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اختتام تدریٍب لیونامي بالدعوة إلى تعزیز قدرات المرأة على المشاركة الُمجدیة في عملیة المصالحة الوطنیة والتسویة 
 التاریخیة

  
ذ  22ئكعذئفˇ اغخئخˇ  لا م ئآلهك / خيز كانون األول/ دیسمبر تدریٌب متقدٌم لتعزیز  20اختُتم في بغداد في  - 2017قئمه

مهارات التفاوض والوساطة لدى منظمات المجتمع المدني المحلیة والقیادات النسائیة، نظمته بعثة األمم المتحدة لمساعدة 
بالدعوة إلى زیادة مشاركة النساء ومنظمات المجتمع المدني في المصالحة  العراق (یونامي) وهیئة األمم المتحدة للمرأة،

المجتمعیة والمصالحة الوطنیة والتسویة التاریخیة. وجاء هذا التدریب متابعًة للتدریب األساسي وورشة العمل التي ُقّدمت إلى 
یُب القیادات النسائیة على أن یكّن . وكان الهدف من ورشة العمل تدر 2016نفس المشاركین في تشرین األول/ أكتوبر 

وسیطات وُمیّسرات فاعالت. ورّكزت الورشة أیضًا على الدور الهام الذي یمكن أن تؤدیه المرأة في بناء السالم والمفاوضات 
اإلنسان من القیادات النسائیة والمدافعین عن حقوق  60والعملیات السیاسیة. وقد جرى تقدیم تدریباٍت وورشات عمٍل مماثلة إلى 

 وأعضاء مجالس المحافظات واألقضیة والنواحي في محافظات میسان وكربالء والنجف والبصرة وواسط وبابل.

  
وأّكدت القیادات النسائیة في ورشة العمل استعدادهّن لالستفادة من دعوة یونامي وهیئة األمم المتحدة للمرأة إلى مشاركتهّن 

ي المفاوضات والمصالحة إلى جانب نظرائهن من الذكور. واتفقن على تشكیل شبكاٍت الكاملة وٕاتاحة الُفرص لهن للمشاركة ف
داخل مجتمعاتهن لمعالجة قضایا ما بعد داعش مثل بناء الثقة بین المجتمعات المتضررة ومحاربة التطرف العنیف فضًال عن 

دهّن الرامیة إلى إعادة بناء المجتمعات التي التوفیق بین المجتمعات. وحّثت القیادات النسائیة األمم المتحدة على دعم جهو 
تفككت في أعقاب النزاع ضد داعش. كذلك، حثت المشاركات األمم المتحدة على تعزیز مشاركة المرأة في المفاوضات والساحة 

 السیاسیة التي كانت محدودًة بالنسبة للنساء.

  
نونو دییمو خالل حدیثها في الجلسة الختامیة للتدریب الذي وشّددت مستشارة النوع االجتماعي في یونامي السیدة ماباتالرو 

استمر أربعة أیاٍم على أهمیة تعزیز قدرات المرأة على المشاركة الُمجدیة في المصالحة الوطنیة والتسویة التاریخیة. وقالت 
طة في العراق. ومن األسباب السیدة دییمو: "لم ُیحرز سوى تقدم محدود نحو زیادة تمثیل المرأة في عملیات التفاوض والوسا



التي یعزى إلیها ذلك اعتقاُد البعض بأن المرأة تفتقر إلى الثقة والقدرة على المشاركة في مثل هذه العملیات الهادفة إلى رسم 
 مستقبل البلد."

  
سیة. وأضافت السیدة دییمو إال أن المرأة العراقیة تتسم بالصمود، وقد أظهرت أنها قادرٌة على القیادة والتأثیر في الساحة السیا

أنه "على الرغم من الهدف الصریح لتعزیز مشاركة المرأة على النحو المتوخى في خطة العمل الوطنیة العراقیة، إال أن 
 المشاركة السیاسیة المباشرة للمرأة في المصالحة الوطنیة ما زالت متدنیة، وال بّد من اإلقرار بهذا األمر ومعالجته."

  
أنها اجتمعت مع قادٍة سیاسیین في بغداد وأربیل والسلیمانیة وناقشت معهم ُسبل تعزیز مشاركة المرأة في صنع  وأشارت إلى

القرار والعملیات السیاسیة. وأكدت السیدة دییمو أن یونامي وهیئة األمم المتحدة للمرأة ستعمالن مع أصحاب الشأن كافة 
من مشاركة المرأة في جمیع السلطات الثالث للدولة، ال سیما السلطة القضائیة لضمان وضع التدابیر واألطر القانونیة التي تض

 التي یقّل فیها تمثیل المرأة، وفي عملیات المصالحة الوطنیة والمجتمعیة وفي مجلس الوزراء والمؤسسات الحكومیة.
 
 
 

 
*************** 

 باسم بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي) اإلعالمي/ المتحدث الرسمي مكتبلمزید من المعلومات الرجاء االتصال بالسید سمیر غطاس مدیر ال
االتصال بالمكتب اإلعالمي لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي) على البرید أو    un.orgghatass@برید الیكتروني:  1281 193 790 964+تلیفون: 

  information@un.org-unamiااللیكتروني التالي:
 
 
 
 
 
United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI)  
Public Information Office (PIO) - Baghdad 
Phone: +39 083 105 2640 or +39 083 105 2644 

http://www.uniraq.org/ 
http://www.flickr.com/photos/uniraq/ 
https://www.facebook.com/UnitedNationsIraq 
https://twitter.com/UNiraq 
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