
 
 
 

 
 
 

 محافظتي البصرة وكركوك في مؤتمر لمشروع مشترك نساء ضد العنف
 

البصرة مع تحت شعار ) نحو تطوير العمل المشترك بين السلطات المحلية في محافظتي كركوك و 
جمعية  نظمت( السلم واالمن والتماسك المجتمعي ألشراك النساء في عمليةمنظمات المجتمع المدني 

، معية الفردوس العراقية المؤتمر الختامي لمشروع نساء ضد العنف لسنته الثانيةقية وجاالعر  األمل
خالل يومي الجمعة  ،الهولندية PAX ي نفذ في محافظتي كركوك والبصرة بدعم من منظمة الذ

من  40وبمشاركة  ،في محافظة اربيل  DEDEMANفي فندق  2016كانون الثاني  9-8والسبت 
لطة المحلية ومجلس المحافظة والدوائر الخدمية في محافظتي كركوك الشخصيات البارزة في الس

في  المرأةو  ت في مجال حقوق االنسانا/نياشطون ،وشخصيات من مجلس النواب العراقي ،والبصرة
 .حافظات بغداد والسليمانية واربيلم

تب كركوك مك مديرةسرود محمد فالح  الناشطة تم افتتاح الجلسة بكلمة ترحيب للمشاركين من قبل
، ومقرها في البصرة جمعية الفردوس العراقية رئيسة البهادلية فاطمة ناشطالعراقية وال األمللجمعية 

  .(2015-2014) خاللها نبذة عن مشروع نساء ضد العنف خالل سنتي قدمتا

 ،المحلية من محافظة كركوك السيدة جوان حسن الحكومةوتلتها كلمات ترحيب من قبل ممثل عن 
عن مجلس النواب السيدة ريزان  ةوممثل ،الفياض محافظة البصرة السيد منذرحكومة عن وممثل 

وممثلة عن منظمة باكس الهولندية  ،دهاء الراوي السيدة وعضو مجلس محافظة بغداد  محمد،شيخ 
العراقية وجمعية الفردوس العراقية  األمللجمعية عن شكرهم  معبرين جميعا  دو فريس، السيدة تيرسا 

من  المرأةر واقع يجل تغيمن أ ذا المؤتمر ودعوتهم للمشاركة فيه،مثل ه لتنظيمهم باكسمة ومنظ



، ومن ليكون نموذجا لبقية المحافظات ،البصرة( - )كركوك محافظتيفي  1325خالل تطبيق قرار 
    .ا في تطبيق القرارمذو حذوهأجل أن يح

 و 2122الالحقة  اتوالقرار  1325من ض تقديمي عن مضامين قرار مجلس األبدأ المؤتمر بعر 
 ،منسقة شبكة النساء العراقياتمل كباشي أ الناشطةقع العراقي من قبل اوانعكاساتها على الو  2242

هناء عباس  الناشطةمن قبل  ،1325لقرار وخطة الطوارئ  ةوعرض تقديمي عن خطة العمل الوطني
اطات مشروع نساء ضد العنف في عرض تقديمي عن نش . ثم جرى من جمعية تحالف نساء الرافدين

سرود  الناشطة من قبل ،عن االنجاز والتحديات والعبر المستخلصة ،محافظتي كركوك والبصرة
وتم  .ن جمعية الفردوس العراقيةعسناء الموسوي  والناشطة عن جمعية األمل العراقية فالح محمد

سرد قصتي نجاح لمشروع نساء ضد العنف في محافظة كركوك من قبل المستفيدتين أديبة شكور 
من قضاء الدبس ونازك جاسم من ناحية ألتون كوبري، بينتا تأثير المشروع عليهما وزيادة الثقة 

الدوار بقابليتهما وتطور قدراتهما ومهاراتهما في العمل كباحثات اجتماعيات بين أوساط النساء، وا
عن )مشاركة النساء في  مداخلةتقديم   ذلكوتالالتي تقومان بها لبناء األمن والسالم في مناطقهن. 

تخلل  .هناء ادور الناشطةالعراقية  األملجمعية  رئيسةمواجهة العنف واالرهاب والتطرف( من قبل 
 ة للمؤتمر.   تقديم المداخالت نقاشات وتعليقات وأسئلة من قبل الحضور أضافت أجواء حيوي

ولويات العمل في أ تحديدل( مجموعتين )كركوك والبصرة إلىتم تقسيم المشاركين  وفي الجلسة الثانية،
مشترك بين السلطات والخروج بمسودة ميثاق تعاون  ،1325قرار خطة الطوارئ للتنفيذ  2016عام 

 .من والتماسك المجتمعيواألالنساء في عملية بناء السلم  شراكلمحلية ومنظمات المجتمع المدني إلا

 باكسمن منظمة  أنكا كلوبلسف السيدة رنامج نساء ضد العنمت مديرة ب، قدفي اليوم الثاني للمؤتمر
همية هذا ، وأ المشروع والدول التي نفذ فيها هذا ،الهولندية بعرض فكرة مشروع نساء ضد العنف

همية تطبيق قرار وأ  ،فترة المشروع خالل نفذتوالنشاطات التي  ،المرأةير واقع يالمشروع في تغ
1325 . 



، واالتفاق على توصيات المجموعتين ومناقشتها من قبل المشاركين، تم عرض في نهاية المؤتمر
 ، مع السعي لكسب التأييد له داخلمنظمات المجتمع المدنيالتعاون بين السلطات المحلية و  ميثاق

  المحافظتين وتبنيه رسميا . 

سرود محمد و جمال الجواهري  المدير التنفيذي لجمعية األمل العراقية الناشطكلمة واختتم المؤتمر ب
 ،شكرهم وتقديرهم لكل للمشاركين في المؤتمرعن معبرين  دو فريس تيرساو  ليفاطمة البهادو 

 .وتم تغطية اعالمية للمؤتمر من قبل فضائية )روداو( ه.وتعاونهم النجاح

العراقية  األملجمعية لالثانية  للمشروع نساء ضد العنف لسنته يماويعتبر هذا المؤتمر النشاط الخت
  ./كركوك وجمعية الفردوس العراقية

 


