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 زيرة المرأة تكشف ضغطا دوليا لمعالجة ظاهرة المشرداتو

 
 
 

 بغداد/ المدى �

كشفت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، امس الخميس، ان وزارتها تتعرض لضغط دولي ومحلي من اجل ايجاد حلول 

للنساء العراقيات المشردات، مشددة على ضرورة وضع آلية لمنح تلك النساء مأوى آمنا، فيما نفت وجود سجينات 

 .للرأي في المعتقالت العراقية
 

ارتها محافظة كربالء لمناسبة يوم السجينة السياسية العراقية لوكالة كردستان وقال ابتهال كاصد الزيدي خالل زي

لألنباء ان "هناك ضغطا من منظمات دولية ومنظمات للمجتمع المدني في العراق اليجاد حلول لمشكلة تشرد النساء 

 .وعدم ايجاد مأوى لهن

كز الشرطة بسبب عدم توفر مأوى لهن "، مبينة وأضافت ان " الكثير من النساء يلجأن الى المنظمات المدنية ومرا

انها "بحثت القضية مع وزير العمل والشؤون االجتماعية االتحادي لوضع آلية لمنح تلك النساء مأوى عبر فتح دور 

 .إليوائهن يشابه دور األيتام

ماعية بالقضية وبينت الزيدي ان " حل المشكلة بشكل تام يحتاج الى وقت وقناعة وزير العمل والشؤون االجت

 .للحصول على التخصيص المالي

وفيما يتعلق بالمعتقالت من النساء في السجون العراقية اكدت الزيدي ان " السجون العراقية تخلو من معتقالت أو 

  .سجينات للرأي الن الدستور كفل حق التعبير عن الرأي وليس هناك سجينة سياسية بالوقت الراهن

سجينة وأكثر  1800واوضحت ان " عدد السجينات العراقيات الالتي اعتقلن وعذبن خالل حقبة النظام السابق بلغن 

 .شهيدة ولم تحصل اغلب تلك السجينات على حقوقهن لحد االن 1000من 

ة ذكرى كم جنوب غرب العاصمة العراقية بغداد احتفالية بمناسب 108وشهدت محافظة كربالء التي تقع على مسافة 

  .يوم السجينة العراقية بحضور عدد من اعضاء مجلس التواب والمسؤولين الحكوميين ووزراء الدولة

وكانت الزيدي قد اشادت في وقت سابق باعالن بغداد الذي تم اعتماده من قبل مؤتمر القمة العربية الثالث والعشرين 

 .كرامة المواطنالمنعقد في بغداد لتضمينه قضايا تتعلق بالمرأة والشباب و

وأكدت الزيدي ان هذا يعكس رؤية العراق الواضحة لما ينبغي ان تكون عليه المرأة التي تبلورت بجهود مؤسساته 

 .المعنية بالمرأة عبر انفتاحها على العالم ووكاالت األمم المتحدة المعنية بالمرأة



حة الى اهتمام الدولة بالمرأة العراقية والعربية، وقالت ان التأكيد على قضايا المرأة ضمن اعالن بغداد اشارة واض

 .وهذا سيعزز تعاون الدول العربية ويوحد جهودها من اجل النهوض بواقع المرأة

وأوضحت ان االعالن تناول جوانب مهمة وأساسية تتعلق بالمرأة حيث اشار الى تعزيز قدرة المرأة للمشاركة في 

     ماعية والثقافية عبر تطوير مسارات التنمية لتحقيق العدالة االجتماعيةالحياة السياسية واالقتصادية واالجت

    

 
 

 


