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 لتمكين السياسي للمرأة في العراق لمشروع ا بنود المرجعية لمراجعة منتصف المدةال
 
 
   

 :المقدمة
ول تجرى في تشرين اال في العراق ،التي من المؤمل ان برنامج تمكين السياسي للمراةالمرجعية هذه تتناول مراجعة تنفيذ المرحلة االولى من شروط 

س يفوه المتابعة لهذا البرنامج ، حيث أعدت منظمة جزء من اليةوتعتبر هذه المراجعة لتنفيذ المرحلة االولى من البرنامج ك،  4102تشرين الثاني  –
  ،هذه مة التقييممهل وجمعية االمل العراقية

  
 السياق العام

 ،وير قابليات المرأة سياسيا ودعمهن في مختلف المراحل خالل مسيرتهنالى تط ين السياسي للمراة في العراقتمكاليهدف برنامج 
من خالل اشراك وتثقيف وسائل االعالم واالحزاب السياسية في  يركز هذا البرنامج على بناء بيئة داعمة نحو المشاركة السياسية والقيادية للمرأة، كما

 ة.يالسياس العملية وعية الناخبين حول دور المرأة فيالعراق، فضال عن ت
)كنائبات  هذا المشروع ليصبحن نائبات في البرلمان العراقي مرشحة ممن تم تدربيهن من خالل انشطة 01هي نجاح  مرحلة في هذا المشروعاهم 

هي احدى المشاركات في انشطة برنامج التمكين  سى، سهام مو(الماضي 4102نيسان  01الول مرة في االنتخابات التي جرت في  جديدات، يشاركن
مرأة من أالتي ا 44 دسية ،نجحت في االنتخابات بعدد االصوات ، وهي من بينمحافظة القاكتلة دولة القانون عن  مرشحة عنالسياسي للمراة وهي 

 .4101ما حققته النساء في مرات اكثر م 2.4رلمان. هذا يمثل مشاركة النساء في البالعتماد على نسبة الكوتا الخاصة بفزن بمقاعد برلمانية بدون ا
السياسي  تمكينالدعم مشروع مرشحة بمقاعد في البرلمان ب 01 التي نجحت بمجهودها ، بينما فازت باقي الـسهام موسى هي الوحيدة هذا يعني ان 

 اعتمادا على الكوتا،للمرأة  حصلوا 
 
مرشحة من مختلف محافظات العراق باالضافة الى مرأة أ 601بتدريب ودعم  تي سبقت موعد االنتخابات/ة خالل االشهر العراقي /ةمدرب 41 قام

 بشكل مكثف. كل النساء المرشحات هم وافدين جدد الى الساحة السياسية . مرشحة 011وقد تم دعم اكثر من  –تشكيلة واسعة من االحزاب السياسية 
وكما تم تديبهم ايضا على تطوير الحمالت االنتخابية والتواصل مع الجماهير المستهدفة ،وسائل االعالم ،  تم دريبهم على تحليل نقاط القوة والضعف

الى  ةالسباب امنية .باالضاف واحيانا في مواقع بديلة –دورات مشروع التمكين السياسي للمرأة في معظم انحاء العراق  . نفذتوالمفاوضات السياسية 
نتخابات اال ات النساء فيالمرشح لدعم توازنا أكثر عالميةاال التغطية تشجيع كيفيةتنمية القدرات ، هذا وقد ركز مشروع التمكين السياسي للمرأة على 

 جعلل أساليب النساء تعليمفي الدولة ،والهدف االخر هو مهمةمن النساء وتشجيع المرأة لشغل مناصب  قرار صناع على والحصول السياسية واألحزاب
رص للحصول على ف ه المرأة في دورها السياسي وتعزيز دورهاالعقبات التي تواج تدريبهن للتغلب علىحول دورهن و وعيا أكثر المستهدف الجمهور

في جميع انحاء العراق ،  واالجتماعات المحلية التي عقدت المؤتمرات خالل من لتوعية على ا العمل شاركة باتخاذ القرارات . هذا وقد ركزفي الم
نيات ،وتبادل البرلماب ودعم دخل مشروع التمكين السياسي للمرأة مرحلة ما بعد االنتخابات ، والتي تضمنت تدري ،4102ـ نيسان 01وبعد ال

 اجانب...الخ. يين برلمانالخبرات مع أعضاء 
 

االنتخابات والتي تشمل تدريب ودعم النائبات الجديدات في البرلمان العراقي، تبادل  نيسان بدأ مشروع التمكين السياسي للمراة مرحلة مابعد 01بعد 
مدربين )الذين  9وهؤالء الـ 4102مدربين من خالل تدريب المدربين في اب  9الخبرات مع اعضاء وعضوات برلمان اجانب.. الخ. حيث تم اعداد 

نائبة خالل  41 – 21خابات(، ليصبحوا مستشارين لدعم البرلمانيات الجديدات، وتم تدريب تم اختيارهم من مجموعة المدربين في مرحلة ماقبل االنت
 . 4104االشهر الالحقة وستستمر حتى اذار 

 
ومن المؤمل ان يتلخص هذا المشروع في النهاية بمجموعة من النساء سياسيات قويات وماهرات ويصبحن قياديات فاعالت تدعم اجندات تشريعية 

قوق المراة ويشتركن في الوصول الى عامة الشعب، باالضافة الى اننا نامل ان تتحسس االحزاب السياسية العراقية  الى مواضيع الجندر  الداعمة لح
ت  امن خالل شمول نساء اكثر في المناصب القيادية وكما نامل ان يكون لالعالم دورا كبيرا في ذلك من خالل تسليط الضوء على النساء القيادي

هماتهن السياسية وذلك سيقود بالنهاية الى التشريعات التي تدعم حقوق النساء وضمان نساء اكثر ان يكونو في مراكز قيادية في البرلمان ومسا
 والحكومة العراقية. 

 
 ملخص المشروع: 

ة من مخطط المراقبة والتقييم ، وستجدون معلومات وتفاصيل اكثر في فقرة مجال العمل، كما ستجدون نسخ4ملخص البرنامج موضح في الصفحة 
 ملحقا بهذه البنود المرجعية. 
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 3102-3102ملخص مشروع التمكين السياسي للمرأة في العراق 
 

 في المناصب القيادية في البرلمان والحكومة . مقارنة بالوضع الحالي، سيكون هنالك المزيد من النساء الهدف االول :
 النساء الطامحات هن المرشحات االكثر مهارة وثقة في الحمالت االنتخابية النتيجة أ : 

 
من العراق ودعمها في الفترة التي تسبق االنتخابات  06لالنتخابات في جميع المحافظات  المرشحاتمن اإلناث  0111وقد تم تدريب ما يقارب من  : 0 المخرج

 البرلمانية االتحادية
 طات :االنش

 مرشحة : 0111القابليات ومساعدة .بناء 0
  /اتتدريب المدربين. اجتماع التحضيري لتنفيذ 0.1
 /ات.تدريب المدربين0.0
 .الندوات المحلية للمهارات االساسية0.4
 . المساعدة خالل االنتخابات0.0

 
في شبكات عالقات قوية وربطهن بالمجتمع المدني  م المرشحاتل الدعم وبناء القابليت ،وتنظيتلقت تدريبات مكثفة حو مرشحة متميزة  011مايقارب  : 3 المخرج

 وعامة الشعب.
 النشاطات :

 متميزات :المرشحات ال من 011.بناء القابليات ومساعدة 4
 /ات.تدريب المدربين4.1
 عالية المكانيات اال المرشحات ذوات.اختيار4.0
 .مدربي/ات الدعم. 4.4
 للمرشحات المتميزات .دورات تدريبية متقدمة وجلسات تواصل4.0
 .الدعم العملي للمرشحات المتميزات 4.2

 
 التوعية على مستوى المجتمع وعامة الشعب. البرلمان والحكومة سيصبحون قادة مؤثرين وقادرين على تعزيز حقوق المرأة والمشاركة في  عضوات النتيجة ج :

 في البرلمان الدعم والمساعدة طويلة األجل حتى عام تقريبا بعد االنتخابات عضوة على األقل من النساءالمنتخبات41: وقد تلقت  2 المخرج
 طات :االنش

 المنتخبات  . مساعدة طويلة االمد للمرشحات0
 .تدريب المدربين0.0
 الدعم المستمر للنساء البرلمانيات .0.4
 .ورش عمل تدريبية للبرلمانيات المنتخبات في بغداد0.0
 لمانيات المنتخبات في اربيل .ورش عمل تدريبية للبر0.2
  الهولندي، . ورشة لزيارة وتبادل خبرات مع اعضاء البرلمان0.4
 لتوفير دعم اكثر من المجتمع المدني، .عقد اجتماعات0.1

 
وبرامج دعم المرأة، وتعيين المزيد من  المهارات القيادية للنساءتظهر األحزاب السياسية أكثر حساسية النوع االجتماعي من خالل تقديم التدريب على  :ب يجةالنت

 القيادية الفعالة.  النساء في المناصب 
، وتقديم التدريب القيادي للمرأة وتنفيذ برامج دعم المساواة بين القيادية الفعالةحزبا سياسيا المعلومات والدعم بشأن إشراك المرأة في المناصب  04تلقى  : 4 المخرج

 الجنسين
 النشاطات :

 االحزاب السياسية .اشراك2
 الحزاب السياسية العراقية .جلسات نقاشية وتعليمية مع ا2.0
 تبادل االراء مع االحزاب السياسية الهولندية.2.4
 متميزات في احزاب مؤثرة اللمرشحات ا.تدريب واشراك 2.0

 
 تشريعات وبيئة داعمة لحقوق المرأة الهدف الثاني : 

 عب. وعية على مستوى المجتمع وعامة الشتعزيز جدول االعمال التشريعية الداعمة لحقوق المرأة في التنيات اصبحوا اكثر قيادية وقدرة على النساء البرلماالنتائج ج: 

 
لنساء اانشطة ، وتظهر التغطية اإلعالمية أكثر توازنا لتغطية السياسي العمل في ومساهماتهنلسياسيات لنساء اوسائل اإلعالم  مزيد من االهتمام ل اعطت :النتيجة د

 السياسيات
 

 من المعلومات التي تخص مساهمة المرأة في تطوير مفهوم الديمقراطية في العراق  ةوصحيح )المصوتين( قد استلموا كمية متوازنةعدد واسع من العامة : 2 المخرج
 

 النشاطات : 

 لناخباتي لقيف.ازدياد الوعي التعليمي والتث4
 .مؤتمرت اقليمية الصحاب المصلحة،4.0
 .عقد لقاءات محلية لزيادة الوعي المباشر 4.4
 .اشراك وتبليغ وسائل االعالم المؤثرة والصحف4.0

 .ورشة عمل مع الصحفيين ووسائل االعالم 4.2  
 حول مشروع التمكين السياسي للمرأة والسياسيات على المواقع الرسمية والتويتر  .بيانات صحفية مستمرة  4.4  
 واستنتاجات البحث. عقد مؤتمر لعرض نتائج البرنامج .4.1  
  .طبع ونشر كتاب يتضمن قصص النجاح من البرنامج في العراق.4.1  
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 الهدف من المراجعة:
ير ، وتوفالهدف االساسي للمراجعة هو لتقييم نتائج المرحلة االولى من البرنامج، )مرحلة ماقبل االنتخابات(، وفق اهداف المشروع والخطة الزمنية

دم التوصيات الالزمة من اجل تحسين  جوانب محددة من المشروع او خطوات لتصحيح االخطاء ان لزم االمر، هذا التقييم والتوصيات التي ستق
 ستسخدم لالغراض الداخلية بين الشركاء فقط، 

 
 التركيز في بنود المرجعية:

 ستركز بنود المرجعية على المسائل التالية: 
هل البرنامج يسير في الطريق الصحيح؟ هل يحقق المشروع تقدما باتجاه تحقيق االهداف  التقدم في تنفيذ برنامج تمكين السياسي للمراة: .0

الجوانب  التي لم يحقق فيها المشروع نجاحا واالساليب  ؟كيف؟والمخرجات والنتائج ضمن الجدول الزمني المحدد وخطة المراقبة والتقييك
هيفوس وجمعية االمل العراقية في توضيح المعوقات واالخفاقات خالل والتوصيات التي يمكن من خاللها تحسين ذلك؟هل نجحت منظمة 

 تقديم التقارير الفصلية؟
كيف جرى تقدير التدريبات والدعم المقدمان خالل المشروع؟هل قامت  التمكين السياسي للمراة: برنامج نوعية ومدى صلة  /جودة .4

في حمالتهن االنتخابية؟ اذا كانت المرشحات قد استخدمن مهاراتهن الجديدة المرشحات االتي تم تدريبهن بتطبيق المهارات التي اكتسبنها 
ت اذا كان هنالك وق المكتسبة فكيف كانت تجاربهن؟كيف هي نوعية البرنامج مقارنة بالتدريبات والدعم  المقدمان من قبل منظمات اخرى؟

 حزاب السياسية واعالميين. فيمكن مقابلة مجاميع اخرى المستفيدة من البرنامج مثل مسؤولين في اال
مرشحة االتي اصبحن برلمانيات؟هل اصبحن  01الى اي مدى استمر الدعم والتدريب للـفعالية وتاثير برنامج التمكين السياسي للمراة:  .0

ا خالل الفترة برلمانيات بدون الدعم المقدم من خالل البرنامج؟هل تلقين دعم من منظمات اخرى ايضا؟ اذا كان االمر كذلك هل تلقين دعم
 الماضية ام خالل فترة االنتخابات االخيرة التي جرت في العراق؟ 

 
 نتائج ومتابعة المراجعة: 

 افةضابرز نتيجة من هذه المراجعة ستكون تقريرا يقوم باعداده المقوم يعكس فيه المواضيع المذكورة اعاله مع اضافات التي يراها مناسبة باال
تضمن هذه االمور بصورة تتوافق مع الواقع. كما يجب ان تكون التوصيات جدية وقوية الى مالحظات واستنتاجات وتوصيات المقوم، يجب ان 

 زومحددة الحد او كال الشركاء في التنفيذ او احد اصحاب المصلحة المشاركين في البرنامج. كما يمكن ان يتضمن المشروع تحليل )سوات( البر
ورة يتم شرح المنهجية المتبعة بص لقوة والضعف والتحديات والفرص الخاصة ببرنامج التمكين السياسي للمراة في العراق، كما يجب اننقاط ا

 عند كتابة هذا التقرير)يرجى االطالع على فقرة المنهجية ادناه(،  ، باالضافة الى ابرز اسباب اعتماد منهجية معينة سوى غيرهامختصرة 
 

ب التقرير باللغة العربية كما يمكن ان يتوفر باللغة االنكليزية الحقا، حيث ستكون الترجمة مسؤولية منظمة هيفوس وجمعية االمل يجب ان يكت
 العراقية، سيستخدم التقرير داخليا وسيتم اطالع اصحاب المصلحة عليه لمناقشته ضمن برنامج التمكين السياسي للمراة، بما في ذلك المانح

اجل اطالعه على ماطرا على البرنامج خالل فترة تنفيذه اذا لزم االمر، ولن يتم نشر او طباعة التقرير كما اليجوز للمقوم/ة نشر  او الرئيسي من 
 التقييم.اطالع احد على نتائج 

 
 مصادر المعلومات الخاصة بالمراجعة:

من خالل مقابلة االفراد الذين اشتركو في مشروع التمكين  تعتمد هذه المراجعة على المعلومات من منظمة هيفوس وجمعية االمل العراقية
السياسي للمراة في العراق، )من مستفيدين/ات وجهات المنفذة واصحاب المصلحة( وافراد االخرين المسؤولين عن النشر والبث في الجهات 

ي ذلك، مقترح المشروع المصادق عليه، ووثائق االعالمية، سيتم توفير المعلومات من خالل منظمة هيفوس وجمعية االمل العراقية  بما ف
والتقييم  ةالمشروع المعدلة )مجال العمل وخطة المراقبة والتقييم والميزانية(، جهات االتصال وتقارير االنجازية وتقارير التدريب ومواد التدريبي

 الداخلي والمراسالت...الخ. 
 

 دناه بعض المقترحات بخصوص االفراد الذين/االتي من الممكن مقابلتهم في هذا السياق:سيقرر المقوم/ة االشخاص الذين/االتي سيقابلهم/هن، وا

  ممن تلقو دعم بواسطة مشروع التمكين السياسي للمراة.نائبة  01الـ 

 المرشحات االتي لم يوفقن ولم يفزن في االنتخابات التي جرت في العراق 

 )البرلمانيين/ات الذين/االتي تم اشراكهم/هن في مشروع التمكين السياسي للمراة )مثال ممن شاركو في لقاءات اصحاب المصلحة 

 ،مسؤولين في االحزاب السياسية من الذين شاركو في مشروع التمكين السياسي للمراة 

 سياسي للمراة،المشاركين في اللقاءات المجتمعية التي جرت ضمن اطار مشروع التمكين ال 

 مسؤولين في المفوضية العليا لالنتخابات 

 ،المدربين/ات الوطنيين من مشروع التمكين السياسي للمراة 

 ،المنسقين االقليميين من فريق التمكين السياسي للمراة 

 المدربين/ات الذين/االتي قامو/قمن بتدريب المدربين/ات الوطنيين/ات 

 فريق العمل في مشروع التمكين السياسي للمراة من منظمة هيفوس وجمعية االمل العراقية 

 المانح الرئيسي 
يفضل عدم السفر الجراء مقابالت وجها لوجه اذا لم يسمح يمكن تنفيذ هذه المقابالت وجها لوجه او بواسطة الهاتف او اي وسيلة اتصال اخرى، 

 الوضع االمني بذلك، 
 

 المنهجية: 
ذا لزم ا جب ان تكون منهجية هذا التقييم نوعية بسبب ضيق الوقت وتوفر كافة البيانات المطلوبة، كما يجب التحقق من االراء والمعلومات المجموعةي

 االمر، يتوقع ان يتمتع المقوم/ة باحساس عالي بالجندر ويكون ذلك واضحا ومتضمنا منهجيا في عملية التقييم. 
 

 عدد ايام العمل والتكاليف: 
 يوما وهذا يشمل مراحل االعداد والسفر واجراء المقابالت وكتابة التقرير.  41عدد ايام العمل المتوقعة حوالي 
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ب اسيتم تحمل تكاليف هذا التقييم وفق المصاريف التي ستطرا، وسيتم تحويل مبلغ كسلفة للمقوم/ة بعد توقيع العقد مباشرة وسيتم استكمال حس
)عشرة االف  $01111المصاريف بعد تقديم التقرير النهائي حيث لن يكون هناك اي مصاريف اخرى، ويجب ان التتعدى تكلفة هذا التقييم مبلغ 

 دوالر امريكي(. 
 

 التخطيط الزمني:
من  02س وجمعية االمل العراقية قبيل (. ويجب ان يقدم التقرير الى منظمة هيفو4102تشرين الثاني –سيتم تنفيذ هذه المراجعة في )تشرين االول 

 . 3104تشرين الثاني 
 

 المقوم/ة: 
 سيتم اختيار المقوم/ة وفقا لشروط معينة متعلقة بخبرته وخلفيته في مجال تنفيذ انشطة التقييم المماثلة، حيث يجب توافر مايلي:

 خبرة موثقة في مجال تنفيذ التقييم 

 والنساء القياديات، خبرة في مجال المشاركة السياسية للمراة 

 وعي وحساسية حول الجندر 

 مهارات اتصال جيدة 

 معرفة واسعة حول الواقع في العراق 

  .متمكن/ة من اللهجة العراقية ويفضل ان يكون/تكون عراقيا/عراقية 

  .يفضل ان يكون/تكون متمكن/ة من اللغة الكردية واالنكليزية لكنها غير مطلوبة 
  .التعامل مع المقوم/ة كممثل/ة او مستشار/ة لجمعية االمل العراقية او منظمة هيفوس، التوصيات التي يقدمها/تقدمها المقوم/ة ليست ملزمة يجب ان اليتم

 
 مخاطر السالمة: 

ب او سطة الهاتف او السكاييمكن للمقوم/ة تضمين اجور السفر داخل العراق فقط اذا سمح الوضع االمني بذلك، ويمكن للمقوم/ة القيام بالمقابالت بوا
 الفايبر او الفيس بوك او غيرها من الوسائل االخرى المناسبة. 

  
   

 جهات االتصال: 
 

 
 
 

 ، هولنداالهايهيفوس، منظمة 
 دنيامارسيل فان در ه

 40968348 – 6 – 31+ / 3765500 – 70 – 31+ هاتف:
 mheijden@hivos.org البريد االلكتروني:

  marcelh-hivos السكايب:
 

 

 
 جمعية االمل العراقية

 جمال الجواهري

  287 – 1919 – 790 – 964+هاتف:
 alamal.org-jamal.j@iraqi البريد االلكتروني: 

 jamalaljawahiriالسكايب: 

 
 

 المرفقات:

 مجال العمل 

 مخطط المراقبة والتقييم 
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