بيان تحالف  1325بمناسبة الثامن من آذار 2020
 8آذار مناسبة لتعزيز دور المرأة ر
كشيك يف كافة مراحل االمن واالعمار واستدامة السالم
ّ
وع النساء
ونحن نحتفل بيوم المرأة
العالم الثامن من آذار كمحطة بارزة يف تاري خ اإلنسانية وانطالقة ي
ي
ّ
ّ
ر
بحقوقهن وضورة النضال من أجل تحقيق المكاسب واحتام الحقوق األساسية  ،بعد أن سجلت اإلنسانية
نضاالت متواصلة لنساء العراق من أجل العدالة والكرامة والمساواة والسلم والتنمية  ،إذ رسمت المرأة
ّ
وف تعزيز ثقافة الحوار وبناء التعايش
العراقية إرثا نضاليا مهما يف الساحة السياسية والثقافية والمدنية ي
عت المفاوضات البناءة ألجل سالم دائم يعم البالد.
السلم وترسيخ قيم التفاهم والتسامح والمصالحة ر
ي
ّ
بفعالية
تاريخ تعيشه بالدنا حيث ساهمت المرأة إىل جانب الرجل
ريتامن االحتفال بالثامن من آذار مع ظرف
ي
ف ثورة الحرية والكرامة فضال ّ
عما لعبته من أدوار طالئعية يف خضم كل هذه األحداث الدائرة واالحتجاجات
ي
ر
الت تشهدها المحافظات الوسىط والجنوبية  ،حيث سجلن اروع صور المشاركة يف التظاهرات ودعمها بكل
ي
التعبت وحقهن
الوسائل المتاحة للمتظاهرين  ،وما زلن يواصلن وبإضار عىل تواجدهن وممارسة حرية
ر
التغيت واالصالح.
الدستوري بالتظاهر واالحتجاج كجزء من مسؤولياتهن المجتمعية يف
ر
ر
الت تتعرض لها النساء عموما والناشطات والمدافعات خصوصا ،مما
يشغلنا وباهتمام
ر
الكثت من االنتهاكات ي
بتوفت الحماية الكاملة للنساء والفتيات وتمكينهن والتخفيف من معاناتهن
يجعلنا أمام مسؤولية للمطالبة
ر
لتأمي سالمة
وتعويضهن ومساعدتهن يف الوصول إىل العدالة ومعاقبة
مرتكت الجرائم ،واتخاذ إجراءات طارئة ر
ري
ر
ر
ر
الت يطفو عليها
الت ال زالت تشهد تهديدات أمنية وحت يف المدن االمنة ي
النساء والفتيات يف المناطق ي
والديت المتطرف.
التعصب والتشدد العشائري
ي
نحرص كتحالف  1325عىل متابعة اإلجراءات الحكومية يف تطبيق االتفاقيات والمعاهدات والقرارات الدولية
لضمان التطبيق الكامل لحقوق النساء العراقيات كحقوق إنسانية عالمية ر
والت تعد من أهم ركائز تحقيق
ي
الديمقراطية و إرساء أسس الدولة المدنية الديمقراطية االجتماعية ومشاركة المرأة الفاعلة .
نؤكد عىل أهمية تضامن وتظافر الجهود لنساهم سوية ( نساء ورجال ) يف دعم مبادرات تعزيز المساواة التامة
بي الجنسي واتخاذ إجراءات حكومية ً
بناء عىل توصيات لجنة سيداو لضمان مشاركة المرأة يف كافة مراحل
ر
ر
صنع واتخاذ القرارات المتعلقة بالمفاوضات وحل التاع واالغاثة واعادة االعمار وبناء األمن واستدامة السالم،
ر
ر
االستاتيجيات المتعلقة بالنهوض بالمرأة وتمكينها  ،واالهتمام بتوصيات مؤتمر منظمات
وااللتام بتنفيذ
ومتانية
المجتمع
المدن المنعقد يف اربيل حول تطوير الخطة الوطنية الثانية القرار  1325ودعمها بركائز ر
ي
ر
االعالم لتعميم مفهوم المرأة واالمن والسالم ووضع خطة للمتابعة والتقييم
تجعلها قابلة للتنفيذ والتوي ج
ي
ر
المؤشات والتقدم المحرز بما يتعلق بالوقاية والحماية للنساء والفتيات وخلق بيئة مالئمة
تساعد يف تحديد
يتمتعن فيها باألمان والحياة بكرامة.
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