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 مناصرة حقوق المرأة من داخل البرلمان العراقيلصندوق األمم المتحدة للسكان یدعو 
 

 
 

/ صورة صندوق األمم المتحدة للسكان . إلى رئیس مجلس النواب العراقيلمناصرة ممثل صندوق األمم المتحدة للسكان یقدم بیان انائب 
2017 

 
دائرة ، بالتعاون مع (UNFPA)صندوق األمم المتحدة للسكان في العراق  أقام  - ۲۰۱۷كانون األول  ۱۸بغداد، العراق، 

لدكتور سلیم الجبوري، رئیس مجلس النواب العراقي، ا یةاوبرع ،المنظمات غیر الحكومیة في االمانة العامة لمجلس الوزراء
كانون األول  ۱۷في  في قاعة البرلمان العراقي االجتماعينوع الالعنف القائم على للتوعیة حول احتفاالً لمناصرة المرأة و

۲۰۱۷. 
 

وحضر الحفل ممثلون عن مجلس الوزراء والبرلمان ومنظمات األمم المتحدة والبعثات الدبلوماسیة األمریكیة والھولندیة 
 والمجتمع المدني.

 
إلرھاب. اخالل الحرب ضد وقال رئیس المجلس النواب متحدًثا الى الحضور أن المرأة العراقیة دفعت ضریبة كبیرة 

ظلًما شدیًدا ودفعت ثمًنا باھًظا بسبب اإلرھاب. (...) من واجبنا أن نجد البیئة "واجھت المرأة العراقیة، وخصوًصا االیزیدیة، 
 نصاف المرأة وحمایتھا وضمان حقوقھا وكرامتھا". إلتعویل على لالمناسبة 

 
خورتو حاجي إسماعیل  یةیزیدلألللطائفة المرجع الدیني الذي قام بھ  الكبیركما أعرب السید الجبوري عن احترامھ للدور 

 النساء الناجیات في مجتمعھن. دمجوإعادة  لدعمبابا شیخ بالمعروف 
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، عن الدور الذي لعبھ أوموھانجي، السید نیستور في العراق ومن جھتھ، تحدث نائب ممثل صندوق األمم المتحدة للسكان
"نجح صندوق األمم المتحدة للسكان من  األزمات والخدمات التي قدمھا للنساء الناجیات من العنف.  وقال:الصندوق أثناء 

كما قّدم امرأة وفتاة وتقدیم لھن الخدمات.  ۲۸٦۰۰۰خالل مراكز المرأة في الوصول خالل السنتین الماضیتین إلى أكثر من 
مركز یقدم الرعایة الطبیة والنفسیة واالجتماعیة الشاملة للناجیات، الصندوق الدعم لوزارة الصحة في دھوك إلنشاء وتشغیل 

 وتم تكرار ھذا النموذج في عامریة الفلوجة في محافظة األنبار".
 

على استمرار دعم الصندوق خالل الفترة ما بعد داعش ودعا إلى إقرار وتنفیذ القانون لحمایة األسر  أوموھانجيوشّدد السید 
یستمر سعینا لتحقیق المساواة والعدالة بین الجنسین حتى بعد استعادة جمیع األراضي العراقیة من من العنف األسري. "

داعش؛ من المھم جًذا وجود إطار قانوني لحمایة كرامة وسالمة النساء والفتیات في عملیة بناء السالم وتحقیق االستقرار 
 والتعمیر".

 
لدوره الحاسم في  وتقدیم درع تقدیري شیخمم المتحدة للسكان بتكریم بابا األكما قام مكتب رئیس الوزراء والبرلمان وصندوق 

إعادة عن  ۲۰۱٤دعم الناجیات األیزیدیات من العنف الجنسي الذي مارسھ داعش. وكان إعالن الشیخ وفتواه في العام 
 االجتماعينوع الالقائم على  لدعم الناجیات من العنف إیجابیةالمجتمع خطوة  كنف داعش إلى أسرھناألیزیدیات اللواتي 

 ة على لوم الضحیة. نیالثقافة المبوتحدي 
 

وحكومة إقلیم كردستان في العراق للسكان وبعد التكریم ألقى بابا شیخ كلمة شكر فیھا البرلمان العراقي، صندوق األمم المتحدة 
االجتماعي المبني على النوع ھم للمرأة األیزیدیة، وال سیما الناجیات من حكم داعش. وشّدد على ضرورة إنھاء العنف ملدع

نواع التمییز ضد المرأة والعمل تشریع قوانین التي تنصف المرأة وتضحیاتھا وحمایة كرامتھا وضمان حقوقھا. كما أوجمیع 
ن یكثفوا جھودھم لتحریر بقیة األیزیدیات واللواتي ال أى المجتمع الدولي والعراقي بووجھ نداء الأشاد بقوة المرأة األیزیدیة 

 یزلن مفقودات. 
 

نیابًة عن إدارة المنظمات غیر الحكومیة واألمانة العامة لمجلس الوزراء وصندوق  وفي ختام الحفل، قدم السید أوموھانجي
س البرلمان بیان المناصرة تأییًدا القانون لحمایة األسر من العنف األمم المتحدة للسكان وممثلي المجتمع المدني إلى رئی

 األسري.
 
 

 


