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البيان الختامي ملؤتمر مبادرة التضامن مع املجتمع املدني العراقي!

"
اوسلو  -النرويج  ٢٩-٢٧تشرين األول /اكتوبر !٢٠١٤
"
"

ﺍاﺟﺘﻤﻌﺖ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ ﺍاﻟﻨﺎﺷﻄﺎﺕت ﻭوﺍاﻟﻨﺎﺷﻄﻴﯿﻦ ﺍاﻟﻤﺪﻧﻴﯿﻴﯿﻦ ﺍاﻟﻌﺮﺍاﻗﻴﯿﻴﯿﻦ ﻭوﺍاﻟﺪﻭوﻟﻴﯿﻴﯿﻦ ﻭوﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯى ﺛﻼﺛﺔ ﺃأﻳﯾﺎﻡم ﻓﻲ ﺍاﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍاﻟﻨﺮﻭوﻳﯾﺠﻴﯿﺔ ﺃأﻭوﺳﻠﻮ،٬
ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍاﻻﺯزﻣﺔ ﺍاﻟﺤﺎﻟﻴﯿﺔ ﻓﻲ ﺍاﻟﻌﺮﺍاﻕق ﻭوﺍاﻟﺘﺄﺳﻴﯿﺲ ﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺩدﻭوﻟﻲ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺍاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍاﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍاﻟﻌﺮﺍاﻕق ،٬ﻟﺰﻳﯾﺎﺩدﺓة ﺩدﻭوﺭرﻩه ﻭوﻓﻌﺎﻟﻴﯿﺘﻪﮫ ﻓﻲ
ﺇإﺟﺮﺍاء ﺍاﻹﺻﻼﺣﺎﺕت ﺍاﻟﺴﻴﯿﺎﺳﻴﯿﺔ ﻭوﺍاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﯿﺔ ﺑﻌﻴﯿﺪﺓة ﺍاﻟﻤﺪﻯى ﻭوﺍاﻟﻀﺮﻭوﺭرﻳﯾﺔ ﻟﻤﻮﺍاﺟﻬﮭﺔ ﺍاﻷﺳﺒﺎﺏب ﺍاﻟﺠﺬﺭرﻳﯾﺔ ﻟﻠﺘﻄﺮﻑف.

"

ﻋﻘﺪ ﺍاﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻓﻲ ﻅظﻞ ﺍاﻟﺘﺪﻫﮬﮪھﻮﺭر ﺍاﻟﺴﺮﻳﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝل ﺣﻘﻮﻕق ﺍاﻹﻧﺴﺎﻥن ،٬ﻭوﺑﻌﺪ ﺳﻴﯿﻄﺮﺓة ﺍاﻟﺘﻨﻈﻴﯿﻢ ﺍاﻟﻤﺘﻄﺮﻑف "ﺩدﺍاﻋﺶ" ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻁطﻖ ﻭوﺍاﺳﻌﺔ ﻣﻦ
ﺍاﻟﻌﺮﺍاﻕق ﻭوﺍاﺭرﺗﻜﺎﺑﻪﮫ ﺟﺮﺍاﺋﻢ ﻭوﺣﺸﻴﯿﺔ ﻫﮬﮪھﺰﺕت ﺍاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍاﻟﺪﻭوﻟﻲ ﻭوﺗﻀﻤﻨﺖ ﺟﺮﺍاﺋﻢ ﺿﺪ ﺍاﻹﻧﺴﺎﻧﻴﯿﺔ  ،٬ﻛﺎﻟﻌﺒﻮﺩدﻳﯾﺔ ﻭوﺍاﻹﺑﺎﺩدﺓة ﺍاﻟﺠﻤﺎﻋﻴﯿﺔ.
ﺃأﻧﺘﺞ ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﺍاﻟﺘﺪﻫﮬﮪھﻮﺭر ﺃأﺯزﻣﺔ ﺇإﻧﺴﺎﻧﻴﯿﺔ ﻣﺪﻣﺮﺓة ﺣﻴﯿﺚ ﻓﺮ ﺁآﻻﻑف ﺍاﻟﻌﺮﺍاﻗﻴﯿﻴﯿﻦ ﺗﺎﺭرﻛﻴﯿﻦ ﻣﻨﺎﺯزﻟﻬﮭﻢ ﻭوﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﮭﻢ ﻭوﺃأﺻﺒﺤﻮﺍا ﻧﺎﺯزﺣﻴﯿﻦ ﻭو ﻣﺸﺮﺩدﻳﯾﻦ ﺩدﺍاﺧﻠﻴﯿﺎ
ﻭوﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﺠﻮء.

ﺳﺎﻫﮬﮪھﻢ ﻓﻲ ﺍاﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻭوﻓﺪ ﻋﺮﺍاﻗﻲ ﻣﻜﻮﻥن ﻣﻦ  15ﻧﺎﺷﻄﺔ ﻭوﻧﺎﺷﻂ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕت ﺍاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍاﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭوﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕت ﻣﺘﻌﺪﺩدﺓة .ﻭوﻗﺪ ﺗﻜﺒﺪﻭو ﻋﻨﺎء
ﺍاﻟﺴﻔﺮ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭرﻛﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺵش ﻭوﺣﻮﺍاﺭر ﻣﻊ ﻋﺮﺍاﻗﻴﯿﻴﯿﻦ ﺍاﺧﺮﻳﯾﻦ ﻣﻦ ﺍاﻟﺬﻳﯾﻦ ﻳﯾﻌﻴﯿﺸﻮﻥن ﺣﺎﻟﻴﯿﺎ ﺧﺎﺭرﺝج ﺍاﻟﻌﺮﺍاﻕق ﻭوﻣﻊ ﺣﻮﺍاﻟﻲ  ٣۳٠۰ﻣﻦ ﺍاﻟﻨﺸﻄﺎء
ﺍاﻟﺪﻭوﻟﻴﯿﻴﯿﻦ ﻭوﻣﻦ ﺟﻤﻴﯿﻊ ﺃأﻧﺤﺎء ﺍاﻟﻌﺎﻟﻢ ،٬ﻣﻦ ﺷﻤﺎﻝل ﻭو ﺟﻨﻮﺏب ﺍاﻟﻜﺮﺓة ﺍاﻻﺭرﺿﻴﯿﺔ.

"

"

ﻛﺎﻥن ﺍاﻟﻬﮭﺪﻑف ﻣﻦ ﺍاﻟﺤﻮﺍاﺭر ﻫﮬﮪھﻮ ﺗﺒﺎﺩدﻝل ﺍاﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕت ﺣﻮﻝل ﺍاﻷﺯزﻣﺔ ﺍاﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓة ﻓﻲ ﺍاﻟﻌﺮﺍاﻕق ﻭوﺍاﻟﺘﺨﻄﻴﯿﻂ ﻟﺠﻬﮭﻮﺩد ﺍاﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍاﻟﺘﻲ ﻳﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍاﻟﺪﻭوﻟﻲ ﺃأﻥن ﻳﯾﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﮭﺎ ﻋﻤﻞ ﺍاﻟﻨﺎﺷﻄﻴﯿﻦ ﺍاﻟﻌﺮﺍاﻗﻴﯿﻴﯿﻦ .ﻭوﻗﺪ ﻧﻈﻢ ﺍاﻟﻮﻓﺪ ﺍاﻟﻌﺮﺍاﻗﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍاﻟﻤﻨﺘﺪﻯى ﺍاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍاﻟﻌﺮﺍاﻗﻲ ) (ISFﺍاﻟﺬﻱي
ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﺃأﻳﯾﻠﻮﻝل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻡم  2013ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍاﺩد ﺩدﻭوﺭرﺗﻪﮫ ﺍاﻻﻭوﻟﻰ ﻭوﺍاﻟﺘﻲ ﺣﻀﺮﻫﮬﮪھﺎ ﺃأﻛﺜﺮ ﻣﻦ  3000ﻣﺸﺎﺭرﻙك ﺍاﻏﻠﺒﻬﮭﻢ ﻣﻦ ﺍاﻟﺸﺒﺎﺏب
ﻭوﻧﺸﻄﺎء ﺣﻘﻮﻕق ﺍاﻹﻧﺴﺎﻥن ﻭوﺍاﻟﻨﺴﺎء ﺍاﻟﻨﺎﺷﻄﺎﺕت ﻭوﺍاﻟﻨﻘﺎﺑﻴﯿﻴﯿﻦ .ﺍاﻟﻤﻨﺘﺪﻯى ﺍاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍاﻟﻌﺮﺍاﻗﻲ ﺍاﻻﻭوﻝل ﻧﺎﻗﺶ ﺍاﻗﺘﺮﺍاﺡح ﺑﺪﺍاﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮﺏب ﻭوﺍاﻟﻌﻨﻒ،٬
ﻭوﺣﺪﺩد ﺍاﻟﺮﺅؤﻯى ﻟﺴﻼﻡم ﻣﺴﺘﺪﺍاﻡم ﻭوﻁطﺮﺡح ﺍاﺟﺮﺍاء ﺍاﺻﻼﺣﺎﺕت ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻭوﻗﺒﻞ ﻓﺘﺮﺓة ﻣﻦ ﺍاﺯزﻣﺔ ﺍاﻟﻤﻮﺻﻞ.

ﻭوﻟﻘﺪ ﺍاﺗﻔﻖ ﺍاﻟﻤﺸﺎﺭرﻛﻮﻥن ﻣﻦ ﻋﺮﺍاﻗﻴﯿﻴﯿﻦ ﻭوﺩدﻭوﻟﻴﯿﻴﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺃأﻭوﻟﻮﻳﯾﺎﺕت ﻭوﺃأﻫﮬﮪھﺪﺍاﻑف ﻟﺘﻨﻈﻴﯿﻢ ﺣﻤﻼﺕت ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﯿﻬﮭﺎ ﻣﺒﺎﺩدﺭرﺓة ﺍاﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ ﺍاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍاﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍاﻟﻌﺮﺍاﻗﻲ  ICSSIﺧﻼﻝل ﺍاﻟﻌﺎﻣﻴﯿﻦ ﺍاﻟﻤﻘﺒﻠﻴﯿﻦ ،٬ﻭوﺫذﻟﻚ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻋﻤﻞ ﻭوﻧﺘﺎﺋﺞ ﻭوﺭرﺵش ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻴﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍاﻟﺤﻤﻼﺕت
ﺍاﻟﺮﺋﻴﯿﺴﺔ ﺍاﻟﺘﻲ ﺗﺘﺎﺑﻌﻬﮭﺎ ﻭوﺗﻨﺴﻘﻬﮭﺎ ﺍاﻟﻤﺒﺎﺩدﺭرﺓة ﻭوﺍاﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕت ﺍاﻟﻌﺮﺍاﻗﻴﯿﺔ .ﻭوﻓﻲ ﺍاﺩدﻧﺎﻩه ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺘﻠﻚ ﺍاﻻﻭوﻟﻴﯿﺎﺕت ﻭوﺍاﻟﺘﻲ ﺍاﻗﺮﻫﮬﮪھﺎ ﺍاﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻓﻲ ﻳﯾﻮﻡم  ٢۲٩۹ﻣﻦ
ﺷﻬﮭﺮ ﺗﺸﺮﻳﯾﻦ ﺃأﻭوﻝل /ﺃأﻛﺘﻮﺑﺮ ﻣﻦ ﺍاﻟﻌﺎﻡم ﺍاﻟﺠﺎﺭرﻱي : ٢۲٠۰١۱٤
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شهرزاد  /حقوق املراة في العراق اليوم !
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"
"

ﺗﻜﺜﻴﯿﻒ ﺍاﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍاﻟﺪﻭوﻟﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕت ﺍاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍاﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍاﻟﻌﺮﺍاﻗﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍاﻟﻌﺮﺍاﻗﻴﯿﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍاﻡم ﺑﺘﻨﻔﻴﯿﺬ ﺍاﻟﺘﺰﺍاﻣﺎﺕت ﺍاﻟﻌﺮﺍاﻕق ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻭوﺗﻮﺻﻴﯿﺎﺕت ﺗﻘﺮﻳﯾﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺳﻴﯿﺪﺍاﻭو.
ﺗﻜﺜﻴﯿﻒ ﺍاﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍاﻟﺪﻭوﻟﻲ ﻟﺤﺚ ﺍاﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍاﻟﻌﺮﺍاﻗﻴﯿﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﯾﺔ ﺍاﻟﻤﺮﺃأﺓة ﻓﻲ ﺍاﻟﻌﺮﺍاﻕق ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍاﻧﺘﻬﮭﺎﻛﺎﺕت ﺣﻘﻮﻕق ﺍاﻹﻧﺴﺎﻥن ،٬ﻭوﺧﺼﻮﺻﺎ
ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁطﻖ ﺍاﻟﻨﺰﺍاﻉع ﺍاﻟﻤﺴﻠﺢ ﻭوﺑﻤﺎ ﻳﯾﻤﻜﻨﻬﮭﺎ ﻣﻦ ﺍاﻟﻌﻴﯿﺶ ﺩدﻭوﻥن ﺧﻮﻑف ،٬ﻛﻤﻮﺍاﻁطﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻭوﺍاﺓة ﻣﻊ ﺍاﻟﺠﻤﻴﯿﻊ.
ﺗﻜﺜﻴﯿﻒ ﺍاﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍاﻟﺪﻭوﻟﻲ ﻟﺤﺚ ﺍاﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍاﻟﻌﺮﺍاﻗﻴﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﯿﺬ ﺧﻄﺔ ﺍاﻟﻌﻤﻞ ﺍاﻟﻮﻁطﻨﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﯿﻖ ﻗﺮﺍاﺭر ﻣﺠﻠﺲ ﺍاﻻﻣﻦ ﺍاﻟﺘﺎﺑﻊ
ﻟﻸﻣﻢ ﺍاﻟﻤﺘﺤﺪﺓة ﺍاﻟﺮﻗﻢ ١۱٣۳٢۲٥ﻭو ﺍاﻟﻤﺘﻠﻌﻖ ﺑﺎﻭوﺿﺎﻉع ﺍاﻟﻤﺮﺍاﺓة ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁطﻖ ﺍاﻟﻨﺰﺍاﻉع ﺍاﻟﻤﺴﻠﺢ.
ﺗﻜﺜﻴﯿﻒ ﺍاﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍاﻟﺪﻭوﻟﻲ ﻟﺤﺚ ﺍاﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍاﻟﻌﺮﺍاﻗﻴﯿﺔ ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺛﻴﯿﻖ ﻭوﻁطﻨﻲ ﻟﻠﻤﺨﺘﻄﻔﺎﺕت ﻣﻦ ﺍاﻟﻨﺴﺎء ﻭوﺍاﻻﻁطﻔﺎﻝل  ،٬ﻭوﻳﯾﻘﻮﻡم ﺍاﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍاﻳﯾﻀﺎ ﺑﺘﻨﻔﻴﯿﺬ ﻳﯾﺮﺍاﻣﺞ ﺣﻤﺎﻳﯾﺔ ﻭوﺍاﻋﺎﺩدﺓة ﺗﺎﻫﮬﮪھﻴﯿﻞ ﻭوﺍاﺩدﻣﺎﺝج ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻭوﺍاﻟﻔﺘﻴﯿﺎﺕت ﺿﺤﺎﻳﯾﺎ ﺍاﻟﻌﻨﻒ ﻭوﺍاﻟﺘﺰﺍاﻉع ﺍاﻟﻤﺴﻠﺢ.

2

"

حقوق العمال والتنظيم النقابي !

" م##واص##لة وت##كثيف ال##تضام##ن ال##دولي مع ال##نقاب##ات ال##عمال##ية ال##عراق##ية في ح##ملتها ال##وط##نية الص##دار ق##ان##ون ع##مل
.1
عراقي جديد متوافق تماما مع معايير العمل الدولية "
"م#واص#لة وت#كثيف ال#تضام#ن ال#دولي مع ال#نقاب#ات ال#عراق#ية في ح#ملتها ال#وط#نية الص#دار ق#ان#ون ح#ق وح#ري#ة ال#تنظيم
.2
ال ##نقابي في ال ##عراق ب ##ما ي ##تطاب ##ق مع امل ##عاي ##ير ال ##دول ##ية ويسمح ب ##حق ال ##تنظيم ال ##نقابي في ج ##ميع ق ##طاع ##ات ال ##عمال دون
استثناء  ،وعلى وجه الخصوص القطاع العام".
"م##واص##لة وت##كثيف ال##تضام##ن ال##دولي ل##حث ال##حكوم##ة ال##عراق##ية ال##تصدي##ق على ات##فاق##ية م##نظمة ال##عمل ال##دول##ية )(٨٧
.3
لعام  1948واملتعلقة بحق وحرية التنظيم النقابي".
"امل ##طال ##بة ب ##عرض م ##سودة ق ##ان ##ون ال ##ضمان االج ##تماعي ل ##لعمال الج ##دي ##دة ،وم ##سودتي ق ##ان ##وني ال ##عمل والح ##ري ##ات
.4
ال#نقاب#ية على ال#نقاب#ات ال#عراق#ية وم#نظمة ال#عمل ال#دول#ية الش#راك#هم في ال#نقاش امل#تعلق ب#تلك امل#سودات التي تقع في ص#ميم
اختصاصهم" .
"ح ##ث ال ##حكوم ##ة ال ##عراق ##ية على م ##ساع ##دة ال ##عمال امل ##تضرري ##ن م ##ن داع ##ش وال ##عمال ال ##نازح ##ني وت ##وف ##ير ض ##مان ##ات
.5
وت#عوي#ضات م#ناس#بة وش#مول#هم ب#نظام ش#بكة ال#رع#اي#ة االج#تماع#ية ل#لتخفيف م#ن ح#دة االث#ار االق#تصادي#ة واالج#تماع#ية الس#لبية
التي افرزها الوضع الراهن على حياتهم وعوائلهم .
"دع##م ح##ملة االت##حادات ال##عمال##ية ال##عراق##ية امل##طال##بة مل##نظمة ال##عمل ال##دول##ية ب##إدراج إت##فاق##ية ع##مل دول##ية تح##ظر ال##عنف
.6
والتح ##رش ض ##د ال ##نساء في م ##واقع ال ##عمل ووضع ذل ##ك على أج ##ندة م ##ؤت ##مر ال ##عمل ال ##دولي ال ##قادم في ج ##نيف  ،ح ##زي ##ران
".2015

"
"
ﺣﻤﻠﺔ رياضة ضد العنف و بغداد مارثون !
"

 .1ﺗﻨﻈﻴﯿﻢ ﻋﺪﺩد ﻣﻦ ﺍاﻻﻧﺸﻄﺔ ﺍاﻟﻼﻋﻨﻔﻴﯿﺔ ﺿﻤﻦ ﺭرﻳﯾﺎﺿﺔ ﺿﺪ ﺍاﻟﻌﻨﻒ ﻭوﻧﻘﻞ ﺗﺠﺎﺭرﺏب ﺩدﻭوﻟﻴﯿﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻛﻌﻘﺪ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻟﻜﺮﺓة ﺍاﻟﻘﺪﻡم ﺍاﻟﻤﺼﻐﺮﺓة
ﺗﺤﻤﻞ ﻗﻴﯿﻢ ﺍاﻟﺘﻌﺎﻳﯾﺶ ﻭوﺍاﻟﻼﻋﻨﻒ ﻭوﺗﻨﻔﺬ ﻓﻲ ﻋﺪﺩد ﻣﻦ ﺍاﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕت ﻋﺮﺍاﻗﻴﯿﺔ.
"يبقى ع##قد م##اراث##ون ب##غداد ه##و اله##دف اإلس##تراتيجي ل##لمنتدى االج##تماعي ال##عراقي وم##ؤس##سة ري##اض##ة ض##د
.2
العنف ،ونسعى الى ان يتم تنظيمه في الوقت املناسب بعد فترة اعداد مالئمة.
"سنقوم بتنسيق انشطتنا مع الحمالت االخرى وخصوصا املنتدى االجتماعي العراقي"
.3

"
"
املنتدى االجتماعي العراقي !
"

"

أق#ام#ة ال#دورة ال#ثان#ية م#ن امل#نتدى االج#تماعي ال#عراقي ( م#نتدى م#وض#وع#اتي ح#ول الس#لم االج#تماعي  ).وف#يه
.1
ي##تم ت##وسيع ن##شاط امل##نتدى في م##حاف##ظات ال##وس##ط وال##جنوب وغ##يره##ا م##ن امل##حاف##ظات االم##نة ،ل##يكون امل##نتدى ح##اض##نه
للحركات االجتماعية العراقية.
"حضور فعاليات املنتدى االجتماعي العاملي في تونس  2015واملساهمة الفعالة في ذلك	
  .
.2
"ت#نفيذ ح#مالت م#دن#ية اخ#رى اض#اف#ة الى الح#مالت امل#ذك#ورة في ه#ذا ال#بيان و التي ي#سان#ده#ا االن امل#نتدى،
.3
و زيادة عدد املنظمات والحركات االجتماعية املنضوية في مسار املنتدى االجتماعي العراقي".
حملة حرية التعبير !

3
 .1ت#كثيف ال#عمل على ال#صعيد ال#وطني و ال#تضام#ن ال#دولي لتج#ميد ت#مري#ر مش#روع ق#ان#ون ح#ري#ة ال#تعبير امل#طروح ح#ال#يا
ل##لمناق##شة في ال##برمل##ان ال##عراقي ،ول##حني ت##وف##ر م##سودة م##طاب##قة ل##لمعاي##ير ال##دول##ية ويش##رك ف##يها خ##براء ونش##طاء ع##راق##يني
ودوليني مستقلني ومتخصصني في مجال حرية التعبير".
 .2ال##تاك##يد على م##سؤول##ية ال##دول##ة في ح##ماي##ة ح##قوق ال##صحفيني في ال##حياة واألم##ن  ،وح##قوق ال##صحفيات م##ن ال##نساء
بالحماية من التحرش او التمييز او االعتداء في املؤسسات اإلعالمية او في مواقع العمل".
 .3ت#كثيف ال#دع#م ال#دولي لح#ملة االع#الم#يات ال#عراق#يات وم#نظمات املجتمع امل#دني ل#ضمان (ك#وت#ا) ل#تمثيل امل#رأة في ج#ميع
م ##ؤس ##سات ال ##دول ##ة ال ##رس ##مية امل ##ختصة ب ##اإلع ##الم وخ ##صوص ##ا ض ##مان م ##قل ه ##ذه ال ##كوت ##ا في ق ##ان ##وني ه ##يئه االع ##الم
واالتصاالت و شبكة االعالمي العراقي".
 .4تكثيف ومواصلة العمل الجاد مع الحكومة والبرملان من اجل تعديل قانون حماية الصحفيني ،بما يضمن الغاء
القوانني والفقرات املوروثة من النظام السابق والتي تحد وتعيق العمل الصحفي وتفرض عقوبات تعسفية ،مثل فقرات
جرائم النشر الورادة في قانون العقوبات على سبيل املثال ال الحصر".

"

حملة انقاذ نهر دجلة واالهوار العراقية!
 .1تبني استراتيجية للحملة تعتمد على شقني رئيسني !:
االول دولي اقليمي ويتضمن الزام الدول املجاورة باشراك العراقي ووفقا للقانون الدولي في القرارات املتعلقة ببناء
السدود مثل اليسو او غيره من السدود او اي مشاريع تمس بحق العراقيني باملياه ،وتحث تركيا وسوريا لتوقيع
اتفاقيات تضمن الحصص العادلة للعراق وجيرانه في مياه نهري دجلة والفرات" .
الثاني داخلي وطني يتضمن مسوؤلية الدولة العراقية على حماية حق العراقيني في املياه وحماية البنى التحتية
والتاكد بان املياه ليست وسيلة حرب او وسيلة للنزاع السياسي بني اي من االطراف".
 .2توسيع العمل الخاص بالدفاع واملناصرة مع الحكومة العراقية الجديدة والبرملان الجديد ،وتقوبة التضامن الدولي
وخصوصا في تركيا!.

"

"
"

حملة حماية االقليات في العراق!
 .1الدعوة لتاسيس مركز وطني موحد لتسجيل االنتهاكات التي تعرض لها االقليات في العراق  ،ويتعاون على
تاسيسه كل من الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان و بعثة االمم املتحدة ملساعدة العراق (يونامي").
 .2التاكيد على ضرورة الدعم الدولي لجهود املنظمات العراقية العاملة في مجال اغاثة واعادة االقليات ملناطقهم و
حث الحكومة العراقية على توفير السبل القانونية والعملية لضمان ايصال املساعدات بشكل عادل وشفاف".

