
  

 

 

 

SPECIAL REPRESENTATIVE OF THE UNITED NATIONS SECRETARY-GENERAL FOR IRAQ 

 في العراق المتحــدةـل الخــاص لالمــين العــام لألمــم ثالممـ

 

 كما أعدت للتقديم
 

 كلمة الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة في العراق السيد يان كوبيش 
لمناهضة العنف القائم على النوع االجتماعياألنشطة ( يومًا من 16عند إطالق حملة )  

  2018تشرين الثاني  25 -أربيل
 

 معالي السيد نيجرفان بارزاني رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان،

 نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان، قوباد طالبانيمعالي السيد 

 سيادة القاضي بنكين قاسم رئيس مجلس القضاء،

 ،معالي السيد كريم سنجاري وزير الداخلية، معالي السادة الوزراء

 ،االمينة العامة للمجلس األعلى لشؤون المرأة معالي السيدة بخشان زنكنة

 ،وأعضاء السلك القضائي ن و والمحافظ ورؤساء الكتل النيابيةمعالي السيدات والسادة النواب 

 المرجعيات الدينية الموقرون،ممثلو 

 ،بين القطاعات المشتركعمل الفريق معالي أعضاء 

 ممثلو السلك الدبلوماسي الموقرون،

 ممثلو المجتمع المدني المحترمون،

 الضيوف الكرام، 

 زمالؤنا في األمم المتحدة،
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  االجتماعي النوع على القائم لمناهضة العنفيومًا من األنشطة  16حيث نحتفل بإطالق حملة يشرفني أن أكون هنا اليوم 

 تحت شعار "إسمعوني أنا أيضًا".

اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد وأود أن استهل مداخلتي باقتباس مأخوذ من رسالة األمين العام لألمم المتحدة بمناسبة 

 :المرأة

على كافة  إهانة معنوية لكافة النساء والفتيات، وهو وصمة عار "إن العنف ضد النساء والفتيات هو وباء عالمي. إنه 

مجتمعاتنا وعقبة كأداء في طريق التنمية الشاملة والمنصفة والمستدامة. ويمثل العنف ضد النساء والفتيات في جوهره داللة على 

االعتراف بالحق المتأصل للنساء في المساواة والكرامة. إنه من جانب الرجال في  إخفاقوهو  -االفتقار العميق إلى االحترام

 موضوع يتصل بحقوق اإلنسان األساسية.

تحت   ينعلى دعمنا للضحايا والمدافعالضوء النساء والفتيات إلنهاء العنف ضد  ( العالميةفلنتحد) حملة وفي هذا العام، تسلط

يكون الغرض إسمعوني أنا أيضًا(. وباتخاذه الللون البرتقالي لونًا للتضامن يوحد الجميع، : # لونوا العالم باللون البرتقالي)شعار 

إسمعوني أنا أيضًا( إرسال رسالة واضحة مفادها أن العنف ضد النساء والفتيات ينبغي أن ينتهى اآلن، ولنا # ) من الوسم

 نقوم به."لجميعًا دور 

 ،الضيوف الكرام

اإلقليم حكومة و  ةاالتحادي مستوى الحكومةالسنوات المقبلة بالغة الصعوبة بالنسبة للحكومتين الجديدتين؛ على و  األشهر ستكون 

ضمن  -سببتالجرائم الجسيمة التي ارتكبها تنظيم داعش الوحشي، والتي  أثرعلى حّد سواء؛ إذ سيتعين عليهما أن يتكيفا مع 

حياة الكثيرين، فيما تتحمل النساء على وجه الخصوص، العبء األكبر من ذلك األثر المدمر. وسيتعين لالدمار  -أمور أخرى 

عليهما ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة، والسعي لتحقق المصالحة المجتمعية والسياسية. وعليهما أيضا إدخال إصالحات 
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قليم كردستان. إالمطاف،  نهاية، في تلبي، من شأنها أن سياسية واجتماعية واقتصادية عميقة حتياجات الشعب في العراق وا 

احترام المرأة والرجل ومعاملتهما على قدم المساواة في الحقوق والفرص وحمايتهما ضد ب -وهي إصالحات يجب أن تبدأ بالتعليم

وتعزيز حقوقهن  وفي هذا الصدد، تعد حماية النساء والفتياتوالتقاليد الثقافية والدينية الضارة. الممارسات اإلقصاء والتحيز و 

 أمرًا بالغ األهمية أكثر من أي وقت مضى.  -اقتصادياً  بما في ذلك -وكذلك تمكينهن

 الضيوف الكرام،

م العنف ضد النساء والفتيات، وذلك من خالل اهتمام وسائل اإلعالالتحرش و في حين تزايد خالل الفترة الماضية الوعي حول 

إاّل أن وتيرة العنف ضد النساء  ،وسائط التواصل االجتماعي وحمالت الصحة العامة والبحوث االجتماعية وعمل النشطاء عبر

السلطات بوجود زيادة في عدد حاالت العنف التي ارتكبت ضد النساء خالل هذه السنة  أفادتبعد. فقد  تنخفضوالفتيات لم 

 حاجز صمتهن. لهو كسر النساء  على األغلببب ، حيث كان السةالماضي بالسنةمقارنة 

وعلى الرغم من الوعي المتزايد بشأن العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي والجهود الهامة المبذولة لمكافحته، 

وما فتئ العنف األسري يشكل  .من النساء والفتيات الالتي ما زلن يواجهن هذا االنتهاك المرّوع لحقوقهن هائلةالتزال هنالك أعداد 

النازحين في المخيمات.  أوساطذلك  ويشملهاجسًا خطيرًا؛ فالتقارير ماتزال تفيد باستمرار حاالت الزواج المبكر والزواج القسري، 

ش وال يزال العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في سياق الحرب ضد تنظيم داعش من المشكالت الكبيرة، وعلى الرغم من ذلك، يعي

 . الضحاياقلة االهتمام، والسياسات غير الفعالة، وعدم توافر الموارد الالزمة لدعم  بسببغبنًا واضحًا  الضحايا

، ما فتئنا نشهد تقدمًا مستمرًا. وأود هنا أن أشيد بعمل حكومة إقليم كردستان والمجلس األعلى لشؤون المرأة على الرغم مما تقدمو 

ليم كردستان العراق. فقد تم حّل المزيد من الحاالت المتعلقة بالعنف وغيره من االنتهاكات ضد ومنظمات المجتمع المدني في إق



  

 

 

 

SPECIAL REPRESENTATIVE OF THE UNITED NATIONS SECRETARY-GENERAL FOR IRAQ 

 في العراق المتحــدةـل الخــاص لالمــين العــام لألمــم ثالممـ

 

 كما أعدت للتقديم
 

 في. وألغى اإلقليم األحكام التي التزال موجودة في قانون العقوبات العراقي والتي تسمح بإصدار عقوبات أخّف المرأة، حاّل إيجابياً 

باحث حول كيفية جعل قانون مناهضة العنف األسري في إقليم كردستان العراق كما عّدل اإلقليم قوانين أخرى ويت ،جرائم الشرف

الدولية ومع احتياجات النساء. وقام صندوق األمم المتحدة للسكان بالتعاون مع المديرية العامة  متماشيًا بشكل أكبر مع المعايير

الخاص بضحايا العنف األسري واالنتهاكات  119 لمناهضة العنف ضد المرأة التابعة لوزارة الداخلية، بإنشاء الخط الساخن

 األخرى، وقد بدأ يستقبل بالفعل عشرات المكالمات يوميًا. 

 الكرام، الضيوف

تستدعي   التيجاالت الم كافةفي  هاتقوم األمم المتحدة في العراق، وال سيما الشركاء في المجال اإلنساني، بتعزيز مساعدت

 التدخل.

تقديم الدعم الى الفرق الجوالة والوحدات الثابتة   مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئينعلى سبيل المثال، تواصل و 

العنف الجنسي والعنف  لضحاياالُمنقذة للحياة   المساعداتلتوفير   DCVAWالتابعة الى مديرية مكافحة العنف ضد المرأة 

وقد قدم ، النساء والفتيات من الالجئات السورّياتقليم كردستان، بما في ذلك إميع انحاء في ج القائم على النوع االجتماعي

الشرطة والشركاء منتسبي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الدعم الفني وقام بتدريب موظفي مديرية مكافحة العنف ضد المرأة و 

 المتواجدة الدعم للمراكز القانونية بما في ذلك فرق المساعدة القانونية في مخيمات النازحين ويقدممن المنظمات غير الحكومية، 

 مركزاً  130من خالل  خدماته، UNFPA صندوق األمم المتحدة للسكان . ويقدمثالث محافظات في إقليم كردستان في أرجاء

 العنف القائم على النوع االجتماعي. لضحاياجتماعي اال -والدعم النفسي الفردية الحاالت التعامل معذلك  ويشمل، للمرأة
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عملها في  )آلية التحقيق الخاصة التابعة لألمم المتحدة للتعامل مع جرائم داعش ( UNITAD  أسابيع 3منذ وأخيرًا، باشرت 

الطائفة األيزيدية التي  قضية جدول األعمال ستتصدرالتي  الضحاياقضايا ومن بين  .العراق، بما في ذلك إقليم كردستان

 .داعش بسياسات اإلبادة الجماعيةتنظيم  ااستهدفه

ناديا مراد والدكتور دينيس موكويجي على حملتهما  الناشطة، كل من 2018نوبل للسالم لعام  بجائزةن هنا أن أهنئ الفائزي  أود و 

 .إلنهاء استخدام العنف الجنسي كسالح في الصراع المسلح

 ،الكرام الضيوف

إنني أشجع الكيانات السياسية على ضمان المشاركة هنا، ف ومن امرأة في برلمان إقليم كردستان. 34 تخابأن أشهديسرني أن 

يحتذى به حينما  مثاالً السابق قليم اإل رلمانوقد كان ب الكاملة للمرأة في العمليات السياسية إلقليم كردستان.و والهادفة  المتساوية

 مجلس وزراءتشكيل  كذلك سيتم . وقريباالبرلمان رئيس منصبي نائبأحد مرأة إ تشغل أن على لتنصعمل على تعديل أنظمته 

الرفيعة األخرى في  والمناصبفي المناصب الوزارية  ءاتوالكفو ات إقليم كردستان، ونأمل أن يتم تعيين العديد من النساء القادر 

  إدارة اإلقليم.

 الكرام،الضيوف 

ملتزمة بمساعدة النساء  –بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق  واليةالى  استناداً  –المتحدة في العراق أسرة األمم ستبقى 

 سرألُ ا فيما يخص، وال سيما اً اقتصادي هنتمكين، بما في ذلك تطلعاتهنوتحقيق  مساواتهنو العراقيات في تعزيز وحماية حقوقهن 

 وجدول األعمال الخاص 1325 قرارال بخصوص خطة العمل الوطنية تنفيذ المضي قدمًا فيفي ومساعتهن  ،نساء تعيلهاالتي 

 حشدوستقوم البعثة بتوسيع  والسالم واألمن. المرأةوجدول أعمال  النوع االجتماعيالعنف الجنسي والعنف القائم على أساس ب
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والتي  معنية بالمساواة بين الجنسينالدولية المجموعة البما في ذلك من خالل  ،الدعم من المجتمع الدولي والمانحين المحتملين

 في بغداد.العاملة بين السفارات  ُشكلت مؤخراً 

 

 صغائكم. إعلى حسن  شكراً و 


