
 

                                                
     

 
 

 بيان صحفي

 

 حكومة العراق واألمم المتحدة تطلقان االستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في العراق

 
العراق اليوم في أطلقت الحكومة العراقية واألمم المتحدة  -2018كانون األول/ديسمبر  9بغداد، العراق، 

االستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، في خطوة هامة نحو تحقيق حقوق النساء. وتوفر هذه 
جراءات ملموسة تهدف إلى إاتخاذ في  ارر قال وانعوص ون رتكز عليه السياسيياالستراتيجية اطارا عاما 

كل األطراف  اعتمادويضفي وحماية الناجيات من العنف.  ،العنف ضد النساء والفتيات الحيلولة دون وقوع
اتخاذ بدة حق واألمم المتاهذه االستراتيجية الوطنية المطورة حكومة العر الصفة الرسمية على  ذات المصلحة

  .في هذا المجال اإلجراءات الالزمة



 

                                                
     

 
 

واألمين العام لمجلس وحضر فعالية اطالق االستراتيجية كل من السيدة األولى للعراق، سرباغ صالح، 
وأعضاء  ء،ووزرا ،عزيز مالوزراء، الدكتور مهدي العالق، والمدير العام إلدارة تمكين المرأة، الدكتورة ابتسا

 ،والمنظمات غير الحكومية الدولية ،والمجتمع المدني ،وأعضاء المجلس األعلى للقضاء ،البرلمان
وبرنامج األمم المتحدة  ،العراق )يونامي( ةلمساعددة المتح ن عن بعثة األمميباإلضافة إلى ممثل ،ودبلوماسيون 
النرويج والسويد. يراتيجية بدعم من سفارتي ممكلتتالق االسطللسكان. وتم إ  

ية، السيدة أليس والبول، خالل كلمتها سياسللشؤون ال لألمين العام لألمم المتحدة نائب الممثل الخاص توقال
". المرأة في عيش حياة خالية من العنف وق مالئم للتفكير والتحدث بشأن حقاليوم هو يوم ": الفعاليةفي 

بمثابة أداة هامة للحكومة العراقية للوفاء بإلتزامتها الدولية في مجال الوطنية ستكون اإلستراتيجية " :وأضافت
تفاقية القضاء على جميع أشكال ال ،النوع االجتماعي، بما فيها أهداف التنمية المستدامة  ،عنف ضد المرأةوا 

 ".بشأن المرأة والسالم واألمن ومنهاج عمل بكين 1325وقرار مجلس األمن الدولي رقم 
 

"إن هذه  :روجنمي سو ير و أولور دكت، الفي العراق صندوق األمم المتحدة للسكان ممثلمن ناحيته قال 
تضيف إلى التقدم الملحوظ خالل السنوات  فهي ،االستراتيجية هي انتصار آخر للنساء والفتيات في العراق

القليلة الماضية. إن صندوق األمم المتحدة للسكان فخور بعمله مع حكومة العراق لتطوير هذه االستراتيجية 
 من خالل توفير القدرات الفنية والخبرة".

اعتماد  عدمل مث ةجازات في مجال حماية وتمكين المرأة، ال تزال هناك تحديات كبير نوعلى الرغم من اال
 تحقيق مسيرةنون يعيق اقانون حماية األسر من العنف المنزلي. إن تأخير الموافقة على هذا القالبرلمان ل

 وبناء السالم. وكذلك التنمية الوطنية الشاملةالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 
 



 

                                                
     

 
 

، بما في ذلك القيادات السياسية الجديدة إن األمم المتحدة تؤكد التزامها في دعم ومشاركة الحكومة العراقية
 منح األولوية للتشريعات ذات الصلة في البرلمان الجديد.لالعليا ومجلس النواب، 

 
 

 اإلعالمي/ المتحدث الرسمي مكتبلمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بالسيد سمير غطاس مدير ال
 باسم بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( 

   un.orgasstghat@ بريد اليكتروني:  1281 193 790 964+تليفون: 

 
 

صندوق األمم المتحدة للسكان: العمل من أجل عالم يكون فيه كل حمل مرغوبا فيه وكل والدة آمنة، ويحقق فيه كل شاب وكل 
 smoussa@unfpa.org التواصل مع القسم اإلعالمي، اآلنسة سلوى موسىللمزيد من المعلومات، يرجى  شابة إمكاناتهم

 
 

للشؤون السياسية واالنتخابيةكلمة السيدة أليس وولبول نائبة الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة   
 إعالن االستراتيجية الوطنية للتصدي للعنف ضد المرأة

2018كانون األول  9  
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