
 
 

 مارس  8مبناسبة  حتالف ربيع الكرامة بيان
 

حييي حتالف ربيع الكرامة إىل جانب احلركة احلقوقية والنسائية وكل القوى الدميقراطية التواقة إىل احلرية والعدالة     
 وسوءا،ما تأز يف ظل أوضاع دولية وإقليمية ووطنية ازدادت  العام،حيل هذا الذي اليوم العاملي للمرأة  واملساواة،

 احلكومة عملللحركة النسائية لتقييم وهو مناسبة  ومست حقوق اإلنسان عامة وحقوق النساء بصفة خاصة
اءلة ، ومس، وما حدث من تراجعات وانتكاساتوتشخيص أوضاع النساء والوقوف على ما حتقق من مكتسبات

   .والقضاء على التمييز ضدهن النساءجتاه ضمان حقوق  الدولة عن مدى الوفاء بالتزاماهتا
قم من ، وسياسات اقتصادية واجتماعية غري عادلة فااجلفاف بسببإن ما تعيشه بالدنا اليوم من تغريات مناخية 

عمق أوجه عدم املساواة وكشف عن ما يشوب نظمنا االقتصادية واالجتماعية  كورونا الذيوباء  ائحة جل آثار حدهتا
 .النساءواليت ظهرت جتلياهتا بشكل صارخ على ، من مواطن ضعف على مجيع األصعدة

 
للرأي  ظلم يعلنو إن حتالف ربيع الكرامة وهو يتابع بقلق بالغ ما آلت إليه وضعية النساء ببالدنا من عنف ومتييز    

       :العام ما يلي
 ما يرتتب عنه، و دنيا ونفسيا، مما يؤثر سلبا على صحة املرأة باملمارس على النساء العنف ـ شجبه الزدياد حاالت

اذ الدولة تدابري عملية اخت، مما يتطلب بصفة عامة واجملتمعاجتماعية واقتصادية تنعكس آثارها على األسرة  من نتائج
 .ؤسساتمفعالة للقضاء على العنف املمارس ضد النساء بشىت أنواعه وسن إجراءات زجرية ضد مرتكبيه أشخاصا أو 

   :الدولة مبا يلي ـ مطالبته
  اجلذري  اإلصالح ذلكـ سن قوانني وسياسات لضمان املساواة واحلماية من االنتهاكات اليت تتعرض هلا النساء مبا يف 

 .... وقانون احلالة املدنية ومدونة الشغل دونة األسرةاملراجعة الكلية ملقانون اجلنائي واملسطرة اجلنائية و لل
 التحفظات رفع مجيعو  معها،القوانني احمللية مة ءومال النساء،ـ املصادقة على مجيع االتفاقيات الدولية املتضمنة حلقوق 

 ؛عليها
 ؛لعدالةااخلدمات املقدمة للنساء يف جمال الصحة والتعليم والولوج إىل  ضمان احلق يفل ـ وضع اسرتاتيجية عملية

  ؛املهيكلغري  قطاعوالزراعي وال االقتصادي للنساء وتوفري احلماية االجتماعية للعامالت يف اجملال الصناعي ـ التمكني



 .املرأةتبعية  رستكاليت ومناهضة األعراف التقليدية  حبقوقها،الصور النمطية اليت تقيد متتع املرأة  اربةحمـ 
إعالمية شاملة ومندجمة للنهوض بصورة املرأة يف وسائل اإلعالم السمعي البصري قوامها التحسيس  ـ تبين اسرتاتيجية

 ؛املساواةوالتوعية ونشر ثقافة 
 ؛الرجال وصول إىل مراكز القرار، وحتمل املسؤولية يف املناصب العليا اليت ظلت حكرا علىالـ متكني النساء من 

ة ية وكل القوى التقدمية الدميقراطية إىل توحيد النضاالت من أجل دفع الدولدعوة كافة اجلمعيات احلقوقية والنسائ
 ضدهن،مييز الت على كافة أنواع والقضاء بوضعيتهن،ووضع اسرتاتيجية شاملة للنهوض  ،إىل احرتام حقوق النساء

 .حتفظاتوحتقيق املساواة الفعلية يف كل اجملاالت وبدون 
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