FOR IMMEDIATE RELEASE

لإلصدار الفوري
لێدوانی رۆژنامهوانی

لسن قانون مكافحة العنف األ ُ
ّ
سري
األمم المتحدة ترحب بدعم القيادة العراقية
ّ
بغداد ،العراق 6 ،أيار /مايو  - 2019تُرحّبُ األمم المتحدة ُ بدعم القيادة العراقية للخطوات الرامية إلى ّ
قانون لمكافحة العنف
سن
ٍ
األُسري الذي يحمي بالكامل الحقوقَ القانونيةَ لجميع ضحايا العنف األُسري ،ويمثّل رادعا ً يمنع إفالت ال ُجناة من العقاب .ويُحثّ
قانون يتماشى تماما ً والدستور العراقي.
المشرعون على تبنّي
ّ
ٍ
ع دعوةٍ في قصر الرئاسة في  5أيار /مايو 2019
وبرعاية وحضور فخامة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح ،عُقد اجتما ُ
قانون مكافح ِة العنف األُسري في مجلس النواب .وحضر االجتماع أيضا ً ك ٌّل من
إلخطار صانعي القرار بالحاجة إلى إقرار
ِ
السيدة األولى في العراق الدكتورة سرباغ صالح والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور بشير حدّاد والمديرة العامة لدائرة
تمكين المرأة باألمانة العامة لمجلس الوزراء الدكتورة ابتسام عزيز والسفير البريطاني في العراق السيد جون ويلكس ممثالً عن
مجتمع المانحين ،ودبلوماسيون آخرون ومسؤولون في األمم المتحدة.
وخالل كلمتها أمام االجتماع ،ر ّحبت الممثلة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس-بالسخارت
بدعم القيادة العراقية للقانون والدخول في مشاورا ٍ
تهدف إلى تعزيز ُمدخالت العديد من أصحاب الشأن.
ت
ُ

ُ
والمعايير والقواع ِد الدولي ِة لحقوق اإلنسان ،وبما
يتوافق
وقالت السيدة هينيس-بالسخارت في كلمتها "إننا نش ّج ُع سَ َّن قانو ٍن
ِ
ُ
ُ
يحظر جمي َع أشكا ِل العنف وسوء المعاملة داخل األسرة" .وعرضت الممثلة الخاصة المساعدةَ
يتماشى والدستور العراقي الذي
ُ
األكثر
ت
الفنيةَ من األمم المتحدة لمشروع القانون الذي أ ّكدت أنه سيكون متفقا ً تماما ً مع الدستور العراقي ويوفر الحماية للفئا ِ
ِ
ضعفاً.

****************

لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال :بالسيد سمير غطاس ،مدير المكتب اإلعالمي /المتحدث الرسمي

باسم بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) تليفون +964 790 193 1281 :بريد إلكترونيghattass@un.org :

أو التواصل مع المكتب اإلعالمي لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) على البريد اإللكترونيunami-information@un.org:

