I-NAP Alliance 1325
Alliance to support the implementation of UNSCR 1325
الى  /رئاسة جمهورية العراق
الى  /رئاسة مجلس النواب العراقي
الى  /رئيس مجلس الوزراء العراقي
بيان عاجل
من يحمي النساء والفتيات من تزايد العنف األسري
يعبر تحالف القرار  ١٣٢٥عن بالغ آسفه وإعالن الحداد على ارواح الضحايا الجديدة الناتجة عن العنف األسري
في العراق.
مع تزايد أعداد النساء والفتيات اللواتي يواجهن اإلساءة داخل أسرهن فأننا نضع كامل المسؤولية على عاتق
الحكومة والبرلمان لضعف اإلجراءات القانونية والتشريعية الواجب اتخاذها للحد من حاالت العنف االسري
وحماية المرأة ووقايتهن من العنف بكافة اشكاله الذي يحدث داخل االسرة.
أننا أمام مسؤولية وطنية وإنسانية للمطالبة وبشدة من مجلس النواب العراقي وبدون أي تردد او تأخير بتمرير
قانون مناهضة العنف األسري واإليفاء بالتزاماته بحفظ كرامة وإنسانية مواطنيه والتي تعتبر من األولويات
األولى ومن مهام ومسؤوليات البرلمان والذي انتخب بأصوات شعبه المحروم من ابسط الحقوق اإلنسانية  ،وأيضا
نطالب الحكومة باتخاذ اإلجراءات الجادة في مالحقة ومعاقبة مسببي العنف ومرتكبي جرائم القتل ضد النساء
والفتيات ألنهن الفئة األضعف داخل االسرة ووضع حد لكل االنتهاكات التي تتعرض لها النساء والفتيات من
ضرب وتعذيب وأهانة وحرمان من أبسط الحقوق االنسانية ،واإلقرار بتشكيل وزارة شؤون المرأة بحقيبة
وزارية كاملة الصالحيات وليست وزارة شكلية كما كان الحال في السابق وتوفير كل اإلمكانيات المادية والبشرية
للوزارة لتمكينها من أداء اجندة عملها ومهامها واالستجابة الحتياجات النساء اللواتي الزلن يحلمن بالوطن الذي
يؤويهن بكرامة وأمان.
ونحرص كتحالف قرار  1325على متابعة اإلجراءات الحكومية في تطبيق االتفاقيات والمعاهدات والقرارات
الدولية وتوصيات لجنة سيداو لضمان التطبيق الكامل لحقوق النساء العراقيات كحقوق إنسانية عالمية والتي تعد
من أهم ركائز تحقيق وارساء المساواة والعدالة األجتماعية وأسس الدولة المدنية الديمقراطية اآلمنة من خالل
تعزيز دور المرأة ومشاركتها الفعلية في مراكز صنع الفرار وأنهاء كافة أشكال العبودية والتبعية واالستغالل لها
في ظل وطن مبني على مبدأ االنتماء االنساني والمواطنة الحقيقية.
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Wider participation of women in peace and security-building operations in Iraq and to ensure that all possible
ways to protect women and girls in situations of conflict and post-conflict.
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