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  مواجهة اإلرهابلنمكن المرأة في 

في كلمته  في العراق المتحدة لألمم العام لألمين الخاص الممثل نائب، قال السيد جورجي بوستن -2015آب  3 أربيل
"يمكن للنساء أن  مواجهة تأثير اإلرهاب" والذي يستمر انعقاده ليومينمؤتمر الوطني حول "تمكين المرأة في بمناسبة افتتاح ال

السياسات والبرامج أقطابًا مؤثرة في التغيير اإليجابي وأن يشتركن في الجهود الخّالقة الهادفة الى توفير المعلومات لرسم يكن 
  وصياغتها وتنفيذها من أجل التقليل من آثار النزاعات والتطرف العنيف."

واشتركت في تنظيم المؤتمر األمم المتحدة ووزارة الدولة لشؤون المرأة والمجلس األعلى لشؤون المرأة في إقليم كردستان ، وضم 
ن وممثلين عن المجتمع المدني فضًال عن ممثلين عن المجتمع مسؤولين أساسيين في الحكومة واألمم المتحدة وزعماء دينيي

  الدولي.

وسيركز المؤتمر على تأثير التطرف العنيف واالرهاب على النساء والفتيات العراقيات وخصوصًا من االقليات وتمكين المرأة في 
تمثيل المرأة  لتعزيزمواجهة التطرف ومكافحة االرهاب ومشاركة المرأة في التالحم االجتماعي والمصالحة وٕايجاد الفرص 

ودور اإلعالم واالنترنت في مكافحة التطرف والشراكة الفعالة في تنفيذ األطر الخاصة في السلطة وصنع القرار  تهاومشارك
  بالمرأة والسالم واألمن ودور المرأة في بناء السالم. 

وباإلضافة الى ذلك، يبني المؤتمر على  المؤتمر اإلقليمي "مقاومة المرأة للتطرف واإلرهاب ونضالها من أجل الحقوق والسالم 
في أربيل وعلى المصادقة على خطة الطوارئ الخاصة بشأن تنفيذ قرار مجلس  2015لذي انعقد في شهر أيار واألمن" وا
من قبل مجلس الوزراء في شهر أيار كذلك. وتأخذ خطة الطوارئ الخاصة في االعتبار تأثير الصراع الحالي  1325األمن رقم 

  ضد داعش على المرأة والسالم واألمن.  

  

 

United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI) 
 بعــثـــة األمـــم المـتــحـــدة لمساعدة العــراق (يـــونــامي)



الستضافة هذا المؤتمر، كونه أول دولة في  جيدوضع بشكل خاص في  العراق  أن اص السيد بوستن ، "الممثل الخوقال نائب 
األدوار " بينما أكد  ان ، "  1325خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن  تمتلكمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

د اسرية واجتماعية وتشجيع زيادة التسامح والمشاركة السياسية والمدنية تشكيل قواعب  اتسمح لهضمن األسر التقليدية للمرأة 
 ".غير العنيفة

وشدد على انه يتعين على سياسيات مكافحة اإلرهاب أن تأخذ في االعتبار كيفية تأثير اإلرهاب على النساء وضمان أن ال  
  ".تؤدي سياسات مكافحة اإلرهاب إلى عواقب سلبية وغير مقصودة على المرأة

 من المتوقع ان يتبنى المؤتمر مجموعة من التوصيات تحدد اإلجراءات األساسية للنهوض بالمرأة والسالم واألجندة األمنية
  اإلرهاب؛ ومنع ومواجهة العنف الجنسي في النزاعات. جهود مكافحة ضمان مشاركة المرأة في و 

، والذي دعا ألول مرة 2014 الصادر في ايلول   2178 رقم  المؤتمر استجابة لقرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدةويعد 
 مواجهة التطرف العنيف.في  تمكين المرأة الى 
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