
                 

 

 1325لقرار مجلس األمن رقم  17االحتفال في كربالء باليوم العالمي المفتوح والذكرى السنوية 

 

نظمت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( باالشتراك مع منظمة األمم المتحدة للمرأِة اليوَم  - 2017تشرين األول  13بغداد، 
بشأن المرأة والسالم واألمن في كربالء بالتنسيق مع لجنة متابعة  1325العالمي المفتوح بشأن قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم 

التأكيد على أهمية  1325رئيس مجلس الوزراء. وُيعيد قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم وتنفيذ المصالحة الوطنية في مكتب 
عادة اإلعمار بعد انتهاء  دور المرأة في منع النزاعات وحّلها، وفي مفاوضات السالم وبناء السالم وحفظ السالم واالستجابة اإلنسانية وا 

 دم المساواة وبشكٍل كامٍل في جميع الجهود الرامية إلى حفظ وتعزيز السلم واألمن.النزاع، وُيشّدد على أهمية مشاركتها على ق

تشرين  12إلى  9وجرى عقد منتدًى تشاورّي مع قياداٍت نسائيٍة من مجالس محافظات كربالء والنجف وواسط وبابل والديوانية في الفترة من 
 في العملية السياسية بما في ذلك عمليات التسوية والمصالحة الوطنية.األول لمناقشة سبل تحسين وتعزيز مشاركة المرأة وتمثيلها 

، وهو أول 1325وكان هذا الحدث أيضًا جزءًا من االحتفال بالذكرى السنوية السابعة عشرة لقرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم 
 منتدًى من نوعه ُينّظُم مع قياداٍت نسائيٍة في كربالء.

مثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة في العراق للشؤون السياسية السيد جورجي بوستين خالل كلمته االفتتاحية على أهمية وأّكد نائب الم
مشاركة المرأة، مشيرًا بأسٍف إلى تقّلص الحيز السياسي المتاح للمرأة. وأشار إلى مجلس المفوضين المقبل للمفوضية العليا المستقلة 

 يتوقع أن يكون فيه أي تمثيل للنساء واألقليات. لالنتخابات والذي ال

 وقال بوستين: "ليس كافيًا أن تكون هناك امرأٌة واحدٌة في مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات، آمل أن يكون هناك
 خمس نساء."خمُس نساٍء في مجلس المفوضين، بل قد أكون الوحيَد الذي يرغب في أن يضّم المجلس أكثر من 



، وأكّد السيد بوستين للمشاركين أن بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( ستواصل الدعوة إلى مشاركة المرأة على جميع المستويات
 وال سيما في مبادرات التسوية والمصالحة السياسية الوطنية وبناء السالم من أجل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.

قول: "عندما تشارك المرأة بشكٍل ُمجٍد في عمليات السالم، يمكنها أن تساعد في توسيع نطاق االتفاقات وتحسين آفاق السالم وأضاف بال
 الدائم."

لى مجلس النواب للدعوة إلى إجراء إصالحاٍت قانونيٍة واتخاذ  وأكد أن توصيات المنتدى التشاورّي هذا سترفع إلى رئيس مجلس الوزراء وا 
 اصٍة لتعزيز مشاركة المرأة.تدابيَر خ

لمساواة وثّنت ممثلة األمم المتحدة للمرأة في العراق السيدة دينا زوربا بآراء مماثلٍة شّددت فيها على ضرورة تعزيز مشاركة المرأة على قدم ا
الهدف الخامس للتنمية قيق في عمليات صنع القرار على جميع المستويات من أجل تعزيز الديمقراطية وتمكين جميع النساء والفتيات وتح

والمتعلق بالمساواة بين الجنسين. كما أكدت على أهمية المشاركة المنصفة لكٍل من المرأة والرجل في حّل النزاعات لتحقيق سالٍم  المستدامة
 طويل األمد.

 يق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة".وأضافت أن "تعزيز حقوق المرأة والتصدي للعوائق أمام المشاركة السياسية لها هو أمٌر حاسٌم لتحق

  

وحضر المنتدى التشاورّي أيضا رئيُس مجلس محافظة كربالء السيد نصّيف جاسم. وأثنى السيد جاسم في كلمته االفتتاحية على جهود بعثة 
 األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( ومنظمة األمم المتحدة للمرأة.

سي أهميًة إذ أّنه ُيعقد في مكاٍن وزماٍن استثنائيين، في مدينة كربالء المقدسة وخالل شهر ُمحّرٍم الحرام." وسّلط وقال: "إن هذا الملتقى يكت
 الضوء على أهمية دور المرأة في المجتمع.

ات السياسية. وحّثت وخالل المناقشات، أكّدت النساء على الحاجة إلى اإلرادة السياسية لتعزيز دور المرأة في مواقع ُصنع القرار والعملي
ي من النساُء بعثَة األمم المتحدة لمساعدة العراق ومنظمَة األمم المتحدة للمرأة على دعم الجهود المحلية للدفاع عن الحقوق القانونية الت

 ء.شأنها أن تمكن المرأة في الجنوب من المشاركة الكاملة في العملية السياسية. وأوصين كذلك بزيادة ِحصص تمثيل النسا
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 لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بالسيد خالد دهب، نائب مدير المكتب اإلعالمي/ نائب المتحدث الرسمي
 باسم بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي(

 dahab@un.orgبريد إلكتروني:  964+-0146 194 790تليفون: 
 أو االتصال بالمكتب اإلعالمي لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( على البريد اإللكتروني التالي:

information@un.org-unami 

 

 السيدة دينا زوربا
 ممثلة هيئة األمم المتحدة للمرأة في العراق

 dina.zorba@unwomen.org، بريد إلكتروني:  964+-9401 192 770تليفون:
 

mailto:dahab@un.org
mailto:unami-information@un.org
mailto:unami-information@un.org
mailto:dina.zorba@unwomen.org

