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 رر  ةرردا ظاا مررا  ظنرر  تفتخرر جمعيررة نسرراء بغررداد باارتمرالعا  رر  العمررو  رر  العررا   
ظر  زيرت تواهر ها الرداتق بتقرديق الردةق النفسر  ا جتمراة  2004تأايسها  ر  زييررا  

ناجيرا  الفتيا  الالجئرا   الناحزرا   البناء قدلا  النساء  التمكي  ا قتصادي  القانون   
زمرال  إشرراكهق  ر  المررالي     كما تبنت الجمعيرة ظنهجيرة توةيرة الرجرا   ظ  العنف 

إشرراكها  ر تفعيو د ل المرأا  ر  المجتمر   المدا عة ظ  أجو الاد ظ  العنف ضد المرأا  
. هن  القرال ة ى كا ة األهعدا  المستويا 

( 12124)ااعمت جمعية نساء بغداد بنرر األظو  التأثير اإليجاب  ال ي ااةد    تغيير زيراا 
ظ  الرجا   بغض النمر ( 2854)الفتيا   ظ  النساء  ( 9270)ظستفيدا  ظ  بينهق ظستفيد  

ةرر  الجررن  أ  ال ررو  أ  الااتفررة الترر  ينتمررو  اليهررا كانررت الجمعيررة زياديررة  رر  تعاظ هررا 
قيريق التع ا ظا اثبتته التغ يرة الراجعرة  هد   نياعة  ا نسان  ظ  الجمي  بكو شفا ية  

.التاالفا ةالقتها ظ  المنمما  األُخرى  المستمر ل مرالي  المنف ا  

ت  ر  شالك"زيد نيسا  ليياالمهنداة "ظ  الجدير بال كر با  لتيسة جمعية نساء بغداد  
بأنهرا ضرم  زيرد نيسرا  ليريازدث يختص باقو  المرأا زيت ترق تكرريق المهندارة 14

و  المرأا ظ  قبو الهيئرة المسرتق ة لاقرخمسة ناشاا  نسويا     ظجا  زقو  اإلنسا   
.2019نيسا  16العرا  بتاليخ –اإلنسا     إق يق كولداتا  

الم خص التنفي ي 

زردث 211بناء قدلاتهق زيت شالك الفريق    لكي  الجمعية أيضا ة ى دةق  ريق ةم ها  
اةال  تؤع   ليصبا  قاتدا   المواضي  الت  تساةدع   بمخت ف المواد  2019خال  ةام 

.أارع  ظؤثرا     ظجتمعه   



العرقيرة ظمر  كر س يسرك س  ر  اجتمعت إزردى ةررر اظررأا ظر  ظخت رف الخ فيرا  الدينيرة  
ظ  أجو تأاري  جمعيرة نسراء بغرداد  لتأخر  ة رى 2004العاهمة بغداد    زييرا  ظ  ةام 

 س ةاتقها تقديق الخدظا  ل نساء ال وات  يارتج   اليهرا  ضرالن ةر  تقرديق بعرض الردةق لهر
.كمواطنا 

الترر  أجرراح  10/8/2004ترق تسررجيو جمعيررة نسراء بغررداد  رر   حالا التخارريا العراقيرة ةررام 
.الجمعية ل بدء    تنفي  ظهاظها

مة بغرداد  تأاست الجمعية بمساةدا النساء ال وات  ك س يعم  س    المجال  الما ية بالعاه
.ا ظر ال ي د   الى أ  ترق المرأا طريقها ة ى الض الواق 

تسجيو الجمعية
إذ ترق . 1O17090جمعية نسراء بغرداد ظسرج ة  ر  داتررا المنممرا  حيرر الاكوظيرة برالرقق 

.2012/ 22/2ثق تق تجديد تسجي ها بتأليخ 2004-8-10تسجيو الجمعية أل   ظرا بتأليخ 

كمررا أ  جمعيررة نسرراء بغررداد ظسررج ة  رر  داترررا المنممررا  حيررر الاكوظيررة لاكوظررة إق رريق 
.2016كولداتا  ظن  ةام 

لؤية جمعية نساء بغداد

ضما  الاماية القانونيرة لهر س  الفتيا   تتضم  ظكا اة جمي  أشكا  العنف ضد النساء  
.الفتيا كا ة زقو  اإلنسا  ل نساء  ا زترام  المسا اا   

ظهمة الجمعية

الفتيا  ظر  خرال  ترو ير جمير  خردظا  الردةق الالحظرة العمو ل اد ظ  العنف ضد النساء  
البرراظ  الاكوظيرة  القواني  المناابة  الدةوا لتنفي  السيااا   ل ناجيا  ظ  ع ا العنف   

معر ة ك لك العمو ة ى حيادا المرالكة السيااية ل مرأا ظ  خال  تاوير القيادا ة  طريق ال
. تعيييعا  بناء القدلا التنمية   

ة  جمعية نساء بغداد



:زدد  جمعية نساء بغداد ثالثة ظاا ل  ل عمو❑
خدظا  الدةق❖

ي ل  ترير الى المساةدا المقدظة ل نسراء ال روات  يرأتي ل الرى ظقرر الجمعيرة أ  ظراكيعرا   يردل
قانونية باا   اوء المعاظ ة ا  العنف باقه س  لتاص   بعد ذلك ة ى المرولا  النصاتح ال

 جتماة    نا    نرج  ة ى الركوى نكتف  بتقديق المرولا القانونية   ا لشاد ا. كما يتق
. الناجية تقرل أ  تس ك طريقها ل عدالة ا  تكتق ظا تتعرض له ظ  إي اء

الهدف المادد➢
. هاظساةدا المرأا ة ى التخ ص ظ  اوء المعاظ ة الت  تت قاعا   تقديق الدةق الضر لي ل

تاوير القدلا  القيادية ل مرأا❖
. المقصود به ا الماول عو المعر ة   المهالا    بناء القدلا  ال ي تعمو الجمعية ة ى إنجراح 

عراقيرة ايستمر بالتركيي ة ى زقو  المرأا    الداتول  ضالن ة  زقوقهرا   رق القرواني  ال
اء الت  تر دنا بالمعر ة زو  أد ا  زقو  اإلنسا  الد ليرة ظارا  ة رى ذلرك اتفاقيرة القضر

(. ايدا )ة ى جمي  اشكا  التمييي ضد المرأا 

الهدف المادد➢
.يانتسهيو  هو  المرأا الى ظواق  هن  القرال   تاوير قدلاتها القيادية   تمكينها اياا

زمال  المدا عة❖
ا ران البرراظ  الاكوظيرة التر  ترركو إجاالسيااا   يهدف ع ا الماول الى تغيير القواني   

لعو الجيء المهرق ظر  زمرال  المدا عرة عرو توثيرق زرا   العنرف  . الفتيا باق النساء  
و ت جرأ الرى الفررل المتازرة ظارزيت تقوم الجمعية بتوثيق زرا   العنرف  .ا بالغ ةنها

  تمرر الرد ل  زرو  المأاراا الترتقرير المو ظ  أجو لفت ا نتبا  ة ى المستويي  الما    
. بها المرأا    العرا 

الهدف المادد➢
 ضرالن ا وكياتهق ل اي ولة د    قوع العنرف تجرا  زقرو  المررأاتغيير تفكير هناع القرال  

.تعيييعاة  زماية زقوقها  



المجتم ظستوىة ىالمرأاتمكي ❖
  الكةالمرزقالىال كوليةالصبغةة يهاتهيم الت المجتمعا ظو  النساءتفتقر
رخصيةالزياتهاة ىيؤثرا شأنهظ ال يالرخص القرالاتخاذالىتفتقدكماالقرالهن 

.المجتم    اةالنةنصرانكونهاليضم 

م  المجت  المرأاتمكي   تصبالت المرالي ظ العديدبغدادنساءجمعيةنف  
 رااألاظستوىة ىالقرالهن   ل مرالكة اة ةخاوا أخ  بنفسهاثقتهالتعييي

.المجتم 

السياايةالمرأاظرالكةتعييي❖
 ظج   النسويةالكوتاإقرالتقالسياا  المستوىة ىالمرأاظرالكةضما أجوظ 

بدايةتعتبرقدلكنهاالنساءطموحت ب  أنهاظ  %25نسبتهالتكو العراق النواب
المدن المجتم لمنمما يمك القرالهن ظواق   ل نساءأ ا تمايوأجوظ ل مدا عة

بناءراظ بلتنفي  النساءظاالببعضلتاقيقة يهاترتكيأ النسويةالمنمما خاهةن  
دةق  تساعقأ يمك كماأ ضو بركوٍد لع إداءظ تمكنه القياديا ل نساءقدلا 
.ل نساءظنصفة داةمةقواني إقرالأجوظ المدا عةزمال 

 ظهالاته س تاويربغيةل نساءتدليب لشبغدادنساءجمعيةنف  الصددع ا   
اايةايظواق لرغو ظدا عةزمال إلقاظة السياايةالعم ية  لمرالكته سلتعييي
.ظتقدظة

  العاظ ةالاكوظيةالجها ظ العديدإظكانيا بتعيييااعمتالجمعية إ بالمقابو
المرأالةايةداتراقدلا خالبركو طول زيت.النساءتديرعاالت ا المرأاظجا 

الخااتاويرأجوظ الوزدادةمت ا جتماةيةالرؤ   العمولوحالاالتابعة
.إداته ستاسي  النساءةموتعييية ىتعموالت الس يمةاإلاتراتيجية

بغدادنساءجمعيةةمو ريقاةضاءتمكي ❖
إتازةبهدفالرابا خاهةن النساءظ ع بغدادنساءجمعية  ا /العاظ ي أح بإ 

 إ ال .ظستقب يةآ ا يام  ظم انه  خصوهانال ا تاقيق ل تاولله سالفرهة
الجمعيةةموضما بغيةكادلعاقدلا بناء  خالبركوجهودعاتكرسالجمعية

ا لتقاءأجوظ ظقرعا  ظنممةد ليةتدليبية لشبعقد تقومالمعايير أة ى  ق
ضم ي لظتمكنا قياديا ليصبا لتنميته  هو ن ظقدلتهااتيعابه الفريقبوة 

.بأار المجتم ضم إنما اسبالعمو ظجا الجمعية

الخدظا   البراظ   المقدظة ظ  قبو جمعية نساء 



التقالير كتابةالبيانا توثيق❖
المرأاقضايابخصولظادداخبرا الماضيةا ةوامظدىة ى بغدادنساءجمعيةطول 

 العراقيةل مرأااليوظيةالايااظجريا زو ظع وظا ة ىالجمعيةزص ت قدزقوقها  
جراءتت قاعاالت المعانااة  ضالنتواجههاالت الصعوبا  المعوقا  ازتياجاتها

.ل عنفتعرضها

ال وات الفتيا  بالنساءالمتع قةالبيانا زفظتتيحبيانا قاةداالجمعيةأةد كما
يتقأذقضاياع توثيق  السالظة السريةبمعاييرالكاظوا لتيامظ ل عنفيتعرض 

عةالتابالقانون  ا جتماة اإللشاد ا اتماعظراكيخال ظ إليهاالمرالالبيانا جم 
ولاهلاق  المتو راالبيانا تساعق.ظنتممةإجراءا   قتا ي هاثقظ  ل جمعية 
  ا جتماة النوعأااسة ىالمبن العنفظاعرا اق زو ل جمعيةبالنسبة اضاة
.العرا 

 قدزاداانتهاكا الىالمرأازقو ةرضتخاهةظمالاا  زا   ثقتالجمعيةإ كما
 بغداد  القسري المبكرالتي ي  العرا   األلاظوزالةزو دلااا الجمعيةنرر 
وءالضتس يا  الدلااا ع  ااعمت.الصدلظدينة  الماكمةخالجالي اجة  ضالن
ةالمعر يت قىا ظ المدن المجتم تمك الت  العرا   تادثظادداقضاياة ى
.ةنهاالناجمةاآلثال المواعرع  زد ثزو 

العرا   المدن المجتم ظنمما أةدتهاظاددا ثاتقكتابة  د لانل جمعيةكا  
كتابة  الجمعيةشالكتإذالعرا    المرأاأ ضاعزو الد ل المجتم بهالتخاطب
شالكتكما2014لغاية2010ظ ل فتراالمرأازقو ة ىتركيالت الراظ ةالد ليةالتقالير

الخاهةالموتقاليرظ بعضكتابة  

.(ايدا )المرأاضدالتميييأشكا جمي ة ىالقضاءبأتفاقية



المرأاباقو المتع قةالقانونية األطرالسيااا تعييي❖
ءنساجمعية إ .القانون اإلطالضم المرأاضدالموجهةالتميييلماعرازد ض بغية
قانونيةلنصولالممكنةاإلهالزا اةتماد الاكوظةايااا بتعييينفسهاأليظتبغداد
بمن ةالمتع قالما يةالربكةتب لهاالت المدا عةجهود  المرالكةة ىةال ان.ظاددا

كماأا المرلاقو انتهاكالىتؤديالت  الرخصيةاألزوا قانو   المقترزةالتعديال 
ياايةالساألزياب  المرأاظرالكةتقييدد  الاي ولةة ىزاليانبغدادنساءجمعيةتعمو

ظم نساءل الكا يةالامايةتو يرالىتدةو قانونيةنصوليألالتصدي   الاكوظة 
ةم تكماالمرأاضدالعنفظناعضةإاتراتيجيةتنفي   ض دةمتكما.ل عنفتعرض س
يييتعإاتراتيجيةة ىا جتماةيةالرؤ   العمولوحالاالتابعةالمرأالةايةداترابجانب
األلاظو زماية

واءأليآظنةزكوظيةظراكيبفتحل ماالبةشاظ ة  ااعةظدا عةزم ةالجمعيةقاد كما
فتيا ال ل نساءالامايةلتو يربغداد  ا اريالعنفظ الناجيا الفتيا  النساء

  ظؤاسا عك اإدالاتجربةة ىالمعنيةالاكوظيةالجها أط عت .العنفظ الناجيا 
.2017ةامأ اخر  بغداد  ظ جأأ  بأ تتاحالجهودع  توجت كولداتا  إق يق

ةالتمييييالقواني إللغاءإق يميةظدا عةزم ة  2017ةامظن بغدادنساءجمعيةشالكت
لضايةاظ بالي اجل مغتصبتسمحالت القواني  ايما المرأا ضدبالعنفالمتع قة

ويةالقالمدا عةزمال خال ظ بنجاحالقانو ع اإلغاءتقكما.السج إلىال عابظ بد ن
زم ةبغدادنساءجمعيةتقود .لبنا  األلد   النساتيةالمنمما بهاتقومالت 

.القانو إلغاءأجوظ العرا   المدا عة



يرا  ظر  تقديق ا اترالا النفسية ا جتماةية  القانونيرة ل نسراء  الفتيرا  الناج❖
العنف

طرول  قردلا  كادلعرا لترو ير خردظا  دةرق ظنااربة ل نسراء   2009جمعية نسراء بغرداد ظنر  
. د ةالفتيا  الناجيا  ظ  العنف لضما  الاريقة ا ظاو    التعاظو ظ  الفئا  المسته

:عنالك ثالث ا هاف  ظيفية     ظراكي ا اتماع  ا لشاد
لمبنر  ظسؤ لة ة  ااتقبا  النساء   الفتيا  الناجيا  ظ  العنف ا: ظوظفة ادالا الاالة❑

ون   ة ى اااس النوع  ا جتماة     ظركي ا اتماع   ا لشاد ا جتماة    النفس    القران
رأا المر)  أخ  ظع وظاته    تا يو ازتياجاته  زيت تسجو المع وظا  ا اااية ل االة 

تو را الم( النفسية أ  القانونية )   تاولها  يما بعد الى خدظا  الدةق ( الناجية ظ  العنف
.  لالاتفادا ظنها زسب ازتياجها

تق ة ى تقديق الدةق النفس   ا جتماة  ل ناجيا  ظ  العنف القا: البازاة ا جتماةية❑
نسراء   اااس النوع ا جتماة  ظ  ا لتيام بالمبادئ ا نسانية ا اااية    التعاظو ظر  ال

رام الفتيا  الناجيا  ظ  العنف القاتق ة ى اااس النوع ا جتماة    ع  السررية   ا زتر
اة     السالظة  تو ر خدظة ا اتماع ل ناجيا  ظ  العنف القاتق ة ى ااراس النروع ا جتمر
اةرداد زيت تو ر بيئة ظرياة  ظوثوقة ل تك ق   تعمو ة ى تقديق ا لشراد  المسراندا   

.خاة ةمو لمتابعة الاالة 
ظرة ظساةدا النساء المستفيدا  ل وهو  الرى العدالرة ةر  طريرق تقرديق الخد: المااظية❑

قانونيرة القانونية له  المتما ة بالمرولا القانونية الوا يرة   الاريصرة  ترو ر ااتررالا
صررة  ظجانيررة ل نسرراء   الفتيررا    التمايررو القررانون   ا  تا ررب ا ظررر  رر  المارراكق المخت

  اضا ة الى ظساةدته     ااتاصرا  ا لاقهر  الابوتيرة   زسرب ا ختصرال المكران
. لمواق  اكناع 

ل   توةية النساء  الفتيا   تمكي  قدلاته س❖
 س   تنميق  لش توةوية لضما  زصو  النسراء المعنفرا  ة رى المعر رة المتع قرة باقروقه

ة اظرا التوةير. العنف الموجه باقه س  ب لك يك  قد أدلك  المؤشرا  الدالة ة ى ظاعرا العنف
القانونية  إنها ظهمة ايضان تضم  ظ  خاللها النسراء زقروقه س  ضرالن ةر  إظكرانيته س ة رى

. الماالبة بها ايما ت ك المتع قة بأظول الي اج  الاال 
يررتق تمكرري  النسرراء   الفتيررا  ظرر  أجررو أكسررابه  الاقررة  المهررالا  ل ماالبررة باقرروقه س
 يصبا  ةضوا   راةال   ر  المجتمر  ظر  خرال  إشرراكه   ر  هرن  القررال خرال  ظسريرا 

  أجرو كما نف   جمعية نساء بغداد د لا  تدليبية خاهة ل نساء المستضعفا  ظر. زياته س
.ا  يصبا  أكار  اة ية ة ى ظستوى المجتم  بأار 

يق   كما ا  التدليبا  المهنية ظهمة ايضان لرتمك  النسراء ل اصرو  ة رى  ررل العري  الكرر
إذ يعرد ذلرك. إقاظة المرالي  المدلا ل دخو التر  تمكر  المررأا ظر  ترو ير ظتا برا  ااررتها

.بماابة أداا تستخدظها النساء لرق طريقه س ناو الخر ج ظ  داترا العنف



ل   توةية لجا  الدي    شيوخ العراتر❖
 ي الدبرجا المتما ي المجتم قاداخصوهانال كولدةقة ىالاصو الضر ليلم إنه

  عظ الفتيا  ل نساءالامايةتعيييأجوظ المرأاضدالعنفلمواجهةالعراترشيوخ
شيوخ الدي  لجا ةاظةن ال كولظ زوالج سا بعقدبغدادنساءجمعية تقوم.الماعرا
ضدالموجهالعنفظاعراتبعا زو  ةيهقظستوىل  أجوظ خاهةٍبصولاالعراتر
سعىت.المجتم ة ىل ماعراالس ب التأثير ا ارا اظرأابكونهاتتع قاظول  المرأا

ل    ظساعمتهقلضما المجتم ظ الرراتحع  ظ الرراكةجسوللمدالجمعية
.ل نساءداةمةبيئةلخ ق المجتمع الوة ظستوى

بناء قدلا  الس اا  الما ية   الجها  المعنية❖
المجال ظنهاالتاليةالد اترا الجها ظ كوٍقدلا بناء  الفعاليا ع  ااعمت
 المناطق جهاء التربويةالمراكي الصايةالمراكي الررطةظراكي الب دية الما ية
يا  الفت ل نساءالامايةتو يرضما   تساعقا ظمك الت الدالةالنقاطظ حيرعا

ال وات النساءبدقة تاددأ أجوظ له سالالحظةالمهالا  المعر ةتقديقتتا ب
ةاإلزالنمامخال ظ بالعموبغدادنساءجمعيةتقومكما.دةمه سثقظ ل عنفتعرض 

.زمايته سيضم ظماالمجتم داخوالالحمالدةقالنساءت ق تضم أ شأنهاظ الت 

أجوظ ظهالاتهاظ طول  المجتمعيةالررطةظ الاقةجسولبناءالجمعيةةيح  
.ل نساءالما وبةالخدظا تقديق  ظساعمتها



  حالبيرة الكرادل ظر  العنصرر 2019 ر  ارنة ( 47)ا   جمعيرة نسراء بغرداد / ب غ ةدد ظروظف 
.النسوي 

تعتمد الجمعية    توظيفها ة ى الااقا  الرابة بركو خرال ظر  أجرو بنراء قردلا  جيرو
ا ة المستقبو ظ  جهة   ترجي  المرالكة الربابية    المجتم  المدن  ظ  جهة أُخررى  أضر

ا  ضرم  /الى  ريق ةمو الجمعيرة الرارم    رأ  جمعيرة نسراء بغرداد تضرق ثالثري  ظتاروع 
. ظخت ف األنراة  المرالي 

  /   ع   بعض المقتافا  ظ  آلاتهق 
.كُ  طيبان  ظابان لألخري ➢
.انة العااء2019كانت ➢
.أكار قوا2019جع تن  ➢
.كُ  أنت التغيير ال ي تريد أ  ترا     العالق➢
ي  تصنعي  ظ  ضعفك قوا   ظ  زينك  رح تبردلي  دظعرك بضراكة تريلةانت قوية ➢

هرد ء  ق بك  ل د تع مي  أ  ضاكتك جمي ة    تماِها  ظخ وقة أنت ل سرالم  ل فررح  ل 
.   ل ايبة   أنت لاتعة أنتِ قوية

➢“Sky is the limit”
   كو ظرا ناقق تغيير    زياا اظرأا يكو  لنرا دا ر  لنعمرو بجهردٍ أكارر ظر  النسراء  ➢

.الفتيا    تغيير زياتهق لأل ضو   تاوير ظهالاتهق
.ةمو لات    حيادا الخبرا➢
تع مرت القروا   تامرو المسرؤ لية باإلضرا ة الرى الررجاةة ل قيرام 2019ظ  خال  ارنة ➢

.بخاوا  أكبر لمساةدا النساء  الفتيا 
اكتساب خبرا تخت ف ةر  خبراتر  السرابقة  ر  العمرو  تعرود  أكارر أ  أةمرو ضرم ➢

. ريق
ة ى الصعيد الرخص  اكتساب ظهالا  جديدا ظنها ظواجهة التاديا    ة رى الصرعيد➢

.المهن  اكتساب الخبرا    ظجا   ةديدا اجتماةية   قانونية
ه   ظ  خال  الجمعية  الخدظا  المقدظة ل نساء   الفتيا  تع منا برأ  العاراء   زرد د لر➢

.انبقى داتما نسعى لمساةدا الناس المتضرلا
.ةمو لات  جدا   اكتساب خبرا➢
.أشكر جمعية نساء بغداد ة ى دةمها المتواهو   ترجيعها الداتق➢
انة اكتراف لخبرات    قردلات    تاويرعرا   خروض تجربرة جديردا بالعمرو  ر  2019➢

BWAكانت ظمييا.

2019ك ما   آلاء ظ   ريق العمو ة  ةام  



زرهت جمعية نساء بغداد ة ى تقديق الدةق   بناء قردلا   ريرق ةم هرا  ر  جمير  المراكري 
ق    لر ا شرالك  رير/ التابعة لها إلدالا البراظ    المرالي  بركو أ ضو   حيرادا ظع وظراتهق

الجمعية    ةدا ظؤتمرا    تدليبا    اجتماةا  لمخت رف البرراظ    الجهرا   زيرت شرالكوا 
: تضمنت2019زدث خال  ةام (  211)    

.اجتماةا  تنسيقية ظ  ظنمما  المجتم  المدن  العاظ ة    العرا ❖

اجتماةا  بري  المنممرا    إدالا ظجمر  النهرر ا  ل نراحزي  بردةق ظر  ظنممرة الهجررا ❖
.الد لية

المررؤتمرا  الخاهررة بقضررايا  ظرررالي  المرررأا  رر  ظخت ررف ظاا مررا  العرررا    اق رريق ❖
.كولداتا 

ا   يهرا بغيرة /ااتهد ت العاظ ي 2019اضا ة الى المرالكة     تدليبا  ظتعددا    ةام 
: حيادا المع وظا   التوةية  بناء القدلا  ظنها

1– تيرا  نسراء  19)ا /ظررالك20البيرو لرر تقييق ا زتياجا     ظاا مرة بغرداد  1.
(.ذكول

(.ذكول2– تيا  نساء  14)ا /ظرالك16إدالا د لا المرالي     بغداد لر 2.

 تيا  نساء  18)ا /ظرالك20البيو لر تصميق المرالي     ظاا مت  بغداد  كتابة  3.
(.ذكول2–

(.ذكول2– تيا  نساء  4)ا   /اإلدالا المالية     بغداد  لستة  ظرالكي 4.

(.ذكول1– تيا  نساء  20)ا /ظرالك21البيو لر إدالا الاالة    ظاا مت  بغداد  5.

(.ذكول1– تيا  نساء  10)ا /ظرالك11ظفهوم الاماية    ظاا مة ألبيو لر 6.

.اإلدالا التنميمية    ظاا مة بغداد لخمسة نساء7.

(.ذكول1-نساء   تيا 5)ا   /المعايير اإلنسانية األاااية لستة ظرالكي 8.

(. ذكول1– تيا  نساء  5)ا  /النه  القاتق ة ى زقو  اإلنسا  لستة ظرالكي  9.

التاوير المؤاس  ل جمعية 



ير ظر  قدظت الكا"المهنداة لييا نيسا  زيد "ظ  الضر لي اإلشالا بأ  لتيسة جمعية نساء
:أبرحعا2019المرالكا  المهمة خال  ةام 

  زضر  المهنداة ليريا نيسرا  ا جتمراع الر ي نممتره اركرتالية الفريرق الروطن   ر❖
األظانررة العاظررة لمج رر  الرروحلاء بالرررراكة ظرر  عيئررة األظررق المتارردا ل مرررأا   ال جنررة 

ل خاة اتكما  الجيو الاان أل   بغداد ( األاكوا)ا قتصادية   ا جتماةية لغرب آايا 
أي رو  23-22الوطنية ل مرأا   األظ   السالم     زضر ا جتماع ال ي ةُقد  ر  بغرداد  ر  

    أكرد. ظما وا الاكوظة اإلتاادية   زكوظة  إق يق كولدارتا    المجتمر  المردن 2019
ظما ة عيئة األظق المتادا ل مرأا    العرا  السيدا دينرا ح لبرا ة رى أعميرة عر ا العمرو

ند   الوطن    ة ى ضر لا  جود آلية لتمويو الخاة الوطنية الاانية ة  طريق إنراء الص
 ر  كما شدد  السيدا ح لبا ة ى أعمية د ل ظنمما  المجتم  المدن . المال  المرترك

 خارة   تق خال  ا جتماع ظناقرة ظسودا اإلطال ا دالي   تنميق التقييق المال  ل. الخاة
ل الوطنية الاانية لقرال ظج   األظ  الد ل  المرأا   ا ظر    السرالم ةر  طريرق  ضر  إطرا

.ظال  ةام لألنراة
سراتية شالكت    الج سرا  النقاشرية لمنتردى بغرداد اإلق يمر  لتاروير اآلليرا  المؤا❖

غداد ل نهوض بالمرأا   بدةوا ظ  جمعية ا ظو العراقية   شبكة النساء العراقيا      ب
.2019آب 27-25ظ  

زضر   لشة ةمو نممتها عيئة األظق المتادا ل مررأا  ر  العررا  الرى ال جنرة المعنيرة❖
زو  المرأا   األظ  1325بأةداد   كتابة الخاة الوطنية الاانية لقرال ظج   األظ  الد ل  

زيت تعمو ال جنة . 2019تموح 24إلى 18  السالم    ظاا مة الس يمانية    الفترا ظ  
  المكو  أةضاتها ظ  الاكوظة اإلتاادية   زكوظة إق ريق كولدارتا    المجتمر  المردن

.رأاة ى كتابة   هياحة الخاة الاانية ل عرا    بإشراف   دةق عيئة األظق المتادا ل م
لألحظرة شالكت    المؤتمر اإلق يم  لتعييي المسا اا بري  الجنسري    جنردلا ا ارتجابة❖

لاريرري لبنا   األلد   العرا   باضول   لةاية السيد اعد ا: السولية    الب دا  المضيفة
     ظقرر السرراي الاكروظ  3/7/2019لتي  ظج   الوحلاء  ال بنان     ذلك يوم ا لبعاء 

.   بير  
ا  شالكت زفو ا تتاح تماا  المررأا   السرالم  ر  ألبيرو   تارت لةايرة السريد نيجير ر❖

  بالحان  لتي  زكوظة إق يق كولداتا    باضول أظينة بغرداد الردكتولا ذكررى ة روش
ا ظاا ظ ألبيو السيد نوحاد عادي   ظما ة عيئرة ا ظرق المتاردا  ر  العررا  السريدا دينر
ا  ح لبا  قاظت األظينة العاظة ل مج   األة ى لرؤ   المرأا  ر  زكوظرة إق ريق كولدارت

  الر ي السيدا بخرا  حنكنة بإحازة الستال ة  تماا  المرأا   السالم   الارية    ألبيرو
 مررأا هممه المج   األة ى لرؤ   المرأا    اإلق يق بالتعا   ظ  عيئة األظق المتادا ل

.2019زييرا  21   العرا  بتاليخ 

المرالكا  الخالجية لجمعية نساء بغداد 



ل مرأا  األظر  1325   ا جتماع الخال إلةداد الخاة الوطنية الاانية لقرال ظج   ا ظ  ❖
  زيرت ترأارت أظينرة بغرداد   لتيسرة لجنرة النهروض 2019زييررا  20  السالم بتاليخ 

بواق  المرأا العراقية الدكتولا ذكررى ة روش   األظينرة العاظرة ل مج ر  األة رى لررؤ  
ال ظج ر  جتماةان تنسيقيان إلةداد الخاة الوطنية الاانية لقرراالمرأا السيدا بخرا  حنكنة 

  زضر ا جتمراع الر ي نممتره عيئرة األظرق المتاردا . ل مرأا   األظ    السالم1325األظ  
ظرة ا  ال جرا  القااةيرة  ر  زكو/ل مرأا    العرا  اكرتالية الفريق الروطن   ظما ر 

يتق   قد تق تس يا الضوء ة رى الخاروا  التر  ار. إق يق كولداتا    المجتم  المدن 
اتخاذعررا ظرر  أجررو البرردء بإةررداد الخاررة الوطنيررة الاانيررة   العمررو ة ررى تررركيو  ريررق 

.ظتخصص    كتابة الخاة   أعمية  جود خاة ل متابعة   التقييق    خاة لإلةالم
أا  ر  شالكت    ا جتماع المخصص لوض  دلااة لتاديد ظدى   كيفية تأثير د ل المرر❖

بناء السالم  جهودعا    تنمية المجتمعا  المسرالمة    كيرف اراةد  أجنردا ا ظر   
السالم ل مرأا  ر  حيرادا أهروا  النسراء   الترأثير  ر  ةم يرا   السرالم   ظرا عر  أجرياء 

1325ا جندا الت  لق تك   عالة  الدلااة أدلة قبو ال كرى العرري  لقرال ظج   األظر 
  ال كرى الخاظسة   العررري  لمنصرة بكري   بهردف تعييري جردا   األةمرا     جع هرا 

عر   الدلاارة باايرة ترود ظنممرة. أ لوية    جهود بناء السالم ة رى الصرعيد العرالم 
  المرأا ل مرأا السويدية العمو ة يها   بالترالك ظر  ظنممرا   ر  العررا    كولدارتا

.2019زييرا  19 جها  ظتخصصة     ألبيو بتاليخ 
  شررالكت  رر  الاا لررة المسررتديرا لمناقرررة التاررديا    الفرررل الترر  تواجرره ا ق يررا❖

 نرد   يرولي – ر  البيرو MSIبدةق ظ  . المسياية    العرا  الت  تأثر  بالصراةا 
.2019آيال 25بتاليخ 

 ر " ررل العمرو“بعنو  "شالكت  بدةوا ظ  عيئة ا ظق المتادا ل مرأا    ظعرض ❖
ليركو ظنصة ل تواهو بري  البرازاي  ةر  العمرو   ألبراب2019نيسا  29البيو بتاليخ 

زيت قاظت ظما ة عيئة ا ظق المتاردا ل مررأا  ر  العررا  السريدا دينرا ح لبرا   . العمو
 مرأا ظ  المنممة ا لمانية   ةدد ظ  شركاء عيئة ا ظق المتادا لعولين السيدا جين  

شررخص   900 رر  العرررا  بأ تترراح ظعرررض  رررل العمررو  رر  ألبيررو باضررول أكاررر ظرر  
  بمرالكة أكار ظ  خمسي  شركة ظا ية    قد عدف المعرض المدةوم ظ  قبرو برنراظ

األلمانيررة إلررى تررو ير  رررل ل ا بررة الخررريجي    آخررري  ظرر  GIZقرردلا الترراب  لمنممررة 
البازاي  ةر  العمرو ظر  أجرو ال قراء  ظناقررة  ررل العمرو ظر  أهرااب الررركا    

.المنمما  الما ية
مرو شالكت    اجتماع كتابة التقرير الراظو لد لة العررا  المتع رق برإةال    ظنهراج ة❖

 ر  دال . بيجي  بعد خمسة   ةرر   ةرام بردةق  نر  ظر  عيئرة ا ظرق المتاردا ل مررأا
.2019نيسا  7اظانة ظج   الوحلاء بتاليخ -الضيا ة 

1325شالكت    المؤتمر اإلق يم  لدةق تنفي  خاة العمو الوطنية لقررال ظج ر  ا ظر ❖
  بردةق ظر  عيئرة األظرق 2019 برايرر 7إلرى 5لأللد      ند  عي تو  البار الميت ظ  

.المتادا ل مرأا    بالرراكة ظ  ال جنة الوطنية األلدنية لرؤ   المرأا



ظرر  الجردير بالرر كر أ    2019الررهادا  التقديريرة المقدظررة لجمعيرة نسرراء بغرداد خررال  ةرام 
الرركر ظر  ظخت رف الجهرا تقديرية   كتب جمعية نساء بغداد زص ت ة ى ثما  شهادا  

اء   النسرذا  العالقة نتيجة إنجاحعا المرالي  زيت أثبتت جردالتها بتغييرر  اقر  الكايرر ظر  
.الفتيا 

الرهادا  التقديرية 



















الهدف العام ظ  المرر ع
السروليا  تاسي  ابو المعيرة  تو ير الاماية القانونية  الدةق النفسر  ل نسراء الالجئرا 

. الناحزا   النساء الناجيا     المجتمعا  المضيفة

األعداف الخاهة ل مرر ع
تعييي األظ   الامايرة ل نسراء الالجئرا  السروليا   الناحزرا   النسراء  ر  المجتمعرا ❖

بري  المضيفة ظر  خرال  تاروير نمرام التنسريق  تاسري  ظسرتوى الترربيك  اإلزالرة
. القااةا  الاكوظية الخدظية لتقديق أ ضو الخدظا  ل نساء  الفتيا 

نسري  أطر السيااا   الترريعا     المؤاسا  الوطنية أكارر ظراةراا ل فرر   بري  الج❖
. تعيح المسا اا  التمكي  ة ى ناو ظستدام

ولية لألحظرة السرلألارتجابةاأل ل بر  لألتاراداإلق يمر  األتتمران الصرند   :الجهة الماناة
.األ ل ظتواايةبتنفي  ا تتالف ال ي تقود  المبادلا النسوية ‘ هند   ظدد’

European Union, through the EU Regional Trust Fund in response to the Syrian 

crisis, the EU ‘Madad’ Fund and implemented by a consortium led by EuroMed

Feminist Initiative 

(2020/8/31–2018/9/1): ظدا المرر ع ❑

ايج  / دعوك –تكريت / هالح الدي  –ز  النصر / بغداد :  ظكا  التنفي  ❑

المرالي  / 2019إنجاحا  جمعية نساء بغداد    ةام 
 البراظ  المنف ا

ظرر ع تعييي الوهو  إلى الاماية  المرالكة  الخدظا “
ل نساء الالجئا   الناحزا   النساء    المجتمعا  

”المضيفة    العرا 



:المرر ع هف
بناءوألجالاكوظيةالمؤاسا   ا /العاظ ي يستهدفزيتالخدظيةالمرالي ظ يعتبر

اوظالمرأاظ ظباشربتماستعموالت المؤاسا خصوهان إظكانياتهق تاويرقدلاتهق
قانونية ال ا جتماةيةالنفسيةالخدظا أ ضوتقديقبغيةا جتماةية الرؤ  العمو حالا

.العرا    الفتيا ل نساء
الفتيا  ل نساء ا جتماة النفس الدةق تقديقالاا  إلدالا زدا تو يرإلىباإلضا ة

ابعةالتتكريت   اإللشاداإلاتماع ظركيالنصرز    اإللشاداإلاتماعظركيخال ظ 
لنجف ابغداد  العمو حالاظراكيظ لاالثةالفنيةالمساةدا تقديقبغداد؛نساءلجمعية
. كربالء

 زمال األنراةخال ظ ا جتماة النوعأااسة ىالمبن العنفزو الوة ل  
تعيييايتقذلك ة ى ةال ا.(المرأاضدالعنفزو السنويةيوم16زم ةظاو)التوةية
لا إداالتربيكة ىالتدليبظاواألنراةبعضخال ظ الوطنيةالسيااا ظراقبة

دةقتاالفأةضاء تدليب؛1325ل قرالالوطنيةالخاةتنفي   المرالكةل وحالا الامال 
التعاظوكيفية  هقالمهالا اكتسابأجوظ  المناهراالمدا عةة ى1325القرالتنفي 
نو قاظرر عة ىالتدليب ك لك؛الخاةتنفي ة المسؤ لةالوحالا ظ أ ضوبركو
ةقويإاتراتيجيةتعك ةموخاة ض خاللهظ ايتق ال ياألاري العنفظكا اة
لك ذإلىباإلضا ة.العراق النوابظج  قبوظ القانو  إقرالالقرالهناعة ىل تأثير
ا جتماةية الرؤ  العمو حالاظراكيخال ظ أ ضوخدظا لتقديقاإلجراءع اايؤدي
.ينهاب يما التع قالتعا   رللتاسي الاكوظيةحيرالمنمما تديرعاالت  المراكي

الرركاء الما يي  ل مرر عالفئة المستهد ة  
.  لجا ( 1450)نساء   ( 1641)ظستفيد  ( 3091)بصولا ةاظة ب غ ةدد الفئة المستهد ة 

الرركاء الما يو 
(.النجف –كربالء –بغداد )  حالا العمو  الرؤ   ا جتماةية ❖
1325اكرتالية الفريق الوطن  لقرال / األظانة العاظة لمج   الوحلاء ❖
.داترا تمكي  المرأا/ األظانة العاظة لمج   الوحلاء ❖
.الوحالا   المؤاسا  الاكوظية❖
.المجال  الب دية  الما ية❖
.ظنمما  المجتم  المدن ❖
.الررطة المجتمعية ❖



2019أنراة  ظخرجا  المرر ع خال  ةام 
اإلاتماعظراكيضم اإلزالة ظسالخالطةزو إجتماةا المرر عةمو ريقنف 1.

الخدظا ا /ظي ديظ بغدادنساءجمعية   القانون  ا جتماة النفس  ا لشاد
(التربية–التع يق–الصاة) قااةا زكوظيةحيرظنمما ظ الفاة ةالجها ظ 

ا /المتاوةي ظ ظجموةة أيضا ظا يةب دية ظجال 

.أةال الجها ة ا/ظماو73لرالنصرز ظركي–بغداد  إجتماةا ألبعة➢

.أةال الجها ة ا/ظماو80لرتكريتظركي–تكريت  إجتماةا ألبعة➢

.أةال الجها ة ا/ظماو21بمرالكةبغداد–النساءخيرجمعية   ازدإجتماع➢

.ا/ظرالك20 يهاااتهدفبغداد  الاالةإدالازو تدليبية لشة2.

.شخص20 يهاشالكالنجف  اإلزالةظسالزو تدليبية لشة3.

 لشخمسة–النصرظركي   لشخمسة)المرر ع ريقنف عاتدليبية لشةررا4.
النوعأااسة ىالمبن العنفزو النساءلتوةيةاظرأا 100بمرالكة(تكريتظركي  

.نساءةرراتضمنت لشةكوا جتماة 

لش ثالثةالفريقنف المرر عأنراة باسبالد ل ا ظ ظج  قراليخص يما5.
:تضمنتتدليبية

ةرر   لوازد1325الد ل ا ظ ظج  قرالزو توةوية لشة:األ لىالولشة➢
.النجفظاا مة  ا/ظرالك

1325ل الد ا ظ ظج  لقرالالوطنيةالخاةتنفي زو تدليبية لشة:الاانيةالولشة➢
.بغدادظاا مةظ شخص18 يهاشالك

القاتق العنفايدا اتفاقية–1325قرالزو ا /المرالكي تدليب:الاالاةالولشة➢
.بغداد  شخص35الولشةااتهد تا جتماة النوعأااسة ى

(جفالن–كربالء-(الرها ة/الكرخ)بغداد)  ل مرأاا جتماةيةالامايةد اترتوةية6.
 ىةالمبن العنفزو الد اترع    العاظال لتوةيةتدليبية لشة15نُف  زيت
   خمسةكربالء   لشخمسةبغداد    لشخمسةا جتماة  النوعأااس

.نساءةررا لشةكو  شالكزيتالنجف ظاا مة

الوحالا   ا /العاظ ي ظ 24بمرالكةالامال  إدالاالتربيكزو تدليبية لشة7.
.1325الد ل ا ظ ظج  لقرالالوطنيةالخاةبتنفي المعنيي العراقية



) قااةا زكوظيةحيرظنمما ظ الفاة ةالجها ظ الخدظا ظي ديظ إجتماةا 8.
ا / المتاوةيظ ظجموةة أيضا ظا يةب دية ظجال (التربية–التع يق–الصاة
:تضمنتاإلزالة ظسالا خالطةلتفعيو

.أةال الجها ة ا/ظماو62بمرالكةبغدادظاا مة  إجتماةا ثالثة
.أةال الجها ة ا/ظماو93بمرالكةالنجفظاا مة  إجتماةا ألبعة➢
.أةال الجها ة ا/ظماو102بمرالكةكربالءظاا مة  إجتماةا ألبعة➢
.أةال الجها ة ا/ظماو76بمرالكةالنصرز ظركي–بغداد  إجتماةا ثالثة➢
.أةال الجها ة ا/ظماو19بمرالكةدعوكظركي–دعوكظاا مة   ازدإجتماع➢
الوحالا ة ا /ظما ي ا/ظرالكةررلسبعةا اريالعنفزو تدليبية لشة9.

ظنمما  أيضان(الداخ ية–الصاة–ا جتماةية الرؤ  العمو–التربية–العد )
.1325بقرالظعنية ظا يةد لية

راةاألنةرضتضم يادظيظنصول ند –بغداد  ل مرر عاأل  السنويالمؤتمر10.
–األةالظيةالقنوا – الما يةالد ليةالمنمما ظ ا/ظرالك213باضول نتاتجها 

.بغدادنساءجمعية  ريقالاكوظيةحيرالمؤاسا –الاكوظيةالوحالا 
 نساءلالقضات  التمايوالقانونية اإلاترالا  ا جتماة النفس الدةقتقديق11.

معيةلجالتابعة القانون  ا جتماة النفس  ا لشادا اتماعظراكي   الفتيا 
 ع بغداد نساء

إاترالا254,اظرأا416لر ا جتماة النفس الدةققدمبغداد/النصرز ظركي➢
.اظرأا44لرقضات تمايو أيضا الفتيا ل نساءقانونية

إاترالا98,اظرأا282لر ا جتماة النفس الدةققدمالدي هالح/تكريتظركي➢
. الفتيا ل نساءقانونية

قانونيةإاترالا104,اظرأا167لر ا جتماة النفس الدةققدمدعوك/ايج ظركي➢
.النساءإلزدى ازدالقضيةقضات تمايو أيضا الفتيا ل نساء

:اإلنجابية الصاةا جتماة النوعأااسة ىالقاتقالعنفزو تدليبية لش12.
.نساءةرراتضمنت لشةكوظرالكة20لر1د ظييظخيق–دعوكظاا مة   لشتا ➢
ةرراضمت لشةكوظرالكة40لربغداد–النصرز ظركي  تدليبية لشألبعة➢

.نساء
40,بغداد  ا جتماةية الرؤ  العمو حالاا /لموظف تدليبية لشألبعة➢

.نساءةررا لشةكوظرالكة
صرالنشبابظنتدى   عاليا نف  المرأاضدالعنفلمناعضةيوم16زم ةضم 13.

ناحزا –ظضيفةظجتمعا باضول(ا/ظرالك140)1د ظييظخيق   (ا/ظرالك105)
. جئا –زكوظيةجها – ظا يا د ليةظنمما -ةراترشيوخ–



الهدف العام ظ  المرر ع
هو تقديق الدةق النفس    ا جتمراة   خ رق بيئرة آظنرة ل نسراء  الفتيرا  العاتردا  الرى ار

.نينوى
الجهة الماناة

Lutheran World Federation /LWFا تااد ال وثري العالم  
2019/1/31–2019/1/1:   ترا المرر ع ❑
قرا قوش/ قضاء الامدانية :  ظكا  التنفي ❑

 هف المرر ع
راك تو ير بيئة آظنرة ل نسراء  الفتيرا   ر  قضراء الامدانيرة زيرت يسرعى المررر ع إلرى إشر
 ريق العاتدا  الى قضاء الامدانية إلزداث تغيير إيجاب  ظ  خال  التدليبا    لش العمو  تع

المهررالا  الاياتيررة  رر  أنررراة المرررر ع بايررت تسررتامر الناجيررا  ا  العاترردا  طاقرراته    
.إظكانياته  بركو إيجاب 

الفئة المستهد ة 
.النساء  الفتيا  العاتدا  الى اهو نينوى

الرركاء الما يو 
ظركي شرطة الامدانية ❖
.قاتق ظقاظية قضاء الامدانية ❖
.ظنمما  ظا ية  د لية❖

2019أنراة  ظخرجا  المرر ع خال  ةام 
. اإللشاد    قرا قوشاإلاتماعاظرأا    ظركي 11تقديق الدةق النفس  ا جتماة  لر 1.
.نساء10قانونية لر إاترالا 2.
.ظرالكة ظ  النساء  الفتيا  زو  زقوقهق  كيفية المدا عة ةنها24ج سة توةية لر 3.
.    اظرأا زو  ظفهوم الصاة اإلنجابية25ج سة توةية لر 4.

ا  ا جتماة  ل نساء  الفتيتقديق الدةق النفس   "
"العاتدا     اهو نينوى



المرر عظ العامالهدف
ير  النساء  الفتيا     ظجتمعاته  الما ية قادلا  ة ى الصمود أظام الصراةا   الني ح  ح

.ظ  ا حظا 

الماناةالجهة
العرا   ل مرأاالمتادااألظقعيئة

United Nations for Gender Equality and the Empowerment of Women
2019/11/31–2018/4/9:المرر عظدا❑
 دعوكبغداد:التنفي ظكا ❑

 هف المرر ع
زيتيا   الفتل نساء القانون  ا جتماة ا قتصاديالتمكي تو يرالىيهدفالمرر ع
بغداد دعوك   الفتيا ل نساءالصغيراالمرالي  إدالاتأاي زو تدليبا يتضم 
العمونراطعنالك كا دعوكأظابغداد   به الخاهةالمرالي لتنفي  دةمه 
قتقديإلىإضا ة ( حيرعا الصبغ اليلاةةكالتنميفظجتمع ةمو)اليوظ األجرظقابو
.له اآلظنةاإلاتماعظراكيخال ظ  القانون ا جتماة الدةق

ظاا مة بغداد/  الفئة المستهد ة 
اظرأا   تاا704دةق النفس   ا جتماة   القانون   الى  الإاترالا تقديق ➢
اظرأا   تاا100الى اإلقتصاديالتمكي  ➢
.  تاااظرأا375توةية تاوةية الى  ➢
.    تاااظرأا16الدةق القانون  الى ➢

ا   الوحالا  /ظوظف شخص  ظ  45كما شم ت الفئة المستهد ة  
بغدادظاا مة/الما يو الرركاء

بغداد  الب ديةالمجال ❖
ظا يةظنمما ❖
بغدادظاا مةظج  ❖
األة ىالقضاءظج  ❖
بغداد  الرخصيةاألزوا ظااكق❖
الخالالقااع❖

تقوية همود النساء  الفتيا  السوليا   المجتمعا  "
"المضيفة    العرا 



ظاا مة دعوك/ الفئة المستهد ة 
.  تاااظرأا685الى القانون  ا جتماة النفس الدةق❖
  تاااظرأا120الىاإلقتصاديالتمكي ❖
.لجو125ضمنهقظ شخص1737تاوةيةتوةية لش❖

ظاا مة دعوك/ الرركاء الما يو  
.ظنمما  ظجتم  ظدن  ظا ية❖
.قااع خال❖
ظؤاسا  زكوظية❖

2019أنراة   ظخرجا  المرر ع خال  ةام 
لي المراإدالازو أيامثالثةلمداتدليبظ  الفتيا  ل نساءهغيراظنحتقديق✓

بمخت ف)بغداد  اظرأا60إاتهدافتقزيتبغداد  السو  تا يوالصغيرا
 إدالاتأاي زو  تأعي ه لتدليبه (ا جتماةية الاالةالعمريةالمرازو
الخاهةأةماله لتأاي اظرأا40إختيالتقثق ظ . تا ي هالسو  دلااةالمرالي 

دياناقتصالتمكينه المرر ع تراخال له توحيعهاتقالت الصغيراالمنحظ 
لتو ير اارع ةوات ه إلةالةالنساءتقويةة ىالنراطااةدزيت اجتماةيان 
.العي ظتا با 

في تنالمرر عع اتضم ةامبركوالعرا   العمو رلق ةبسببالتوظيف✓
  اظرأا120النراطااتهدفزيتالخالالقااع   الفتيا النساءتوظيفنراط
تدليبهقثق ظ اظرأا20ظجموةةكوظجاظي ةداالىتقسيمه  تق بغداددعوك
قابال ل م التاضيرال اتية  السيرا ظيفة ة البات)ظواضي زو أيامثالثةلمدا

لاءظدظ  ازدجتماعاةقدثق.بالتوظيفالص ةذا الموضوةا ظ  حيرعا(الوظيفية
توظيفة ىظعهق اإلتفا النراطع اظ الهدفلتوضيحالخالالقااع

دعوك   ظاتفة ى  تاااظرأا120زص تذلكبعد شهري لمداالمستفيدا 
 ألارع  الفتيا ل نساءلح ظصدلالمه ع  شهري  لمدابعقود بغداد

المستفيدا ل اتبلد  الخال القااعالصغيراالتجاليةاألةما  دةق ةوات ه 
جولإ)ال وجست الدةقإجولالنراطع ا  ركما اجتماةيان اقتصاديانتمكينهقب لك
.(المستفيدا  النساءالخالالقااع)ل ار ي (العموظست يظا النقو 

 نساءلالقضات  التمايوالقانونية اإلاترالا  ا جتماة النفس الدةقتقديق✓
.اظرأا16لرقضات  تمايو  تاااظرأا685الىبغداد   الفتيا 

 تقديقاظرأا648الىدعوك   الفتيا ل نساء ا جتماة النفس الدةقتقديق✓
.  تاااظرأا331الىالقانونيةاإلاترالا 

  اظرأا60لراليد ية ا ةما الاياتيةالمهالا زو تدليبية لشثالثةتنفي ✓
دعوكظاا مة



را  المهجالالجئا ل نساءظادداظاليةظبالغيو رنراط عوالعموظقابوالنقدنراط❖
دعوك  النراطتنفي تقزيتالمضيفةالمجتمعا    الفتيا  النساءالعرا داخو

ا ظتا ب تو يرظعيرته ظر فتاسي ة ىااةدع زيتاقتصاديان اظرأا60لتمكي 
باإلزتياجا ظرتباة2018ةام  العموظقابوالنقد أنراة ألارع ألنفسه العي 

ةام  لك دعوك   (الب ديةالخدظا تقديقالماا  ابيوة ى)الما يةا قتصادية
العمو   لحبتها ظهالاتهاالمرأاقدلابسببالمه ظ المييدإضا ةتمت2019

.2019ةام  اإلضا  النراطاليد ية الارفالخياطةكانتل لكالمجا   بمخت ف
ال خظ المجتم   األخريا  الفتيا النساء دةقظساةداة ى الفتيا النساءتعمو
ال يصعبالاإلقتصاديالوض ظو  خاهة اإلكسسوالكالمالب ا شياءبمخت فالتبرع
.األارظ العديدتواجه

  النساءظ  حيرناأارناظساةداأجوظ بجد نعموظعنااجتمعناةندظاقوتناةيحنالقد"
خولا  نكو أ  ع ينا العمو التع قة ىاألخريا  الفتيا النساء انرج المجتم  

.عموالظقابوالنقدنراطظ المستفيدا النساءإزدىظ ظقتبسةجم ة"!اآل نا كما
 ىةالقاتق العنفالجنسي بي المسا ااقضايازو  الربابال كولتوةية عاليا ❖

اءالرركطريقة التوةيةبراظ    الربابالرجا إشراكتق ا جتماة النوعأااس
خمسةإلىظقسمي  هبينالجالن125المستهدفالعددكا زيتدعوك   الما يي 
قالقات العنفالجنسي بي المسا اا ناقرواظعهقإجتماةا خمسةةقد ثقظجاظي  

ا ااالمسلاالةلتوهيوالمجتمعيةاألنراةة ىةم واثقا جتماة  النوعأااسة ى
.ا جتماة النوعأااسة ىالقاتقالعنفظ  الادالجنسي بي 
 خانك ظعسكر 1د ظييظخيق)ظخيما  حيرظخيما ظناطقخمسة  النراطع انف 
 الالجئي ل ناحزي ا جتماةيةالفئا جمي إلشراك(2د ظييظعسكردعوك ايج  قرية

ظخت فةية ثقا تر يهية عاليا ضم الجنسي بي التنا  كا .المضيفة المجتمعا 
ظخت فظ شخص300ظ أكارالفعاليا ع   زضر(ند ا ظسرزية قدم كراظبالاا)

.األةمال
.ا جتماة ل نوعالمراةيةالمواحنة❖

ظ ظباشرإتصا ة ىع الت الوحالا ا /ظوظف قدلا  بناءالوة حياداأجوظ 
ل نوعبةالمستجيل مواحنة  قان  البراظ المرالي  لتنفي خصوهان النساءالمواطني 
نوعاللمفاعيق  قآا قتصاديةالسيااا   ض لصياحةزكوظيةأداا ع )ا جتماة 
.(دالب    ا جتماةيةا قتصاديةل تنمية ضر ليةظهمة أدااخاة ع ا جتماة 

 الرؤ  العمو/الصاة) حالا ظ كوٍة ا /ظما ي ا/ظرالك15تدليبتق
ل نوعالمستجيبةالمواحنةزو ايامثالثةلمدا( المهجري الهجرا/ا جتماةية
الخاالمتابعةظعهقإجتماةا ةقدثق ظ تابيقها آلية أعميتهاا جتماة 
.ا جتماة ل نوعتستجيبالت  المرالي 



الهدف العام ظ  المرر ع
يهرردف المرررر ع الررى تعييرري آليررا  المسررات ة  ظتابعررة الاكوظررة المركييررة  زكوظررة إق رريق 

.كولداتا  ة ى تنفي  خاة العمو الوطنية العراقية الجديدا

الجهة الماناة 
.  عيئة ا ظق المتادا ل مرأا    العرا  ضم  ظناة هند   المرأا ل سالم   العمو اإلنسان

2020/4/30–2018/11/1:  ترا لمرر ع ❑
.اتا ظاا مة بغداد  الماا ما  الواا  الجنوبية   اق يق كولد/ العرا  :  ظكا  التنفي ❑

 هف المرر ع
1325يهدف المرر ع الى ظتابعة  تقييق ةم ية تنفير  خارة العمرو الوطنيرة العراقيرة ل قررال 

جنرة تكروي  ل, بدءان ظر  ترو ير الردةق ل فريرق الروطن   ر  تصرميق خارة المتابعرة  التقيريق
قااةية  بناء قدلا  اكرتالية الفريق الوطن   الفر  ال, ظرتركة ظ   ظنمما  المجتم  المدن 

 آليرا  المتابعرة ظبرادىءزرو  )الوحالية   ظنممرا  المجتمر  المردن  المختصرة عر ا المجرا  
فريرق ظر  قبرو الإةتمادعراباإلضا ة الى ةمو آليرة ظسرات ة يرتق (  التقييق  كتابة  التقالير

الكة نه  ترالك   عا   ظاترف يضرم  المرر إاتخدامالوطن  خال  األلب  انوا  القادظة 
.الفعالة لمنمما  المجتم  المدن   النرااء  الخبراء  اإلةالظيي     ةم ية المتابعة

 ظرر  جانرربٍ آخررر يتضررم  المرررر ع إطررال  زمررال  المدا عررة المعتمرردا ة ررى األدلررة لترررجي  
رية ة رى تقرديق الردةق المرال   المروالد البرر(  الفدلالية  زكوظة إق يق كولداتا )الاكوظا  

الما وبة لضرما  التنفير  الفعرا  لخارة العمرو الوطنيرة العراقيرة  ظر  خرال  إجرراء دلاارا 
مرأا    ظيدانية  ةقد ج سا  لمناقرة قضايا المرأا  خصوها القضايا الت  تخص ظرالكة ال

عنف ةم ية هن  القرال  التفا ض ظ  أجو بناء السالم  زفظ األظ   زماية   قاية المرأا ظ  ال
باإلضررا ة الررى اإلهررالزا  الترررريعية  القررواني  التمييييررة  أي ظرراعرا ظجتمعيررة أُخرررى ا  

.ايااا  زكوظية  التاييا  الاقا ية ضد المرأا
رولا  آليا  تاريد ظجتمعية    ع   المدا عا   كالبراظ  ا ذاةية  توحي  المنإاتخدامتق 

 ااتو التواهو ا جتمراة   أد ا  أُخررى ظر  شرأنها الترأثير ة رى اهرااب القررال  إاتخدام
كا جتماةا   المقابال  ظر  لجرا  ظج ر  النرواب ذا  العالقرة  ا شرخال المسرؤ لي   ر  

.الوحالا  المنف ا    الاكوظة المركيية  زكوظة إق يق كولداتا 

قرال المتابعة  الدةوا لتنفي  خاة العمو الوطنية العراقية ل"
"1325ظج   األظ  الد ل  



الفئة المستهد ة  الرركاء الما يو  ل مرر ع             
.(908)نساء-(531)لجا (1439):ظباشرا حيرظباشرابصولاا /المستفيدي ةددب غ

الما يو الرركاء
.زكوظيةظؤاسا ➢
العرا    تاالفا  شبكا ظا يةظدن ظجتم ظنمما ➢
الرشيدإذاةة➢
نول حجاظعة➢
دعوك  الااابا ك ية➢
ت كيفقاتمقاظية➢

2019ةامخال المرر ع ظخرجا أنراة
ةالمتابع)زو الوطن الفريقاكرتاليةااتهد تتدليبية لشثالثتنفي ✓

:تضمنت توةيتهق قدلاتهقلبناء(المسات ةآليا التقالير كتابة التقييق 
.(نساء18-لجا 3)ا/ظرالك21لر التقييقالمتابعةآليا زو التدليبيةاأل لىالولشة➢
.(نساء16–لجا 5)ا/ظرالك21لرالمسات ةآليا زو الاانيةالتدليبيةالولشة➢
.(نساء16-لجا 2)ا/ظرالك18لرالتقاليركتابةزو الاالاةالتدليبيةالولشة➢

ةقدظ (المنمما +الوطن الفريقاكرتالية)ظ  التقييقالمتابعةلجنةتأاي ✓
.ظرالك(20) باضولالمسات ةآليا لوض إجتماةا ثالثة

ا/ظرالك(25)لرألبيو  (خمسة) بغداد  (خمسة)ظنهاتدليبية لشةرراتنفي ✓
آليا التواهو ظهالا التقالير كتابة التقييق المتابعة)زو أيامثالثةلمدا

.(1325الجديداالخاةظؤشرا المسات ة 
  ( ا/األكاديميي  ا /الناشاي  ا /الصافيي المنمما  )ظ لكوتدليبا إجراء✓

تقالير كتابة التقييق المتابعة)زو أيام(4) لمداا/ظرالك(25)لرظاا ما اتة
.(الجديداالوطنيةالخاةالتواهو ظهالا 
لجا 40)ا/ظرالك111 باضولألطالقهاأل  المؤتمر تنفي األ  الرهدتقريركتابة

.(نساء71–
:ازتياجا  النساء كوثاتق لام ة ظدا عةإجراء ألبعة دلااا  زو  قضايا  ✓



العرا   ا جتماة ل نوعالاكوظيةا زصاتيا إاتجابةظدى:األ لىالدلااة❖
30باضول ظناقرتهالإلزصاءالمركييالجهاحلإلزصاتيا تا ي يةدلااة)

.(ا/ظرالك
دلااة)ا جتماة ل نوع2019اإلتااديةالعرا ظواحنةإاتجابةظدى:الاانيةالدلااة❖

.ا/ظرالك35 باضول(ظقالنة
40اضولب(المختافا األيييديا النساءأ ضاعزو دلااة)السبايا:الاالاةالدلااة❖

.ا/ظرالك
 السادسالخاظ  الهد ي 1325الد ل ا ظ ظج  قرالظقالبة:الرابعةالدلااة❖

.ا/ظرالك30باضول(ظقالنةدلااة)2030لعامالمستداظةالتنميةأعدافظ ةرر
اجا إلزتيالما ىالاكوظيةاإلاتجابةلضما دلااةلكونقاشيةج سةةقد زيت
هاحجالد اع  حالاالداخ ية  حالا)الوحاليةالقااةيةالفر ة ظما ي  بمرالكةالنساء
 حالاالعد   حالاالصاة  حالاالتع يق  حالاالوطنية المصالاةلجنةالوطن  األظ 

.(ا جتماةية الرؤ  العمو حالا المالية حالا ظهجري  الهجرا حالاالتخايا 
برو تتماالنساءظااليبإلزتياجا الاكوظةإاتجابةلضما ظدا عةزمال إجراء✓

.(ظاوية5000 طب  تصميقإذاةيةز قا اتةتنفي )
 إنجاحا  أ لوياتهاالمرأاقضايالارحظاا ما اتة  ظعالضاتةتنفي ✓

.النسويةالمنمما 
.نساء(45)لجا  (26)ا/ظرالك(71)المااة–بغداد  األ  المعرض❑
.لجا (51)نساء (52)ظنهقا/ظرالك(103)نول حجاظعة–دعوكالاان المعرض❑
(15)ظنهقا/ظرالك(51)بعريقهنازية/الامدانيةقضاء–نينوىالاالتالمعرض❑

.نساء(36)لجا  
.لجا (31)نساء (39)ظنهقا/ظرالك(70)ت كيفقضاء–نينوىالراب المعرض❑
.نساء(237)لجا  (148)ظنهقا/ظرالك(385)البصراالخاظ المعرض❑
.نساء(38)لجا  (58)ظنهقا/ظرالك(96)الاقا  المركي–كركوكالسادسالمعرض❑



الهدف العام ظ  المرر ع
فسرية تقديق الدةق النفس   ا جتماة  ل نساء  الفتيا  العاتدا  ال وات  ةراني  ظر  زالرة ن

ا  ايئة الت  أثر  بركو ا ب  ة ى زيراته  ا جتماةيرة  أيضرا حيرادا الروة  لتعييري قردل
ى النساء  الفتيا   تاويرع   يهدف المررر ع أضرا ة الرى ذلرك تع ريق  تردليب النسراء ة ر

. المدا عة  القيادا لك   يساعم     تغيير المجتم  إيجابيان
Global Fund for Womenهند   المرأا العالم : الجهة الماناة 

 2019/5/31–2019/1/1: ترا المرر ع ❑
قرا قوش / قضاء الامدانية /  اهو نينوى : ظكا  التنفي  ❑

 هف المرر ع
ظر  تعييي  تاوير ظكانة المرأا  د لعا    المجتم  ظ  خال  زمال  المدا عة  المناهرا ل اد
 نسراء العنف القاتق ة ى أااس النوع ا جتماة  إضا ة إلى تقديق الدةق النفس  ا جتماة  ل

.الناجيا  ظ  العنف  قياس ظدى التغيير اإليجاب  ة ى  ض  المرأا    المجتم 
الفئة المستهد ة     المرر ع

.ظ  النساء  الفتيا 26ااتهدف المرر ع 

الرركاء الما يو 
.دال ظال بول  ل خدظا  الكنسية➢
.ظدلاة قر  قوش الاانوية➢

2019أنراة  ظخرجا  المرر ع خال  ةام 
ظر  النسراء  الفتيرا  26 لشتا  زرو  ظفهروم المدا عرة  ظهرالا  القيرادا اارتهدف  يهرا 

.   قرية قرا قوش ضم  قضاء الامدانية( 8  الولشة الاانية 18الولشة األ لى )

لب داداخو الناحزا الالجئا  الفتيا النساءتمكي 



المرر عظ العامالهدف
.المجتم   ظخت فةظجا    ا نخراطأجوظ  ترجيعهااقتصاديانالمرأادةق

الماناةالجهة
Deutscheالد ل ل تعا  األلمانيةالمؤاسة Gesellschaft fürInternationale

Zusammenarbeit (GIZ)
.العرا –دعوكظاا مة:التنفي ظكا ❑
2019/4/15–2018/12/15:المرر عظدا❑

 هف المرر ع
لقدلا ابناءطريقة اقتصادياندعوك  المستضعفا النساءتمكي الىالمرر عيهدف
  المرأازقو ة الد اعالخال القااعةموألبابظ بالتعا  ل عموآلية  ض 

  علمناقرةهايةإيجابيةبيئةخ قالىباإلضا ةظتسا يةةمو رلة ىالاصو 
.العمو ألبابالنساءبي الر ابا إنراءالمراكو
التنسيق إجتماةا التدليبيةالولشا ظاوظتنوةةظنهجيا المرر عع ايستخدم
 الد اعالنساءنجاحة ىالضوءلتس يا المؤتمرا  المهرجانا المستديراالاا لة لقاءا 

نسيقالتظ  الرجا النساءتمك   ُالت المرالكةأد ا بأاتخداما قتصاديةزقوقه ة 
.األعدافلتاقيق المتاوةي بغدادنساءجمعية ريقظ 

الفئة المستهد ة 
(.150)  تيا  نساء–( 167)لجا    تيا  

الرركاء الما يو          
.زكوظيةظؤاسا ➢
.ا /ل ناحزي ظخيما ➢
.ا /الالجئي ظخيما ➢
.ظا يةظدن ظجتم ظنمما ➢
.الخالالقااع➢

  تقوية همود النساء العاتدا   الالجئا   الناحزا    المجتم
العرا / المضيف    إق يق كولداتا  



2019أنراة  ظخرجا  المرر ع خال  ةام 
  رق ظعرايير إختيرالع ظر  النسراء  الفتيرا  زيرت ترق 100توظيرف : نراط التوظيرف✓

.ظاددا  توظيفه  ضم  القااع الخال    ظاا مة دعوك
تيررا  تنفيرر  ثالثررة  لش تدليبيررة تتضررم  ظواضرري  التوظيررف لتمكرري  النسرراء  الف✓

الولشرة الاالارة , 21الولشرة الاانيرة , 55الولشة األ لى )اظرأا 100ااتهدف  يها المرر ع 
.   ظاا مة دعوك( 24

ةقد ج ستا  ل نقاش زو  آليا  دةق المررأا اقتصراديان إلةالرة أنفسره   ةروات ه   ا  ✓
.شخص    ظاا مة دعوك50أارع    شالك  يها 

  ظ  الررركاء ظر  المسرتفيدا  باضرول  ريرق المررر ع المرررف ة رى تنفيرإجتماةا ✓
.شخص84اظرأا شالك  يها 100األنراة لتوقي  ةقود التوظيف لر 

 ر  ظاا مرة دعروك ( ظعررض  براحال ظفتروح)إقاظة ظعررض لعررض األةمرا   اليد يرة ✓
.ا/ظرالك32باضول 

تنفي  خمسة ج سرا  توةويرة ل فتيرا  شرالك  يهرا نسراء  لجرا  بمخت رف المرازرو✓
.ا ضم  قرى ظخت فة    ظاا مة دعوك/ظرالك144العمرية 



الهدف العام ظ  المرر ع 
ا  لمنر  تعييي آليا  بناء السالم  الاماية المجتمعية ظ  خال  تمكي   إشراك النساء  الفتير

.النياةا   ز ها
الجهة الماناة

Lutheran World Federation / LWFا تااد ال وثري العالم  
2019/8/31–2018/12/1:  ترا لمرر ع ❑
قرا قوش/ قضاء الامدانية : ظكا  التنفي ❑

 هف المرر ع
ماة  ل   الوة  ل  كول  ا ناث زو  زقو  المرأا قانونيان  تعييي بناء السالم  التمااك ا جت

.ا     اهو نينوى/ل عاتدي 
الفئة المستهد ة
.لجا    تيا 193–ظ  النساء  الفتيا  758: ا /ظستفيد ( 951)ااتهدف المرر ع 
الرركاء الما يو 

دال ظال بول  ل خدظا  الكنسية ➢
.ظنمما  ظا ية➢

2019أنراة  ظخرجا  المرر ع خال  ةام 
زيت تهردف عر   التردليبا  ( AVPتدليبا  بداتو العنف ) تنفي  ثالث  لش تدليبية ✓

أيضا ا  زو  التفا ض  المصالاة المجتمعية  /الى ل   الوة   بناء قدلا   المرالكي 
تمكينهق  توةيتهق زو  أليا  الاد ظ  العنف   تق تدليب ألبعرة اشرخال ظر   ريرق

.المرر ع    ظاا مة دعوك
قراظوا بتيسرير ( AVPتدليبا  برداتو العنرف ) AVPاألشخال ال ي  تق تدليبهق زو  ✓

و  اتة ج سا  تتضم  ظواضي  ظخت فة ظنها زقرو  المررأا التر  يكف هرا لهر  القران
أا  الداتول العراق   أيضا ل   الوة  زو  ا تفاقيا  الد لية التر  تخرص زقرو  المرر

.ظرالكة803شالك  يها 
 ر   FGDsةقد ج سا  تقييق بناء السالم  التمااك ا جتماة  ظجاظي  ةمو ظركريا  ✓

.ا/ظرالك45قرية قرا قوش باضول 
الولشرة )ضرم  ثالثرة  لش تدليبيرة ( AVP)ا زرو  برداتو العنرف /ظررالك73تدليب ✓

(.14الولشة الاالاة , 29  الولشة الاانية 30األ لى 

اء  تعييي بناء السالم  المصالاة ظ  خال  إدظاج  تمكي  النس
الفتيا     العرا 



المرر عظ العامالهدف
.رىاألُخ األحظا  الترردالنياةا ظواجهةة ىالقدلالديه  ظجتمعاته  الفتيا النساء
الماناةالجهة
Lutheranالعالم ال وثريا تااد World Federation / LWF

2019/7/31–2019/2/1:المرر ع ترا❑
قوشقرا/الامدانيةقضاء:التنفي ظكا ❑

 هف المرر ع
وة ال ل   العنفالنياةا  ظواجهةالصمودة ىالعاتدا  الفتيا النساءقاب يةتعييي
تنمية  المضيف المجتم العاتدا النساءظساعمةتعيييك لكالمرأا زقو زو 

. تاوير المجتم 
الفئة المستهد ة     

لجا  138–ظ  النساء  الفتيا  861ا  /ظستفيد( 999)ا   ظ  كال الجنسي  /ةدد المستفيدي 
.  تيا 

الرركاء  الما يو  
ظنمما  ظا ية  د لية➢
.ظؤاسا  زكوظية➢
.ظؤاسا  دينية➢

2019أنراة  ظخرجا  المرر ع خال  ةام 
 النفسالدةققدم القانون  ا جتماة النفس  اإللشادلإلاتماعقوشقراظركي✓

.اظرأا97لرالقانونيةاإلاترالا  أيضا  تاااظرأا60لر ا جتماة 
 يهاااتهدفا جتماة النوعأااسة ىالقاتقالعنفزو توةيةج سة19تنفي ✓

.المرأاضدالعنفظ  الادلتوةيتهق الفتيا النساءظ 586المرر ع
.اظرأا28لر ا جتماة النفس الدةق يهاقدمجماةيةظعالجةج ستي ةقد✓
ظ 97 يها /شالكالمرأاباقو القانونيةالتوةيةتتضم ج سا ألبعةةقد ✓

 الفتيا النساء
ظ 131الى الفتيا ل نساءالاياتيةالمهالا تتضم أنراةالمرر ع ريقنف ✓

.قوشقراظ  الفتيا النساء

أثرا تعييي قوا  همود النساء  الفتيا     المجتمعا  المت"
"العرا –بالصراع  المجتمعا  المضيفة    اهو نينوى 



المرر عظ العامالهدف
يةالامدان   الفتيا النساءزقو  تعيييالر اعية تعيييالمجتمعية المر نةتعييي
.اإلدظاجإةادادةقخدظا تو يرخال ظ  ايج 
Tear:الماناةالجهة Fund

2019/10/31–2018/9/1:المرر ع ترا❑
قوشقرا/الامدانيةقضاء:التنفي ظكا ❑

 هف المرر ع
قضاء)المجتمعا ع     الفتيا ل نساءالماددااإلزتياجا ت بيةة ىالمرر عيعمو

نفالعذلك  بماالدةقخدظا لمخت فآظ ظكا إنراءخال ظ (ايج قريةالامدانية 
ل رفاء لز ةة ى التدليب ا جتماة  النفس  الدةق (SGBV) الجنسان الجنس 
.م يةالعالخياطة ظهالا اإلنجابية  الصاةا جتماة النوعة ىالمبن بالعنف التوةية

انةالديذلك  بماظخت فة دينيةةرقيةخ فيا ظ تكتوة ةبالاالمجتم لكو 
ا جتماة التمااكظوضوعايكو ل االكاكاتيةا يييديي  الربك المس مي المسياية

.المرر عع اأنراةضم ل مناقرةالمواضي أعقظ 
الفئة المستهد ة 

.اظرأا350النساء  الفتيا  ةدد المستفيدا   
2019أنراة  ظخرجا  المرر ع خال  ةام 

.اظرأا181لر ا جتماة النفس الدةققدم اإللشادلإلاتماعقوشقراظركي✓
النساءظ 75لرالقيادا ظهالا المدا عةظفهومتتضم تدليبية لشتنفي ✓

. الفتيا 
لإلاتماعقوشقراظركي  اظرأا72لر"الرفاءالىالرز ة"زو ج سا ألب ةقد✓

. اإللشاد
تدليبية د لااإلنج يييةال غةظهالا زو  تاا75قدلا لبناءتدليبيةد لاتنفي ✓

. تاا30لرالاااوبظهالا تخص
 الصاةا جتماة النوعأااسة ىالقاتقالعنفظفهومزو توةيةج سا ✓

.ظرالكة75لراإلنجابية
45رلالقانونيةالمرأازقو زو ج ستي خال ظ باقوقه  الفتيا النساءتوةية✓

.ظرالكة
62لر( ا جتماة النفس الدةق يهاقدمزواليةج سا )ظعالجةج سا تنفي ✓

.ظرالكة
. تاا17لرالابخظهالا لتع يقالابخ   عاليةتنفي ✓

دةق  إةادا إدظاج النساء  الفتيا  العاتدا     قضاء "
"قرية ايج الامدانية  



الهدف العام ظ  المرر ع
ليبا  تعييي العالقا   التمااك ا جتماة  بي  النساء  الفتيرا   تمكيرنه  ظر  خرال  الترد

تقويررة العالقررا   رر  المجتمرر  المرردن   تعييرري زقررو  المرررأا  زقررو  األق يررا   التمااررك 
.ا جتماة 

الجهة الماناة 
International Organization for Migrationظنممة الهجرا الد لية 

30/11/2019-1/9/2019:  ترا المرر ع❑
قر  قوش /  قضاء الامدانية: ظكا  التنفي ❑

 هف المرر ع
قر  قروش لتعييري برراظ  التماارك ا جتمراة / اختال  جمعية نساء بغداد قضاء الامدانية 

.  ظن  العنف ضد النساء  الفتيا  العاتدا     اهو نينوى
يرة المرر ع  يهدف إلى خدظة الفئا  األكار ضعفنا   أذ ةمو ع ا المررر ع بالتأكيرد ة رى تقو
ية  العالقا  ظ  أهااب المص اة ظ  خال  ج سا  ظجتمعية   لش العمو  الاوالا  التررالك

هنا  أتاح ع ا المرر ع  ر. إذ أ  الجمعية ظعر  ة بالد اع ة  زقو  المرأا    جمي  أنااء البالد
ا إلثبرا  زقرو  المررأا إلدالا شؤ   المرأا لتعييي العالقة بي  النساء  الفتيا  العاتدا   أيضرن

. جهود تمكينها المكم ة ل مبادلا  الاكوظية المتع قة بالمسا اا بي  الجنسي 
  يسعى ع ا المرر ع إلى ظعالجرة القضرايا المتع قرة بالتماارك ا جتمراة   العنرف الجنسر

كرا قرا قوش تتماو  / ل نساء  الفتيا     الامدانية ( SGBV)القاتق ة ى النوع ا جتماة  
ظرو المرر ع    إنراء األا   اآلليا  الالحظة ل اد ظ  ال جروء إلرى العنرف  الارت ة رى التعا

سرتبدلها بأااس ا م   ألنه يمأل النقص    الااجة إلى القيق الت  تنب  العنف  الكراعية  ت
ع ا المرر ع عو خاروا ظر  أجرو بنراء أاراس جيرد لأل رراد. بقيق الاوال  قبو  اآللاء المخت فة

ادل زرو  باإلضرا ة إلرى ترو ير ظصر. لفهق أعمية السالم  التعاي  الس م   لي  الررك يا 
جتمر  الخبرا   القصص  اآللاء ة  كيفية الاد ظ  العنف  زو النياةا   بنراء السرالم لبنراء ظ

.    السالم المدن لإلاتقرالداةق 

نة تعييي المر –دةق ا اتقرال المجتمع     ظناقة الامدانية 
  المجتمعية  تعييي العالقا  بي  النساء  الفتيا  العاتدا 

 تعييي الر ا   تعييي زقو  النساء  الفتيا 



الفئة المستهد ة 
.اظرأا122العدد الك   المستفيدا   

الرركاء الما يو  
ظديرية الب دية قضاء الامدانية➢
قضاء الامدانية قاتممقاظية➢
ظديرية التربية قضاء الامدانية➢

2019أنراة  ظخرجا  المرر ع خال  ةام 
ظ  النساء  الفتيا  زرو  المواضري  اآلتيرة 122تضمنت أنراة ع ا المرر ع زمال  توةية لر 

: لبناء قدلاته   تمكينه  ظجتمعيان  نفسيان
.زقو  اإلنسا –زقو  األق يا  –التمااك ا جتماة  ✓
.القيادا  المناهرا-العنف القاتق ة ى أااس النوع ا جتماة ✓
قرقوشةمو زمال  ظيدانية ظ  خاللها  تق تباد  الخبرا   الاقا ا     ✓



الهدف العام ظ  المرر ع
  تعييي المر نة المجتمعيرة  تعييري د ل المررأا  تاسري  المعر رة باقرو  النسراء  الفتيرا   ر

.ظناقة الامدانية ظ  خال  تو ير خدظا  دةق التمكي 
الجهة الماناة 

Lutheran World Federationا تااد ال وثري العالم  
2021/7/31–2019/8/1:  ترا المرر ع❑
قر  قوش /  قضاء الامدانية: ظكا  التنفي ❑

 هف المرر ع
تمكرري  النسرراء  ترررجيعه   ل تارردث ةرر  ظخررا  ه   خبررراته    بالتررال  تعييرري أد العرر  

. تاسي   قدلته  ة ى القيام بأنراة ظدلا ل دخو
الفئة المستهد ة 

.اظرأا   تاا160
الرركاء الما يو 

ظؤاسا  ظا ية ➢
ظنمما  ظجتم  ظدن  ظا ية➢

2019أنراة  ظخرجا  المرر ع خال  ةام 
 اإللشرراد النفسرر   ا جتمرراة  قرردم الرردةق النفسرر  لإلاررتماعكررادل ظركرري قرررا قرروش ✓

.اظرأا40 ا جتماة  لر 
اتة  لش توةية زو  العنف القاتق ة ى أااس النوع ا جتماة     ظركي قررا قروش لرر✓

.ظ  النساء  الفتيا 85
.اظرأا15لتمكي   بناء قدلا  النساء شالكت  يها "المرأا العربية تتك ق" لشة ✓
رالي  ظإل تتاحد لا الاالقة  الصالو  إلكساب النساء بعض المهالا  الالحظة لتأعي هق ✓

(.ظرالكة15)خاهة بهق إلةالة ةوات ه  
.ظرالكة لبناء قدلاتهق  تمكينهق15د لا ظهالا  الاااوب لر ✓

ا     تعييي ظر نة المجتم   تمكي  النساء  الفتيا  العاتد"
"اهو نينوى  قضاء الامدانية



الهدف العام ظ  المرر ع
تمكي  النساء  الفتيا  العاتدا  الى اهو نينوى ظ  خرال  تاروير ظهرالاته  إليجراد  ررل

.ةمو  تعييي زياته  ا جتماةية  العم ية
الجهة الماناة 

MSI
2020/3/31–2019/9/1:  ترا المرر ع ❑
قرا قوش/ قضاء الامدانية : ظكا  التنفي ❑

 هف المرر ع
يرك يركي المرر ع ة ى ظساةدا النساء  الفتيا  ظ  خال  تقديق د لا  زرو  التصرميق الجرا 

م ة ى أنفسه   ظ  خرال  تقرديق الردةق الرالحاإلةتمادلغرض تمكينه   تعييي قدلاته     
.له   تعييي ةالقاته  ا جتماةية

الفئة المستهد ة 
.اظرأا   تاا27

الرركاء الما يو 
ظنمما  ظجتم  ظدن  ظا ية

2019أنراة  ظخرجا  المرر ع خال  ةام 
اظررأا   رق ظعرايير ظارددا  ظر  ثرق تنفير  ةرررا د لا  27بإختيرالتما ت أنراة المررر ع 

ة رى داإلةتمراتدليبية له  زو  ظفهوم التصميق الجرا يك لتمكينه   تعييي قردلاته   ر  
"ويرة  لنف  الفئة المستهد ة نُفر   ارتة ج سرا  نقاشرية توة. أنفسه   إةالة ةوات ه 

.إجتماةيانلتعييي الاقة لديه   تمكينهق "المرأا تتك ق 

را ق/ تمكي  النساء  الفتيا  العاتدا  الى اهو نينوى
قوش



الهدف العام ظ  المرر ع
.الاد ظ  التمييي ضد النساء  الفتيا     العرا   إيجاد بيئة ترريعية آظنة له 

الجهة الماناة 
 Norwegian People's Aid (NPA)ظنممة ظساةدا  الرعب النر يج  

2019/12/31–2019/6/1: ظدا المرر ع ❑
بغداد/ العرا  :  ظكا  التنفي ❑

 هف المرر ع
   النساء  الفتيا إزتياجا زم ة ظدا عة تهدف الى تاريد الرأي العام زو  أبرح قضايا   

العرا   بأةداد قاتمة ظدةمة بإزصاتيا   ظع وظا  تقدم الى أهرااب القررال بعرد خ رق آليرة 
.تواهو ظستداظة بي  الناشاا  النسويا   أهااب القرال    ظج   النواب العراق 

الفئة المستهد ة
(  682)ا   ظ  كال الجنسي  / المستفيدي  

الرركاء الما يو 
لجنة المرأا  الافولة/ ظج   النواب العراق  ➢
 حالا التع يق العال  ➢
المفوضية الع يا لاقو  اإلنسا  ➢
.ظج   الماا مة➢

قرالتعييي ظرالكة المرأا    القيادا  ةم ية هن  ال



2019أنراة  ظخرجا  المرر ع خال  ةام 

, يرا   أ لويا  النسراء  الفتإزتياجا لجم  المع وظا  زو  ألكتر نيةإاتمالاتصميق ✓
.ا/ظرالك100زيت كا  ةدد المستفيدي  

 يه إقاظة المنتدى السنوي األ   لمناقرة  تاديد عدف زم ة المدا عة  المناهرا شالك✓
اظرأا11

لام رة المنتدى السنوي الاان  لوض  خاة ةمو الام ة  الخاوا   اآلليا  الالحظة لنجاح ا✓
.اظرأا12باضول 

تنفي   لشرة تدليبيرة زرو  إدظراج النروع ا جتمراة   الرنه  التررالك   ر  السياارا ✓
.اظرأا24شالك  يها ( إزدى  عاليا  التمكي  السياا  ل مرأا) األنممة العراقية 

ي  إزدى  عاليرا  التمكر) لشة تدليبية تضمنت ظفهوم القيادا  إدالا زمال  المدا عة ✓
.اظرأا22باضول ( السياا  ل مرأا

 ي ق  اةالنا  ظونرراةداد ✓
قصيرا تتضم  لااتو التا ير  التوةية زو  العنف ا اري ✓
.شخص    بغداد ل اد ظ  العنف ا اري300تنفي  ظسرح تفاة   شالك  يه ✓
ل ام رة إنضرماظه تررالك  ظر  الناشراا   الناتبرا  لكسرب تأييردع  إجتمراعةقد ✓

.اظرأا13بمرالكة 



ات ضم  ع ا الماول أةد  جمعية نساء بغداد ألبعة دلااا   ظنهجي  تدليبيي  إضا ة الى ب
تها ظر   ازد ضم  أنراة ظرالي  ظخت فة لتس يا الضوء ة ى قضايا ظهمه ظخت فة لمناقر

.تؤدي الى الاد ظنها ا  ظعالجتهاإاتنتاجا الجها  ذا  العالقة  الخر ج بتوهيا    
الدلااا 

م  ضر( ل تردليب  التاروير  التنميرة البرررية)إةداد ألبعة دلااا  بالتعا   ظ  شركة ال ا  
:1325ظرر ع المتابعة  الدةوا لتنفي  خاة العمو الوطنية العراقية لقرال ظج   ا ظ  الد ل 

دلااررة تا ي يررة)ا زصرراتيا  الاكوظيررة ل نرروع ا جتمرراة   رر  العرررا  إاررتجابةظرردى 1.
( :الجهاح المركيي لإلزصاءألزصاتيا 

اريا تهدف ع   الدلااة الى ظعر ة ظدى ت بية اإلزصاتيا  الاكوظية لمتا برا  التخ❖
 تضررمنت ظنهجيررة الدلااررة ظراجعررة بعررض اإلزصرراتيا   التقررالير . ل نرروع ا جتمرراة 

  1325الرامية الاكوظية ظ  ظنمرول النروع ا جتمراة   بمرا يتماشرى ظر  ظفهروم القررال 
زيرت ,  خاا التنمية 1325 ظقابال  شخصية ظ  المعنيي    التركيي ة ى الخاا لقرال 
.اُةد  ع   الدلااة ظ  قبو الدكتول اعد زسي   تح اهلل

تمت ظراجعة اإلزصاتيا  الت  يو رعرا الجهراح المركريي لإلزصراء  ر  العررا    كر لك ❖
الخاررا الوطنيررة  السيااررا  العاظررة المعتمرردا ظرر  العديررد ظرر  الرروحالا   المؤاسررا  

المعتمدا ظ  ظج ر  الروحلاء   األةمرا   التر  قاظرت 1325الاكوظية   خاة تنفي  القرال 
ؤ لي   ضالن ةر  ال قراءا  ظر  بعرض المسر. بها ال جا  المرك ة لتنفي  الخاة الم كولا

   الجهاح المركيي لإلزصراء   حالا التخاريا ل توقرف ة رى ظردى ظالتمرة  اإلزصراءا  
 البيانا  المتع قرة برالنوع ا جتمراة    قردلتها ة رى ترو ير ظتا برا  إةرداد الخارا

 يرو  السيااا  الت  تمك  ظ  تاسي   اق  النوع ا جتماة     العررا  بمرا ياقرق تق
صرادية الفجوا بي  النساء  الرجا     األد ال ا جتماةية   السياارية   الاقا يرة   ا قت
الم كولا  بما يسهق    تواي  ظرالكة النساء    ةم ية التنمية  التاول    المجا  

لخ ق ظجتم  قاتق ة ى التواح  المامرر  ر  إتازرة المجرا  ل نسراء برركو خرال ل عرب
األد ال الت  تؤدي إلى ظستقبو أ ضو ل عرا    قد توهر ت عر   الجهرود إلرى ةردد ظر 

ةردد ظر  التوهريا  التر  تاقرق الهردف المنررود ظر  إقترراح   ظر  ثرق اإلاتنتاجا 
.الدلااة

ية الباوث  الدلااا   األدلة التدليب



(:دلااة ظقالنة)ل نوع ا جتماة  2019ظواحنة العرا  ا تاادية إاتجابةظدى 2.
ل نروع ا جتمراة    2019ظواحنرة العررا  ا تااديرة إارتجابةتنا لت الدلااة ظوضوع ظدى ❖

اا بري   ف  ظو المساة  الد لية  الوطنية ل كاير ظر  الرد    ر  اربيو تاقيرق المسرا 
ة الرجو  المرأا   تاقيق العدالة ا جتماةيرة     السرع   ر  الوهرو  الرى تاقيرق التنمير

تماة  أ  المستداظة تب   الد   اليوم جهودان كبيرا    تبن  المواحنة الاسااة ل نوع ا ج
المواحنة المراةيرة ل نروع ا جتمراة     نمرران ل ااجرة الماارة الرى تابيرق عكر ا نروع ظر  
ق المواحنا     قد اعت الدلااة الى بيا  ظفهوم المواحنة المالية   أعميتها  أنواةها    ت
 عا التار  الى المواحنة الاسااة ل نوع ا جتماة   ظاعيتها  كيف يرتق إةردادعا  تنفير

 ظراقبتهررا    تمررت اإلشررالا الررى المواحنررة الماليررة  العراقيررة  ظقالنتهررا بالمواحنررة الماليررة
اة  المغربية    زا لت الدلااة بيا  ابو الوهرو  الرى المواحنرة الاساارة ل نروع ا جتمر

نروع   بد ظ  القو  بأ س التنمية المسرتداظة تتاقرق  ر  زالرة إدظراج ال.  ابو تاقيقها 
ا جتماة  ضرم  هرياحا   إارتراتيجيا  المواحنرة العاظرة   خارا  برراظ  المؤاسرا  

القررالا  المهمرة  ر  تاسري  إتخراذالاكوظية ظ  خال  إدظاج كوٍ ظ  الرجو  المرأا    
. الواق  التنموي  لقد تق إةداد  كتابة الدلااة ظ  قبو الدكتول ظامد ةباس

( :المختافا  العاتدا     العرا لألحيديا ظيدانية إجتماةيةدلااة )السبايا 3.
الىةالماضيالعقودةبرالعراق المجتم تعر ضزيتالامايةلكيياضم الدلااةع  تأت 

البنيةتهديد  كبيربركوااعمتالت المجتمعية األحظا الار بظ العديد
"2014"ةامظنتصف  األخيراالسنوا خال األحظا ت ك تفاقمتالعراقية ا جتماةية

ظدينة ظنهاالعراقيةالمد ظ ةددة ىاإللعابيةداة ةصابا ايارابعد خاهة
الايااظسيراة ى خاير اضحتأثيرالعصابا ع  اياراة نجق قد (انجال)

طالتالت اإلنسا لاقو الخايراا نتهاكا خال ظ  األيييديل مجتم ا جتماةية
 ا حتصاب الخافبالقتوا نتهاكا ع   تما تكا ةاأليييديالمكو شراتح

المؤثرا ظ  حيرعاالقسري الني ح الترريدالقسرية األا مةالجنس  اإلاتعباد
ا نتهاكا ع  ا شك .المجتم ع اأظامخايرظعو تعدالت  النفسيةا جتماةية

ددا يهال  ا القيم  اإلنهيالالمجتمع باإلحترابيتماال خاير إنهيالنكولتركو
ع  ظ تضرلاناألكارعق األطفا النساءشرياة كانت.ا يييديةلألاراالاياتيةالمجا  

ع قيتظا خاهة الجسديةالنفسيةاإلعانةالىا يييديةالمرأاتعرضت قدا نتهاكا  
ذلكبجانالى النفسية ا جتماةية اإلعانة اإلذ   التع يبباإلكرا  الي اجبا حتصاب

المرأاظركال ظ تعيحالت الصدظيةالخبرا تكري   ا نتهاكا ع  ااعمت
. المستقبوالااضرالمستويي ة ىا يييدية
رتكبالم العنفا يييديا  النساءالفتيا أ ضاعة ىالضوءإلقاءالااليةالدلااةزا لت
ة الناجمةاآلثالأبرحة ىالتعرفة  ضالاإللعاب  داة ةناهرقبوظ ضد ع 

.لهاتعرض الت ا نتهاكا 
األيييديا النساء تواجهها اجهتهاالت  اآلثالالمر فة الكرفالىالدلااة تسعى

لهايمك الت  الخااالبراظ بوض المعنيةالراميةحيرا الراميةل مؤاسا يسمح بما
.ظامدجااقلناقبوظ الدلااة كتابةاةدادتق.له الاماية تو رالنساءتساةدأ 



أعدافظ ةرر السادسالخاظ  الهد ي 1325الد ل ا ظ ظج  قرالظقالبة4.
:(ظقالنةدلااة)2030لعامالمستداظةالتنمية

األظ ظج  قرال تضمنتكاظقإبراعيقخ يواإلاتاذقبوظ الدلااةع  أُةد 
ا اتي أة ىظ باإلجماعتقإةتمادعماإ ,2030لعامالمستداظةالتنمية أعدافالد ل 

ظاو بركيعتبرال يالد ل األظ ظج  ع األ لىالس اة الاديتالد ل النمام  
ظا–العالميةالقمةع الاانية الس اة1945ةامبميااقهاالمتادااألظقأنرأتهجهاحأقوى
إنتهاكا خ فيةة ىجاءتاأنهمال وثيقتي األُخرىالمييا 2015ةام-األلضبقمةيعرف
 د  لإلتياظا شكوة ىظمكنةز و  قدظتةامبركواإلنسانيةالكراظةظسلتجسيمة

لاجقالعالم المتناظ اإلدلاكظفادعاظهمةلاالةالىيريرباإلجماعإةتمادعماأ كما
  الباتأد  بعبالاالقرالي ظوضوعباتالتأيناعناظ .اإلنسا زقو إنتهاكا  ةمق

 األظ  السالمالمرأازو 2000لسنة1325األظ ظج  قرالبي  المتبادلةالجدليةالعالقة
ظ (ي الجنسبي المسا ااتاقيق)الىيسعىال يالخاظ المستداظةالتنميةعد   بي 
اقيقتالىيسعىال يةررالسادس الهدف, الفتيا النساءكوتمكي ة ىالعموخال 

ة شاظ  ا ميةةادلةظجتمعا بناءتعيييخال ظ (القوية المؤاسا  العد السالم)
ضم ل مرأااإلنسانيةالاقو  تعيييالامايةظسازا أُخرىجهة ظ جهةظ ل جمي 
ىة ذلك تابيقا المستداظةالتنمية أعدافاألظ ظج  قراليتنا لهاالت الماا ل
.أظك ظاالعرا   األ ضاع



زمال ادالاالقياداظهالا )األ  :تدليبيةظناع ثالثةبغدادنساءجمعيةأةد ❖
ة األنممالسيااا   الترالك  النه ا جتماة النوعإدظاج) الاان (المدا عة
كتولالدظ بالتعا  القرالهن القيادا  المرأاظرالكةتعيييظرر عضم (العراقية

.زميدزاظدحيت
تدليبيةظاداكونهاة ناعيكظعمقباتأ أُخرىلدلااةكمدخواألدلةإاتخداميمك 
 ترخيصالعراقيةالمرأا ض ة قيمةظع وظا ظ تتضمنهلمانمرانتدليب  ظنه 
لعالق اظستوىة ىالمرأالوض ةامتوهيفالىإضا ةالسياايةلمرالكتهادقيقلقم 
ينبغ ما لالنساءظرالكةتعيق ةقبا تاديا ظ ة يهنا لماتفصيوتتضم ك لك

ظ اتفادااإل كيفيةالسيااية التنميةالتاويرآليا بتاديد أليه نصوة يهنكو أ 
لتاقيقالمدا عةزمال إدالاكيفية أيضا. ا جتماةيةالسيااية التاو  الفرل
.العراقيةالمرأاتعيرهال يالواق  تغييرالمراوظةاألعداف

ةشبك)ة  ظماال ظدنيا ناشاا بمرالكةتدليبية لش  األدلةإةتمادتقزيت
–إةالظيا –اكاديميا –العراق النوابظج  –1325تاالف–العراقيا النساء

.(ظدن ظجتم ظنمما -زقوقيا 
  و بالدخالراحبا إزتياجا جمي ي ب شاظوظرج كا المستفيدال فئةبالنسبة
ة المدا عة كيفية السياايةالمدنيةزقوقه بمعر ةالمهتما أ السياا المجا 

.التدليبيةالولش  المأخوذالتصريااته   قان ذلكالمرر ةةزقوقه 

 الفتيا ءالنساهمودتقويةظرر عضم (التوظيفدليو)الاالتل منه بالنسبةأظا❖
:العرا   المضيفة المجتمعا السوليا 

فةالوظية ىل اصو الجنسي كالظ الخريجي  تمكي تأعيوالىالدليوع ايهدف
ية الوظيفأعدا هقبتاديدهعوبةيجد  التخرجزديا ظ الكايرا زيت.المناابة
 بناءلتاويرياتاجونه ظاالبات طر أعقع  ظاةمو ة البات  البدء كيفية

ياتهقزبداية   عالةباتبآليا يي دعقكما.الوظيفةة ىل اصو المهنيةظسيرتهق
الاإد أخيران.ذاتيةايراإنراء كيفية ظيفةة ىالاصو أد ا أعقةرض أيضاالمهنية 
واجهةظة ى النساءالفتيا يؤعوأنهالىإضا ةالمقاب ة  ظابعدلها التاضيرالمقاب ة
.ظنهالا ل كيفيةالعمو  يادثقدال يالتارش

األدلة التدليبية 



ييي ضم  ظرر ع تع( تأثير األزوا  الرخصية ة ى النساء    العرا )تق إجراء بات زو  ❖
:بناء السالم  المصالاة ظ  خال  إدظاج  تمكي  النساء  الفتيا     العرا 

قهرا تهدف الدلااة الى أ  تبي  بعض المراكو الت  تواجه المررأا  التر  تسربب إعردال لاقو
  ضم  قانو  ا زوا  الرخصية العراق  ظ  المقترزا  لا ها ظ  خال  تعديو القانو   لري

(.أنسام ةون . م.ةصام أاعد الكعب    ا. د.م.ا)تق إةداد ع   الدلااة ظ  قبو . إلغاء 
الر ي 1959لسرنة 188ظ  القواني  الت  يفتخر بها العرا  عو قرانو  ا زروا  الرخصرية لقرق 

ة عر ا القرانو  المريج بري  المر اعب ا ارالظيإاتااعالعمو به أكار ظ  خمسي  ةاظان   إاتمر
ا   ة يره القضراء العررإارتقرالساتدا    العرا   ظا عو ظقبو  ظ  قرواني  الربالد العربيرة  ظرا 

و  قرانإظتراح صاغ المررع العراق  ظ  ع   المصادل قواةد  القانونية الم يظة ل جمي    بهر ا 
د  ا زوا  الرخصية العراق  ة  أظااله ظ  القواني  العربية الت  أخ   بمر عب إارالظ   ازر

ر ةة  حايته المواحنة بي  المصالح المرظنا قاته جعو قانو  ا زوا  الرخصية العراق  ظ  
نررة الاابتررة أل ررراد المجتمرر   ل ماا مررة ة ررى ا ارررا بكررو ظكوناتهررا  خاهررة ظرر  يماررو ال ب

.األاااية لألارا  ع  المرأا
كانت التوقعا  تتجه ناو المييد ظر  الاقرو  ( 2005)  بعد هد ل الداتول العراق  النا   لسنة 

ر ل مرأا بتال   العيوب الموجودا بالقرانو   التر    يخ رو ظنهرا أي قرانو   ضرع    ذلرك ةبر
ات حيرر تعديو النصول القانونية الت  تكو  بااجة الى تعديو  إلغاء النصول التر  أهرب

ظالتمة أ  ظعا ة بسبب تغير  تاول الايراا   لري  ظر  خرال  إلغراء القرانو   تررري  قرانو 
 رد جديد  أل  ع ا اإلجراء    ع ا التوقيت ظ  الممك  أ  يسرتغو إلثرالا الفرقرة بري  أبنراء الب

.الوازد

الباوث 



:القرالهن  ةم يةالقيادا  المرأاظرالكةتعييي:ظرر عضم النجاحقصص❑
(ظفوضيةةضو-ة  كما كولرا  ع )ناميهاأارتنا ريقةضوا إزدىإقبا ➢

  المعتمدال مرأاالسياا التمكي  لشدخولهابعدالوحلاءلرتااةالترشيحة ى
شة لك لكالمدا عةزمال  إدالاالقيادا لشةبداخ  خ قت"قات ةالمرر عأنراة
 تهانفالت العراقية األنممةالسيااا   الترالك  النه ا جتماة النوعإدظاج

لالقراهن  ةم يةالقيادا  المرأاظرالكةتعيييظرر عضم بغدادنساءجمعية
سبتاكتإذالسياايةالعم يةظعترك   الدخو الوحلاءلرتااةل ترشحكبيرانزا يان
يرآكا ترجعتالمنصبع ا تول كاظرأاالدخو نفس   أجدتجع ن  قواطاقة

هومظف   المعر ة المع وظا القياديةالمهالا ظ الكايرتع متأ بعدخصوهان
يقالمواث  ل الممنوزةبالاقو  ظعر ة ظستوياتها أنواةهاالسياايةالمرالكة
لاقو مةالمالالوطنية القواني الترريعا تغيير  إاتامرعاأ يجب الت الد لية
عابالص خوضالتادي  بداخ  اإللاداالسياا التمكي أنراةنم تك لكالمرأا
.التغييرة ى قادلاقويةالمرأاأ إثبا ألجو

ريق ظ (ا ةسقاهي ة-جبالانتصال–ةنصيوا يمة–زميدلجاء)العضوا برح ➢
دي التصالمجتمعيةالمدا عةلامال قاتدانسويةكعناهرناميها-أارتنا#زم ة

اراكال  ظعر  ا قياديا أهبا كماالرعبلاقو الضالاالسياايةل متغيرا 
  يةباإليجاب ظعر  ةلألنتبا   تةالسياايةأد الع كانتأذ المماعرا الرعب 
  ةاليةأد البأداء قم  ا قتتا العنفة  اإلبتعادالس ميةناوالمماعرا توجيه

داتوليةتوةية تقديمه المساءزتىالمتماعري خيق  ببقاته السازا 
الماتجي  إ هامالاكقأنممةتغييريخص يما2005لعامالعراق الداتولبتفاهيو
يضم بماالرعب الاراكإدالا كيفيةالسياايةالتاو   أا الديمقراطيةظفهوم
ظن  ا اإلقتصاديالواق  تاسي  المدنيةالسيااية الاقو الماالبالىالوهو 
ىال ل عهااإلنسا زقو إنتهاكا  توثيقلهد  كبيرد لله كا كما ل ب د
  ةاليةإةالظيةبأد القم ك لكةاملأيخ قبغيةالد ل  المجتم الجمهولةاظة
 الولشالتدليبا نات كا بوجيا انيأت لقذلكبأ أقر  أنه   التر ي النرر
2015ةامظن السابقةا ةوامطي ةناميها-أارتنا#زم ةضم المرر عقدظهاالت 

 لككالاوال إدال التفا ض تدليبا المدا عةزمال  إدال القياداتدليبا خصوهان
  القرالهناعظ ةقدناعاالت ا جتماةا كاراظ أكتسبنهاالت الخبراة نات 

الرام القرالهن آليةة ىالتعرفظ ظكنته  الت العراق النوابظج  
ك لكيةالعراقالاكوظة  المسؤ لي ظ التعاظو طريقةالسياايةالعم ية تفاهيو
  المؤتمراكال قاءا المجتم تاريكبأد ا ةال ا جع ه   التدليبا ااعمت
خقاليخ ق  تساعقالت األد ا  كو ا ةالمالرأيإاتاالع إاتمالا الصافية
جمهولالظ  ظباشرانظيدانيانيعم  أهبا بايتالتأييد كسبالمجتمع  التاريك
.األكاديميةلتخصصاته نمران أداليانظكتبيانةم ه أح بكا أ بعدخصوهان

قصص النجاح 



تقوية همود النساء  الفتيا  السوليا  تعييي: قصص النجاح ضم  ظرر ع❑
: المجتمعا  المضيفة    العرا 

 الدعا قبوظ  اإلقتصاديالجسديالعنفأنواعاشد يهاتعان كانتزياابعد❖
ودةبإنتصالالسيدانهضتالر ض  ةدم القبو  الخوفالخضوعأاااهاتنرئة

إزترامأا ة ىقاتمةبمفاعيقتغ  ا بعد " الدعابيت  تسك ألظ ة ع "
والمتواه الاضولالدةقخال ظ ت قتها الت  اإلااءااإلنتهاكل ضالمرأازقو 
 التاب ا جتماة النفس  ا لشاداإلاتماعظركي  النفس الدةقج سا   

يرالتغيظروالخاللهظ بدأ ال ي بغداد –األظي ظناقة  بغدادنساءلجمعية
هاانظدلكةلتكو القواظناتهابأ كالتربعتةندظازياتهاشهدتهال يالكبير
ج سا بتوظيف أجاد ظصيرعاتاديد   زريتها كيانهاإزتراظهالهاإنسانة
جديةشخصيةبناءظرز ةالىبإنتقالها التوةية التاقيفالنفس الدةق

ال ي الدعاظني ظ خر جالظ ب لكظكنتهاةمو رهةة ىزص تكما ةم ية 
اإلنسا زقو ظفاعيق كراتظستقو بيت  أ  دعاظ  اكنتظعاظ تهااااء
.أارتها  التمييي ةدم
خال ظ أخريا   تيا لنساءأااا ظاول  تيا شك تقدكانتعناانتصال السيدا

تاديدب ت بيتهااإلزتياجا تاديدة ى العموبه  ال قاءالنساءظ تواهوشبكةبناء
ا ةهايا نفسيةا قانونيةخدظا تكو كأ الخدظا لتقديقالمختصي الرأ ذ ي

.نقديةا ظادية ظساةدا ظعونا 
التغييرثقا ةنررخال ظ النساءظ قريناتهاظ بالكايرأثر عنابا تناا 

. الدعا  ايمابهاالماياي ة ىإزتراظها رضتب لكأعدا ها تاقيقة ى اإلهرال
اة ها تفزضولعاخال ظ النسوية الناشاةالمدا عةالمرأاإنتصالالسيداتماو اليوم

ا  ناليوماليه ه تبما خولا ع .بالمرأاالخاهة الماا والمناابا ظ العديدظ 
ع اظ قصصقراءاا بسماعالسعادا تغمرنابها خولي بغدادنساءكجمعيةك لك
.له العو تقديق  شركاءأُخرى ظرالي المرر عع اخال ظ نكو النوع 
ضم ةا قتصاديالمنحبنراطشمولهابعدظرر ةهاإ تتاح  نجازهاتوضحأدنا الصول
.العرا   المضيفة المجتمعا السوليا  الفتيا النساءهمودتقويةظرر ع



انوا   لق ترح  بافو  عر  ( 10)انة ظتي جة ظن  ( 29)ظراد تب غ ظ  العمر خديداد   ❖
ل ناحزي   ح جها ةاطرو ةر  العمرو لق رة كبرتوناحزة ظ  انجال تعي  اآل     ظخيق 

أشعر بالوزدا  الم و لعردم  جرود أي) رل العمو    المناقة      ع ا السيا  تقو  
كمرا انهرا كانرت ( نراط ا  ةمو أقوم بره ألاراةد ح جر   أخفرف ةنره ةربء المسرؤ لية

.هاظناوية ة ى نفسها تخرى الخر ج ظ  المني   ايما بعد ظر ف الني ح الت  ظر  ب
ول ت قت ظكالمة عاتفية    ظا   نيسا  ظر  أزرد ظروظف  الامايرة  ر  إدالا المخريق لاضر

ى يقدظها  ريق جمعية نساء بغداد زو  أعمية التركيري ة ر إجتماةيةج سة توةية قانونية 
   أعميرة التعراي  بري  المجتمعرا إجتماةيرانال ا   كسر الاواجي الت  تجعو ظ  الفرد حير 

 بعد ا طالع ة ى ظر ف السيدا ةد    ظرالكة جيء يسير ظ  ظعاناتهرا ظر   ريرق الجمعيرة
ضم  نراط النقد ظقابرو العمرو ل خياطرة  ذلرك زسرب لحبتهرا لكونهرا كانرتإختيالعاتق 

 عجوم ظسر ا  داةر  ة رى ارنجال الر ي أدى الرى ( 2014)تمالس ظهنة الخياطة قبو ازداث 
كنرت ألحرب كايررا برالعودا الرى ) خسالتها ظنيلها بمرا  يره ظر  أد ا  الخياطرة   عنرا تقرو  

  اآل  عر( ظمالاة ظهنة الخياطة إ  ا  ح ج    يستاي  تامو تك فة ظاكنة  أد ا  الخياطرة
فسه  ظ  ظستفيدا  اخريا  ظ  المخيق ن"الخياطة"تعمو ظ  الجمعية  بالمهنة الت  تابها 

 كانت ظتامسة جدان ل ممالاة العمرو  كرو يروم  ذلرك لقررب المسرا ة بري  ظنيلهرا  ظكرا 
.  العمو

انت تكم  أعمية ع   القصة بأ  عنالك العديد ظ  النساء المتي جا  لق يرحق  بأطفا  ل ا ك
ا ةد   ترى نفسها  زيردا حيرر ظهيئرة نفسريا ل قيرام برأي نرراط  لكر  بتقرديق المسراةد

تابره أكار  ظقب ة ة ى الاياا  تمكنت ظ  ظمالارة ةمروإجتماةيةالنفسية لها أهبات ا   
 نرراط هديقا  ظعها ضم  النراط  م  خال  الراتب ال ي كانت تتقاضا    قران ل إكتساب

اننر  لاجعرت الابيرب لمررا  ةديردا )قاظت بد   الديو  الت  كانت ب ظة ح جها تقو  عنرا 
(.اإلقتصادية ى أظو ا  أهبح أظان   بدأ  العالج  ايما بعد تاس   ضع  



ظتي جة  أم لاف ة بعمر انة  لق تتمك  ظر  1984 جئة اولية ظ  ظواليد ل ك السيدا ❖
انوا  ح اج لجأ  الى كولداتا  بسبب تهديق ظنيلها ظ  قبو7اإلنجاب ظرا أُخرى بعد 

التنميق اإللعاب  داة   تعرض ح جها لألذى  المرض بسبب الاررب زيرت أُهريب  ر 
.قدظه ل لك لق يتمك  ظ  العمو

ضم  ظجموةة الخياطرة بسربب حيراب ظصردل دخرو ثابرت لعات تهرا  ح جهرا ل ك إختيالتق 
ظيرة الكاير ظ  المرا  لسرد زاجراتهق اليوإقتراضالى إضار اظصاب   يستاي  العمو ل لك 

المسراةدا  الغ اتيرة ةرنهق كارا  إنقاراعظ  ظأكو  ظ ب   ةالج  ظتابعرة هراية  كر لك 
الكاير ظر  العواترو التر  تعري  ة رى عر   المسراةدا  كمصردل  زيرد ل معيررة  ة يره ترق 

لمادية ل عمو ضم  نراط النقد ظقابو العمو    المرر ع ل تمك  ظ  زو المراكو اإختيالعا
.  الصاية الت  تواجهها اارتها

 ل كرالتغيير ال ي زصو عو  تمكنها ظ  تسديد جمي  الديو  الت  كانت تعران  ظنهرا ااررا 
د شرفاته  ك لك البدء بعالج ح جها المصاب  المتابعة الصاية لاالته ليتمك  عو بالترال  بعر

 فراح شراء الكاير ظ  الااجا  األاااية    المني  كالاالجرة الت إاتااةتظ  ظعا دا العمو  
زيت ا  ابنتها كا  ز مهرا ظرراعدا ا رالم الراروم المتاركرة باريرة  ر  البيرت  لري  ةنرد 

.الجيرا 
 جئرة بسربب الاررب  ر  ---ظتي جرة  ام لولردي 1987جنا   جئة اولية ظر  ظواليرد ❖

اررولية الررى كولداررتا   بعررد ا  تهرردم بيررتهق  خرروف أ  دعررا ظرر  أهرروا  الرهررال 
ا   ح جهد ظيي ك لك تهديد داة  لي جها بالقتو  ع  تسك  اليوم ظخيق  اإلنفجالا 

شبه ةاطو ة  العمو  إ  تو ر  له  رهة ةمرو  برأجر   يكفر  ارد زراجتهق اليوظيرة
. يكاد   يكف  الاعام

المني  يخ و ظ  األثاث إ  قاعة اجادا هغيرا  يا ب أ  دعرا شرراء جهراح الت فراح لمرراعدا
طفرا  الراوم المتاركة إ  ا   ضعهق المادي   يسمح ب لك ظ  حياب الواراتو التر يهيرة لأل
مولها    المخيق  األظر ال ي أثر بركوٍ ا ب  ة ى زالتها النفسية   ة ى عر ا األاراس ترق شر
.ةات ة   نراط النقد ظقابو العمو  ضم  ظجموةة الخياطة ليتمكنوا ظ  العي  الكريق كأي

أبسرا التغيير ال ي زصو    زياتهق البسياة الت  كانرت تخ رو ظر  اربو العري  الكرريق  
ررة الاقو   المسرت يظا  المنيليرة التر  لرق يسرتايعوا شرراتها بسربب الفقرر  ظرر ف المعي

و جوانرب ا يجاب  لرمولها بأنراة التمكي  ا قتصرادي شرمو كر ا ثرالصعبة  الباالة ل ا 
زياا العات ة ظ  الجانب النفس   المرادي األظرر الر ي انعكر  ة رى األم إذ توجهرت لالعتمرام 

.بةبنفسها  ةات تها  بيتها لبناء زياا ظستقرا  تربية األ  د    بيئة هاية  ظناا



اء تعييي الوهرو  الرى الامايرة  المررالكة  الخردظا  ل نسر: قصص النجاح ضم  ظرر ع❑
: الالجئا   الناحزا   النساء    المجتمعا  المضيفة    العرا 

 عرر  ظرر  الالجئررا   السروليا  جرراء  الررى اق رريق 1970ظرر  ظواليررد اروليا ( خ, )المررأا ❖
(  داةر ) ذلك بسبب دخو  التنميق اإللعراب  1د ظييكولداتا  بالتاديد الى  ظخيق 

الى ظناقتهق    اوليا ظما اجبرعا ة ى ترك بيتها  زياتها    اروليا 2012   انة 
زيت كانت زياا طبيعية ظ  شريك زياتها  أطفالهرا الخمسرة زيراا ظ يئرة بالسرعادا
 لك  ارةا  ظا تغير  ا زداث  أُجبر  ة ى تررك اروليا  بردأ  المعانراا  ظنر  بدايرة 

هرابة لجوتهق الى كولداتا  العرا  زيت ةانت كايران  تأحظت زالتها النفسية بسبب إ
الصراية أطفالها الخمسة بالتبو  الالإلادي ظما أثر بركو ا ب  ة ى زالتهرا النفسرية  

يرا  بركو خال بعد ظاا لتها    ةالجهق  لك  بد   جد ى   بسبب الماا    الكا
زالتهرا الت   ر ت    ةالج أطفالها أهبات اظرأا ةصربية نتيجرة كاررا التفكيرر  ر 

يق  زالة أطفالها  بسبب المر ف المعيرية الصعبة    تسرتاي  ةالجهرق خرالج المخر
ةانت ظ  ضغا نفس   تغير  ظعاظ تها ظ  أطفالها  تغير ايضا تعاظ هرا ظر  ح جهرا 

. أهبات ترعر بتأنيب الضمير بسبب ةدم قدلتها لعالج أطفالها  ظساةدتهق

  جمعية نساء بغداد   ة  الخدظا  الت  تقدظها لجأبأاق   يوم ظ  ا يام بعد ا  امعت 
 ط برت ظسراةدا أطفالهرا إنفراديرة ط برت إةااتهرا ج سرة 1د ظيريالى ظقرعا  ر  ظخريق 

لى  ك لك تق إزالة أطفالها ااإلنفراديةزيت تق اةااتها ج سا  الدةق النفس  .  إزا تهق
.قسق زماية الافو ظ  أجو ةالجهق

 بية التغيير ال ي زصو عو الدةق المعنوي بتادثها ظ  البازاة  اإل صاح ة  كرو األظرول السر
را ة ى الت  بداخ ها  إةااتها الدةق النفس   الار  الت  ة يها ظتابعتها ل تخ ص  السيا

العصبية  ا لشادا     التعاظو ظ  أطفالهرا  ظسراندتهق   إلشرادا  التعاظرو ظر  الضرغا
ياطرة النفس  ال ي تعان  ظنه  ك لك تق ا قتراح ة يهرا ل مررالكة  ر  الولشرا   د لا  الخ

 قد تق تسجي ها  اوف تقوم المرالكة بهرا  تاردثت أنهرا  زمرت تغيررا  إيجابيرة بعرد
.الت  قدظت لها  أهبات تنمر الى الاياا بتفاؤ   أظواإلنفراديةالج سة 



طفولديهاظا قة ع انة23العمرظ تب غاولياظ  جئةاظرأاة  ةبديشيري ❖
أةباءع  تام تظعيوا نفقةد  الافوح جهاتركانوا ثالثالعمرظ يب غ

 يك لقالافوظصاليفلتغايةأع هاظ الماديةالمساةداتا ب كانتالمعيرة
حيالتهالدىلاف هاالنفقةدةوى إقاظةخالظااظ لتوكيوالماديةاإلظكانيةلها

يري شإزالةتقعناكا جتماةيةل بازاةقصتها اردالد ليةالابيةالهيئةلمنممة
ظ  الاديتالجمعيةلمركيحيالتها بعدبالتاديدالمااظية الىبغدادنساءجمعيةالى

ةمو تقدةوى إلقاظةالمااةزاجتهاة التادثشيري زينهابدأ المااظية
قبوظ ايميولماكمةا  لا  تقديقالرخصيةا زوا بدةوىالخاهةالوكالة

أجرا ل افوالنفقةإةااءبضر لاالافو الدتب يغتقالمرا عةيوم  المااظية
بوقظ الاكقإهدالتق األجراالنفقةلا بالمااظيةتقديق بعدلريري زضانة
اشهريتد  الاضانة اجرابالنفقةايميو  الرخصيةا زوا ظاكمةقاض 
.شيري  اظهل افو
سبببظاديان ظتمكنةحيرالالجئا النساءظ الكاير جود  شيري قصةأعميةتكم 

اباقوقهل ماالبةخالظااظ لتوكيوإظكانيتها ةدمالصعبةالمعيريةالمر ف
ىة المستقبوظ الخوفد  نفسيةبرازةشعر اآل )شيري تقو أطفالها زقو 
.(الما وبةل مصاليفإزتياجهزالة  طف  

ل نساءظرالي تقدمظنمما  جودأعميةع شيري قصةظ المستفادالدل س
ل الرعوباقوقهاالماالبةظ ل تمك ظقابود  له خالظااظ  تو يرالالجئا 

المرأاتام قواني  جود  باإلطمئنا 
ةتمة  الاا  أاوأ  الايااظر فزاهرتهاا بعدةاشتالت النساءإزدى❖

الو دا تعدد الجسديالعنف,, با كرا ظبكرتي ي )الوة  إنعدام اإلنعيا الجهو
ال يالي جقبوظ ظهجولاأطفا 9لديها1979ظواليدظ (الصايةاألضرال,باإلكرا 
 ظعيريةإقتصاديةظر فظ الاياابهق ضاقتانوا خم ظن  أطفالهاتركها
إظتالكةدمالىباإلضا ة اإلقتصادياألاريالعنفآثال تراكق إضاهادهعبة

شديدي  زي ق ق  تعي جع هاظماجميعانلهقظدنيةأزوا عويا أطفالها
17 19العمرظ ب غواأ  دعاأل ( الق قالاي – الخوفاله  –الكآبة)ظ  تعان 

عقتسربهقالىباإلضا ةل مسات ةيعرضهققد ع اعويا بد   يخرجو انة
.المدلاةظ  أخوتهق

يرالتغيلمسنااإللشادي التوجيه التاقيفالنفس الدةقج سةة ىزصولهابعد
يجبزقلهاأ تميييأ ااتااةتإزيتتوجيهظ ظفيدعوظات قيها  لهاالسري 

.ضولأل تتغيرزياتهالجعوظؤاتيةالفرهة أ ة يهل اصو  بمساةدتناتسعىأ 
تقيقاوفظنهاالمع وظا اخ  بعدالناجيةتدةقا المااظيةإاتااةتاخرجانبظ 
بانهاة قلديهاأهبحا بعدجدانكبيرا بفرزة9ا ألطفالهانسباثبا قضيةلها

لقادظةاالفتراخال أ لوياتهاظ  اتكو  ألطفالهالهاالقانونيةالاقو ة ىاتاصو
هاإزتياجاتلت بيةإقتصاديبتمكي  التفكيربالمدالسأطفالهاإللاا السع 

ارابا ا ضبعضظ  التخ صلهاالنفس التغييرالىباإلضا ةظعيرتهق ظتا با 
.د ظانترا قهاكانتالت  ال اتيةالنفسية



النهوا)ظسمىتات التقاليدل عادا   قانا عوظ بضغاتي جتالنساءإزدى❖
ع ضرلاناألكارالااليةاإلااءا العقاب ظ بالي اجبإجبالعا ذلك(العراترية
بالررف الاع آخري أشخالظ ةالقا ة ىبانهاالي جقبوظ الوعميةا تهاظا 

اإلتهاظا ع  ظ بريئةبانها  اجهتهآخرشخصظ اليناتمالسبانها
 الضغاظستمراا تهاظا ا  لهايبرح أ ظمك دليوعناككا لوGTYTY  يما

ة ىوتاصا ط بتا  بعدالنفس الدةقة ىالسيداع  زص تالمتكرلالنفس 
زالهالسا  ة بالهجرتفريقدةوىلهاتر  ا المااظيةإاتااةتالقانون الدةق
ت ظالاظنهالتخ صتقثقيوةبءكأنهنفسياظرتازةبانهاالقرالة ىزصولهابعد

.طبيع بركوزياتها
ال ا ة ل تعبيرل فتيا آظنةأظاك خ ق:ظرر عضم النجاحقصص❑
األ ضاعبسببايج قريةدعوكظدينةالىناحزة1999بغدادظواليد(رع. )الفتاا❖

 أخوانها الديهاظ تسك اإللعابيةالمجاظي قبوظ ل تهديد تعرضهقا ظنية
ت حظاأل ضاع بسببني زهاةندالمدلاةتركتالفتااع  .اختلديهالي ال كول
اشتهةظا بسببا بتداتيةحيرالدلااةتكمولقالدلااةانوا ة يها ذعبتالمني 
كوأهبحزيتجديدظ  البدءالمدلاةالىالرجوعظ باليأسالرعوللديهاأهبح
.المني أةما    الدتهاظساةداعوةم ها

 لقلهاجدانق يو التر ي الترجي  لك اليد يةاألةما هن ع عوايةلديهاكانت
فسهانة ىلإلةتماد التافيييالتسويق الدةقالىتاتاجألنهاعد هاتب غا تستا 

وجدي ناتيةشبهع القريةع   إ ذلكالىباإلضا ة.بهترعرال يالنقص تعويض
ت ككوإ الضر لية الخدظا  يهاتقوأيها ظركيأ تر يهيةأظاك ا أاوا  يها
باتعةتكو أ   طموزها أزبات الضعفباليأسإزسااهاظ حاد قالت كمااألظول

لديهالي انهاخاهة.جديدظ  البدءا ظو لجوعنفسيتهالتاسي يد يةظنتجا 
.عدفأيلديهالي انهااي.ذلكزيا  ا زراجبالنقصترعرألنها ذلكهديقا 

خال ظ هداقا  تكوي القريةاكا ظ الفتيا ظ إندظاجهاعوالااهوالتغييركا 
تها ظساةدالجمود كسرالتقالب تمالي ظنهاانانا هغرل فتيا  ظساةدتهاالج سا 
 لاق طموزهبتاقيقنفسيته ظ بالتغييربالفتيا الخالالنفس الدةقبتقديق
با الصعوظ  التخ صعد هاتاقيق  خاوا لديها أهبحبالمستقبوالبدءخاوا 

ظ عوايتهاظمالاة ك لكجديدظ الدلااةة ىتقديقالىبرجوةهاعوةانتهاالت 
ه انفسة ل تعبيرل فتيا األظاك ت كبخ قالمرر ععدفعو ع االيد يةاألةما 

.الصعوبا ة ى التغ بل تاولالصاياةالخاوا    البات طموزاته  ظخا  ه 



دةرق  إةرادا إدظراج النسراء  الفتيرا  العاتردا   ر  قضراء : قصص النجاح ضم  ظرر ع❑
: الامدانية  قرية ايج 

إزدى الناجيا  ظ  العنف المبن  ة ى النروع ا جتمراة  شرالكت  ر  تردليب ( جواعر م)❖
ة الرز ة الى الرفاء    المجموةة ا  لى زيت أهبات با ة المجموةة  ع  اظرأا ظتي جر

لردى جرواعر  لردا   عر  ظر  . ظ  لجو ظدظ  ة ى الكاو     يعيرر أي اعتمرام لعات تره
اختيرر  ل مررالكة  ر  الرز رة الرى الررفاء  كانرت  ر . تهتق بهق  تعمرو لتعري هق 

الج سا  األ لى اظرأا عادتة تخجو ظ  اإل صاح ة  ظا بداخ ها  ة  ظراك ها   كانرت  
بعرد ةردا . الاديت ظ  الناس بسبب زالتها   ضعها ظ  ح جها  تجرؤتعرف زقوقها 

ج سررا  كررا  التغييررر  اضرراا ة ررى جررواعر زيررت أهرربات تررر ي قصررتها بررد   تررردد  
لقبرو   أهبات تبادل اإل صاح ة  ظا بداخ ها     تقبو بالعنف   تنصرح النسراء بعردم ا

بأي نوع ظ  أنواع الم ق ا  العنف  تنصراه  برأ  يصربا  قويرا   ذ ا  ترأثير  هرو 
ظ  طاإلختال قالت بأنها شعر  بالرازة النفسية  أهبات تاب . ظسموع    ظناطقه 

اآل  كما  أكد  أنها قبو الج سا  كانت تخرى كالم الناس إذا ذعبت ل عمو أظرا. الناس
جرواعر أُختيرر  ة رى عر ا األاراس .  ه   اثقة ظ  نفسها  لق تعرد تهرتق لمرا يقرا 

ج سرة 12 الت  ارتقود المجموةرة لمردا ( 1جاظبيون )لتكو  با ة الرز ة ال  الرفاء 
 تساةد نساء أخريا  ل تغ ب ة رى هردظاته   ذلرك لقوتهرا  إلادتهرا  إهررالعا ة رى 

 تامرح جرواعر    تكرو  .    ظجتمعهاالمعنفةتوةية المرأا باقوقها  ظساةدا المرأا 
اح  قاتدا ل نساء المعنفا  ل ماالبة باقروقه    تأخر  النسراء قصرة جرواعر كقصرة نجر

.زيت نجات    إبراح الادتها اظام النساء  المجتم 
 ريا  اظرأا ةاتردا الرى قررا قروش تعري   ر  ظجمر  الررقق  كرا  لرديها طمروح كبيرر ❖

ة ل مرررالكة  رر  د لا تقويررة ال غررة ا نك يييررة  كررا  ز مهررا ا  تررتع ق  لررو ق رريالن ال غرر
يررة ا نك يييررة بمررا  يرره ظرر  القواةررد  األحظنررة  المفررردا   كيفيررة هررياحة الجم ررة  كيف

ارابقان  لكنهرا ترحرب بالاصرو  ة رى ظع وظرا  دلإارتهاالماادثة ة ما انها لق تكمو 
ها كا ية ل تعويض ة  المر ف الصعبة الت  ظر  بها اابقان ظما أثرر ذلرك ة رى دلاارت

 لك  ز مها تاقق  أهبات قادلا ة رى زفرظ جمرو ال غرة ا نك يييرة  ترجمتهرا  ظر  
خررال  ظتابعتهررا  التركيرري ة ررى المدلبررة الترر  تقرردم لهررا ظااضرررا  ةاظررة ةرر  ال غررة 
ا نك ييية  ظ  ثق لجوةها الى ظنيلها  ظتابعة دل اها خاوا بخاوا ظ  خال  ظتابعرة 

رجمرة شرح دل س ال غة ا نك ييية  الماادثة  أهبح لديها القاب ية  القدلا ة ى قراءا  ت
عرد الجمو  لفظ الك ما   أهبات جريئة    المرالكة  قراءا القصص خرال  الردلس  ب

   الد لا  المقدظة ظ  قبرو  ريرق الجمعيرة  اإللتيامةدا ظااضرا  ظ  خال  زضولعا 
يييرة أهبات قادلا ة ى الماادثة  ال قاء بركو  ظباشرر ظر  المردلب  تك رق ال غرة ا نك 
كر ا  ظ  خال  توهياتها طالبت  ريا  بتمديد د لا ال غرة ا نك يييرة ا  تقرديق ظارو ع

.ظااضرا  ظفيدا لمستفيدا  اخريا 



الرابعةا   تي جتأطفا   لديهاظتي جة  اآل تعي الربكظكو ظ اظرأا❖
يتبعو ال ي  الديهاإللضاءتعر هتك لقشخصظ الي اجة ىأُجبر  قدةررا 
عوظاتعرف إنها قالتظعاناتهاة كرفتج سا ةدا بعد التقاليدالعادا 
ىة ا بناأثرظماالجنسية  الممالاةالي جيةبالعالقةأة قأك لقأنن كماالي اج 
يغتصبها أنهشعر .ظوا قتهاد  ظعهاالجن ح جهاظالس أزيانناالنفسيةزياتها

ي ل مركحيالتهابعد.بإاتمرالتضربهق ع بإاتمرالأطفالهاظضايقةإلىد عهاظما
 التالاريقةحير أنهاإلىظريراظعها المتابعةخال  ظ األ ضوإلىزياتهاحير 
ظ التادثأجوظ .ل ييالاالمناابالوقت  جاء  قدالصغال أطفالهابهاتعاظو

ة ىإيجابيايؤثر كيفزياتها  يادثال يالتغييرزو ا جتماةيةاألخصاتية
. أطفالهاح جهاظ ةالقتها



توهيا  الى الجها  الماناة 
المرالكة ل نساء ضم  نراطا  المرالي   تعييي القدلا ة ىاإلقتصاديتضمي  التمكي  ❑

.   التنمية ا قتصادية  ل اي ولة د   تأنيت الفقر
المررأا    تقديق الدةق ل نسراء أكارر  رأكار ل نهروض برالمجتم   تغييرر  اقر اإلاتمرال❑

.العراقية
فير  ةند تقديق ظرر ع  البدء بتنفي   يرجى ةمو إجتماةا  د لية قبرو  بعرد  اثنراء تن❑

.المرر ع ل تأكد ظ  السير    المسال الصايح  تجنب األخااء  ظواجهة التاديا 
  خارة ة ى آليا  ظارددا   ضرلإلتفا تنفي  تدليبا  لفريق المرر ع قبو بدء الرر ع ❑

. ةمو تتنااب ظ  المرر ع  انراته
الفئررة المسررتهد ة ةنررد كتابررة المرررالي   اشررراكهق  رر  المرازررو أزتياجررا تقيرريق ❑

.ا بتداتية 
ا    ر  ارهو نينروى كرونهق يفتقرر   ل خردظا /تكايف البرراظ  المقدظرة ل عاتردي ❑

.اإلنسانية  تاديد الفئا  األكار ضرلان
.نقو ل مرالكا إجولالتركيي    المرالي  ة ى ❑
تكايف تدليبا  التصميق الجرا يك ❑
تك ق  ر  ا عتمام بتقديق البراظ  ل نساء  الفتيا  الت  تتضم  نراط ج سا  المرأا تر❑

قضاء قرا قوش 
ر ظ  ظرا ع ا ظقترح تكرل أكا)ل نساء إاتماعتنفي  ظرالي  ضم  قااع الكرخ   تح ظراكي ❑

(.ظ  قبو النساء المستفيدا 
ليره تضمي   التمكري  ا قتصرادي ةنرد كتابرة انرراة المررالي   ذلرك لااجرة النسراء أ. ❑

.بصولا ظتيايدا 
.الجمعيةإاتداظةالنمرا المستقب ية  التفكير الجاد    ❑
ان تواي  الرقعة الجغرا ية لرمو   ئا  ظتنوةرة ظر  النسراء  ر  ظنراطق بغرداد خصوهر❑

.الناتية ظنها
عيح د لع  الهام  يت أبراحالقرال إتخاذالتمكي  ال ات  ل نساء ظ  خال  إكسابه  ظهالا  ❑

.ذلك بد لا  ظهمه ل تافيي  التاوير
ةام التوا     تضمي  أنراة زو  قانو  العنف ا اري  ظرازو ةمو الجمعية  يه ظن ❑

2015.
.  تواي   الخدظا   ظجا   العمو  ةدم ا بقاء ة ى ظجا  الاماية ❑
 ظراكي المراكي    أح ب الماا ما  لااجة النساء  الفتيا  الى ظسازا   هديقةإ تتاح❑

.اإلاتماع  ا لشاد
ضيفبتقديق المساةدا ل فئا  الاالثة ظ  الالجئا   الناحزا   المجتم  الماإلاتمرال❑
.ةمو إجتماةا  د لية  تدليبا  تافي المرأا ة ى التاول  الماابرا❑

بغدادنساءجمعية ريقتوهيا 



ظر  ل تأكيد ة ى كفاءا الجمعية  جودا ةم ها  ضرما  تنفير  انرراة المررالي  بجرودا ةاليرة
  ادا التركيي ة ى ظستوى ا نجاح  المؤشرا   ا ثر  اةتمد  جمعية نساء بغرداد ة رى آليرا  

ة ظسرؤ لة ظ  ظرالكابتداءانظتعددا لتقييق النتات   التاقق ظ  جودا تنفي  انراة المرالي   
لرى الجهرا  المتابعة  التقييق    كتابة المرالي    ض  خاة المتابعة  التقييق الت  تراو ا

:الماناة  انتهاءن بالتقييما  النهاتية ل مرالي    اعق اآلليا   ا د ا  
ة إةداد خاة المتابعة  التقييق  با ةتماد ة ى ا طرال المناقر  الخرال بمررالي  جمعير1.

.نساء بغداد  بالتعا   ظ   زدا كتابة المرالي     الجمعية 
. ة ى تتب  ظؤشرا  المرر عل تاكيدةقد اجتماةا  ظستمرا ظ   ريق المرر ع 2.
.  تتب  اير ا نراة  المؤشرا  بركو اابوة  ا  شهري3.
ت اجراء بمعايير الجودا اذ تماإللتياماجراء حيالا  ظيدانية ل تأكد ظ  تنفي  األنراة  ظدى 4.

ربالء ك) العديد ظ  الييالا  ظيدانية ل ماا ما  الت  تعمو  يها جمعية نساء بغداد ظاو
(.   النجف    دعوك   البيو   هالح الدي  

وية جم   تا يرو البيانرا  الكميرة  النوةيرة  اةرداد التقرالير الررهرية   الفصر ية   السرن5.
.  الاالها الى الجها  الماناة

ا  ظر  كرو نرراط  ةمرو /التواهو ةبر الهاتف ظر  ةينرا  ةررواتية ظر  المسرتفيدي 6.
. التغ ية الراجعة

. تقديق ااتمالا  ظتابعة  تقييق ا نراة7.

.اةداد تقالير التقييق النهاتية  الاالها الى الجها  الماناة لجمعية نساء بغداد8.

ييق التقالمتابعةلقسقالسنويالتقرير



ظع وظا  التواهو ظ  جمعية نساء بغداد 

 ظراكيعاالجمعيةةنا ي 
7دال -21حقا  -905ظا ة –الكرادا / العرا  بغداد : المكتب الرتيس  ❖
شرقة -الارابق ا    -B5-القرية ال بنانية -ألبيو –إق يق كولداتا  : المكتب الفرة  ❖

(2019-12-1بتأليخ احالقةتق ( )1)لقق 

BaghdadWomenAssociation

www.bwa-iraq.org

bwa_baghdad@yahoo.com

liza_hido1@yahoo.com

: الخرا اآلظر  ,  2دال / 12حقرا  / 743ظا رة / زر  ا ظري  –بغرداد 1.
(2019ترري  الاان  31تق احالقه بتأليخ ) 07509012879

((07734272658الخا اآلظ  5دال 4حقا  768ظا ة –ز  النصر –بغداد 2.

(07507101801)قرب كنيسة ظال جرج  الخا اآلظ  –ايج  –دعوك 3.

دال / 6حقررا  /   983ظا ررة / زرر  الرررهداء –ظناقررة الامدانيررة –قررر  قرروش 4.
07704471323الخا اآلظ 447

لقرق / 500شالع / قرب ظدلاة ظيس و  / ز  القاداية / تكريت -هالح الدي  5.
(2019اي و  31تق احالقه بتأليخ )4753الدال 
-27حقرا  -507ظا ة -مصالفز  ال-الموهو –الموهو إاتماعظركي -6

4/ 726دال 

ظراكي ا اتماع  ا لشاد النفس  ا جتماة   القانون 
جمعية نساء بغداد/ 



ظر ق بالصفاة أدنا  المرالكا  الخالجية الى كادل جمعية نساء بغداد❖

/  الد لة التاليخ
نوع المنصبا/ااق المرالكالماا مة

التفاهيوالنراط

 كانو  الاان1
2019

ا  إق يق كردات
ظ  ظنمما  حير إجتماعإجتماعإدالا زالةظامد أزمدح حا دعوك/ 

الاكوظية

 كانو  الاان2
2019

ا  إق يق كردات
دةق عدى لا د أزمددعوك/ 

ظ  ظنمما  حير إجتماعإجتماعظجتمع 
الاكوظية

3
 كانو  الاان
ا  إق يق كردات2019

 لشة إدالا زالةحسق ظا  لشيدالبيو/ 
ةتدليبي

وا زضول  لشة تدليبية بدة
 دةق ظ  األظق المتادا 
ة ل نساء بخصول ظناقر
التاديا  الخاهة 

بنراطا  المرر ع   ض  
ةآلية ةمو ل فترا المقب 

 كانو  الاان4
2019

ا  إق يق كردات
تدليبإدالا زالةظامد أزمدح حا البيو/ 

والكوبتدليب زو  برناظ  
التع ق ة ى برناظ  ) 

(ا اتمالا  ا لكتر نية

 كانو  الاان5
2019

ا  إق يق كردات
والكوبتدليب زو  برناظ  تدليبإدالا زالةحسق ظا  لشيدالبيو/ 

كانو  الاان  6
دةق لنا زسي  ةبدبغداد/ العرا  2019

إجتماعظجتمع 

تنسيق  د لي  إجتماع
بي   IOMبدةق ظ  

المنمما   إدالا ظجم  
ة النهر ا  ل ناحزي  لمناقر

 ةمو اإلزتياجا 
المنمما  داخو المجم 

كانو  الاان  7
هابري  خرا  بغداد/ العرا  2019

كياا 
بازاة 
إجتماعإجتماةية

تنسيق  د لي إجتماع
بي  IOMبدةق ظ  

المنمما   إدالا ظجم  
ة النهر ا  ل ناحزي  لمناقر

 ةمو اإلزتياجا 
المنمما  داخو المجم 



كانو  الاان  8
2019

/ العرا  
بغداد

هابري  خرا  
كياا 

بازاة 
إجتماةية

إجتماع

زضول إجتماع بدةوا ظ  
ظجموةة العمو ة ى العنف 

لمناقرة UNFPAبدةق ظ  
التاديا  الخاهة بعمو 

المنمما   ظسال اإلزالة  ةمو 
التادياا    ض  خاة ةمو 

ل فترا المقب ة

كانو  الاان  9
2019

/ العرا  
بغداد

إجتماعإدالا زالةحسق ظا  لشيد

بدةوا ظ  ظكتبإجتماعزضول 
ا زقو  اإلنسا  لمناقرة قضاي
ء ا نتهاكا  الجنسية ل نسا
 ايما بعد النياةا 

كانو  الاان  10
2019

/  لبنا 
بير  

دةق لنا زسي  ةبد
ظجتمع 

 لشة 
ةتدليبي

  زضول  لشة تدليبية بدةوا ظ
ظنممة التضاظ  النسات  
ل تع ق  كانت زو  تعميق 
تسهيال  المدلبا     ظجا 

اإلاتعراضالدةوا  ةم ية 
الراظو لقضايا السالم  األظ 
ة اإللمام بمنه  الخبرا  المعر 

كانو  الاان 11
2019

/ العرا  
بغداد

إجتماع إدالا زالةحسق ظا  لشيد
د لي

إجتماع لمناقرة ظجموةة ةمو 
خاهة بمواضي  الاماية    

قااع الاماية/ بغداد  األنبال

كانو  الاان 12
2019

/ العرا  
بغداد

ظتابعة ليق هازب جابر
 تقييق

إجتماع
 Activityإجتماع زو  برناظ  

Info

تعبئة البيانا  زو  ظع وظا )
(ا نراة

شباط13
2019

/ العرا  
بغداد

ظتابعة ليق هازب جابر
 تقييق

زو  تقرير إجتماع زو  إجتماع
اإلاتعراض الد لي الراظو

شباط14
2019

إق يق 
/كرداتا  
دعوك

ظ  ظنمما  حير إجتماعإجتماعإدالا زالة براء امير زسي
الاكوظية



شباط15
2019

/ العرا  
بغداد

إجتماع إدالا زالةحسق ظا  لشيد
د لي

د لي لمناقرة إجتماعزضول 
ظجموةة ةمو خاهة بمواضي  

/  الاماية    بغداد  األنبال
قااع الاماية  ظناقرة 
التادياا  الخاهة بأي 
/  ظع وظا  ة   ض  الناحزي 

ا 

آذال 16
2019

/ العرا  
بغداد

إزتفآليةإدالا الاالةحسق ظا  لشيد
تيسير إزتفآلية ةيد المرأا 
العالم     المج   الب دي 

نيسا 9لقاط  

آذال 17
2019

/ العرا  
بغداد

إزتفآليةإدالا الاالةحسق ظا  لشيد
المرالكة    اإلزتفآلية 
  الخاهة بيوم المرأا العالم   
سا المفوضية الع يا لاقو  اإلن

آذال 18
2019

/ العرا  
بغداد

دةق لنا زسي  ةبد
ظجتمع 

إجتماع

زضول إجتماع تنسيق  د لي 
بي  المنمما  IOMبدةق ظ  

 إدالا ظجم  النهر ا  ل ناحزي  
لمناقرة اإلزتياجا   ةمو 
المنمما   التاديا  داخو 
المجم   آلية العمو ل فترا 

المقب ة

آذال 19
2019

/ العرا  
بغداد

هابري  خرا  
كياا 

بازاة 
إجتماةية

إجتماع

زضول إجتماع تنسيق  د لي 
بي  المنمما  IOMبدةق ظ  

 إدالا ظجم  النهر ا  ل ناحزي  
لمناقرة اإلزتياجا   ةمو 
المنمما   التاديا  داخو 
المجم   آلية العمو ل فترا 

المقب ة

آذال 20
2019

/ العرا  
بغداد

دةق لنا زسي  ةبد
ظجتمع 

إجتماع

تنسيق  د لي بدةق ظ إجتماع
IOM  بي  المنمما   إدالا
ة ل ناحزي  لمناقرحيونةظجم  

 ةمو المنمما  اإلزتياجا 
 التاديا  داخو المجم   آلية 

العمو ل فترا المقب ة



آذال 21
2019

دةق لنا زسي  ةبدبغداد/ العرا  
ظجتمع 

إجتماع

إجتماع تنسيق  د لي بدةق ظ 
IOM  بي  المنمما   إدالا ظجم

حيونة ل ناحزي  لمناقرة 
اإلزتياجا   ةمو المنمما  
 التاديا  داخو المجم   آلية 

العمو ل فترا المقب ة

آذال 22
2019

هابري  خرا  بغداد/ العرا  
كياا 

بازاة 
إجتماةية

إجتماع

تنسيق  د لي بدةق ظ إجتماع
IOM بي  المنمما   إدالا ظجم

ل ناحزي  لمناقرة حيونة
 ةمو المنمما  اإلزتياجا 

 التاديا  داخو المجم   آلية 
العمو ل فترا المقب ة

آذال 24
2019

دةق لنا زسي  ةبدبغداد/ العرا  
ظجتمع 

إجتماع 
تاالف 

المدا عا  
ة  زقو  
اإلنسا 

زضول إجتماع لوض  خاة ةمو 
ل مدا عا     العرا  ة  زقو 

اإلنسا 

25
آذال 
/ إق يق كرداتا 2019

ألبيو

ظيديا أزمد 
شعبا  

ظنسقة 
تدليب زو  تقييق اإلزتياجا تدليبظرر ع

آذال 26
2019

/ إق يق كرداتا 
ألبيو

عدى لا د أزمد
دةق 

تدليب زو  تقييق اإلزتياجا تدليبظجتمع 

آذال 27
2019

/ إق يق كرداتا 
ألبيو

جيها  زسي  
ظامد

تدليب زو  تقييق اإلزتياجا تدليبظااظية

آذال 28
2019

/ إق يق كرداتا 
ألبيو

أ س ظكرم 
جميو

ظساةد 
تدليب زو  تقييق اإلزتياجا تدليبإدالي

آذال 29
2019

/ إق يق كرداتا 
ألبيو

االا ا يما  
شابا

بازاة 
إجتماةية

اإلزتياجا تدليب زو  تقييق تدليب



آذال 30
2019

/إق يق كرداتا  
ألبيو

برناديت
شعياأاايفا 

ظديرا 
تدليب زو  تقييق تدليبظرر ع

اإلزتياجا 

آذال 31
2019

بغداد/ العرا  
دةاء  ال  

ةبد الاميد

ظديرا 
بيالظرر ع

) زضول باحال تات شعال 
لمسا  هانعا  الاياا 
(   التعاي  الس م  
بمناابة يوم المرأا 

العالم 

آذال 32
2019

عبة ظاس  بغداد/ العرا  
زس 

ظنسقة 
بيالظرر ع

) زضول باحال تات شعال 
لمسا  هانعا  الاياا 
(   التعاي  الس م  
بمناابة يوم المرأا 

العالم 

آذال 33
2019

/إق يق كرداتا  
ألبيو

أ س ظكرم

جميو

ظساةد 
تدليب زو  كتابة تدليبإدالي

المرالي 

آذال 34
2019

/إق يق كرداتا  
ألبيو

االا ا يما  
شابا

بازاة 
تدليب زو  كتابة تدليبإجتماةية

المرالي 

آذال 35
2019

/إق يق كرداتا  
ألبيو

برناديت
شعياأاايفا 

ظديرا 
تدليب زو  كتابة تدليبظرر ع

المرالي 

آذال 36
2019

/إق يق كرداتا  
ألبيو

ظيديا أزمد 
شعبا 

ظنسقة 
تدليب زو  كتابة تدليبظرر ع

المرالي 

آذال 37
2019

/إق يق كرداتا  
عدى لا د أزمدألبيو

دةق 
تدليب زو  كتابة تدليبظجتمع 

المرالي 

آذال 38
2019

/إق يق كرداتا  
ألبيو

جيها  زسي  
تدليب زو  كتابة تدليبظااظيةظامد

المرالي 

آذال 39
2019

ظتابعة لؤى بديوي زميابغداد/ العرا  
بيال تقييق

زضول بيال ضم  المؤتمر
الخال بيوم المرأا 

العالم 

آذال 40
2019

ليق هازب بغداد/ العرا  
جابر

ظتابعة 
وم بمناابة اليأزتفآليةأزتفآلية تقييق

العالم  ل مرأا



آذال 41
2019

ند ا ظتابعة  تقييقلؤى بديوي زميابغداد/ العرا  
زوالية

زضول ند ا زوالية 
زو   ض  النساء 
المتأثرا  بالنياةا 
ظ  المكونا  

( األق يا )األهي ة 
 د لعا    بناء 

السالم

آذال 42
2019

أزتفا ظتابعة  تقييقلؤى بديوي زميابغداد/ العرا  

زضول أزتفا  بيوم
المرأا العالم  ظ  
قبو ظنممة الهجرا 

الد لية

آذال 43
2019

تدليب زو  تقييقتدليببازاة إجتماةيةةودي ةاد  عي فابغداد/ العرا  
اإلزتياجا 

آذال 44
2019

ظوظفة ظتابعة  ليق هازب جابربغداد/ العرا  
تدليب زو  تقييقتدليبتقييق

اإلزتياجا 

آذال 45
2019

ظوظفة ظتابعة  لؤى بديوي زميابغداد/ العرا  
تدليب زو  تقييقتدليبتقييق

اإلزتياجا 

آذال 46
2019

تدليب زو  تقييقتدليبإدالا زالةحينب قااق خ فبغداد/ العرا  
اإلزتياجا 

آذال 47
2019

تدليب زو  تقييقتدليبلوجست ظر ج لاض  ظامردبغداد/ العرا  
اإلزتياجا 

آذال 48
2019

ظديرا الموالد لزمة اعد ظامردبغداد/ العرا  
تدليب زو  تقييقتدليبالبررية

اإلزتياجا 

آذال 49
2019

تدليب زو  تقييقتدليببازاة إجتماةيةدةاء شاكر زماديبغداد/ العرا  
اإلزتياجا 

آذال 50
2019

تدليب زو  تقييقتدليبإدالا زالةظينة لةد زسي بغداد/ العرا  
اإلزتياجا 

آذال 51
2019

عديو ةبد الرحا  بغداد/ العرا  
تدليب زو  تقييقتدليبظااظية رزا 

اإلزتياجا 

آذال 52
2019

تدليب زو  تقييقتدليبظااظيةظنى ظاس  ضمدبغداد/ العرا  
اإلزتياجا 



آذال 53
2019

ظنسقة لشا خالد ز و بغداد/ العرا  
تدليب زو  تقييق تدليبظرر ع

اإلزتياجا 

آذال 54
2019

ظديرا ظيسو  نجق ةبد اهللبغداد/ العرا  
تدليب زو  تقييق تدليبظرر ع

اإلزتياجا 

آذال 55
2019

إق يق كرداتا 
ظتابعة ليق هازب جابرالبيو/ 

تدليب تقييق

تدليب زو  التخايا
ر اإلاتراتيج   تاوي

ظقترح المرر ع بدةوا
ظ  المعهد الجمهولي 

الد ل 

آذال 56
2019

إق يق كرداتا 
ظساةد أ س ظكرم جميوالبيو/ 

ظ   GBVتدليب زو تدليبإدالي
NPAقبو ظنممة 

آذال 57
2019

إق يق كرداتا 
دةق عدى لا د أزمدالس يمانية/ 

ظؤتمرظجتمع 
زضول ظؤتمر زو  
األظ    السالم الد ل 
ل مم كة المتادا

آذال 58
2019

ظنسقة ةمر أزمدعال بير  / لبنا  
ظرر ع

ة  لشة تدليبي
ل مدلبا 

 لشة تدليبية 
   ظجا  ل مدلبا  

  النساء   السالم األظن
ةقد  ظ  قبو الت  

CTRDA  WLP

آذال 59
2019

ليق هازب جابربغداد/ العرا  
ظوظفة 
ظتابعة   
تقييق

تدليب زو  كتابة تدليب
المرالي 

آذال 60
2019

تدليب زو  كتابة تدليبلوجست ظر ج لاض  ظامردبغداد/ العرا  
المرالي 

آذال 61
2019

ظنسقة عبة ظاس  زس بغداد/ العرا  
تدليب زو  كتابة تدليبظرر ع

المرالي 

آذال 62
2019

تدليب زو  كتابة تدليبظترجمةجنا  زسي  ة  بغداد/ العرا  
المرالي 

آذال 63
2019

تدليب زو  كتابة تدليبظااابةإيالف خالد ظامودبغداد/ العرا  
المرالي 

آذال 64
2019

ظامرد ةبد ة   بغداد/ العرا  
ظع ى

ظدير 
العم يا  
األقدم

تدليب زو  كتابة تدليب
المرالي 



65
17-

19/3/20
19

بازاة ةودي ةاد  عي فابغداد/ العرا  
تدليب زو  كتابة تدليبإجتماةية

المرالي 

آذال 66
2019

ظديرا ظيسو  نجق ةبد اهللبغداد/ العرا  
تدليب زو  كتابة تدليبظرر ع

المرالي 

آذال 67
2019

ظنسقة لشا خالد ز و بغداد/ العرا  
تدليب زو  كتابة تدليبظرر ع

المرالي 

آذال 68
2019

لزمد اعد ظامردبغداد/ العرا  
ظديرا 
الموالد 
البررية

تدليب زو  كتابة تدليب
المرالي 

آذال 69
2019

تدليب زو  كتابة تدليبظااظيةظنى ظاس  ضمدبغداد/ العرا  
المرالي 

آذال 70
2019

تدليب زو  كتابة تدليبظااابةدانية اعيد ةباسبغداد/ العرا  
المرالي 

آذال 71
2019

/ إق يق كرداتا 
دعوك

إدالا براء امير زسي 
إجتماع ظ  ظنمما  إجتماعزالة

حير الاكوظية

آذال 72
2019

/ إق يق كرداتا 
إجتماع ظ  ظنمما  إجتماعظااظيةجيها  زسي  ظامددعوك

حير الاكوظية

آذال 73
2019

ظتابعة ليق هازب جابر بغداد/ العرا  
م ظعرض بمناابة اليوظعرض  تقييق 

العالم  ل مرأا 

آذال 74
2019

 لشة ظااظيةظنى ظاس  ضمدبغداد/ العرا  
تدليبية

زضول  لشة تدليبية 
بخصول ظوضوع إدالا
الاالة  العنف المبن 
ة ى النوع ا جتماة 

آذال 75
2019

إدالا حسق ظا  لشيدبغداد/ العرا  
زالة

 لشة 
تدليبية

زضول  لشة تدليبية 
بخصول ظوضوع إدالا 
الاالة  العنف المبن  
ة ى النوع ا جتماة 

آذال 76
2019

بازاة كياا هابري  خرا  بغداد/ العرا  
إجتماةية

 لشة 
تدليبية

زضول  لشة تدليبية 
بخصول ظوضوع إدالا 
الاالة  العنف المبن  
ة ى النوع ا جتماة 

نيسا 77
ظتابعة ليق هازب جابربغداد/ العرا  2019

 تقييق
 لشة 
ترا لية

زضول  لشة  ترا لية 
ظنممة بدةوا ظ  

ظساةدا  الرعب 
(NPA)النر يج  



نيسا 78
دةق لنا زسي  ةبدبغداد/ العرا  2019

إجتماعظجتمع 

زو  تقدير إجتماعزضول 
تك فة العنف ا قتصادية  
الهدف ظ  ا جتماع عو 
الوهو  إلى قرال جماة  
زو  نوع العنف  التكاليف 
المباشرا  حير المباشرا 

أزتسابهاالت  ظ  الممك  
 المع وظا  الت  ايتق 

ة يها لتاوير اإلتفا 
الخاة الترغي ية لقياس 

تك فة العنف

نيسا 79
إدالا حسق ظا  لشيدبغداد/ العرا  2019

ند ازالة
زضول ند ا توةوية ة  
قرال ظج   األظ  الد ل  

1325

نيسا 80
إدالا حسق ظا  لشيدبغداد/ العرا  2019

ة لشة تدليبيزالة

زضول  لشة تدليبية زو   
ظجموةة العمو الوطنية 
زو  خدظا  الصاة 
–النفسية  النف  

إجتماةية

نيسا 81
ظنسقة عبة ظاس  زس بغداد/ العرا  2019

تدليب زو  إدالا د لا تدليبظرر ع
المرالي 

نيسا 82
بازاة ةودي ةاد  عي فابغداد/ العرا  2019

تدليب زو  إدالا د لا تدليبإجتماةية
المرالي 

نيسا 83
تدليب زو  إدالا د لا تدليبظااظيةظنى ظاس  ضمدبغداد/ العرا  2019

المرالي 

نيسا 84
أاايفا برناديتبغداد/ العرا  2019

شعيا
ظديرا 
تدليب زو  إدالا د لا تدليبظرر ع

المرالي 

نيسا 85
دةق عدى لا د أزمدبغداد/ العرا  2019

تدليب زو  إدالا د لا تدليبظجتمع 
المرالي 

نيسا 86
ظدير أ س ظكرم جميوبغداد/ العرا  2019

تدليب زو  إدالا د لا تدليبظرر ع
المرالي 

نيسا 87
ليق هازب جابربغداد/ العرا  2019

ظوظفة 
ظتابعة  
تقييق

تدليب زو  إدالا د لا تدليب
المرالي 



نيسا 87
تدليبقظوظفة ظتابعة   تقييليق هازب جابربغداد/ العرا  2019

تدليب زو  
إدالا د لا 
المرالي 

نيسا 88
تدليبظااابةارى ظامرد لاض بغداد/ العرا  2019

تدليب زو  
إدالا د لا 
المرالي 

نيسا 89
تدليبظديرا ظرر عجنا  زسي  ة  بغداد/ العرا  2019

تدليب زو  
إدالا د لا 
المرالي 

نيسا 90
تدليبظنسقة ظرر علشا خالد ز و بغداد/ العرا  2019

تدليب زو  
إدالا د لا 
المرالي 

نيسا 91
تدليبقظوظفة ظتابعة   تقييلؤى بديوي زميابغداد/ العرا  2019

تدليب زو  
إدالا د لا 
المرالي 

نيسا 92
تدليبظنسقة ظرر عآظنة هاد  ةاظربغداد/ العرا  2019

تدليب زو  
إدالا د لا 
المرالي 

نيسا 93
تدليبظااابةدانية اعيد ةباسبغداد/ العرا  2019

تدليب زو  
إدالا د لا 
المرالي 

نيسا 94
تدليبظديرا الموالد البرريةلزمة اعد ظامردبغداد/ العرا  2019

تدليب زو  
إدالا د لا 
المرالي 

نيسا 95
تدليبظااابةإيالف خالد ظامودبغداد/ العرا  2019

تدليب زو  
إدالا د لا 
المرالي 

نيسا 96
ظامرد ةبد ة   بغداد/ العرا  2019

تدليبظدير العم يا  األقدمظع ى
تدليب زو  
إدالا د لا 
المرالي 

نيسا 97
ظؤتمرظتابعة  تقييقليق هازب  جابربغداد/ العرا  2019

زضول ظؤتمر 
ظوا  أقاظته 
المفوضية 
يا  المستق ة الع 
لألنتخابا 

نيسا 98
2019

/إق يق كرداتا  
تدليب زو  تدليبظااظيةلانيا زكمت شاباألبيو 

إدالا الاالة

نيسا 99
2019

/إق يق كرداتا  
تدليب زو  تدليببازاة إجتماةيةااالا ا يما  شابألبيو 

إدالا الاالة



آذال 100
2019

/ إق يق كرداتا  
جج ظريق يوافألبيو 

دةق 
تدليب زو  إدالا الاالةتدليبظجتمع 

آذال 101
2019

/ إق يق كرداتا  
ظساةد أ س ظكرم جميوألبيو 

تدليب زو  إدالا الاالةتدليبإدالي

آذال 102
2019

/ إق يق كرداتا  
ألبيو 

تدليب زو  إدالا الاالةتدليبإدالا زالةبراء امير زسي 

آذال 103
2019

/ إق يق كرداتا  
بازاة د   هاد  ةالفألبيو 

تدليب زو  إدالا الاالةتدليبإجتماةية

آذال 104
2019

/ إق يق كرداتا  
تدليب زو  إدالا الاالةتدليبظااظيةجيها  زسي  ظامدألبيو 

آذال 105
2019

/ إق يق كرداتا  
دةق عدى لا د أزمددعوك 

تدليب زو  بناء السالمتدليبظجتمع 

نيسا 106
2019

/ إق يق كرداتا  
ظديرا ظامد أزمدح حا ألبيو 

تدليبظرر ع

تدليب بناء القدلا  زو  
كيفية  التعاظو ظ  

بيا  –الناجيا  
ير  تقال–ا تفاقيا  د لية 

لهد زو  انتهاكا  زقو  
ا نسا  

10
7

نيسا 
2019

/ إق يق كرداتا  
د   ةالف هاد ألبيو 

بازاة 
تدليبإجتماةية

تدليب بناء القدلا  زو  
ا  كيفية  التعاظو ظ  الناجي

–بيا  ا تفاقيا  د لية–

تقالير  لهد زو  انتهاكا 
زقو  ا نسا 

10
8

نيسا 
2019

/ إق يق كرداتا  
تدليبإدالا زالةظيديا أزمد شعبا ألبيو 

تدليب بناء القدلا  زو  
ا  كيفية  التعاظو ظ  الناجي

–بيا  ا تفاقيا  د لية–

تقالير  لهد زو  انتهاكا 
زقو  ا نسا 

نيسا 109
2019

/ إق يق كرداتا  
تدليبظااظيةجيها  زسي  ظامدألبيو 

تدليب بناء القدلا  زو  
ا  كيفية  التعاظو ظ  الناجي

–بيا  ا تفاقيا  د لية–

تقالير  لهد زو  انتهاكا 
زقو  ا نسا 

نيسا 110
2019

/ إق يق كرداتا  
ظتابعة لؤى بديوي زمياألبيو 

تدليب تقييق

اااايا  تدليب زو  
التعاظو ظ  النساء 
–الناحزا   المهجرا  

يةالد ل اإلتفاقيا الجندل



نيسا 111
2019

/إق يق كرداتا  
عدى لا د أزمدألبيو 

دةق 
تدليب زو  لهد الاا  تدليبظجتمع 

نيسا 112
2019

/إق يق كرداتا  
ظنسقة عال  ةمر أزمدألبيو 

تدليب زو  لهد الاا  تدليبظرر ع

نيسا 113
2019

/إق يق كرداتا  
ألبيو 

تدليبظديرا ظرر ععند هفاء  دي 

النوع) الجندلتدليب زو  
ا جتماة   لهد العنف 
ضد النساء  الفتيا  
(الناحزا   المهجرا  

نيسا 114
2019

/إق يق كرداتا  
ألبيو 

تدليبظااظيةلانيا زكمت شابا

النوع) الجندلتدليب زو  
ا جتماة   لهد العنف 
ضد النساء  الفتيا  
(الناحزا   المهجرا  

نيسا 115
2019

/إق يق كرداتا  
ألبيو 

بازاة ااالا ا يما  شاب
تدليبإجتماةية

النوع) الجندلتدليب زو  
ا جتماة   لهد العنف 
ضد النساء  الفتيا  
(الناحزا   المهجرا  

نيسا 116
2019

/إق يق كرداتا  
ألبيو 

داعيد هباح اعي

ظوظف    
ظرر ع  بناء 
السالم   
تمااك 
إجتماة 

تدليب

النوع) الجندلتدليب زو  
ا جتماة   لهد العنف 
ضد النساء  الفتيا  
(الناحزا   المهجرا  

نيسا 117
2019

/إق يق كرداتا  
ألبيو 

 أاايفابرناديت
تدليبظديرا ظرر عشعيا

النوع) الجندلتدليب زو  
ا جتماة   لهد العنف 
ضد النساء  الفتيا  
(الناحزا   المهجرا  

نيسا 118
2019

/إق يق كرداتا  
ألبيو 

تدليبظساةد إداليأ س ظكرم جميو

النوع) الجندلتدليب زو  
ا جتماة   لهد العنف 
ضد النساء  الفتيا  
(الناحزا   المهجرا  

نيسا 119
2019

/إق يق كرداتا  
ظوظفة دةق أنوال دانيا  ظواىألبيو 

GBVتدليبظجتمع 

نيسا 120
تدليب زو  د لا المرر عتدليبظديرا ظرر عآظنة هاد  ةاظربغداد/ العرا  2019

121
ني 
ا 
2019

تدليب زو  د لا إدالا تدليبظدير ظرر عأ س ظكرم جميوبغداد/ العرا  
المرر ع



نيسا 122
2019

/ العرا  
بغداد

برناديت
أاايفا 
شعيا

تدليب زو  د لا إدالا تدليبظديرا ظرر ع
المرر ع

نيسا 123
2019

/ العرا  
بغداد

عدى لا د 
أزمد

دةق 
تدليب زو  د لا إدالا تدليبظجتمع 

المرر ع

نيسا 124
2019

/ العرا  
بغداد

لؤى بديوي 
زميا

ظتابعة   
تدليب زو  د لا إدالا تدليبتقييق

المرر ع

آيال125
2019

/ العرا  
بغداد

لنا زسي  
ةبد

دةق 
إجتماع د ليظجتمع 

زضول إجتماع تنسيق  د لي
بي  IOMبدةق ظ  

المنمما   إدالا ظجم  
النهر ا  ل ناحزي  لمناقرة
اإلزتياجا   ةمو المنمما  
 التاديا  داخو المجم  
 ة آلية العمو ل فترا المقب

آيال126
2019

/ العرا  
بغداد

هابري  
خرا  
كياا 

بازاة 
إجتماع د ليإجتماةية

زضول إجتماع تنسيق  د لي
بي  IOMبدةق ظ  

المنمما   إدالا ظجم  
النهر ا  ل ناحزي  لمناقرة
اإلزتياجا   ةمو المنمما  
 التاديا  داخو المجم  
 ة آلية العمو ل فترا المقب

آيال127
2019

/ العرا  
بغداد

حسق ظا  
إجتماع د ليإدالا زالةلشيد

زضول إجتماع تنسيق  د لي
بي   IOMبدةق ظ  

المنمما   إدالا ظجم  حيونة  
ل ناحزي  لمناقرة 

اإلزتياجا   ةمو المنمما  
 التاديا  داخو المجم  
 ة آلية العمو ل فترا المقب

آيال128
2019

/ العرا  
بغداد

هابري  
خرا  
كياا 

بازاة 
إجتماعإجتماةية

زضول ا جتماع الخال 
بمجموةة العمو ة ى العنف 
لمناقرة آلية ةمو ظسال 
اإلزالة بي  المنمما  

 التادياا  الجديدا ل عمو
ظ   ض  UNFPAبدةق ظ  

خاة ةمو

آيال129
2019

/ العرا  
بغداد

حسق ظا  
إجتماعإدالا زالةلشيد

ال جنة إجتماعزضول 
سية التنسيقية ل صاة النف

 اإلاناد النفس  بدةق ظ 
 حالا الصاة



آيال129
حسق ظا  بغداد/ العرا  2019

إجتماعإدالا زالةلشيد

زضول إجتماع ال جنة 
فسية التنسيقية ل صاة الن

   اإلاناد النفس  بدةق ظ
 حالا الصاة

آيال130
ظنى ظاس  بغداد/ العرا  2019

إجتماع د ليظااظيةضمد

زضول إجتماع تنسيق  
بي  IOMد لي بدةق ظ  

المنمما   إدالا ظجم  
ة النهر ا  ل ناحزي  لمناقر
اإلزتياجا   ةمو 

المنمما   التاديا  داخو
را المجم   آلية العمو ل فت

المقب ة

آيال131
لؤى بديوي بغداد/ العرا  2019

زميا
ظتابعة 
 تقييق

إ تتاح 
ظعرض 
شخص 

  إ تتاح المعرض الرخص
  ل فنا  الكاليكاتيري ة 
المند  ي ة ى قاةة 

الوااا     الدال العراقية
لألحياء

آيال132
دةاء  ال   ةبد بغداد/ العرا  2019

الاميد
ظديرا 
إجتماعظرر ع

إجتماع لمناقرة تقييق 
ةمو ةينة ظ  النساء ضم 

الصاة  التع يق ) ظجا  
( اليلاةة 

آيال133
2019

/إق يق كرداتا  
ألبيو 

أ س ظكرم 
جميو

تدليب زو  المعايير تدليبظدير ظرر ع
األاااية اإلنسانية

آيال134
2019

/إق يق كرداتا  
ألبيو 

ظريق يواف 
جج 

دةق 
تدليب زو  المعايير تدليبظجتمع 

األاااية اإلنسانية

آيال135
2019

/إق يق كرداتا  
ألبيو 

االا ا يما  
شابا

بازاة 
تدليب زو  المعايير تدليبإجتماةية

األاااية اإلنسانية

آيال136
2019

/إق يق كرداتا  
ألبيو 

أ ليفيا دانيا 
ظواى

ظوظفة دةق 
تدليب زو  المعايير تدليبظجتمع 

األاااية اإلنسانية

آيال137
2019

/إق يق كرداتا  
ألبيو 

اعيد هباح 
اعيد

ظوظف بناء 
االم   
تمااك 
إجتماة 

تدليب زو  المعايير تدليب
األاااية اإلنسانية

آيال138
2019

/إق يق كرداتا  
ألبيو 

أ س ظكرم 
جميو

تدليب زو  النه  القاتق تدليبظدير ظرر ع
ة ى الاقو 

آيال139
2019

/إق يق كرداتا  
ألبيو 

ظريق يواف 
جج 

دةق 
تدليب زو  النه  القاتق تدليبظجتمع 

ة ى الاقو 



آيال139
2019

إق يق كرداتا 
تدليب زو  النه  تدليبدةق ظجتمع ظريق يواف جج ألبيو / 

القاتق ة ى الاقو 

آيال140
2019

إق يق كرداتا 
بازاة ااالا ا يما  شابألبيو / 

تدليب زو  النه  تدليبإجتماةية
القاتق ة ى الاقو 

آيال141
2019

إق يق كرداتا 
ألبيو / 

أ ليفيا دانيا  
ظواى

ظوظفة دةق 
تدليب زو  النه  تدليبظجتمع 

القاتق ة ى الاقو 

آيال142
2019

إق يق كرداتا 
داعيد هباح اعيألبيو / 

ظوظف ضم  
ظرر ع  بناء 
السالم   
تمااك 
إجتماة 

تدليب زو  النه  تدليب
القاتق ة ى الاقو 

آيال143
2019

إق يق كرداتا 
ظوظفة دةق اال  طال  جميوألبيو / 

تدليب زو  النه  تدليبظجتمع 
القاتق ة ى الاقو 

زييرا 144
ظديرا الموالد لزمة اعد ظامردبغداد/ العرا  2019

ةتدليب إدالا ظؤاساتيتدليبالبررية

زييرا 145
ظوظفة ظتابعةليق هازب جابربغداد/ العرا  2019

ةتدليب إدالا ظؤاساتيتدليب  تقييق

زييرا 146
ظوظفة ظتابعةلؤى بديوي زميابغداد/ العرا  2019

ةتدليب إدالا ظؤاساتيتدليب  تقييق

زييرا 147
ةتدليب إدالا ظؤاساتيتدليبظااابةارى ظامرد لاض بغداد/ العرا  2019

زييرا 148
ةتدليب إدالا ظؤاساتيتدليبظنسقة ظرر ععبة ظاس  زس بغداد/ العرا  2019

زييرا 149
2019

إق يق كرداتا 
 لشة ق ظتابعة  تقييليق هازب البيو/ 

ة تدليبي

 لشة تدليبية زو  
ة أبتكال أد ا  تع يمي

ظدنية ظافيا   ج ابة 
ظ  المعهد الجمهولي 

الد ل  

زييرا 150
ظؤتمرظديرا ظرر عآظنة هاد  ةاظربغداد/ العرا  2019

زضول ظؤتمر ختاظ  
لمرر ع ل معهد 

العراق 

زييرا 151
2019

قر  / الامدانية
قوش

تدليب زو  الامايةتدليبظدير ظرر عأ س ظكرم جميو

زييرا 152
2019

قر  / الامدانية
قوش

تدليب زو  الامايةتدليبدةق ظجتمع ظريق يواف جج 



زييرا 153
2019

/  الامدانية
قر  قوش

تدليب زو  الامايةتدليببازاة إجتماةيةاالا ا يما  شابا

زييرا 154
2019

/  الامدانية
قر  قوش

ظوظفة دةق ىأ ليفيا دانيا  ظوا
تدليب زو  الامايةتدليبظجتمع 

زييرا 155
2019

/  الامدانية
اعيد هباح اعيدقر  قوش

ظوظف ضم  
ظرر ع بناء 
السالم   
تمااك 
إجتماة 

تدليب زو  الامايةتدليب

زييرا 156
2019

/  الامدانية
قر  قوش

أاايفا برناديت
شعيا

تدليب زو  الامايةتدليبظديرا ظرر ع

زييرا 157
2019

/  الامدانية
قر  قوش

تدليب زو  الامايةتدليبدةق ظجتمع عدى لا د أزمد

زييرا 158
2019

/  الامدانية
قر  قوش

تدليب زو  الامايةتدليبظنسقة ظرر عةمر أزمدعال 

زييرا 159
2019

/  الامدانية
تدليب زو  الامايةتدليبظديرا ظرر عظامد أزمدح حا قر  قوش

زييرا 160
2019

/  الامدانية
تدليب زو  الامايةتدليبأنوال دانيا  ظواىقر  قوش

زييرا 161
2019

/  الامدانية
اال  طال  جميوقر  قوش

ظوظفة دةق 
تدليب زو  الامايةتدليبظجتمع 

زييرا 162
2019

إق يق 
/  كرداتا  
ألبيو  

تدليبظديرا ظرر عآظنة هاد  ةاظر
تدليب زو  كتابة 
المرالي   اإلاتداظة

NPAظ  قبو ظنممة 

زييرا 163
2019

إق يق 
/  كرداتا  
ألبيو  

تدليبظديرا ظرر عآظنة هاد  ةاظر

تدليب زو  العنف 
القاتق ة ى النوع 

جمعية /ا جتماة 
نساء بغداد



164
زييرا 
إجتماعإدالا زالةحسق ظا  لشيدبغداد/ العرا  2019

زضول ا جتماع  الخال 
بمجموةة العمو ة ى العنف 
لمناقرة آلية ةمو ظسال 
اإلزالة بي  المنمما  

 التادياا  الجديدا ل عمو
ظ   ض  UNFPAبدةق ظ  

خاة ةمو

تموح165
2019

/إق يق كرداتا  
ألبيو  

اجى  ةد ةبد 
الرحا 

ظنسقة 
تدليبظرر ع

زضول تدليب زو  
ق إاتراتيجيا  العنف القات

ة ى أااس النوع ا جتماة 

تموح166
2019

/إق يق كرداتا  
ألبيو  

ظنسقة ةمر أزمدعال 
تدليب زو  بناء القدلا تدليبظرر ع

تموح167
2019

/إق يق كرداتا  
عدى لا د أزمددعوك  

دةق 
تدليب زو  بناء السالمتدليبظجتمع 

تموح168
2019

/إق يق كرداتا  
ألبيو  

ا أاايفبرناديت
شعيا

ظديرا 
ظرر ع

تدليب

دةوا  ظنمما  المجتم  
ر المدن     العرا  برأ  جب
الضرل ل ناجيا  ظ  العنف 
الجنس  المرتبا بالنياةا 

ظ  قبو ظنممة
( IOM)

تموح169
2019

/إق يق كرداتا  
ألبيو  

ا أاايفبرناديت
شعيا

ظديرا 
تدليبظرر ع

إجتماع ترا لي زو  
اإلنجاحا    الخاا 

UNFPAالمستقب ية ظ  

تموح170
2019

قرا / الامدانية 
بازاة ااالا ا يما  شابقوش

ظ   MHPSSتدليب زو  تدليبإجتماةية
IOMقبو ظنممة 

تموح171
ظتابعة ليق هازببغداد/ العرا  2019

 تقييق
ج سة 
نقاشية

ج سة نقاشية ليوم  ازد 
UNFPAبالتعا   ظ  

تموح172
2019

قرا / الامدانية 
بازاة ااالا ا يما  شابقوش

تدليبإجتماةية
تدليب زو  تا يو ظن  
و النياع   بناء السالم ظ  قب

IOMظنممة 

تموح173
بغداد/ العرا  2019

دةاء  ال   ةبد 
الاميد

ظديرا 
ظعرض ظرر ع

توظيف

زضول ظعرض التوظيف ال ي
نف ته جمعية أيادي الرزمة 

ا /ل رباب



آب173
بغداد/ العرا  2019

دةاء  ال   ةبد 
الاميد

ظديرا 
ظعرض ظرر ع

توظيف

زضول ظعرض التوظيف 
ال ي نف ته جمعية أيادي 

ا /الرزمة ل رباب

آب174
ظنسقة عبة ظاس  زس بغداد/ العرا  2019

ظرر ع
ظعرض 
توظيف

زضول ظعرض التوظيف 
ال ي نف ته جمعية أيادي 

ا /الرزمة ل رباب

آب175
دةاء  ال   ةبد بغداد/ العرا  2019

الاميد
ظديرا 
إجتماعظرر ع

زضول إجتماع ظ  البنك 
الد ل  زو  أعداف الخاة 

الخمسية القادظة

آب176
تدليب زو  ا دالا الماليةتدليبظااابةدانية اعيد ةباسبغداد/ العرا  2019

آب177
تدليب زو  ا دالا الماليةتدليبظااابةارى ظامرد لاض بغداد/ العرا  2019

آب178
تدليب زو  ا دالا الماليةتدليبظااابةإيالف خالد ظامودبغداد/ العرا  2019

آب179
2019

/إق يق كرداتا  
ظديرا لشا خالد ز و  ألبيو 

ظرر ع 

إجتماع
أناال 
المرر ع 

ظناقرة خاة ا ناال  ظ 
الجهة الماناة 

آب180
ظامرد ةبد ة   بغداد/ العرا  2019

ظع ى

ظدير 
العم يا 
األقدم

تدليب زو  ا دالا الماليةتدليب

آب181
أظي  زيد امير نيسا  بغداد/ العرا  2019

تدليب زو  ا دالا الماليةتدليبهند  

آب182
لزمة اعد ظامردبغداد/ العرا  2019

ظديرا 
الموالد 
البررية

تدليب زو  ا دالا الماليةتدليب

أي و 183
ظتابعة ليق هازببغداد/ العرا  2020

 تقييق
 لشة 
تدليبية

 لشة تدليبية  بخصول
التاضيرا  النهاتية 
ألطال  ظرر ع التوةية 

ظ  2020األنتخابية لسنة 
المعهد الجمهولي الد ل 

أي و 184
2020

/  بغداد / العرا  
يةالسفالا البرياان

دةاء  ال   ةبد 
الاميد

ظديرا 
إجتماعظرر ع

و لتقييق ةمإجتماعزضول 
الاكوظة العراقية ضم  

1325قرال 



أي و 185
2020

/ إق يق كرداتا  
ظنسق لد ح أياد امكو دعوك

إجتماعظيدان 
إجتماع زو  األظول 
المالية  ظ  قبو 

IOMظنممة 

أي و 186
2020

/ إق يق كرداتا  
ظااسارى ظامد لاض دعوك

إجتماعبة
إجتماع زو  األظول 
المالية  ظ  قبو 

IOMظنممة 

أي و 187
ظتابعةليق هازب جابرةما / األلد  2020

إجتماع ق تقيي
إجتماع تاالف 
اإلق يم  لألتجال

بالبرر

أي و 188
ظنسق لد ح أياد امكو قرا قوش/ الامدانية 2020

الموالد البرريةتدليبظيدان 

أي و 189
2020

/ إق يق كرداتا  
ظديرا ااايفا برناديتألبيو 

تدليب زو  تدليبظرر ع
يق  المتابعة  التقي

أي و 190
2020

/ إق يق كرداتا  
ليندا ةصامألبيو 

دةق 
ظجتم 
ي

تدليب
تدليب زو  
المتابعة 
 التقييق  

أي و 191
2020

/ إق يق كرداتا  
ألبيو 

بازاة ا ليفيا دانيا 
إجتماع
ية

تدليب
تدليب زو  
المتابعة 
 التقييق  

أي و 192
2020

/ إق يق كرداتا  
ألبيو 

بازاة ظوج  رعاد
إجتماع
ية

تدليب
تدليب زو  
المتابعة 
 التقييق  

أي و 193
2020

/  بغداد / العرا  
ظديرا دةاء  ال   ةبد الاميدةالسفالا البريااني

إجتماعظرر ع

زضول إجتماع 
ثان  ظ  البنك 
الد ل  زو  
أعداف الخاة 
الخمسية القادظة

194
ترري  
األ  
2020

ظدير أ س ظكرم جميوقرا قوش/ الامدانية 
تدليبظرر ع

تدليب زو  
التمااك 
ا جتماة 

195
ترري  
األ  
2020

ا ليفياقرا قوش/ الامدانية 
دانيا 

بازاة 
إجتماع
ية

تدليب
تدليب زو  
التمااك 
ا جتماة 

196
ترري 
األ  
2020

قرا / الامدانية 
االا ا يما  شاباقوش

بازاة
إجتما
ةية 

تدليب

تدليب زو  
العنف المبن  

ة ى اااس النوع 
ا جتماة   

 زماية األطفا  
رظ  ا تجال بالبر



ترري  الاان 197
2019

قرا / الامدانية 
قوش

االا ا يما  
شابا

بازاة 
تدليب زو  كيفية تدليبإجتماةية 

كسب ابو العي 

ترري  الاان 198
2019

  إق يق كرداتا
ألبيو / 

برناديت 
تدليب زو  إدالا تدليبظديرا ظرر عااايفا 

GBVالاالة 

ترري  الاان 199
2019

  إق يق كرداتا
ألبيو / 

تدليب زو  إدالا تدليبدةق ظجتمع ليندا ةصام
GBVالاالة 

ترري  الاان 200
2019

  إق يق كرداتا
ألبيو / 

بازاة ا ليفيا دانيا 
تدليب زو  إدالا تدليبإجتماةية

GBVالاالة 

ترري  الاان 201
2019

  إق يق كرداتا
ألبيو / 

بازاة ظوج  رعاد
تدليب زو  إدالا تدليبإجتماةية

GBVالاالة 

ترري  الاان 202
2019

ا  إق يق كردات
ظديرا ظرر ع لشا خالد ز و  ألبيو / 

 لشة 
تدليب
ية 

زو  ظهالا  الاوال 
الفعا   زو 
النياةا  

كانو  األ  203
2019

  إق يق كرداتا
ألبيو / 

برناديت 
تدليب زو  تدليبظديرا ظرر عااايفا 

GBVMIS

كانو  األ  204
2019

  إق يق كرداتا
ألبيو / 

تدليبدةق ظجتمع ليندا ةصام

تدليب زو  
GBVMIS

نمام إدالا ظع وظا  
العنف القاتق ة ى 
النوع ا جتماة 

كانو  األ  205
2019

  إق يق كرداتا
ألبيو / 

بازاة ا ليفيا دانيا 
تدليبإجتماةية

تدليب زو  
GBVMIS 

نمام إدالا ظع وظا  
العنف القاتق ة ى 
النوع ا جتماة 

كانو  األ  206
2019

  إق يق كرداتا
ألبيو / 

بازاة ظوج  رعاد
تدليبإجتماةية

تدليب زو    
GBVMIS

نمام إدالا ظع وظا  
العنف القاتق ة ى 
النوع ا جتماة 

20
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كانو  األ  
2019

إق يق 
/  كرداتا  
ألبيو 

بازاة ظوج  رعاد
إجتماةية

تدلي
ب

  كيفية التعاظو ظ
الناجيا  ظ  
العنف الجنس 



كانو  األ  208
2019

إق يق كرداتا 
ا يمانية / 

لشا خالد 
ز و  

ظديرا 
زو  التمكي   لشة تدليبيةظرر ع 

السياا  ل مرأا 

كانو  األ  209
2019

إق يق كرداتا 
ألبيو / 

لشا خالد 
ز و  

ظديرا 
ظرر ع 

أحال  إجتماع
المرر ع 

ظناقرة التقالير 
الختاظية ظ  الجهة 

الماناة 

هول ظ  ضم  الفعاليا    المؤتمرا  الخاهة
2019بجمعية نساء بغداد لسنة 
























