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  تنفيذ مشروع بناء السالم من خالل التدريب على حل النزاعات والديمقراطية
  

،  ، انهت جمعية االمل العراقية وبالشراكة مع جمعية نساء بغداد2007 في أواسط آب      
التدريب على حل بتنفيذ مشروع بناء السالم اريع ، مم المتحدة لخدمة المشألمكتب امن وبدعم 

   : بمبادئتثقيفالتوعية وال من خالل  ،النزاعات والديمقراطية
  حل النزاعات والتشبيك الالعنفي •
 بناء حوار مدني وثقافة سلمية •

 البناء الديمقراطي مع الشباب والنساء •

  
      وخالل فترة أربعة أشهر في تنفيذ المشروع ، 

 عمل في بغداد وكربالء ة ورش)25 (نظمت
 من مستفيداً ومستفيدة) 625( حضرها وكركوك

    :من ، مختلف الفئات العمرية
كوادر تعليمية و  مؤسسات حكوميةالعاملين في •

 الكهرباء واالسكان وحقوق االنسان، اتوزار  منها، إعضاء مجالس محلية واحزاب سياسية و
 مفوضية النزاهة و

  بلدية كركوك ووقاطع البياع   قاطع مدينة الصدر-لديةوأعضاء في المجالس الب •
 ومراكز شباب مثل معهد اعداد المعلمات في كربالء ، ومركز بابا طلبة جامعات ومعاهدو •

 كركر للشباب في كركوك

 .في مجال حقوق االنسان واالعالمونشطاء من منظمات المجتمع المدني  •
 
تخصصين في مجاالت حقوق االنسان والقانون مدرباً ومدربة م) 15(ساهم في التدريب       

حل النزاعات، حقوق االنسان في االتفاقيات  ( التدريبمادةتناولت وقد . وحل النزاعات واالعالم
 ، الواقع)النوع االجتماعي(، الجندر  إتفاقية الغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأةوخاصة الدولية، 

  ، 1959 لسنة 188حوال الشخصية رقم لى قانون األ وبالتركيز عالقانوني للمرأة العراقية
  



 

 من الدستور ، 41 بما يتضمن مفهوم المواطنة والوحدة الوطنية والمادة التعديالت الدستورية
  ).االلقاءاالمن االنساني ، وكيفية التعبير و

  
 د منعدعن وأثمرت نقاشات الورشات       

  : منها طرحها المشاركونتوصياتال
 الورشضرورة تكرار مثل هذه  •

شمل كافة المؤسسات  ، لتللموظفين
الحكومية لمناقشة حقوق الموظفين في 
،  دوائر الدولة، ومناقشة الفساد اإلداري

حقوق  للمعنيين بتطبيق القانون ووخاصة
 .االنسان

في األحياء والمناطق   ، ومن كال الجنسين ،نالواعي انشاء شبكة من الشباب القياديين •
حمالت ب والقيامالي لمتابعة الخدمات واالنتهاكات ، االهالشباب وتثقيف لتوعية و سكنية ،ال

 .  لتحسين عمل الحكومة والدوائر الخدميةضغط مدافعة و

والحيلولة من الدستور العراقي الحالي التي تعزز الطائفية، ) 41(المطالبة بتعديل المادة  •
 .تماعية المتآخيةدون تفتيت الوحدة األسرية والروابط االج

ضرورة نشر مفاهيم الال عنف بالتعاون مع   •
مفاهيم حقوق دراج المؤسسات التعليمية، وا

في المناهج التعليمية االنسان والمواطنة 
لجميع المراحل الدراسية، مع التركيز على 

كوادر الالمؤسسات التي تُعنى بإعداد 
  .تعليميةال

دين أهمية رفع الوعي بمحاوالت استغالل ال •
جتمع في السياسة وفي نشر الطائفية في الم

    بهدف تمزيق الوحدة الوطنية 

  2007 آب 19بغداد في                                           

تحت رقم في وزارة التخطیط والتعاون اإلنمائي مسجلة 1Z687 
6 دار رقم – 14 زقاق – 903 العلویة، محلة – بغداد   

Tel:++9641- 7171 618 
   baghdad@Iraqi-alamal.org      

www.iraqi-alamal.org 
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