أهمية قصوى لمشاركة المرأة في عملية المصالحة الوطنية في العراق

بغداد ،العراق 21 ،تموز  - 2017نظمت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وبالتعاون مع هيئة األمم المتحدة
للمرأة ومكتب شئون المرأة و النوع االجتماعي بلجنة متابعة و تنفيذ المصالحة الوطنية في مكتب رئيس الوزراء اجتماعا تشاوريا
مع قيادات نسائية بارزة ووزيرات وعضوات في مجلس النواب ومستشارات سابقات لمناقشة مشاركة المرأة في عملية المصالحة
الوطنية في العراق.

وعقد هذا المنتدى التشاوري في بغداد في  18تموز  2017بهدف تشخيص التحديات الراهنة التي تعرقل مشاركة المرأة
وتمثيلها في عمليات المصالحة الوطنية وصنع القرار ،وكذلك استكشاف الحلول الممكنة للتصدي لهذه التحديات.

وشدد نائب الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة في العراق السيد جورجي بوستين في كلمته االفتتاحية على أن تحرير
مدينة الموصل يعد إنجا از بار از للعراق والمنطقة ككل .وأشار إلى أن "تحرير مدينة الموصل هي لحظة نادرة لتعزيز الوحدة
الوطنية واستعادة اللحمة االجتماعية ،وفرصة لتسهيل عودة النازحين واعادة االستقرار وتحقيق المصالحة الوطنية".

وأكد نائب الممثل الخاص السيد بوستين على أن "هزيمة داعش والقضاء على إيديولوجيتها المسمومة نهائيا ال يمكن تحقيقهما
إال من خالل عملية مصالحة طويلة األمد من شأنها تعزيز الحوكمة وتوفير خدمات أفضل واستعادة األمن وتثبيت الهياكل
األمنية المناسبة التي تضمن العدالة والمساءلة" .كما أكد السيد بوستين للمشاركين أن قيادة بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق
(يونامي) عملت بهمة مع كبار القادة السياسيين العراقيين وتدعو باستمرار إلى مشاركة المرأة وتمثيلها في جهود المصالحة
والحوار لضمان االستماع لصوت المرأة وأخذه في االعتبار.

وبالنظر إلى أن النساء والفتيات ما زلن يتحملن عبئا فظيعا وغير متناسب من آثار الصراع مع تنظيم داعش ،فإن البعثة،
وبالتعاون مع هيئة األمم المتحدة للمرأة  -التي تقود أجندة المرأة والسالم واألمن على الصعيدين الوطني والعالمي  ،-بدأت
بسلسلة من المشاورات مع القيادات النسائية العراقية .وقال نائب الممثل الخاص السيد بوستن" :ينبغي أن تكون وجهات نظرهن
محو ار لكل جهود بناء السالم والسعي لتحقيق العدالة واعادة االستقرار واعادة األعمار والمصالحة".

وأكدت ممثلة هيئة األمم المتحدة للمرأة في العراق السيدة دينا زوربا خالل كلمتها االفتتاحية على أهمية إطالق عملية شاملة
للسالم المستدام ،حيث تثبت البراهين من مختلف أنحاء العالم أن المشاركة الجوهرية للنساء في عمليات السالم تفضي إلى
تحقيق سالم طويل األمد .وقالت" :إن ضمان مشاركة النساء العراقيات في كافة عمليات صنع القرار وعلى جميع المستويات
يعد أولوية".

وأكد المشاركون في االجتماع على أهمية التواصل مع كبار القادة السياسيين لضمان تمثيل المرأة بصورة عادلة في جميع
عمليات المصالحة وصنع القرار .وأشار ممثل رئيس لجنة متابعة و تنفيذ المصالحة الوطنية في مكتب رئيس الوزراء السيد
علي عباس إلى أن القيادة في اللجنة حريصة جدا على إشراك المرأة في عمليات المصالحة الوطنية على جميع المستويات.

وأضاف السيد عباس أيضا أن تمثيل المرأة على المستويين التنفيذي والتشريعي في المجالين االجتماعي والسياسي مهم أيضا،
مشي ار إلى أن "لجنة متابعة و تنفيذ المصالحة الوطنية وبدعم من بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق تعمل لضمان المشاركة
والتمثيل الشاملين لجميع المكونات العراقية بما في ذلك النساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني في المصالحة ومبادرة
التسوية الوطنية " .وأفاد أيضا بأن لجنة المصالحة الوطنية هي جزء من فرقة العمل المشتركة بين القطاعات المعنية بقرار
مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم  ،1325والمكلفة بتنفيذ خطة العمل الوطنية العراقية بموجب قرار مجلس األمن رقم
 .1325كما أبلغ بأن السيد رئيس مجلس الوزراء قد وجه اللجنة باستقبال الناجين الذين فروا من داعش خالل العمليات العسكرية
في الموصل ،وأن اللجنة قد نسقت مع المنظمات غير الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني لضمان توفير الخدمات لهؤالء الناجين.

ودعا المشاركون خالل المناقشات التي دارت في االجتماع إلى تحقيق العدالة االنتقالية السلسة لمرحلة ما بعد داعش والمساءلة
بحق أولئك الذين ارتكبوا جرائم ضد المرأة ،بما في ذلك العنف الجنسي في حاالت النزاع .وأشاروا أيضا إلى أن تعديل قانون
األحزاب السياسية بحيث يضمن تمثيل المرأة في قيادات األحزاب كان من بين أهم التوصيات .وشدد المشاركون بالقول "إن من
المهم دعم وتمكين النساء المستقالت في العملية السياسية بغية تمثيلهن في مواقع صنع القرار".

وستواصل بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق وهيئة األمم المتحدة للمرأة وبالتعاون مع لجنة متابعة و تنفيذ المصالحة الوطنية
العمل مع منظمات المجتمع المدني والناشطات والقيادات النسائية في جميع المحافظات وكذلك في إقليم كردستان العراق بشأن
مشاركة المرأة وتمثيلها في المصالحة الوطنية والحوار الوطني .وسيجري تنظيم اجتماعات أخرى في مختلف المحافظات بما
في ذلك المناطق المحررة.
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باسم بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)

تليفون +964-790 194 0146 :بريد إلكترونيdahab@un.org :

أو االتصال بالمكتب اإلعالمي لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) على البريد اإللكتروني التالي:

unami-information@un.org

السيدة دينا زوربا
ممثلة هيئة األمم المتحدة للمرأة في العراق
تليفون ، +964-770 192 9401:بريد إلكترونيdina.zorba@unwomen.org :

