــحكومـــية	وغـــيرهـــا،	ذلـــك	يـــصعب	بـــالـــتاكـــيد	مـــن	حـــركـــة	املـــدافـــعات	عـــن	حـــقوق	االنـــسان	ويـــعرضـــهن	ملـــزيـــد	مـــن	

املـخاطـر.	يـبرز	التحـرش	و	الـتقييد	عـلى	حـركـة	الـناشـطة	ومـكان	تـواجـدهـا	كـابـرز	عـامـل	اجـتماعـي	يحـد	مـن	نـشاط	املـدافـعة	

ودروهـا	الـطبيعي.	وتتخـذ	الـناشـطات	احـتياطـات	عـديـدة	لـتقليل	هـذه	املـخاطـر	لـكن	ذلـك	يـؤثـر	عـلى	مـساهـمتهن	فـي	الـحياة	

العامة	وفي	الدفاع	عن	حقوق	االنسان.		

وتــسعى	الــقوى	الــديــنية	والــتقليديــة	لــزيــادة	ســيطرتــها	االجــتماعــية	عــلى	املــراة	مــن	خــالل	فــرض	نــفسها	كســلطة	اعــلى	فــي	

مــسائــل	االحــوال	الــشخصية.	فــتعود	الــيوم	الــدعــوة	مــن	جــديــد	لــتعديــل	قــانــون	االحــوال	الــشخصية	الــعراقــي،بــغرض	ادخــال	

فـقرات	تـضع	دور	لـرجـال	الـديـن	فـي	امـور	مـثل	الـزواج	والـطالق	واالرث	وادارة	االحـوال	الـشخصية	بـحجة	تـمثيلهم	للشـريـعة	

االسـالمـية.	ذلـك	يـمثل	خـطر	عـلى	الـنساء	الـعراقـيات	والـنظام	املـدنـي	فـي	الـعراق	بـشكل	عـام	،	ويـمثل	تهـديـدا	كـبيرا	يـواجـه	

املدافعات	عن	حقوق	االنسان	بشكل	خاص	كونهن	الفئة	التي	تدافع	عن	حقوق	املراة	وحقوق	االنسان	بشكل	عام.	

ج	-	البيئة	االعالمية	واثرها	الخاص	على	عمل	المدافعات	عن	حقوق	االنسان	في	العراق	

ويــمكن	ربــط	هــذا	الــعامــل	بــالــعامــلني	االول	والــثانــي،	كــونــه	نــتيجة	حــتمية	ملــا	تــم	مــناقشــته	اعــاله.			فــغالــبا	مــا	يــكون	االعــالم	

الـعراقـي	صـدى	لـلواقـع	االمـني	واالجـتماعـي،	فـتقوم	مـعظم	الـوسـائـل	االعـالمـية	بـتعزيـز	الـصورة	الـنمطية	لـلمراة	واقـصائـها	

مـن	الـبرامـج	الـجادة	او	الـحيويـة.	بـينما	يـتم	تـعزيـز	الـنظرة	الـسائـدة	بـان	املـراة	و	تـصرفـاتـها	او	ادوارهـا،	وكـانـها	سـببا	لـعدد	

من	املشاكل	االجتماعية	مثل	التحرش	او	االعتداءات	املماثلة.		

وفـي	بـعض	االحـيان		تـنفذ	حـمالت	تـشويـه	تـوجـه	إلـى	الـصحفية	أو	املـدافـعة	عـن	حـقوق	االنـسان،	عـبر	وسـائـل	اإلعـالم،	فـي	

مـسعى	لـتقييد	دور	املـراة	بـشكل	عـام	او	تـقييد	احـدى	املـدافـعات	الـتي	تـثير	انـتهاكـات	ضـد	املـراة.	كـذلـك	تجـد	املـراة	نـفسها	

فــي	مــعظم	املــؤســسات	االعــالمــية	فــي	دور	محــدد	مســبقا،	دور	ثــانــوي	عــادة	ومــرتــبط	بــبرامــج	االنــوثــة	او	مــواضــيع	االســرة.	

وتـــتعرض	عـــدد	مـــن	الـــعامـــالت	للتهـــديـــد	او	التحـــرش	اذ	مـــا	حـــاولـــن	تـــجاوز	مـــثل	هـــذه	االداور	او	اثـــبات	حـــضورهـــن	املـــتميز.	

ويكفي	أن	تطلق	أي	إشاعة	ضد	أي	مدافعة	أو	صحفية	لتحولها	إلى	هدف	سهل	للنيل	منه	وتحطيمه.		
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ويـزداد	حجـم	املـخاطـر	الـتي	تـواجـهها	املـدافـعات	عـن	حـقوق	االنـسان	فـي	مـواقـع	الـتواصـل	االجـتماعـي	واالعـالم	الـرقـمي	

ومـنصاتـه	املـختلفة.	وتـتعرض	الـعديـد	مـنهن	الـى	التحـرش	او	حـمالت	الـتشويـه	و	حـمالت	االسـتهداف	عـبر	تـزيـيف	الـصور	

واملـواد	واملـقاالت		مـن	خـالل	هـذه	املـنصات،	ويـكمن	الخـطر	بـان	تـشويـه	سـمعة	املـدافـعة	يـجعلها	هـدف	سهـل	اجـتماعـيا	وقـد	

يصل	االمر	الى	ان	تتعرض	للخطر	من	قبل	عائلتها	او	اقاربها	بس	حمالت	من	هذا	النوع.	

٢-	كيف	يمكن	تحسني	بيئة	العمل	الخاصة	باملدافعات	عن	حقوق	االنسان	في	العراق.	

نــحاول	مــن	خــالل	هــذه	الــورقــة	مــناقــشة	بــعض	الــبنود	الــتي	بــامــكانــها	املــساهــمة	الــفعالــة	فــي	تحســني		واقــع	عــمل	املــدافــعني	

عـن	حـقوق	االنـسان	فـي	الـعراق،	بـشكل	عـام	وواقـع	املـدافـعات	عـن	حـقوق	االنـسان	بـشكل	خـاص.	وخـصصت	هـذه	الـبنود	

ليكون	لكل	منها	جانب	موضوعي	موحد،	وتشمل	التالي	:-		

أ-	تعزيز	سيادة	القانون	وضمان	امن	الجميع،		اجراء	حاسم	لتحسين	حماية	المدافعين	والمدافعات	عن	
حقوق	االنسان	

مـن	املـهم	الـتاكـيد	عـلى	ان	املـدافـعني	واملـدافـعات	عـن	حـقوق	االنـسان	فـي	الـعراق	هـم	جـزء	مـن	مـواطـني	هـذا	الـبلد	لـيس	لـهم	

اي	تــميز	عــن	اقــرانــهم،	بــل	تــقع	عــليهم	مــسؤولــية	مــضافــة	كــونــهم	اخــتاروا	ان	يــتبنوا	قــضايــا	عــامــة	مــرتــبطة	بــاحــترام	حــقوق	

االنسان	العاملية	ليكون	العراق	في	مقدمة	الدول	الديمقراطية	والتي	تراعي	حقوق	االنسان.	

	ولـذلـك	فـان	اول	خـطوة	لحـمايـتهم	تـتمثل	فـي	تـعزيـز	سـيادة	الـقانـون	والـفصل	بـني	السـلطات	وصـيانـة	الـنظام	الـديـمقراطـي	

فـــي	الـــعراق.	ويـــاتـــي	تـــوحـــيد	وتـــنظيم	وتـــاهـــيل	االجهـــزة	االمـــنية	الـــعراقـــية	بـــما	يـــتوافـــق	مـــع	مـــعايـــير	احـــترام	حـــقوق	االنـــسان	

كخـــطوة	اســـاســـية	فـــي	احـــترام	ســـيادة	الـــقانـــون	.	لـــتكون	الـــدولـــة	ومـــؤســـساتـــها	املـــالـــك	الـــحصري	للســـالح	والـــقوة،	ولـــيكون	

الـــقانـــون	هـــو	الـــسند	االســـاســـي	الـــذي	يـــحتكم	بـــه.	ان	ضـــمان	االمـــن	وســـيادة	الـــقانـــون	هـــو	اول	شـــرط	اســـاســـي	لـــضمان	

مجتمع	ديمقراطي	يمارس	فيه	املدافعون	واملدافعات	عن	حقوق	االنسان	واجباتهم	خدمة	للصالح	العام.	

ب	-	نشــر	مــفهوم	ومــصطلح	الــمدافــعات	عــن	حــقوق	االنــسان	والــتعريــف	بــدورهــن	الــمهم	فــي	حــمايــة	حــقوق	
االنسان	للجميع	

نـدعـو	الـحكومـة	الـعراقـية	الن	تـعلن	الـتزامـها	بـإعـالن	حـمايـة	املـدافـعني	عـن	حـقوق	اإلنـسان	الـعاملـي	،	ونشـره	والـتعريـف	1)

بــه	بــالــتعاون	مــع	الــجهات	املــختصة،	ملــا	لهــذا	االعــالن	مــن	اهــمية	واعــترافــا	بــدور	املــدافــعات	و	املــدافــعني	عــن	حــقوق	

االنسان	في	حماية	وتعزيز	حقوق	االنسان	للجميع.	

نـدعـوا	السـلطة	التشـريـعية	لـتبني	مـفهوم	ومـصطلح	املـدافـعات	واملـدافـعني	عـن	حـقوق	االنـسان،	والحـرص	عـلى	ادخـالـه	2)

فــي	كــل	التشــريــعات	املــتعلقة	بــالــحقوق	والحــريــات	وحــقوق	االنــسان	بــشكل	عــام،	وفــقا	لــلمعايــير	واملــبادئ	الــواردة	فــي	

االعـالن	الـعاملـي	لـلمدافـعني	عـن	حـقوق	االنـسان.	كـذلـك	اعـداد	الـتعديـالت	الـالزمـة	عـلى	الـقوانـني	ذات	الـصلة	و	الـتي	

ماتزال	تهمل	حماية	املدافعني	عن	حقوق	االنسان	وبيئة	عملهم.	
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نـدعـوا	السـلطة	الـقضائـية	لـتبني	مـفهوم	ومـصطلح	املـدافـعات	واملـدافـعني	عـن	حـقوق	االنـسان،	والحـرص	عـلى	مـراعـاة	3)

ذلـك	فـي	االجـراءات	الـقضائـية	ذات	الـصلة	بـاملـدافـعني	واملـدافـعات	عـن	حـقوق	االنـسان	بـمختلف	فـئاتـهن	حـينما	يـتعلق	

االمر	بقضايا	لها	صلة	بنشاط	هؤالء	في	نشر	مفاهيم	حقوق	االنسان	او	اعمال	الرصد	وكتابة	التقارير.	

نــدعــو	املــفوضــية	الــعليا	لــحقوق	االنــسان	لــتضمني	مــوضــوع	حــمايــة	املــدافــعني	عــن	حــقوق	االنــسان	فــي	كــل	انشــطتها،	4)

وتبنيها	لالعالن	العاملي	واملعايير	التي	نص	عليها.	

نــدعــو	مــفوضــية	حــقوق	االنــسان	الــى	اعــداد	اعــالن	خــاص	بــاملــدافــعات	عــن	حــقوق	املــراة	فــي	الــعراق	لــيكون	الــعراق	5)

سباقاً	في	هذا	املجال	على	الصعيد	العربي	واإلقليمي.		

ج	-	رصد	وتوثيق	االنتهاكات	ضد	المدافعات	عن	حقوق	اإلنسان	في	العراق		

تـدعـوا	هـذه	الـورقـة،	املـفوضـية	الـعليا	لـحقوق	االنـسان،	ولـجان	حـقوق	االنـسان	فـي	الـحكومـة	الـعراقـية	والـبرملـان	واملـنظمات	

غير	الحكومية	املتخصصة،	بالتعاون	البناء	من	اجل	تحقيق	التالي:-		

تــضمني	تــقريــر	الــعراق	لــالســتعراض	الــدوري	الــشامــل	(UPR)	قــسم	خــاص	عــن	اوضــاع	املــدافــعني	واملــدافــعات	عــن	1)

حـقوق	االنـسان	فـي	الـعراق	االنـتهاكـات	الـتي	يـتعرضـن	لـها	والـتوصـيات	الـتي	تـراهـا	هـذه	الـجهات	مـن	اجـل	تحسـني	

بيئة	العمل	ومواجهة	املخاطر	املستمرة.		

دمــج	مــفهوم	حــمايــة	املــدافــعات	عــن	حــقوق	اإلنــسان	فــي	الــتقاريــر	والــقرارات	والــتوصــيات	وغــيرهــا	مــن	الــوثــائــق	ذات	2)

الصلة	بموضوع	حقوق	االنسان	بشكل	عام	واملراة	بشكل	خاص.	

عـمل	شـبكة	رصـد	دوري	لـالنـتهاكـات	او	املـخاطـر	الـتي	يـتعرض	لـها	املـدافـعني	عـن	حـقوق	االنـسان	فـي	الـعراق	بـشكل	3)

عام	واملدافعات	على	وجه	الخصوص،	ونشر	تقارير	دورية	رصينة.	

د	-	دور	االعالم	العراقي	في	تحسين	حماية	المدافعات	عن	حقوق	االنسان		

يـمتلك	االعـالم	وبـشكل	عـام	دور	مـهم	فـي	تحسـني	زوايـا	الـتناول	لـلمرأة	فـي	اإلعـالم	واالبـتعاد	عـن	االبـتذال	املـتعمد	وتـحويـل	

املـرأة	وقـضايـاهـا	إلـى	مـادة	تـرفـيهية،	وبـالـتالـي	تحسـني	بـيئة	عـمل	املـدافـعات	عـن	حـقوق	االنـسان	فـي	الـعراق.	و	فـيما	يـتعلق	

باملدافعات	عن	حقوق	االنسان	تحديدا،	تقترح	هذه	الورقة	الخطوات	التالية:-		

حــــث	شــــبكة	االعــــالم	الــــعراقــــي	لــــتبني	ســــلسلة	مــــن	الــــندوات	حــــول	صــــورة	املــــراة	بــــشكل	عــــام	واملــــدافــــعات	عــــن	حــــقوق	1)

االنــسان	فــي	الــعراق،	تشــرك	فــيها	املــؤســسات	االعــالمــية	ومــنظمات	املــجتمع	املــدنــي	املــتخصصة،	للخــروج	بــميثاق	

عـــراقـــي	يـــتضمن	تـــطويـــر	الخـــطاب	االعـــالمـــي	بـــما	يـــضمن	تحســـني	بـــيئة	الـــعمل	لـــلمدافـــعات	عـــن	حـــقوق	االنـــسان	فـــي	

العراق.	
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املـــساهـــمة	فـــي	نشـــر	والـــتعريـــف	بـــاالعـــالن	الـــعاملـــي	لـــلمدافـــعني	عـــن	حـــقوق	االنـــسان	والـــتعريـــف	بـــه	داخـــل	املـــؤســـسات	2)

االعـالمـية	الـعراقـية،	ومـن	خـاللـها	الـى	الجـمهور	الـعراقـي	وتـناول	قـصص	نـجاح	لـلمدافـعات	عـن	حـقوق	االنـسان	فـي	

العراق	من	خالل	البرامج	االعالمية	الرصينة.	

ه	-	دور	الـمجتمع	الـدولـي	وخـصوصـا	االتـحاد	االوربـي	ومـكتب	حـقوق	االنـسان	الـتابـع	لـبعثة	االمـم	المتحـدة	
لمساعدة	العراق	(يونامي)	في	دعم	المدافعات	عن	حقوق	االنسان	في	العراق	

املـجاهـرة	بـمسانـدة	املـدافـعات	عـن	حـقوق	االنـسان	فـي	الـعراق	وذكـرهـن	فـي	املـحافـل	الـوطـنية	والـدولـية	وخـصوصـا	فـي	1.

الــحوارات	املشــتركــة	مــع	الــحكومــة	الــعراقــية،	والــتاكــيد	عــلى	حــقهن	بــالــعمل	والتحــرك	وفــقا	لــالعــالن	الــعاملــي	لــلمدافــعني	

عن	حقوق	االنسان.	

دعـــوة	املـــقرر	الـــخاص	بـــاملـــدافـــعني	عـــن	حـــقوق	االنـــسان	الـــى	زيـــارة	الـــعراق	وتـــنظيم	لـــقاءات	مـــع	املـــدافـــعات	عـــن	حـــقوق	2.

االنسان	العراقيات	من	مختلف	املحافظات	العراقية	وبضمنها	اقليم	كوردستان.	

مــن	الــضروري	تــوفــير	دعــم	طــويــل	األمــد	لــبرامــج	خــاصــة	لــلمدافــعات	عــن	حــقوق	اإلنــسان	فــي	الــعراق،	ويــمكن	تــقسيم	3.

مثل	هذه	البرامج	كالتالي	:-		

									أ	)		برامج	حماية	وتمكني	وبناء	قدرات	تستهدف	الشبابات	على	وجه	الخصوص،	تتبعها	تنظيم	انشطة	مدافعة.	

									ب)		بـرامـج	املـساعـدة	املـتخصصة	مـثل	املـساعـدة	الـقانـونـية	(كـمثال	الـعيادة	الـقانـونـية	لشهـرزاد)		وبـرامـج	الحـمايـة	

على	االنترنت	(كمثال	العيادة	الرقمية	لشهرزاد).	

										ج)	برامج	الطوارئ	وتحسني	و	للتدابير	األمنية	للمدافعات	اللواتي	يواجهن	خطرا	جدياً.	

مـن	الـضروري	رعـايـة	و	تـنظيم	لـقاءات	تـشاور	عـلى	املسـتوى	اإلقـليمي	بـني	املـدافـعات	عـن	حـقوق	اإلنـسان،	مـن	أجـل	4.

تــبادل	الــخبرات	ووضــع	إســتراتــيجيات	ومــناهــج	جــديــدة	لحــمايــة	املــدافــعات	عــن	حــقوق	اإلنــسان	فــي	مــنطقة	الشــرق	

االوسط	وشمال	افريقيا.	
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