
أسئلة واجوبة حول عمل بناء السالم العالمي من قبل  المجموعة الدولية لنساء السالم

(IWPG)

 بغداد-عراق٢٠٢١- ٤-٢١باسكال وردا 

٢٠١٣نعم ، أواًل وقبل كل شيء ، يرجى تقديم منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان التي انت من مؤسسيها وتديريها منذ 

 وتم تسجيلها رسميا٢٠٠٣مستقلة تأسست سنة -منظمة حمورابي لحقوق االنسان منظمة عراقية غير حكومية وغير ربحية 
 ، تدافع عن حقوق االنسان بشكل عام وتركز على حقوق الفئات األكثر ضعفا كاألقليات الدينية٢٠٠٥1في وزارة التخطيط سنة 

والقومية والمرأة والطفل.. ويتم انتخاب مجلس إدارة حمورابي كل ثالث سنوات في مؤتمر عام يمارس فيه الديمقراطية بشكل
 بشفافية كبيرة ومشاركة المرأة مضمونة للغاية. وينتخب الرئيس في اول اجتماع المجلس المنتخب من قبل األعضاءواسع و

المنتخبين1 في المؤتمر العام.. 
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ان اهداف منظمة حقوق اإلنسان هي تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان ومنع أي انتهاكات لحقوق اإلنسان من خالل رصد ونشر تلك
االنتهاكات واقتراح الحلول وتنفيذها من أجل إرساء السالم والعدالة والمساواة في المجتمع..

 تم تعيين رئيس )رجل ( لم يكون من االعض1اء المؤسس11ين ب1ل من أعض1اء الهيئ11ة٢٠٠٥ لدى التأسيس الرسمي للمنظمة سنة 
 وحسب النظام الداخلي لحمورابي وبانتخابات ديمقراطية، تم انتخاب اول مجلس إدارة وكنت٢٠٠٧العامة وكان محاميا. وفي 

 . وفي ه1ذه الس1نة٢٠٠١٣، ومنه تم تس1مية رئيس)رج1ل أيض1ا(  وال1ذي ك1ان اح1د مؤسس1ي المنظم1ة والى س1نة أعضائهأحد 
 تم٢٠١٥وخالل المؤتمر العام، تم انتخاب مجلس إدارة جديد وتم انتخابي كرئيس1ة للمنظم1ة. ك1ذلك في الم1ؤتمر الالح1ق س1نة 

 للنتيجة بغ1رض إعط1اء المج1ال لغ1يري. واالن نحن في الطري11ق الى  كتابةإعادة انتخابي للمرة الثانية وبالرغم من معارضتي
المؤتمر االنتخابي في ايار واملي ان يكون غيري يراس المنظمة.. نعت1بر حم11ورابي مدرس11ة من م1دارس الديمقراطي11ة وتب11ادل
السلطة بسالسة غير مسبوقة وهذا راي المراقبين المستقلين من القضاة واهل القانون الذين يشاركون في مراقبتنا في المؤتمر. 
 -اهداف حمورابي هي تعزي11ز ثقاف11ة حق11وق االنس11ان ومن11ع وق1وع أي انته11اك ض11د أي ح1ق من الحق11وق االساس11ية والمكتس11بة
لإلنسان بغرض إرساء السلم واالستقرار المجتمعي . وفي حال وقوع أي انته11اك ، تق11وم حم11ورابي برص11د وتوثي11ق واس11تنكار
وإعالن االنتهاكات والمطالبة الجهات الرسمية بحل المسائل المتعلقة واستعادة الحقوق المه11دورة  من خالل تقاريره11ا الفص11لية
والسنوية واللقاءات مع الجهات المعنية . وهذه التقارير ال تحتوي على استنكار ونشر فحسب، بل وأيضا على مقترحات حل1ول
لمختلف األوضاع منها حلول تقوم بها المنظمة بالتعاون مع شركائها داخل وخارج العراق و اية جهة تقدم الدعم بأشكاله سواء
كان دعم انساني يخص اإلغاثة او المساعدة الصحية او القانونية او أي امر يس11اهم في رف11ع الظلم عن الح1االت ال11تي تق11دم الى
المنظم11ة او ت11ر ص11دها حم11ورابي كمراقب11ة لحال11ة أوض11اع حق1وق االنس11ان في الع11راق.. هك11ذا ته11دف حم11ورابي الى مس11اعدة
المجتمعات األكثر ضعًفا مثال األقليات االثنية والدينية1 العرقية والنساء واألطف11ال والتواص11ل والعم11ل م11ع منظم11ات و أش11خاص
آخرين في نفس المجال. يتمثل أحد أه11داف منظمتن11ا في مس1اعدة الن1ازحين والمهج1رين قس1را والالج11ئين وض1حايا الح1روب ،
فضاًل عن معالجة قضايا المرأة والعنف القائم على الن11وع االجتم11اعي. في العدي11د1 من البل11دان اإلس11المية مث11ل الع11راق ، تع11اني

النساء بشكل كبير كضحايا لهذا النوع من العنف ، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا إلثارة هذه القضايا بشكل فعال. 1
. نعم ، سمعت أنه في الشرق األوسط ، حقوق اإلنسان لألقليات الدينية والنساء واألطفال ضعيفة. ومع ذلك ، منذ أن2س  
كنت. الرئيسة هي أيًضا نفس المرأة ، ويبدو أنك تواجهين الكثير من الصعوبات في أنشطتك. قيل للوفد إنه قبل أن تؤسسوا

منظمة حقوق اإلنسان ، كنت قد عملت وزيرًا للهجرة والالجئين في الحكومة العراقية االنتقالية. أتساءل ما نوع األنشطة
.التي قمت بها

منظمة حمورابي نالت اربع تكريما دوليا نتيجة دفاعها المستمر عن حقوق االنسان)المرآة والطفل(٢٠١٣. صحيح ومنذ 2أ 
وبشكل فريد الحرية الدينية1 . وفي حمورابي العديد من النساء وفي مجلس اإلدارة بانتخابات حرة وحيث كان اكثر عدد

 أعضاء . يعني رجل٧ نساء من اصل ٣الناخبين هم من الرجال لكنهم اختاروا النساء أيضا . في مجلس اإلدارة االن هناك 
واحد يكسر المساواة الكاملة والتي هي غير ممكنة الن العدد فردي!! وبإصرار اكثر الرجال، حصلت انا على اكبر عدد من

! منتخبين ألكرر الرئاسة ثانيا٧األصوات في المؤتمر األخير، وتم التصويت في مجلس إدارة المنظمة منقبل 
بخصوص الصعوبات،  كال،  ليس اواجه الصعوبات، بل مطلوب مني الكثير كتابيا وحضوريا ومن خالل الشاشات . هناك

.واجبات مكثفة ومطالب من مختلف الجهات للتعاون والعمل المشترك والعطاء على اكثر من مستوى
وعلىصعيد الوزارة، بعد ان استلمت الوزارة المذكورة اول ما أنجزته هو بناء الهيكل اإلداري لها ألنها وزارة جديدة حيث

اتيت بخبراء اداريين وقانونيين واشرفت على أعمالهم عن قرب. كذلك خالل ستة اشهر أنجزت قانون خاص بالوزارة
باإلضافة الى تعيينات المئات الموظفين وادارتهم داخل العراق واالستجابة المتواصلة الحتياجات العودة القسرية للعراقيين من
دول الجوار الي العراق من األردن ولبنان وتركيا وايران وغيره من الدول. وكنت احقق زيارات عديد1 لمختلف دول المهجر

لتنظيم شؤون العراقيين الالجئين من الذين يعانون من انعدام الوثائق الثبوتية ورفض الدول لوجودهم علي أراضيهم وبناء
الجسور البشرية بين العراق وتلك الدول بما فيه تأسيس لحقوق العودة الطوعية للكفاءات حيث الى يومنا هذا يستفيد من هذه

(، استطعت ان٢٠٠٥-٢٠٠٤اإلجراءات المئات العراقيين العائدين من المهجر. أيضا شخصيا وبموافقة رئيس الوزراء آنذاك)
افرض حق العراقيين في التصويت في االنتخابات من الخارج وذلك بالتنسيق الرسمي مع منظمة الهجرة الدولية في جنيف

التي قادت تنظيم االنتخابات في العديد من دول المهجر حيث يتواجد العراقيون.  ألنني قدمت هذا الموضوع كحق من الحقوق
المدنية1 لما ال يقل عن خمس ماليين عراقي مهاجر عبر العالم وجميعهم ألسباب سياسية وقسرية ،لذا من حقهم المشاركة

الفعلية في بناء الديمقراطية في العراق . والى يومنا هذا جميع الموظفين في  وزارة الهجرة والمهجرين كما الوزراء نفسهم
يشيدون باألثر اإليجابي في الوزارة للفترة التي قدتها ويسمونها "بصمة باسكال وردا"  لكن لألسف بعدي أتت وزيرة أخرى

!عكس االتجاه تماما
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 وأيضا منشغلة جدا النني مطلوبة للمشاركة في اكثر من نشاط . وانا من نوع النساء الجديات وال اقبل بعمل غير مكتمل ب11ل 
افرض على نفسي القيام بكل المطلوب بأحسن الطرق وعلى اكمل وجه مرات على حساب صحتي. واقوم ب11ذلك بع11د ان أك11ون
قد حددت الوسائل الالزمة ألداء صحيح ومرضي ألكثر عدد من المعنيين..1 ان الحس بالمسؤولية يجع11ل وق1تي محج1وزا ط1ول
األوقات ألنني ال ارفض طلب11ا ح11ال امك11اني من االس11تجابة. ل11ذلك لي التزام11ات مكثف11ة على مس11توى المنظم11ة والعم11ل الم11دني
واالعالم وبعض األحيان استش1ارات للدول11ة من ج11انب، وعلى مس11توى االس11رة أيض11ا من الج1انب اآلخ11ر حيث اس11تجيب بك11ل
مسؤولية  الحتياجات بناتي الشابتين1 الجامعيتين في بلد بعيد. وهذا كم11ا تعلم1ون كأمه11ات، هم كب1ير ج11دا يتطلب الس1فر وتوف11ير
االحتياجات الخاصة بحياتهما في ظل وضع اقتصادي سلبي جدا حيث كوزير متقاعد مثل عدد من باقي زمالئي وقع علينا ظلم
مالي كبير جراء المس بحقوقنا التقاعدية المكتسبة في ظل سياسات التمييز والمساومات السياسية والفساد المستشري التي تن11ال
من كرامة كل فرد عراقي وبشكل عنيف بحق الوزراء الس11ابقين ألول الحكوم11ة الموقت11ة  من ال11ذين ض11حوا وخ11دموا في أس11وأ

الظروف بعد تغيير النظام .
بالحقيقة ان عمل إيصال صوت العراقيين الى الجهات الممولة والداعمة لوحده يتطلب التفرغ الكامل لهذا الهدف وقليل هو جدا
ما حققناه بهذا الخصوص كون الحاجة اكثر بكثير من الذي تم تحقيقه بس11بب الفوض11ى السياس11ية وع11دم االس11تتباب الكلي لألمن
باإلضافة الى تداعيات وباء الكورونا.  ويعود سبب تأثر ومعاناة العديد من المهج11رين و الالج11ئين وض1حايا الح11رب، وخاص11ة
النس11اء واألطف11ال ، بش11كل أساس11ي إلى نقص الم11وارد أو ال11دعم. م11ع ذل11ك ، نظ11ًرا ألن الش11ركاء ال11دوليين مث11ل األمم المتح11دة
والمنظمات غير الحكومية األخرى يعلمون ويفهمون ما يمر ب11ه بل11دنا، ف11إنهم لم يفق11دوا األم11ل أب11ًدا وتمكن11وا من االس11تمرار في
ا أن أفض11ل ح11ل للتعام11ل م11ع تج1اربهم مساعدتهم من خالل توفير الغذاء والمأوى والتدريب وحتى العالج النفس11ي. نعتق11د أيض11ً

الرهيبة هو مساعدتهم على التعافي اقتصادًيا ونفسيا..
. نعم شكرا لك. أتعاطف بشدة مع تصريحك بأنك ال تحتاج إلى الدعم المالي فحسب ، بل تحتاج أيًضا إلى مساعدة3س  

...الناس على التعافي نفسيا
إذن ، ما هي العوامل المهمة لعراق مسالم من وجهة نظرك؟

اعتقد مسالة تواصل العراق في الفوضى السياسية وتصاعد مستوي العنف وبشكل خاص ضد النساء يتطلب المزيد من 
التوعية والتثقيف بأدوات حماية حقوق االنسان كما التدريب في مختلف المجاالت لتمكين القدرات وخاصة على المستوى

اإلداري والحقوقي البل وبشكل واضح عى المستوى السياسي، شيء أساسي. الن العراق ضحية تاريخ مؤلم حافل بالحروب
وانظمة دكتاتورية توالت ومنها متطرفة جعلت من االنسان العراقي ضحية متواصلة . وبصفتي امرأة عراقية من واجبنا

الوقوف مع النساء واألطفال والشباب وباقي العراقيين بشكل عام. من واجبنا الحث على تنظيم إجراءات رسمية لحماية حقوق
كل فرد في العيش بكرامة و وبناء سالم مستدام من خالل بناء اقتصاد يساعد العراقيين على تخطي اثار ما حل بهم من ماسي

وويالت. وهذا يمكن ان يكون من خالل التعويض المالي المجزي الذي سوف يساهم في إعادة االستقرار والسلم المجتمعي
بشكل طبيعي وإعادة بناء البنى التحتية الخاصة بالقطاع الزراعي والصناعي لتوفير مصادر الحياة المتواصلة والمتوازنة

باستعادة الطبقة المتوسطة من المجتمع العراقي.. . هذا التعاطف مع مختلف شرائح الشعب العراقي يساهم في تشجيع الشبيبة
أيفي اتباع سياسات ومناهج تختلف عن ما قام به اسالفهم. مثلما قال قداسة البابا فرنسيس خالل زيارته" فليصمت السالح" 

.يتم العمل على تشجيع االبتعاد عن وسائل العنف وصناعة الحرب
يجب أن ندرك أيًضا أن العراق ليس البلد الوحيد في الشرق األوسط أو العالم الذي يعاني من الحروب والصراعات. لهذا 
السبب يجب على الحكومة والمنظمات غير الحكومية العمل معا ككيان واحد ، مع التركيز على هذا الهدف الذي يكمن ان

يساهم عن قرب في تحقيق السالم بإحقاق الحق ..  ان المجموعة الدولية لنساء السالم تعمل عمال رائعا بتدريب النساء على
... "صناعة السالم والتي انا احدى المستفيدين1 من تعاليمها السلمية الداعية الى "عالم بال حرب

. نعم ، سمعت أنك تحضري حالًيا حصة تدريب محاضرات السالم في4س  
IWPG. لقد ذكرت أن محاضرات السالم IWPG ان أداة رائعة لك الكتساب المعرفة والمهارات التي تعود بالنفع على

أنشطتك المستقبلية في العراق. أنا مشجعة للغاية لرؤيتك لتستمري في الدراسة والعمل الجاد على الرغم من أنك بالفعل في
منصب خبير. ما رأيك في قوة تعليم محاضرات المجموعة الدولية  لنساء السالم ؟

بغض النظر عن مدى الخبرة األكاديمية والعملية التي نتمتع بها لكن التواصل في كسب المزيد من المعلومات وطرق  ممارسة
حياة مسالمة من خالل دروس ولقاءات المجموعة الدولية لنساء السالم

، IWPG  
 تمي1يز بس11بب االختالف العقائ11دي او ال11دينيأي  امر مهم للغاية وخاصة ألنها مجموع11ة تخص النس1اء بش1كل مكث1ف و ب11دون 

 للسالم انطالق11ا من الحي11اة اليومي11ة،أداةواللغوي وغيره وذلك على المستوى العالمي . وتعلم اليات كيفية توجيه الجميع ليصبح 
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 من خالل ابسط امور الحياة ابت11داء من الس11الم الشخص1ي م11ع ال11ذات ثم م11ع االخ1رين .وه11ذا اعت11بره ج11زءاألحيانوفي بعض 
 الع11اطي للحي11اة وال11ذي قلم11ااإلنس!!انيطبيعي من الطاقات الكامنة في طبيعة المرأة، ركيزة االسرة االساسية الغني11ة باإلحس11اس 

نجح الخشونة والعنف الذكوري في القضاء عليه  بالكامل، ألنه ج11زء مهم في نفس11ية وطبيع11ة االنوث11ة، الب11ل عام11ل ض11روري
ألنسنة البشرية...   

  ؟    -  في التدرب في وسائل صنع السالم 
جدا في توحيد الرؤية العالمية للسالم كحاجة ملتصقة بحي11اة ك11لالتدريبية مشروًعا رائًعا  IWPG  دور محاضري السالمأعتبر

. دورا مهما:IWPG ل!ية.   األرضفرد على الكرة 
تحويل الش!!خص إلى ف!!رد )أفض!!ل(من  العالمي فحسب ، بل يمكنه في الواقع  فهو ال يسمح للناس بالحفاظ على إيمانهم بالسالم 

متغير تماًما. سمح لنا هذا المنهج بتصور أشياء أخرى يمكن أن تحدث مع مشاركة المزيد من النس!!اء في البرن!!امج. يمكن للم!!رأة
حًقا تعليم السالم بقلب األم ، وتقبل ك!!ل اختالف في ل!!ون البش!!رة ، والثقاف!!ة وال!!دين، وتص!!بح معلم!!ة كف!!ؤة يمكنه!!ا قي!!ادة وتغي!!ير

.المجتمع العالمي
. . نعم ، أتطلع إلى أدائك الرائع كممثلة للمرأة العراقية5س  

سيكون من الرائع. IWPG هذا هو السؤال األخير. بعد االنتهاء من هذا التدريب ، سمعت أن لديك مشروًعا تصوره للعمل مع
.أن تتمكن من تقديم فكرة مشروعك

نعم هناك العديد1 من المشاريع منها دعم تطوير قدرات النساء في التوعية بخصوص حقوقهن وقدراتهن القيادية وخاصة كنس11اء
قياديات انطالقا من قيادة حي11اة اس11رهن يمكنهن1 الوص11ول الى العم11ل على ف11رض اح11ترامهن وخل11ق وس1ائل التقلي11ل من العن11ف
الممارس ضدهن من قبل الذكور. كذلك في اصرارنا للوص11ول الى تش1ريع ق11انون يمن11ع العن11ف االس11ري حيث هن11اك معوق11ات

 هذا القانون الذي سوف يعطي الحق للنساء الالتي يتم تع11نيفهن ان تع11ثرن علىألهمية اإلعالميكثيرة منها مالية بغية الترويج 
مأوى امن بدال من تعرضهن الى االغتصاب والقتل و والتوجه الى الشارع وغيرهن من صور العنف..

عند التخرج من هذه الدورة ، أود دعوة وتعليم القيادات النسوية األخريات ، لتعليم المزيد من مدربي السالم وجعل بلدنا
نموذًجا يمكننا من خالله الوقوف مرة أخرى ومقاومة بيئة صعبة ويائسة. قوة المرأة هي ما نفتقده في كل مجتمعاتنا. في

الواقع، جميع العمليات العنيفة في العراق ، من الرؤى السياسية إلى استخدام السالح ، هي إنجازات ذكورية حتى لو استخدمت
بعض النساء من وقت آلخر كقضايا لالتجار بالبشر لتوريطهن في ممارسة العنف في خدمة الترويج للحروب أو غيرها من

.المواقف السلبية

.نعم في تدريب أدوات السالم ، يمكننا تحويل جميع النساء إلى صانعات سالم

.وأنا أصر على قولي  أن: إضفاء الطابع اإلنساني على الحياة هو شأن المرأة أكثر من الرجل

4


