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   لإلرشاد األسري األملمراكز

ALAmal Family Support Centers  

  

بغداد والنجف والبصرة وكركوك منتشرة في تقوم جمعیة األمل العراقیة بإدارة خمسة مراكز 
 .)افتتاح جدید (والناصریة 

   وحتى أالن 2010 من أیار  النجف ابتدأ العمل-   : لمراكزالفترة الزمنیة ل

   ولغایة أالن 2011كانون الثاني من  بغداد والبصرة -                            

   ولغایة أالن 2011أیلول من  كركوك -                            

  2012 الناصریة كانون الثاني -                            

    تأسیس مراكز اإلرشاد األسريةخلفی

وانعك ست بیئ ة العن ف عل ى  ،ًأصبحت المرأة  في العراق خالل السنوات الثمانی ة ھ دفا مباش را للعن ف
ء والفتی ات تح ت غط اء ج رائم برزت العدید م ن الح االت  كقت ل الن سالمضطرب، والوضع األسري ا

 الم رأة  واألطف ال الت ي تم ارس ض د وممارس ات العن ف الج سدي والنف سي ،، وانتحار الفتی اتالشرف
، إجراء عق ود ال زواج خ ارج المحكم ة، وأكراه الفتیات على الزواج المبكر، ناھیك عن ألتفھ األسباب

الھجر لعدة سنوات، األمر الذي یؤدي إلى ضیاع الحقوق القانونی ة وحاالت  ق خارج المحكمة،والطال
 ارتفع ت  بكث رة كم ا. لرجل من مسؤولیاتھ األسریة، نتیجة تھرب ااالجتماعیة للمرأة وحقوق أطفالھاو

تع  دد الزوج  ات، وال  زواج المؤق  ت، وانت  شار ظ  اھرة  و،  والط  الق التع  سفي،ن  سب الط  الق المبك  ر
  وغی   ر ذل   ك م   ن إش   كال العن   ف الت   ي ترس   خھا الممارس   ات ،ال   دعارة واالتج   ار بالن   ساء والفتی   ات

التجرب ة المجتمعی ة الت ي خاض تھا جمعی ة ا أكدتھ وھذا م.واألعراف العشائریة والتفسیر الخاطئ للدین
  .    وكركوك والبصرةالنجفو األمل لإلرشاد األسري في  بغداد األمل ضمن مراكز

 بمعالجة قضایا ،على النھوض بواقع األسرة والمرأة ساعد تأسیس مركز األمل لإلرشاد األسري
جتماعي، من خالل تقدیم االستشارات تتعلق بالعنف األسري والجنسي والعنف القائم على النوع اال

كما توسع التعاون مع . المجانیة االجتماعیة والنفسیة والقانونیة، والتدخل القانوني ان اقتضى األمر
الجھات الحكومیة وغیر الحكومیة المختصة، كالقضاة والعاملین في سلك القضاء وأجھزة تنفیذ 

نون وعلم االجتماع وحقوق اإلنسان والتربیة  حمایة األسرة، والمختصین بالقا ووحداتالقانون،
  .والصحة وغیرھم

وحققت التجربة الناجحة للمراكز تفعیل الصلح األسري كوسیلة لحل الخالفات والنزاعات، مع 
السعي لتوعیة النساء بحقوقھن القانونیة، وتثقیف فئات اجتماعیة متنوعة بالعنف القائم على النوع 

  .    الشباب المقبلین على الزواجاالجتماعي، إضافة إلى تأھیل
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  أھداف المراكز 

وبث روح المقاومة  لفضح جرائم العنف المنزلي تشجیع النساء على كسر حاجز الصمت  •
 .لدیھن، وتأمین الحمایة األولیة والقانونیة لھن

الدعم مساعدة األسرة على إدارة ومواجھة األزمات والضغوطات النفسیة من خالل تقدیم  •
 الذي یساعد على تحقیق االستقرار لجمیع أفراد األسرةي والقانوني والنفسي االجتماع

 . وخاصة النساء واألطفال
الوساطة لحل الخالفات الزوجیة الناتجة  لمنع التفكك األسري من خالل اإلصالح األسري •

عن الفقر والمشكالت االقتصادیة، أو الناتجة عن سلوكیات الزوج كاإلدمان أو الشعور بعدم 
 .المسؤولیة تجاه األسرة، وتأھیل ھؤالء ومساعدتھم لكي یكونوا فاعلین داخل أسرھم

تمكین النساء من الوصول للخدمات المؤسسیة كالمحاكم ومراكز الشرطة ووحدات حمایة  •
 .  األسرة

ًتوعیة فئات الشباب المقبلین على الزواج، وتأھیلھم نفسیا وقانونیا وصحیا • ً ً .  
 داخل المؤسسات التعلیمیة واالجتماعیة وفي  االجتماعي والقانونيالتوعیة والتثقیفنشر  •

 .  األحیاء السكنیة، حول مظاھر العنف األسري والمجتمعي، وطرق الحمایة والوقایة منھ
كسب التأیید لسن قانون الحمایة من العنف األسري، وإیجاد اآللیات الحكومیة وغیر  •

 .الحكومیة لحمایة الناجیات من العنف
    

  :أنشطة المراكز

 االستماع   •

 .اإلرشاد والتوجیھ االجتماعي والنفسي •

إرشاد بالحقوق القانونیة، حسم قضایا داخل المحاكم لضحایا العنف (المساعدة القانونیة  •

 ).األسري

 . خدمة الخط الساخن، واستخدام تقنیات االعالم االجتماعي •

كز للمساعدة في توفیر الحلول لھا احالة بعض الحاالت من قبل الجھات المعنیة بعمل المرا •

 .في المركز، كوحدات حمایة األسرة، ومؤسسات الرعایة االجتماعیة، والمراكز الصحیة

 لعدد من الحاالت بسبب خدمة الحمایة واإلیواء قامت المراكز بتقدیم ألسباب اضطراریة •

 .  إقلیم كردستانت في العراق إلى مراكز إیواء عداافتقاد المحافظا

 توعیة لفئات مختلفة من المجتمع، مثل النساء في المناطق الریفیة والشعبیة، برامج •

 .والمعلمین والطالب داخل المدارس

تنظیم ورش تدریب وندوات ومؤتمرات حول آلیات الحمایة من العنف الجندري للقضاة  •

والعاملین في سلك القضاء وفي الشرطة والصحة، والمختصین في القانون والبحث 

 .  عي، وفئات من المجتمع المحلياالجتما
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 .یفیة للشباب المقبلین على الزواجبرامج تثق •

 .دعم المشاریع المجتمعیة التنمویة كمشاریع تولید الدخل لألرامل والمطلقات •

  :في القوانین والتشریعات •

جمعیة األمل عضو في لجنة الخبراء المعنیة بصیاغة مشروع قانون الحمایة من العنف  -

 .األسري

 1969 لسنة 111البة بتعدیل بعض مواد قانون العقوبات العراقي المرقم المط -

 .وتعدیالتھ

 1959 لسنة 188تفعیل بعض المواد ضمن قانون األحوال الشخصیة المرقم  -

 .وتعدیالتھ

  

  : المراكزعدد الحاالت التي زارت

  :1800 الحالت الواردة للمراكز االربعة المراكز عدد

 2011ولغایة كانون االول  2010ایار  من حالة 1241مركز النجف  -

 2011 حتى كانون االول 2011كانون الثاني من   حالة265 بغداد مركز -

 2011 وحتى كانون االول 2011كانون الثاني   من حالة239مركز البصرة  -

  2011 ولغایة كانون االول 2011 ایلول  من حالة55 مركز كركوك -

   ذي قار طور االنشاء  :  المركز الخامس  

                               

   :للمراكزالشركاء الممولون  

 .  في بغداد، وبرنامج العدالة في متناول الجمیعالسفارة النرویجیةوالیونیسیف، 

   
   
   نغم كاظم حمودي                                                                            

  سقة مراكز األمل لإلرشاد األسريمن                                                                  
  جمعیة األمل العراقیة ل                                                                          

2012                                                                     كانون الثاني   

 

 


