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كلمة الممثلة األممیة الخاصة في العراق السیدة جینین ھینیس-
بالسخارت خالل المؤتمر الدولي السنوي الثاني عشر، "الیوم
اإلسالمي لمناھضة العنف ضد المرأة"، والذي تنظمھ مؤسسة
الحكیم الدولیة في بغداد – 19 أیلول/ سبتمبر 2020

البريد اإللكتروني طباعة  حجم الخط   

،السیدات والسادة
.صبحكم هللا بالخیر. أنا سعیدة بلقائكم. الیوم يوم مھم
يشرفني أن أشارك معكم في الیوم اإلسالمي الثاني عشر
لمناھضة العنف ضد المرأة. وأشكر مؤسسة الحكیم الدولیة
على ھذه المبادرة التي تؤكد موقفنا المشترك بأن العنف
.ضد المرأة بكل أشكاله غیر مقبول وال يمكن تبريره

ولألسف، فإن العنف ضد النساء والفتیات واقع يومي قاسٍ. وسوف نستمع بعد قلیل إلى ناجیات من أعمال ال توصف من العنف المتصل بالنزاعات
.التي اتسم بھا تاريخ العراق الحديث بشكل مأساوي
ومن المحزن في العراق وفي أماكن أخرى، أن يكون العنف ضد المرأة أمراً شائع الحدوث ُيرى بشكل أكثر حدة في السیاق المنزلي: وسوف أركز
.في كلمتي الیوم على ھذه األزمة الصامتة وجھود معالجتھا
.لألسف إلى تفاقم اللجوء إلى العنف في المنازل COVID-19 حیث أدت التدابیر التي تم وضعھا للتصدي لالنتشار السريع لفیروس
وفي شھر أبريل/نیسان 2020 دعا األمین العام لألمم المتحدة، أنطونیو غوتیريش، جمیع الدول لئال تغض الطرف عن ھذه األزمة، بل إعطاء األولوية
وقال: لدينا جمیعاً مسئولیة مشتركة إلنھاء العنف ضد النساء بكافة أشكاله. قبل .COVID-19 لحماية النساء واألطفال كجزء من االستجابة لفیروس
.الجائحة وأثنائھا وبعدھا
وفي وقت الحق من شھر أبريل/نیسان، في خضم تقارير مقلقة حول زيادة العنف الجنساني والعنف المنزلي في أنحاء العراق، التقیت بالتجمع
.البرلماني النسائي ومستشارين لرئیس الوزراء
وناقشنا الخطوات المطلوبة بشدة لضمان استمرار إمكانیة الوصول للحماية المناسبة وخدمات الدعم والتأكد من أن مرتكبي ھذه األعمال لن يفلتوا
.من العقاب
وفي نفس الوقت، رحبنا بااللتزامات التي قطعھا رئیس مجلس القضاء األعلى التي تؤكد بأنه ال مبرر قانوني للعنف المنزلي. وقد الحظنا أيضاً أنه
.بإمكان الضحايا التقدم بالشكاوى عبر الھاتف والحصول على استجابة سريعة من الشرطة
.وفي ھذا السیاق، أود أيضاً اإلشادة بجھود الحكومة لتشريع قانون يھدف إلى حماية كافة أفراد األسرة من العنف المنزلي
.كما نقدر جھود واھتمام كل من رئیس الوزراء ورئیس الجمھورية. ونتطلع اآلن إلى المداوالت البرلمانیة تحت قیادة رئیس مجلس النواب
.إن إصدار قانون يوائم الدستور العراقي ويلتزم بالمعايیر واألعراف الدولیة ويكون مكمالً لمبادئ الشريعة ھو أمر ذو قیمة كبیرة
ويحمل تَفُھم أن القانون ال يھدف فحسب إلى حماية النساء والفتیات من العنف المنزلي، بل كافة أفراد األسرة األكثر ضعفاً نفس القدر من األھمیة،
.ويشمل ذلك الرجال واألوالد وكبار السن وذوي االحتیاجات الخاصة والعمالة المنزلیة
ختاماً، سیداتي سادتي، أود أن أستذكر الكلمات التي قادت لوالدة األمم المتحدة من 75 عاماً والتي ساعد الوفد العراقي في تشكیلھا كأحد
.األعضاء المؤسسین للمنظمة
نحن نعمل كل يوم جنباً إلى جنب لكي "نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق األساسیة لإلنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق
."متساوية" و"أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعیش معاً في سالم
وال تزال ھذه الكلمات حقیقیة الیوم كما كانت عام 1945. دعونا نحترم ھذه الكلمات من خالل عملنا المشترك إلنھاء العنف ضد المرأة والعنف بكافة
.أشكاله
.شكراً لكم

معلومات إضافیة
UNAM

https://www.uniraq.org/media/k2/items/cache/69ad29e4df2e3aa8e2be38a34afb405e_XL.jpg
https://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=12867:19-2020&Itemid=559&lang=ar#
https://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=12867:19-2020&Itemid=559&lang=ar#
https://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=12867:19-2020&Itemid=559&tmpl=component&print=1&lang=ar
https://www.uniraq.org/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&template=jm-news-portal&link=6e1c112df878fd664aa5a9a96755de13d650005f&lang=ar

