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مشروع  /مبادرة التمكين المدني والسياسي للنساء في العراق
تقرير ختامي
اسم المشروع
الجهة المانحة
الجهة المنفذة
الشــــــــركاء(منظمات،
المحافظات المستهدفة)
تاريخ بدء المشروع
تاريخ انتهاء المشروع
مدة المشروع
الجهة المستهدفة

المستفيدون

هدف المشروع

انشـــــ ة المشـــــروع

مبادرة التمكين المدني والسياسي للنساء في العراق
صندوق األمم المتحدة للديمقراطية ()UNDEF
مؤسسة أم اليتيم للتنمية
معهددددددددد المددددددددرأة القياديددددددددة /بغددددددددداد – جمعيددددددددة الفددددددددردو العراقيددددددددة /البصددددددددرة–منظمددددددددة بندددددددد
الرافدين /بابل – منظمة ساوة لحقوق االنسان /المثنى
4112/1/1
 – 4112/3/31التمديد  3أشهر
سنتان
 نائبات مجلس النواب
 نساء المجتمعات المحلية في المحافظات المستهدفة
 قادة المجتمع من الرجال في المحافظات المستهدفة
 منظمات المجتمع المدني
 211 أمرأة ( 111امرأة /محافظة).
 481 رجل قادة ( 01رجل /محافظة).
 81 مرشحة الى انتخابات مجلس النواب لعام .4112
 41 امرأة عضو برلمان للدورة االنتخابية (.)4118-4112
يهدف المشروع الى :
 .1زيددددددادة المشدددددداركة السياسددددددية للمددددددرأة فددددددي المندددددداط الريفيددددددة و الحضددددددرية فددددددي المحافظددددددات
المستهدفة.
 .4تعزيز وعي المرأة بأهمية مشاركتها في التعريف و الترشيح لالنتخابات.
 .3دعددددددم النسدددددداء المرشددددددحات لالنتخابددددددات مددددددن خددددددالل و ددددددع خ ددددددة اعالميددددددة لدددددددعمهن فددددددي
حمالتهن االنتخابية.
 .2دعم النساء البرلمانيات (داخل و خارج البرلمان).
 .2انشددددددداء اكاديميدددددددة تعندددددددى بالتنميدددددددة السياسدددددددية وتقدددددددديم المشدددددددورات و االقتراحدددددددات الدددددددى
اللجان البرلمانية و اعضاء البرلمان.
المرحلة االولى  /مرحلة التنسي واختيار المنظمات و المستفيدات
ابدددددرام مدددددذكرات تفددددداهم مدددددع المنظمدددددات الشدددددريكة فدددددي كدددددل محافظدددددة لتنفيدددددذ انشددددد ة المشدددددروع و
آ ليدددددددة اختيدددددددار المسددددددددتفيدات مدددددددن النسدددددددداء ،و مخاطبدددددددة الكتدددددددل السياسددددددددية لترشددددددديح النسدددددددداء
المرشددددددحات ألنتخابددددددات مجلددددددس النددددددواب مددددددع االخددددددذ بنظددددددر االعتبددددددار التنددددددوع والحياديددددددة فددددددي
المخاطبات.
المرحلددددددة الثانيددددددة /توعيددددددة المجتمددددددع المحلددددددي بأهميددددددة المشدددددداركة السياسددددددية و المدنيددددددة و لدددددد
من خالل:
 .1اقامددددددة  11ندددددددوة توعيددددددة فددددددي كددددددل محافظددددددة ( 2ندددددددوات) للنسدددددداء يهدددددددف الددددددى التعريددددددف
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بحقوقهدددددا ا لمدنيدددددة والسياسدددددية واهميدددددة المشددددداركة فدددددي االنتخابدددددات ودورهدددددا فدددددي المجتمدددددع
.
 .4بنددددددداء مجموعدددددددات دعدددددددم مدددددددن النسددددددداء ( 11امدددددددرأة فدددددددي كدددددددل محافظدددددددة ) لددددددددعم النسددددددداء
المرشحات النتخابات مجلس النواب.
 .3ورشددددددددة ( )TOTلتدددددددددري  21امددددددددرأة مددددددددن مجموعددددددددات الدددددددددعم ( 11نسدددددددداء /محافظددددددددة)
علدددددددى مهدددددددارات القيدددددددادة ومهدددددددارات االتصدددددددال والتواصدددددددل ولغدددددددة الجسدددددددد باال دددددددافة الدددددددى
مهارات التدري وآليات دعم النساء المرشحات خالل فترة الترشيح بعد الفوز.
 .2تنفيددددددذ ( ) 8ورش توعيددددددة لقددددددادة المجتمددددددع لددددددـ ( 01مسددددددتفيد) فددددددي كددددددل محافظددددددة الهدددددددف
منهدددددا هوتعريدددددف قدددددادة المجتمدددددع بأهميدددددة اشدددددترا النسددددداء فدددددي االنتخابدددددات والحددددد علددددددى
عدم مصادرة اصوات النساء.
 ) 2 ( .2ورش تدريبيدددددددددددة للنسددددددددددداء المرشدددددددددددحات النتخابدددددددددددات مجلدددددددددددس الندددددددددددواب لدددددددددددـ (41
مرشددددددحة) فددددددي كددددددل محافظددددددة التعريددددددف بقددددددانون االنتخابددددددات ومهددددددارات القيددددددادة والظهددددددور
االعالمددددددددي واالتصددددددددال والتواصددددددددل مددددددددع الجمدددددددداهير وتصددددددددميم حمددددددددالت االنتخابددددددددات لكددددددددل
مرشحة ودرو مستخلصة بأ افة برلمانيات سابقات.
 ) 2 ( .1مدددددددؤتمرات دعدددددددم النسددددددداء المرشدددددددحات وبحضدددددددور قدددددددادة المجتمدددددددع وممثلدددددددين عدددددددن
االحددددددزاب السياسددددددية وناشدددددد ين مدددددددنيين باال ددددددافة الددددددى حضددددددور مجموعددددددات الدددددددعم مددددددن
النساء في كل محافظة وبحضور النساء المرشحات النتخابات مجلس النواب.
 .0مدددددنح صدددددغيرة لكدددددل مجموعدددددة دعدددددم مدددددن النسددددداء فدددددي كدددددل محافظدددددة الهددددددف منهدددددا تمويدددددل
تنفيددددددذ انشدددددد ة دعددددددم النسدددددداء المرشددددددحات قبددددددل االنتخابددددددات ،وانشدددددد ة دعددددددم للبرلمانيددددددات
الجدد داخل البرلمان وخارجه وحس المحافظة.
 ) 2( .8أجتماعددددددات بحضددددددور عضددددددوة البرلمددددددان فددددددي كددددددل محافظددددددة ودعددددددوة قددددددادة المجتمددددددع
الهدف منها مناقشة المشاكل والمعوقات التي تعاني منها
 .9اقامدددددددة ورشدددددددة تدريبيدددددددة للنسددددددداء الفدددددددائزات فدددددددي انتخابدددددددات مجلدددددددس الندددددددواب لدددددددـ () 41
برلمانيدددددددة فدددددددي بغدددددددداد حدددددددول تعريدددددددف البرلمانيدددددددات بالنظدددددددام الدددددددداخلي لمجلدددددددس الندددددددواب
العراقي ،عدد اللجان ولع دور الرقابة واهمية كل مجموعة اغ ة.
 .11انشددددداء منظمدددددة مجتمدددددع مددددددني تعندددددى بالتنميدددددة السياسدددددية وتقدددددديم المشدددددورات والدراسدددددات
العلميددددددددة والتحليليددددددددة لمشدددددددداريع القددددددددوانين ومقترحددددددددات تعددددددددديالتها مددددددددن خددددددددالل العيددددددددادة
االستشارية التي تضم مختصين واكاديمين وبالتنسي مع لجان مجلس النواب.

النتائج المتحققة-:
 -1زيادة وعي مجتمع المحافظة بأهمية المشاركة السياسية للمرأة وخصوصا في االنتخابات.
 -4نساء متمكنات قادرات على اتخا القرار.
 -3تقديم مسودات قوانين الى لجان مجلس النواب (قانون العنف االسري ،قانون المحاماة ،قانون المعدل التراكمي).
 -2منظمة مجتمع مدني تعنى بتقديم المشورات والتدريبات السياسية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقر العام :بغداد -الحرية -دور نواب الضباط  -منطقة السالم -شارع 03
موبايـــــل02800000870 :

www.umelyateem.org
info@umelyateem.org

بسم اهلل الرمحن الرحيم

مؤسسة أم اليتيم للتنمية

Umelyateem for Development Foundation

منظمـــة غيــــر حكوميــــــــــة

)Non Governmental Organization (NGO

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صور من المشـــــروع-:
ندوات توعية للنساء:

توعية قادة المجتمع:

ورشة تدري :TOT

ورشة تدري المرشحات:
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مؤتمرات دعم المرشحات:

ورشة تدري البرلمانيات الفائزات:

اجتماعات قادة المجتمع:
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