
                  

 
 النساء العراقیات في ظل النزاعات المسلحة ومابعدھا

  ظلالتحالف المنظمات غیر الحكومیة لتقریر 
  شكال التمییز ضد المرأة (سیداو) في العراقتطبیق اتفاقیة القضاء على كافة أ حول

  
ً في بغداد شباط  ٥بتاریخ  اقامت شبكة النساء العراقیات بالتعاون مع منتدى االعالمیات العراقیات مؤتمرا

ً إلطالق  تقریر الظل تطبیق اتفاقیة القضاء على كافة اشكال التمییز ضد حول مدى التزام العراق ب صحفیا
یغطي فترة  ان التقریرالمعنیة بقضایا المرأة المنظمات غیر الحكومیة العراقیة  تعلناو (سیداو). المرأة

أول تقریر ظل عن أحوال المرأة العراقیة في ظل النزاعات المسلحة ومابعدھا، وھو  من الزمن عقد تتجاوز
مصادقة العراق منذ منظمات المجتمع المدني من قبل  ،إلى لجنة (سیداو) في األمم المتحدة في جنیف قدمی

  . ١٩٨٦عام في الاالتفاقیة  على

انغمرت في اعداده على مدار أكثر من عام، وبیّنت المشاركات في المؤتمر الصحفي عملیة اعداد التقریر 
ضمنھا شبكة بوبشكل تطوعي وتشاركي،  المنظمات غیر الحكومیة من مختلف انحاء العراق،العشرات من 

منظمات) وتجمع ال للعنف ضد المرأة  ٥منظمة) وتحالف نساء الرافدین ( ٨٠النساء العراقیات (أكثر من 
على ما ورد في التقریر الحكومي، وعلى الثالثة عشر ولھ وقد تم بناء فصمنظمة)،  ٢٢في كركوك (

  .حول اخر تقریر حكومي قدم لھا ١٩٩٨المالحظات الختامیة للجنة سیداو عام 

، حیث یتناول النساء العراقیات في ظل النزاعات المسلحة وما بعدھاأوضاع تقییم یركز التقریر على 
العنف ضد المرأة في المجتمع و ،)سیداوتفاقیة (یة المدى استجابة التشریعات الوطنمواضیع شتى منھا: 

النساء في مشاركة و ،األحوال الشخصیة والعالقات الزوجیةو ،االتجار بالنساء والدعارة، والعراقي
، وأوضاع النساء النازحات والمھجرات والمعتقالت ونساء األقلیات واألرامل ةیالسیاسالعملیة 

  والمعوقات والریفیات. 
  

ً للقوانین والتشریعات واآللیات على أرض الواقع واالجراءات الرسمیة، وتحدید  كما یقدم التقریر تقییما
نشاط منظمات  مواطن ضعفھا التي توّسع الفجوة في عدم المساواة بین الجنسین، ویبرز في الوقت نفسھ

المجتمع المدني في الرصد والمراقبة وحمالت المدافعة والضغط التي تقوم بھا حول التزام العراق تجاه 
حول النساء والسالم واألمن.  ١٣٢٥ مجلس األمن المرقم وقرار )سیداو(المواثیق الدولیة، وبشكٍل خاص 

الحظات الختامیة الجدیدة التي ستقدمھا سیداو) بشأن الم(توصیات مقترحة إلى لجنة  كما یحتوي التقریر
  شباط القادم.    ١٨الحكومي في یوم  العراق تقریر اللجنة عند مناقشة

  
على مستوى ویحدد التقریر توجھات منظمات المجتمع المدني المستقبلیة لتحقیق المساواة في الحقوق 

ً ووتمكین النساء  ،وتكافؤ الفرص لجمیع المواطنین دون تمییز ،التشریعات وفي الممارسات ً تعلیمیا سیاسیا
 ً لبناء نظام دیمقراطي وتنمیة  ،العدالة ونفاذ القانون مؤسسات نزاھةوضمان سیادة القانون و، واقتصادیا
  .واحترام حقوق اإلنسان التسامحوعلى أساس المواطنة  ینقائممستدامة 

  
 ٢٠١٤شباط  ٥بغداد 

  


