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 معالي السيدات والسادة
 ،أعضاء مجلس الوزراء المحترمين
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 ،ممثلي المجتمع المدني األفاضل
 ،الضيوف الكرام

  ،سرة األمم المتحدةأزمالئنا في 
 

باإلعراب عن تقديري للتعاون الوثيق والمتواصل بين األمم المتحدة والحكومة العراقية في تنفيذ ستهل كلمتي أأود أن 

، وأخص بالشكر شركاءنا في الحكومة العراقية البيان المشترك بشأن منع العنف الجنسي المتصل بالنزاعات والتصدي له

بة، وهي الذكرى السنوية الثالثة لليوم العالمي للقضاء لتوجيههم الدعوة إلى األمم المتحدة للتعاون في إحياء هذه المناس

 على العنف الجنسي في حاالت النزاع.

"محنة األطفال المولودين في الحرب وحقوقهم". وبغية معالجة السياق الخاص الشعار العالمي الحتفال هذا العام  وكان

 جراء العنف الجنسي في حاالت النزاع، وحقوقهم" بالعراق فقد عّدلنا الشعار ليركز على "محنة األطفال المولودين من 

 السيدات والسادة

في العراق؛ فالذين عاشوا تحت  تشكل تحديًا هائلً إن تلبية احتياجات األطفال المولودين نتيجة االغتصاب وأمهاتهم 

سيطرة داعش، تعرضوا في ذلك الوقت لمعاناة غير مسبوقة. ومما يدعو لألسف، أنه عقب دحر تنظيم داعش ال يزال 

من هؤالء األطفال يواجهون صعوبات فظيعة؛ حيث يلفظهم المجتمع في أغلب األحيان، ال سيما مجتمعاتهم  الكثير

ارهم من المنتمين إلى داعش بداًل عن كونهم ضحايا له. إن األطفال المولودين نتيجة حاالت نظر إليهم باعتبالمحلية، وي  
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؛ حيث ال سند لهم وال في العراق االغتصاب والزواج القسري يعيشون حاليًا في غياهب النسيان من الناحية القانونية

االستغلل، وآخرون عرضة أو لبشر حماية، وبعضهم بل أسر ترعاهم، والبعض اآلخر عرضة لعمليات اإلتجار با

، فتترتب على ذلك آثار أوسع نطاقًا تطال السلم واألمن فضًل لهم للوقوع في براثن التطرف وتجنيد الجماعات اإلرهابية

العراق أن ن أاّل يواجه هؤالء مزيدًا من المعاناة، ال سيما و معن حقوق اإلنسان. لذلك، فإن من األهمية بمكان أن نض

 اآلن من آفة اإلرهاب.  ر قد تحرّ 

بين األمم ، الموّقع المشترك بشأن منع العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات والتصدي لهوتدعو األولوية الثالثة للبيان 

الم تحدة وجمهورية العراق الى "ضمان توفير الخدمات ودعم سبل المعيشة وتعويض الضحايا واألطفال المولودين نتيجة 

قطاعات  كافةًا لهذه الغاية، توفر خطة تنفيذ البيان المشترك منبرًا للنشاط الجماعي من جانب االغتصاب". وتحقيق

المجتمع بما في ذلك الزعماء السياسيين ورجال الدين وشيوخ العشائر والمجتمع المدني والناشطين والناشطات في مجال 

ير السلوكي تجاه الناجيات من العنف يابية والتغحقوق المرأة والطفل من اجل إيجاد بيئة وطنية تشجع المواقف اإليج

 من 3الجنسي وأطفالهن. ووفاًء بهذا االلتزام، يجب أن يكون مبدأ  مصالح الطفل الفضلى المنصوص عليه في المادة 

، نبراسًا لكل االعمال التي تدعم األطفال الناجين وحماية األطفال المولودين نتيجة 1989 لعام الطفل حقوق  اتفاقية

 االغتصاب وا عادة ادماجهم في المجتمع. 

وجه بدراسة أهذه االستجابة الجماعية لحماية األطفال المولودين نتيجة االغتصاب، تمت المباشرة تعزيز ومن اجل 

ناجيات من العنف الجنسي واألطفال المولودين نتيجة الالقصور القانونية واالجرائية التي من شأنها أن تعيق حصول 

البيان المشترك، فإنني  وانطلقًا من روحعلى الوثائق المدنية، بهدف التوصية بإجراء إصلحات قانونية. االغتصاب 

كي ، مولودون نتيجة االغتصاب بكرامة في ظل وضع قانوني رسميأحث الحكومة على ضمان أن يترعرع األطفال ال

 على الدوام. ووصمة العار  للتهميش يتعرضون ال 
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قبول الناجيات من االغتصاب واألطفال المولودين للمضي في الدينيين  الزعماءدعم  لحشداستراتيجيات  ببلورةكما نقوم 

دارة 2015إن الفتوى التي أصدرها بابا شيخ في عام   في مواجهة الوصمة االجتماعية والصمت والعار. لهن الوقف  وا 

على بشأن قبول الناجيات من العنف الجنسي هي مبادرات قّيمة يمكن تكرارها بشكل مفيد    2017السني في عام 

 .النزاع حاالت في الجنسي العنف بسببعبر المجتمعات الدينية لتعزيز قبول األطفال المولودين نطاق أوسع 

 دات والسادة،السي

التابع لألمم  حزيران بموجب قرار مجلس األمن 14إن تفويض بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق الذي تم تجديده في 

يكلف بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بشكل واضح بمساندة جهود الحكومة العراقية وجهود  2421 المتحدة رقم

 . يفي المجتمع العراق هموا عادة دمج همفريق األمم المتحدة القطري لتعزيز حماية األطفال  بما في ذلك إعادة تأهيل

راقية في تنفيذ البيان المشترك وااللتزامات األخرى ذات على أهبة االستعداد لدعم الحكومة الع نقفولتحقيق هذه الغاية 

األطفال وبخاصة األكثر  كافةفي حماية حقوق  ،بمجرد تشكيلها القادمة،كما إننا نتطلع إلى مساعدة الحكومة   .الصلة

بتعزيز  التزامنا األساسي ضمن ،من العنف الجنسي اتاالغتصاب والناجي نتيجةن ياألطفال المولود، بمن فيهم ضعفاً 

  .تحقيق السلم واالستقرار الدائمين في عراق ما بعد داعش وبدعمحقوق اإلنسان 

 .لكما شكرو 


