
 نشاطات نسوية متفرقة

    نظمت جمعية األمل بحثاً ميدانياً مهماً لموضوع العنف ضد المرأة في  ٢٠٠٠في عام
عينة من مختلف مناطق المحافظة ، كما أجريت تحقيقات  ٢٦٠٠محافظة أربيل، شمل 

وعرضت نتائج البحث للمناقشة في سمينار . مع العديد من الذين على صلة بالموضوع
ويمكن . ٢٠٠١خبير وناشط في مجاالت متعددة في شباط  ١٠٠من حضره أكثر 

الحصول على نسخة من البحث باللغتين العربية واإلنكليزية على موقع الجمعية في 
 االنترنيت

  تم تنفيذ برنامج متواصل من حلقات دراسية  ٢٠٠٥إلى  ١٩٩٩خالل الفترة من ،
ختلف المحافظات، بدعم من قانونية للمرأة في المناطق الحضرية والريفية في م

واستهدف . اليونسيف ، واليونيفم ، ومساعدات الشعب النرويجي، وجامعة جون هوبكنز 
زيادة وعي المرأة بحقوقها وبالقوانين المحلية، خاصة قانون األحوال الشخصية وقانون 

  .العقوبات وتطبيقاتهما، وتأثير ذلك على العادات االجتماعية، وعلى تمكين المرأة

 في أربيل والسليمانية في تموز ) النوع االجتماعي والتنمية(م تنظيم ورشتي عمل حول ت
وتعتبر . متدرباً، يمثلون منظمات المجتمع المدني ٦٠، وحضرهما حوالي  ٢٠٠٠عام 

  .أول مبادرة لترويج مفهوم الجندر بين المنظمات غير الحكومية في كردستان

   جمعية األمل بالتعاون مع شبكة النساء ، نظمت  ٢٠٠٤في كانون األول من عام
: العراقيات مهرجاناً وطنياً في بغداد، حول العنف ضد المرأة، أحياءاً لذكرى الناشطتين

  .آمال المعملجي ومارغريت حسن ، من ضحايا العمليات اإلرهابية في العراق

   اً، نفذتها استبيان ٧٠باإلشراف على أكثر من  ٢٠٠٥قامت جمعية األمل العراقية في عام
محافظة في العراق، لتقييم الوضع الراهن للنساء في  ١٦عدد من المنظمات النسائية من 

ونشرت النتائج في كتاب أصدرته نقابة . العراق على الصعيد القانوني وفي الواقع
 ٢٠٠٦وجرى تحديث الكتاب في عام . المحامين األمريكية، باللغتين العربية واإلنكليزية

تحديث لتقييم امتثال العراق القانوني والواقعي : ضع المرأة في العراقو"تحت عنوان 
  ".للمعايير القانونية الدولية

   شاركت األمل ، ممثلة منطقة الشرق األوسط ، في اجتماع خبراء الجندر الدولي ، الذي
، من قبل البرنامج اإلنمائي لألمم  ٢٠٠٦عقد في لندن في أيلول 

، حول التخطيط الجندري لجهود منع  LSE  لالقتصاد وجامعة لندن UNDPالمتحدة
  .األزمات واإلغاثة

  قامت جمعية األمل ٢٠٠٦ولغاية االول من كانون االول  ٢٠٠٥منذ تشرين األول ،
مركز لتدريب وتشغيل  العراقية وبتعاون الجمعية الخيرية العالمية االرذدوكسية بإقامة

يقوم المركز بإقامة دورات للشابات بهدف . النساء، في منطقة كمب سارة في بغداد
تدريبهن على فن الحالقة، وتنمية مداركهن التعليمية ووعيهن االجتماعي، وعقدت عدداً 

وفي األسبوع األخير  .من الندوات مع نساء منطقة حول التوعية الصحية واالجتماعية
معهد، واستمرت فتحت دورة لتعليم فن الخياطة والتفصيل في ال، ُأ٢٠٠٦من شهر تموز 



والذي يهدف هذا البرنامج . لمدة شهرين متتاليين، واظب على حضورها ثماني شابات
بتوفير فرص عمل للنساء من خالل تدريبهن على بعض المهن والحرف اليدوية، لتمكين 

 .المرأة من االعتماد على نفسها في توليد الدخل لتصبح فاعلة ألسرتها وللمجتمع

  


