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الهدف من تأسيس جمعية نساء بغداد

معيةا تتاممرعيتت  مم2004تأسستتجمعية تتام ستتادمفيتتهر مزتتام تتم م   تت ر م تتا م رستتابافال

 تامعل لتهمامتامرعة رق امزامظلمم  لاام كااتور امرعنظا مرعستاف مار تا امرعاتورألمربعن 

م نمررفاكمرعيبايتع فأست ، مميتامت ةهممنمر ةهر مرساا ررمرعوضعمربمنامزامرع   مزض ل

مرا م امرفنتتا من  رٍيممتتنمتستت ذمكعتت مزتتامررتيتتاام ستت لامرعنستتادمميتتنمزاتته مرهارعمتتن 

مزامرعا ىم كث م  ض ماكا جمرعنسادمامرعيا األمرعلورتام ة شن  معظت ا مكمت،، مرقارفمن  ال

م  لتىمرعات ا فمزتامميامكا معهمرالث مرعسل ام لىمرعنسادمارعيا األممةالم  ثمرُع ت مفةضتمن 

مم ك ٍممك،ع مرعا ا فمفاإلك ر،مارعا ا فمعينازعمما  امرامتاه يمامف اسممرع ارجمضح امسنٍّ

،رمعيتتنم تت رام شتتا  يمام  اتتاممتتنمرعييارستتاألمرعشتت  مامفتتاع  مارالستتاة ا  م لتتىماتت

 ا مرالستتاتمتأسستتجمعية تتام ستتادمفيتتهر مإل بتتا مرالستتابافامرع همتتامعا ةتتاألمرعظتت

.رالساثنا  امرعاامم ألمفمامرعنساد

تأريخ الجمعية

م ست مزتامرعايةجمر هىم ش مرم  مممنممخالفمرعخلي األمرعه ن امارعة ق امميتنمكتن  كن 

مزامرعيباعسمرعيحل امزام    ر م تا م متنمرعتلمتأست سم2004رعةاصيامفيهر ما ةيلن 

معية ام سادمفيهر معاأخ،م لىم اتامامتاه ممرعخهماألمعلنسادمرعلورتام حاب نمرع متامزضت ل

مكيورطناأل . نمتاه ممفةنمرعه ممعمن 

زتاماهررممرعاخيت فمزتام2004تممتسب لمرعبية امباامم ممزامرعةا  ممنم تم مب م

.فيهر 

رعةامتامرالما تا/ عية ام سادمفيهر ممسبلامرسي امزام ر  ممرعينظياألمم ت مرعحكوم تام

 مامستبلامزتام ر ت ممرعينظيتاألمم ت م2012 ا م1O17090عيبلسمرعوهرردمرعة رقامفاع قمم

.2016رعحكوم امعحكومامرقل ممكور ساا ممن،م



الخطوات االولى

رع لتهيمفه ألمعية ام سادمفيهر ممماممامضينمعبنامرعي  ممارعييوعامرعاافةتامعليبلتس

  ستتا مزتتامفيتتهر  م ظيتتجمرعنستتادمانتتاكمرعةيتتلممتتنمرعتتلمتاتته ممرعتته مم9عاتتاطعم

مزامرعيناط مرعاافةامعل ااطعمرعيت،كور من مارعيسا هممعلنسادمرعياض ررألمرعلورتام ةشن 

ةامامعلةيلمكبية امكا جمفيثافامز صامعه هممت 2004 ا مرإلمكا  امرعاامرُت حجمعلنساد

هىمسلستتلاممتتتنمرالعايا تتتاألمإل تتهر مرعنظتتتا مرعتتتهرخلامعلبية تتامفي تتتامتستتتب لمامك  تتت

.  منظياألمرعيبايعمرعيه ا

حل تامكا جمرعنسومم ضورألمرعبية اممه ورألمعةاهمرعايا األممتنمخت امرعستلياألمرعي

متاتته ممرعيستتا هممز يتتام اةلتت مف احه تتهمرعيوعتتو ممزتتامرعحتتا مكيتتامكتتا مُ يلتتذممتتنمن 

ضتتورألمر ا اعتتاألمرعنستتادمرعورعتتذم لتتىمرعبية تتامتل  امتتا مزيتتامرب تتم مرالاعتتىم يلتتجم 

. رعبية امفسيامطو  ام اىمتسلممرعبية امعلينحامرالاعىمعما

 تتامن مرع ت رمفمرباعتتىمرعاتتامتتتمم  يمتتاممتتنمق تلمفةتتنمرعبمتتاألمرعيا حتتامستتيحجمعلبية

م نمتأ  امر عيما مرعاامفاوظ فمكا راامرع   ساما  ردمرعيةهرألماربعم ممرع همامزض ل

  ممفييمو مكا جمُتةهمزامما امرعخيورممفح مرعي  ممزامكع مرعوقجمفضينمامتة  فمرعي

. رعه يا رط اماممشاركامامزامتيو  مرعة ر مرعه يا رطاماممحومربم ا

نمقامجمعية ام ستادمفيتهر مفاتهر ذمافنتادمقتهررألمربال ممتنمرعنستادممت2004من،م ا م

مميمو مرعايورمرعس اسامزامرع لتهمامشتاركامنمانستمام منمز متام مرعلمرسا ةافمن 

م نمزاهم رفامنم لىمرعحاو مرعيه  امارعس اس امكاال اخافاألمار هر مرعس اس األمزض ل

امتهر  منمم ا ئمابع األمرعيهرزةا مكيامطتورألمممتاررتمنممتنمخت امفت رمفممحتومربم ت

مام يلجم لىمت مارعحاسو مارعليامرإل كل   امااز ألمر ضالمز صم يلمعمن  ة   م اران 

. زام لمرعن ر األمامفنادمرعس  



رألمتوعجمعية ام سادمفيهر ممرعةيتلم لتىمفت رمفمتستامه متيتو  مممتارم2009زام ا مم

اتهمكتلمرعنسادممنمرعلممورعمامرعةنفمضهمرعي  مممنمخ امف  تامفمتتهر  اممكثتفمرطلا

لي  م ممتامر ممنممنظياممسا هرألمرعكنا سمرعن ا ب امماف  امفمربمممرعياحهممرإل يا امع

مممرعته ممر ارمم  مرعبية امرزااحجم اامم ك معمامخاصمفاالستاياامامرإلر تا م اتوعىمتاته 

رعةنتفمرعي نتامرعنيسامارالعايا امامرعيشورممرعاا و  امعلنسادمارعيا تاألمرعناع تاألممتن

ةنتفمضتهم لىم ساتمرعنوامرالعايا اممكياماضةجمرعبية امف  امبالمارسةالمعينااضامرع

ايتا امرعي  ممضينمنطارمن ررممرعبية امبرفةامم رك مع ستاياامارالر تا مرعنيستامارالع

 تاألممات زتعمارعاا و امعلنسادمزامفيهر معااه ممتنمخ عمتامختهماألمرعته ممعلنستادمارعيا

ة  ت ممنممساوىما امرعبماألمرعيةن اممنم  ر حمرعيبايعمامتيكتنمرعنستادممتنمرعتلمت

م مز يام اةل مفحيا امر يسمن  . مساو اتمن 

الرؤيا

يا تاألمرؤ امعية ام سادمفيتهر متاضتينممكازحتامعي تعم  تكاامرعةنتفمضتهمرعنستادمارع

مارعيستتاارممارال اتت ر ماكازتتام اتتو مرإل ستتا مع لنستتادماضتتيا مرعحيا تتامرعاا و  تتامعمتتن 

.ارعيا األ

المهمة

ه ممرعةيتتلمعلحتتهممتتنمرعةنتتفمضتتهمرعنستتادمارعيا تتاألممتتنمختت امتتتوز  معي تتعمختتهماألمرعتت

ناستت امرع همتتامعلناع تتاألممتتنماتت،رمرعةنتتفممارعتته وممعاني تت،مرعس استتاألمارعاتتور  نمرعي

ختت اممارع تت رمفمرعحكوم تتا مكتت،ع مرعةيتتلم لتتىمه تتا ممرعيشتتاركامرعس استت امعليتت  مممتتن

.تيو  مرعا ا ممم نمط   مرعية زامارعاني امافنادمرعاهررأل



بغدادنساءجمعيةعملمحاور

: ه ألمعية ام سادمفيهر ممث ثممحاارمع  تك م يلمام ل مامااا

ا هممختتهماألمرعتته ممرعنيستتامارالعايتتا امارعاتتا و امامتشتت  مرعتتىمرعيستت: رعيحتتورمرباا

مفحاالألمسود مرعىمما مرعبية امام هع ن  رعيةاملامرامرعةنفمرعياهمامعلنسادمرعلورتام أت ن 

فحامنممع حسلنم لىمخهماألمرعه ممرعياهماممنمق لمرعبية امم

امتاته ممعيسا هممرعي  مم لىمرعاخلصممنمسودمرعيةاملامرعاتامتالاااتا: رعيحه رعمه 

. رعه ممرعض اريمعما

 تامرعية زتامرعياسو مفم،رمرعيحورماومتني: تيو  مرعاهررألمرعا ا  امعلي  م: رعيحورمرعثا ا

رعي  ممزتامامرعيماررألمامفنادمرعاهررألمرع،يمتةيلمرعبية ام لىمن باه،مفاعا ك  م لىمماضع

م نماضةمامزامرعاور  نمرعة رق امك،ع م اوقمامزا رعيورث ت مرعهساورمرعة رقاممزض ل

(. س هرا)رعهاع امكاتياق امرعاضادم لىمعي عمر كاامرعاي   مضهمرعي  مم

.عا ا  اعاسم لماصوامرعي  ممرعىممورقعمصنعمرعا ررمامتيو  مقهررتمامر: رعمه مرعيحه 

يحتورماوم ي ألمرعيهرزةامرع،يم  تك م ل هم يلمرعبية تام مته مات،رمرع: رعيحورمرعثاعث

رعاتامتشتكلمرعىمر هرثمتي   رألم لىممساوىمرعاور  نمامرعس اساألمامرع  رمفمرعحكوم ا

 م تاالألمعةلمرعب دمرعيممممنم ي ألمرعيهرزةاماتومتوث ت. نعحازالمفح مرعنسادمامرعيا األ

 صمرعياا تامرعةنفمامرالف غم نمامع،رمتاو مرعبية امفاوث  م االألمرعةنفمامتلبتأمرعتىمرعيت

وامرعيأستامممثلمتا   مرعظلممنمرعلمعيجمرال ا ا،م لىمرعيساو  نمرعيحلتامامرعتهاعام ت

. رعاامتي مفمامرعي  ممزامرعة ر 

ا ماقتتوامعاي  ت مزكتت ماقنا تتاألمصتناامرعاتت ررمامستلوك اتمممعلح لوعتتام : رعمته مرعيحتته 

م نم يا ام اوقمامامتة   اا رعةنفمتبا،م او مرعي  ممزض ل



 ممرعةنفمعية ام سادمفيهر مامخ امر ور م يلمام ة ألمفال مما ر همز يام اةل مفظاا

ممتنمر ممةظتممرعنستادمقتهمتت أث  مرعاا مم لىمرساتمرعنوامرالعايا امزامرعة ر  ممهركال

اتا و  مربمت مفاعةنفمرع،يمر اش م اذمت  يمرالاضاامربمن امزامرع لهمامم تا مستليامرع

ادمزتامتتهاورألم اعتامرعنست. رع،يمر ىمرعىمم ارمرعكث ت ممتنمرعبت ر مم ا م اتا مم تك  متا

مرعىمرإلفةا م تنممشتمهمرعح تاممرعةامتامامت رعةتجم ست2003رعة ر ممن،م ا م  امنكمتة ضن 

مفشكٍلمما ر ٍهمن مرعيوضىمرع مف وتمن  اامر ا جمر هماعمنمزامرعيبايعمع  همن 

ه يتتامامستتاوامرعنظتتا مرعستتاف مزاحتتجمرع تتا م لتتىممستت ر  همرمتتا مر تتكاامرعاي  تت مرعا

رع متتامرعستت يامرعبه تتهممفحتتٍ مرعيتت  ممزاتتأث  رألمرال تت ر مامرعاااع تتهمرعةشتتا   امرعاتتامتحتتاكم

.  رعنسادرع،كور امر اهألمامرعاامماع الممامت  رمرساخهر م اىمر كاامرعةنفمفح 

ةت ر مكتو معمم ةهمميكنالمعيا امرال مق اتممهىمر اشارمظاا ممرعةنفممضهمرعنسادمزامرع

رعنستو امتتهركمن مرع  ا األمرعياةلاامفابم معممُتبيتعمفستورٍمم ظام تٍامف تهمن مرعينظيتاأل

طا لتاممنم  مرعظتاا ممر اشت ألمفشتكٍلمارستٍعمكيتامن مرملتذمرُعبنتاممالم وضتةو متحتج

ا امرع اعامرعيسا لا مزامرعوقجمرع،يمقهم كو مرعةنفمرعبسهيمُم  ررلمم  ومامعضيا مط

اتامقتهمع اعما م بهمن مرعا ا فمرعي ك مارعاس يم يثتلمصتورممرخت ىممتنمصتورمرعةنتفمارع

،يمُ نظت متحظىمفي اركاما  ممرع ةنممنمرعاامرعه نمام  وخمرعةشا   مزيامرعوقجمرعت

 ارجمختارجم لىمن مرع ارجمرع،يمُ ةاهمفحضورمرعلم  نمُ ةهمنع رمتالم ا مرالعايتاألمرعتىم  مرعت

. رعيحكيام اس ذمزامزاهر مرعي  ممعلكث  ممنم اوقما

ممنمرعورضحمعلكث  ممنم  مرعنسادممنمعي عمرعي ااألمرالعايا  امارالقاسا   امقهم كتو ن 

مخسوصالمرعنسادمزتامرعيبايةتاألمرعضتة يا رمتامرعيا تاألممنمضحا امرعةنفمرعيوعهمرع من 

مكعت م  ئالمما  تالم لتىمكا متن  م شكلن  م لىمر من   ممتام يست مر اشتارمزياع اممام نظ مرع من 

ة يامرمتامارعا ا فمرعاس يمخارجمرعيحكيتامزتامرعيبايةتاألمرعضتظاا تامرعا ا فمرعي ك 

م لتىمن متنمستل عم تاممناتهر مامز يام اةل مفاب  ر مرعةشا   امز  مرعيا األم نظ منعت من 

. عألط ر ممرعياناه امعاادمتسو امرعن ر األ

برامج وانشطة جمعية نساء بغداد المقدمة 



متامُتةهمظاا ممرعةنفمضهمرعي  مممنمرعيح متاألمرعاتام بتذمرعاةامتلممةمتامامرعحته ثم ن

اممتنمضينم يا مرالس مممنماعمام ظ مرعيبايع مزاعحه ثم نمربمورمرعةا ل امامم  ات

معلةنتفمربمورمرعخاصامخارجم يا مرالس ممُ ةهمرم رلممة  ال مكيامتبهمرعنستادمميتنمتة ضت ن 

مرعش ممة االألم نمريم خصم خ مفأماكنمنمرعاحهثمرع تهم تنمرمتوران  خست امر يسمن 

ممتتنمر ةتتهر مرعي صتتامرعياا تتامعل حتته ثم تتنم ا بتتامعكتتلممتتامتتتممككتت ،مزتت  مرعنستتادم ةتتا  ن 

م نم  مممتنمرعتلمرعا مامنمكا  امفحثمن  مارعاخي فم نمر  ا من  حت رممتنم ر ت مممةا اتمن 

م مفييمتو متستلفمرعست يا. رعةنفمرعاامتا هان  رع،كور تام تواممتامكيامر مرعنسادم اتأث   

مازتتامكث تت ممتتنمرب  تتا مالمتيالتت مرع مامرعيمتتا مرعيلاتتامم لتتىم تتاتامن  نستتادماتتوم اراتتن 

مرعية زامارعاهرممارعاوممعيورعماماك،رم زكتارماالم ستايةنممرتختاكمقت رررألمفأ يست من 

معلةن متة ضمن  .ففة هرلم نمرعيةا   مرعخاصامفأ اررانمامماع الممام احيلن 

علاةامتلممتعمنضازامرعىمن مرعسلياألمرعيحل امرالمن امارعي رك مرعسح امم  ممؤالامتيامالم

ضتهمظاا ممرعةنفمرعيوعهمضهمرعي  ممار مامتياا معلو امم وامموضتوامرعةنتفمرعيوعته

امختهماألمرعي  ممامك ي امرعاةاملممعم االتهمع،ع مز  مرعنسادم حسلنم لىم  مممحتها 

.يعمفأس ،ما   امزامرعوقجمرع،يم حابنمز همرعىمرعه ممامرعيسا همم لىممساوىمرعيبا

االجتماعي / مراكز االستماع واالرشاد النفسي1.
والقانوني

  م لىارعحسومنتيكنج سو امنظياألسااف نمنكا جفيهر  سادعية ا

علنسادا و اارعارالعايا اارالر ا رعنيسارعه متاه م اوعىم ك ان ررمالزاااح

ا2009ا امخ ارالعايا ارعنوارسات لىرعي نارعةنفمنرعناع األارعيا األ

 الافيهر  سادعية اكا رقهررألفنادتمخ عماامنرعك ر م ا/فيهر زا2010

 لىنارعي رعةنفمنرعناع األمعفاعاةامل اةل ز يا /عممارعيماررألرعية زا

.رالعايا ارعنوارسات



ه ممن م بتتاحمتب فتتامعية تتام ستتادمفيتتهر مزتتامن ررتمتتامباامم كتت مع ستتايااماتاتته ممرعتت

احماتزارلتىمرعنيسامارالر ا مرالعايا امارعاتا و امعلنستادمارعيا تاألم  ت هممتنمقتهرتمام 

رزااحتجمرعبية تامم كت  نم2013ازتام تا م2012م ك اامرعثا امزام امرعنس مميلعم تا م

عنيستام خ  نمعمامزامكلممنممه نامرعسهرمام امربمت نمرعثا  تامعااته ممختهماألمعته ممر

قتهمجمرعبية تامرعته مم2014ارالر ا مرالعايا امارعاا و امعلنسادمارعيا األمازتام تا م

العايتا امع ستاياامامرإلر تا مررعينامعينظيام وردمزامخيوممساايجمفازااتاحمم كت رلم

عاي ت مالمنمازاتارعاا و امعلنسادمارعيا األمزاممحازظتام  تاعى مامتعمتي ت مت ك ت مرعيتا ح 

اقامرال ا اعاألماراعو األمرعةيلممزامرعةت ر  مقت رألمعية تام ستادمفيتهر مرعاوستعمزتامفت

افام كمرعيحازظتتاألماكعتت مرستتابافامعاحتته األمرعنستتادمارعيا تتاألم ثتت مابيتتام ر تت مرالراتت

ارعيا تتاألمرالعايتتا امارعاتتا و اممعلنستتاد/ فتتا رألمفيتتاحمم ركتت معااتته ممرعتته ممرعنيستتام

زتام2017ازتام تا م2016تك  جمزام تا م/ رعناه األمارعةا هرألمزاممحازظامص حمرعه ن

رمزتام اتوكمعاتوز  مرعته مم2018قضادمرعحيهر  امزتام تا م/ سملم  نوى رزااحتجممم كت ل

يمارعناه تاألمرعنيسامارالر ا مرالعايا امارعاا و امعلنسادمرعناع تاألممتنمرعةنتفمرالست 

.رع ما ي/ زامرال  ارم2020ارعنسادمرع عئاألمرعسور األمازام ا م

ا امرالعايتت/ تاته معية تتام ستتادمفيتتهر مامتتنمختت امم ركتت مرالستتاياامارإلر تتا مرعنيستتا

ايتا امعلنستادمارعاا و امرعاامته  اامرعيشورممرعاا و  اممارعه ممارالر ا مرعنيسامارالع

األمامارعيا تتاألممتتنمضتتحا امظتتاا ممرعةنتتفممبا تتال متاتتوعىمكتتلممتتنمرع ا ثتتاألمرالعايا  تت

رعيحام تاألمموظياألمن ررممرعحاعامفااه ممرعه ممعليساي هرألمزامرعوقجمرعت،يمتاتو مفته

ممتنمرعت معاضتا اان  لم ستيمامزتامفااه ممرعيشورممرعاا و  تامكيتامفاإلمكتا مماتافةامن 

. رعيحاكم



م❑ .رزعمما امرعنسادمامرعيا األمافنادمقهررتمن 

لتتىم تتاممتنظتت ممارعمتو و تتاممتتنمرعتتلمضتتيا م ستتوامرعنستتادمرعناع تتاألممتتنمرعةنتتفم 

مامرعةنفمرعيوعهمفحامتن  مع ست حنممتهركاأل فاعيؤ ت رألمرعية زامرعياةلاامفحاوقمن 

 اتوقمنمرعهرعام لىمظاا ممرعةنفمرمامرعاو  امرعاا و  امزأ ماممتضتينمعلنستادممة زتا

. ارعيياع امفمامالس يامرعياةلاامفأمورمرع ارجمارعي  

لمتتنمكيتتام يتت،ألمعية تتام ستتادمفيتتهر م اررألمتهر   تتامخاصتتامف نتتادمقتتهررألمرعنستتادماعة

رألمكستافمنمرعيمتارمر ضورألمزا  ألم لىممستاوىمرعيبايتعمفأست ،ماكعت ممتنمخت ام

نستادم لتىمكيتامر مرعاتهر  األمرعيمن تاممكنتجممتنم ستوامرع. رعية ز امارعثاتامفتاعنيسم

ز صمرعة  مرعك  ممامنقامامرعيشار عمرعيهرممعلهخلمرعاامتساي عم

مامرعنستادمرعي  مممنمخ عماممتتوز  ممايل تاألمرست تمامنكم ةتهمكعت مفيثافتام  رممتستاخهم

م حومرعخ اجممنم ر  ممرعةنف مط  امن  .ع شانل

.رزعما امرع عاامامرعاامرعه نمام  وخمرعةشا  م❑

ه نمام  وخمر همعينمرعض اريمرعحسوام لىم  ممرع،كورمعاضا امرعي  مممايثل نمف عاامرع

متنمات،،مرعةشا  معيورعمامرعةنفمضهمرعي  مممنمرعلمتة   مرعحيا تامعلنستادمامرعيا تاأل

م مامرعظاا ممتاو معية ام سادمفيهر مفةاتهمعلستاألم ورر تاممباية تاممتعمرع عتاام امتال

 ةتاألمرعاامرعه نمام  وخمرعةشا  مفسورممخاصٍاممنمرعلمرزتعممستاوىما ت ممم توامت

 امعلظتاا ممظاا ممرعةنفمرعيوعهمضهمرعي  ممزامرمورمتاةل مفكو مامرم  ممامرعاأث  مرعستل

متنمتستةىمرعبية تامعت ففمعستورمرعشت ركاممتعمات،،مرعشت ر ح.  لىمرالس ممارعيبايتع

اتمممرعيبايتتعمعضتتيا ممستتاايامممزتتامرزتتعممستتاوىمرعتتو امرعيبايةتتاماعاي  تت مقنا تت

.  تبا،مرعةنفمضهمرعي  مم



.فنادمقهررألمرعسلياألمرعيحل امامرعبماألمرعيةن ا❑

 مرعشت طامتايلذمكلممتنمرعبمتاألمرامرعتهار  مرعااع تامرعيبتاعسمرعيحل تامارع له تامام ركت

ارعي رك مرعسح ا

ااممزتامارعي رك مرعا فو امااعمادمرعيبايعمم  ااممنمرعنااامرعهرعامرعاتامميكتنمر متست

عممممنمرعتلمضيا متوز  مرعحيا امعلنسادمامرعيا األمتاه ممرعية زامامرعيماررألمرع هما

م .ر متحه مافهقامرعنسادمرعلورتامتة ضنمعلةنفمام  يمن 

امرعنسادمتةيلمعية ام سادمفيهر ممنمخ ام ظا مرإل اعامرعااممنم أ مامر متضينمتلا

م مكيتام ت هألمعية تام ستادمفيتهر  متنمرعه ممرع ه م رخلمرعيبايعمميام ضينم يتا امن 

مامفنادمعسورمرعثااممعمرعش طامرعيباية امامطورألممتنممماررتمتاممتنمرعتلممستاايا

. زامتاه ممرعخهماألمرعييلوفامعلنساد

تمكين المرأة مجتمعيًا وسياسياً 2.

رتخاك يل اازفيشاركامارعخاصاعهرلمرعضئ لارعي صمنتساي هرعة رق ارعي  من 

،كور ارعرعس يان كع  ارردماةه م س ا ثياس اس اعيورقعتالهااارعا رر

اعكا فرع،يرعوقجزارعةامارعح امزارعي  م ارتا هرعيبايع لىتم ينرعاا

مماار ارعي  من كياعلاةل م عالا مارعياا ارعي ص هرممنتساي ه تيال فاع علال

عم  مرعين كيارعا رر صنعمورقعزافيشاركاما اةل ز يارعي صمنرقلقهر

رعس اسارارعيبايةارعسة ه لىكع كا سوردرعايث لمنرعكازارعنس ذتنل

م ه ا ماز  يمارعلمنعليا اميلوفالمرم رلم ةهتيو  ااارعاهررألفنادن  نزض ل

.رعس اساارعيبايةارعسة ه ن لىمشاركاما



.تيك نمرعي  مم لىممساوىمرعيبايعم✓

  مرعيشاركامتيااهمرعي  ممزامظلمرعيبايةاألمرعاامتم ينم ل مامرعس يامرع،كور امرعى

 م لتىم  اتمتامزامصنعمرعا ررمكيامتيااهمرعىمرتخاكمرعا ررمرعشخسامرع،يممتنم تأ همر م تؤث

.رعشخس امع ضينممنمر مام نس مزا لمزامرعيبايع

رعيت  ممزتام ي،ألمعية ام سادمفيهر مفاعاةاا ممعمعبنامرإل ااكمرعهاع تاممشت اامتيكت ن

نماممنمتة   مثاامامفنيسمامامرخ،مخيورألمزا لامعليش اركامزامصنعمرعيبايعمرع،يمُ يك 

زامر  ادمفيتهر مرعا ررم لىممساوىمرالس ممامرعيبايعمزاهمكا مف  امبالم اعحالمتممتي  اه

مرعي  ممرعيساضةياممنمرتخاكمق رررألمرساس امعاة  هممنم  اتمتامامرعيخاليامامرع،يممكن 

.    مكا امامزامرعيبايع

.تة   ممشاركامرعي  ممرعس اس ا✓

ستو امزتاممنمرعلمضيا ممشاركامرعي  مم لىمرعيساوىمرعس استامتتممتاته ممرعكوتتامرعن

ازاتالمعلهستاورمرعة رقتام% 25رع  عيا معاكو م س اممشاركامرعي  ممزتامرعياا تهمرعن اف تام

م2005عةا م مزتامرعحكومتام لىمر ام اامز  منمكا  امرعنسادمرعلورتامتممر اختافمنمع شتاركن 

ممنمرعيشاركامرعيا ل م ينةن  امزام يل تاألمرإلتحا  امامرعيحل اممحها ممعليا امكيامر من 

.صنعمرعا رر

م ي،ألمعية ام سادمفيهر مرعةه هممنمرعتورعمرعاهر   تامعلنستادمفي تامتيتو   مممتاررتمن 

.  اس ااتة   مامشاركامنمزامرعةيل امرعس اس امامإلقامام ي ألماعشيلممورقعمس

ه ممفاعياافلمزت  معية تام ستادمفيتهر مستاايجمفاة  ت منمكا  تاألمعمتاألم كوم تاممحت

هررألماته  اامرعنساد مإل مرعبية امطورألمافشكلمختاصمفنتادمقت املامزاممباامرعي  م

يتو  مارعشؤا مرالعايا  اما  يامتاممتنمرعتلمت ر  ممر ا امرعي  ممرعاافةامعوهررممرعةيل

مرعخيفمرالسا رت ب امرعسل يامرعاامتةيلم لىمتة   م يلمرعنسادمام  ر م . ن 



تيك نمكا رمعية ام سادمفيهر ✓

رعشافاألممنمتوظفمعية ام سادمفيهر م مل  امممنمرعنسادمرعلورتامُ يضلمر م كو نممن

ممينم حيلنمرزتا ممستاا ل ا معت،رمزت  مرعب مامان  ية تامتكت تمرعلمتاه ممرعي صامعمن 

عمو اامفشكلمخاصمزامفنتادمقتهررألمكا راتامفي تامضتيا م يتلمرعبية تامازت م  لتى

الرتاتادمرعيةا    مزااو مف ع ردمارعمتهر   ام ار اممنظيامزامما مرعبية تاممتنمرعتلمر

 حنممقا تهرألمفو امرعكا رمارسا ةافهماماهرتهمع ؤ يمكع مرعىمتني امر ضادمرعكتا رمز ست

. قو األمع سمضينمرعينظيامزحسذمن يامضينمرعيبيعمفأكيله

ز  بايع رعينع ما يااهرعاارعخهماألمنرعكث  اتاه مرعي  متيك ن لى  ام

رزضلتاه مرعلمنرعحكوم ارعسلياألمعتاةاملفاعياافلفيهر  سادعية ا

معاة   ن يازحسذكع ع سعلنسادرعخهماأل رعيوعهرعةنفمنااضاا يا امن 

م .ضهان 

رعة رق امارعحكوق لمنربمثلرعاي   ضيا  لى  ضالم يلجفيهر  سادعية ا

مناتوق ةماما ل رعيسا قاع امرعي  مفحاو رعياةلاارعهاع اارعيورث  علاور  ن

1325رعهاعارالمنمبلسق ررتي   خاصافشكلرعبية اا  هألرعحكوماق ل

رعى ه وه  كيارعن راافةها ثنادق لارعيا األرعنسادفأاضااارعخاصرعة ر زا

   كرعا رررتخاك يل ازاارعس  فنادارالمنزا ا ٍمفشكلرعي  ممشاركاتة   

اعا ررفرعخاصارعوطن ارعخيفر هر زااز  هماماي  مرر هم  ارررلم  ألرعبية ا

زا   مرعكعمو ااخ امنرعخيفعم،،ربمثلرعاي   فاية لساايج  ماكيا

رعيةن اارعاةل ي اارعسح اربمن ارعحكوم ارعايا األزارأل/رعةامل نا ارزع

رعا رر لى ممتهر خ امنرعنسادعاضا اارسابافاقهرم كث اعةلممرعخيافاني ،

 األبع لى رفامم  ماكيارعيوررئاخيارعوطن اارعخيارع  ااارعا رررأل1325

ق اتيؤ  رألفرعية زارأل/رعةامل ن كس جثممنرعااار  اكاافاارعاوث  رع صه

 لىلوقو عارعةهرعارعيسا لاابع األارعاا  مرعياافةاار ارألرال رداق اترعااه 

علا ررعاني ،يررعورقعتيو  فاعااعارعيسايا مرعهراتاتحل لارعضةفرعاوم ااا

.رعة ر زا1325



وصمطورألمعية ام سادمفيهر ما لىممتهىمرعستنورألمرعاتاممضتجمخ ت رألممحته ممفخست

اممرالمتتورمرعياةلاتتامفتتاعي  م مزاتتهم ستتلجمرعبية تتام لتتىممةلومتتاألم تتواممب  تتاألمرعح تت

م تنمرع وم امعلي  ممرعة رق امار ا اعاتمتامارعيةوقتاألمارعستةوفاألمرعاتامتورعممتامز ضت ل

. رعيةا اممرعاامتالاااامع ردمتة ضمامعلةنف

اعنستتادمر ايتتهألمعية تتام ستتادمفيتتهر مقا تتهممف ا تتاألمتستتيحمفختت  مرع  ا تتاألمرعياةلاتتامف

امم ركتت مارعيا تتاألمرعلتتورتام اة ضتتنمعلةنتتفم تتاممعيتتعمرع  ا تتاألمرعيشتتارمنع متتاممتتنمختت 

مم تاممتحل لمتامرالعايا امارعاا و امرعاافةامعلبية امامنمث/ رالساياامارإلر ا مرعنيسام

ستت امازتت منعتت ردرألممناظيتتامتستتااممرع  ا تتاألمرعياتتوز ممزتتامرستتممصتتورممارضتتحامفاعن

.  علبية ام واماقوامظاا ممرعةنفمعلي  ممزامرعة ر 

كيتتامن مرعبية تتاماثاتتجم تتاالألمامميارستتاألمخاصتتام  ألمرعتتىمتةتت ىم اتتو مرعيتت  ممرعتتىم

رعي كت مرعةنفمرعحا مزاهم ش ألمرعبية ام ررساألم وام اعامربررملمزامرعة ر مارعا ا ف

م تتنمرعتت ارجمختتارجمرعيحكيتتامستتاايجماتت،،مرعهررستتاألمزتتام ارعاستت يمزتتامفيتتهر مزضتت ل

عيه اممنمر متسل فمرعضودم لىمقضا اممحه ممتحهثمزامرعة ر مامرعاامتيكنمرعيبايعمر

.  ر  الاىمرعية زام وام هاثما،،مرعظورا ماربثارمرعناعيام نمامفح مرعي  ممزامرعة

األمعية تتام ستتادمفيتتهر مر ضتتالمستتاايجمزتتامكاافتتاماثتتا  ممحتته ممرعاتتامر تتهتماممنظيتت

رعةت ر مرعيبايعمرعيه امزامرعة ر معاخاطذمفمامرعيبايعمرعهاعام وام اضاامرعيت  ممزتا

و مرعي  ممعليا ممنكم اركجمرعبية امزامكاافامرعااار  مرعهار امرعشاملامرعاامت ك م لىم ا

امكيامساايجمرعبية امزامكاافتامفةتنممتنمتاتار  مرعظتلمرعخاصت. 2014عيا ام2010منم

(. س هرا)فاتياق امرعاضادم لىمعي عمر كاامرعاي   مضهمرعي  مم

العنف الرصد والتوثيق ألوضاع النساء وتوثيق بيانات.3
المبني على أساس النوع االجتماعي 



تعزيز السياسات و األطر القانونية المتعلقة بحقوق المرأة4.

ية اعزأ رعاا و ارالطارضينرعي  مضهرعيوعمارعاي   عظاا م هاضعفي ا

ار ايا ي  مفاعرعيةن ارعحكوماس اساألاتيو  فاة    يسما ع مجفيهر  ساد

عيهرزةارعمو زارعيشاركا لى  اممحه مقا و  اعنسوصرعييكنارإلص  األ

تةيلكيا  ارعبةيرب وراقا و تي   فينعرعياةلاارعيحل ارعش كات ،عمارعاا

صنععمورقاعي عرعحكوماارعس اس ارب  ر زارعي  ممشاركاعاة   رعبية ا

خ امن مرعي مضهرعةنفعينااضارعحكومارسا رت ب ا  يجر ضالمرعبية ارعا رر 

شؤا رعارعةيلعوهررمرعاافةارعي  مر ا ا ر  مفبا ذ يلجكيارعنسوصتة   

.رالررمل يا اتة   رسا رت ب ا لىرالعايا  ا

حجت(( حي ما_ س تنا#))فةنور موسةامهرزةا يلافيهر  سادعية ا ي،أل

ف ئار با رعىتمه 2015 ا من،(قا و المربس يعلةنفمنااضا  عةل) ةار

رعاافاعي  مرعيةن ارعهاع ارعيورث  معامنسبياارعيا األعلنساد مناتش  ة ا

رال وراقا و زارعاي    ارعنسوصاتةه لرعياد لىت ك  كرعة ر  ل ماصا  

رعةام نخ اتخسسجكيافاع ش رالتبارمكازحااقا و ارعةاوفاألرعشخس ا

قا و  اامشعاي   رعة رقارعنور مبلسزارعا ررصناا لىفاعضيفرعياض  ن

رعناع األا األارعيعلنسادرعحيا اعاوز  فيهر زامأاىزاحارالس يرعةنفمكازحا

ومارعحكرأل/ميثلاف نارعية زارعخ  رألت ا امنمفت نج  ما كرعةنفمن

علنساداربمنرعي رك ر ررمزاتب فامممنع سايا مكور ساا قل مرارعة رق ا

ازرعيه ارعيبايعمؤسساألفاقامعاساايجرعةنفمنرعناع األارعيا األ

ا بحجةنفرعمنرعناع األارعيا األعلنساد منم ك عياحرعا ررصناا لىرعضيف

مكازحا قا ومش ااتي    ناظ عكننا2017 ا  ارخ زارزااا هتم ككع زا

.تية لهع امربس يرعةنف

 يلاقا أل كارإلقل ي ارعيحل اربط ضينرعيهرزةافحي ألمساي مارعبية ا

رعااو  ارعاا رعنسوص عيادفمه  ((رالماسا _ ييا_ال_رع ارج#))فةنور نقل ي ا

111رقمرعة رقارعةاوفاألقا و زارعةاا منرعيياسذرعيب  رز أل لىتشبع

.2018 ا زااكع 1969سناع



ة السناسم البحثت

2014رآلثارمرعنيس امعلةنفمضهمرعي  مم1

 تام ل تهمزتامارآلثتارمرعيا تهرعا ا فممرعي ك مارعةورملمرعي ت يامفت2
مه نامرعسهرم

2015

2015مشاركامرعي  ممقام يل امصنعمرعا ررم3

2015رعا ا فمخارجمرعيحكيامزاممه نامرعسهرم4

ىم ستاتمرعاش  ةاألمرعياةلاامفحاو مرعي  ممارعةنفمرعاا مم لت5
رعنوامرالعايا ام

2015

2015مشاركامرعي  ممزام يل امصنعمرعا ررمزامرعة ر م6

2016رتباااألمرعنسادم وامظاا ممرال احارمزاممه نامرعسهر7

2016رعا ا فمرعي ك مارعا ا فمفاإلك ر،م8

األمزتتامفحتتثم تتنمتتتأث  ماستتا لمرعاورصتتلمرالعايتتا ام لتتىمرعيا تت9
  سا مزامفيهر 9قاطعم

2017

2017" هر  ام ررسامم" ر ا اعاألمرعنسادمزاممخ ياألمرعن احمزامفيهر م10

او امصيو ممش اامت" رعينمفمرعاهر  امرعخاصمفاعلبا مرعنسو ام11
امرعة ر رعنسادمارعيا األمرعسور األمارعيبايةاألمرعيض يامز

2018

شتت اامم" رعيتتنمفمرعاتتهر  امرعختتاصمفاعيستتاارممفتت نمرعبنستت نمم12
رعيض يامتاو امصيو مرعنسادمارعيا األمرعسور األمارعيبايةاأل

زامرعة ر 

2018

2018فيهر تأث  م  ه وعوع األمرعاي  م لىمسلوكممرعش ا ممزا13

عة ر رسابافامرإل سا  األمرعحكوم امعلنوامرالعايا امزامر14
( ررسامتحل ل امإل سا  األمرعبماهمرعي ك يمعإل ساد)

2019

ييتتاألم ررستتامرعايا  تتامم هر  تتامعأل   تته األمرعيخا) رعستت ا تتتتام15
(رعةا هرألمزامرعة ر م

2019

علنتتوامرالعايتتا ام2019متتهىمرستتابافامموره تتامرعةتت ر مرالتحا  تتام16
(  ررسامماار ا)

2019

ارعمهز نممرعخامسمارعسا تم1325ماارفامق ررممبلسمربمنم17
2030 ش ممنم اهر مرعاني امرعيساهرمامعةا م

2019

2019تأث  مرال ورامرعشخس ام لىمرعنسادمزامرعة ر م18

بحوث جمعية نساء بغداد



ة السناسم البحثت

19
مبلتسمرعيسا لامرعي  اعامعخيتامرعةيتلمرعوطن تامعاني ت،مقت رر

ا تتتامرعنستتتادمارستتتاخهر م يتتتاكجمرعياافةتتتام1325ربمتتتنمرعتتتهاعام
رعا اس ام

2020

منمرعهاعامتحه همرعيبورألمرعاش  ة امزامتي   مق ررممبلسمرب20
 وامرعي  مماربمنمارعس  1325

2020

2020 اضاامرعنسادمارعيا األمزامهمنمافادمكورا ا21

غدادالمشاريع السابقة والحالية لجمعية نساء ب

:تيو  المرعاأس سفهر اازا2004 ا فيهر  سادعية ا ي،أل1.

يشاركارع واتيحورألارعاارعيحيو  اقضادزاعلي  متهر  ا نعلسا ن➢

لنسادعتحوا ايارعبلساألكا جرعي  مضهرعاي   اس اسارعه يا رط ا

ةيل ارعزارعيا لارعيساايامنرعي  هفاتبا،رعينيااتل زارعساكناأل

.رعس اس ا

منكا ضوررعحرعي  مفحاو تاةل رالساا اقضادزاعلنساد اا  ا لاا➢

.رعيه ارعيبايعمنظياألمنرأل/مخاس ن

رعه يا رط ارعيشاركا وا2004 ا رعااعاقضادزاعلي  متهر   اعلسا➢

.رعاضادزاعلي  متةل ي اف ئاتوز  ا ا اا

 لىعافاعإلمخسصبمنخفعمااكا رعاا و اعإلر ا  ة ارعبية ارزااحج➢

رعاا و ايث لعلارعشة ازارأل/رعيحام  نتوعارعىرضازارعاا و  ارعاساؤالأل

.مبا المتاه رعخهمااكا جقا و  امشاكلتورعهرعااعلنساد

رعنسادمنك    ه ا ض ااارعيا األرعنسادضهرعةنفمنااضا نار ا ن➢

رإل سا  او  واار اك،ع  رعيحل ارعحكوم ام  رعينظياألتيثل

.ارعه يا رط ا



عي  مرمنظيامنفه مرعهساور ارعاو  ا واار افيهر  سادعية ا  ررأل2.

عيا ا15/4/2005منر م عث ثارساي رعيش اا WFWIرعةاعي اعلي  م

15/6/2005.

 او مش اا(NED)عله يا رط ارعوطنارعسنها منافه مرعبية ا ي،أل3.

م امارساي  رعيش ااارعهساور رعي  م .31/3/2006عيا ا1/4/2005منكام ل

DFIDمرعياحهرعييلكازارعهاع ارعاني ااهررممنماعاافه مرعبية ار ررأل4.

اس ارعشخرال وراقا و " واعلي  مرعو امساوىرزع) واتهر   ا اررأل

.30/8/2005عيا ا5/7منعليا م)رعسهرمه نامنعلنسادفاعهساور  قاه

UNIFEMعلي  مرإل يا ارعياحهمربممصنها منافايو لرعبية ار رررأل5.

كور رنمعلنساد"ارعهساوررعي  م"ا"رعه يا رط اارعي  م" واتهر   ا اررأل

.رساف ع8عيهما2005 ا منب زارعيه ارعيبايعمنظياأل

فحيلاارعس  اعلاني رعكاثوع ك ارعكنه ارعينظيامنفايو لارعبية ا ي،أل6.

عيا ا1/9/2005منعليا مرعة رق األعنسادرع سيام  رعاةل مرالم امحو

30/11/2005.

ا  األرالمكتة   ارعيه   نرعنا ي نرعا ا ممماررألتيو  "مش اا ي،أل7.

عله يا رط اارعوطنرعسنها منفايو لر ب رع،يرعيش اا."رعيحل ارعانظ ي ا

NED ار هعةا رساي ا1/4/2006زافه.

كا جهارمرع "رعهساورزارعي  م او  وا"تهر   ا ارمتني ،رعبية اتوعج8.

رعنسادفما اركجUNIFEMعلي  مرإل يا ارعياحهمربممصنها تيو لمن

.ر م ررفةاعيهما2006ب زارعيه ارعيبايعمنظياألمن

يل ا زار  ركماارعة رق اعلي  مرعاو  ا رعارزع"مش اارعبية ا ي،أل9.

اعيا ا1/4/2007من،ار هعةا رساي اNEDفايو لرعيش اا "رعيساعحا

30/3/2008.

رعس  فنادمش اارعة رق اربملعية امعفاعاةاا فيهر  سادعية ا ي،أل10.

مكاذفايو لتمرعيش اا.رعه يا رط اارعن ر األ ل لىرعاهر ذخ امن

.2007ب عيا اب ارمنعليا مرساي اUNOPSرعيشار ععخهماألرعياحهمربمم



مش ااGFWعلي  مرعةاعيارعسنها منفايو لافيهر  سادعية ا ي،أل11.

.2007 ا "رعهساورزارعي  م او "

ا ل رط ارعه ياارعس  فناد يل ازارعي  متيك ن"مش اارعبية ا ي،أل12.

رساي ا2007زاKTKرعسو ه ارعنسادبعلرعنسادمنظيامنفه م"رعن ر األ

.ر م برفةارعيش اا

تيك ناتهر ذ"مش اا2008 ا منرعثا اكا و  م زارعبية ا ي،أل13.

ال ارعيحرعيباعسزارعه يا رط ارال اخافاألرعيماررأل لىعلحسوارعي  م

.رعسو ه اعلي  مرعي  مKTKمنظياق لمنتيو لهتمرعيش اا"رع له ا

ازرعي  مضهرعةنفمنااضا وارعاو  ا رعارزع"مش اارعبية ا ي،أل14.

رعسنها منفايو لار ه ا اعيهم2008  سا فه رعيش ااتني ،."فيهر 

.NEDعله يا رط ارعوطنا

رعيش اا2008 ا من    ر زا"مساا ل ...صوت "مش اارعبية ا ي،أل15.

.رعيشار ععخهماألرعياحهمربمممكاذUNOPSمنظيامنتيو لهتم

مامحارفازاك رمامافضيا رعياةل رعي  م او "مش اارعبية ا ي،أل16.

NCCIرعة ر بعلرعحكوم ام  رعينظياألتنس  عبنامنفايو ل"علةنف

 لا  فسرعة  ثاازاتنااافأما رعة    " نور تحجار ا نا اهأل

.2008 ا منتيوهزارعحيلافه أل "رعن ر األ

ضارعيناافك رمامارعياةلاارعي  مفحاو رعخاصمش ا مارعبية ا ي،أل17.

منتيو لهاتم2008 ا منر م عث ثارساي رعيش اارع ما رعيوعهعلةنف

.UNIFEMعلي  مرإل يا ارعياحهمربممصنها منظياق ل

نس  تعبنامنافه مرعس   كا  ي امنظيامعفاعاةاا ارعبية ا ظيج18.

 ارع  اضرعا ف اكل اقا ا لى هامNCCIرعة ر بعلرعحكوم ام  رعينظياأل

ارعاسامحاراحرعحوررثاازاتة   رعلمن14/1/2009فاار خفيهر عامةازا

.ربخ ق وام ه تة   



نس  تعبنامنافه مرعس   كا  ي امنظيامعفاعاةاا ارعبية ا ظيج18.

 ارع  اضرعا ف اكل اقا ا لى هامNCCIرعة ر بعلرعحكوم ام  رعينظياأل

ارعاسامحاراحرعحوررثاازاتة   رعلمن14/1/2009فاار خفيهر عامةازا

.ربخ ق وام ه تة   

و  ارسس لىرعي ن ارعي  م او ثاازا ش "مش اارعبية ا ي،أل19.

م امالمرعيش اارساي  "رإل سا  فايو لا31/12/2009عيا ا1/1منعليا مكام ل

.رعسو ه اعلي  مرعي  ممنظيامن KTK

1/4يا معلرعس اس ارعةيل ازارعي  ممشاركاتة   مش اارعبية ا ي،أل20.

.HIVOSا يوتمنظيامنافايو ل30/6/2009عيا ا

"رعةامااألارعورع رعشخس افاب ورارعياةلاارعاو  ا"مش اارعبية ا ي،أل21.

منر م عث ثارساي اNCAرعن ا ب ارعكن سامسا هرألمنظيامنفايو ل

.2009-8-31عيا ا1-6

تان األ ركاسازارعيه ارعيبايعرأل/ ا ياتيك ن"مش اارعبية ا ي،أل22.

فهدرلمار هعةا رساي اUSIPرالم  يكرعس  مةمهمنفايو ل"رعن ر األ ل

.30/9/2009اعيا ا1/10/2009من

 خله ا ماخ منرعايا  الماماع ا مرعي  متيك ن"مش اافاني ،رعبية ا ي،أل23.

منماعافه ماار هرلم امالمرساي ا1/10/2009فاار خرعيش اافه ا"رالس م

GFW.

فاالساياارعياخسسام رك اارعبية ارزااحج2009 ا منب  م زا24.

منفايو لارعةنفمنرعناع األارعيا األعلنسادرعاا و اارالعايا اارإلر ا 

.UNFPAعإلسكا رعياحهمرالممصنها 

اا مظمنعلحهرعحكوم اام  رعحكوم ارعبمو تكاملمش اارعبية ا ي،أل25.

ع ا رمنظيافايو لكا رعيش اارالعايا ارعنوارسات لىرعيساارم ه 

م امالمرساي ا1/10/2010منعليا مOSIرعيياوح .كام ل

ا2010-1/1منفهدرلم اما رساي رع،ي"رعاورصلعسور"مش اارعبية ا ي،أل26.

.KTKرعسو ه اعلي  مرعي  ممنظيامنفايو ل



زا ارالعايارعنوارسات لىرعاي   ظاا ممنااضا"مش اارعبية ا ي،أل27.

منار هعشم ارعس  علاني ارعكاثوع ك ارعكنه امنظيامنفايو لا"فيهر 

.31/8/2011عيا ا1/8/2011

منرعييوا"رعي  م او فخسوصرعاو  اع زعمةالم"مش اارعبية ا ي،أل28.

.1/5/2012عيا ا1/5/2011منعليا مGFWق ل

ظيامنمنفايو ل"علي  مرالرقا تةل مارالم امحو"مش اارعبية ا ي،أل29.

.ر م سااعيهما1/7/2011منWFWIرعةاعي ارعي  م علمنرعي  م

مناعامفايو ل"رعة ر زاعألررملرالعايا  ارعحيا ا"مش اارعبية ا ي،أل30.

.31/3/2013عيا ا1/10/2011منرع   يا  اOXFAMمنظيا

نمرعييوا"تيك نماارعي  م يا اارعهر يارعحلوا"مش اارعبية ا ي،أل31.

.14/1/2013عيا ا1/12/2011منعليا مIRCرعهاع ارإل ااكعبناق ل

منر مفهدكاملعةا "علي  مرالرقا تةل مارالم امحو"مش اارعبية ا ي،أل32.

.WFWIمنظيامنفايو لا2012 ا منرعثا اكا و  م 

ق لمنرعييوا"ع نا –رعن ر األ لزا ررس ار لا"مش اارعبية ا ي،أل33.

KTK2012-12-31عيا اا2012-1-1منفهدرلم.

"مبا المةنفعلرعية ضاعلي  مرعاا و  ارعيسا همتوز  "مش اارعبية ا ي،أل34.

.علةهرعارعوصواف  امفمنتيو لا21/10/2012عيا ا1/5/2012منعليا م

"رُبس يفرعةنعضحا اارإل باف ارعسح ارع  ا اتوز  "مش اارعبية ا ي،أل35.

.ار ه ا عيهما1/11/2012منفهدرلمGFWمنفه م

منورررعحزارعنسو األرعنا ياألارعه نرعاان  رك"مش اارعبية ا ي،أل36.

مناارعييو"ضهاارعيوعهرعةنفعينااضارعي  م يا اس لرعىرعوصوارعل

1/12/2012فاار خفه رعيش اا NPAرعن ا بارعشةذمسا هرألمنظياق ل

.ر م عخيساا ساي 



علنسادرعاا و اارالعايا ا/رعنيساارإلر ا رالساياام ك رعبية ارزااحج37.

رعي ك ا ساي  2013-1-1فاار خرعسهرمه نازارعةنفمنرعناع األارعيا األ

ارالعايا  رعخهماألتاه مخ امنرعنسادفه مكاملار ور ث ثاعيهم

فايو لمترعيش اا.رعيبايعزاتو  امممساوىمنف زعاساامارعنيس ا

KTK.رعسو ه اعلي  مرعي  ممنظيامن

اا و اارعرالعايا ا/رعنيسارإلر ا ارالساياام ك مش اارعبية ا ي،أل38.

عيا ا1/11/2012منرعك ر م ازارعةنفمنرعناع األارعيا األعلنساد

.رعيياوحرع ا مؤسساFPOSمنظيامنفايو لا31/10/2013

ا31/12/2013عيا ا2013  سا  م منرعيبايع يا امش اارعبية ا ي،أل39.

.IRCرعهاع ارال ااكعبنامنفايو ل

اا و اارعرالعايا ا/رعنيساارإلر ا رالساياام رك "مش اارعبية ا ي،أل40.

ا2013-11-30عيا ا2013-1-1فاار خفيهر محازظازارعناع األارعيا األعلنساد

.رعن ا ب ارعسيارممنفايو ل

هرعيوعرعةنفارعي  م او فخسوصرعاو  ارزع"مش اارعبية ا ي،أل41.

فايو لر م عساارساي ا15/9/2013منر ا اررلم"ف يهر رعسهرمه نازاضهاا

.UNDPرإل يا ارعياحهمربممف  امفمن

عارعهاربمنمبلسعا رررعوطن ارعةيلخياتة   مش اارعبية ا ي،أل42.

ربم  يكرعس  مةمهمن  م عسااارساي 1/9/2013منرعة ر زا1325

USIP.

"  سا 9قاطعزارعي ا،خهماعاحس نمهرزةا يلا"مش اارعبية ا ي،أل43.

Mercyمنظيامنفه ما1/12/2013منرفاهردلمار ه ا عيهم Corps.

ا1/1/2014من"فيهر  سادعية اعيما رعةا رعه م"مش اارعبية ا ي،أل44.

.FOSIرعيياوحرع ا مؤسسامنفه مكامل ا رساي 

منعليا م"رعي  متيك نارعيبايع يا ا  م"مش اارعبية ا ي،أل45.

.رعهاع ارإل ااكعبناIRCمنفه ما14/8/2014عيا ا15/9/2013



ا15/3/2014فاار خ"رعةهرعارعىرعي  ماصوام ا رم"مش اارعبية ا ي،أل46.

.رعهاع ارإل ااكعبناق لمنمه و رعيش اا2014ب  م زار امى IRC

/1/1من"رال هماجان ا مرعاا و  اارعيسا همرعحيا ا"مش اارعبية ا ي،أل47.

.رعهاع ارإل ااكعبنامنافه م31/10/2014عيا ا2014 IRC

يا معل"تيك نماارعي  م يا اارال هماجن ا مف  امف"مش اارعبية ا ي،أل48.

.IRCرعهاع ارإل ااكعبنامنفه ما31/10/2014عيا ا1/1من

يا ارالعا/رعنيساارإلر ا ع ساياارعك ر مم ك "مش اارعبية ا ي،أل49.

عيا ا ساي ا15/7/2014من"رعةنفمنرعناع األارعيا األعلنسادارعاا و ا

.رعن ا ب ارعسيارمق لمنميوارعيش اا14/7/2015

من"رعسهرمه نازارعيحكياخارجرع ارجمنااضا"مش اارعبية ا ي،أل50.

Mercyمنظيامنافه مار ه ا اعيهم15/7/2014 Corps.

فاار خ"هر فيزارعناه  نف نعليساعحارعي   تيم ه"مش اارعبية ا ي،أل51.

.USIPرالم  يكرعس  مةمهمنافه مر م برفةاارساي 15/2/2015

 لىألرعناه ارعنسادارعة رق اربقل األ سادتهر ذ)مش اارعبية ا ي،أل52.

FHIمنفه م15/4/2016عيا ا15/7/2015من(ارعحاسو رال كل   ارعليا 360.

رالمنبلسمعا رررعة رق ارعوطن ارعخياتني ،ت س  مش اارعبية ا ي،أل53.

USIP.رالم  يكرعس  مةمهمنفه م13/8/2016اعيا ا1/3/2015من1325

اعيا ا1/7/2015منرعي  مضهارعةنفرعاي   منرعحهمش اارعبية ا ي،أل54.

NPA.رعن ا بارعشةذمسا هرألمنظيامنفه م31/12/2015

اا مرعارعةنفرعي ك رعاس يرعا ا فظاا ممنرعحهمش اارعبية ا ي،أل55.

ا ثاألرع اتهر ذرعاهررألفنادخ امنارعبنسارالعايا ارعنوارسات لى

رعخاصاارعينااض ي ألزا اا بهارساخهر فحث نبع ردفيهر  سادعبية ا

.رعكنه ارعسيارممنفه م26/2/2016اعيا ا1/11/2015منرعيا األعحيا ا

31/3/2016اعيا ا1/7/2015منرعيا لارعيورطناف  امفمش اارعبية ا ي،أل56.

.رع   يا ارعثاازارعيبلسق لمن



مناجرال همار ا مرعاا و  اارعيسا همرعحيا اف  امفمش اارعبية ا ي،أل57.

.علي  مرعياحهمرالمما ئاق لمن31/3/2015اعيا ا1/11/2014

منفه م31/12/2015عيا ا1/7/2015منررف لمكاذ  ممش اارعبية ا ي،أل58.

.KTKرعسو ه اعلي  مرعي  ممنظيا

اعيا ا14/7/2015منرعك ر مزاارالر ا رالساياام ك مش اارعبية ا ي،أل59.

.رعن ا ب ارعسيارممنفه م14/7/2018

منرعي  ماتيك ن يا ارعلمنرعيبايع  ممش اارعبية ا ي،أل60.

.IRCرعهاع ارال ااكعبناق لمن14/9/2015اعيا ا14/9/2014

عةنفرمنارعحهرعي ك رعاس يرعا ا فظاا ممنرعحهمش اارعبية ا ي،أل61.

زااألرالعايا  عل ا ثاألرعاهررألافنادرالعايا ارعنوارسات لىرعي نا

.رعكنه ارعسيارممنفه ما26/2/2016عيا اا11/11/2015منرعبية ا

اعيا ا1/1/2016منرعي  مضهارعةنفرعاي   منرعحهمش اارعبية ا ي،أل62.

.NPAرعن ا بارعشةذمسا هرألمنظيامنفه م31/12/2016

تة   ارعنسادضهرعةنفمنااضازارعش ا ن  ركمش اارعبية ا ي،أل63.

رعي  ممنظياق لمنفه م31/12/2017اعيا ا1/1/2016منفيهر زارعس  

.KTKرعسو ه اعلي  م

اعنو م ك زاارعةا ه نعلناه  نارعيسا همرعحيا امش اارعبية ا ي،أل64.

رإل ااكعبنامنظياق لمنفه م31/7/2016اعيا ا1/2/2016منرعة ر اسف

.IRCرعهاع ا

فه م31/12/2017اعيا ا1/3/2016منررف لمكاذ  ممش اارعبية ا ي،أل65.

.KTKرعسو ه اعلي  مرعي  ممنظياق لمن

ق لمن1325رعهاعارالمنمبلسق ررتني ،تة   مش اارعبية ا ي،أل66.

ا ئاق لمنفه م31/3/2017اعيا ا1/5/2016من(رعة ر زارعحكوم ارعبماأل

.علي  مرعياحهمربمم



 ا اعيهم1/6/2016منررف لزارعناه األرعنساد  ممش اارعبية ا ي،أل67.

Globalعلي  مرعةاعيارعسنها منافه مار ه Fund for Women.

يااارالطعلنسادرالعايا ارعنيسارعه متاه ممش اارعبية ا ي،أل68.

رالتحا منافه م31/5/2017اعيا ا1/12/2016منرعيوصلمنرعاا مو 

.LWFرعةاعيارعلوث ي

/1/1نمررف لزارعناه األعلنسادرعه مخهماألتوز  مش اارعبية ا ي،أل69.

.CAPNIمنافه م30/6/2017اعيا ا2017

اعيهم1/1/2017منرعي  مضهرعةنفارعاي   منرعحهمش اارعبية ا ي،أل70.

.رعن ا بارعشةذمسا هرألمنظيامنافه مار ه ا 

30/9/2017اعيا ا1/8/2017منرعاي    املرعش ا مش اارعبية ا ي،أل71.

Saltمنافه م Foundationساعجمنظيا.

منرعبنامنز ألمنارعحهرعي  م او ضيا األتة   مش اارعبية ا ي،أل72.

/رال رعيساارممنظيامنفه ما10/12/2018عيا اا10/12/2017منرعةاا 

Equality Now.

عيا اا1/1/2018منرعي  مضهرعةنفارعاي   منرعحهمش اارعبية ا ي،أل73.

.NPAرعن ا بارعشةذمسا هرألمنظيامنفه ما30/8/2018

 ا اعيهم1/1/2018منرعس  ك نامرعش ا نمكا  األمش اارعبية ا ي،أل74.

.KTKرعسو ه اعلي  مرعي  ممنظيامنفه مار ه

دعاضارعةا هرألارعيا األعلنسادن ماجن ا م  ممش اارعبية ا ي،أل75.

زنهت  منظيامنفه ما31/8/2018عيا اا1/3/2018منرعحيهر  ا

Tearfund.

ا األارعيعلنسادرالعايا ا/رعنيسارعه متاه ممش اارعبية ا ي،أل76.

رالتحا منفه ما31/1/2019عيا اا1/4/2018من  نوىسملزارعةا هرأل

.LWFرعةاعيارعلوث ي



ايةاألارعيبرعسور األارعيا األرعنسادصيو تاو امش اارعبية ا ي،أل77.

رالمما ئامنفه ما31/12/2019عيا اا9/4/2018منرعة ر زارعيض يا

.علي  مرعياحهم

31اعيا ا1/5/2018منرعةا هرألرعيا األارعنساد  ممش اارعبية ا ي،أل78.

.CAPNIمنفه ما102018/

منرع لهخل رارعناه األرع عئاألارعيا األرعنسادتيك نمش اارعبية ا ي،أل79.

Globalعلي  مرعةاعيارعسنها منافه م31/52019عيا اا1/6/2018 Fund

for Women.

ادقضزارعةا هرألارعيا األرعنساد ماجرن ا م  ممش اارعبية ا ي،أل80.

ت  منظيامنفه ما31/11/2019عيا اا1/9/2018منس باق  اارعحيهر  ا

.Tearfundزنه

لنسادعارعخهماألارعيشاركارعحيا انعىرعوصواتة   مش اارعبية ا ي،أل81.

ا31/8/2020عيا اا1/9/2018منرعيض يارعيبايةاألاارعناه األرع عئاأل

.EFIربارماوسي ارعنسو ارعي ا رممنفه م

عة رق اررعوطن ارعةيلخياعاني ،ارعه ومرعياافةامش اارعبية ا ي،أل82.

منفه ما30/4/2020اعيا ا1/11/2018من1325رعهاعاربمنمبلسعا رر

.WPHFرإل سا اارعةيلعلس  رعي  مصنها 

ك ناتي ماجرخ امنارعيساعحارعس  فنادتة   مش اارعبية ا ي،أل83.

رالتحا منفه ما31/8/2019عيا اا1/12/2018منرعة ر زاارعيا األرعنساد

.LWFرعةاعيارعلوث ي

رعناه األرع عئاأل رعةا هرأل رعنسادصيو تاو امش اارعبية ا ي،أل84.

15/4/2019عيا اا15/1/2018منرعة ر كور ساا قل مرزارعيض فارعيبايع

.علي  مرعياحهمربمما ئامنفه ما

بايةاألارعيرعسور األارعيا األرعنسادصيو تاو امش اارعبية ا ي،أل85.

UNمنفه ما31/11/2019عيا اا1/1/2019منرعة ر زارعيض يا Women

.علي  مرعياحهمرالمما ئا



ةاألرعيبايزاارعيا األرعنساداصيو قومتة   مش اارعبية ا ي،أل86.

ا1/2/2019منرعة ر /  نوىسملزارعيض ياارعيبايةاألفاعس رارعياأث م

.رعةاعيارعلوث يرالتحا LWFمنفه ما31/7/2019عيا ا

منا رررعصنعا يل ارعا ا مزارعي  ممشاركاتة   مش اارعبية ا ي،أل87.

رعشةذمسا هرألمنظيامنفه ما31/12/2019اعيا ا1/6/2019

.NPAرعن ا با

/1/7من فيهرزارعيا األاعلنسادرع قياربمنتة   مش اارعبية اتني،88.

Globalعلي  مرعةاعيارعسنها منفه ما2021    ر 30عيا اا2019 Fund

for Women.

رعىةا هرألرعارعيا األرعنساداتيك نرعيبايعم ا ا  ممش اارعبية اتني،89.

منفه ما30/6/2021عيا اا1/7/2019منرعحيهر  ا قضاد  نوى سمل

LWF رعةاعيارعلوث يرالتحا.

قضاد/نوى  سملزارعةا هرألارعيا األرعنسادتيك نمش اارعبية ا ي،أل90.

.MSIمنفه ما31/3/2020عيا اا1/9/2019منرعحيهر  ا

ة   ت/رعحيهر  امنياازارعيبايةارالساا رر  ممش اارعبية ا ي،أل91.

رع زا،تة   ارعةا هرألارعيا األرعنسادف نرعة قاألاتة   رعيباية ا رعي ا ا

منفه ما30/11/2019عيا اا10/9/2019منرعيا األارعنساد او اتة   

.IOMرعهاع ارعمب ممنظيا

علنسادارالعايا /رعنيساارالر ا رالساياام ك فيهر  سادعية ارزااحج92.

تة   امش اضينرعيوصل/  نوىمحازظازارعةنفمنرعناع األارعيا األ

رعنوارسات لىرعي نارعبنسارعةنفمنعلناع األارالمنارعك رمارعسحا

منفه م2020رعثا ا30/11اعيا ا1/12/2019فاار خفاعن راعلياأث  نرالعايا ا

.NPAرعن ا بارعشةذمسا هرألمنظيا

 ارعحيهر قضادزاارعيا األرعنسادن ماجر ا م  ممش اارعبية ا ي،أل93.

زنهت  منظيامنفه م30/7/2020اعيا ا1/2/2020منس بااق  ا

Tearfund.



من رررعاصنعا يل ارعا ا مزارعي  ممشاركاتة   مش اارعبية اتني،94.

رعشةذمسا هرألمنظيامنفه ما31/12/2020عيا ا2/1/2020

.NPAرعن ا با

منيهر فزاارعيه  ارعس اس ارعي  ممشاركاتة   مش اارعبية اتني،95.

.IRIرعهاعارعبيموريرعيةمهمنفه م31/12/2020اعيا ا1/5/2020

1/8/2020منرالس يرعةنفضهرعنساد يلامش اافاني ،رعبية افا  أل96.

.ربعيا  ارعخارع ارعة قاألمةمهمنفه م30/112020اعيا ا

رعيباية ااارعيشاركرالعايا ارعاياس تة   مش اافاني ،رعبية افا  أل97.

منافه م اوكمحازظازا1/7/202031/12/2021منعليا مرعة ر زا

.LWFرعةاعيارعلوث يرالتحا 

ارعاا و اارالعايا -رعنيسارعه مخهماألتة   مش اافاني ،رعبية افا  أل98.

رقاسا  الماتيك نمنرعيض فارعيبايعارع عئاألرعناه األارعيا األعلنساد

منفه مرع ما ي/رال  ارمحازظازا15/3/2021اعيا ا17/7/2020منعليا م

.رع افا  اارعحكوماعلي  مرعياحهمرالمما ئا

عا حارثنادارعيا األرعنسادا  متيك نمش اافاني ،رعبية افا  أل99.

منفه م31/12/2020عيا اا1/9/2020عليا م اوكمحازظازا١٩-كوز ه

.رعينلنه ارعحكومااعلي  مرعياحهمرالمما ئا



اي هتسقهررتما فنادامورصلاعه همتبار  لىارعاة  رعخ  رألت ا ا علمن

قضا ااتاناامانو اامحل انقل ي ا  كاألرعىر ايا مامنفيهر  سادعية ا

.رعي  مفحاو تاةل 

:رعة رق األرعنساد  كا❑

ا  مرعي او مباازاتةيلرعاارعة رق ارعينظياألمنمبيو ارعابيعا،ر ضم

 كاعارعهارعيحلارعسة ه ن لىرعة رق ارعي  مفخسوصمهرزةافحي ألتاو 

.محل امنظيا106 اار ماتضم

:1325تحاعف❑

رالمنمبلسق ررعاي   عمو ااك سجرعاارعنسو ارعينظياأل1325تحاعف ضم

المنرمبلسق ررعاني ،رعوطن ارعةيلخياف  هر رعاحاعفقا رعة ر زا1325

م1325رعهاعا . ،،عاني  يماضيا رعلمنرعة رق ارعحكوما لىتأث  ، نزض ل

:رؤى  كا❑

ت ا ارعلمنرعة ف ارعنسو ارعينظياألعيع لىتةيلنقل ي ا  ف ا سو ا  كا

ا1325هاعارعرالمنمبلسق ررمثلرعيشا كافاعاضا ا اةل ز ياارعةيلرعخ  رأل

.(س هرا)رعي  مضهرعاي   ر كااعي ع لىرعاضادرتياق ا

:ك رما  كا❑

رعاضا اا ورعينياازارعنسو ارعينظياألعيع لىتةيلنقل ي ا  ف ا  كا

.رعي  مفحاو رعياةلاا

:ارعس  رالمناعلي  مرعة ف ارإلقل ي ارعش كا❑

ف ناارمارعيسرعبنهرقضا ا واارسعقل يار يا ضين لىرعش كاا،،تةيل

.رعبنس ن

بغداد الشبكات والتحالفات التي تنتمي لها جمعية نساء



:رإل رر ارعم ئا❑

:رعااعارعنحو لىفيهر  سادعية ازارإل رر ارعم ئا  ضادمما تالخص

رعىازافاإلضرعهار ارعياع ارعااار  ام رعةارعسنو ارعيوره ا لىرعيسا قا▪

.فاعبية ارعخاصارعهرخل ارالمورهما ن كا ضيا 

مرع  رمفخياام رعةارعبية اانسا رت ب األمما ت س خ▪ تا  مفخي نزض ل

.رع  رمف

.فيوع مارعبية ان ررمرعلمنرعيخاليارعس اساألاضع▪

. ا ٍمفشكٍلم /ر ر ممارعوظ يارعكا ر ؤا م رعةا▪

ا  ارعسرعبمو زاارعيشاركارعبية ا يلرساهرماراهر ت س خ لىرعةيل▪

.كع عاحا  

:رعوظ يارعكا ر❑

خاصكلافشرعبنس ن ك منرعشافارعياقاأل لىتوظ يمازارعبية اتةايه

رعش اف ارعيشاركااتشب ععمامنرعيساا لع لقهررألفناد علمنرعشافاألمن

.رخ ىعمامنرعيه ارعيبايعزا

 لىمان ررترعلمنز مارعةاملعلكا ررعانظ يارعم كلفيهر  سادعية اطورأل

.  يا رط ارعوردظلزارعا رررألرتخاكاضيا  كو مارتم

:فيهر  سادعية ازارأل/رعيايو  ن❑

عم،رخصفابارعيا األرعنساداتشب عرعايو افاعةيلفيهر  سادعية اتمام

رعخهماألاه متاك ي ارعايوازك ما  حعاوض حرع ه رعاهر ذتاه   ثرعةيل

كلفشرعنساداخهما ا فشكلرعيبايععخهما /امماررتمم /قهررتممخ امن

يعرعيبازا /ا ارام /مماررتممإلف رهرأل/عليايو  نخاصاف رمفااناكخاص

 اعبية ارتاهممارعاا خ ىامورض عرعاهررألفنادتهر  األزا /ر  ركمم امكيا

. خ ىمنظياأل

الهيكلية اإلدارية للجمعية



بغدادالمخطط أدناه يوضح الهيكل التنظيمي في جمعية نساء



 اع امنظياألمنرعياعارعه م يلمار ور مهى لىفيهر  سادعية اتلاج

.نمكا  اتماتيو  امشار ةمان باهرعلمنمخاليا

(D&P)رعس  اعلاني ارعكاثوع ك ارعكنه ارعينظيا❑

Norwegianرعن ا ب ارعسيارم❑ Embassy

(GFW)علي  مرعةاعيارعسنها ❑

((NPAرعن ا بارعشةذمسا هرألمنظيا❑

(Hivos)منظيا❑

(OSFI)رعيياوحرعيبايعمؤسسا❑

(IRC)رعهاع ارإل ااكعبنا❑

(USIP)رالم  يكرعس  مةمه❑

Kvinnaرعسو ه ارعي  مرعلمنرعي  ممنظيا❑ till Kvinna))

(UNWOMEN)علي  مرعياحهمرالمما ئا❑

Mercy)منظيا❑ Corps)

(UNDP)رإل يا ارعياحهمرالممف  امف❑

(NED)عله يا رط ارعوطنارعسنها ❑

(UNOPS)رعيشار ععخهماألرعياحهمرالمممكاذ❑

(NCA)رعن ا ب ارعكن سامسا هرأل❑

(UNFPA)علسكا رعياحهمرالممف  امف❑

(WWI)رعهاع ارعي  مرعلمنرعي  ممنظيا❑

رعةهرعارعىرعي  ماصوا❑

❑-FHI 360

(LWF)رعةاعيارعلوث يرالتحا ❑

(CAPNI)كافنامنظيا❑

الجهات المانحة



(TEARFUND)ت  زنه❑

(IOM)رعهاع ارعمب ممنظيا❑

((GIZرعهاعاعلاةاا ربعيا  ارعبية ا❑

(MSI)رعهاع ارال ررمتنظ م❑

(EFI)رالاراماوسي ارعنسو ارعي ا رم❑

(WPHF)رإل سا اارعةيلعلس  رعي  مصنها ❑

(OXFAM)راكسيا منظيا❑

(IRI)رعهاعارعبيموريرعيةمه❑

رعكنه ارعسيارم❑

رع   يا ارعثاازارعيبلس❑

(IFA)ربعيا  ارعخارع ارعة قاألمةمه❑

(DFID)رعياحهمرعييلكازارعهاع ارعاني ااهررم❑

Salt)ساعجمنظيا❑ Foundation)



عية ارزااحج رعك ر ممنياافيهر زارع   سافيهر  سادعية امكاذ اع

فاأر خنم قهتم)2016 ا زا رف لمحازظازاعماز  امكاذفيهر  ساد

1/12/2019)

علنساد اارعاا ورالعايا ا/رعنيساارإلر ا رالساياام رك رعىرعبي رزارعاوه ع

:2020/فيهر  سادعية ا/رعةنفمنرعناع األارعيا األ

س با/ اوكمحازظا❑

(07507101801)رآلمنرعخف

قوعق ،/رعحيهر  اقضاد/  نوىسمل❑

(07509421187)رآلمنرعخف

رعيوصل/  نوىمحازظا❑

07738552882/07714361422رآلمنرعخف

رع ما ي/رال  ار❑

(07800825830)رآلمنرعخف

مقر الجمعية والمراكز التابعة لها

http://www.bwa-iraq.org:  رعيوقعمرإلعكا ا ا➢
http://www.facebook.com/BaghdadWomenAssociation: رعي س وك➢
info@bwa-iraq.org:رع   همرإلعكا ا ا➢
:رعيورر مرع ش  ا➢

:ن ررممرعبية ا➢
liza_hido1@yahoo.com
mobwamo@gmail.com

لمزيد من المعلومات والتواصل مع جمعية نساء بغداد 

964-7906973103
964-7509012905

http://www.bwa-iraq.org/
http://www.facebook.com/BaghdadWomenAssociation
mailto:info@bwa-iraq.org

