
مساهمة العراق في تقرير األمين العام حول " المرأة ونزع السالح ومنع االنتشار وتحديد األسلحة" عماًل 
 .2016لعام  71/  56ة العامة لألمم المتحدة المرقم يبقرار الجمع

تعتبر المرأة جزءًا مهمًا في بناء االسرة والمجتمع والدولة ويجب أخذها بنظر االعتبار في برامج نزع السالح 
ومنع االنتشار وتحديد األسلحة كونها تنضوي ضمن فئة )المقاتلون والمقاتالت( وضمن )الفئات التي تقوم 

ين بالقوات او المجموعات المسلحة(، آخذين بعين بما فيها النساء( وفئة )األطفال المرتبط –بأدوار ليست قتالية 
 االعتبار تأثير المرأة على هذه الفئة بشكل غير مباشر.

ووصفها بأنه" ُتسهم  56/71وال شك أن اإلشارة الى أن المرأة في الفقرة الديباجية السابعة لقرار الجمعية العامة 
 واإلقليميةة على الُصعد المحلية والوطنية ودون اإلقليمية إسهامًا ذا شأن في التدابير العملية لنزع السالح المتخذ

في سياق منع العنف المسلح والنزاع المسلح والحد منهما وتعزيز نزع السالح ومنع االنتشار وتحديد األسلحة" 
قد أضاف ُبعدًا آخر لدور وأهمية المرأة في هذا المجال ومساواتها مع الرجل في االضطالع بمسؤولياتها 

 وكذلك الدولي.متها في تحقيق السلم واالمن المحلي والوطني ومساه

يدرك العراق دور المرأة األساسي في المجتمع فهي ُتسهم في عملية صنع القرار سواء ضمن السلطة التشريعية 
)مجلس النواب( أو في الحكومة، وهي ممثلة فيها في كل مفاصلها وفي الحكومات المحلية كعضو في المجالس 

في المحافظات العراقية. وتمنح حكومة جمهورية العراق، وفق ما نص عليه الدستور الدائم لجمهورية  المحلية
، فرصًا متساوية للمرأة للتمثيل في جميع التدابير واإلجراءات فيما يتعلق بمسائل نزع السالح 2005العراق لعام 

الدولية. وهذا إضافة الى مشاركتها في ومنع االنتشار ومنع العنف المسلح وتنفيذها على الُصعد الوطنية و 
 عمليات صنع القرارات ذات الصلة.

وبشأن الوسائل المتخذة من الحكومة العراقية لمنع والسيطرة على السالح وتداوله، فإن هناك قوانين ُشرعت 
و لم تتضمن لردع عمليات االعتداء المسلح أو تداول األسلحة ولم ُتستثن المرأة من هذا القوانين والتشريعات أ

أي تمييز ضدها في مجال معين، حيث ان العراق عضو في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 
 المرأة.

 

 



وتؤمن حكومة العراق بالدور المهم الذي تلعبه المرأة في موضوع نزع السالح في المجتمع المدني والمحلي 
والوطني من حيث تأثيرها المباشر على لبنة المجتمع، وهي األسرة، بصفتها المربي والقائد لهذه النواة والمحدد 

روح المراقبة الذاتية للفرد في تجنب أي استخدام  الهتمامات افراد أسرتها، وفق مبدأ تقاسم األعباء، من حيث بث
خاطئ للسالح إضافة الى التأثير على األشخاص الذين يعبرون عن رأيهم بالعنف والعمليات اإلرهابية، إضافة 
الى مساهمتها، حسب مواقعها، بنشر ثقافة الالعنف ونزع السالح. إال أن هذا الدور المطلوب من المرأة ان 

 عوامل لدعمها في هذا المجال مثل:كن أن يتم بصورة مؤثرة دون توافر االسرة والمجتمع ال يمتلعبه في إطار 

إفساح فرص ومساحات مناسبة لتولي المرأة مناصب قيادية ضمن اللجان األمنية على المستوى المحلي  (أ)
 والوطني ومجلس النواب؛

د على أهمية دورها وممارستها في قيام المؤسسات النسوية بحمالت توعية للمرأة في المجتمع والتأكي (ب)
 نزع السالح وتحديد األسلحة، إضافة الى التوعية القانونية حول تبعات تداول استخدام األسلحة وتأثيرها

 على المجتمع بشكل عام. السلبي
ويدرك العراق ضرورة مشاركة المرأة للرجل، وفق مبدأ المساواة وعلى نحو تام وفعال، في جميع المجاالت ذات 

لصلة ومنها مجال نزع السالح وعدم االنتشار الذي يعتبر من العناصر األساسية لتحقيق سلم وأمن مستدامين. ا
الُصعد المحلية  ىكما يؤمن العراق بان للمرأة، حسب موقعها، إسهام كبير في التدابير العملية لنزع السالح عل

عراقية بشكل فاعل في المرحلة الراهنة بعد التخلص والوطنية ومنع االنتشار واتقاء النزاعات. وتساهم المرأة ال
بين المكونات المختلفة بما يؤدي الى بناء  السلمي من عصابات داعش اإلرهابية لتكون جزءًا اساسيًا للتعايش

السالم، وعلى سبيل المثال الوثيقة التي وقعها أبناء سهل نينوى مؤخرًا. ويبذل العراق جهودًا كبيرة من أجل 
  في المؤسسات الوطنية ذات الصلة بمسائل نزع السالح وتحقيق األمن وفرض القانون. المرأة اركةزيادة مش

   

 
 


