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تشري  اذ  والتمييز،  العنف  من  عديدة  ألنواع  مبارش  غري  وبشكل  مبارشة  والفتيات  النساء  تعاين 

التقارير والدراسات الوطنية واالقليمية والدولية ان النزاعات تؤثر عىل املدنيني اكرث من املشاركني يف 

النزاع واغلب هؤالء املتأثرين هم من النساء والفتيات، وهذا ما اكده اللجنة الدولية للصليب االحمر يف 

فرباير/1998 اعداد دراسة حول وضع النساء املتأثرات بالنزاع املسلح، يف تقريرها املقدم إىل األمني 

العام، إىل أن برنامج عمل بكني ينص عىل أنه “يجري أحياناً عىل نحو منتظم تجاهل القانون الدويل 

اإلنساين الذي يحظر االعتداء عىل املدنيني بصفتهم تلك، كام أن حقوق اإلنسان غالباً ما تُنتهك يف حاالت 

النزاعات املسلحة، مام يؤثر عىل السكان املدنيني، وخاصة النساء واألطفال وكبار السن واملعوقني” كام 

نص، عالوة عىل ذلك، عىل ما ييل: “رغم أن مجتمعات بأكملها تعاين من عواقب النزاع املسلح واإلرهاب، 

فإن النساء والبنات يتأثرن بشكل خاص بسبب مركزهن يف املجتمع وجنسهن”، ويجعل عدم االستقرار 

القائم عىل نوع  البنات والشابات اكرث عرضة للعنف  النزاع  اللذان يصاحبان  القانون والنظام  وانهيار 

تنظيم  ان  اإلنسان  لحقوق  السامي  املتحدة  األمم  مفوض  مكتب  ذكر   2015 آذار/مارس  يف  الجنس 

االنسانية،  بحق  وجرائم  حرب  جرائم  إىل  يرقى  جنيس  عنف  اىل  العراق  يف  اليزيديات  عرض  داعش 

لذا تبنى مجلس االمن القرار رقم )1325( الذي اتخذه يف جلسته رقم )4213( واملنعقدة يف ترشين 

األول / أكتوبر 2000، ليبني لنا مدى اهتامم وادراك املجتمع الدويل حيال تأثري النزاعات عىل النساء 

والفتيات، ففي مطلع عام 2014 ،أصبحت العراق أول دولة يف منطقة الرشق االوسط وشامل أفريقيا 

للمرأة  االنسانية  والحقوق   )1325( القرار  االول  املطلب  يف  نتناول  وسوف  وطنية،  عمل  خطة  تضع 

التعريف بقرار)1325(  1325 والحقوق االنسانية للمرأة اىل اوالً:  القرار  وسوف نقسم املطلب االول 

ومحاوره الرئيسية، ثانياً: أهميٌة القرار 1325 والقرارات املكملة له، وسيتطرق املطلب الثاين االستجابة 

الوطٌنية لقرار مجلس األمن 1325 يف العراق، اوالً: وما هي اهم اولويات الخطة الوطنية الثانية واطر 

تنفيذها، ثانياُ : واقع وتقييم تطبيق الخطة الوطنية طبقا لقرار مجلس األمن 1325.
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املطلب االول: القرار 1325 والحقوق االنسانية للمرأة

اوالً : قرار )1325( ومحاوره الرئيسية

صنع  عملية  يف  واملتكاملة  املتكافئة  املرأة  إرشاك  اهمية  عىل  االمن  مجلس  من  الذي  القرار  يشدد 

له، ويؤكـد  تتعرض  قد  الذي  العنف  اشكال  املسلحة وبعدها، وحاميتها من كل  النزاعات  اثناء  السالم 

اللذيـن  اإلنسان  لحقـوق  الدولـي  والقانـون  الدولـي  اإلنساين  للقانـون  الكامـل  للتطبيـق  الحاجـة 

1325 هو عبارة  القرار  النزاعـات املسلحة وبعدهـا،)1(  املرأة والفتـاة قبـل وأثنـاء  يحميـان حقـوق 

عن وثيقة مكونة من 18 نقطًة تركز عىل أربعة محاور اساسية “ وقاية-حامية-مشاركة وإغاثة”، وهو 

قرار ملزم لألمم املتحدة وجميع الدول األعضاء فيها، ويشجع القرار الدول األعضاء عىل إعداد خطة عمل 
وطنية خاصة بها لتفعيله عىل املستوى الوطني.)2(

املحاور األساسية للقرار 1325
ويعد هذا القرار وثيقة قانونية دولية بالغة االهمية يدعو إىل:.)3(

1 - زيادة مشاركة املرأة يف جميع مستويات صنع القرار وكذلك يف عمليات حل الرصاعات واملشاركة 

بقوات حفظ السالم واملفاوضات.

2 - القدرة االستيعابية لقضايا النوع االجتامعي لدى العاملني يف عمليات حفظ السالم والتدريب 

عليها.

3 - تناول قضايا النوع االجتامعي يف اوقات السالم وترسيح الجيش واعادة اإلدماج.

4 - احرتام حقوق السكان املدنيني والالجئني واملرشدين داخليا.

5 - حامية املرأة من العنف الجسدي والتمييز.

6 - تجنب العفو عن الجرائم التي حصلت ضد املرأة اثناء الحرب.

7 - زيادة نسبة متثيل املرأة عىل كل مستويات صنع القرار.

ثانياً: أهمٌية القرار 1325 والقرارات املكملة له 

من هنا برزت الحاجة إىل تخصيص أدوات قانونية لحامية النساء يف النزاعات املسلحة، ويعترب القرار 

رقم 1325 الصادر عن مجلس األمن الدويل إحداها، وهو يشكل حلقة من سلسلة قرارات للغرض نفسه.
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قرار )1820( الصادر عام 2008

القرار  هذا  يؤكد  ما  املسلحة،  النزاعات  خالل  الجنيس  العنف  من  املرأة  حامية  تعزيز  عىل  يشدد 

النفسية  املشورة  ومراكز  االمومة  رعاية  برامج  وتوفري  الجنيس  العنف  ضحايا  دعم  أهمية  عىل  ايضا 

واالجتامعية والقانونية لضحايا العنف.)4( 

قرار)1888( الصادر عام 2009

النزاع وتجنب العودة له،  يشدد عىل اهمية انهاء االفالت من العقاب كعامل اسايس من اجل انهاء 

فيشكل خطوة عملية نوعية عرب تعيني ممثل خاص لألمم املتحدة معني بالعنف الجنيس أثناء النزاعات.

قرار )1889( الصادر عام 2009

القرار  تنفيذ  ملتابعة  الدويل  املستوى  عىل  الستخدامها  املؤرشات  من  مجموعة  تطوير  مبوجبه  تم   
)5(.1325

قرار)1960( الصادر عام 2010 

 يدعو إىل وضع آليات لتفعيل مبدأ املساءلة واالفالت من العقاب وهو يدعو إىل اعتامد مبدأ تسمية 
املرتكبني باالسم والتشهري بهم.)6(

 قرار)2106( الصادر عام 2013

التي  الحاالت  القضائية، يف  املالحقة  ذلك  التامة، مبا يف  املسائلة  األعضاء عىل كفالة  الدول   يحث 

يسلك فيها رعاياها سلوكا من هذا القبيل [االستغالل الجنيس واالعتداء الجنيس من جانب موظفي األمم 
املتحدة].)7(

قرار)2122( الصادر عام 2013 

وتعزيز  الرصاعات  بحل  املتصلة  املحادثات  القرار  دوائر  يف  املرأة  ودور  حضور  تعزيز  إىل  يدعو 

السامل ويؤكد عىل رضورة إيصال املساعدات والخدمات الطبية إىل النساء الحوامل بنتيجة االغتصاب 
خالل النزاعات املسلحة 1325 .)8(

قرار)٢٢٤٢( الصادر عام ٢٠١٥

يؤكد عىل الدور الرئييس املنوط بالدول االعضاء فيام يتعلق بالتنفيذ الكامل لألحكام ذات الصلة من 

القرارات الصادرة عن مجلس األمن بشان املرأة والسالم واألمن والدور التكمييل الهام املنوط بكيانات 

األمم املتحدة واملنظامت االقليمية.)9( 
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املطلب الثاين االستجابة الوطٌنية لقرار مجلس األمن 1325 يف العراق

امتاز العراق بأنه أول دولة يف الرشق األوسط وشامل افريقيا أعدت خطة وطنية لتنفيذ قرار مجلس 

لتعزيز جميع  اقليم كوردستان  العراقية وحكومة  االتحادية  الحكومة  التزمت   ،1325 الدويل رقم  األمن 

الجهود الرامية إىل تثبيت دور املرأة يف املجتمع، وقد أقر مجلس الوزراء العراقي الخطة الوطنية االوىل 

ضمن االسرتاتيجية الوطنية للنهوض بواقع املرأة العراقية يف نيسان 2014، واستمرارا باإليفاء بالتزاماتها 

تجاه هذا القرار، اعتمدت الحكومة العراقية الخطة الوطنية الثانية لتنفيذه بتأريخ كانون االول 2020.

اوالً: وما هي اهم اولويات الخطة الوطنية الثانية واطر تنفيذها

تتمحور الخطة الوطنية الثانية لتفعيل قرار مجلس األمن رقم 1325 حول ثالث ركائز اسرتاتيجية وهي: 

)املشاركة( معنية بتعزيز مشاركة املرأة يف القيادة وصنع القرار مبا يعزز بناء وحفظ السالم، )الحامية( 

االجتامعي،  النوع  عىل  القائم  العنف  أشكال  كافة  من  بالنزاع  املتأثرات  والفتيات  النساء  بحامية  معنية 

وخاصة العنف الجنيس، )الوقاية( تعنى بوقاية النساء والفتيات من كافة أشكال العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي قبل وأثناء النزاع وبعده، وقد تم االتفاق عىل هذه الركائز وما يندرج تحتها بناء االحتياجات 

وظروف املرحلة التي مير بها العراق، وتلك الركائز هي ذاتها التي ارتكزت عليها الخطة الوطنية األوىل 

العراق من خالل تعزيز  العام منها هو املساهمة يف بناء واستدامة السالم واألمن يف  الهدف  التي كان 

الرشاكات مع املجتمع املدين والقضاء من أجل تحقيق املساواة بني املرأة والرجل، والعدالة االجتامعية يف 

جميع مجاالت الحياة من أجل السامح للمرأة بلعب دورها عىل قدم املساواة، من أجل الوصول إىل األهداف 

املذكورة آنفا، تم هيكلة الخطة عىل ستة ركائز: املشاركة، والحامية والوقاية، والرتويج، والتمكني االجتامعي 

واالقتصادي، والترشيعات وإنفاذ القانون وتعبئة املوارد، ولكل ركيزة هدفها العام وهدفها االسرتاتيجي 

املتسق مع النشاط املحدد لها، كام تم تطوير ميزانية محددة لكل نشاط، و.بالتايل تبني الخطة الثانية عىل 

ما حققته الخطة األوىل من ناحية، وتحاول تحقيق الجوانب التي مل تتمكن الخطة األوىل من تحقيقها، 

ومن الجدير بالذكر أن الركائز االسرتاتيجية الثالث متعلقة بالتدخالت الربامجية الخاصة مبوضوع املرأة 

للقرار  الوطنية االوىل والثانية  العمل  العام لخطة  الهدف  ان  واألمن والسالم،)10( كام تجدر االشارة هنا 

1325 يف العراق هو املساهمة يف بناء واستدامة السالم واألمن يف العراق من خالل تعزيز الرشاكات مع 

املجتمع املدين وتحقيق العدالة االجتامعية يف جميع مجاالت الحياة،)11( وتم االتفاق عىل تفاصيل اهداف 

تلك الركائز وما يندرج تحتها بناء عىل االحتياجات وظروف املرحلة التي مير بها البلد.
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االهداف الرئيسية للخطة الوطنية الثانية 

املصالحة  كلجان  الوطنية  املناقشات  املستوى  القرار عىل  مواقع صنع  النساء يف  زيادة مشاركة   •

ومفاوضات السالم، فضالً عن زيادة نسبة املرأة يف اللجان التنفيذية.

• تعديل الدستور وذلك بإقرار )الكوتا( يف السلطة التنفيذية اسوة بالسلطة الترشيعية.

والتعديل  الترشيع  ذلك  يف  مبا  االنسان  لحقوق  الدولية  املعايري  مع  الوطنية  الترشيعات  مالمئة   •

واإللغاء . 

• الحد من ظاهرة العنف ضد املرأة وذلك من خالل سن قانون مناهضة العنف االرسي.
• توفري دور ومراكز ايواء للضحايا املعنفات من النساء. )12(

• نرش الوعي الثقايف مبفهومي النوع االجتامعي وقرار 1325.

دعم  عىل  العمل  خالل  من  املتحدة  واالمم  العراق  بني  املوقع  املشرتك  البيان  تنفيذ  خطة  دمج   •

اصالحات ترشيعية وسياسية لتعزيز الحامية من جرائم العنف الجنيس والتصدي لها وتيسري توفري 

الوثائق للنازحني وعودتهم واعادة ادماجهم.

• تخصيص صندوق وطني ودويل ورصد االموال لتنفيذ لخطة الوطنية.

• الوقوف عىل التقدم املحرز يف تنفيذ أنشطة الخطة، وتقديم التقارير الخاصة بها. )13( 
الجهات املسؤولة عن التنفيذ واملتابعة )14(

1 - دائرة متكني املرأة العراقية يف األمانة العامة ملجلس الوزراء.

2 - أقسام وتشكيالت متكني املرأة يف املحافظات والوزرات واملؤسسات الحكومية.

3 - الجهات الرئيسية املسؤولة عن تنفيذ األنشطة.

4 - املنظامت غري الحكومية

5 - ميكن تلقي تقارير املتابعة من قبل الجهات الداعمة غري الحكومية. 

الدويل  األمن  بقرار مجلس  الخاصة  العراقية  الوطنية  العمل  لتنفيذ خطة  والدعوة  املتابعة  مرشوع 

1325

  جاء هذا املرشوع من قبل كل من جمعية نساء بغداد وتحالف القرار 1325 من اجل دعم تنفيذ خطة 

املركزٌة وحكومة  الحكومة  املسائلة ومتابعة  تعزيز  1325، هدف املرشوع اىل  العراقية  الوطنية  العمل 
اقليم كوردستان يف عملية تنفيذ القرار تضمن املرشوع فعاليات متعددة من ضمنها:.)15(

مع  مشرتكة  لغة  وتكوين  للفريق  الدعم  توفٌر  من  بدأ  العمل  خطة  تنفيذ  عملٌة  وتقييم  متابعة   •
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ملنظامت  الفعالة  املشاركة  يضمن  ومحرتف  فعال  تشاريك  نهج  واستخدام  املدين،  املجتمع  منظامت 

املجتمع املدين والنشطاء والخرباء واالعالمني يف عملية املتابعة.

املطلوبة  البرشية  واملوارد  املايل  الدعم  لتقديم  الحكومات  تشجيع  تتضمن  التي  املدافعة  حمالت   •

بشكل  املرأة  قضايا  ملناقشة  املنتديات  واقامة  الدراسات  خالل  من  فعال،  بشكل  الخطة  تنفيذ  لضامن 

عام والقضايا التي تخص مجال مشاركة املرأة يف عملية صنع القرار والتفاوض من أجل بناء السالم 

وحامية ووقاية املرأة من العنف بشكل خاص، وكذلك دور الربامج االذاعية وتوزيع املنشورات واستخدام 

العالقة واألشخاص املسؤولني  النواب ذات  التواصل، واالجتامعات واملقابالت مع لجان مجلس  وسائل 

يف الوزارات املنفذة. 

ويف تأريخ 25 /11 /2021 واحتفاءاً بذكرى فعاليات 16 يوماً الدولية ملناهضة العنف ضد املرأة عقدت 

شبكة النساء العراقيات بالتعاون مع جمعية األمل العراقية، وبدعم منظمة اوكسفام، مؤمترا وطنيا يف كركوك، 

تحت شعار: من أجل األمن والسالم، معاً ملكافحة العنف ضد النساء واالفالت من العقاب، ومبشاركة واسعة 

من الحكومة املحلية، ومرشحات فائزات يف مجلس النواب القادم، ورجال دين وممثيل منظامت املجتمع 

املدين من )بغداد، وكركوك، وأربيل، وسليامنية، ودهوك، ونينوى، ودياىل، وصالح الدين(.

املحلية، يف  السالم يف مجتمعاتهن  بناء  النساء يف  مبادرات  الثانية، جرى عرض  الجلسة  ركز يف 

نينوى وسنجار والحويجة وسامراء. وقدمت ممثلة تحالف القرار 1325 مداخلة أشارت إىل التحديات 

املؤسيس  االطار  غياب  الزال  حيث   ،1325 للقرار  الثانية  الوطنية  العمل  خطة  تطبيق  تواجه  التي 

وتحديد املوارد الالزمة يشكل اهم العقبات التي تواجه التنفيذ، من أبرز توصيات املؤمتر: ترشيع قانون 

للعمل عىل  املرأة  لتمكني  الوطني  املجلس  تشكيل  الضحايا،  كرامة  يحفظ  االرسي، مبا  العنف  مكافحة 

متابعة التطبيق األمثل للخطة الوطنية الثانية للقرار 1325، وتوفري املوارد الالزمة للتنفيذ، وغريها من 

التوصيات ايت ترفع من شأن املرأة. )16( 

ثانياُ : واقع وتقييم تطبيق الخطة الوطنية الثانية 

ان الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ بدأ بديباجته بعبارة ) نحن أبناء وادي الرافدين ..( وهذه العبارة 

املساواة  إىل  مواد  عدة  يف  الدستور  نص  كام  والرجل  املرأة  بني  فرق  هناك  ليس  بان  ضامنة  وحدها 

البناء  الجنسني يف تحقيق  ال فرق بني  انه  يدل عىل  20(، هذا   ،16  ،14( املادة  منها  العدالة  وتحقيق 

لعراق ما بعد عام 2003 ،لكن نجد ان املؤرشات االحصائية هي خري دليل لكشف التفاوت بني النساء 
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والرجال يف مجاالت معينة استناداً اىل التقارير التي يشري اليها الجهاز املركزي لإلحصاء وهذا التفاوت 
يكون عىل النحو االيت: )17(

1 - الفجوة الكبرية بعدد النساء املوظفات قياساً بنسبة عدد الرجال عىل مستوى مؤسسات الدولة 

املركزية واملحلية ضمن الوزرات والجهات الحكومية االخرى .

2 - الفرق يف اعداد املوظفني يف الدرجات الوظيفية املتقدمة إذ تشري بيانات بنك املعلومات الوظيفي 

بتصدر الرجال يف الدرجات العليا.

3 - التوزيع الغري املتكافئ يف التعيينات بني النساء والرجال يف مؤسسات الدولة الوزارات والجهات 
غري املرتبطة بوزارة وهذا ينعكس عىل املؤسسات األمنية ايضاً. )18(

4 - هنالك تراجع لعمل املرأة يف السلطة التنفيذية عىل املستوى املحيل فيام يتعلق بالقيادات العليا، 

وحرص املشاركة النيابية للمرأة عرب الكوتا فقط ، مام ادى إىل النظرة إىل املرأة العراقية عىل انها غري 

قادرة عىل الوصول إىل مجلس النواب العراقي اال من خالل الكوتا ، بينام الواقع يشري إىل عكس ذلك، 

فضالً عىل عدم تنفيذ بعض املشاريع املتفق عليها يف تنفيذ الخطة الوطنية.

التي تشهدها  العنف  أعامل  بالرغم من  اآلن  اىل  العنف االرسي  قانون  الحكومة يف سن  - فشل   5

البالد يف اآلونة االخرية بسبب الحظر الصحي واالزمة االقتصادية.

العشائرية  األعراف  االمني منها دور  العمل  املرأة يف  انخراط  التي متنع  املشاكل  6 - عدم معالجة 
وثقافة املجتمع وثقافة املجتمع الذكورية غري املشجعة عىل انضامم املرأة إىل هذه األجهزة .)19(

واألهداف  االلتزامات  لتنفيذ  الالزمة  واملوارد  الجهود  تبني  مكتوبة  وثيقة  هي  العمل  خطة  ان 

والترشيعات والسياسات يف فرتة زمنية معينة، لذا يتطلب تنفيذ الخطة الوطنية لقرار 1325 مشاركة 

كل النساء العراقيات بعيداً عن الخالفات السياسية واالنتامءات الضيقة، فمن الصعب بل من املستحيل 

إحالل السالم دون مشاركة حقيقية للجميع، يبقى قرار 1325 قراراً مهامً يؤكد عىل الدور الهام للمرأة 

عملية  مراحل  كل  يف  النساء  مشاركة  رضورة  وعىل  واألمن،  السالم  وتعزيز  وحفظ  السالم  بناء  يف 

التنفيذ، وعدم الجدية بهذا  1325 من قبل الجهات املسؤولة عىل  القرار  العمل عىل  السالم، رغم سوء 

الخطة  تنفيذ  دون  حال  اخرى  جهة  من  واالمني  السيايس  االستقرار  عدم  وتداعيات  جهة  من  األمر 

الوطنية بالشكل املطلوب، وعند النظر لشمولية القرار نرى بوضوح قدرته عىل التغيري وأهميته، وكيف 

تحالفات  تنظيم  عربه  نستطيع  وكيف  ومستقبلياً،  الحارض  الوقت  يف  النساء  لخدمة  استثامره  ميكن 

وشبكات نسوية ضاغطة لتنفيذه ولدعم النساء.
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الخامتة والتوصيات

ويف ختام هذا البحث، حيث تطرقنا إىل إدماج مفهوم النوع االجتامعي يف قرار مجلس األمن الذي 

صادق عليه يف ترشين االول عام 2000 عىل القرار 1325، والذي يعرتف ويؤكد عىل الدور املهم للنساء 

يف منع الرصاعات وبناء السالم ، وشدد عىل رضورة تعزيز دورهن يف اتخاذ القرارات املرتبطة ملنع نشوء 

النزاعات وحلها، العراق وبالرغم انه من اوائل الدول التًي بادرت اىل وضع خطة عمل وطٌنية لتنفيٌذ القرار 

اال انه مل ٌيتقدم خطوات أخرى وبقي يراوح يًف مكانه، لذا كان واجباً علينا ان نتوصل ومن خالل البحث 

إىل عدة توصيات لرتفع إىل الحكومة العراقية ليك تكون هناك عملية إدماج حقيقة للنوع االجتامعي يف 

سياسة الدولة العامة من جهة وتنفيذها من خالل قرار 1325 من جهة اخرى ولعل ابرز هذه التوصيات:.

- املبادرة إلكامل النقص الترٌشيعًي وتعٌدل القواننٌي مبا ٌيتالءم مع معاٌيري حقوق األنسان من اجل 

ضامن بيئة ترشيعية ناجعة.

صنع  يف  املرأة  مشاركة  دعم  لغرض  الحكومي  الربنامج  لتنفيذ  مواكبة  تنفيذية  اجراءات  ضامن   -

القرار، ،واجراء تعديل دستوري بإضافة كوتا تنفيذية يف كل مؤسسات الدولة العراقية للحد من مظاهر 

العنف التي تواجهها عىل كافة االصعدة.

- دعم القضاء وتفعيل دوره اكرث مبا يضمن مناهضة العنف وضامن حامية املرأة وخاصة ان الدور 

الرقاًب ال يزال دون املستوى خصوصا يًف املجتمعات التًي تعرضت ألعامل عنف ومجتمعات النزوح.

- اتباع اجراءات وسياسات حكومية للحد من ارتفاع معدالت الطالق والتي اكدتها البيانات الرسمية 

الصادرة من السلطة القضائية. 

- جعل قٌضية املرأة هدفا وطٌنيا من خالل نرش ثقافة الحقوق اإلنسانية للمرأة بني جميع األوساط 

املعنية وحاميتها من العنف والدفع بعجلة العمل التشاريك الوطني.

املدقع  الفقر  وتعالج حاالت  املرأة  وترفع من شأن  االجتامعي  للنوع  داعمة  اقتصادية  بيئة  ايجاد   -

التي يعاين منها املجتمع العراقي خاصة مع ارتفاع نسبة البطالة وبالذات بني النساء، وتخصيص مبالغ 

محددة ضمن املوازنة بأسم مبالغ تنفيذ القرار 1325.

- دعم الدور الذي ميكن أن تلعبه املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان والرتبوية والثقافية واإلعالمية ووسائل التواصل 

االجتامعي يف رفع الوعي املجتمعي وتغيري السلوكيات من أجل ضامن احرتام الحقوق اإلنسانية للمرأة وكرامتها.

اإلنسان  بحقوق  املتعلقة  واإلقليمية  الدولية  واآلليات  واملواثيق  الوطنية  بالترشيعات  االلتزام   -

وبحقوق املرأة والطفل التي صادق عليها العراق.
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