
 

كوررددستانن إإقليیم في االمرأأةة لشؤوونن ااألعلى االمجلس  

 

:  االتأسيیس تارريیخ •  

	- االوززررااء مجلس من 14/12/2009 في االمجلس تأسيیس قراارر صدرر    ٬،كوررددستانن ااقليیم 
 االرقم ذذيي كوررددستانن القليیم االوززررااء مجلس قانونن من) 8( االماددةة من) 3( االفقرةة االى ووفقاً 
  .1992 لسنة) 3(

.2011 شباطط في ااألعضاء تكليیف أأمر صدرر ووقد  

	    

	 االحالي االتنظيیمي االهھيیكل •  

§ االماليیة٬، االدااخليیة٬،( ووززررااء) 6( عضويیتهھ في يیضم االوززررااء٬، مجلس ررئيیس االمجلس يیترأأسس 
). االتربيیة ااالجتماعيیة٬، وواالشؤوونن االعمل وواالشبابب٬، االثقافة االعدلل٬، 	  

§ ااقترااحح على بناء ٬،)ااالقليیم ررئيیس من( ررئاسي بقراارر عيینت خاصة٬، بدررجة االعامة ااألميینة 
. 2010 نوفمبر في االوززررااء مجلس 	  

§ االوززررااء٬، مجلس من بقراارر عيینواا االمدني٬، وواالنشاطط االنسويي االعمل مجالل في ناشطاتت سبع 
.ووااحدةة لمرةة للتجديید قابلة سنوااتت بأرربع محدددةة وواالعضويیة 	  

 

	:االنظامم في وورردد ما حسب/ االمجلس وومهھامم ااألهھھھداافف   	  

1. 	.وواالمدنيیة االدستورريیة للمؤسساتت االمرأأةة يیخص فيیما االعامة االسيیاسة ااقترااحح    	  

2. 	.االحيیاتت مجاالتت جميیع في ددووررهھھھا لتبوء االمرأأةة لدعم االحكوميیة االمؤسساتت ووحث تعبئة    	  

3. 	.االمجاالتت جميیع في وواالرجل االمرأأةة بيین االمساووااةة مفهھومم تثبيیت    	  

4. 	.وواالعمل وواالصحة االتعليیم مجاالتت في االنساء لتطويیر وومتيینة ووااقعيیة خطة ررسم    	  



5. 	.االمرأأةة حقوقق مصلحة في االتي االدستورريیة االمواادد تفعيیل    	  

6.  االمجالتت في االمرأأةة قضايیا بمعالجة االخاصة وواالمرااكز االمؤسساتت تأسيیس ااقترااحح 
.وواالتعليیم ووااالقتصادديیة وواالصحيیة ااالجتماعيیة 	  

7. 	.االمرأأةة ووقضايیا بمسائل وواالخاصة االحكومة تشكلهھا االتي ووااللجانن االهھيیئاتت في االمشارركة    	  

8.  ووتطويیر االمرأأةة لتوعيیة عمل ووووررشش ووكونفراانساتت ووسيیميیناررااتت موسعة ااجتماعاتت عقد 
	.ووططاقاتهھا اامكانيیاتهھا   	  

9. 	.ذذلك تنفيیذ وومتابعة ااالقليیم قواانيین من جزءااً  االدووليیة وواالموااثيیق االقرااررااتت جعل على االعمل    	  

10.  ووتهھيیئة االمرأأةة حقوقق أأووضاعع حولل االمعلوماتت لجمع بالنساء خاصص مركز فتح 
	.ااالقليیم في االمرأأةة أأووضاعع حولل ووفصليیة سنويیة تقارريیر   	  

11.  في خاصص ووبشكل االمرأأةة قضايیا في االحكوميیة للمؤسساتت ااالستشاررةة تقديیم 
	.االمرأأةة بقضايیا االعالقة ذذااتت االتشريیعاتت   	  

12.  قضايیا حولل االعلميیة وواالبحوثث االدررااساتت لتهھيیئة االعلميیة وواالمرااكز االجامعاتت حث 
	.االمرأأةة   	  

	  

االمشارريیع ووبراامج االمجلس ااالعلى لشؤوونن االمرأأةة •  
 

نن االمرأأةة خاللل مدةة قصيیرةة أأنن يینجز مجموعة من االمشارريیع وولشؤ مجلس ااالعلىاالااستطاعع 
براامج ووسيیاساتت االمؤسساتت ااالقليیم وونعرضض ااددناهه ملخص لعديید من  يفثبتهھ وواالبراامج  وويی

االسيیاساتت وو ااالسترااتيیجيیاتت االتى أأعدتت من قبل االمجلس بمساهھھھمة وو مساندةة شركائنا من منظماتت 
ووخاررجهھ وو االمؤسساتت االمعنيیة فى ااالقليیم . ددووليیة وو محليیة  وو أأخصائيیيین من ددااخل أأقليیم  

/أأعداادد ووصيیاغة ااسترااتيیجة االوططنيیة لمناهھھھضة االعنف ضد االمرأأةة لمدةة خمسة أأعواامم بمساندةة 1
منظماتت ددووليیة وو بمشارركة خبرااء ددووليیيین وومحليیيین وومنظماتت االمجتمع االمدنى ووبمشاووررةة كل 

سالهھا من قبل االمجلس االى ررئاسة االجهھاتت االمعنيیة فى أأقليیم ووبعد أأكمالل كل هھھھذهه االخطوااتت  تم أأرر
مجلس االوززررااء وو تم االمصاددقة عليیهھا من قبل ررئاسة االمجلس االوززررااء وواالعمل بهھا من قبل 



االوززااررااتت االمعنيیة ووبعد ذذلك أأعدتت خطط قطاعيیة لالرربعة االوززااررااتت من االتربيیة وواالدااخليیة 
وواالصحة وو االعمل وواالشؤنن ااالجتماعيیة كمرحلة ااوولى.  

عنيیة بقضايیااالمرأأةة وو خاصة  (قانونن ااالحواالل االشخصيیة االمعدلل فى ااالقليیم وو /لتفعيیل االقواانيین االم2
قانونن مكافحة االعنف ااالسرىى) تقومم االمجلس ااالعلى لشؤوونن االمرأأةة وو بمساهھھھمة االسلطة االقضائيیة 
باجتماعاتت تشاوورريیة وو ووررشش عمل لمناقشة االمعوقاتت االتى تعيیق  تطبيیق هھھھذهه االقواانيین ووأأعداادد 

االخصوصص ووااالستمراارر في هھھھذهه ااالنشطة.االحلولل االالززمة بهھذاا   

/ شارركنا فى أأعداادد نظامم بخصوصص شيیلترااتت (مأووىى) للمرأأةة االمهھدددةة وو االمعنفة  ووتم أأررسالهھا 3 
االى ررئاسة االوززررااء من قبل ووززااررةة االعمل وواالشؤنن ااالجتماعيیة للمصاددقة عليیهھا.  

يیم بمساهھھھمة / تم عقد مؤتمر بخصوصص مناهھھھج حقوقق ااالنسانن االتى تدررسس فى االمدااررسس ااالقل4
ووززااررةة االتربيیة وومنظماتت االمجتمع االمدنى بهھدفف تفعيیل هھھھذهه االمناهھھھج ووتدرريیسهھ كماددةة أأساسيیة 
ووأأيیضا االمشارركة مع ووززااررةة االتربيیة فى كثيیر من االلجانن بهھدفف تطويیر سيیاساتت ووأأالنظمة  
ووتعديیل ووتغيیر بعض االبراامج االتى التتناسب مع االمعايیيیر االدووليیة ووخاصة ااالتفاقيیاتت حقوقق 

انن ووحقوقق االطفل. ااالنس  

/ أأنجازز حملة ووااسعة على مستوىى ااالقليیم بأشراافف االمجلس ااالعلى لشؤوونن االمرأأةة وو بمشارركة  5
كافة االوززااررااتت وواالمؤسساتت االمعنيیة فى ااالقليیم بخصوصص االيیومم االعالمى لمناهھھھضة االعنف ضد 

مدنى حيی تمع اال نظماتت االمج بل م فعالة من ق ً وو بمشارركة  ما ة عشر يیو ةة ووحملة االست ث اانن أأكثر االمرأأ
منظمة شارركت في هھھھذهه االحملة. 90من   

/ عقدتت ووززااررةة ااالووقافف وواالشؤنن االديینيیة ووبالتنسيیق مع االمجلس ااالعلى لشؤوونن االمرأأةة  مؤتمراا 6
بهھدفف أأعاددةة تنظيیم خطابب دديیني موحد٬، بمشارركة االجهھاتت االمعنيیة وو منظماتت نسويیة وو منظماتت 

لتوصيیاتت لتقويیة أأووااصر االمحبة وواالوئامم االمجتمع االمدنى ووأأنتهھى االمؤتمر بخرووجج بمجموعة من اا
وو نبذ االعنف وو تحقيیق االسالمم وواالمحبة فى االمجتمع وونشر ثقافة اانسانيیة لحمايیة االمرأأةة من كافة 

أأشكالل االعنف.   

/ ططبع وونشر مجموعة من االمطبوعاتت وواالمنشوررااتت منهھا مجموعة من االقواانيین وو قراارر  7
. 1325مجلس ااالمن ررقم   

مسوددةة مشرووعع ااالسترااتيیجيیة االوططنيیة لتطويیر ووتنميیة االمرأأةة  بعد أأكمالهھا / ااالنن بصددد ااعداادد  8
يیتم ااررسالهھا االى ررئاسة مجلس االوززررااء للمصاددقة عليیهھا وواالعمل بهھا من قبل كافة االمؤسساتت 



االمعنيیة فى ااالقليیم٬،  تحتوىى هھھھذهه ااالسترااتيیجيیة كافة االقضايیا االتى تتعلق بحيیاةة االمرأأةة  من كافة 
مع تحديید االثغرااتت وواالمعوقاتت وواالمشاكل االتى تعيیق عمليیة تنميیة ووتقدمم  االمجاالتت ووااالصعدةة
االمرأأةة نحو ااالفضل.  

/ االمجلس ااالعلى لشؤوونن االمرأأةة عضو فى االلجنة االعليیا لمتابعة وو تقيیم ووتحليیل االتقارريیر االدووليیة  9
تبارر فيیما يیتعلق بوااقع االمرأأةة االكرددستانيیة ووررفعهھا االى ررئاسة مجلس االوززررااء الخذهه بنظر ااالع

وواالعمل عليیهھ.  

/ بأشراافف ووررئاسة االمجلس ااالعلى لشؤوونن االمرأأةة تم تشكيیل لجنة االعليیا بقراارر من ررئاسة  10
االمجلس االوززررااء للتحضيیر لعقد مؤتمر ووططنى لمعالجة االمعوقاتت االتى تعيیق تطبيیق االقواانيین 

مختصيین االمتعلقة بالمرأأةة فى أأقليیم كرددستانن بمساندةة وومساهھھھمة االسلطة االقضائيیة ووخبرااء وو 
ددووليیيین وو محليیيین تعقد هھھھذاا االمؤتمر فى االيیومم االعالمى لمناهھھھضة االعنف ضد االمرأأةة.  

/ االمجلس ااالعلى لشؤوونن االمرأأةة ووبمشارركة نقابة االباحثيیيین ااالجتماعيیيین وواالنفسيیيین فى ااالقليیم 11
يیقومم بعمل بمسح ميیدااني على مستوىى أأقليیم بخصوصص موضوعع ختانن أأناثث ووتحديید ااالسبابب 

عالجة للحد من هھھھذهه االظاهھھھرةة.ووكيیفيیة االم  

/ االمجلس ااالعلى لشؤوونن االمرأأةة فى ااالقليیم يیقومم بمتابعة ووتقيیم ووااقع االمرأأةة بشكل مستمر  12
لحث االمؤسساتت االمعنيیة بهھذاا االخصوصص.  

 

  

االتطوررااتت االتى حصلت وواالمؤشرااتت االداالة على هھھھذاا االتطورر   

/ تعيین وو تأسيیس أأرربعة محاكم مختصة بالعنف ااالسرىى.1  

ددقة ررئاسة مجلس االوززررااء على ااسترااتيیجيیة مناهھھھضة االعنف ضد االمرأأةة٬، ووأأالقراارر / مصا2
بتطبيیقهھ من قبل كافة االمؤسساتت االمعنيیة فى أأقليیم.  

قراارر ررئاسة مجلس االوززررااء بتشكيیل االلجنة االعليیا لمكافحة االعنف على مستوىى ااالقليیم ووتشكيیل  /3
ة (االمحافظ).لجانن على مستوىى االمحافظاتت برئاسة ررئيیس االوحدةة ااالدداارريی  

/  تغيیر مهھامم ووصالحيیاتت االمديیريیاتت االعامة من االمتابعة االى االمكافحة االعنف ضد االمرأأةة.4  



/   أأستجابة وومشارركة ووااسعة وو فعالة من قبل كافة االوززااررااتت وواالمؤسساتت االمعنيیة فى االيیومم 5
االعالمى لمناهھھھضة االعنف ضد االمرأأةة على مستوىى ااالقضيیة وواالنوااحي وواالقرىى وواالجامعاتت 

وواالمدااررسس لنشر ثقافة االسالمم وونبذ االعنف.  

/ أأعداادد مسوددةة مشرووعع االمجلس ااالعلى لشؤوونن االمرأأةة ووأأررسالهھا االى ررئاسة مجلس االوززررااء. 6
حاليیا االموددةة في ررئاسة برلمانن كوررددستانن .   

   30/  تثبيیت نظامم االكوتا على أأنن التقل عن ثالثيین بالمئة 7%

هھا من االنساء./ فتح معهھد االقضاةة ووقبولل نسبة البأسس ب8  

 

: االمعوقاتت وواالمشاكل االتى توااجهھ قضيیة االمرأأةة وو ااحتيیاجاتت االمجلس   

/ ررغم كل هھھھذهه ااالنجاززااتت وواالتطوررااتت االتى حصلت من خاللل عمل االمجلس٬، لكن ااحدىى ااهھھھم 1
االمشاكل االرئيیسيیة االتى توااجهھ عملهھ هھھھو عدمم ووجودد قانونن خاصص بعمل االمجلس ااالعلى لشؤوونن 

قانونن لتنظيیم اامورر االمجلس٬، تم تعليیق االنظامم االدااخلى االتى تأسس عليیهھ٬،  االمرأأةة٬، ووفى حيین اليیوجد
ووبسبب عدمم ووجودد قانونن خاصص بالمجلس اليیوجد أأىى ميیزاانيیة خاصة بالمجلس سوىى تخصيیص 

شهھرىى قليیل جداا٬، تم تخصيیصهھ من قبل ررئاسة االمجلس االوززررااء.  

قبل االمجلس ووتقر من قبل / معظم االبراامج وواالمشارريیع وومشارريیع ااالسترااتيیجيیاتت االتى تعد من  2
ررئاسة مجلس االوززررااء٬، التدخل حيیز تنفيیذ بسبب عدمم تخصيیص ميیزاانيیة خاصة بهھا٬، وولهھذاا 

االسبب ال نرىى  لهھا ااالثر االكبيیر على ووااقع االمرأأةة االكوررددستانيیة.  

 


