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" تعزيز الوصول إلى الحماية والمشاركة والخدمات للنساء الالجئات والنازحات والمجتمعات المضيفة "
اللجنة االستشارية العراقية
اجتماع  ١٧كانون اﻷول  /ديسمبر  ، ٢٠١٨مجلس الوزراء  ،بغداد
ضمن إطار المشروع اإلقليمي لمدة عامين " تعزيز الوصول إلى الحماية والمشاركة والخدمات للنساء الالجئات والنازحات والمجتمعات
صندوق االئتماني اإلقليمي لالستجابة لألزمة السّوريّة" :مدد" ،عقد في العراق  /إقليم
المضيفة في لبنان والعراق واﻷردن" وبتمويل من ال ّ
كوردستان العراق االجتماع اﻷول للجنة االستشارية للمشروع.
عُقد اجتماع اللجنة االستشارية للمشروع في  17كانون اﻷول  /ديسمبر  2018في مجلس الوزراء ببغداد  ،برئاسة سعادة .د .مهدي العالق
 ،اﻷمين العام لمجلس الوزراء .وقد نظمته المبادرة النسوية اﻷورومتوسطية والشركاء جمعية النساء في بغداد ( )BWAومنظمة تمكين
المرأة ( .)WEOجاء ذلك في أعقاب المؤتمر الذي قدم فيه التقرير الوطني الخاص بتنفيذ خطة العمل الوطنية للعراق بشأن قرار مجلس
اﻷمن  1325بشأن المرأة والسالم واﻷمن  ،والذي عقد في  16ديسمبر  2018تحت رعاية سعادة السيد عبد المهدي  ،رئيس وزراء العراق.
حضر االجتماع ممثلون رفيعو المستوى من الوزارات المعنية من الحكومة الفيدرالية العراقية والحكومة إقليم كردستان وكذلك أعضاء
وشركاء المشروع كجزء من فرقة العمل المشتركة بين القطاعات المعنية بتنفيذ خطة العمل الوطنية ( )NAPعلى قرار مجلس اﻷمن
.1325
افتتح االجتماع سعادة الدكتورمهدي العالق مشددًا على أن توقيت هذا المشروع ومساهمته في تطوير وتنفيذ برنامج العمل الوطني الثاني
تبارا من عام .2019
في قرار مجلس اﻷمن  1325سيبدأ اع ً
في رسالته للجنة  ،قال معالي السيد رامون بيلكوا  ،رئيس بعثة االتحاد اﻷوروبي في جمهورية العراق  ،بتسليط الضوء على القيمة المضافة
للمشروع والتي تكمن في تعزيز وضع و أمن المرأة من خالل دعم وتنسيق شامل ،باالضافة الى الخدمات المهيكلة وآليات اإلحالة .وأكد
كذلك على أن ذلك سيتم تعزيزه على مستوى السياسات  ،حيث سيتم تعزيز القدرات المؤسسية للتصدي بفعالية للعنف القائم على نوع
اإلجتماعي وحقوق المرأة.
عرضت السيدة ليزا هيدو  ،رئيسة جمعية نساء بغداد والسيدة سوزان عارف مديرة منظمة تمكين المرأة ومنسقة الفريق الوطني المتعدد
القطاعات  ، ١٣٢٥اﻷهداف واﻷنشطة الرئيسية في العراق الفيدرالي و إقليم كوردستان .أوضحت المنهج الشامل للمشروع الذي يشمل
تقديم خدمات متخصصة شاملة للنساء الناجيات من العنف القائم من حيث الجنس ،تحسين التنسيق المؤسسي بين مختلف القطاعات والقدرات
من أجل تلبية احتياجات النساء والفتيات على نحو أفضل  ،ودعم الحوار االجتماعي لصالح المرأة  ،والقيام بحملة ومناصرة لتحسين الوعي
والتشريعات المؤيدة لحقوق المرأة.
وشدد السيد قاسم الزامل  ،رئيس سكرتارية فريق الوطني المتعدد القطاعات  ١٣٢٥في اﻷمانة العامة لمجلس الوزراء  ،على أهمية بناء
القدرات الفنية في في اللجنة التنسيقية  ١٣٢٥من أجل تحسين الرؤية والتواصل مع المجتمعات المحلية.
قدمت السيدة بوريانا جونسون  ،المديرة التنفيذية للمبادرة النسوية اﻷورومتوسطية  ،هيكل اإلدارة اإلقليمية للمشروع وفتحت النقاش حول
أدوار ومسؤوليات اللجنة االستشارية  ،وكذلك حول قنوات االتصال على المستوى الوطني واإلقليمي .وأكدت على أهمية التنسيق مع
الجهات الفاعلة اﻷخرى ذات الصلة من أجل تعزيز التآزر وتجنب االزدواجية .ولهذا الغرض  ،دعت المبادرة النسوية اﻷورومتوسطية
اللجنة االستشارية للمشروع في العراق الممثلة القطرية للمرأة في اﻷمم المتحدة  ،السيدة دينا زوربا كمراقب .وأشارت السيدة زوربا إلى
أن هيئة اﻷمم المتحدة للمرأة في العراق تشترك في نهج متبادل.
ناقش ممثلون عن وزارة العمل والشؤون االجتماعية وأمانة وسكرتارية الفريق الوطني المتعدد القطاعات  ١٣٢٥في مجلس الوزراء ،
باإلضافة إلى وزارة العدل ووزارة الصحة ووزارة العالقات الخارجية من حكومة إقليم كردستان أهمية المشروع ودوره كلجنة
استشارية .واتفقوا على أهمية عقد اجتماعات فصلية منتظمة وتقديم اإلشراف والتوجيه خالل تنفيذ مشروع لمدة سنتين .

