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تــم عقــد مؤ�ــر املجتمع املد� ملتابعة خطــة العمل الوطنية الثانية للعراق (NAP)  لقرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم  ١٣٢٥ 
(UNSCR) للمــرأة والســالم واالمــن يف ضوء أجندة املرأة والســالم واألمن ووباء كورونــا COVID-19 وبتاريخ ٢٦ أيلول ٢٠٢٠ يف بغداد 
¨شاركة أك¦ من ٦٥ ممثالً عن منظ¤ت املجتمع املد� (CSOs)  ومؤسسات الحكومة العراقية. تم تنظيم املؤ�ر من قبل تحالف ١٣٢٥ 
ــل االتحــاد األورو© مــن خــالل  ــن قب ــدد للنســاء" املمــول م ــادرة النســوية األورو-متوســطية يف إطــار مــرشوع "م ــن املب وبدعــم م
الصنــدوق االئتــ¤� اإلقليمــي لالتحــاد األورو© واملتمثــل بصنــدوق مــدد التابــع لالتحــاد األورو©. شــاركت يف رعايــة االجتــ¤ع بعثــة 
ــة  ــر خطــة العمــل الوطني األمــم املتحــدة ملســاعدة العــراق (يونامــي). كان الهــدف الرئيــيس هــو متابعــة التقــدم املحــرز يف تطوي
اىل  باالضافــة  وتنفيذهــا.  الخطــة  تبنــي  ودعــم   ٢٠٢٠ شــباط  يف  املــد�  للمجتمــع  الوطنــي  املؤ�ــر  منــذ  الثانيــة 
ذلــك �ــت مناقشــة تأثــÆ جائحــة كورونــا Covid-19 عىل النســاء وتم ذكــر رشح عن توصيات ألجراءات حساســة للنــوع االجت¤عي يف 

االستجابة الوطنية.

قــدم االجتــ¤ع منصــة لحــوار مفتــوح وبنــاء بــÊ منظــ¤ت املجتمــع املــد� والشــبكات والتحالفــات الرئيســية واملنظــ¤ت املجتمعيــة 
املشــاركة مــن مختلــف محافظــات العــراق ومــن بــÊ هــذه الكيانــات لدينــا شــبكة النســاء العراقيــات ،شــبكة صوتهــا و شــبكة التنميــة 
املســتدامة و شــبكة املســتقبل للدÍقراطيــة العراقيــة و ودائــرة �كــÊ املــرأة  العراقيــة يف  األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء وممثلــون 
عــن دائــرة املنظــ¤ت غــÆ الحكوميــة وقســم السياســات ومديريــة ح¤يــة األرسة والطفــل والرشطــة املجتمعيــة يف وزارة الداخليــة 

واملفوضية العليا لحقوق اإلنسان  وكذلك ممثلÊ من املحافظات واملجالس املحلية.

رحبــت املنســقة تحالــف ١٣٢٥ الســيدة ســوزان عــارف باملشــاركÊ بعــد النشــيد الوطنــي العراقــي يف االفتتــاح وأعربــت عــن امتنــان 
تحالــف ١٣٢٥ للمبــادرة النســوية األورو-متوســطية باالضافــة اىل االتحــاد األورو© وصنــدوق االتحــاد األورو© مدد وبعثــة األمم املتحدة 
ملســاعدة العراق عىل دعمهم املســتمر لتحالف ١٣٢٥ وعملهم املهم يف متابعة خطة العمل الوطنية العراقية ١٣٢٥. وســلطت الســيدة 
عارف الضوء عىل بعض اإلنجازات الرئيسية للتحالف ١٣٢٥ يف تطوير وتنفيذ خطة العمل الوطنية األوىل ١٣٢٥ ثم قامت باالشارة للحضور 
بالهــدف مــن االجتــ¤ع وهــو مناقشــة التقــدم املحرز يف املســودة الثانيــة لخطة العمــل الوطنية ١٣٢٥ يف ضــوء توصيات املؤ�ــر الوطني 
للمجتمــع املــد� يف شــباط ٢٠٢٠ واالســتجابة ألزمــة كورونا COVID-19 باإلضافــة إىل دور املجتمع املد� واملجتمعــات املحلية يف دعم 

تنفيذ خطة العمل الوطنية الثانية للعراق ١٣٢٥.

عــّربت املديــرة العامــة لدائــرة �كــÊ املــرأة يف االمانــة 
العامــة ملجلــس الــوزراء الدكتــورة ابتســام عزيــز عــن 
تقديرهــا لتحالف ١٣٢٥ لجهودهم املســتمرة يف متابعة 
وتنفيــذ خطــة العمــل الوطنية ١٣٢٥. وأكــدت أنه " تم 
تشــكيل فريــق مــن دائــرة �كــ� املــرأة لتنســيق 
تطويــر خطــة العمــل الوطنيــة كجــزء مــن السياســة 
الوطنية الشاملة لتمك� املرأة العراقية    (٢٠٢١-٢٠٢٤) بناًء 

عىل توصيات مؤ�ر أربيل للمجتمع املد�".

وقــد رحبــت املستشــارة االقــدم للنــوع االجت¤عــي يف بعثــة األمــم 
املتحــدة ملســاعدة العــراق الســيدة عايــدا موÍــا باملشــاركÊ مــن خــالل 
ــذ  ــة املســتمر لتنفي ــم البعث ــىل دع ــدت ع ــت. وأك ــرب اإلنرتن مشــاركتها ع
ــددت  ــف. وش ــل التحال ــىل عم ــت ع ــة ١٣٢٥ وأثن ــل الوطني ــة العم خط
الســيدة موÍــا عــىل اإلشــارة ايجابــاً أن آراء واهت¤مــات املجتمــع املــد� 
قــد تــم االســت¤ع إليهــا وأن الحــوار بــÊ الحكومــة واملجتمــع املــد� كان 
والتعــاون يف  التنســيق  الــرضوري وجــود  ملــن  "انــه  مثمــر.  حــوار 
الرصــد واإلبــالغ عــن خطــة العمــل الوطنيــة والسياســة الوطنيــة لتجنــب 
ازدواجيــة الجهــود. يســعدنا أن نشــ£ اىل ان دائــرة �كــ� املــرأة تنســق 
ــتحق  ــر يس ــذا أم ــال وه ــذا املج ــة يف ه ــراف املختلف ــع االط ــود م الجه

الثناء ويجب دعمه."



قدمت الدكتورة ابتســام عزيز وفريقها عرضا مفصال للسياســة الوطنية لتمكÊ املرأة العراقية (٢٠٢١-٢٠٢٤) خالل الجلســة األوىل وهي 
إطــار عــام ومظلــة لجميــع الربامــج املخصصــة للمــرأة العراقيــة  لتلبيــة احتياجاتهــا ودعمهــن مــن ناحيــة حقــوق االنســان. تهــدف 
ــك  ــتدام. وبذل ــامل ومس ــÊ وش ــاÚ رص ــار مؤسس ــا بإط ــرأة وتزويده ــة بامل ــة الخاص ــج الوطني ــط والربام ــد الخط ــة إىل توحي السياس
ســتعمل السياســة عــىل االرتقــاء بالعمــل املؤسســاÚ الــذي يلبــي املتطلبــات واملعايــÆ الدوليــة لتحقيــق ßــوذج متقــدم يف العــاÝ العــر© 
واملنطقــة و¨ــا يضمــن ايفــاء العــراق أللتزامتــه الدوليــة وفــق االتفاقيــات واملعاهــدات والقــرارات. ســتعمل السياســة الوطنيــة أيًضــا 

عىل تسهيل املتابعة وعملية الرصد والتقييم كمظلة لض¤ن التنفيذ الفعال.

يوفــر صــورة واضحــة آلليــة التنفيــذ وتوزيــع األدوار مــن خــالل مــؤرشات قيــاس األداء وضمــن إطــار زمنــي محــدد. باالضافــة اىل ذلــك 
يوجد تصور للتنسيق بÊ أصحاب املصلحة الوطنيÊ وكيانات التنفيذ املحلية والجهات الداعمة الدولية واإلقليمية.

ــل األنشــطة ذات  ــك تسلســل �وي ــÆ واضحــة ¨ــا يف ذل ــل عــىل أســاس معاي ــات التموي ــم وضــع مصــادر وآلي ــك يت ــة اىل ذل باالضاف
األولويــة وتحديــد األطــراف املســؤولة عــن التنفيــذ بالرشاكــة مــع أصحــاب املصلحــة. تشــمل مصــادر التمويــل املخصصــات الحكوميــة 
ضمــن امليزانيــة االتحاديــة العامــة للدولــة وإنشــاء صنــدوق ائتــ¤� لسياســة �كــÊ املــرأة يتــم �ويلــه مــن خــالل مســاهمة مــن 
الحكومــة العراقيــة مخصصــة مــن امليزانيــة العامــة للدولــة والجهــات املانحــة الدوليــة والســفارات ووكاالت األمــم املتحــدة ذات الصلــة 
باالضافــة اىل القطــاع الخــاص والجهــات املانحــة املحليــة. تتضمــن السياســة الوطنيــة أيًضــا خطــة إعالميــة تــرشح السياســة للجمهــور 

,وتربز الجوانب املهمة لعملية التنفيذ.

ان الركائــز األساســية التــي تقــوم عليهــا السياســة 
مســتمدة مــن أجنــدة املــرأة والســالم واألمــن وتغطــي 
مجــاالت املشــاركة والح¤يــة والوقايــة واالنتعــاش 
االقتصــادي بينــ¤ يظــل إلغــاء الترشيعــات التمييزيــة 
هــذه  أنحــاء  جميــع  يف  تتجــىل  شــاملة  قضيــة 
املجــاالت. يعتمــد إطــار التنفيــذ عــىل مبــدأ التخطيــط 
ــار  ــم عــىل الهــدف. يأخــذ هــذا اإلطــار يف االعتب القائ
مــوارد وقــدرات الجهــات املعنيــة بالتنفيــذ ,واملســاواة 
يف توزيــع األنشــطة حســب املحافظــات والفئــات 
الضعيفــة مــ¤ يتيــح التوطــÊ (محليــة العمــل). وهــذا 

جلســة   خــالل  تقديرهــم  عــن  املشــاركون  أعــرب 
ــد�  ــع امل ــات املجتم ــريف توصي ــىل النظ ــات ع املناقش
الصــادرة عــن املؤ�ــر الوطنــي للمجتمــع املــد� الــذي 
ــودة  ــا يف مس ــل وذكره ــباط ٢٠٢٠ يف أربي ــد يف ش عق
السياســة الوطنيــة وخطــة تنفيذهــا. دعــم املشــاركون 
ــه السياســة يف  باإلجــ¤ع األســاس املنطقــي اذي تحمل
الســالم   املــرأة  أجنــدة  مــن   املســتمد  و  فحواهــا 
والــذي يعطــي إطــاًرا أوســع لتنفيــذ حقــوق املــرأة مــع 
احــرتام كل مــن ركائــز قــرار مجلــس األمــن ١٣٢٥ 
والســياق الخــاص بالعــراق. أكــد ممثلــو املجتمــع 
 Êاملــد� ويف هــذا الصــدد عــىل اهميــة الحــوار بــ
أن  عــىل  وشــددوا  املــد�  واملجتمــع  الحكومــة 
ــات  ــم املجتمع ــة ه ــذه السياس ــن ه ــتفيدين م املس
ــم.  ــة له ــتبقى االولوي ــراً وس ــ¦ فق ــاً واألك ــ¦ ضعف األك
ــن  ــاء م ــىل الثن ــة ع ــة الوطني ــج السياس ــي منه وحظ
قبــل املؤ�ــر حيــث "يوّحــد كل الجهــود يف هــذا 
املجــال املبذولــة مــن قبــل املؤسســات الحكوميــة 
ومنظــ¤ت املجتمــع املــد� واملنظــ¤ت اإلقليميــة 
ــا  ــرأة ودعمه ــع امل ــوض بواق ــن أجــل النه ــة م والدولي

و�كينها وتعزيز دور النساء يف املجتمع ".

 السياسة الوطنية لتمكين النساء العراقيات (٢٠٢١-٢٠٢٤)   

 

نظــرت السياســة الوطنيــة لتمكــÊ املــرأة العراقيــة يف توصيــات مؤ�ــر 
املجتمع املد� يف شباط ٢٠٢٠ يف أربيل.

ــي  ــز الت ــذ يف السياســة ¨راجعــة وجمــع الركائ أعتمــدت خطــة التنفي
ــاش  ــة واالنتع ــة والوقاي ــاركة والح¤ي ــاالت: املش ــع املج ــاول جمي تتن

االقتصادي باالضافة اىل الترشيعات.

ــة  ــم التوصي ــم التــي ت ــة الرصــد والتقيي ــز واضــح عــىل آلي ــاك تركي هن
بهــا خــالل مؤ�ــر شــباط بنــاًء عــىل توصيــات التقريــر الوطنــي حــول 

خطة العمل الوطنية األوىل.

تتضمن السياسة خطة إعالمية ذات أهداف وإجراءات واضحة.

ــل املــوىص  ــÊ مصــادر التموي ــل واضحــة تجمــع ب ــات �وي ــاك آلي هن
ــم  ــاص والدع ــاع الخ ــة والقط ــة الدول ــة وميزاني ــود الوزاري ــا: الجه به

الدويل.

حصلــت املديريــة عــىل الثنــاء لقيادتهــا يف تطويــر السياســة الوطنيــة 
ــع  ــ¤ت املجتم ــات ومنظ ــع املحافظ ــتمر م ــال واملس ــيق الفع وللتنس

املد�.

•  

•  

•  

•  

•  

•  

االستنتاجات



ــوق اإلنســان  ــا لحق ــة العلي ــن املفوضي ــي م ــن الحلف ــس والســيدة فات ــت كوركي ــا الســيدة ويلي ــي أدارته ــة الت خــالل الجلســة الثاني
والســيدة فريــال الكعبــي مــن ســكرتارية تحالــف ١٣٢٥ تم مناقشــة تأثÆ جائحة كورونــا Covid-19 عــىل املجتمع برمته وعىل النســاء 
خصوصــاً وكيفيــة ضــ¤ن اســتجابة شــاملة تراعــي النــوع االجت¤عــي لهــذه األزمــات يف الربامــج الوطنيــة. ان حــوايل ٧٠ ٪ مــن العــ¤ل 
الذيــن يتعرضــون بشــكل كبــÆ للفــÆوس يف القطــاع الصحــي واالجت¤عــي وخدمــات التنظيــف وخدمــات املســاعدة الشــخصية هــم 
ــا  ــا ملنظمــة الصحــة العامليــة  . يضــع فقــدان فــرص الحصــول عــىل الدخــل  وإغــالق املــدارس والحجــر املنــزيل عبئً مــن النســاء وفًق
ــا مــن املســؤوليات غــÆ املتكافئــة يف املنــزل وعــدم املســاواة يف الوصــول إىل ســوق  ــا عــىل عاتــق النســاء الــالò يعانــÊ تقليديً إضافيً
العمــل الرســمي. تصاعــد العنــف ضــد النســاء والفتيــات وخاصــة العنــف املنــزيل بســبب اجــراءات اإلغــالق والــذي ادى اىل تعليــق 
ــي يجــب  ــÆ واإلجــراءات الت ــات للتداب ــوا توصي ــراق وقدم ــش املشــاركون الوضــع يف الع ــة. ناق ــات إضافي ــق صعوب ــات و خل الخدم

مراعاتها وإدراجها يف السياسة الوطنية لتمكÊ املرأة العراقية كمظلة لجميع الربامج الوطنية املخصصة للمرأة العراقية.

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•

  

•  

جائحة كورونا واثره على النساء

توصيات ل£جرائات المتعلقة بفايروس كورونا Covid-19 في السياسة الوطنية

ا¨نعاش االقتصادي

ــي  ــوع االجت¤ع ــالت الن ــق تحلي تطبي
مــن  التعــايف  اجرائــات  تبنــي  يف 
ــار  ــن اآلث ــم م ــا والتعل ــÆوس كورون ف
الســلبية لألزمــات املاليــة واالقتصاديــة 

املاره سابقاً عىل النساء.

ــادي  ــايف االقتص ــات التع ــناد اجرائ إس
عــىل  مبنــي  تقييــم  إىل  واإلعانــات 
النــوع االجت¤عــي لتأثــÆ الوبــاء ¨ــا يف 
تفرضهــا  التــي  الحواجــز  ذلــك 
والقوالــب  االجت¤عيــة  األعــراف 
النــوع  عــىل  املبنيــة  النمطيــة 

االجت¤عي عىل املرأة.

معالجــة مســألة القطــاع غــÆ الرســمي 
 õأد حــد  يف  النظــر  خــالل  مــن 
كفايــة  ومؤهــل  لألجــور  مناســب 
ــي  ــ¤ن االجت¤ع ــىل الض ــول ع للحص
 Æغــ الع¤لــة  أشــكال  لجميــع 

القياسية.

خدمــات  يف  واالســتث¤ر  التخطيــط 
التكلفــة  ميســورة  األطفــال  رعايــة 

وÍكن الوصول إليها.

ــاع نســب  ــار ارتف ــرض االعتب االخــذ بن
ــا  ــÆوس كورون ــن ف ــÆ م ــة كتأث البطال
وخطــة الدعــم املــايل لــألرس التــي 
تعولهــا نســاء واألمهــات العازبــات 
االحتياجــات  ذوي  واألشــخاص 

الخاصة.

تأمــÊ ضــ¤ن الوصــول إىل الوظائــف 
والصحيــة  االجت¤عيــة  والح¤يــة 

لالجئات والنازحات.

الحماية والوقاية

ــم  ــل منتظ ــÆ تحلي ــرة توف ــىل الدائ ع
للنــوع االجت¤عــي ليتــم دمجــه يف 
واالســتجابة   Úاملؤسســا التأهــب 
األزمــة  بعــد  مــا  وفــرتة  لألزمــة 
االســتجابة يف  املســاواة يف   Êلتحســ
مجــال الرعايــة الصحيــة والوقايــة مــن 

العنف ضد النساء والفتيات.

ضــ¤ن الوصــول إىل خدمــات الرعايــة 
ــاء  ــة أثن ــية واإلنجابي ــة الجنس الصحي
جائحة كورونا Covid-١٩ للنساء من الفئات 
يف  النازحــات  مثــل  ضعفــاً  األكــ¦ 

القرى واملناطق النائية.

ــم  ــات الدع ــتمرارية خدم ــ¤ن اس ض
املســاعدة  وخطــوط  النفــيس 
واالستشــارات القانونيــة عــرب اإلنرتنــت 
النســاء  ضــد  العنــف  لضحايــا 
والفتيــات أثنــاء فــرتات حظــر التجــول 
ومــا بعدهــا عــىل املســتويÊ الوطنــي 
فــور  املعلومــات  ونــرش  واملحــيل 

توفرها.

الح²ية القانونية

التعامــل مــع قضايــا العنــف ضــد 
ــبة  ــة بالنس ــات كأولوي ــاء والفتي النس
 Æالحكوميــة ملعالجــة تأثــ Æللتدابــ
ــون  ــرح قان ــاء وط ــىل النس ــا ع كورون
العنــف األرسي عــىل وجــه الرسعــة 
 Æــ ــاذ تداب ــن اتخ ــد م ــراره  والتأك الم
وتخصيــص  الفــور  عــىل  الح¤يــة 

املوارد.

المشاركة

تعزيــز مشــاركة املــرأة يف صنــع القــرار 
املرتبط بأزمة كورونا COVID-19  يف جميع 
والتعليــم  (الصحــة  املجــاالت 

والسياسة).

ــات.  ــرأة يف إدارة األزم ــز دور امل تعزي
يجــب  الهــدف  لهــذا  اجــل  ومــن 

:Úالقيام باال

 Êيتعــ التــي  اإليجابيــة   Æالتدابــ
يف  املــرأة  �ثيــل  لزيــادة  اتخاذهــا 
ــي  ــة الت ــرار الوطني ــع الق ــاكل صن هي
 ١٩-COVID تتعامل مع  وباء كورونا
لضــ¤ن �ثيــل نــرضة متســاوية يف 
النــوع االجت¤عــي يف قــرارات الرعايــة 

الصحية.

تتــم استشــارة املنظــ¤ت النســوية 
يف  وتوصياتهــا  تحليالتهــا  وأخــذ 
قــرارات  اتخــاذ  عنــد  االعتبــار 

االستجابة للوباء.



ناقشــت الجلســة الثالثــة التــي أدارتهــا الســيدة بتــول الداغــر الجهــود التــي تبذلهــا منظــ¤ت املجتمــع املــد� يف توطــÊ خطــة العمــل 
الوطنيــة ١٣٢٥ والتحديــات التــي تواجــه تنفيذ األنشــطة. وكان هنالك مدخالت من قبل الســيدة منســقة شــبكة النســاء العراقيات  أمل 
كبــايش والســيدة منــى الهــاليل والســيدة ســوزان صفــر والســيد منــاف العــا� مــن تحالــف ١٣٢٥ والســيدة نــور نبــي مــن منظمــة 

منتدى نساء األقليات.

أثــار املتحدثــون تحديــات مختلفــة تقــف امــام تنفيــذ 
الخطــط واالســرتاتيجيات املرتبطــة باحتياجــات املــرأة 
السياســية  اإلرادة  إىل  االفتقــار  وهــي  وحقوقهــا 
مرتكبــي  ملعرفــة  األرسي  العنــف  قانــون  لتكييــف 
جرائــم النــوع االجت¤عــي وخاصــة العنــف الجنــيس. يف 
 Æهــذا الصــدد عــىل ســبيل املثــال ال تــزال التدابــ
واآلليــات لتعويــض الناجــÊ مــن اإليزيديــات مــن 
العنــف الجنــيس غــÆ متوفــرة. إن دور الربملانيــات 
ــاون املنظــ¤ت  ــة. إن تع ــق هــذه الغاي حاســم لتحقي
النســوية مــع النســاء  الربملانيــات  لدعــم وتعزيــز 

هذه القضية أمر أسايس.

الخطــط  تنفيــذ  مراقبــة  املــد�  املجتمــع  يواصــل 
ــإن  ــك ف ــن ذل ــم م ــة وبالرغ ــرتاتيجيات الحكومي واالس
هذا العمل يبدو مبع¦اً. إن تحالف ١٣٢٥ جاهز لالستث¤ر 
ــة للمتابعــة والرصــد  يف تحســÊ التنســيق وإنشــاء آلي
والتقييــم مــن جانــب املجتمــع املــد� ولتوفــÆ الدعــم 
واملنظــ¤ت  املــد�  املجتمــع  ملنظــ¤ت  الفنــي 
املجتمعيــة واملجتمعــات املحليــة مــ¤ ســيعزز الوعــي 
ــذ السياســة  ــا لتنفي واملعرفــة والقــدرات األوســع نطاقً
النســاء يف  لصالــح جميــع  املــرأة   Êالوطنيــة �كــ

العراق.

 

العمــل عــىل أجنــدة املــرأة والســالم واألمــن يحتــاج إىل رشاكــة منظمــة 
بــÊ املجتمــع املــد� واملؤسســات الحكوميــة وآليــات تعــزز مــن 

وسائل االتصال بÊ الطرفÊ وتخصيص املوارد والتمويل الكايف.

يلعــب املجتمــع املــد� دوًرا مهــً¤ يف دعــم النســاء الربملانيــات لتبنــي 
ــة  ــق ¨كافح ــ¤ يتعل ــي¤ في ــرأة ال س ــوق امل ــة بحق ــات خاص ترشيع

العنف األرسي.

ــا العنــف الجنــيس  ــÆ املســائلة والتعويــض لضحاي يجــب تضمــÊ تداب
وال ســي¤ تعويــض النســاء اإليزيديــات الناجيــات مــن العنــف الجنــيس 

يف إطار السياسة الوطنية لتمكÊ املرأة العراقية. 

ــع  ــ¤ت املجتم ــي ملنظ ــم الفن ــم الدع ــتعد لتقدي ــف ١٣٢٥ مس تحال
املــد� ملتابعــة تنفيــذ السياســة الوطنيــة وتنظيــم آليــة مســتقلة لرصــد 

وتقييم املجتمع املد�.

•  

•  

•  

•  

االستنتاجات

دور المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في توطين خطة العمل  



 االستنتاجات العامة

السياســة الوطنيــة لتمكــÊ املــرأة العراقيــة ¨ثابــة املظلــة الرئيســية للخطــط والربامــج املتعلقــة باملــرأة. وهــي مســتمدة مــن 
أجنــدة املــرأة والســالم واألمــن وتعطــي إطــاًرا أوســع لتنفيــذ حقــوق املــرأة مــع احــرتام كل مــن ركائــز قــرار مجلــس األمــن 

رقم ١٣٢٥ والسياق الخاص بالعراق.

ــة  ــا والخط ــوىص به ــم امل ــة والتقيي ــه املتابع ــة إىل آلي ــتها باإلضاف ــت مناقش ــي � ــاور الت ــة املح ــة الوطني ــن السياس تتضم
اإلعالميــة وآليــة التمويــل وآليــة التوطــÊ أثنــاء التنفيــذ بالنظــر إىل توصيــات املؤ�ــر املــد� الوطنــي الــذي عقــد يف شــباط 

٢٠٢٠ يف أربيل.  

توفر السياسة الوطنية منرباً لتوحيد جميع الجهود التي تبذلها الحكومة واملؤسسات ومنظ¤ت املجتمع املد�.

توصيات عامة

يجــب اعتــ¤د قانــون مناهضــة العنــف األرسي عــىل وجــه الرسعــة وتعديــل املــواد التمييزيــة يف قانــون األحــوال الشــخصية 
وقانــون العقوبــات وقانــون اإلجــراءات يف ضــوء ازمــة وبــاء كورونــا الحاليــة و مــع ورود تقاريــر عــن زيــادة حــاالت العنــف 

ضد املرأة يف املنزل.

إدراج تدابــÆ ملعالجــة تبعــات جائحــة كورونــا عــىل النســاء والفتيــات يف السياســة الوطنيــة لتمكــÊ املــرأة العراقيــة وإيــالء 
ــة  ــر رضوري لتوطــÊ السياس ــو أم ــة والنواحــي وه ــل املنظــ¤ت يف املناطــق النائي ــم عم ــ¤م خــاص للوصــول إىل ودع اهت

الوطنية مع خطتها التنفيذية.

ــدر  ــح املص ــد� وتصب ــع امل ــات واملجتم ــع املحافظ ــيق م ــل التنس ــادة وتواص ــة  القي ــرأة العراقي ــÊ امل ــرة �ك ــوىل دائ أن تت
الرئييس لدعم القطاعات املختلفة.

 
ــ¤د  ــل الترشيعــات واعت ــع الوعــي والتحشــيد لتعدي ــرة �كــÊ املــرأة  وبالتنســيق مــع عضــوات الربملــان يف رف ســتقوم دائ

امليزانيات املراعية للنوع األجت¤عي.
 

ظلــة لدعــم السياســة الوطنيــة  ســتقوم بعثــة األمــم املتحــدة يف العــراق (UNAMI) بتوفــÆ دعــم مــن االمــم املتحــدة يتمثــل̈ 
لتمكÊ املرأة العراقية.

سيقوم تحالف ١٣٢٥ بتنظيم آلية متابعة للمجتمع املد� لدعم تنفيذ السياسة الوطنية.

•  

•  

•  

•

•

•

•

•

•

االستنتاجات والتوصيات العامة 



** * ** 

* * 

متابعة مسودة الخطة الوطنية الثانية لقرار مجلس 
ا�من ١٣٢٥ في ضوء أجندة المرأة السالم وا�من 

وجائحة فايروس كورونا

مؤتمر المجتمع المدني

٢٦ ايلول ٢٠٢٠, بغداد


