
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

بغذداد  يسعدني أن يتم تقدير الجهود التي بذللته  عذز يعتيتذي اليعيفذي مذي  نعتذ  نسذ   

الالتذي اشذعر   2004 نعتتنذ  مذي حريذران    تأسذت العدامع  عن حقوق النذرأ  العنذل    كن شط 

لحقذوق  جلتذتم تكرينذي عذن  بذك عركذر الخ ذت  لهذ  خر الكبتر اننذي كنذا احذدل الناسسذ    ب لف

تكريني لن اعتبره نه ي  لنض لي التتويج  له الإنن  هو عسااللت  كبتر  الستنرار النض ل   االنس ن

الالعنذذك بجهذذد العةذذ بر  لنكنذذك بنذذ  نذذاعن بذذه عذذن القذذتم اةس سذذت  مذذي  ذذوهر مكذذر  حقذذوق 

 ." اإلنس نت  الالنس الا  اإلنس ن " الكراع 

 

 لتر  نتس ن حتدال النهندس 

 رفتس   نعت  نس   بغداد                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الن خص التنفتلي 

 لجهود العنك اعض   العضوا  الهتئ  اإلداري  الالك در الع عك مي  نعت  نس   بغداد  
ً
استنرارا

 عذذز عتط بذذ   الاحتت  ذذ   النجتنذذز ب ذذور  ل البتطذذويرهم ن  النسذذتنر
ً
ننهجتذذ  العنذذك  تن شذذت 

لخذدع   ل فئذ   النسذتهدم    لتقذديم اع ع  الالنس   ب ور  خ ص  الهو السذبتك الذلي يقودهذ

 ل جهود التي بلله  مريق عنك  نعت  نس   بغداد بدعم الاشذرا  
ً
ب التج ه الس تم   الاستكن ال

الحذذذل الذذذوامر مذذذي تنفتذذذل  عةذذذ ريز إنسذذذ نت   2020  مادار  الجنعتذذذ  مقذذذد كذذذ ن لهذذذ   خذذذيل عذذذ

لخذذدع   أبذذري ت ذ  اسذ عد  الحققذذا خدعذ  مع تذذ  ل نسذ   الالفتتذذ   الالنجتنذز بةذذكك عذ م  ال

تقذذديم الذذدعم الاالرشذذ د النفسذذي   اال تنذذ عي الالقذذ نوني ل نسذذ   الالفتتذذ    البنذذ    ذذدراتهن 

 الأن االستهدا  تنتر ب لتنوع ال
ً
م اال ت  ر ع ى مئ  أال عكون عدالنعرمت  العه راتهن خ وص 

ن ذر ععتن أذ شنك الفتت   الي ئ   الالن يح   العذن النجتنذز النضذتم كنذ  شذنك الذلكور كع

كنن صرين لقضذ ي  أشذراا النسذ    عس ندتهمالة ك كسب  النرأ ل حد عن العنم ضد اس سي  

ييذز سذي  توالى تقديم الدعم ال حي عن طريق  ب إلض م    مي عن ت  صنز القرار الالقت د 

 عذز ايعذ  كومتذد الكراع  التي تحتوي ع ى ا
ً
عذن هذلا الننط ذق نفذل   19لعد  ال ذحت  تراعنذ 

ني  ال حت  التوعوي  شن ا التو ته   الاالرش دا  حول النن رس   يد عن الحالجنعت  العد

الذى اصذدار عطويذ   توعويذ  بهذلا الخ ذو    ب إلض م ال حتح  الالو  ي  عن الفترالس الآث ره  

 .م الث فقت  ذا  ص  ميالا

 ب لتنف
ً
 ا رافتذذ  عترابطذذ 

ً
تذذل  ذذدم الاليال مريذذق عنذذك الجنعتذذ  ضذذنن النةذذ ريز النتعذذدد  تس سذذي

ينطبذذذق ع ذذذى الا عتذذذ  عنذذذك الجنعتذذذ  الصذذذت    نج ح تهذذذ  التخطذذذي    بعذذذ  الالتقتذذذتم الأداالالنت

نذذذز   كنذذذ  تنتذذذر  الننهجتذذذ  النتبعذذذ  مذذذي التنفتذذذل اشذذذراا النجتاخف   تهذذذ   البكذذذك شذذذف مت 

الن عذذذز عتطذذوعتن ا  عذذذن العاسسذذ ته الهتئ تذذذه الحكوعتذذ  الالجهذذذ    تذذر الحكوعتذذذ  الب لتعذذ 

براعجهذذ  ال عراكذذر  ال ذذد تنكنذذا الجنعتذذ   عذذن خذذيل  هذذ   ذاتالنجتنعذذ   التذذي تت قذذى الخذذدع 

االسذذتن ع الاالرشذذ د النفسذذي الاال تنذذ عي الالقذذ نوني ل نسذذ   الت بعذذ  لهذذ  عذذن تقذذديم التو تذذه 

التحدي   التي  تعذ ني عنهذ  النسذ   الالفتتذ    الالضذز ت ذور الا عذي   الاله د  لحك النةكي

ره  النتخ ص  ال دراته  البنذ  يتوامذق عذز  دنن اهدا  البراعج الجنعت  الكضل ح ول الننكن   



 

 

 

 

 

 

شذذخص  عذذن النجتنذذز ع ذذى خذذدع   الجنعتذذ  عذذن بتذذنهم  1,559,891 رؤيتهذذ  الرسذذ لته  ح ذذك

 .ر ك776,721نس   ال 783,170

مذذي وذذرال  صذذعب  مذذي عنذذ طق  عتنتذذر   تعنذذك  غذذداد  نعتذذ  انسذذ نت   بالكذذون  نعتذذ  نسذذ

وذذك وذذرال  الالضذذز ست سذذي  تذذر  ي غرامتذذ  عخت فذذ   السذذتن  اننذذ  نعذذتق مذذي العذذراق   مذذ

إنسذذذ نت   ديذذذد   تسذذعى   هذذذد  لتوسذذذتز عهنتهذذ  اإلنسذذذ نت  التذذذومتر خذذدع   عسذذتقر  مهنهذذذ 

 .النستضعف  العتنوع  ل فئ  

االنسذ نت  الهذلا عذ   بتذومتر الخذدع  بغذداد   نعت  نس      هتمت  2004العنل التأست  مي ع م  

 خذذيل تقذذدينه  ا ذذي عذذنعر النجتنعذذي طتبذذ  مذذي الوسذذ  ال عتنتذذر  السذذنع أكسذذبه  عك نذذ  

عجنوعذ  الاسذذع  عذذن  اإلنسذذ نت  كتذذومترلخذدع   ع لتذذ  الجذود  الذا  شذذنولت  مذذي تذدخيته  

  ب إلضذذذ م  إلذذذى نةذذذر القذذذتم ق متذذذالنسذذذ ند  النفسذذذت  الاال تن عتذذذ  الالق نونتذذذ  الال ذذذحت  الالة

  الداللت .ون الالنواثتق اإلنس نت  الالنب دئ اةس ست  التي تتوامق عز الق ن

 2020نقدع  عن  بك  نعت  نس   بغداد مي    ال الخدع

  2020ع م  تم تقديم العديد عن الخدع   خيل  
ً
عن خيل تنفتل العديد عن االنةط  الكترالنت 

 :19كومتد  بسبب أيع  تن عي ك االب الستع ن  بوس فك التواص

بنذذ    ذذدرا    ا تن عذذ   عذذرالدي خذذدع     عذذاتنرا   خذذدع    التذذدريب  الرش توعتذذ   .1

نجذم  دهذوا  بغذداد مذي عم النفسي الاالرش د النفسي   اال تنذ عي الالقذ نوني الد

بذذذذذدعم عذذذذذن النبذذذذذ در  النسذذذذذوي   2048الكذذذذذربي  العذذذذذدد الك ذذذذذي ل فئذذذذذ  النسذذذذذتهدم  

  .ر ك( 222ال اعرأ  1821ز االالرعتوسطت  بوا 

عن النعهد الجنهذوري العذدد  البدعماتنرا    تدريب   مي بغداد   س   توعت    ع .2

 . ر  ل 89نس   ال 599عنهم  688ا  نستفتدين  الك ي ل 

مذذي بغذذداد بذذدعم عذذن ال ذذندالق العذذ لني ل نذذرأ  العذذدد الك ذذي  اليذذن( )االنا تن عذذ    .3

 .42الر  ل  144نس    186ا  ل نستفتدين  



 

 

 

 

 

 

  النوصذذك  عح مظذذ  نتنذذولدعذذم ا تنذذ عي مذذي   تدريبتذذ      سذذ   توعتذذ  ا  دالر  .4

 1648عذدد النسذ    1781ي العدد الك ذيالةعب النراليج عنظن  عس عدا بدعم عن  

 .133 الالر  ل

انت ج اميم توعوي    ا تن ع   نق شت    تدريب   التنكتن الست سي ل نس    عاتنرا   .5

الك ذذذذذي  راليجذذذذذي العذذذذذددالةذذذذذعب الن عدا عسذذذذذ  عذذذذذن عنظنذذذذذ مذذذذذي بغذذذذذداد بذذذذذدعم 

 .775736 الالر  ل 776198النس   عدد 1551934

عذذذن االتحذذذ د  سذذذتجي بذذذدعمعركذذذر  دهذذذوا       سذذذ   مذذذي عح مظذذذ  تدريبتذذذ دالرا   .6

   .ر ك 14ال 21عدد النس    35ال وثري الع لني العدد الك ي 

م عذن  ذر   ذوش بذدع الحندانت  مي ا تن عي  ض   -  س   توعت    دعم نفسي  .7

 .150الالنس    250عدد الر  ل  400م ند العدد الك ي عنظن  تتر 

نةذذ ا النقذذد عق بذذك العنذذك   ا تنذذ عي ال ذذ نوني     سذذ   توعتذذ     دعذذم نفسذذي .8

تذدريب   التنكذتن اال ت ذ دي الالنهذ را  الحت تتذ    ل نسذ      ا ت ذ ديح الدعذم  توييز عن

النتحذذد   عذذمئذذ  اال  سذذ   ا تن ع   مذذي عح مظذذ  دهذذوا البذذدعم عذذن هت ل نسذذ    

 .0الالر  ل  796عدد النس    796العدد الك ي ل نستفتدين  ا   العراق ل نرأ  مي 

   سذ    تذدريب   مذي عح مظذ  االنبذ ر بذدعم هتئذ    ن عي ال  نونيدعم نفسي ا ت .9

 925االعذذم النتحذذد  ل نذذرأ  مذذي العذذراق العذذدد الك ذذي ل نسذذتفتدين  ا  العذذدد الك ذذي 

 .36الر  ل  862عدد النس   

مي بغداد بدعم عن صذندالق النذرأ  ل سذيم الالعنذك   ا تن ع  ريب     عاتنرا     دت .10

 .71العدد الر  ل  386د النس   عد 457االنس ني العدد الك ي 

تدريب     دعم ا تن عي تدريب     دعم ا تن ع مي  ض   الحندانت  مي  ر   ذوش  .11

 .العدد الر  ل 27عدد النس    27العدد الك ي 



 

 

 

 

 

 

 ذذوش بذذدعم عذذن   ذذر      مذذي  ضذذ   الحندانتذذ   سذذ     تذذدريب  نذذ عي م ا تدعذذ .12

 .101ل العدد الر   483لنس   عدد ا 584االتح د ال وثري الع لني العدد الك ي   

العي ذذذ   الخ ر تذذذ  االلن نتذذذ  عذذذدد  عذذذن ععهذذذدمذذذت م   ا تنذذذ ع مذذذي بغذذذداد بذذذدعم  .13

 .0الر  ل  35عدد النس    35النستفتدين  ا  

 لقدرا   التطوير البن   ا

نعت  نس   بغداد عنل أعد طويك  تر أنه  يعد التدريب البن    درا  الك در عن الرك فر اله ع  لج

ع ى اعتنذ د عنهجتذ   الأدالا   ديذد  تيفذم التغتتذرا  التذي حذدثا أثذر   2020ركر  مي ع م  

 الان الجنعتذ  اسذتنر  بتنفتذل عةذ ريعه  العن هذ  دالن 
ً
اعتنذد   تو ذم لذلل الج فح  خ وصذ 

  الالتقتذتم د كذلل  النت بعذالاالدار  عن بعذ تع م عن بعد الالتنفتلتطوير ع ى آلت  الهجت  العن

 ديذذد  مذذي العنذذك اضذذ ما لنذذ  الكةتذذر  انعط مذذهالهذذله ك نذذا  ال تذذ س النتذذ فج الاالثذذر عذذن بعذذد

 التع نن  عنه  الكةتر. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الالنة ط   الخ ر ت     نعت  نس   بغداد  النة رك   

 نوع النشاط المنصب  ة /اسم المشارك المحافظة /انالمك لتاريخا
تفاصيل المشاركة  

 النشاط او

15 1 2020 

دهوا دافر   

عن هض  العنم 

 الاالسر  د النرأ  ض

 ياليان عحند احند 

 ستن ته ن ح

 عحند

 إدار  الح ل  

 النح عت  
 ا تن ع 

اال تن ع الةهري  

ل ننظن   النح ت  

 GBV WGالالداللت  

 ي اربتك مندق متور  2020 1 19_ 18

 ياليان عحند احند 

ع رتن  ت   

 عوشي 

 الح ل    إدار 

 لو ستي 
 تدريب 

تدريب عن اعور  

 الن لت  

 اربتك  2020/ 19/1_ 18

 عرال  عحنود

 اريج عحند 

 رسك صب ح 

 عبتر تركي 

 ل رامد هد

 عحند ع نا 

 عدير  عةرالع 

   ع لت  لعساال 

 ب حة  ا تن عت 

 ب حة  ا تن عت 

 عدير  الب حة   

 لو ستي 

 تدريب 
ور  ول االعتدريب ح

 يوعتن الن لت  لند  

21 1 2020 
دهوا   عختم  

 1دالعتر 

 ته ن حستن 

 عحند
 ا تن ع الةهري  ا تن ع  النح عت  

 دهوا  2020/ 28/1

 عرال  عحنود

 اريج عحند 

  ح صب رسك

 عبتر تركي 

 هدل رامد 

 عدير  عةرالع 

   ع لت  لعساال 

 ب حة  ا تن عت 

 ب حة  ا تن عت 

 عدير  الب حة   

 عاتنر 

ر عز  حضور عاتن

  الجه  شرك 

 الن نح  

 عاتنر  عدير  عةرالع  رش  خ لد ح ول  عن ن  2020 2 4_2

عاتنر ا  تني  

حول التةريع    

ونت  النعنت  الق ن

 ب لنرأ  الالجندر 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ا دهو 2020/ 17/2

 رسك صب ح 

 تركي عبتر 

 ر د ععنر 

 ر تد خ لد

 ب حة  ا تن عت 

 ب حة  ا تن عت 

 عتطوع  

 عتطوع 

 تدريب 

  تدريب حول ا را 

 تقتتم ل نن طق

التي يغطته   

 النةرالع 

18 2 2020 
دهوا عركر 

 UNHCRعنظن  
 انفو تياكتف تدريب  الح ل    إدار  ياليان عحند احند 

 متتن  -الننس   2020/ 20/2_ 19
عبد الق م ر دع   

 د الحنت
 عاتنر  عدير  عةرالع 

 

الننتدل الع لني  

ل نرأ  عن ا ك  

السيم الالعنك  

نس    الاالنس ني )

يم  ص نع   الس

االاللت     الالنستجتب  

يحددن االاللوي    

  2020الرفتست  مي 

 الع  بعده(

25 _27 2 2020 
عنظن  تترمند 

 اربتك  
 TRACKع ى نظ م  تدريب  الح ل    إدار  عحند احند  ياليان

 اربتك عكتب تترمند  2020 2 26
 ياليان عحند احند 

 س لي ط رق  نتك 

عدير   

 النةرالع 

ب حة  

 اال تن عت 

 ا تن ع 
ق ا بعض ن لتوضتح

 النةرالع 

 تدريب  ب حة  ا تن عت  عبتر تركي  اربتك  2020/ 29/2

الة نت  لقرار  الخط 

لند  ثيث   1325

 اي م

4  3 2019 
بغداد   عجنز  

 العلرا  عريم 

 القم ر دع   

 هبه عحسن 

عدير   

 النةرالع 

عنسق  

 النةرالع 

 ب يار

حضور ب يار تحا  

  )لنس  شع ر 

ص نع   الحت    

الالتع يق 

بنن سب    الس ني(

 يوم النرأ  الع لني 

 



 

 

 

 

 

 

 نتنول -برط   4/3/2020
 عرال  عحنود

 هدل رامد 

 عدير  عةرالع 

 عدير  ب حة   
 تدريب 

حول استن ر   تدريب 

 النة ط   عع وع   

اذار   15

2020 

-عركر الن ر  عقر

  نعت  نس   بغداد

ع ت   عبد الكريم+  

 ن دي  سعد ت يه
 تدريب    الح ل  ار اد

عج   االعن   الخط  الوطنت  لقرار

  -طوعي  تدريب    1325الداللي 

 الحد  التدريب  نعت  نس   بغداد

 ا تن ع  دير  النةرالع ع ياليان عحند احند  عبر السك يب  2020 3 30
لنن  ة  تو م 

 ند  عةرالع تترم

 عبر السك يب  2020 3 30

 برن ديا اسطتف ن 

 عوج مره د

 االلتفت  دانت ل

 عدير  النةرالع 

ب حة   

 ا تن عت   

ع  ا تن 

 بع  ادار   العت

 الح ل  

تم عت بع  ادار   

الح ل  عز الب حة    

الكتفت  النت بع   

االنيين العن  ة   

 االنج يا  الالتحدي   

 اربتك  ر   وش  2020  4  5
 برن ديا اسطتف ن 

 ن ن   س تر س 

 عدير  النةرالع 

ب حة  

 اال تن عت 

 ا تن ع 

لنت بع  كتفت  ادار   

الح ال  االنيين عز 

 النستفتدا  

 GBV SCا تن ع  ا تن ع  الح ل    إدار  ياليان عحند احند  دهوا  عبر يالالم  2020  4  8

 GBV SCا تن ع  ا تن ع  عدير  النةرالع  ع عر اعن  ص دق  بغداد  عبر يالالم 2020  4  8

 عبر السك يب  2020  4  8

 برن ديا اسطتف ن 

 عوج مره د

 االلتفت  دانت ل

 عدير  النةرالع 

ب حة   

 ا تن عت   

ا تن ع  

ار   العت بع  اد

 الح ل  

تم عت بع  ادار   

الح ل  عز الب حة    

الكتفت  النت بع   

االنيين العن  ة   

 الالتحدي   االنج يا  

9  4  2020 
هوا  عبر  د

 السك يب 
 تن ع  ا النح عت    ته ن حستن عحند 

ةهري  ل ا تن ع ا

لنديري  عن هض   

العنم ضد النرأ   

الاالسر  عز  

عنظن   داللت  

 العح ت 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 بتق سك يبتط عبر 2020/ 13/4_ 12

 عرال  عحنود

 اريج عحند 

 رسك صب ح 

 عبتر تركي 

 أيهر اسرا  

 عدير  عةرالع 

   ع لت  عساالل

 ب حة  ا تن عت 

 ا تن عت  حة  ب

 عدير  الب حة   

 تدريب 
حول   تدريب

   النن صر 

21 4 2020 
عن   يالم  

 االلكترالنت 

ع ت   عبد الكريم+  

 ن دي  سعد ت يه

ادار  الح ل + 

 عح عت 
 تدريب 

عنتم عن ت تدريب

 عراع   النوع اال تن عي 

21 4 2020 

عبر االنترنا ع ى  

تطبتق يالالم  

 االنيين 

 برن ديا اسطتف ن 

 عوج مره د

   عدير 

 النةرالع 

ب حة  

 اال تن عت 

 ا تن ع 

الرش  عنك حول  

حس ست  النراع الالنوع  

اال تن عي تم 

عن  ة  النراع الالضز  

النس   الالفتت   مي  

سهك نتنول  

  الالدرالس النستف د 

عن النة ريز الكتفت   

 ت س النوع 

 تن عي مي  اال 

 الننطق 

 بعبر تطبتق سك ي 2020/ 24/4_ 23
 عرال  عحنود

 أيهر اسرا  

 عةرالع عدير  

 عدير  ب حة   
 تدريب 

تدريب   حول براعج  

 ث  مي الحت    اإل 

البراعج تدريب  

 ا  النتطوعتن 

عز النفوضت  

الع ت  لحقوق 

 اإلنس ن. 

 م عبر تطبتق يالال 2020/ 29/4

 عرال  عحنود

 اريج عحند 

 رسك صب ح 

 تركي  عبتر

 أيهر اسرا  

 عدير  عةرالع 

   ع لت  عساالل

 ب حة  ا تن عت 

 ب حة  ا تن عت 

 ير  الب حة   عد

 تدريب 

  حول إدار  
ً
تدريب

  النةرالع عز

عنظن  بنا 

 الرامدين. 

 

 



 

 

 

 

 

 

5  5  2019 
بغداد   مندق 

 الرشتد
 ا تن ع  عدير  عةرالع  دع   م رالق

  ا تن ع لنن  ة 

  تقتتم ع ى عتن

عن النس   ضنن  

عج ل )ال ح  

 الالتع تم الالرراع ( 

 عبر تطبتق يالالم  6/5/2020

 عرال  عحنود 

 اريج عحند

  ح رسك صب 

 عبتر تركي 

 أيهراسرا  

 عدير  عةرالع 

 عساالل ع لي 

  حة  ا تن عت ب

 ن عت ب حة  ا ت

 عدير  الب حة   

 تدريب 

تدريب حول كتفت  

تومتر عس ح   اعن  

 تت   ل نس   الالف

 ا تن ع  عدير  عةرالع  عرال  عحنود عبر تطبتق يالالم  7/5/2020

ا تن ع عز عجنوع   

الحن ي  العنظن    

النتجنز الندني  

الدين الر  ل   الر  ل

االعن حول  رار 

1325 

 تطبتق يالالم بر ع 2020/ 11/5

 عرال  عحنود

 اريج عحند 

 رسك صب ح 

 عبتر تركي 

 أيهر اسرا  

 عدير  عةرالع 

   ع لت  عساالل

 تن عت ب حة  ا 

 ب حة  ا تن عت 

 عدير  الب حة   

 تدريب 

النس عدا  

االنس نت  الة ع   

لكب ر السن الذال  

 االع    

 يب عبر السك  2020  6  4
 توع   هعبد ال نجول 

  ب  س ر  س تن ن ش

 ةرالع النعدير  

ب حة  

 اال تن عت 

 ا تن ع 

ا تن ع حول  

عن  ة  نة ط   

النةرالع الاالعداد 

التي تم تحقتقه  

ةط   ضنن االن

الايض  تم عن  ة   

طرق تنفتل االنةط  

تر  انتة ر  خيل م

 م يرالس كورالن  

 



 

 

 

 

 

 

 2020حريران   8
الكترالني عبر برن عج  

 الرالالم
 عدير  عةرالع  دل رامد احنده

ا تن ع عز  

 بت الةبك  العر 

لننظن    

النجتنز  

الندني  

 النسوي

النن  ة  حول الضز  

رؤي  الست س  

 الةبك . 

2020حريران   8 سك يب عبر تطبتق   سعتد أيهراسرا     تدريب  عدير  ب حة    

تدريب عن التق رير  

   ال حفت  الحس س

 عن االنتح ر 

 2020حريران  25
ر برن عج  الكترالني عب

 الرالالم
 عدير  عةرالع  هدل رامد احند

عز   ع ا تن

الةبك  العربت  

لننظن    

النجتنز  

الندني  

 النسوي

النن  ة  حول  

اض م  النقترح    

  الالنجنوع   الخ ص

ب لةبك    تعديك  

 رؤي  الست س 

 الةبك 

 عبر تطبتق يالالم  2020/ 8/7_7_6

 رسك صب ح 

 عبتر تركي 

 

 ب حة  ا تن عت 

  ب حة  ا تن عت

 

 تدريب 

عن العنم الق فم  

ع ى النوع  

 اال تن عي 

 2020نوي ت 8
عنظن  السيم  

 الالحري 
 الرش  عدير  ب حة    أيهراسرا  

عن  ة  عنك  

  الننظن   الغتر 

عز ر  ل   الحكوعت 

الدين الالةرط   

النجتنعت  داخك  

 نتنول

 2020تنوي  9
الكترالني عبر برن عج  

 الرالالم
 عدير  عةرالع  هدل رامد احند

 ع عز  ا تن

الةبك  العربت  

لننظن    

النجتنز  

الندني  

 يلنسوا

عنك عجنوع    

الاختت ر عضوا  لكك  

لجن  الانضن م  

 نعت  نس   بغداد  

الى عجنوع  القض    

 فم  ع ى العنم الق 

ع ى النوع  

 اال تن عي 

12_13_14 /7/2020 طبتق يالالم عبر ت   تدريب  عدير  عةرالع  عرال  عحنود  

الرش  تدريبت  لتنفتل  

الوطنت    خط  العنك

العرا ت  لقرار عج    

1325اةعن   

 



 

 

 

 

 

 

نوي  ت 28

2020 

الكترالني عبر 

 الرالالم برن عج 
 عدير  عةرالع  هدل رامد احند 

ا تن ع عز 

الةبك  العربت  

 لننظن  

النجتنز  

الندني 

 النسوي 

ا تن ع عجنوع  

ع ى  العنم الق فم  

النوع اال تن عي  

الالنن  ة  حول  

ست س  النجوع  

الالضز الخطوا 

  ل نهوض  االاللت

بوا ز النس   

 الالفتت   

10 _11/8 /

2020 

 

 الرش   عدير  عةرالع  عحنودعرال   تطبتق يالالم عبر 

الرش  عنك عز  

 نعت  النس   

العربت   ل تحدث عن 

  مي العراق  التحدي 

 كورالن . خيل   فح  

14 _15/8 /

2020 
 عبر تطبتق يالم 

 عرال  عحنود

 رسك صب ح 

 عبتر تركي 

 عدير  عةرالع 

 ب حة  ا تن عت 

 ب حة  ا تن عت 

 تدريب 

عن العنم الق فم  

وع ع ى الن

  تن عي اال

اب   25

2020 

الكترالني عبر 

 برن عج الرالالم 
 عدير  عةرالع  هدل رامد احند 

ا تن ع عز 

لعربت  الةبك  ا

لننظن   

جتنز  الن

الندني 

سوي الن  

عن  ة  الخط   

الع ع  ل ةبك   

التنفتل نة ط ته   

الكتفت  التع الن  

ل عنك ع ى برعج   

ط   ع ى  النة 

 الوا ز 

26 8  

2020 
 عبر السك يب 

 توع   هبد ال عنجول 

ن ن ش ب  س ر  س ت  

 عدير  النةرالع 

ب حة  

 اال تن عت 

 ا تن ع 

ا تن ع حول ضرالر   

  تق تك اعداد

النستفتدين ا   

  النستهدمتن ا 

ضنن النة ط    

بط ب عن الجه   

 الن نح  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

10/9 /

2020 
 ا تن ع  ع عدير  عةرال عرال  عحنود عبر برن عج سك يب 

ا تن ع عز عجنوع   

العنك النعني  

ع ى  لق فم ب لعنم ا

اال تن عي  النوع 

مي نتنول لتحديث 

النع وع    

الالخدع   التي 

ه  عنظن    يقدع

  نيالنجتنز الند

 الخدع   اإلح ل  

15  

_16 _17  

/9/2020 

 عبر برن عج سك يب 

 عرال  عحنود

 اريج عحند 

 اينن ب سك 

 عدير  عةرالع 

 عساالل ع لي 

 لو ستي 

 ريب تد
تدريب عن االدار   

 الن لت  

16/9 /

2020 
 الرش   عدير  عةرالع  عحنودعرال   لنس   عنظن  ا

عن  ة  بنود   نون 

عن هض  العنم 

 االسري 

اي ول   21

2020 

بر الني عالكتر 

 برن عج الرالالم 
 عدير  عةرالع  هدل رامد احند 

ا تن ع عز 

الةبك  العربت  

لننظن   

النجتنز  

الندني 

 النسوي 

ل تم النن  ة  حو 

الوصول الى العدال   

الالحقوق النستقبك 

 النسوي 

10/10 /

2020 

 اربتك 

 

 توع   هعبد ال نجول 

 س لي ط رق

 عدير  عةرالع 

 لو ستي 
 تدريب 

يب حول  تدر 

 الداللت  االتف  ت   

11/10 /

2020 

 اربتك 

 

 توع   هعبد ال نجول 

 س لي ط رق

 عدير  عةرالع 

 لو ستي 
 تدريب 

تدريب حول  

 االتف  ت   الداللت  

12/10 /

2020 

 اربتك 

 

 توع   هعبد ال نجول 

 س لي ط رق

 عةرالع  عدير 

 لو ستي 
 تدريب 

تدريب حول  

 االتف  ت   الداللت  

13/10 /

2020 

 اربتك 

 

 توع   هعبد ال نجول 

  رقس لي ط

 عدير  عةرالع 

 لو ستي 
 تدريب 

تدريب حول  

 االتف  ت   الداللت  

 



 

 

 

 

 

 

15/10 /

2020 

الحندانت     ره  

  وش

 توع   هعبد ال نجول 

 تن ن ش ب  س ر  س 

 عدير  عةرالع 

 ا تن عت ب حة  
   الرش  تطوعت

تطوعت  عن الرش  

 ال ح  االنج بت  

18 _19 _20

_21 _22 /

10/2020 

 عبر تطبتق يالالم 
 عرال  عحنود

 هر ي أاسرا  

 عدير  عةرالع 

 عدير  الب حة   
 ادار  الح ل   تدريب 

24 10  

2020 

مندق  - اربتك

 متوري

 عرال  عحنود

 اريج عحند 

 رسك صب ح 

 ي عبتر ترك

 عدير  عةرالع 

 عساالل ع لي 

 ب حة  ا تن عت 

  تن عت ب حة  ا

 الرش  
الرش  عنك عن 

 االعن النتك عك 

25 10  

2020 

الحندانت    عركر  

عنظن  السيم  

مي  ره  الالحري  

  وش

 توع   هعبد ال نجول 

 س ر  س تن ن ش ب  

 عةرالع  عدير 

 ب حة  ا تن عت 
 الرش  تطوعت  

الرش  تطوعت  عن 

 االنج بت  ال ح  

26 10  

2020 

الحندانت    عركر  

عنظن  السيم  

  مي  ره  الالحري

  وش

 توع   هعبد ال نجول 

 س ر  س تن ن ش ب  

 عدير  عةرالع 

 ب حة  ا تن عت 
 الرش  تطوعت  

طوعت  عن   تالرش

 ال ح  االنج بت  

29 10  

2020 

الحندانت     ره  

  وش

 توع   هعبد ال نجول 

 س لي ط رق  نتك 

 عدير  عةرالع 

 لو ستي 
 طوعت  الرش  ت

 

الرش  تطوعت  عن 

 القت د  الالندامع 

24 11  

2020 

كترالني عبر ال

 برن عج الرالالم 
 عدير  عةرالع  هدل رامد احند 

ا تن ع عز  

الةبك  العربت  

  لننظن  

النجتنز  

الندني  

 النسوي

الر   الحق فق 

الخ ص  ب لحقوق 

اال ت  دي  ل نس   

الالفتت   مي  

 الننطق  العربت 

25 11  

2020 

عركر   الحندانت  

االستن ع الاالرش د  

النفسي 

مي  الاال تن عي 

  ره  وش 

 توع   هعبد ال جول ن

 س ر  س تن ن ش ب  

 س لي ط رق  نتك 

 عدير  عةرالع 

 ب حة  ا تن عت 

 لو ستي 

 احتف لت 

احتف لت  بنن سب  

االل يوم عن حن   

يوم لنن هض    16ال 

 العنم ضد النرأ  

 



 

 

 

 

 

 

9/12 /

2020 
 ا تن ع  ير  عةرالع عد عرال  عحنود عبر برن عج سك يب 

ا تن ع شهري عز  

   الجه  الن نح

9/12 /

2020 
 عبر تطبتق الرالالم

 عرال  عحنود

 اريج عحند 

 عدير  عةرالع 

 عساالل ع لي 
 تدريب 

تد تق تدريب حول ال

السنوي ل نع عي   

 الن لت  

21/12/20 

20 

الكترالني عبر 

 برن عج الرالالم 
 عدير  عةرالع  هدل رامد احند 

ا تن ع عز 

  الةبك  العربت

لننظن   

النجتنز  

الندني 

 النسوي 

   اال تن ع لنن  ة

لحق فق الر   ا

الخ ص  ال ح   

االنج بت  الالحقوق  

ل نس   الالفتت   مي  

 الننطق  العربت 

20 _21 _22

 12  2020 
 عدير  عةرالع  احند هدل رامد  مي   عع  دهوا 

تدريب ادار  

 الحك النراع   

التدريب حول ادار   

الحك النراع    

   النجتنعت  البن 

 النجتنعي. السيم 

 

 نس   بغداد  نعت    اةعن النتك عك   دالر 

أن الندامع   عن حقوق اإلنس ن يجه ن بذأنهن  ذد بذدأن بتطبتذق اسذتراتتجت   الحفذ   ع ذى 

السيع   لذلل  عذن النهذم دعنهذن لرمذز العذتهن ب سذتراتتجت   اةعذ ن  التذي  ذد بذدأ  معذي 

بةذذكك مطذذري ل تق تذذك عذذن النخذذ طر التذذي تهذذدد أعذذنهن  كنذذ  يجذذب  بتطبتقهذذ  الاسذذتخداعه 

إرش دهن إلى استراتتجت   عيفن  تس عدهن ع ى البق   س لن    العن النهم تقتتم الةذعور 

ب لضعم  مقد ال تةعر الندامع   عن حقوق اإلنس ن ب لضعم أال ب لخطر تج ه كك التهديدا  

لضذعم يسذ عدن  ع ذى تحديذد التهديذدا  اةاللتذ  التي أدر ا  بك إن الوتفذ  تح تذك الةذعور ب 

 توا هذه النذدامع   عذن حقذوق اإلنسذ ن أال يعيفهذن أال 
ً
 حقتقتذ 

ً
خ ص  ت   التذي تةذكك خطذرا

 .أ رانهن أال حتى ع فيتهن

إن التوتر شعور طبتعي الس فد ع ى صعتد بةري العذ لني  يةذعر بذه الجنتذز اللكذن بذدر    

 
ً
مي بعض اةحت ن  لكنه إن ياد عن الحذد الطبتعذي أال لذم تذتم  عتف الت   ال د يعتبر التوتر إيج بت 



 

 

 

 

 

 

 أن التوتر الالضعم تذربطهم عي ذ  طرديذ  تذاثر 
ً
إدارته بةكك  تد أصبح له تأثترا  س بت   ع ن 

 ع ى اةعن بحتث أن اللين يع نون عن حد  أال يي د  مي نسب  التوتر مذي حتذ تهم يذرداد 
ً
س ب 

 بذذأن عيعذذ   التذذوتر الطذذرق شذذعورهم ب لضذذعم  الع تذذه  ذذد يةذذك ون 
ً
 ع ذذى اةعذذن  ع نذذ 

ً
خطذذرا

 .العيج تتب ين تبع  لخ وصت  كك ح ل  مردي  الخ فتته  الةق مت 

الضذعا  نعتذ  نسذ   بغذداد خطذذ  ل عنذك عذز الكذ در النسذذوي مذي عراكذر االسذتن ع الاالرشذذ د 

دالر   النفسي   اال تن عي الالق نوني لعقذد   سذ   دالرا  االعذن النتك عذك التذم تنفتذل االل

الى عركر الجنعت  مي عح مظ  نتنول   النوصك السنستنر ب لعنك عز بقت  عراكذر  نعتذ  

 .2021نس   بغداد مي 

حتث نفل  رفتس   نعت  نس   بغداد الستد  لتر  نتس ن حتذدال الرشذ  عنذك االعذن النتك عذك  

تذذك ارب-اال تنذذ عي مذذي النوصذذك مذذي منذذدق متذذوري-لكذذ در عركذذر االسذذتن ع الاالرشذذ د النفسذذي

ضذذذنن عةذذذرالع تعريذذذر ال ذذذح   2020تةذذذرين اةالل  24ضذذذنن نةذذذ ا العن يذذذ  بذذذ لنف  بتذذذ ري  

الالكراع  الاةعن ل ن  ت   عن العنم الجنسي النبني ع ى اس س النوع اال تن عي ل نتذأثرين 

 .ب لنراع ب لدعم عن عس عدا  الةعب النراليجي

 ع 
ً
 النفسذت 

ً
تئذ  ب لةقذ  الالذدعم الالحن يذ  الك ن الهد  عن النةذ ا إنةذ   عسذ ح  آعنذ   سذدي 

ل ندامع   عن حقوق االنس ن لنة رك  االعذ ن الاستكةذ مه الاالسذتراتتجت   النحتن ذ  ل بقذ   

بأعذذ ن الصذذح   تذذد  التخ ذذتص ال ذذا ليبتعذذ د عذذن رالتذذتن العنذذك التذذوعي ال هذذد لرع يذذ  النذذرأ  

 لنفسه  كن  تفعك عز االخرين.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

    فح بغداد خيل نس     نعت     بك ك در اآللت   النتبع  لتنفتل البراعج عن 
 19 -د كومت

الخ ص  عز التع تن   التي صذدر  عذن اليار    2020ع م  مي    19  الب   كومتدخيل متر  انتة ر  

لتذي تفتذد بغ ذق النرامذق اال ت ذ دي  د  مي االص ب  الااالعداد النتراي  إثرع ى    ال ح  العرا ت 

حتذث أثذر ذلذ  ع ذى  الننذ يل   التجنع   الشبه تو تم ل حت   بفرض الحظر ال حي مذي الانه 

عنظن   النجتنذز النذدني خ صذ  الأن أ  ذب أنةذطته  هذي ال  هتذ  ال  فنذ  ع ذى   آلت  عنك

 .التف عك عز الن س

مذي سذتج ب  لهذلا اةعذر هذو الضذز خطذ  عحكنذ  بغذداد مذي اال     نعتذ  نسذ  حتث ك نا آلت

تقتضي نس   بغداد  بعد دراسته  عن  بك عديرا  النة ريز عز إدار   نعت تنفتل النة ط    

 النة ريز ب ور  الكترالنت  العبذر عن ذ   التواصذك اال تنذ عي الخ صذ  برنذ عجي تنفتل مع لت  

(Skype & Zoom). عرتبطذ  بق ذ  النعرمذ  مذي ض ال ذعوب   ر كذ ن هنذ ا بعذمي بداي  اةع

 عز النس   الالفتتذ   كذونبراعج عن  بك الق استخدام ت   ال
ً
هن فنتن ا  ع ى النة ط   ايض 

 .التنفتل الالو ا عندأخل الكةتر عن الجهد  عن الفئ   البستط  مي النجتنز الهلا بدالره

 ال (WhatsApp) برنذذ عجهذذي عبذذر سذذهول  ل نةذذ رك   ال أكةذذرلذذلل  تذذم تفعتذذك خطذذ   ديذذد  

(Messenger) هذله  ممذي اسذتخداهن النسذبق  الذل  ت بته لط ب النس   الالفتتذ   اللنعذرمت

 .البراعج

 كذذك الج سذذ    بأرسذذ ل االختبذذ را  القب تذذ  الالبعديذذ  مذذي التنفتذذل عتنة ذذ حتذذث ك نذذا طبتعذذ 

ج س  اال التدريب عن التدريبت  الخ ص  ب ل ل نة رك   عبر الخ   العنك عجنوع  لعرض الن د 

د ع تهذ  الب لفعذك حذ   الالذر الالنقتر   اآلرا ال ور الالةرح النف ك لكك مقر  عز اسذتقب ل  يق  طر 

  ر.حد كبتك نا هله الخط  ن  ح  الى 

كن  س هم هلا النوع عن التنفتل مي تطوير القدرا  الفنت  الالتقنت  لك در  نعت  نس   بغداد 

 به  عذ   لتتنةذك  تطذور ذلذ  ب لتذ لي  النوا ذز دام ت ذ   هم ن الخبر  مي استخحتث اصبحا لدي

 .الةهري الندالا  الاال تن ع   االسبوعت  ال



 

 

 

 

 

 

ال تراحذذ   الالتوصذذت   ك هذذ  عبذذر النن ذذ   اضذذ م  الذذى عةذذ رك  الق ذذص الالخطذذوا اآلعنذذ  الا

  ب لو  يذ  عذن لت  هلا مق  الاننذ  االسذتنرار مذي نةذر التع تنذ   ال ذحت  الخ صذ  االلكترالنت  

 .الالنرفت النكتوب  نتنة   مي االرش دا  س ال يرالفال

الذدالر الذلي ع ذى عذ تق  نعتذ  نسذ    أصذبحت   الفتذر  العز ترايد ح ال  العنم االسري خيل 

اآلعنذذ  التحذذتم ع تهذذ  االسذذتنرار مذذي التواصذذك عذذز النسذذ   الالفتتذذ   عبذذر الخطذذوا  أكبذذرد بغذذدا

 . ي الت قي الح ال  الإح لتهالدعم النفسي الالق نون لتقديم

 ود الف يرالس  ك ن العنك الاليرال بو 
ً
ي ثنذر  ذلذ  اللكذن النتذ فج الن  حذ  هذ  أكبر  يحت ج عجهودا

 النجهود.

 الن  ن  ت   عن العنم اثن     فح  كور إدار  الح ل  ل نس   الالفتت   ال

لعذد  عواعذك   بطبتع  الح ل يرداد العنم ضذد النسذ   الالفتتذ   مذي اال ذ   الطذوارئ الااليعذ  

عذذ   يذذ  اال تن عتذذ  الالتعةذذر النذذ دي ل سذذر الهذذلا النفسذذي التفكذذ  أنظنذذ  الحن أبريهذذ  الضذذغ 

الحجر الننرلي اللي كورالن  الح ال  اال يق مي ععظم عاسس   الدالل  ال  فح  خيل    كح 

الب لتحديذذد العنذذم االسذذري ضذذد النسذذ   الالفتتذذ   بسذذبب تفذذ  م  ادل الذذى ايديذذ د حذذ ال  العنذذم

التقتتد  ا ت  دي اللضغوط     ععظم الن س عن مقر البط لل النعتةت  التي يعتةه  االحوا

 و  الذى عكذ ن خطتذروي   مي النن يل هلا  نتعه حذول  البتذحرك  الن س الالنكوث لفترا  ط

  .لعنم االسري خيل   فح  كورالن  دا ع ى ضح ي  ا

   بعذذ  حذذ التهن  الاعتنذذد اسذذتنر    نعتذذ  نسذذ   بغذذداد بتقذذديم الذذدعم ل نسذذ   الالفتتذذ   العت 

عراكرهذذ   عذذن بعذذد( اثنذذ   متذذر  تفةذذي مذذ يرالس كورالنذذ  عذذن طريذذقلذذ  ع ذذى تقذذديم )ادار  ح 

 ال  ع لتذذ  الخطذذور  الالنهذذدد  العت بعذذ  حذذ ال  العنذذم القذذ فم ع ذذى النذذوع اال تنذذ عي الالحذذ

ا ع ذى الحفذ   ع ذى السذري  الالسذيع  الاالعذن عذن طريذق تذومتر الخطذو  ب النتح ر عز التأكتذد

 د النفسذي الاال تنذ عي الالقذ نوني ل نسذ   رشيم خدع   االستن ع الاالاآلعن  النخ    لتقد

 فت   ا تن عتذ   ذ يتم عن طريقه  عت بعذ  الحذ ال  عذن  بذك اخ ذلكك عركر أالالنويع     ه تفت 

ك خذذدع   االح لذذ  الق نونتذذ  الالنعذذ لج النفسذذي التذذومتر سذذبك لتذذومتر الذذدعم النفسذذي التفعتذذ



 

 

 

 

 

 

و  ي  عن طريق التنستق عز الال   سي  الكراع  النتضنن  احتت     التعقتمالعتق العجنوع

 .ع   عخت ف  ل نس   الالفتت  الي تومر خدعجنوع  عن الننظن   

  سذذ   التوعتذذ  االن اليذذن بنواضذذتز تيعذذ  حتذذ   النسذذ    قذذديمالجنعتذذ  بت اسذذتنر الكذذلل  

–ال ذذح  االنج بتذذ  –ر ال ذذحي التع عذذك عذذز الحجذذ –ييذذ د  العنذذم )عةذذك الالفتتذذ   العةذذ ك هن 

 لن ذذذ بتن ا التع عذذذك عذذذز ا–الو  يذذذ  عذذذن الفذذذ يرالس –  النفسذذذت  التع عذذذك عذذذز الضذذذغوط 

 .ب لف يرالس(

بر ال  س   الدعم اال تن عي ع ى شكك عج عتز عالكلل  تقديم الدالرا  التدريبت  الالنهنت   

الجنعتذذ  الالفئذذ    بذذراعج التواصذذك اال تنذذ عي لضذذن ن اسذذتنراري  التواصذذك الالذذدعم بذذتن عراكذذر 

الق فم ع ى النستهدم  لتحقتق الهد  اللي نعنك ع ته الالنتنةك التق تك الالحد عن العنم 

 .النوع اال تن عي التنكتن النس   الالفتت   البن    دراتهن

الرسذنت  الخ صذ  ب لجنعتذ  تحذث ع ذى  ع ى ال ذفح  توعوي  تنةر    هويكن  تم ت نتم متد

لتخفتم التق تك االص ب   ب لف يرالس ب إلض م  الى اح  فت   توضح    االلترام ب إل را ا  الو  فت

 .الالفتت  نسب ايدي د العنم ضد النس   

  توثتق البت ن   

ن الظ ذذم لبت نذذ   ل نط لبذذ  بذذ لحق مذذي التعبتذذر عذذاعتنذذد   نعتذذ  نسذذ   بغذذداد ع ذذى توثتذذق ا

 .ص عتتنلن يظ وا  الالن  ت   الالنهتنتن بهنع ى أن الضح ي   الل دالل الانعدام العدال  

 عت  القوالب النجتنبك اعتندالا استراتتجت  لكةم ت   االنته ك   الاالعترا  بو وده  التحدي 

 ع ذى حتذ تهن  أال الالست ست  الاال ت  دي  لتحستن حت   النس   التغتتر  
ً
الظرال  التذي تذاثر سذ ب 

 .جتنع تهنأسرهن  أال ع

لنسذذ    ذذد يسذذ هم مذذي تحذذدي اكنذذ  أن تحذذري الد ذذ  الالحس سذذت  مذذي سذذرد التوثتذذق   ذذص 

 .التنتتر داخك الدالل الالنجتنع    أال العنم النرتكب عن  بك اةمراد



 

 

 

 

 

 

   الدعذذم العسذ عد  الن  تذ   ع ذى التح لف   الذذقذذويذذ  بذتذن الذذنذذسذذ   الى بن  ت   التسعى الجنع

ي عذذن توثتذذق ر لتحقتذذق الهذذد  الجذذوه الجنذذ   ذ سذذذ   الوطنتذذ  بهدانذذ  تذغذتذتذذذر الذسذتالتعذذ مي  ال

مذذر    الييذ دالنذرأ   االنتهذ ك   ضذدالبت ن   اللي يتضنن تغتتذر أال تعريذر اسذتج ب  الداللذ  تجذ ه 

 .النعنتذ  الالحكوعتذ النح ت  القذرار الالجهذ    عذز صنذ عالتواصذك اإليج بي 

 نت فج التوثتق  

  .عحدد    أنن ا عن االنته ك   ع ى عد  ععتن  عن الرعن  أال ضد مئ استخي −

  .مهم أشنك لظرال  حدالث االنته ك   الإ  ع    عد  عع وع   البت ن   إح  فت  −

 .ك   العدل انتة ره تقتتم حجم االنته  −

 . حذذددتحديذذد الجنذذ   بطريقذذ  الاضحذذ  الع −

 .الح ل لنع لج   عت بع  اال را ا  التي تتخله  الس ط   −

 .ود الع  در الن  درهتومتر أدل  حول انته ك   ععتن  عن دالن كةم الة −

 اللسذذهول  تبذذ دل الوثذذ فق الإت حذذ  الفرصذذ  لعذذدد عذذن اةشذذخ   ليطذذيع ع تهذذ  بذذنف  الو ذذا

 عذك  ذى خ ذق بتئذ  آعنذ  ل تعاستخدعا  نعت  نس   بغداد التوثتذق االلكترالنذي حتذث يعنذك ع

 مك اال تنذذ عي الاالنترنذذا ااذ ان النجتنذذز العذذ لني بذذدأ يتجذذه نحذذو اسذذتخداعبذذر السذذ فك التواصذذ

الوسذذ فك االلكترالنتذذ  لنذذ  لهذذ  عذذن موافذذد  تنذذ  ل نجتنذذز اللذذلا اعتنذذد  الجنعتذذ  ع ذذى نةذذر 

الذى االح ذ فت   لكك االنةط  التي تنفل الالتدريب   الاال تن ع   ب إلضذ م    البي    ال حفت 

سذتن ع الاالرشذ د اال تن عتذ  الالق نونتذ  ل نسذ   الالفتتذ   الن  تذ   الةهري  الالسذنوي  لنراكذر اال

العنذم التذي توضذح اعذداد النتعرضذ   ل عنذم الاعنذ رهن النذوع العنذم ب إلضذ م  الذى نذوع   نع

  ن.هالخدع   التي تقدم ل

 

 



 

 

 

 

 

 

 بغداد امتت ح عراكر  نعت  نس   

 النوصك ي الاال تن عي مي  ستن ع الاالرش د النفس امتت ح عركر  ديد لي

فسذي الاال تنذ عي ل نسذ   نبغذداد عركرهذ  الجديذد ليسذتن ع الاالرشذ د ال  نسذ     نعت امتتحا  

حذذي الن ذذ ر  ضذذنن عةذذرالع تعريذذر التنكذذتن اال ت ذذ دي  – الالفتتذذ   مذذي عح مظذذ  النوصذذك

جنسذي اثنذ   النراعذ   ب لذدعم الاال تن عي الالكراع  الالرم هت  الالسيع  ل ن  ت   عذن العنذم ال

 .2020ك نون الة ني  26عن عس عدا  الةعب النراليجي بت ري  

النسذذ   ل بذذد  بحتذذ   النركذذر  إذ أن هذذد  االمتتذذ ح هذذو إعذذ د  بنذذ    ذذدرا   حضذذر االمتت حتذذ  كذذ در

 ديذذد  بعذذد الحذذرالب التذذي تعرضذذوا لهذذ  العذذ  خ فتذذه عذذن الخذذو  الاال  ذذ   الالعنذذم ضذذد النسذذ   

يتنةك ذل  مي نة ط   النةرالع النتنوع  عةك )تننت  النهذ را  الالذورش النهنتذ  الالفتت     

الذدعم النفسذي اال تنذ عي ل نسذ   الالفتتذ  ( ب إلضذ م  الذى   الذى الذدعم  ب إلض م الالتع تنت   

النفسذذي ل ر ذذ ل الالفتتذذ ن مذذي سذذبتك بنذذ   عجتنذذز عتن سذذ  يتغ ذذب ع ذذى الخذذو  الالحرعذذ ن 

 .دالره  الفع لتة را مته النرأ  اليكون له  

تضننا االمتت حت   وال  عتدانت  التراليج عن النركر التنستق عز الدالافر الحكوعت  العنظن   

لهن الإلى االحتت     التي   الاالستن ع  تنز الندني  كلل  يي را  الب حة   ل نس   الالفتت  جالن

 الفتت  .يفتقرن له  ل عنك ع ى الضز خط  عن ا ك تطبتقه  ل نهوض بوا ز  ديد ل نس   ال

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 اال تن عي الالق نوني مي اةنب ر  –امتت ح عركر  ديد ليستن ع الاإلرش د النفسي 

ه  بغذذذداد عسذذذتنر  مذذذي عط فهذذذ  لخدعذذذ  النسذذذ   الالفتتذذذ   عذذذن خذذذيل نةذذذ ط ت  نسذذذ   نعتذذذ 

اال تنذذ عي الالقذذ نوني مذذي  –اليعتن هتذذ  الامتتذذ ح عركذذر  ديذذد ليسذذتن ع الاإلرشذذ د النفسذذي 

الهذو يعتبذر النركذر الخذ ع  الذلي سذتديره  2020آب  27يذوم الخنذت  الن ذ د    اةنب ر صذب ح

اال تنذ عي الالقذ نوني -قديم خدع   الذدعم النفسذيترالع )الجنعت   امتتح النركر ضنن عة

الن يحذذ   الالي ئذذ   الالنجتنذذز النضذذتم التنكتذذنهن ا ت ذذ دي ( الهذذو  ذذر  عذذن ل نسذذ   الالفتتذذ   

الإت ح  مر  الوصول له  الحن يته  مي العراق( بدعم عذن هتئذ  برن عج ) ت د  النرأ  التنكتنه   

. 2021آذار  15اللغ يذذ   2020تنذذوي  17  عذذن دالل نذذ اةعذذم النتحذذد  ل نذذرأ   الالحكوعذذ  الت ب نتذذ 

اال تنذ عي الالقذ نوني ب إلضذ م  الذى خذدع   التنكذتن   -م النفسيستتم تقديم خدع   الدع

الالي ئتن ب إلض م  الى النجتنز النضتم بهد  اال ت  دي الى عجنع   العختن   الن يحتن 

 .تعرير التن س  اال تن عي بتن النجتنع  

 عت  الن يح   الالي ئ   الالنجتنع   النضتف  ال ع هم أكةذر اسذتعداويهد  النةرالع الى ت
ً
دا

 لبن    دراتهن العهذ راتهن كذي ي ذبحوا أكةذر 
ً
لنوا ه  العنم التنكتن النس   الالفتت   ا ت  دي 

 
ً
 . لنوا ه  سوق العنكتهتئ 

  المي الخت م تتقدم  نعت  نسذ   بغذداد ب لةذكر الذوامر لجنتذز الجهذ   الحكوعتذ  الالننظنذ 

لجديذذد آع ذذتن أن تكذذون هذذله النح تذذ  الالداللتذذ  التذذي أرسذذ ا التهذذ ني الالتبريكذذ   بفذذتح عركرنذذ  ا

 بداي   تد  الن مع  لخدع  النس   الالفتت   مي اةنب ر.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 النت بع  الالتقتتم 

يةر   سم النت بع  الالتقتتم مي  نعت  نس   بغذداد ع ذى الضذز خطذ  النت بعذ  الالتقتذتم 

الا   نز التح تذك البت نذ   الكنتذ  الالنوعتذ  التقذديم النتذ فج الالتقذ رير لقتذ س دالتطوير آلت   الا

 ذذود  النةذذ ريز الكف  تهذذ    الععرمذذذ  عذذدل سذذتر العنذذك المذذذق الخطذذ  الاالهذذدا  النر ذذذو  

تقذذذ رير تتبذذذز النةذذذ ريز الالتقتتنذذذ   النه فتذذذ  الذلذذذ  عذذذن خذذذيل ادالا  ب إلضذذذ م  الذذذى اعذذذداد 

   .العنهجت   عتعدد 

ع ى عوافنذ  عنهجتذ   الادالا  النت بعذ  الالتقتذتم  2020  بغداد خيل ع م  ركر   نعت  نس

لتكذذون عسذذتجتب  ةيعذذ    فحذذ  كورالنذذ  التذذدابتر الحجذذر بواسذذط  تغتذذر نطذذ ق التقتذذتم الاالدالا  

  النسذتهدم  عذن خذيل )النقذ بي  اله تفتذ   عجذ عتز العنذك االمتراضذت   ل وصول الى الفئ 

 لكترالنت  ال تره (.الاالستطيع   الاالستبت ن   ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 2020مي سن  نس   بغداد  نة ط    نعت  

 مكان النشاط  نوع النشاط اسم النشاط ت
تاريخ 

 النشاط 

عدد 

 المستفيدين 
 الجهة المانحة 

1 

الرش توعت     

تدريب   بن    درا   

ا تن ع     

خدع      ا  عرالدي

عاتنرا    تقديم  

دعم ا تن عي  

 ال  نوني 

-ا تن ع-الرش

 ر نعات

بغداد   

م  دهوا النج

 كربي  

سن  

2020 

 الك ي  2043

 نس   1821

 ر  ل  222

النب در   

النسوي   

 عتوسطت الاالالر 

2 
  س   توعت    

 عاتنرا    تدريب   

  س    

 عاتنرا  تدريب    
 بغداد

سن  

2020 

 الك ي  688

 نس    599

 ر  ل  89

النعهد  

الجنهوري  

 الداللي 

 دابغد ا تن ع    ا تن ع   االن الين  3
سن  

2020 

 ي الك  186

 نس    144

 ر  ل  42

دالق ال ن

 الع لني ل نرأ  

4 

دالرا  تدريبت    

  س   توعت    دعم  

 ا تن عي 

دالرا  تدريبت  

   س   دعم  
 نتنول

سن  

2020 

 الك ي  1781

 نس   1648

 ر  ل  133

عس عدا   

الةعب  

 النراليجي 

5 

انت ج اميم توعوي    

ا تن ع   نق شت    

   تدريب   عاتنرا

اميم  عاتنرا   

 تن ع   تدريب   ا 
 بغداد

  سن

2020 

 الك ي 1551934

 نس   776198

 ر  ل  775736

عس عدا   

الةعب  

 النراليجي 

6 
   تدريبت دالرا  

   س   
 دهوا  دالرا    س   

سن  

2020 

 الك ي  35

 نس    21

 ر  ل  14

االتح د ال وثري 

 الع لني 

 



 

 

 

 

 

 

7 
  س   توعت     

 ا تن عي دعم 
   س   دعم 

 ر   

 ش  و

سن  

2020 

 الك ي 400

 ر  ل 250

 نس   150

 دتترم نعنظن  

8 

دعم ا تن عي  

ال  نوني     س    

توعت    نة ا  

النقد عق بك العنك 

توييز عنح      

تدريب   

   س   ا تن ع   

خدع   الدعم  

النفسي الاال تن عي  

الالق نوني ل نس   

 الالفتت  

 دهوا
سن  

2020 

 الك ي 796

 نس    796

 ر  ل 0

عم  هتئ  اال

 النتحد  ل نرأ 

9 

دعم ا تن عي  

س    ال  نوني    

 تدريب   

عركر االستن ع  

الاالرش د النفسي  

الاال تن عي 

الالق نوني لنس    

 الالفتت  

 االنب ر
سن  

2020 

 الك ي 925

 نس    862

 ر  ل63

هتئ  االعم  

 النتحد  ل نرأ 

10 
تدريب     عاتنرا   

 ا تن ع    

تدريب     عاتنرا     

 ا تن ع  
 دادغب

سن  

2020 

 ك يال 457

 نس    386

 ر  ل 71

نرأ   ق الصندال

ل سيم 

الالعنك  

 االنس ني

11 
تدريب     دعم  

 ا تن عي
 تدريب   دعم 

 ر   

  وش 

سن  

2020 

 الك ي 27

 نس    27

 ر  ل 0

MSI   النظم

 الداللت  

12 
دعم ا تن عي    

   س     تدريب  
 دعم   س   تدريب   

 ر   

  وش 

سن  

2020 

 الك ي 584

 نس    483

 ر  ل 101

 وثري   د الاالتح

 الع لني 

   ا تن ع   ممت 13

حن   عدامع  لتنرير 

عةرالع   نون 

عن هض  العنم  

 االسري

 بغداد
سن  

2020 

 الك ي  35

 نس    35

 ر  ل  0

ععهد  

العي    

الخ ر ت   

 االلن نت  



 

 

 

 

 

 

 عاتنر  نعت  نس   بغداد بنن سب  يوم النرأ  الع لني 

رك   نر بنن سذب  التذوم العذ لني ل نذرأ  بعنذوان )النةذ  ت بغذداد عذا   عقد   نعت  نسذ   

عذذن هتئذذ  االعذذم النتحذذد   الفذذر  الالتحذذدي  ( بذذدعم    -الست سذذت  ل نذذرأ  مذذي العذذراق  

 .٢٠٢٠آذار    ١٠ل نرأ  بت ري   

  شذذع ر "أنذذ   تذذك النسذذ الا :  2020آذار    8يذذأتي عوضذذوع التذذوم الذذداللي ل نذذرأ  ) 
ً
( رامعذذ

هتئذ  اةعذم النتحذد  ل نذرأ  الجديذد  النتعذذدد       قذوق النذرأ " مذي إطذ ر حن ذذإعنذ ل ح 

  ع ذذى اعتنذذ د    25ة تذذ ل  الهذذو  تذذك النسذذ الا   الذذلي يذذأتي بنن سذذب  عذذرالر  ا 
ً
إعذذين  ع عذذ

تنذذذد مذذذي عذذذ م  
 
مذذذي النذذذاتنر العذذذ لني الرابذذذز    1995العنهذذذ ج عنذذذك بتجذذذتن  الالذذذلي اع

 النعني ب لنرأ  مي بتجتن  ال تن  ب عتب ره خ  
ً
لتنكذتن النسذ        رط  الطريق اةكةذر تقذدع

 .الالفتت   مي كك عك ن 

    2020يعد ع م  
ً
  ل نهوض ب لنس الا  بتن الجنستن مي  نتذز أنحذ   العذ لم     ع ع

ً
عحوري

إذ يقوم النجتنز الع لني بتقتتم التقدم النحري مي عج ل حقوق النذرأ  عنذل اعتنذ د  

الا  بتن       الحةتة  مي حرك  النس عنه ج عنك بتجتن. كن  ستةهد العديد عن ال حظ 

ا  التننت  النستداع ؛ اللكرل العةذرين  الجنستن: عرالر خن  سنوا  عنل إعين أهد 

  الالسذذيم الاةعذذن الالذذلكرل الع شذذر  لتأسذذت   بةذذأن النذذرأ   1325لقذذرار عج ذذ  اةعذذن  

 .هتئ  اةعم النتحد  ل نرأ  

سذذف ر  السذذويدي  مذذي  حضذذر النذذاتنر سذذع د  السذذفتر الكنذذدي مذذي العذذراق العنة ذذ  ال 

لى حضور هتئذ  اةعذم النتحذد   العنة   السف ر  الفرنست  مي العراق ب إلض م  ا   ق العرا 

 بحضذذذو 
ً
شخ ذذذت  )عنظنذذذ      120ر أكةذذذر عذذذن  ل نذذذرأ  مذذذي العذذذراق  التنتذذذر النذذذاتنر أيضذذذ 

النجتنذذز النذذدني  ن شذذط   حقو تذذ     هذذ   إعيعتذذ ( ب إلضذذ م  الذذى حضذذور أعضذذ    

  .ت  النستق   لينتخ ب   العضوا  النفوضت  الع  

سذذتد  أنذذوار الربتعذذي العذذن ثذذم عذذر   امتذذتح النذذاتنر ب لترحتذذب عذذن  بذذك عريفذذ  الحفذذك ال 

العن ثم ألقا ك ن   نعت  نس   بغداد الستد  بتول حستن  البعذده   النةتد الوطني  

تم امتت ح الج س  اةاللى ل ناتنر التي تنة ا بعرض ثيث أالراق بحةت  الهي التحدي    

ةتك النذرأ  مذي عن تذ  صذنز القذرار الست سذي  ذدعته   ن   التي تعر ك عة رك  الت الراهن 



 

 

 

 

 

 

يحكذم  الدكتور  م تن الح في   عضو عفوضت  حقوق االنس ن الاإلط ر القذ نوني الذلي  

النة رك  الست ست  ل نذرأ   ذدعته  النح عتذ  تذأعتم العذراالي الدالر النذرأ  مذي التحذول  

عجذذذ ل حقذذذوق     تذذذك ابذذذراهتم   ب حذذذث مذذذي الذذذدينقراطي مذذذي العذذذراق  ذذذدعه  االسذذذت ذ خ 

مذذذذي عجذذذذ عتز عنذذذذك عركذذذذر  عذذذذن  بذذذذك  االنسذذذذ ن المذذذذي الج سذذذذ  الة نتذذذذ  تذذذذم النقذذذذ ش  

 .النة ركتن ا  الذل  الستخي  التوصت   

 :خرج الناتنر ب لعديد عن التوصت   أهنه  

 .تكةتم براعج بن    درا  النرأ  مي االدار  الالقت د   .1

ي ب تجذذذ ه  ن ي تقودهذذذ  عنظنذذذ   النجتنذذذز النذذذد اسذذذتنرار حنذذذي  الندامعذذذ  التذذذ .2

 .تعديك تةريع     نونت  تخدم النرأ  

 .عجتنعت  ش ع   ب لحقوق الست ست  ل نرأ  ت   توع  .3

 .الو و  بو ه سحب الحض ن  عن اةم  .4

التنكذذذتن اال ت ذذذ دي ل نسذذذ   إذ يعذذذد ع ذذذدر القذذذو  لهذذذن لنوا هذذذ  التحذذذدي     .5

 .الع ف ت  الالنجتنعت  

نذذذذ  يضذذذذنن عةذذذذ رك   ب قذذذذوانتن الخ صذذذذ  ب لنةذذذذ رك  الست سذذذذت  ل نذذذذرأ   تعذذذذديك ال  .6

 .ست ست  أالسز الأكةر م ع ت  

 . %25ة رك  النرأ  مي الس ط  التةريعت  بأع ى عن  نسب  ع توستز   .7

 .الحد عن الفكر العة فري اللي يقتد عن عة رك  النرأ   .8

 ب ذذن   
 
ب لةذذراك  عذذز  مذذي نه يذذ  النذذاتنر  تذذم تكذذريم عةذذر سذذتدا  ن شذذط   كذذ ن لهذذن

تتذذذ ح البذذذ يار لعذذذرض نت  ذذذ   الأعنذذذ ل النسذذذ    م بذذذراعج  نعتذذذ  نسذذذ   بغذذذداد البعذذذده  تذذذم ا 

 . الالفتت   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الاالعتراضعاتنر عةرالع   نون الحن ي  عن العنم االسري بتن الضرالر  

الجذذذ عز ل سذذذ ط   التةذذذريعت  النذذذاتنر  2020أي ذذذول  11بتذذذ ري    نعتذذذ  نسذذذ   بغذذذداد نفذذذل 

العنم االسري مي   )الا ز  ة   نلعرض الع نفتلي  الالقض فت  العنظن   النجتنز الندنيالالت

 عةذذرالع تعريذذر ضذذنن  االسذذتج ب (سذذبك  التنريذذر تحذذدي    التةذذريز العذذراق  ضذذرالرا  العو بذذ   

الوصول الى الحن ي  الالنة رك  الالخذدع   ل نسذ   الي ئذ   الالن يحذ   الالنجتنعذ   النضذتف  

السذوري   ل يعذ   ب جليستاالالربي  ليتح دل ندالق االفتن ني اال  تني عن ا العراق بدعممي  

 .رالعتوسطت "صندالق عدد" بتنفتل االفتي  اللي تقوده النب در  النسوي  االال

 
ً
 الضغ  ع ى الراب  ادن ه:ير ى لنة هد  الناتنر ك عي

https://www.youtube.com/watch?v=JyMG4uLJ4Jo 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JyMG4uLJ4Jo


 

 

 

 

 

 

 ناتنر الوطني ل نجتنز الندني لا

شذب ا  4  -3 نجتنز الندني يوعي  الوطني ل  مي الناتنر  بغداد  ش ركا رفتس   نعت  نس 

مذي ضذو   1325را ع  عسود  الخط  الوطنت  الة نت  لقرار عج   االعذن اربتك لن  مي  2020

العرا ذي مذي  ا ند  النرأ  الالسيم الاالعن البنة رك  عنة ي االع ن  الع ع  لنج ذ  الذويرا 

النجتنذز النذدني  ن الالبعةذ   الالنجتنذز الذداللي الالحكوع  االتح ديذ  الحكوعذ  ا  ذتم كردسذت

   العرا تذذ   الشذذبك  صذذوته  العذذدد عذذن عنظنذذ   ا  ذذتم الشذذبك  النسذذ 1325النتنةذذك بتحذذ لم 

 كردست ن العراق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الجنز  الو  ي    االستج ب   التنويك  البرتق لي  لونوا الع لم ب ل ون 

يذذوم لنن هضذذ  العنذذم ضذذد النذذرأ  تحذذا شذذع ر لونذذوا  16 نعتذذ  نسذذ   بغذذداد حن ذذ  الذذذ  أط قذذا

 .االستج ب   الو  ي  التنويك  البرتق لي الع لم ب ل ون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

" اسرتن _نحنته  " ا عك عن هضت  ل عنم االسري   نون#عاتنر 
ً
   

 عذبغذداد    نسذ     نعتذ نفل   
ً
   اتنرا

ً
تذ   مذي   الالفتالنسذ  الاحتت  ذ   )عط لتذببعنذوان   صذحفت 

 )تعريذذر مذذي  نتذذز عجذذ ال  الحتذذ   ... ضذذنن عةذذرالع لنةذذ رك  نسذذوي  ع دلذذ  الم ع ذذ   العذذراق(

بذذذدعم عذذن عنظنذذذ  عسذذ عدا  الةذذذعب  القذذرار(عةذذ رك  النذذذرأ  مذذي القتذذذ د  العن تذذ  صذذذنز 

 .2020تةرين الة ني  10النراليجي بتأري  

 اتنر بقرا   البت ن ال حفي  نأمتتح ال
ً
ع النح عتذ  رشذ  خ لذد بحضذور   النةرالعن  بك عدير   ع ن 

 خنسون  
ً
نة ي ا  الجه   االعيعتذ  الوطنتذ  الاال  تنتذ  الالداللتذ  عذن االعذيم عن ع  شخ  

النقذذرال  الالنرفذذي الالنسذذنوع النخبذذ  عذذن النسذذ   الالفتتذذ   النتظذذ هرا  الالن شذذط   النذذدنت   

نسذ   الالفتتذ   نذالم ل االسري   ركر  عح الر البت ن ع ى عذرض الوا ذز ال  الالن  ت   عن العنم

تذذذز النجذذذ ال  الست سذذذت  الاال تن عتذذذ  الاال ت ذذذ دي  مذذذي عنذذذوم عح مظذذذ   العذذذراق مذذذي  ن

الالتع تنتذذذ  الال ذذذحت  الالا ذذذز عةذذذ ركته  الست سذذذت  مذذذي عن تذذذ  صذذذنز القذذذرار الدالرهذذذ  مذذذي 

ب لغ ل عنم االسري ع ى أعن االسر  الالس م لاالحتج     الةعبت  كن  ركر ع ى عرض التأثتر ا

 الاالسذذتراتتجت  العذذراق الداللتذذ   ختذذتم النذذاتنر بنط لتذذب أبريهذذ  تر نذذ  التراعذذ  تنعذذي الأالنج

الوطنت  الننبةق  عنه  الى الا ز تطبتقي عز ضرالر  االلتف   السريز الالع  ك عن  بك صن ع 

النسذ   الالفتتذ   مذي العذراق عذن القتذود   ذالقرار الالنجتنز الداللي لت بت  هله النط لتب الانقذ 

 هن التنكتنهن ت  الدعنالنجتنع
ً
  ا ت  دي 

ً
 .الست ست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ندال  ذكرل تأست   نعت  نس   بغداد الس دس  عةر 

أن ر   نعت  نس   بغداد شنعته  بنرالر اللكرل الس دسذ  عةذر ع ذى تأستسذه  التذراعن ذلذ  

رفتسذذ   نعتذذ  نسذذ   بغذذداد  أمتحتهذذ  2020 نحريذذرا 14عوسذذع  مذذي  إلكترالنتذذ بتنظذذتم نذذدال  

الاالعتنذذ ن لجنتذذز الجهذذ   حتذذدال بك نتهذذ  التذذي عبذذر  عذذن عضذذ عتن الحذذب  ن السذذتد  لتذذر  نتسذذ

الحكوعتذذ  العنظنذذ   النجتنذذز النذذدني النح تذذ  الالداللتذذ  الذذلين سذذ هنوا مذذي أنجذذ ح عنذذك 

( الالتذي 2024  -2021) نعت  نس   بغذداد ل عذوام النقب ذ     الستراتتجت الجنعت   تيه  عرض  

 لنرح ذذ  الق دعذذ  نذذلكر أبريهذذ  ) تطذذوير سذذبكي اتتضذذنن أهذذدا  الأاللويذذ   عنذذك الجنعتذذ  مذذ

االسذذتج ب  لقضذذ ي  النسذذ   مذذي أيعذذ    فحذذ  كورالنذذ   عواصذذ   الضذذغ  ع ذذى صذذن ع القذذرار لتنريذذر 

عةرالع   نون عك مح  العنم االسري   تعرير التنكتن الست سي ل نس   التنكتنهن عن خوض 

ادا  مع تذذ  لتذذواين  ب عتبذذ ره  نسذذ جذذ رب ست سذذت  ن  حذذ    تكةتذذم بذذراعج التنكذذتن اال ت ذذ دي ل ت

عستر  الجنعت  مي العنذك ع ذى الخطذ  الوطنتذ  لقذرار   استنرارن اللكور الاالن ث    الس ط  بت

  تطوير خدع   الدعم النفسي الاال تن عي الالق نوني النقدم  1325عج   االعن الداللي 

  ل عنذذك لتنتذذد امتذذ مي النفسذذي مذذي هذذله االيعذذ  ال ذذحت    توسذذتز الر عذذ  الجغر عذذل نسذذ   ل ت

 .ل نح مظ   الجنوبت  (

الع عذ  لنج ذ   )اةع نذ شخص عن عنة ذي ا  الجهذ   الحكوعتذ   90الندال   را   مي  ش 

الذذويرا  الاليار  العنذذك الالةذذاالن اال تن عتذذ  الالنفوضذذت  الع تذذ  لحقذذوق االنسذذ ن الاليار  الهجذذر  

لنسذ عدا  النراليجتذ  جرين كلل  عنظن   عجتنز عدني عح ت  الداللت  عنهذ  عنظنذ  اهالالن

ي الاالتحذ د ال ذوثري العذ لني الخبذرا  عستةذ رين ا  داللتذتن. تنذا الالنعهد الجنهذوري الذدالل

(  شذخص  1500عة هد  الندال  عن طريق البث النب شر ع ى الفتسبوا عن  بك  أكةر عذن )

 ني العفرحذ  تقذدم التهذ إيج بتذ تع تق ال ذ     نتعهذ   198ردتن  الاع  ب لنسب  ل تع تق   مقد 

رر  ) نةذذكر االدار  الحكتنذ  ل جنعتذذ  النتنة ذذ  برفتسذذته  الالتبريكذ   نذذلكر أبذذري اال تب سذ   النتكذذ

السذذتد  لتذذر  نتسذذذ ن الحري ذذ    النهنتذذذ    النةذذ بر    صذذذ نع  الط  ذذ   النسذذذوي ...( كنذذ  تكذذذرر  

   ب  أ تذ ل شذ  عتنتذر الخذيق العبذدعالجنعت  )ك در نسوي شذ ب  رتع تق   عتة به  حول ك د

   هذود رفتسذ  الجنعتذ  الاضذح أثرهذ  الناسس    بق ب ت   عظتن  ندر أن نجد عة ه  مي ب  ي

 .عن خيل العنك الن  ح ل ك در



 

 

 

 

 

 

الاختتنا رفتس  الجنعت  الندال  بعد اال  ب  ع ى  نتذز االستفسذ را  الالنيحظذ   النقدعذ  

نذذذك التحقتذذذق الع نجذذذ حإلز عذذذن شذذذ را   متهذذ  ال نتذذذز عذذذن سذذذ ند التعذذ الن الآير تذذذشذذ كر   ن

 نس   بغداد.التي ت بوا ألته   نعت   اةهدا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

الننتذذدل النسذذوي مذذي عنطقذذ  الةذذرق االالسذذ  الشذذن ل أمريقتذذ  ل ذذداعت   الذذى 
 السيم

النس   مذي أالضذ ع عذ  بعذد النذراع   رش ركا  نعت  نس   بغداد مي الندال  االمتراضت  حول دال

 الاةعذذن(سذذيم )النذذرأ  الال 1325الذذداللي  لقذذرار عج ذذ  االعذذن المذذى عف الضذذ   السذذيم طبقذذ 

 الالقرارا  النكن   له  مي لتبت  الالتنن السوري  الالعراق.

دراس  مي دالل ال ذراع   الالنراعذ   النسذ ح  )العذراق  لتبتذ   سذوري   الذتنن(     إطيق  حتث تم

 .1325ج   االعن بتن الوا ز الالنأعول. احتف   ب للكرل العةرين لقرار ع 1325القرار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خطذ  العنذك الوطنتذ  العرا تذ  الة نتذ  لقذرار تكنت ذي لنن  ةذ   اال تن ع التة الري ال
 1325عج   االعن الداللي  

نن  ةذ  ايذن لاال تنذ ع التةذ الري التكنت ذي  2020تنذوي  12بغداد بتذ ري   نس     نعت عقد   

عذذن ا نذذد   1325لقذذرار عج ذذ  االعذذن الذذداللي هذذي خطذذ  العنذذك الوطنتذذ  العرا تذذ  الة نتذذ  

لنت بع  الالدعو  لتنفتل خط  العنك الوطنت  العرا تذ  لقذرار عج ذ  ع  ضنن عةرالع )االحكو

النذرأ  ل سذيم الالعنذك  الصذندالق( بدعم عن هتئ  االعم النتحذد  ل نذرأ  1325اةعن الداللي  



 

 

 

 

 

 

 1325العنظن   تح لم  1325شخص عن عنة ي سكرت ري  تح لم  رار   19ني  البحضور   اإلنس

 .أ دافر  تنكتن النر الن شطتن ا  العنة   عن 

العن اهم عخر    اال تن ع ك نا : عت بع  الرس فك الالنخ طب   النرس   عن  بذك تحذ لم  ذرار 

الخطذذ   بقذذ  هبدامعذذ  نالذذى دافذذر  تنكذذتن النذذرأ  الالجهذذ   النعنتذذ  حذذول النط لبذذ  الال 1325

 1325  تةذذكتك المذذد عذذن عنظنذذ   التحذذ لم  ذذرار 1325 الوطنتذذ  لقذذرار عج ذذ  اةعذذن الذذداللي

اللقذذ  ا  عذذز دافذذر  تنكذذتن  ا تن عذذ  لعقذذد  1325الالنعنتذذ  بتنفتذذل  ذذرار   ند الالننظنذذ   السذذ

 الذذى طذذرح عوضذذوع الخطذذ   النذذرأ 
ً
الالجهذذ   النعنتذذ   تضذذنتن بذذراعج الأنةذذط  الننظنذذ   ح لتذذ 

النذ س النسذذتجدا   ضذذرالر  أن لوطنتذ  الة نتذذ  الايذن الصذذ ا العذ هي النسذذتجدا  لكذي يفهذذم ا

يقذذذ  الخطذذذأ مذذذي دعذذذج الخطذذذ  الوطنتذذذ  الة نتذذذ  الطر يكذذذون تحةذذذتد الننظنذذذ   د تذذذق الاثبذذذ   

بذذلل  ع ذذى لجنذذ  حقذذوق االنسذذ ن اللجنذذ  النذذرأ  الالطفولذذ  الالجهذذ    الاالعتنذذ د  الاإلسذذتراتتجت

 ع ى  ر 
ً
 ذود ألتذ  الاختذرا ال ل نذرأ البنةذ رك  هتئذ  اةعذم النتحذد   1325ر  االتي عن ا عسبق 

 .1325ن الداللي اةع ع م الخط  الوطنت  الة نت  لقرار عج    ةدار الطنت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 عز ك در  نعت  نس   بغداد اال تن ع   الدالري  

هتئذ  اإلداريذ  مذي  الذدالري ل  اال تنذ عب د  تم عقد  ر م بعد النس م   ل ظرال  الح لت  مي ال

الاللي يةنك عديرا  بغداد عز ك در الجنعت  مي النكتب الرفتسي مي بغداد  نس     نعت 

االرشذ د اال تنذ عي   النفسذي الالقذ نوني مذي الكذ در عراكذر االسذتن ع ال  النةذ ريز العنسق    

 .اةنب ر( مق  –سهك نتنول  –النوصك  – )دهوا

بهد  إعط   نبل  عخت ر  عن  الرالالم()برن عج  عبر تطبتق 2020آب  8لسبا الن  د  يوم ا

الاإلشذذ ر  الذذى الوحذذدا   بغذذداد فذذله   نعتذذ  نسذذ   أهذذدا  الخطذذ  النةذذ ريز الح لتذذ  التذذي تن

الحذد  كت بذ   –الوحد  اإلعيعتذ    –الوحد  الق نونت     –اإلداري     )الوحد   الهي  الت بع  ل جنعت

عنذذك لكذذك الحذذد  الاإلنجذذ يا  الالخطذذ  لالآلتذذ  ا التذذدريب(الحذذد   –الحذذد  البحذذوث  –النةذذ ريز 

 .النستقب ت 

التقذدم الالنجذ ح لجنعتذ  نسذ   بغذداد   اسذتنراري    تذم الضذز توصذت   بهذد  اال تن عمي خت م  

 م خدع   أمضك ل نس   الالفتت   ب ور خ ص  الل نجتنز ب ور  ع ع .الك دره  لتقدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 بغداد  –كتب الرفتسي ن ال  –اال تن ع السنوي لك در  نعت  نس   بغداد  

بغذذذداد   مذذذي  2020تةذذذرين اةالل  19الن ذذذ د   اإلثنذذذتنيذذذوم  عقذذذد   نعتذذذ  نسذذذ   بغذذذداد

    العرص     الفت  ت  ك مته
ً
التي تخص  نعت  نس   بغداد الك در   لت  العنكنن  ة  آلا تن ع 

 :الجنعت  عن النواحي الت لت 

  .اإلداري اةعور  −

  .اةعور الن لت    −

  .نت  الالتكنولو ت قاةعور الت    −

 . اةعور ال و ستت  −

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 توصت   العقترح   

الذذى إدار   نعتذذ  نسذذ    عذذن  بذذك كذذ در  نعتذذ  نسذذ   بغذذداد 2020توصذذت   العقترحذذ   عذذ م 

 :النح تتن العنظن   النجتنز الندني ك  اد الالجه   الن نح  الالةردبغ

 لجهودهم نعاالهتن م بةريح  النتطوعتن ا  التخ تص أ ور  ✓
ً
 .نك تةنتن 

ن دالر مع ذي مذي تغتتذر حتذ تهن    لنذ  لهذ  عذدعم النة ريز اال ت  دي  ال ذغتر  ل نسذ ✓

 .التطوره  ايده ره بعد 

 را   عراكر  نعت  نس   بغداد تقدم االستة  استحداث خدع  الدعم الق نوني مي كك ✓

 كذذلل  خدعذذ  ال الق نونتذذ  
ً
يج النفسذذي عذذالتنجذذر التنةتذذك القضذذ في مذذي النحذذ كم عج نذذ 

 .لج  نفست  عخت  بو ود عع 

  ب لنةرالع لتقدير ح    الفئذ   النسذتهدم  الالتركتذر ستهدمعنك تقتتم ل نن طق الن ✓

 .مي خط  النةرالع ع ى تحقتق االحتت    

 .خدع   ال حت  ل نس   الاالطف ل مي عراكر  نعت  نس   بغداد  المإض  ✓

 ذذذ  مظذذذ  االنبذذذ ر الذلذذذ  لح  توسذذذتز دافذذذر  العنذذذك التغطتذذذ  عنذذذ طق أالسذذذز ضذذذنن عح ✓

تقذذديم التنكذذتن اال ت ذذ دي ل نسذذ   ضذذنن  الننطقذذ  الذذى التوعتذذ  الالذذدعم الاسذذتنرار

 .تقديم الدعم الق نوني الاالستة را  استنرارالنح مظ  الكلل  

 .ز العدد ال حت  ل عوافك الذل  لق   الدعم عن  بك الننظن   االخرلييوت ✓

 مذذي سذر  عذذن خذيل اشذراا امذاالهتنذ م ب لذدالر الفعذ ل ل نذرأ  داخذك اال ✓
ً
راد االسذر  ايضذ 

 .اللتسا النرأ  مق عنم براعج تق تك ال

اشراا الر  ل الالفتت ن مي خط  النهوض بوا ز النس   خ ص  عن النواحي النتع قذ   ✓

 .لعنم الق فم ع ى اس س النوع اال تن عي ب



 

 

 

 

 

 

تت  ذ   ح بك البد  بكت ب  اي عةذرالع عتع ذق بننطقذ  عحذدد  االمضذك عنذك تقتذتم ا ✓

 .ال دراتهن   تهنعيفن  الحتت لتكون النة ط    ذل   بك  ل نس   الالفتت  

 .ال ود بعض النة ط   الخ ص  بتوعت  الفتت   النراهق   ✓

 مذذذي  ن الفئذذذ  ةنهذذذمت  ذذذ   الخ صذذذ  تتنفتذذذل بذذذراعج لذذذلالي  ا  االح ✓
ً
اةكةذذذر تهنتةذذذ 

 .النجتنز

 .وبت نالج  توستز االخت    النك ني ل عنك لتةنك ب  ي النح مظ  ✓

 .بع  الالتقتتم  كت ب  التق رير  مي أدالا  النت الع ع تن ا  مي الويارابن    درا   ✓

  ل نسذ   ع ذى ن رار تةريع   تومر بتئ  آعاعواص   الضغ  ع ى صن ع القرار عن أ ك   ✓

 .الالنجتنزالعنك صعتد االسر  ال

أتجذذ ه حقذذوق  االسذذتنرار بفع لتذذ   رمذذز الذذوعي النجتنعذذي كذذون الذذوعي عنذذد اال  بتذذ  ✓

 .النستول النط وبالنرأ  دالن 

 ريز بن  ياثر اليغتذر السذ وا النجتنعذي العذدافي أتجذ ه االنذ ث التخطت  لفع لت   النة ✓

 .أ ك أن نغتر اللت  العنك عن أ ك أن نعنك مق  بك عن

عذذ م  رايتوسذذتز التةذذبت  الالتنسذذتق عذذز النجتنذذز النذذدني الاالعذذيم عذذن أ ذذك خ ذذق  ✓

لةذذذذك ت  ل ناسسذذذذ   االداريذذذذ  الا عذذذذدم االنغذذذذيق ب لسذذذذت    العن صذذذذر لقضذذذذ ي  النذذذذرأ  

 .التة ركت التي ع د  تضتق نط ق العنك التحد عن الحكوعت  ال

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 يري  الةه دا  التقد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 2020الخ ص  بجنعت  نس   بغداد لسن   ناتنرا  الال صور عن ضنن الفع لت    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

يةة التابعةة الةى عمع  مشةاري وال  األنشةةةصة ببقيةة  من الصور الخاعلى المزيد    ولالطالع

 نساء بغداد يرعى زيارة الموق  االلكتروني:

https://bwa-iraq.org/ 

: او عبر المواق  التالية  

https://bwa-iraq.org/

