
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

ن وبحسب توصيات الدورة الثامنة  للجنة  تير ن االخير اهم االنجازات المتحققة خالل السنتير

 : ي االسكوا وهي
ن
 -المرأة ف

ي 
ن والنهوض بواقع المرأة العراقية الت  التوصية أ. موائمة النشاطات  والخطط الوطنية  لتمكير

الهدف الخامس من اهداف التنمية المستدامة ورؤية تقيمها االطر المعنية بقضايا المرأة مع 

اتيجية مناهضة العنف   2030العراق  ، فضال عن الورش  2030-2018كما هو الحال مع اسي 

ي االمانة العامة لمجلس الوزراء . 
ن
ن المرأة ف  العمل المقامة واهمها ما تقوم به دائرة تمكير

ي الموضوع ه
ن
نا وهي اطالق وزارة التخطيط دراسة معنية التوصية ب:  نشير هنا اىل اهم ما تم ف

ي بالتعاون 
ي مؤتمر وطتن

ن
ات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة وتم عرض الدراسة ف بالمؤشر

ن المرأة  ، مع صدور قريب جدا لدراسة احصائية من قبل ذات  مع االمم المتحدة ودائرة تمكير

ي كل مؤسسات الدولة . 
ن
 الوزارة حول النوع االجتماعي ف

: الت ي مجال هذه التوصية واسع حدا نشير اىل اهمها وهي
ن
  -وصية ج : العمل ف

ن االمم المتحدة والحكومة العراقية متمثل بوزارة الخارجية  .1 ك بير
توقيع البيان المشي 

اعات ، نتج عن هذا  2017العراقية عام  ن ي بالحماية من العنف الجنسي اثناء الين
معتن

ن نقطة ارتكاز متمثلة بدا ن المرأة ثم كتابة خطة تنفيذ البيان حاليا االتفاق تعير ئرة تمكير

 طور التنفيذ . 

ي  2379صدور قرار مجلس االمن رقم  .2
بطلب من الحكومة العراقية هذا القرار معتن

بجمع االدلة وتوثيقها لجرائم تنظيم داعش ، وهناك فريق برئاسة اممية ونيابة عراقية 

ي العراق من ضمن مها
ن
ي بجمع لتنفيذ قرار مجلس االمن ف

م عمله قسم المرأة المعتن

 وثائق داعش للعنف الذي سلط عىل المرأة وخاصة المرأة االزيدية. 

ي وهو قانون  .3
 
ي مجلس النواب العراف

ن
تمت القراءة الثانية لقانون الناجيات العراقيات ف

 . ي ر للنساء الناجيات من عنف تنظيم داعش االرهابر  لجير الضن

وع مسودة ق انون الحماية من العنف االشي داخل اروقة مجلس التوصية د : ال زال مشر

ي لدورته الرابعة ينتظر اقراره. 
 
 النواب العراف

اتيجية مناهضة العنف ضد المرأة الثانية للمدة   2030-2018التوصية ـه :  تم تحديث االسي 

ي 
ن
اتيجية النهوض بواقع المرأة العراقية الثانية ، حالت احداث المظاهرات ف  وتكتب حاليا اسي 

ي تنفيذ اعالن وبيان 
ن
اكمالها قبل هذا الوقت وقدم العراق تقريره الخاص بالتقدم المحرز ف

ن +  وتقرير العراق السابع الخاص بتنفيذ اتفاقية سيداو وتقرير العراق الطوعي  25مؤتمر بكير

UPR  2000لسنة  138. مع انضمام العراق التفاقية حماية االم رقم  

ي لتنفيذ   1325ة الوطنية الثانية لتنفيذ قرار التوصية و: تم كتابة الخط
وتشكيل الفريق الوطتن



ن العام لمجلس الوزراء ، وقدم اىل  قرار مجلس االمن بثالث مستويات متقدمة وبرئاسة االمير

ي 
ي حول الخطة الوطنية االوىل بنقاط القوة والتحديات الت 

مجلس االمن تقرير العراق الوطتن

 .  تمت مواجهتها مع قياس االثر 

ي االصدار 
ن
التوصية ز: ال زالت الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة الثانية طور الكتابة ، تأخرت ف

ة المتعلقة بالمظاهرات. علما ان وحدات النوع االجتماعي  بسبب احداث العراق االخير

ن المرأة  ن وتمكير ن الجنسير ي كل مؤسسات الدولة لديها خطط تحقيق المساواة بير
ن
المتواجدة ف

 تنفيذها عىل مستوى المؤسسة التابعة لها .  تعمل عىل

ي هذه التوصية. 
ن
 التوصية ط : هذه الورقة تشير اىل اهم ما جاء ف

ي هذه التوصية وهي ورشة عمل اقامتها االسكوا 
ن
التوصية ي : لعلنا هنا نشير اىل اهم ما جاء ف

ي 
ي مشكورة مع النائبات العراقية وهي احتساب التكاليف االقتصادية  للعنف والت 

ن
 اقيمت ف

 احوال سياسية غير مستقرة  . 

 -ونود االشارة اىل :     

ي  .1
لسنة  73تشكيل اللجنة الدائمة العليا للنهوض بواقع المرأة العراقية باألمر الديوابن

ي  2917ولجنة النهوض بواقع المرأة الريفية لعام  2017
ن
ن المرأة ف وكذلك دائرة تمكير

 .  1325نفيذ قرار مجلس االمن االمانة العامة لمجلس الوزراء وفريق ت

ي النافذ والدائم لعام  / 49تفسير المحكمة االتحادية للمادة  .2
 
رابعا من الدستور العراف

ي  2005 ا ايجابيا لصالح المرأة بعد حراك سياسي نيابر والمتعلقة بالكوتا النسوية تفسير

ي   يسىع هذا الحرك اىل استثمار هذ التفسير من اجل ز 
يادة عدد وحكومي ومجتمع مدبن

ي باحتساب النساء الحاصالت عىل اصوات تنافسية 
 
ي مجلس النواب العراف

ن
النساء ف

 خارج اطار الكوتا. 

ي اللجنة للمطالبة 7استثمار فرصة تشكيل لجنة تعديل الدستور ووجود ) .3
ن
( نساء ف

ي السلطات التنفيذية والقضائية . 
ن
 بالكوتا النسوية ف

 

 

 التقديرللتفضل بالعلم ....مع 

 

 

 

ي                                                        
ى الزويتن  د. بشر



 لجنة النهوض بواقع المرأة العراقية  –العراق 


