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اجتمع99ت ح99والي  20منظمت99ا عراقي99ة و  20أخ99رى م99ن المجتم99ع الم99دني ال99دولي ف99ي ب99اريس ف99ي الفت99رة م99ن
ديس99مبر م  2010لعق99د م99ؤتمر دول99ي تح99ت عن99وان" أي ن99وع م99ن التض99امن م99ع الع99راق " ،لمناقش99ة التح99ديات الت99ي
تواج99ه الش99عب العراق99ي ،والقض99ايا الت99ي تش99غل المجتم99ع الم99دني العراق99ي اOن ،و أي ن99وع م99ن التض99امن مطل99وب م99ن
المنظم99ات الدولي99ة ل99دعم نظرائھ99ا ف99ي الع99راق لتحقي99ق تغيي99ر ديمقراط99ي ن99اجز  ،و لت99وفير عدال99ة اجتماعي99ة  ،وحق99وق
إنسان  ،وحريات جماعية و فردية لجميع العراقيين بدون تمييز.
بع999د س999نوات م999ن اVس999تبداد والح999روب الت999ي أدت إل999ى أض999رار جس9999يمة ف999ي البن999ى التحتي999ة اVجتماعي999ة واVقتص999ادية
والبيئ9ة V ،زال الع99راق وش99عبه يكافح99ان م99ن أج99ل حي99اة أفض9ل  .يواج99ه المجتم99ع العراق99ي وبش99كل ي99ومي مش99اكل ناتج9ة
ع999ن آث999ار الح999رب واVح999تYل والعن999ف .وھ999و يتع999رض أيض999ا لھجم999ات شرس999ة ض999د الحري999ات العام999ة ،س999واء م999ن الق999وى
ا`ص999ولية المتطرف999ة بمختل999ف أنواعھ999ا ،أو م999ن بع999ض المؤسس999ات الحكومي999ة الت999ي أخ999ذت بالتض999ييق عل999ى حري999ات الم999رأة
والعمال والشباب  ،وحرية التعبير وتكوين الجمعيات .
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في المناطق التي تأثرت بشكل مباشر بالحرب ،بقايا ا`سلحة واbشعاعات  Vتزال تشكل تھديدا للحياة والصحة
العامة.
الشركات ا`منية الخاصة  Vتزال منتشرة و ناشطة خارجا عن أي قانون أو شرعية ،وقد تمتعت بحصانة بالرغم من
ارتكابھا للعديد من الجرائم واVنتھاكات.
ضحايا الحروب والنظام السابق ما زالوا ينتظرون رد اVعتبار والعدالة والتعويضات عن ما تعرضوا له.
تفرض العديدة من قبل المؤسسات الحكومية العراقية ،قيودا على الحريات العامة وحرية التعبير والتجمع مطلقة
جرس تحذير قوي من خطر عودة الشمولية و انتشار القمع.
أوضاع المرأة في العراق في تدھور ،وتنتھك حقوقھن ا`ساسية باستمرار ،العديد من اbجراءات والقوانين الجديدة
والتي يتعمد اعتمادھا تتعرض فيھا المرأة إلى التمييز.
تستمر بعض المؤسسات السلطوية والتي  Vتعترف بالحق في العمل النقابي بمصادرة حقوق العمال وبشكل خاص
في القطاع العام مھددة بشكل خطير الحقوق اVقتصادية وحريات العمال.
لم يتم ضمان حرية التعبير والصحافة  ،يتعرض الصحافيون لقيود عديدة تحد من مقدرتھم على التحرك والعمل
ويتلقون التھديدات بسبب عملھم وقد تعرض قسم منھم إلى القتل أو الخطف أو اVعتقال.
تتعرض ا`قليات الدينية لخطر عظيم وتھديد دائم من قبل القوى ا`صولية وسط عجز واضح من قبل الحكومة
العراقية لحماية أمنھم وممتلكاتھم.
يواجه قطاع التعليم تراجعا مقلقاً ،ويغادر المثقفون والكفاءات العراق بشكل مستمر ،مما يمثل نزيفا مستمرا لموارد
البلد ،في حين إن السلطات  Vتمارس مسؤولياتھا في تعزيز الثقافة والعلوم.
الشباب يواجھون حياة صعبة مع معدVت البطالة الھائلة  ،واVفتقار إلى التعليم  ،ونقص من وسائل الترفيه
والرياضة  ،والتعرض للضغط واVبتزاز من قبل السياسيين والميليشيات التابعة لھا.
لم يبادر المجتمع الدولي،لوضع القادة السياسيون والعسكريون وبمختلف جنسياتھم أمام مسؤولياتھم ،عن ما ارتكبوه
من جرائم الحرب أو جرائم ضد اbنسانية التي تسببت في الكثير من الدمار و العذاب لعديد من المدنيين
المجتمع المدني الدولي  Vيدعم بما فيه الكفاية المنظمات العراقية و Vحتى لديه دراية كافية حول ا`وضاع في
العراق

نح44ن نعت44زم عل44ى تعزي44ز تض44امننا والتواص44ل داخ44ل وخ44ارج الع44راق ف44ي غض44ون مب44ادرة التض44امن للمجتم44ع الم44دني
العراق444ي م444ن خ*444ل حم*444ت ش444املة خل444ق ض444غوط محلي444ة ودولي444ة للتص444دي لقض444ايا حق444وق ا,نس444ان والعدال444ة اMجتماعي444ة
 ،بدءا بما يلي-:
 -1خل999ق إدراك ووع9999ي ع999ام  ،با`ھمي9999ة القص9999وى لحماي999ة الحري9999ات العام9999ة  ،المض999مونة دس9999توريا وقانوني9999ا ،
بما في ذلك حرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الصحافة والصحفيين.
 -2ن9999زع الش9999رعية ع9999ن اVنقس9999امات العرقي9999ة والطائفي9999ة ف9999ي العملي9999ة الديمقراطي9999ة  ،وحماي9999ة حق9999وق وأم9999ن
ا`قليات الدينية و الثقافية.
 -3التأكي99د عل99ى الحف99اظ عل99ى البيئ99ة وتطھي99ر ت99راب ومي99اه الع99راق م99ن ك99ل أن99واع الملوث99ات .و إزال99ة جمي99ع
بقاي999ا ا`س999لحة والمتفج999رات و معالج999ة اbش999عاعات المض999رة وأم999اكن تركزھ999ا .خصوص999ا المن999اطق الملوث999ة
باليورانيوم المنضب ،
 -4ف999رض حظ999ر كام999ل عل999ى ا`س999لحة وال999ذخائر الملوث9999ة ب999اليورانيوم المنض999ب وغيرھ999ا م999ن الم999واد الملوث9999ة
للبيئة من خYل معاھدة تنظم لھا جميع الدول .
 -5ض9999مان حص9999ة المي9999اه لجمي9999ع الش9999عب العراق9999ي ،م9999ن خY9999ل قواع9999د وقس9999مة عادل9999ة Vس9999تخدام المي9999اه وفق9999ا
للمعايير الدولية واVتفاقات الدولية بين الدولة العراقية وجميع بلدان المنطقة.
 -6إلغ999اء الم999ادة  41م999ن الدس999تور واعتم999اد الق999وانين الت999ي تحم999ي حق999وق الم999رأة  ،م999ع إبY999ء اھتم999ام خ999اص
لوضع النساء المزارعات في المجتمعات الريفية.
 -7مكافح99ة الفق99ر و إقن99اع الحكوم99ة عل99ى أنھ99ا أولوي99ة قص99وى ،وعل99ى إطY99ق خط99ة تنموي99ة يس99تفيد منھ99ا
الفقراء قبل غيرھم.
 -8دف9999ع الحكوم9999ة إل9999ى تخص9999يص ج9999زء كبي9999ر م9999ن الميزاني9999ة العام9999ة واعتم9999اد إس9999تراتيجية واض9999حة لتحس9999ين
مستوى تعليم ا`جيال الجديدة بما فيھا الكفاح ضد أمية الكبار ،وتطوير البحث العلمي في الجامعات.
 -9اعتب99ار الحف99اظ عل99ى الش99باب م99ن العن99ف و ثقاف99ة العن99ف والفق99ر والجھ99ل اس99تثمار أساس99ي لمس99تقبل ا`م99ة ،
وتفعيل سياسات وبرامج جادة لحماية ودعم الشباب.
 -10اعتم999اد ق999وانين وت999دابير واض999حة لض999مان حق999وق العم999ال ف999ي تنظ999يم أنفس999ھم ف999ي منظم999ات نقابي999ة ح999رة و
مستقلة وفقا لقوانين العمل الدولية وحرية التنظيم والتعبير.
 -11إنش99اء آلي99ات فاعل99ة لض99مان عدال99ة انتقالي99ة منص99فة لجمي99ع ض99حايا اVنتھاك99ات والج99رائم ،واعتم99اد مب99دأ" V
إفY999ت م999ن العق999اب"لمرتكب999ي الج999رائم  ،ولك999ن العم999ل م999ن أج999ل المص999الحة العام999ة ب999ين المجتمع999ات م999ن
خYل ثقافة الYعنف.
 -12وض999ع ح999د لوج999ود أع999داد كبي999رة م999ن الش999ركات ا`مني999ة الخاص999ة وع999دم خض999وعھا للق999انون وإفYتھ999ا م999ن
العق99اب ف99ي الع99راق ،وVنع99دام المس99ؤولية م99ن جان99ب الش99ركات ا`جنبي99ة -وخاص99ة ش99ركات ال99نفط  -ع99ن
العواقب اVجتماعية والبيئية و اVقتصادية `نشطتھا في العراق.
إن تحقي444ق ھ4444ذه اVھ444داف يتطل4444ب العم444ل المش4444ترك المس444تمر ،وق4444درة المنظم444ات العراقي4444ة والدولي444ة لقي4444ادة مش4444تركة
لفعالي444ات مب444ادرة التض444امن للمجتم444ع العراق444ي  ،م444ع إب*444ء اھتم444ام ق444وي للمجتم444ع العراق444ي و لمطالب444ه الحالي444ة و
القادم444ة ونح444ن ،بص444فتنا مش444اركين ف444ي مب444ادرة التض444امن للمجتم444ع الم444دني العراق444ي  ،نواف444ق عل444ى اس444تخدام ھ444ذا
الفضاء المشترك للسير معا نحو تحقيق ھذه اVھداف .
وس444وف ن444نظم مع444ا مش444اركتنا ف444ي اVح444داث الدولي444ة مث444ل م444ؤتمرات اVم444م المتح444دة والمنت444ديات اMجتماعي444ة العالمي444ة ،
في الدولية .
وس44وف يعق44د الم44ؤتمر الق44ادم لمب444ادرة التض44امن للمجتم44ع الم44دني العراق44ي الع44ام المقب44ل ف44ي الع444راق .والت44اريخ
المحتم44ل لھ44ذا الح44دث ھ44و ش44ھر أكت44وبر ، 2011ف44ي اربي44ل ،بع44د م44اراثون الع44راق ال44دولي اVول  ،الح44دث الع44المي
الذي ينظمه المجتمع المدني العراقي لدعم حقوق ا,نسان والس*م العادل .
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أ -قائمة بالمنظمات العراقية التي ساھمت في مؤتمر باريس:

 .1منظمة المسلة لتنمية الموارد البشرية
 .2مؤسسة الرافدين لتنمية وتطوير الفYحين
 .3الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق اVنسان
 .4منظمة أشور بانيبال الثقافية
 .5وكالة اصوات العراق المستقلة
 .6اتحاد الشبيبة الديمقراطي
 .7اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق
 .8اتحاد الطلبة العام في جمھورية العراق
 .9الجمعية العراقية لمساندة عوائل الشھداء و المغيبين
 .10شبكة المستقبل العراقية )(IDFN
 .11شبكة المنظمات غير الحكومية في كوردستان)(IKNN
 .12جماعات الYعنف العراقية
 .13جمعية نساء تركمان العراق
 .14شبكة النساء العراقيات )نساء من اجل السYم(
 .15رابطة المرأة العراقي ِة
 .16منظمة تمكين شباب كردستان.
 .17جمعية الثقافة المندائية العالمية.
 .18المجتمع العراقي النموذجي.
 .19منظمة النخبة الطYبية.
 .20منظمة تموز للتطوير اVجتماعي.
 .21منظمة نساء من اجل السYم.
 .22مركز الثقافة العمالية
ب -قائمة بالمنظمات العراقية التي ساھمت في مؤتمر باريس :
 .1منظمة ألتيرناتيف – )كندا(
 .2جمعية المواطنين اVوربيين ) (AECفرنسا.
 .3منظمة مراثون بغداد -إيطاليا
 .4منظمة نوفا )-إسبانيا(
 .5مركز دارنا – فلسطين
 .6فوكوس  -آسيا
 .7جيل فلسطين  -فرنسا
 .8منظمة ايبام – )فرنسا(
 .9الرابطة الدولية لحقوق اVنسان
 .10المنتدى الثقافي العراقي -الوVيات المتحدة
 .11منظمة أركس )-إيطاليا(
 .12حركة البديل من اجل الYعنف )فرنسا(
 .13منظمة عوائل ضحايا 11سبتمبر من أجل غد سالم -وVيات متحدة
 .14نقابة سناباب  -الجزائر
 .15منظمة أون بونتي بير – )إيطاليا(
و منظمات أخرى من فرنسا و دول أخرى

