
 عيادة األمل القانونية واالجتماعية

    ولمدة سنة كاملة افتتحت جمعية األمل العراقية مشروعاً  ٢٠٠٦آذار  ٢٥بتاريخ ،
رائداً جديداً على مستوى العراق، بأسم عيادة األمل القانونية واالجتماعية في بغداد، 

نشر الثقافة  تركز برنامجها على. بدعم من صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة 
الدستورية والقانونية، والتوعية بأهمية قانون األحوال الشخصية، وتقديم االستشارة 

 .األحوال الشخصية القانونية واالجتماعية لحاالت فردية تتعلق بقضايا

    والبد من اإلشارة إلى تجربة مشابهة قامت بها ممثلة الجمعية في النجف ، بأسم
االجتماعية الجوالة حول العنف -العيادة القانونية"عنوان  شبكة النساء العراقيات تحت

، ولقيت نجاحاً كبيراً ، واستقطبت نشاط عدد من المنظمات " ضد النساء في النجف
النسائية في المحافظة، كما حظيت بتعاون القضاة وعدد من المحامين، تركز نشاطها 

يفية، حول مظاهر العنف في التوعية والتثقيف في داخل المحافظة وفي المناطق الر
رصد وتوثيق العديد من حاالت العنف ضد المرأة، بما في ذلك بعض ضد النساء، و

      .الوقائع من محاكم األحوال الشخصية وغيرها، وهي ال تزال مستمرة في نشاطاتها

  بغداد لم تستطيع مديرة العيادة بأن -نتيجة للوضع األمني المتردي في منطقة المنصور
قامت بجوالت ميدانية لمشاهدة ومعالجة حاالت    محاضراتها داخل مقر العيادة لذاتقيم 

استدعت حضورها في أماكن تواجدهم في مناطق متفرقة وخاصة الساخنة، التي يصعب 
  .على أصحابها الوصول إلى مقر العيادة

 حلقات و اجتماعاتو دورات تدريبيةو مؤتمراتو ندوات كما ساهمت العيادة بعدة
  .والمحافظاتفي بغداد   مقابالتو دراسية

 إسقاط حضانة من أهل الزوج، أثبات نسب : ( معالجة الحاالت التي وردت للعيادة منها
أطفال، ابتزاز أموال األب، ضرب من قبل الزوج، تهديد مستمر بالطالق وابتزاز أموال 
وعدم االنسجام، خيانة زوجية وعنف ضد المرأة، عنف منزلي من قبل األخ، زواج أرملة 

بطفلها،عوز مادي واستجداء يدفعها اليه الرجل، الزواج بثانية دون علم مع االحتفاظ 
  ).األولى، حجز أموال وكيفية استرجاعها

  اللقاء بعضوات الوزارات العراقية للتباحث في قضايا المرأة والقوانين الخاصة بها، حيث
 )٤١(       قدمت محاضرة بخصوص قانون األحوال الشخصية النافذ، ونوقشت المادة

، كما تم )١٤٢(والمادة ) ١٢٦(من الدستور، وشرح أحكام التعديل الدستوري مادة 
  .استعراض برنامج الثقافة الدستورية الشعبية 

   
  


