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ى أبــرز النــشاطات والبــرامج المقدمــة مــن قبــل تلــك المنظمــات یهــدف البحــث إلــى التعــرف علــ  
فــي مجــال تنمیــة المجتمــع المحلــي مــن خــالل دراســة میدانیــة طبقــت علــى نمــاذج مختــارة فــي مدینــة 
الموصل، وقد توصل البحث إلى أن لهذه المنظمات دورها المساند ألجهـزة الدولـة األخـرى مـن خـالل 

 التنمویــة التــي تهــدف بالمحــصلة إلــى تنمیــة المجتمــع وتقدمــه، تنفیــذها للعدیــد مــن األنــشطة والبــرامج
وذلــك علــى اعتبـــار أن تنمیــة المجتمـــع تحتــاج إلـــى تــضافر جهـــود ومؤســسات الدولـــة الرســمیة وغیـــر 

  . الرسمیة حسب إمكانیاتها وقدراتها من أجل االرتقاء بالمجتمع بشكل أفضل
     Civil Society Organizations' Participation to Development of the 

Local Society: Chosen Samples from the City of Mosul   
: Hanaa jasim Mohamad AL-Sabawy Assitant Professor 

Abstract:-   
The research aims at recognizing the most dominant activities and 

schemes that provided by some civil society organizations in order to 
develop the local society through a field study that had applied to examples 
chosen from the organizations which work in Mosul. The research arrived 
at the conclusion that those organizations have a supporting role as for the 
other state institutions through fulfillment of several development activities 
and schemes, which lead in the final result in developing and progressing 
the society because the fact that the society development is in need of 
concerted efforts and cooperation among the official and unofficial 
institutions in accordance with their potentialities. 
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ً المجتمع المدني دورا حیویا ومهما في عملیة التنمیة وذلـك بوصـفها رائـدة فـي تلعب منظمات ً ً

عدیـد مـن الخـدمات االجتماعیـة الً فـضال عـن أهمیتهـا البالغـة فـي تقـدیمها ،مساندة التغییر االجتمـاعي
 التعلـــیم واالقتـــصادللمجتمــع بكافـــة فئاتـــه وشـــرائحه المختلفـــة فـــي مجـــاالت حیویـــة متعـــددة  كالـــصحة و

 بـل هـو عنــصر یـؤثر فـي تطـور وارتقــاء ،ن اإلنـسان یمثـل العــصب األسـاس للمجتمـعوغیرهـا، وذلـك أ
ـــة فـــي تطـــور فـــي المجتمـــع المجتمـــع، والمجتمـــع المـــدني یـــشكل حلقـــة هامـــة وضـــروریة  بـــل قـــوة فاعل

ـــــاة عـــــنهم بكافـــــة مج ـــــة ورفـــــع المعان ـــــق الرفاهی ـــــة المجتمعـــــات وتحقی ـــــشعوب والنهـــــوض بمكان ـــــه ال االت
  . الخ.....االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة والصحیة

) كـــارل مـــاركس( أمثـــال مـــن المفكـــرین بـــاألمور التنمویـــة ینن المهتمـــمـــن الجـــدیر بالـــذكر فـــأو
تكاملیـــة وتفاعلیــة بـــل عالقـــة التــأثر لكـــل منهمــا أي مـــا بــین المجتمـــع المـــدني عالقــة أكــدوا أن هنـــاك 

فــي معالجــة العدیــد مــن القــضایا ســواء أكانــت ًعتبــار دورهــا ســباقا  وفــي أحیــان كثیــرة یمكــن ا،والتنمیــة
ً وطرفا أساسـیاًا بل أصبح دورها شریك،الخ....ثقافیةأم اقتصادیة ، أم اجتماعیة،  ً كونـه یمثـل قطاعـا ،ً

عدیــــد مـــن المعالجــــات لــــبعض الًخاصـــا یمكــــن أن یكـــون لــــه إســــهاماته الواضـــحة مــــن خـــالل رســــمها 
صــدق وجدیـــة خـــالل  لكـــن هــذا ال یحـــدث إال مــن ،الــخ...افیــة واالقتـــصادیةالقــضایا االجتماعیـــة والثق

عملهــا ومــا تــوفره مــن خطــط وبــرامج وأنــشطة تنمویــة فاعلــة لهــا أهمیتهــا فــي تحقیــق التنمیــة الحقیقیــة 
ن تحتـذي الحكومـات بهـا أ ویمكن أن یكـون لهـا انعكاسـاتها الواضـحة فـي ،للمجتمع في جمیع مبادئها

  .  في تنمیة المجتمع برمتهً وفاعالًابیا ایجًویكون لها دورا
، فقــــد شــــهدت ٢٠٠٤وفـــي إطــــار التحــــوالت واألحــــداث الــــسیاسیة التــــي شــــهدها العــــراق بعــــد 

 لمنظمــــات المجتمـــع المـــدني ذات اغــــراض ًا واســـعًامحافظـــات العـــراق ومنهـــا مدینــــة الموصـــل انتـــشار
ًها قطاعـا وریة للمـواطنین بوصـفعدیـد مـن الخـدمات الـضرالً فأصبح دورها أساسیا في تقدیمها ،متعددة
  .  یمكن تمیزه عن الدولةًاساسیا

قــــسم البحــــث إلــــى ثالثــــة مباحــــث، خــــصص المبحــــث األول لإلطــــار المنهجــــي للبحــــث، أمــــا 
، أمــا المبحــث أهمیــة مؤسـسات المجتمــع المــدني فـي تنمیــة المجتمــع المحلـيالمبحـث الثــاني قـد تنــاول 

الل عــرض وتحلیــل ألهــم األنــشطة والبــرامج الخاصــة ًالثالــث فكــان خاصــا بالجانــب المیــداني مــن خــ
  . بالمنظمات ثم أهم االستنتاجات التي توصل إلیها البحث، تالها أهم التوصیات والمقترحات
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كالـصحة والتعلـیم جل تحقیق مـستویات راقیـة مـن التنمیـة بمجاالتهـا المتنوعـة أإن السعي من    
 وذلـــك علـــى ،والعمـــل واإلســـكان والترفیـــه والرعایـــة االجتماعیـــة هـــو الهـــدف األســـمى للعملیـــة التنمویـــة

اعتبار أن البشر یمثلـون الرصـید األسـاس ألي بلـد ومـن إمكانیـاتهم وقـدراتهم وطاقـاتهم تـستمد التنمیـة 
 عملیـة التنمیـة، فتحقیـق الرفاهیــة ل الحقیقــي فـي دفـع مـسارعـن الفـرد هـو الفاأل ذلـك ،قوتهـا وانـدفاعها

المادیة للمواطنین بكافة مجاالتها لن یكون إال من خالل وجود تنظیمـات وجمعیـات ومؤسـسات أهلیـة 
تعنـى عنایـة كاملـة بتحقیـق التنمیـة وتجـسیدها بدورها البنـاء المؤسـسي للمجتمـع، بوصـفها والتي تشكل 

ً یعد واحدا مـن اآللیـات الحیویـة واألساسـیة الذي  وذلك على أساس المجتمع المدني،في كافة أشكالها
 لتلـك المؤسـسات قوتهـا ودورهـا فـي النهـوض بـالمجتمع مـن خـالل ي تفعیـل عملیـة التنمیـة، حیـث أنفـ

تحـــسین المـــستوى وٕتنظیمهـــا والخـــدمات التـــي تقـــدمها للمـــواطنین وایجـــاد حیـــاة أفـــضل إلفـــراد المجتمـــع 
ق االنــــسجام واالســــتقرار االجتمــــاعي وتخفیــــف وتحقیــــ لهــــم وتــــوفیر فــــرص عمــــل مناســــبة، المعیــــشي

   .الخ.....التوترات والنزاعات فیما بینهم إلى جانب تعمیق روح التسامح بین أبنائه
 إحیـاء لمنظمـات المجتمـع المـدني مـن ٢٠٠٣وشهد العراق في السنوات األخیـرة بعـد أحـداث 

أدى إلـى ّممـا  ،تعـرض لهـا البلـدث التي داجدید بصیاغتها الجدیدة والتي ظهرت نتیجة األزمات واألح
 منهــــا مــــا یخــــتص ،دوار مختلفــــةأانتــــشار واســــع لتلــــك المنظمــــات والتــــي جــــاءت بعنــــاوین متنوعــــة و

مـدى ٕ لذا جـاء بحثنـا لتحدیـدها وابـراز دورهـا فـي ول الدیمقراطي، ومنها ما اتخذ منحى التح،بالخدمات
 مــــا طبیعــــة مــــساهمة منظمــــات :تــــيًفــــي تنمیــــة المجتمــــع المحلــــي انطالقــــا مــــن التــــساؤل األفاعلیتهــــا 

  .المجتمع المدني في تنمیة المجتمع المحلي الموصلي؟
:-تتجلى أهمیة البحث بما یأتي :-   

ً یتنـــاول البحـــث مفهومـــا تجریـــدیا -١ ال وهـــو مؤســـسات المجتمـــع المـــدني ودورهـــا الفاعـــل فـــي تقـــدیم أً
الـــــخ والتـــــي تتـــــضح صـــــورها .....یاسیةالخـــــدمات بمختلـــــف جوانبهـــــا االجتماعیـــــة واالقتـــــصادیة والـــــس

تلــك الجهــود األهلیــة غیــر الحكومیــة وهــذا یعــد مــن و  والبــرامج المعتمــدةومعالمهــا مــن خــالل األنــشطة
  . المبادئ الجوهریة واألساسیة للعملیة التنمویة

 فـــي هـــذا الـــصدد عـــن مؤســـسات تـــب مـــن موضـــوعات یـــشكل هـــذا البحـــث إضـــافة معرفیـــة لمـــا ك-٢
  . المجال التنمويالمجتمع المدني في 
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عملهم مـن خـالل إبـراز دورهـم ب للتعریف یقدم هذا البحث خدمة كبیرة للعاملین في تلك المنظمات -٣
التنمــوي عــن طریــق األنــشطة والبــرامج المعتمــدة ضــمن خططهــم األساســیة لغــرض تــدعیم االیجابیــات 

  . وارتقائهالموصلي وتالفي السلبیات والتي تنعكس بالمحصلة في تدعیم نهوض المجتمع 
:- یهدف البحث إلى.   

  . في المجال التنمويالتعرف على إسهام منظمات المجتمع المدني -١
مركـــز نینـــوى (  ومنهـــابـــرز النـــشاطات والبـــرامج المقدمـــة مـــن قبـــل تلـــك المنظمـــاتأالتعـــرف علـــى  -٢

  ).وتطویر االقتصادمؤسسة تجدید عراق لتنمیة فرع المثنى، / ، مركز المرأة لالستشارات والبحوث
 

:- مثلما اختلفت وجهات النظر حول مفهوم المجتمع المدني، كذلك الحال نفسه 
 وصل الحال بالبعض من الباحثین إلى الدمج بین یثح) منظمات المجتمع المدني( مع مفهوم 

ل التعریف، لكنها في النهایة انصبت إلى  والسیما في مجا،حدهماأاالثنین أثناء الحدیث عن 
( محاولة الوصول إلى ماهیة وفعالیة المجتمع المدني ومنظماته، كونها الوسیط بین الدولة والمجتمع

  : بأنه، وعلیه یمكن تعریف المجتمع المدني)١()األفراد
ــــا  ــــة التــــي نظمــــت نفــــسها ذاتی ــــك الجزئیــــات االجتماعی ــــا وخــــارج إطــــار المؤســــسةوًتل  ًاجتماعی

السیاسیة والتي تعمل على تحقیق حاجات المجتمع من خالل تشخیصها ونقلهـا وترجمتهـا علـى شـكل 
   .)٢(مطالب ملحة غایة في إشباعها من قبل سلطة المجتمع السیاسیة

إلـى ّأفـضل ممـا هـو علیـه،  تغییر اجتماعي مقـصود لالنتقـال بـالمجتمع مـن حـال إلـى حـال -:التنمیة
   .)٣(ً علیه أصالالحال الذي ینبغي أن یكون
:- فهـو عملیـة تغییـر مقــصودة یقـوم بهـا األفـراد تهـدف إلـى تحـسین نوعیــة 

  . مستوى حیاة المجتمع نحو األفضل
 تهــدف إلــى تغییــر اجتمــاعي شــامل فــي ، هــي عملیــة تحــول كبــرى ودائمــة ال تتوقــف-:تنمیــة محلیــة

ن طریــق التعــاون بــین الجهــات الحكومیــة واألهلیــة  وذلــك عــ،شمل كافــة المیــادینتــكافــة المــستویات و
  . )٤( والذي یؤدي بدوره إلى زیادة الدخل وتحقیق الرفاهیة االجتماعیة لألفراد

:- فهـي عملیـة تغییـر یمكـن مـن خاللهـا تحـسین أوضـاع المجتمـع مـن كافـة 
ًا علــى مبــادرة وجهــود المجتمــع المــدني الجوانــب ســواء أكانــت اجتماعیــة أم اقتــصادیة أم تعلیمیــة، بنــاء

  . من خالل العدید من البرامج والفعالیات التي تهدف إلى االرتقاء في المیادین كافة
:-ًاّ هیئــة مكونــة لهــا أهــداف یجــب أن تؤدیهــا للمجتمــع ولهــا مبــادئ تعمــل علــى تحقیقهــا أیــ 

  .)٥(الخ...كان اهتمامها سواء كان ذلك في المجال السیاسي أو الثقافي
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:- فهــي عبــارة عــن مجموعــة مــن األفــراد لــدیهم أهــدافا وأفكــارا یرمــون مــن ً
 معینــة تــدار مــن قبــل مجلــس إدارة منتخــب ةًخاللهـا االرتقــاء بــالمجتمع بــصورة أفــضل وفقــا إلســتراتیجی

  . للمنظمة
:- ئـات والجمعیـات مجموعـة مـن الهی

والنقابـــات التـــي تمـــارس نـــشاطاتها باســـتقاللیة عـــن الـــسلطة الـــسیاسیة مـــن خـــالل تقـــدیمها العدیـــد مـــن 
البرامج والنشاطات المتعـددة فـي المجـاالت سـواء أكانـت اجتماعیـة أم اقتـصادیة أم تعلیمیـة أم صـحیة 

  . بغیة االرتقاء بكافة شرائح المجتمع نحو األفضل
:- یعــد هــذا البحــث مــن البحــوث الوصــفیة التحلیلیــة مــن خــالل وصــف 

لمنظمـــات ( ًوتحلیــل المجتمــع المــدروس وبنــاء علـــى ذلــك فقــد اعتمــدت الباحثـــة مــنهج دراســة الحالــة 
ًمنهجا مالئما للبحث) المجتمع المدني ً .  
:- حـــث ، لعـــدم تـــوفر العـــدد اإلجمـــالي لمنظمــات المجتمـــع المـــدني لفتـــرة انجـــاز الب

( منظمات موزعة على أحیـاء فـي مدینـة الموصـل وهـي) ٣(اختارت الباحثة عینة عرضیة مكونة من 
فــرع المثنــى، مركــز نینــوى لالستــشارات والبحــوث، مؤســسة تجدیــد عــراق لتنمیــة وتطــویر /مركــز المــرأة 

  ). االقتصاد
:-  الالزمة للبحثتم االستعانة باألدوات اآلتیة لغرض الحصول على المعلومات:-   

 أجــرت الباحثــة مقابلــة مــع رؤســاء المنظمــات حیــث وجهــت لهــم مجموعــة مــن األســئلة -:المقابلــة-١
  . العامة لغرض الحصول على حقائق متعلقة بتلك المؤسسات

عبارة عن حصر االنتبـاه فـي شـئ معـین  سـلوك أو ظـاهرة أو مـشكلة للتعـرف علیهـا  -:المالحظة-٢
اســتعانت الباحثــة وقــد  )٦(مــن وســائل جمــع البیانــات فــي البحــوث المختلفــةوفهمهــا وهــي وســیلة مهمــة 

لغـــرض التعـــرف علـــى طبیعـــة النـــشاطات والبـــرامج المقدمـــة مـــن قبـــل مؤســـسات  بالمالحظـــة البـــسیطة
  . المجتمع المدني
 

  . منظمات) ٣(ات المجتمع المدني وعددها تم اختیار نماذج من منظم-:المجال البشري
  .  مدینة الموصل-:ال المكانيالمج

  . ١/١٢/٢٠١٨ لغایة ١/٩/٢٠١٨ فترة البحث من ت امتد-:المجال الزماني
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تحتـاج إلـى إســهام جمیـع المؤســسات   أن عملیــة التنمیـة ال تـتم بــصورة تلقائیـة بــللـوممـن المع

 لم توجـد إال إلشـباع الحاجـات اإلنـسانیة المختلفـة التي المؤسسات خاصةب وواالجتماعیة، االقتصادیة
  . )٧(والتي هي غایة التنمیة

فالتنمیـــة بـــشكل عـــام والتنمیــــة المحلیـــة بـــشكل خــــاص تعتمـــد علـــى مبــــدأ أساســـي وهـــو مبــــدأ 
جمیــع الحــق فــي  أن للُرفعتــَ تقــوم علــى أســاس الــشمولیة والمــساواة وتالتــي المــشاركة  تلــكالمــشاركة،

ـــدین أو غیرهـــا مـــن  المـــشاركة علـــى قـــدم المـــساواة دون تمییـــز علـــى أســـاس الجـــنس، أو العـــرق، أو ال
الفروقـــات االجتماعیـــة كالمـــستوى االقتـــصادي واالجتمـــاعي ممـــا سیـــشجع الفقـــراء والمهمـــشین والفئـــات 

راكة تـستند إلـى  فـإن فكـرة الـشوبعبـارة أخـرى في التخطیط واإلنماء الحـضري، على المشاركةالضعیفة 
  . مفهوم إشراك األطراف الفاعلة وهذه تطال منظمات المجتمع المدني

 حیـث تكمـن أهمیـة ،)٨(ًوبهذا یكون المجتمع المـدني طرفـا مـن أطـراف عملیـة التنمیـة المحلیـة
المجتمــع المــدني مــن خــالل الــدور الكبیــر فــي تنمیــة المجتمــع بكافــة مجاالتــه، لتماســها المباشــر مــع 

لخدمیـــة والقطاعـــات الـــصناعیة الحكومیـــة، فـــال یكتفـــي دورهـــا فـــي تقـــدیم خدمـــة بطبیعتهـــا  االقطاعـــات
 ألهـداف تنمویـة، ًان كانت فـي بعـض الحـاالت تحقـق ربحـٕا و،)تطوعیة ، خیریة، تعاونیة غیر ربحیة(

 مــع العــالم ٕوانمـا یمتــد دورهــا فـي إعطــاء المجتمــع میــزة وطـابع تنمــوي إصــالحي تؤهلهــا لتواكـب الــسیر
 المـــواطنین للعمـــل علـــى تحفیـــزً، فـــضال عـــن ذلـــك تعمـــل مـــن ناحیـــة أخـــرى )٩(ي بجمیـــع فئاتـــهالخـــارج

 كـــل قـــیم المـــشاركة المدنیـــة والتنمیـــة بالـــشراكة، والتقلیـــل مـــن قـــوة وتفعیـــلالتطـــوعي فـــي الـــشأن العـــام 
معوقــات عمــل التنمیــة المحلیــة والمتمثلــة فــي طغیــان الــروابط التقلیدیــة والمناطقیــة والقبلیــة فــي عمــل 

 تــشكل هــذه الجمعیــات والمؤســسات علــى أســاس غیــر ربحــي ویــدعم ذلــك كلــهالكثیـر مــن المؤســسات، 
  . )١٠(أي ال تحركهم دوافع ربحیة أو السعي المباشر للوصول إلى مواقع السلطة السیاسیة

اتـساع الهـوة بـین بعـد  ال سـیما ،ً أهمیة متزایدة یوما بعد یومیكتسب بدأ عمل المجتمع المدني
ازدیـــاد احتیاجــــات الـــشعوب، حیــــث بـــرز العمــــل التطـــوعي لــــسد الفجـــوة مــــع زیـــادة تعقیــــدات المـــوارد و

 أصــبحت فـي تغیــر مــستمر، وبهـذا یتفــق المهتمــون  التـي احتیاجــات المجتمــعوتزایـدالظـروف الحیاتیــة 
بـــأمور التنمیـــة علـــى أن التعـــاون مـــا بـــین القطـــاع الحكـــومي والقطـــاع الخـــاص والمجتمـــع المـــدني مـــع 

وهو شرط ضروري إلحداث التنمیة الحقیقیـة، وفـي أحیـان كثیـرة یعـد دور المؤسـسات  البعض بعضهم
ًأو المنظمــات األهلیــة دورا ســباقا ولــیس تكمیلیــا فــي معالجــة بعــض القــضایا االجتماعیــة واالقتــصادیة  ً ً

   . )١١(ي بها الحكومات والمجالس المحلیةذ وبرامج تنمویة تحتٍوالثقافیة وغیرها، وأصبح وضع خطط
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ترغب بوجود المنظمات غیـر الحكومیـة لمـا لهـا مـن أهمیـة المتقدمة ًجد أن كثیرا من الدول فن
ًكبیـرة تـؤثر ایجابیـا فــي حیـاة الفـرد واألســرة والمجتمـع سـواء مــن الناحیـة االقتـصادیة أو االجتماعیــة أو 

ح مجــاالت الــصحیة أو الثقافیــة أو غیرهــا، وال ســیما أن هــذه المنظمــات ال تهــدف إلــى الــربح بــل تتــراو
ــــة، وتقــــدیم  ــــة، واإلغاث ــــة ، واألعمــــال الخیری ــــة ، والتنمی ــــین حقــــوق اإلنــــسان، والمــــرأة، والعدال عملهــــا ب

ـــیم ، وتقـــدیم العـــون لل  عـــن العمـــل عـــن عـــاطلینالمـــساعدة للمرضـــى والمعـــوقین، وتطـــویر أنظمـــة التعل
 ونـــشر القـــیم طریـــق تـــأهیلهم وتـــدریبهم ومـــن ثـــم خلـــق فـــرص عمـــل لهـــم ، والقـــضایا التـــي تهـــتم بالبیئـــة

، إلـــى جانـــب تطـــویر اإلمكانیـــات النفـــسیة للفـــرد وتنمیـــة قـــدراتهم الجـــسدیة وطاقـــاتهم )١٢( الدیمقراطیـــة
  . ن اإلنسان هو جوهر العملیة التنمویةأالروحیة وذلك من مبدأ التسلیم ب

ًفالدور الذي تؤدیه منظمـة منفـردة مـن هـذه المنظمـات قـد یبـدو صـغیرا، ولكـن أهمیـة مـا تقـوم 
جتمعــة علــى درجــة كبیــرة مــن األهمیــة وال یمكـن تجاهلهــا، لــذلك حاولــت مختلــف دول العــالم ســن بـه م

  . )١٣(تشریعات وقوانین تضمن وجود منظمات غیر حكومیة نشطة وقویة وفعالة
وهنـا البـد مـن تـوفیر األجـواء المالئمـة لهـذه المؤسـسات وان الـسلطة الـسیاسیة تكـون مــسؤولة 

المباشـر فـي شـؤونها وسـن القـوانین التـي تـضمن ذلـك،  حتـى ال تفقـد عن ذلك من حیث عدم التدخل 
هــــذه المؤســــسات إجــــراءات قــــد تتخــــذها الدولــــة بوصــــفها المــــسؤولة علــــى مــــنح اإلجــــازات للمؤســــسات 
اإلنـسانیة غیــر الحكومیـة ووضــع نـسبة معینــة مـن المیزانیــة لـدعم المــشاریع والخطـط التــي تنفـذها هــذه 

ًة غالبا ما تكون منهمكة في إدارة الشؤون السیاسیة للـبالد وان عمـل المؤسسات، الن السلطة السیاسی
المؤسسات یساند الحكومـة فـي دفـع بعـض األعبـاء عـن طریـق إیـصال مطالـب األفـراد ونـشر المعرفـة 

  . )١٤(والمفاهیم االیجابیة داخل المجتمع
اكة التنمویـة وتجدر اإلشارة هنا إلـى أن الحكومـة هـي الطـرف الممثـل للدولـة فـي معادلـة الـشر

على الصعید الوطني، أما على المستوى المحلي فان الطرف الموازي للحكومة والـشریك األسـاس لهـا 
هــو المجتمــع المــدني المتمثــل فــي الجمعیـــات والهیئــات واللجــان والناشــطین الــذین یتمتعــون بحـــضور 

 المهمــة بقــضیة تنمیــة  والقــائمین بالمــشروع التنمــوي والقیــادات،)١٥(تمثیلــي وفعالیــة ضــمن ذلــك النطــاق
المجتمع والمسؤولة عن هذه العملیة، یجب أن یكون لـدیهم الفهـم الواضـح لمعنـى فلـسفة التنمیـة، ذلـك 
ألنه بدون هذا الفهم الواضح لهذه الفلسفة ال یمكن تصور أهـداف وغایـات البـرامج التنمویـة، وبالتـالي 

 هـــذه الفهـــم ستـــصبح عـــاجزة عـــن ممارســـة یفتقـــد اإلدراك الـــسلیم لألســـالیب المناســـبة لتحقیقهـــا وبـــدون
  . )١٦(التوجیه الفعال
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ن التنمیــة لیـست دالــة عـشوائیة بمتغیــرات عـشوائیة تــسري أإن ممارسـة التوجیــه الفعـال یعنــي بـ
فــي عــالم األشــخاص واألشــیاء واألفكــار بتلقائیــة وفــي كـــل اتجــاه، بــل هــي تغیــر مــتحكم فــي عواملـــه 

  .)١٧(في حال غیر مرغوب فیه إلى حال أفضلبوضع خطط تهدف إلى االنتقال بالمجتمع 
 

ــــة إســــهامهالغــــرض التعــــرف علــــى خــــصوصیة منظمــــات المجتمــــع المــــدني ومــــدى   فــــي تنمی
ت تلـــك  مفـــرداأهـــم هـــذا المبحـــث لیعطـــي رؤیـــة واضـــحة عـــن إلـــىالمجتمـــع المحلـــي  ظهـــرت الحاجـــة 

 ىالتـي عملـت علـوالنـشاطات والبـرامج  األهـداف ثـم  والهیكـل التنظیمـيبالتأسـیسالمنظمات والمتمثلـة 
منظمـات مـن المجتمـع المـدني فـي مدینـة ) ثالثـة( وتطبیقها في مدینة الموصل وقد تم اختیـار تحقیقها

  . الموصل وفیما یلي عرض لتلك المنظمات
   

:-  تـشكل مركــز المــرأة فـرع المثنــى فـي مدینــة الموصــل بعـد عملیــات التحریـر وهــو مركــز
ًیهدف الى تقدیم الدعم للنساء المعنفات، فضال عن ذلك یهتم بتنمیة وتطـویر القـدرات المهنیـة للمـرأة، 

إنـــسانیة محلیـــة غیـــر  منظمـــة هـــي) UNFPA(لمنظمـــة المـــسلة لتنمیـــة المـــوارد البـــشریةیتبـــع المركـــز 
 ًمسجلة رسمیا في دائرة المنظمات غیر الحكومیة في األمانة العامـة لمجلـس الـوزراء العراقـي حكومیة

، بــدأ التفكیــر بفــتح المراكــز مـــع ١/٢/٢٠١٢بتـــاریخ ) IZ45035(بموجــب شــهادة التــسجیل المرقمــة 
حیـــث تـــم تنفیـــذ  ٢٠١٥ و٢٠١٤بدایـــة األوضـــاع العـــصیبة التـــي تعرضـــت لهـــا مدینـــة الموصـــل فـــي 

حیــث بلــغ عــدد المراكــز هنــاك ) خــازر، حــسن شــاه( ًالمــشروع بدایــة فــي مخیمــات ســهل نینــوى واربیــل
، باشـــرت منظمــة المــسلة وبـــدعم مــن صــندوق األمـــم ًزا، وبعــد عملیـــات تحریــر المدینــةمركــ) ٢٣( بـــــــــ

ة تفتــتح مراكــز مراكــز نــسویة فــي مدینــة الموصــل لتكــون بــذلك أول منظمــ) ٦(المتحــدة للــسكان بفــتح 
  .لدعم النساء وهذه سابقة جدیدة لدعم النساء داخل مدینة الموصل

 وكان مباشرة العمل  فـي أحیـاء الزهـور والقـاهرة ، ١/٣/٢٠١٧ بدأت المراكز العمل بتاریخ  
حیـــث قامـــت منتـــسبات مـــن المركـــز بجـــوالت میدانیـــة إلـــى أحیـــاء مختلفـــة فـــي الجانـــب األیـــسر بغیـــة 

 ویــــدعون النـــساء إلــــى ًالخـــدمات التــــي یقـــدمها المركــــز لـــشریحة النــــساء تحدیـــداالتعریـــف بـــدور ونــــوع 
 خــالل ًا كبیــرًا وبعــد أن حقــق المــشروع نجاحــَّناالشــتراك بهــا واالســتفادة مــن تلــك الخــدمات المقدمــة لهــ

 أدارة صــندوق األمــم المتحــدة تفتــرة ثالثــة أشــهر بــسبب اإلقبــال الكبیــر مــن قبــل شــریحة النــساء قــرر

                                         
  علي علي محمد مع المنسق العام للمراكز السید تم الحصول على المعلومات من خالل مقابلة اجرتها الباحثة

  .٧/١٠/٢٠١٨الرسام بتاریخ 
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اء العربـي والـسكر والنـور ح مراكز إضافیة في مناطق أخرى من الجانـب األیـسر وهـي أحیـللسكان بفت
  .والمثنى

 یقــع مركــز المــرأة فــي الــشارع ًویعــد مركــز المثنــى واحــدا مــن المراكــز التــي تــم افتتاحهــا، حیــث
ثـة باح( ، یدار المركز مـن قبـل مـدیرة المركـز ١/٧/٢٠١٧ بتاریخ ه لحي المثنى وقد تم افتتاحالرئیس

عـــامالت، ) ٣( عـــن ًمتطوعـــات خریجـــات باختـــصاصات متنوعـــة فـــضال) ٥(إلـــى جانـــب ) اجتماعیـــة
 الالتــي یعــانین مــن العنــفنــساء والفتیــات الحیــث تقتــصر مهمــة مــدیرة المركــز علــى مقابلــة واســتماع 

بأنواعـه والـذي یتـضمن االعتـداء الجـسدي واالعتـداء الجنـسي واإلسـاءة النفـسیة والحرمـان مـن المـوارد 
 عـــن زواج القاصـــرات والـــزواج القـــسري وغیرهـــا مـــن أنـــواع ً فـــضال،الفـــرص والخـــدمات واالغتـــصابو

  .العنف الموجه نحو النساء إلى جانب اإلشراف على نشاطات المركز
ٕ إقامــة الــدورات التدریبیــة المجانیــة واعـــداد فــذها المركــز ومنهــانالتــي  وتتجلــى أهــم األنــشطة 

جتماعیــة للنــساء والفتیــات المعنفــات، كمــا یقــوم فریــق المركــز محاضــرات دعــم نفــسي وتوعیــة نفــسیة وا
 َّنبعمــل جلــسات جماعیــة وفردیــة بــشكل یــومي للتوعیــة ضــد مظــاهر العنــف ودعــم النــساء ومــساعدته

 النفـــسیة واالجتماعیـــة، الـــى جانـــب الجـــوالت المیدانیـــة التـــي ینفـــذها وزیـــارة الـــدور َّنلمعالجـــة مـــشاكله
لمدارس والتواصـل مـع شخـصیات المجتمـع لتقـدیم التوعیـة واإلرشـاد ضـد السكنیة والدوائر الحكومیة وا

مخــاطر العنــف بــشكل عــام ومعالجــة المــشاكل النفــسیة واالجتماعیــة لــدى النــساء المعنفــات ســواء مــن 
  . خالل مراكز المسلة أو من خالل الدوائر الحكومیة والمدارس

  . هو موضح في الجدول أدناهوفیما یلي مواقع المراكز الموجودة في مدینة الموصل كما 
  یوضح مواقع المراكز في مدینة الموصل ) ١(جدول                    

  الموقع  اسم المركز
  یقع في حي الجامعة بدایة سایدین الجامعة خلف مبنى المحافظة  مركز القاهرة
  یقع في حي الزهور قرب مركز الشرطة ودار األیتام  مركز الزهور
  ي حي العربي قرب جامع الحاج هاشمیقع ف  مركز العربي
  یقع في حي السكر مقابل مستشفى الخنساء داخل الفرع  مركز السكر
  یقع في حي المثنى الشارع الرئیسي مقابل إعدادیة الرسالة  مركز المثنى
  یقع في حي النور مقابل المستوصف الصحي قرب دانیا ماركت  مركز النور

  
  



  )نماذج مختارة من مدینة الموصل(اسهامات منظمات المجتمع المدني في تنمیة المجتمع المحلي 
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  فرع المثنى  / لمركز المرأةالهیكل التنظیمي                   

  الهیئة اإلداریة                                     
  عضوات )٥       (       مدیرة المركز   منسق عام المراكز     

   -: اآلتيیهدف المركز التي تحقیق مجموعة من األهداف وعلى النحو -:أهداف المركز
لفتیات عن طریـق الخـدمات المجانیـة التـي یقـدمها المركـز والتـي تتـضمن الخـدمات  دعم النساء وا-١

  . *الترفیهیة وخدمات االحالة
 تقــدیم الــدعم النفــسي والمهنــي للنــساء والفتیــات المعنفــات الالتــي تعرضــن للعنــف بمختلــف أنواعــه  -٢
نـة الموصـل ومـا  والتـي تعرضـت لهـا مدی٢٠١٤ حزیـران ١٠بخاصـة فـي الفتـرة التـي أعقبـت أحـداث و

تالهـا مـن خــالل األنـشطة والبــرامج المتنوعـة أو مــن خـالل الزیــارات المیدانیـة لعــضوات المراكـز لعــدد 
  . من الدوائر الحكومیة والمدارس

 تطــویر القــدرات والمهــارات المهنیــة للنــساء مــن خــالل إقامــة عــدد مــن الــدورات التدریبیــة المجانیــة -٤
  . بمختلف التخصصات

كز كل أشكال العنف والكراهیة ویعمـل علـى تثقیـف وتوعیـة شـرائح المجتمـع المختلفـة  یحارب المر-٥
  .سلمي بین أطیاف المجتمع العراقيونشر ثقافة التعایش ال

من خالل ما تـم عرضـه مـن أهـداف تبـین أن الغالـب علـى عمـل المركـز ینـصب علـى مـساندة وتقـدیم 
ٕقــدرات وامكانیــات المــرأة وتمكینهــا مــن تطــویر الــدعم النفــسي للنــساء المعنفــات إلــى جانــب ذلــك تنمیــة 

قــدراتها ومــن ثــم توظیفهــا واســتثمارها فــي میــادین حیاتهــا الیومیــة لمــا لهــا مــن مكانــة هامــة فهــي تــشكل 
  . نصف المجتمع

 
لـك األهـداف إلـى واقـع عملـي تتحقـق لغرض تطبیق األهداف فقد عمل المركز علـى ترجمـة ت
   -:اآلتي كعن طریق مجموعة من النشاطات التي نفذها مركز المرأة وهي 

: - یهــدف المركــز فــي هــذا الجانــب إلــى تنمیــة وصــقل المهــارات والقــدرات 
شعور بأهمیـة دورهـا ّاإلبداعیة للمرأة من خالل تعلیمها لبعض الحرف الیدویة التي تمكن المرأة مـن الـ

ًاالجتمــاعي وتزیــد مــن قــدرتها علــى إنتــاج منتوجــات جدیــدة یمكــن أن تــدر علیهــا أرباحــا  مادیــة  إلــى َّ

                                         
خدمات االحالة المقصود بها الحاالت التي تعاني من مشاكل عائلیة او نفسیة تحتاج الى استشارات قانونیة فیقوم  *

 .  منظمات فیها محامین او دعم صحي وهذا ما یسمى بحاالت االحالةالمركز باحالتها الى
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جانب ذلك فهي نوع من استثمار للوقت بأشیاء مفیدة متقنة مما یؤدي الى صـقل موهبـة اإلبـداع لـدى 
 هـــذا المحـــور إقامـــة دورات المـــرأة ومحاولـــة تثقیـــف حواســـها الفنیـــة، وقـــد كانـــت نـــشاطات المركـــز فـــي

  .تدریبیة لتعلم مهارات كالخیاطة والطبخ والحلویات ودورة في تعلم فن الصالون
ولــم یقتــصر المركــز علــى هــذا الجــزء فقــط بــل امتــد لیــشمل دورات الغایــة منهــا رفــع المــستوى 

جــل أمــن  تعلیمیــة ٍالتعلیمــي للطالبــات مــن خــالل إقامتهــا لــدورات التقویــة وتقــدیمها تــسهیالت وفــرص
االســتفادة بــشكل معمــق مــن المــواد التــي تحتــاج إلــى مراجعــة مــستمرة عــن طریــق أســاتذة أكفــاء لــدیهم 

 ّهنالقــدرة علــى توصــیل المعلومــات وزیــادة المهــارات العلمیــة لهــن بطــرق تعلیمیــة تتماشــى مــع إمكانیــات
المجـال مـن خـالل جل تحقیـق نتـائج ایجابیـة فعالـة، فقـد كـان للمركـز نـشاطاته فـي هـذا أوقدراتهن من 

جــل االرتقــاء بالمــستوى التعلیمــي وبخاصــة أافتتــاح العدیــد مــن الــدورات الخاصــة بــدروس التقویــة مــن 
 عـــن ذلـــك ًللـــصفوف المنتهیـــة ومـــن هـــذه الـــدورات دروس تقویـــة لمـــواد الریاضـــیات والكیمیـــاء، فـــضال

لتنمویـة فقـد كـان للمركـز ٕوادراكا من قبل المركـز بأهمیـة وقیمـة التعلـیم بوصـفه ركیـزة أساسـیة للعملیـة ا
 مــن خــالل إقامتــه لــدورات محــو األمیــة الغایــة منهــا تعلــیم النــساء والفتیــات اللــواتي لــم ً ملحوظــاًنــشاطا

  .   یلتحقن بالدراسة مهارات القراءة والكتابة باللغة العربیة
:- امـة العدیـد االرتقـاء بثقافـة المجتمـع الموصـلي إلـى إق جـلأ سعى المركز مـن

 یــوم لمناهــضة العنــف ١٦ ومنهــا حملــة الــــــ ًمــن حمــالت التوعیــة الثقافیــة التــي یقیمهــا المركــز شــهریا
  .یة لمكافحة مرض السرطان ضد النساء ،حملة توع

إلى جانب ذلك أسهم المركز بتنظیم االحتفاالت والمهرجانات حیـث كـان للمركـز أول احتفـال 
ًفــضال عــن ناســبة الیــوم العــالمي لمناهــضة العنــف ضــد النــساء  وذلــك بم٢٥/١١/٢٠١٧لــه  بتــاریخ 

یـوم لمناهـضة العنـف ضـد النـساء، كمـا أقامـت ) ١٦الــــــ ( لختام حملـة ١٠/١٢/٢٠١٧احتفال بتاریخ 
 كمــا أقــام المركــز ١/٣/٢٠١٨ بمناســبة مــرور ســنة علــى تأســیس مراكــز المــرأة وذلــك بتــاریخ ًاحتفــاال

 فـضال عـن ٨/٣/٢٠١٨ بمناسبة یوم المرأة العالمي والـذي صـادف ًواحتفاال) مارثون (مسابقة ریاضة
حفـل تخـرج لمـشتركات الـدورات التدریبیـة كمـا أقـام مركـز المـرأة  احتفـاال لتخـرج  ًأن المركز یقیم شهریا

الیافعات في مقهى قنطرة الثقافي وأیضا تم تخریج عدد من دورات اللیاقة البدنیـة فـي مالعـب مختلفـة 
كمـــا ســـاهم المركـــز بإقامـــة معـــرض لألعمـــال الیدویـــة النـــسائیة .  األجـــواء الریاضـــیة علـــىّنلتـــشجیعه
 عرضت فیه منتوجات المستفیدات من الدورات التدریبیة التـي أقامهـا المركـز، ٣٠/١٠/٢٠١٧بتاریخ 

ًفـــضال عـــن دورات تثقیفیـــة فـــي اللغـــة االنكلیزیـــة والتركیـــة وتعلـــم الحاســـوب وهـــذا یعـــد مفتاحـــا  لثقافـــة ً
إتقان النساء والفتیات لقواعد اللغة والمحادثة یفتح أمامها أفاقـا جدیـدة فـي المـستقبل َّأن  حیث المجتمع
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 مــع عــصر التكنولوجیــا والتقنیــات الحدیثــة التــي وبخاصــةتؤهلهــا إلــى معرفــة أشــیاء كثیــرة فــي حیاتهــا 
فـي تمـشیة أمـور جـل االسـتفادة منهـا أحتمت على الجمیع التوجه إلى التعلم واالستزادة فـي الـتعلم مـن 

جــل تعلــیم النــساء والفتیــات أالحیــاة، إلــى جانــب ذلــك فقــد افــرد المركــز دورات فــي تعلــم الحاســوب مــن 
  . خدام الحاسوب وطریقة التعامل معهالمهارات األساسیة الست

:- فقـد افـرد المركـز نـشاطا خاصـا بهـذا الجانـب الغایـة منـه تعلـیم ً ً
جــل تقــدیم العنایــة للــشخص المــصاب أو أالفتیــات للطــرق واألســالیب الــصحیحة والــسلیمة مــن النــساء و

العنایــــة بالــــشخص المــــریض، ومــــن هــــذه النــــشاطات إقامــــة دورات  فــــي اإلســــعافات األولیــــة والعــــالج 
الطبیعــي، إلــى جانــب ذلــك دورات فــي اللیاقــة البدنیــة الهــدف منهــا االهتمــام بــصحة الجــسم مــن خــالل 

اعـد الریاضـة الـسلیمة عـن طریـق اختـصاصیین بالریاضـة ومـساعدتهن فـي كیفیـة الــتخلص تعلـیمهم قو
  .  من الوزن الزائد بإتباع حمیة معینة وااللتزام بالبرنامج الذي یتم وضعه من قبل المدربات

:- یـسعى المركـز فـي هـذا الجانـب إلـى إیجـاد الحلـول للمـشاكل 
تي تعـاني منهـا المـرأة وعلـى هـذا النطـاق فقـد كـان للمركـز اهتمامـه بهـذا المحـور مـن خـالل األسریة ال

إقامة برنامج الیافعات وهو برنامج عبارة عن جلـسات تدریبیـة تعلیمیـة والتـي تـستهدف الفئـات العمریـة 
المراهقــــة المتــــأخرة یـــتم مــــن خــــالل الجلــــسات مناقــــشة ) ١٩-١٥(المراهقـــة المبكــــرة ومــــن ) ١٤-١٠(

ایا رئیـــسة تـــشمل المهـــارات الحیاتیـــة إلـــى جانـــب توضـــیح التغیـــرات الفـــسیولوجیة التـــي تطـــرأ علـــى قـــض
المــرأة فــضال عــن تزویــدها بالمعلومــات الخاصــة بالــصحة اإلنجابیــة ویــتم تقــدیم هــذه الجلــسات داخــل 

   .ًجلسات شهریا) ٨(وبواقع ) ٣٢٦(المركز، وقد بلغ عدد المستفیدات من البرنامج بــــــــ
ـــم الـــتمس تغییـــرا جوهریـــا وخال صـــة القـــول یمكـــن اإلشـــارة إلـــى أن مـــن خـــالل رصـــد حركـــة المجتمـــع ل

حاصــل فــي هــذه الجزئیــة ولكــن ال یخفــى أن هنــاك بعــض اإلشــارات التــي تتنبــأ بتطــور فــي فهــم هــذه 
   . النشاطات
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  ذ تأسیسه         فرع المثنى من/  وفیما یلي أهم الدورات التدریبیة التي نفذها مركز المرأة       
  یوضح الدورات التدریبیة التي أقامها مركز المرأة فرع المثنى ) ٢(           جدول 

   الدورة عنوان                                               

اللغات
الخیاطة  

  

تثقیفـــــــــــــــــــــــــــة 
للیافعات

  

دروس تقویة 
  

صالون
ال

  

إســـــــــــــــعافات 
أولیة 

  

اللیاقــــــــــــــــــــــــــة 
البدنیة 

  
العـــــــــــــــــــــــالج 

الطبیعي
  

الطــــــــــــــــــــــــــبخ 
وحلویات

  

األعمــــــــــــــــــال 
الیدویة 

الحاسوب  
محو األمیة   

  

  المستفیدات

٤٣٧
  ٣٥٠
  ٣٢٦
  ١٦٠
  ١٥٢
  ١٥١
  ٦٧
  ٦٠
  ٥٥
  ٣٠
  ٢٥
  ١٥
  

  عددها

١٠  ٩
  ١  ٢  ١  ٨  ٢  ٢  ٥  ٨  ٤  ٨  

تبین من الجدول أعـاله أن نـشاطات المركـز متعـددة ومتنوعـة فـي العدیـد مـن المجـاالت منهـا االجتماعیـة 
علیمیـــة والثقافیـــة وكانـــت أكثـــر اســـتفادة مـــن تلـــك النـــشاطات فـــي الجانـــب الثقـــافي واالقتـــصادیة والـــصحیة والت

  . والمتمثل بدورات اللغات
:-    

-  ًیقع المركز في منطقة نركال فـي الجانـب األیـسر مـن مدینـة الموصـل ویعـد واحـدا
مؤســسة أكادیمیــة بحثیــة غیــر حكومیــة وغیــر ربحیــة، یعــد المركــز إحــدى مــن منظمــات المجتمــع المــدني وهــي 

المؤسسات المتمیزة والمتقدمة في مجال االستشارات والبحوث وبناء القدرات حیث یـسعى إلـى تـدریب وتطـویر 
وبنــاء قــدرات المؤســسات الحكومیــة ومنظمــات المجتمــع المــدني والتطــویر إذا یعتمــد المركــز منهجیــات التمیــز 

امج التدریبیـــة والتطویریـــة وحـــسب حاجـــة الـــدوائر والمؤســـسات الحكومیـــة ومنظمـــات المجتمـــع المـــدني فـــي البـــر
واألفراد، فضال عـن ذلـك یهـدف المركـز إلـى نـشر مفـاهیم قـیم الدیمقراطیـة وتعزیـز ثقافـة وبنـاء الـسالم وحقـوق 

والمستـشارین بموجـب من قبل مجموعة مـن البـاحثین واألكـادیمیین ) ٢٠١٤(اإلنسان، تأسس المركز في عام 
الــــصادرة مـــن قبـــل األمانــــة العامـــة لمجلــــس ) ١٣/٤/٢٠١٤(بتـــاریخ ) IS76772(شـــهادة التـــسجیل المرقمــــة 

  .والتي بموجبها مارست المنظمة أنشطتها وفقا إلحكام الدستور والقوانین العراقیة) محلیة(الوزراء كمنظمة 
  

                                         
  تم الحصول على المعلومات من خالل مقابلة اجرتها الباحثة قسم العالقات واالعالم في المركز  بتاریخ

١٨/١١/٢٠١٨. 
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:- تحقیق األهداف اآلتیةیهدف المركز إلى:-   

تقــــدیم االستــــشارات فــــي المجــــاالت القانونیــــة والــــسیاسیة والتجاریــــة والعلمیــــة والمــــصرفیة والمالیــــة  -١
واإلداریة وحقوق اإلنـسان وفـض النزاعـات وعمـل الدراسـات والبحـوث فـي كافـة المجـاالت لغـرض رفـع 

ة وغیـــــر الحكومیـــــة ومنظمـــــات المــــستوى المهنـــــي والعلمـــــي لمنتـــــسبي الـــــوزارات والمؤســــسات الحكومیـــــ
  . المجتمع المدني وتطویر إمكانیات المنتسبین في المجاالت كافة

اعتماد المفـاهیم واألنظمـة العالمیـة لیـتم تطبیقهـا فـي عمـل تطـویر وتنمیـة المهـارات البـشریة حیـث  -٢
ت والبحــوث یقــوم المركــز حالیــا باعتمــاد األنظمــة العالمیــة القیاســیة الســتخدامها فــي مجــال االســتثمارا

  . والتطویر والتدریب
المــساعدة فــي زیـــادة وتطــور تــأثیر منظمـــات المجتمــع المــدني علـــى المــستوى المحلــي واإلقلیمـــي  -٣

  . والدولي
  . نشر استخدام منهجیة التدریب والتطویر المبنیة على التفاعل بین التعلم المفاهیمي والتطبیقي -٤
ًا لمعــاییر المواصـــفات المحلیـــة والدولیــة المعتمـــدة مـــع یهــدف المركـــز إلــى تنفیـــذ هـــذه البــرامج وفقـــ -٥

  .مؤسسات دولیة ومعتمدة لدى األوساط والجهات المحلیة والدولیة
  

  
-ولیة الجمیـعاعـادة اعمـار محافظـة نینـوى مـسؤ( قام المركز بعقد المـؤتمر االول تحـت شـعار-

عقــد هــذا المــؤتمر بالتعــاون مــع مركــز نینــوى للبحــوث واالستــشارات وبرعایــة مــن  -):معوقــات وحلــول
ـــل   وكــان للمــؤتمر العدیــد مــن المحــاور تناولــت دور ٧/٨/٢٠١٨بتــاریخ ) صــندوق النقــد الــدولي ( قبـ

رض تفــصیلي المحافظــة والوضــع األمنــي فــي مــسالة اعــادة أعمــار المدینــة، وقــدم رئــیس الــصندوق عــ
عــن اهــم المــشاریع المنجــزة فــي نینــوى منهــا إعــادة تأهیــل محطــات الكهربــاء وبلدیــة الموصــل والــصحة 
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وغیرهـا مــن الــدوائر، إلــى جانــب ذلــك عــرض بــالمؤتمر ابــرز التحــدیات التــي یواجههــا الــصندوق والتــي 
یـة ونوابهـا بالتعـاون ًمنها قلة التخصیصات المالیـة قیاسـا بحجـم الـدمار بالمدینـة، وكـان للحكومـة المحل

مــع صــندوق إعــادة األعمــار العمــل علــى تحلیــل الــصعوبات ووضــع الحلــول الناجحــة مــن اجــل إعــادة 
فـــضال عــــن ذلـــك فقـــد تــــم اعتمـــاد توصـــیات المركــــز بموجـــب كتــــاب . الحیـــاة واســـتمراریتها مــــن جدیـــد

  . الموجه الى االمانة العامة لمجلس الوزراء)١/١/١٨٠٧(الصندوق المرقم 
مركز عقـد المـؤتمر الثـاني فـي إعـادة أعمـار محافظـة نینـوى تحـت شـعار یـد بیـد مـن اجـل قام ال -

هـذا المـؤتمر تـم عقـده بالتعـاون مـع محافظـة  -:) االنجازات والتحدیات-أعادة أعمار محافظة نینوى
بحضور عدد من المسؤولین والمنظمات الدولیة فـي محاولـة لمناقـشة ) ١٠/١٠/٢٠١٨(نینوى بتاریخ 

 والمعوقات أمام أعادة تأهیل وأعمار المدینـة وبخاصـة بعـد الـدمار الـذي شـهدته العدیـد مـن المشكالت
ًمن خالل رصد حركة المجتمـع لـم ألـتمس تغییـرا جوهریـا حاصـال فـي هـذه الجزئیـة ولكـن  مرافق الحیاة ً ً

ي ال یخفــى أن هنــاك بعــض اإلشــارات التــي تتنبــأ بتطــور فــي فهــم هــذه النــشاطات ومنهــا األساســیة التــ
یحتاجهــا المــواطن فــي مدینــة الموصــل، فجــاء هــذا المــؤتمر لمناقــشة أهــم التحــدیات التــي تعرقــل ســیر 
عملهم من أجـل وضـع الخطـط والحلـول الناجعـة مـن اجـل عـودة الحیـاة الطبیعیـة للمـواطن الموصـلي، 

  .٢٩/١٠/٢٠١٨في ) ٦٤٥٢(وقد تم اعتماد توصیاته بموجب كتاب المحافظة المرقم 
شــارك المركــز   -:إعــداد اإلطــار التخطیطــي األولــي إلعــادة أعمــار مدینــة الموصــلالمــشاركة فــي -

عـداد اإلطـار التخطیطـي وبالتعاون مع مكتب األمم المتحدة لبناء المـستوطنات ومنظمـات الیونـسكو بإ
األولي إلعادة أعمار مدینة الموصل القدیمة ، حیث تـم عقـد سلـسلة مـن اللقـاءات واالجتماعـات وبعـد 

) األولیـات إلعــادة أعمـار مدینــة الموصــل( تــم التوصـل إلــى إعـداد مــسودة والتــي یطلـق علیهــا االنتهـاء
ویعد مركز نینوى المنظمـة التـي شـاركت فـي إعـداد هـذه المـسودة وتقـدیم االستـشارات والمقترحـات بعـد 

نــة قیامهــا بالعدیــد مــن الدراســات البحثیــة مــن أجــل إعــداد وتخطــیط اإلطــار العــام إلعــادة أعمــار المدی
  . القدیمة

 -:)مــد جــسور الثقــة بــین جامعــة الموصــل والحكومــة المحلیــة فــي محافظــة نینــوى(نــدوة حواریــة -
أقیمت هذه الندوة بالتعاون مـع كلیـة اإلدارة واالقتـصاد قـسم اإلدارة الـصناعیة والتـي تهـدف إلـى إسـهام 

دة االســـتقرار فـــي الجامعــة فـــي تطـــویر وبنـــاء القـــدرات إلـــى جانـــب تحقیـــق الـــسلم المجتمعـــي ودعـــم عـــو
المدینة،  فضال عن أسهام الجامعة فـي رسـم الـسیاسات العامـة والتـشریعات إلـى جانـب مـساهمتها فـي 
ٕتلبیــة احتیاجــات خطــط التنمیــة واعــادة األعمــار وتحــسین مــستوى األداء فــي المحافظــة، وتــم عقــد تلــك 

 تــم الموافقــة علـــى ، تمخــضت نتــائج النــدوة بعـــدد مــن التوصــیات والتــي١١/٣/٢٠١٩الجلــسة بتــاریخ 



  )نماذج مختارة من مدینة الموصل(اسهامات منظمات المجتمع المدني في تنمیة المجتمع المحلي 

   
  

) ١٤٠( 

 

ــــس محافظــــة نینــــوى بموجــــب الكتــــاب المــــرقم   فــــي ١٥٨/١٩(اعتمــــاد تلــــك التوصــــیات مــــن قبــــل مجل
ومن أبـرز تلـك التوصـیات رسـم الـسیاسات العامـة وخطـط التنمیـة فیمـا یتعلـق بإعـادة  ) ٢٧/٣/٢٠١٩

 قـانون أعمار المحافظة وتحسین مستوى الخدمات وتحـسین مـستوى األداء المؤسـساتي فیهـا فـي إطـار
  .   المعدل٢٠٠٨ لسنة ٢١المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم رقم 

 
ــة ألســر عــصریة- ــول تربوی ــة حل ــة المتكامل ــة عــن األســرار الــسبعة للتربی   تــم عقــد.  ورشــة تدریبی

طــویر  برعایــة مركــز نینــوى وبالتعــاون مــع المركــز العراقــي لإلبــداع والت٢٦/٩/٢٠١٨الورشــة بتــاریخ 
 ،  مـشارك) ١٢٠(شـارك فیهـا) ًجمعیـة معـا لحمایـة اإلنـسان والبیئـة(في كلیة الحقوق محاضرة نفـذتها 

 الحدیثــة فــي التربیــة مــن مــن نوعهــا فــي المحافظــة حیــث أن الغایــة منهــا نــشر األســالیب األولــى وتعــد
خــالل برنــامج التربیــة المتكاملــة الــذي قــام علــى أســس علمیــة متینــة ترتكــز فــي جوهرهــا علــى التكامــل 
واالنسجام بین مساحات البیئة التربویة الداخلیة والخارجیة وتفعیل المساحة التي تربطهمـا إلـى أقـصى 

ٕا بـــوعي وادراك صـــحیح مـــن خـــالل حــدود إنتاجیتهـــا وكیـــف یمكـــن أن نكـــون قـــادرین علــى أن نمارســـه
ٍاالنخراط في برامج بناء القدرات التي یوفرها البرنامج للمربین وأولیـاء األمـور مـن اجـل بنـاء جیـل واع 

  .ومنتج
-المخــدرات االلكترونیـــة واالدمـــان علــى مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي (ورشــة تدریبیـــة بعنـــوان  -

 ٢٠/٢/٢٠١٩للتنمیـة البـشریة بتـاریخ ) بـوزین(مـة أقـام المركـز ومنظ: )مخاطرها واسالیب الحـد منهـا
مـــشارك ) ١٠٠(وبالتعـــاون مـــع كلیـــة الحقـــوق ورشـــة تدریبیـــة عـــن المخـــدرات االلكترونیـــة شـــارك فیهـــا 

طرحــت فــي الورشــة التعریــف بالمخــدرات االلكترونیــة وكیــف أن مواقــع التواصــل االجتمــاعي أصــبحت 
القـدرة  فـي االسـتغناء عنهـا ممـا یترتـب علـى تشكل مشكلة لدى البعض تصل إلى حـد اإلدمـان وعـدم 

ذلـك تــأثیرات سـلبیة علــى بنیـان المجتمــع والتماسـك األســري ناهیـك عــن التقـاعس عــن العمـل واإلنتــاج 
الخ هذا ما طرحتـه الورشـة فـي التعریـف بهـا وبیـان ....والتكاسل عن القیام باألنشطة الحیاتیة الیومیة 

 وشــــرح أهــــم أســــالیب الحــــد مــــن تفــــشي ظــــاهرة اإلدمــــان اإلدمــــان علــــى مواقــــع التواصــــل االجتمــــاعي
  .وخطورتها على حیاة الناس

 أقـام المركـز هـذه الورشـة بتـاریخ )دور الشرطة المجتمعیـة فـي بنـاء الـسلم المجتمعـي( ورشة عن -
 وبالتعــاون مــع قــسم الــشرطة المجتمعیــة فــي مدیریــة الــشرطة شــارك فــي هــذه الورشــة ١٢/١٠/٢٠١٨

ة مــنهم لخدمــة المجتمــع وحمایــة حقــوق النــساء والرجــال واألطفــال وضــمان متــدرب فــي محاولــ) ١٠٠(
ســالمتهم كجــزء مــن نهجهــم فــي مكافحــة اآلفــات الدخیلــة علــى المجتمــع فكانــت الورشــة تنــصب حــول 

  . جرائم االتجار بالبشر من قبل ضعاف النفوس
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)١٤١( 

 

ـــامج  - ـــات(برن ـــساء قیادی ـــي المجتمـــع-ن ـــین المـــرأة ف  ١٢/١٢/٢٠١٨عقـــد المركـــز بتـــاریخ )  تمك
بالتعـاون مــع كلیــة الحقـوق هــذا البرنــامج إذ تــضمن العدیـد مــن األنــشطة والفعالیـات التــي تمكــن المــرأة 

) ٨٨(شـارك فیـه  من اإلفادة والمساهمة االیجابیة من خالل دورهـا الفاعـل فـي قیـادة المجتمـع وتطـوره
  . ًمشاركا 
 

 ALTernatives Violence( اختــصار لكلمــة ) AVPبــدائل العنــف (  تدریبیــة عــن  ورشــة-
program)  )بالتعــاون مــع ١٢/١٠/٢٠١٩عقــد المركــز الورشــة بتــاریخ ) برنــامج بــدائل العنــف 
شــــارك فــــي هــــذه : وهــــي منظمــــة مجتمعیــــة خیریــــة) welthungerhilfe) (Whh(منظمــــة األلمانیــــة 

 بنـاء مجتمـع یـدعو إلـى ثقافـة مـشارك مـن كـال الجنـسین كانـت الغایـة مـن إقامـة الورشـة) ٢٠(الورشـة 
التسامح والتعایش الـسلمي بـین المكونـات جمیعهـا ونبـذ كـل أشـكال العنـف وجـاءت هـذه الورشـة تزامنـا 
مـع األحــداث األخیــرة التــي تعرضـت لهــا المدینــة فكــان البـد مــن وجــود مثــل هـذه الورشــة مــن أجــل مــد 

 ١٣/١٢/٢٠١٩ بتــاریخ شــة ثانیــةبعقــد ورجــسور الثقــة مــا بــین الطوائــف مــن جدیــد،كما قــام المركــز 
ــوع االجتمــاعي( عــن ــائم ضــد الن ) ٨٣( بالتعــاون مــع كلیــة العلــوم الــسیاسیة شــارك فیهــا )العنــف الق

ًمشاركا تناولت موضوع العنف الموجه ضد الشخص أیا كان جنـسه، إال أن العنـف الـذي تتعـرض لـه  ًّ
 الجنـسین إلـى جانـب فـرض الـسیطرة النساء أكبـر وربمـا یعـزى الـسبب الـى العالقـة غیـر المتكافئـة بـین

الذكوریة على المرأة وغیرها من األمور دفعت الى توجیه اإلسـاءة بأشـكالها المختلفـة ضـد المـرأة فهـذه 
  . الورشة جاءت لمحاولة التخفیف وخلق نوع من الوعي المجتمعي تجاه المرأة وكیفیة التعامل معها

 عقـد المركـز هـذه الورشـة بتـاریخ )یـاة اإلنـسانالهندسة النفـسیة وانعكاسـاتها علـى ح( ورشة عن -
ًمـــــــشاركا، وقــــــسمت علـــــــى شـــــــكل مــــــرحلتین تـــــــضم كـــــــل مرحلـــــــة ) ٢٠٠( شــــــارك فیهـــــــا ٣/٩/٢٠١٨
مـــشارك، تحـــاول هـــذه الورشـــة ان تعطـــي أساســـیات حـــول قـــدرة الـــشخص علـــى  التكیـــف وفقـــا )١٠٠(

ًأو ناجحـا ویحقـق أحالمـه ًإلرادته ومحاولة برمجة تفكیره في طریقة حیاته في كیفیـة أن یـصبح سـعیدا 
ًمن خالل القدرة على التحكم بالذات ألنها تنعكس ایجابیا في النهایـة علـى دعـم وبنـاء قـدرات الـشباب 

  . وتنمیة مهاراتهم لتطور المجتمع برمته
 

 تهـــدف الورشــــة إلـــى تعلــــیم): مهــــارات أساســـیات تعلــــم اللغـــة االنكلیزیــــة( ورشـــة تدریبیــــة عـــن -
األشخاص األساسیات الضروریة مـن خـالل دروس وأسـالیب تعلیمیـة حدیثـة متبعـة مـن أجـل انطالقـة 
قویة نحو تعلم اللغة تسهم بشكل كبیر في تطویر وتنمیة العلم والمعرفة والثقافة الشخـصیة لـدى الفـرد 

رك فــي هــذه ًوبخاصـة وان اللغــة تعــد مفتاحــا العدیــد مـن الفــرص أمــام األفــراد فــي مـسیرة حیــاتهم ، شــا,



  )نماذج مختارة من مدینة الموصل(اسهامات منظمات المجتمع المدني في تنمیة المجتمع المحلي 

   
  

) ١٤٢( 

 

مـشارك وقـد عقـدت بتـاریخ ) ١٠٠(مـشارك قـسمت علـى شـكل مراحـل فـي كـل مرحلـة ) ٣٠٠(الورشـة 
١/٨/٢٠١٨ .  
الـشهادة  (Internet and computing core certification)( اختـصار لكلمـة )lC3(دورة  -

ون مـــع  وبالتعـــا١٧/١٢/٢٠١٩حیـــث نظـــم المركـــز هـــذه الـــدورة بتـــاریخ ) الدولیـــة للحاســـب واالنترنیـــت
مــشارك، تهــدف إلــى تزویــد المــشاركین بالمعرفــة ) ٢٢(مركــز تــدریب محافظــة نینــوى دورة شــارك فیهــا 

ًالمعلوماتیة حول استخدامهم للكمبیوتر واالنترنیـت خـصوصا مـع دخـول التكنولوجیـا إلـى جمیـع مرافـق 
   .الحیاة بمؤسساتها المختلفة ومنها دوائر الدولة ألداء مهام مختلفة بسرعة وسهولة

 ١٠/٩/٢٠١٨عقـــد المركـــز بتـــاریخ  -): أساســـیات اإلســـعافات األولیـــة(  ورشـــة تدریبیـــة حـــول -
مــشارك الغایــة منهــا امــتالك المــشاركین )١١٣(وبالتعــاون مــع كلیــة الحقــوق ورشــة تدریبیــة شــارك فیهــا 

ألهـــم المبـــادئ األساســـیة والـــصحیحة عنـــد تقـــدیمهم المـــساعدة أثنـــاء تعـــرض الـــشخص لحـــادث أو أي 
  . طارئ
 

 داخـل ٢٠/٨/٢٠١٨انعقـدت هـذه الورشـة بتـاریخ ): مهـارات الحـوار واالقنـاع( ورشة تدریبیة عـن -
مـــشارك قـــسمت الـــى مـــرحلیتین كـــل مرحلـــة )٤٠(المركـــز وكانـــت علـــى شـــكل مـــرحلتین، شـــارك فیهـــا 

ـــیم الفـــرد أصـــول أو فـــن اإلقنـــاع والحـــوار) ٢٠(ضـــمت   مـــن خـــالل تعلیمـــه مـــشارك، الغایـــة منهـــا تعل
ًأسـالیب حدیثــة فــي اإلقنــاع مــن خــالل التوافــق مــع اآلخــرین والتــأثیر فــي ســلوكیاتهم بعیــدا عــن الطــرق 
التقلیدیـــة القدیمـــة ، فـــامتالكهم ألصـــول مهـــارات االتـــصال واتقـــانهم لفنـــون الحـــوار وكیفیـــة اســـتخدامهم 

لـى حالـة الحـصول الفعلـي الـذي ومناورتهم لألسئلة الموجهـة للـشخص المـراد اقناعـه یمكـن أن یأخـذه إ
  . یرد الوصول الیه

نظــم المركــز بتــاریخ ): إدارة الحیــاة تنظــیم الوقــت كیــف تكتــب خطــة لحیاتــك( ورشــة تدریبیــة عــن -
) ٢٠(ًمــشاركا وكانــت علــى ثــالث مراحــل كــل مرحلــة ) ٦٠( هــذه الورشــة شــارك فیهــا ١١/٩/٢٠١٨

ً ویمثـــل بوابـــة لنـــشاط كـــل عنـــصر بـــشري مـــشارك، مـــن المعلـــوم ان الوقـــت أثمـــن مـــا یملكـــه اإلنـــسان
ُخـصوصا أذا مــا تــم التخطــیط والتنظــیم الــصحیح للوقـت بــشكل صــحیح فلكــل شــخص أهــداف وأحــالم  ُ
یرید أن یحققها ، فمـن خـالل تنظـیم وقـتهم بـشكل جیـد تـساعد علـى ترتیـب األفكـار وبالتـالي یمكـن ان 

إتبـاعهم خطـوات اساسـیة سـلیمة، تحصد نتائج مرجوة والوصـول إلـى مبتغـاهم بـشكل أیـسر مـن خـالل 
وهذا ما حاولت أن تبینه الورشة من خالل تعلیم المشاركین كیفیة تنظیم واسـتغالل أوقـاتهم والتخطـیط 
لكـــل خطـــوة مـــن اجـــل الوصـــول الـــى تحقیـــق وتنظـــیم امـــور حیـــاتهم بـــشكل نـــاجح مـــن خـــالل إدارتهـــم 

  . السلیمة لوقتهم
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قــام المركــز والمفوضـیة العلیــا لحقــوق : )المــشاریعمهــارات كتابــة مقترحــات ( ورشـة تدریبیــة عــن  -
 مكتــب نینــوى وبالتعــاون مــع وحــدة التأهیــل والتوظیــف والمتابعــة فــي المعهــد التقنــي نینــوى، –اإلنــسان 
 ورشة تدریبیة حضرها الطلبة الخریجون من الكلیـات والمعاهـد ومنتـسبو المعهـد ١٦/١/٢٠١٩بتاریخ 

شاریع مــن خــالل إعطــائهم الخطــوات الــصحیحة والمعلومــات التقنــي حــول كیفیــة كتابــة مقترحــات المــ
والمهارات الكافیة عند أعدادهم لكتابة أي مشروع وفقا لمعاییر علمیة رصینة، وذلك مـن أجـل الـسعي 
إلتاحة فـرص اقتـصادیة وتنمیـة مـستدامة مـن خـالل بنـاء وتطـویر قـدرات الـشباب بـشكل سـلیم، شـارك 

رشـة تــم إقامتهــا مــرة ثانیـة وبالتعــاون مــع كلیــة اإلدارة واالقتــصاد ًعلمــا أن هــذه الو. مــشارك) ٨٠(فیهـا 
 ٢/٩/٢٠١٨بتـــاریخ ، كمـــا قـــام المركـــز مـــشارك)٨٠(قـــسم اإلدارة الـــصناعیة وكـــان عـــدد المـــشاركین 

 یحــاول أن )تأســیس المنظمــات ومهــارات كتابــة مــشاریع مقترحــات المــشاریع( ورشــة تدریبیــة عــن 
ى المعلومـات واالساسـیات الــضروریة فـي حالــة اعـداد أي فكــرة یـزود المـشاركین مــن المنظمـات االخــر

مشارك قسمت على شكل مـرحلتین كـل مرحلـة تـضم ) ٤٠(مشروع والخطوات المتبعة فیه شارك فیها 
  . مشارك)٢٠(
 Project management(اختـصار لكلمـة : )PPM)(إدارة المـشاریع االحترافیـة(  دورة عـن -

Professional )(والتـــــي ٢٠١٨/ ١٢/ ١٨أقـــــام المركـــــز هـــــذه بتـــــاریخ ) : شاریعمحتـــــرف إدارة المـــــ 
تهــدف إلــى رفــع وتطــویر كفــاءة مــوظفي الــدوائر الحكومیــة تزامنــا مــع فتــرة أعمــار المدینــة فهــذه الــدورة 
تؤهل العاملین على تنفیـذ المـشاریع إتقـان عملیـة أدارة المـشاریع بـشكل عملـي مـن التحـضیر للمـشروع 

 )إدارة المــشاریع(  عــن٢٧/١٢/٢٠١٨دورة أخــرى فــي المركــز بتــاریخوصــوال إلــى إغالقــه، وتــم عقــد 
تهــدف إلــى تزویــد المــشاركین بالمعلومــات والمعــارف الالزمــة فــي كیفیــة إدارة المــشاریع بإتقــان وبــشكل 

كتابـة مقترحـات ( ورشـة عـن ١٣/١/٢٠١٩كمـا عقـد المركـز بتـاریخ . ًفـردا) ٢٢(متكامل شـارك فیهـا 
  . مشارك )٥٠( ا شارك فیه)ملالمشاریع واعداد اوراق الع

بالتعــاون  ٢٩/١١/٢٠١٩عقــد المركــز هــذه الــدورة بتــاریخ ) إدارة التعاقــدات الحكومیــة(  دورة عــن-
انـضباط مـوظفي الدولـة  ( عـن دورة ٢٥/١١/٢٠١٩ونظـم بتـاریخ ، مع مركز تـدریب محافظـة نینـوى

 خمــسة أیــام الغایــة مــن عقــد ةمــدة الــدوربالتعــاون مــع مركــز تــدریب محافظــة نینــوى، ) والقطــاع العــام
المركز للدورة إعادة تأهیل الكوادر العاملة في المؤسسات والدوائر الحكومیة في المحافظـة مـن خـالل 
متدربین وتزوید المتلقـین بمعلومـات نظریـة وعملیـة كافیـة فـي مجـاالت الـدورة ومحاولـة ربطهـا بطبیعـة 

مــشارك لكــل دورة توزعــت علــى ) ٦٠(ا عمــل المؤســسات والــدوائر الحكومیــة بــشكل كامــل شــارك فیهــ
  . مشارك) ٢٠(ثالث مستویات كل مستوى یضم 



  )نماذج مختارة من مدینة الموصل(اسهامات منظمات المجتمع المدني في تنمیة المجتمع المحلي 
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 Geographic information(اختـــصار لكلمـــة ): نظـــم المعلومـــات الجغرافیـــة)(gis(دورة  -
system( دورة بالتعــاون مــع مركــز تــدریب محافظــة نینــوى دورة ١٤/١٢/٢٠١٩عقــد المركــز بتــاریخ 

مشارك مـن الـدوائر الحكومیـة ) ٢٠(ث مستویات كل مستوى تضم توزعت على ثال) ٦٠(شارك فیها 
أیام  تهدف الدورة إلى إعادة تأهیل الكوادر العاملة في المؤسـسات والـدوائر فـي المحافظـة ) ٥(مدتها 

بــــأهم المعلومــــات المعرفیــــة التــــي تتــــضمن المعلومــــات الجغرافیــــة والممثلــــة بعملیــــة تنــــصیب البرنــــامج 
ًفـي الـدوائر فـضال عـن معلومـات اساسـیة فـي كیفیـة إنـشاء بیانـات مـشتركة بأحدث النـسخ المـستخدمة 

  .لجمیع الدوائر الحكومیة
 وورشـة أخــرى ١٢/٩/٢٠١٨ والتــي عقـدت بتـاریخ )فــن ومهـارات التفـاوض( ورشـة تدریبیـة حـول -

مـشارك ) ١٢٠( فـاألولى شـارك فیهـا ٢/٧/٢٠١٨ والتي عقدت بتاریخ )مهارات الحوار واإلقناع(عن 
ًا للخریجین من الشباب، تلقى المشاركون فیهـا الطـرق والمهـارات الـصحیحة واألساسـیة والتـي خصیص

مــن خاللهــا یــصبح الــشخص أكثــر قــدرة علــى إقنــاع اآلخــرین وتحقیــق المكاســب المنــشودة مــن خــالل 
مــشارك وكانــت علــى مــرحلتین كــل )٤٠(إتقانــه لمفــاتیح التفــاوض الناجحــة، أمــا الثانیــة فقــد شــارك فیهــا

الغایـــة المنـــشودة منهـــا هـــو تعلـــیم المتلقـــین لفنـــون ومهـــارات اإلقنـــاع وكیفیـــة التـــأثیر فـــي ) ٢٠(ة مرحلـــ
اآلخرین والقدرة على إدارة الحوار بشكل سلیم في الكثیر مـن القـضایا سـواء أكانـت اجتماعیـة أم حتـى 

  . في أطار العمل
تـــدریب )( Training of trainers( اختــصار لكلمـــة )TOTاعـــداد المتــدربین (ورشــة عــن  -

مــدتها خمــسة أیــام یمــنح مــن خاللهــا المــشارك شــهادة مــن قبــل المركــز تقــوم الورشــة علــى ) المتــدربین
أعطـاء المــشاركین الطــرق واألســالیب الحدیثـة فــي كیفیــة تطــویر قـدراتهم ومهــاراتهم وخبــراتهم فــي إدارة 

  . ٨/٤/٢٠١٩ عقدت هذه الورشة بتاریخ )٣٠(شارك فیها الدورات بشكل سلیم
مـشارك تهـدف الورشـة ) ٥٠(شارك فیها) مهارات كتابة السیرة الذاتیة باحتراف( ورشة تدریبیة عن -

إلى تزوید المـشاركین اإلطـار الـصحیح لكتابـة الـسیرة الذاتیـة ألنهـا تمثـل هویـة الـشخص التـي تلخـص 
 عقـــدت هـــذه خبراتـــه  وعلـــى أســـاس طریقـــة كتابتـــه للـــسیرة یمكـــن أن تكـــون معیـــار القبـــول أو الـــرفض

  . ٢٧/٨/٢٠١٨الورشة بتاریخ 
 ١٨/٩/٢٠١٨عقـد المركـز بتـاریخ ) مهارات كتابة التقاریر الصحفیة والتلفزیونیة(ورشة تدریبیة  -

مــشارك تهـدف الورشـة إلـى تزویـد المـشاركین بالمعرفــة ) ٢٠٠(بالتعـاون مـع كلیـة الحقـوق شـارك فیهـا 
ء التلفزیــوني أو الـصحفي وهــذا مــا عـن صــیاغة المعلومـات والحقــائق بـشكل تقریــر لمـسار الحــدث سـوا

  .  حاولت الورشة أن تعطي النقاط األساسیة في كیفیة إعدادها لمهارة كتابة التقریر
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 بالتعــاون ١٨/٤/٢٠١٨أقیمــت هــذه الورشــة بتــاریخ ) التخطــیط االســتراتیجي(  ورشــة تدریبیــة عــن -
 تحـاول هـذه الورشـة )١٢٠(هم بلغ عـدد مع ملتقى الكتاب وشارك فیها عدد من المثقفین واألكادیمیین

أن تـزود المـشاركین بالمعرفـة العملیـة فـي كیفیـة رصـد وتحدیـد األهـداف المـستقبلیة حـسب اإلمكانیــات 
المختلفـــة عبـــر خطـــط مدروســـة والتنبـــؤ بالتحـــدیات التـــي یمكـــن أن تـــواجههم مـــن اجـــل تحقیـــق أفـــضل 

  . النتائج المرجوة
 ٢٦/٤/٢٠١٨عقـد المركـز هـذه الورشـة بتـاریخ ) اتوبناء التحالفـ..حمالت المدافعة (  ورشة عن -

شـــارك فیهـــا مجموعـــة مـــن البـــاحثین واألكـــادیمیین وناشـــطي المجتمـــع المـــدني حیـــث تلقـــى المـــشاركین 
مجموعــة مــن األساســیات الهامــة فــي كیفیــة تكــوین حمــالت المدافعــة عــن قــضایا )٨٠(والبـالغ عــددهم 

ینهــــا وبــــین القطــــاع الخــــاص أو المؤســــسات حقــــوق االنــــسان وبنــــاء التحالفــــات بــــین المنظمــــات أو ب
الحكومیــة هــذا ممــا یــساعد علــى تطــویر وتحــسین العمــل مــن أجــل الوصــول إلــى األهــداف والغایــات 

   المنشودة
ً المركز مقترحـا إلـى مجلـس محافظـة نینـوى مـن قدمفضال عن ذلك فكان للمركز برامج متفرقة منها، 

ألــف ) ٣٥(خــالل إنــشاء صــندوق تــستقطع مــا بقیمــة مــن ) جمعیــة الثالســیمیا(أجــل تقــدیم الــدعم إلــى  
ًدینــار عــن كــل عقــد زواج یـــتم تخصیــصها للجمعیــة، فــضال عــن إقامـــة المركــز مــع جمعیــة التحریـــر 
وبالتعـاون مـع برنــامج األمـم المتحــدة فـي مــؤتمر تنـسیق الخـدمات لناحیــة القیـارة وتــسلیط الـضوء علــى 

مـشارك مـن قــادة ) ٢٠(ت فـي الناحیـة شـارك فیهـا أهـم المـشاكل والمعوقـات التـي تواجـه قطـاع الخــدما
المجتمــع والمجلــس البلــدي وشــیوخ العــشائر، كمــا كــان للمركــز دوره فــي تــدعیم العملیــة الــسیاسیة مــن 
خـــالل مـــشاركته فـــي عملیـــة المراقبـــة والـــسماح لـــه بالتـــصریح فـــي القنـــوات العربیـــة والجزیـــرة بموجـــب 

  .تصریح من قبل المفوضیة
:-   

:-  تعـد مؤسـسة تجدیـد عـراق واحـدة مـن منظمـات المجتمـع المـدني وهـي منظمـة
غیـر حكومیــة وغیــر هادفـة للــربح تــستهدف تحقیــق النفـع العــام أو المــصلحة العامـة للنــساء مــن خــالل 

امــل والمطلقـــات والمـــرأة التـــي ال خلــق فـــرص عمـــل جدیـــدة للفئــات المهمـــشة والـــضعیفة والمتمثلـــة باألر
وقـد صـدرت شـهادة ) ١/٧/٢٠١٧(معیل لها،  تم تسجیلها عند األمانة العامة لمجلس الوزراء بتاریخ 

والتــــــي اكتــــــسبت بموجبهــــــا الشخــــــصیة المعنویــــــة لممارســــــة ) محلیــــــة(كمنظمــــــة ) IZ72802(بــــــالرقم 
                                         

  بیدي بتاریخ  نشوان الزالسیدتم الحصول على المعلومات من خالل مقابلة اجرتها الباحثة مع رئیس المؤسسة
١٣/١١/٢٠١٨. 
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ل حیـث كـان مقرهـا الـرئیس فـي نشاطاتها، وبدأت المؤسسة تزاول نشاطاتها وعملهـا فـي مدینـة الموصـ
البــدء بمنطقــة النبــي یــونس  وبعــد ذلــك تــم االنتقــال إلــى منطقــة حــي الــشرطة فــي الجانــب األیــسر مــن 

ًعلمـا ) ٢٠٠٩(مدینة الموصل، وقد كان المقر الرئیس لها في بغداد وتم المباشرة والعمل به فـي عـام 
ل فــي منظمــات دولیــة مــن مختلــف أن المؤســسة مكونــة مــن مجموعــة مــن المــوظفین العــاملین باألصــ

المحافظــات لــذا ارتــأوا علــى تــشكیل منظمــة عراقیــة مــن كــادر عراقــي فقــط مــن أجــل تحــسین الوضــع 
والحالــة االقتــصادیة المتردیــة وحــاالت العنــف واالضــطرابات التــي عــصفت بمدینــة الموصــل أدى إلــى 

فتتـــاح فـــروع للمؤســـسة فـــي التفكیـــر فـــي إنـــشاء مؤســـسة تـــدعم المـــرأة بكافـــة المجـــاالت،  ومـــن ثـــم تـــم ا
  . محافظات أخرى منها صالح الدین وبغداد

:-  أشـخاص مـنهم المـدیر التنفیـذي ) ٨(یتكـون الكـادر التنظیمـي للمؤسـسة مـن
مـــن المحـــامین ) ٢(للمؤســـسة، ویقـــسم الكـــادر إلـــى عـــدة أقـــسام یـــشمل القـــسم القـــانوني والـــذي یتكـــون 

) ١(ًمــن الباحثــات االجتماعیــات، فــضال عــن موظــف عــدد) ٢(تكــون ، والقــسم النفــسي والمنالقــانونیی
كـشف العمـل أو تنـسیق العمـل ومراقبـة الجـودة فـي طریقـة تنفیـذ تلـك ( یمثل قسم التعبئة والتحشید أي 

  . األنشطة والبرامج ومتابعتها عن كثب، إلى جانب عمال خدمة والممثل بالحارس والسائق
:- لــى دعمهــا المــادي مــن قبــل منظمــة تعتمــد المؤســسة ع)UN Women (

هــذا البرنــامج ) نقــد مقابــل عمــل(أي ) مــدد(ًمنظمــة األمــم المتحــدة للمــرأة والــدعم المــادي وفقــا لبرنــامج 
  .  موجود في تركیا واألردن وسوریا والعراق

:- تهدف المؤسسة إلى تحقیق العدید من األهداف وهي كما یأتي:-   
 تنمیــــة وتحــــسین الحالــــة االقتــــصادیة مــــن خــــالل تحدیــــد االحتیاجــــات اإلنــــسانیة للفئــــات  محاولــــة-١

  . الضعیفة في المجتمع منها األرامل والمرأة التي ال معیل لها
  .  إعطاء دعم نفسي وقانوني  للمرأة على وجه الخصوص-٢
  .  اشي بشكل أفضل بناء وتنمیة وصقل قدرات المرأة ومهاراتها في سبیل االرتقاء بواقعها المع-٣

 
: -  ًتهدف المؤسسة في هذا المحور إلى تمكین المرأة اقتصادیا في

)  العملالنقد مقابل( المجتمع وهذا یتم من خالل العمل على تأمین دخل وقتي لهن وألسرهن أي 
منظمة األمم ) UN Women(حیث عملت المؤسسة على تنفیذ البرنامج المدعوم من قبل منظمة 

حیث كان من ) ٣٠/٩/٢٠١٩(لغایة ) ٢٠١٨/ ١/٥(المتحدة للمرأة والذي تم العمل به من الفترة 
امرأة مستفیدة في )١٠٨(أي ) ٥٤( ضمن الخطة الموضوعة للعمل بها خالل هذه الفترة تشغیل 

) نقد مقابل العمل(یتم تشغیلهن ) ٢٠١٩(امرأة مستفیدة في عام) ١٣٢(أي ) ٦٦(و ) ٢٠١٨(م عا
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یوما فعلي، علما أن هذا البرنامج یكرر خالل السنة مع فئات ) ٦٠(دوالر لمدة ) ١٥(وباجر یومي 
یا نسویة أخرى من اجل إفادة اكبر عدد من النساء من هذا البرنامج ومحاولة تمكین المرأة اقتصاد

بإیجاد فرص عمل لهن، حیث هناك ضوابط محددة لغرض القبول في هذا البرنامج منها أن تكون 
ًالمتقدمة قادرة بدنیا على مزاولة العمل وان ال یتزامن عملها مع عمل أخر، فضال عن أن المؤسسة 

ون تهدف بالدرجة األساس تقدیم المساعدة للفئات الضعیفة من النساء فمن أولویات القبول تك
  . المتقدمة من األرامل والمعیالت ألسرهن ولذوي االحتیاجات الخاصة والمطلقات

:- الحـرب األخیـرة واألحـداث التـي ألحقـت  ًفي هذه المرحلة من أكثـر المنـاطق تـضررا
امــرأة مــنهن مــن ) ٢٧(ًبمدینــة الموصــل أضــرارا جــسیمة لــذا كانــت للمؤســسة دورهــا مــن خــالل تــشغیل 

لموصل، حیث تـم اختیـارهن مـن المنطقـة القدیمـة والمنـاطق التـي حولهـا بـسبب مـا تعرضـوا لـه مدینة ا
من أزمات ومشكالت عدیدة لذا ارتـأت المؤسـسة تـوفیر فـرص عمـل لهـن یـساعدهن فـي التغلـب علـى 

   -:مشاكلهن  فقد تم اختیار أماكن عملهن في المراكز الصحیة اآلتیة
ب البـیض، مستـشفى الموصـل العـام، المستـشفى البیطـري مركز صحي بـاب الجدیـد، مركـز صـحي بـا

  . في تلكیف، المركز الصحي في حي النور، تنظیف المدارس في المدینة القدیمة
: - تــم توســیع نطــاق عمــل المؤســسة لیــتم توســعة رقعــة العمــل الجغرافــي واختیــار 

 امـــرأة فـــي المراكـــز الـــصحیة )٢٧(نـــساء مـــن منـــاطق مختلفـــة مـــن مدینـــة الموصـــل حیـــث تـــم تـــشغیل 
    -:والمعهد التقني في الموصل وكما یلي

مركـز صــحي بــاب البـیض، مركــز صــحي بــاب الجدیـد، مستــشفى الموصــل العـام، مركــز صــحي حــي 
  .النور، المعهد التقني الموصل

وتقـــوم المؤســـسة بتـــوفیر كافـــة االحتیاجـــات األساســـیة والـــضروریة مـــن منظفـــات ومـــواد تعقـــیم 
ًادر فـضال عـن وجـود مـراقبین لطریقـة عملهـن والقیـام كـذلك بحمـالت التوعیـة للنظافـة فــي لتوفیرهـا للكـ

أماكن مختلفة، الغایة األساسـیة للمؤسـسة مـن إطـالق هـذا البرنـامج یعـود إلـى تـردي الجانـب الـصحي 
فـــــــي مدینـــــــة الموصـــــــل مـــــــن حیـــــــث إهمـــــــال جانـــــــب النظافـــــــة فـــــــي العدیـــــــد مـــــــن المراكـــــــز الـــــــصحیة 

ٕذلــك إلــى اإلســراع مــن قبــل المؤســسة بخلــق وارســاء بیئــة صــحیة نظیفــة فــي الــخ ادى ..والمستــشفیات
  . علما ان هذا البرنامج یكرر كل سنة مع فئات نسویة أخرى. المدینة
  )pss ( اختـصار لكلمـةpsychological support 

services:- التــــي تعـــاني مــــن مــــشكالت یهـــدف هــــذا المحـــور إلــــى تقـــدیم الــــدعم النفــــسي للحـــاالت 
وازمــات نفــسیة صــعبة فهــدف المؤســسة هــو اصــالح الحالــة النفــسیة خاصــة بعــد مــا تعرضــت لــه مــن 
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حیـث قــام الفریــق بتــسجیل احتیاجــاتهم مـن خــالل اســتمارة تــوزع علــى كـل عائلــة یــتم مــن خاللهــا طــرح 
حتیاجــات تـــأثیرات مــشاكلهم ســواء أكانــت قانونیــة أم دعــم قـــانوني أم نفــسي أم مــالي وتــسجیل أهــم اال

نفــسیة عدیــدة والتــي تتفــاوت مــن حیــث درجــة شــدتها بــین الحــاالت التــي تــم زیارتهــا والبحــث عنهــا مــن 
خـــالل جـــوالت میدانیـــة مـــن قبـــل أخـــصائیات اجتماعیـــات ونفـــسیات فـــي محاولـــة للتخفیـــف مـــن وطـــأة 

 الــضروریة الـضغوط ، حیـث قـام فریــق مـن عـضوات المؤســسة بزیـارات میدانیـة للعوائــل األكثـر حاجـة
عائلــة فــي ) ٢٧(عائلــة فــي المرحلــة األولــى و ) ٢٧(عائلــة وتــم اختیــار ) ١١٢(لــدیهم حیــث تــم زیــارة 

المرحلــة الثانیــة بعــد ذلــك تقــوم المنظمــة بعقــد اجتمــاع یناقــشون فیــه الحــاالت ویــتم وفقــا لــذلك اختیــار 
االنـدماج بـالمجتمع الحاالت األكثر حاجة ، ومن أجل كسر حاجز الروتین والخـوف لـدى النـساء مـن 

 فـضال عـن دورة أیـام) ٥(مدتها  ) أصول االتاكیت(لذا شرعت المنظمة ومن هذه الدورات دورة تعلیم 
وبعـد االنتهـاء مـن الـدورة باإلمكـان االسـتفادة منهـا فـي ممارسـة مهنـة معینـة مـن  )التدبیر المنزلي(في 

دورات تقــام مــن قبــل متخصــصات ّاجــل تحــسین المــستوى المعاشــي ألســرهن، ومــن المعلــوم ان هــذه الــ
  .  حسب نوع الدورة المقامة

:-  یهــدف هـذا المحـور إلــى تقـدیم المـساعدة للعوائــل التـي لـدیها مــشكالت
متعــددة والتــي تتــراوح قــضایاها مــا بــین طــالق ، نفقــة ، قــسام شــرعي، الوصــایة، مــشاكل األرامــل عــن 

بتقــــدیم كافــــة اإلجــــراءات القانونیــــة والمتمثلــــة بالمــــساعدات طریــــق محــــامین مــــن قبــــل المؤســــسة تقــــوم 
ًعلمـا أن أجـور كـل  ٕواالستشارات القانونیة من أجل حل تلك المشكالت العالقة وایجاد الحلول الممكنة

ّالقضایا مجانیة لغایة تقـدیم المـساعدة للفئـات المستـضعفة فـضال عـن أن الـدعم القـانوني مفتـوح لكافـة  ً
والتعامـل مـع احتیاجـاتهم عـن ) العمـالء أصـحاب الحاجـة (  استقبال المـستفیدات شرائح المجتمع ویتم

وقـد وصـل ) التوعیـة القانونیـة، االستـشارة القانونیـة، التمثیـل القـانوني( طریق القانون بمـستویاته الثالثـة
) ٤٥(حالـة مـن أصـل ) ١٦(قضیة ، القضایا التـي حـسمت ) ٥٦(عدد القضایا التي بحوزة المؤسسة 

  . في المحاكمقضیة
 :-  وغیــر ًا عنیفــًا العنــف ضــد المــرأة یمثــل ســلوكأنمــن المعلــوم 

 حـــضاري موجـــه ضـــد المـــرأة یمـــارس الرجـــل دوره فـــي فـــرض القـــوة والـــسلطة علـــى المـــرأة والـــذي یتخـــذ 
فقـد ه قتـصادي، وعلیـ متعددة منها العنف الجسدي، اللفظي والنفسي، الجنسي، االجتماعي، االأشكاال

تم اتخاذ المنظمة الخطوات االیجابیة من خالل سلسلة مـن التـدابیر الوقائیـة للحـد مـن هـذه الظـاهرة ، 
 مــن َّنهُمعنفــة مــن النــساء وتــم تــوجهی) ٣٥-٣٠(حیــث تــم مقابلــة عــدد مــن النــساء المعنفــات مــا بــین 

 معانـاتهن فـي غرفـة خاصـة إلـى خالل عدد من الجلسات المنفردة مـع الباحثـة االجتماعیـة واالسـتماع
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 أشـــخاص أوالتـــي ینظمهـــا شـــباب حاصـــلین علـــى شـــهادات   عـــن اللقـــاءاتًداخـــل المؤســـسة،  فـــضال
 نـشر الـوعي المجتمعـي بـین الـشباب محـور اللقـاء بخـصوصیدور و البشریة ةمدربین في مجال التنمی

 بیـان إلـى أیـضالتطـرق  جانـب اإلـى المترتبـة علیـه اآلثـارفي الحدیث عن العنف ضـد المـرأة ومـا هـي 
 العنـف هـو العنـف أنـواع أكثـرقیمة ومكانة المـرأة والحفـاظ علـى كرامتهـا وكیفیـة التعامـل معهـا، وكـان 

  . االجتماعي
:- هـذا البرنـامج مـدعوم مـن قبـل منظمـة األمـم المتحـدة للمـرأة ) 

(un women ابتدأ العمـل بهـذا البرنـامج مـن )یتمثـل الهـدف ) ٣٠/١٢/٢٠١٧(لغایـة ) ١/٧/٢٠١٧
ًاألســاس مــن وراء العمــل بفكــرة المــشروع هــو مــساعدة العوائــل األكثــر فقــرا مــن خــالل تقــدیمها منحـــا  ً

دوالر لكل عائلة عـن قیمـة كـل مـشروع یقـام، ) ١٠٠٠(مالیة للعوائل، حیث تقوم المنظمة بتخصیص 
 للمـــشروع بغیـــة تعزیـــز مـــشاركة المـــرأة فـــي وتتكفـــل المنظمـــة بـــشراء االدوات والمـــستلزمات الـــضروریة 

ًتنمیـة مجتمعهــا، فـضال عــن إضــافة مـورد مــالي یعــین األسـرة علــى ســد احتیاجـاتهم األساســیة والعــیش 
ًبمــستوى حیــاة كریمــة ، إلــى جانــب تعزیــز مبــدأ االعتمــاد علــى الــنفس، فــضال عــن المــشاركة الفعالــة 

 النــشاطات المــدرة للــدخل وخلــق فــرص عمــل للمــرأة بالعمــل بهــذه المــشاریع التــي تعمــل علــى تــشجیع
جدیدة للفئات المهمشة والضعیفة والمتمثلة باألرامل والمطلقـة والمـرأة التـي ال معیـل لـدیها، الـى جانـب 
ًاقامة عالقات اجتماعیة فیما بینهم، فهذا البرنامج یمثـل مـسارا ایجابیـا فـي حـل العدیـد مـن المـشكالت  ً

مـــستفیدة مـــن هـــذا البرنـــامج وزعـــت ) ٨٥(مـــشروعا أي ) ٨٥(التـــي تعتـــرض األســـرة ، حیـــث تـــم فـــتح 
وادي حجــــر، المنــــصور، المــــأمون، موصــــل الجدیــــدة، الزنجلــــي، ( المــــساعدات علــــى االحیــــاء التالیــــة

بعـدها ) العامل، الكرامة، القدس، االنتصار، شقق الخضراء، نازحین من االیمن یقیمـون فـي المـدارس
االكثــر حاجــة مادیــة لفــتح المــشروع ، ومــن المــشاریع التــي تــم یـتم اختیــار عینــات وفقــا لحاجــة للعوائــل 

، مكتـــب استنـــساخ وقرطاســـیة، صـــناعات )٥(،  فـــتح صـــالون حالقـــة )٧٦(خیاطـــة عـــددها ( تنفیـــذها 
حیــث تجهــز المنظمــة كــل مــشروع بــأهم األساســیات الــضروریة ) ، خبــازة، حلویــات)٤(غذائیــة عــددها

ودعــم المــرأة اقتــصادیا ایــضا مــن خــالل ادخالهــا فــي ًلفتحــه، فــضال عــن ذلــك تحــاول المنظمــة تمكــین 
دورات تطویریة بغیة تنمیة مهاراتها من أجل اكتـسابها خبـرة أكثـر وبخاصـة وأن مـن النـساء مـن لـدیها 

) منظمـة الخلـود( المهنة لكن ال تملك  القدرة علـى افتتـاح مـشروع لهـا فقامـت المنظمـة وبالتعـاون مـع 
  .  وریة لبدأ المشروعبتزوید النساء باالحتیاجات الضر

:-  امـرأة تـم ) ٥٠(قامـت المنظمـة بتـشكیل لجنـة إنـسانیة مـن مجمـوع
مهمتهــا ) موظفــات ، صــحفیات ، إعالمیــات، ربــات البیــوت(مــن كافــة شــرائح المجتمــع ) ١٥(اختیــار 
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قـرارات ودور القـانون فـي األساسیة مناقشة عدة امور تخـص المـرأة بمـا فـي ذلـك تعلـیم المـرأة واتخـاذ ال
حمایة المعنفات واستقاللیة المرأة وریادة االعمال واالبتكـار والیـد العاملـة وحقـوق المـرأة ونقـل معاناتهـا 
وتذلیل كافة الصعوبات امامها ، فطبیعة عمل المنظمة ینصب فـي تقـدیم الـدعم اللوجـستي للجنـة مـن 

كومـــة المحلیــة والمتمثلـــة بمجلــس المحافظـــة خــالل تـــسهیل فرصــة اجـــراء اللقــاءات والحـــوارات مــع الح
ونائـب المحــافظ حیــث تــم عقـد اجتمــاعیین فــي محاولــة لطــرح التحـدیات لمناقــشة الوضــع العــام للنــساء 
فـي المدینـة والتحـدیات التــي تواجـه النـساء وتقــدیم مقترحـات وتوصـیات لــسیاسات هادفـة الـى الحكومــة 

لمعوقـــات التـــي تعـــاني منهـــا المـــرأة فـــي المجتمـــع ٕالمحلیـــة لتحـــسین حیـــاتهم وایجـــاد حلـــول للمـــشاكل وا
  .وبعدها یتم رفع تقاریر اللجان الى هیئة األمم المتحدة

كما تهئ  المنظمة الفرصة أمام الشباب أیضا من خالل تقـدیمها الـدعم اللوجـستي لهـم للقیـام بجـوالت 
خلوهــا ( مـن شـباب ًشـابا) ٢٢٠(میدانیـة علـى المقـاهي والـدوائر الحكومیـة والمـدارس حیـث تـم اختیـار 

أو عن طریق مدربین للتنمیة البشریة أو أصحاب شهادات جامعیـة الغـرض منهـا نـشر الـوعي ) أجمل
الثقافي بخصوص المرأة وكیفیة الحفاظ علیهـا والحـدیث معهـم عـن العنـف ضـد المـرأة وكیفیـة التعامـل 

   -:معها ومن هذه الحوارات
  ) ٤/١٠/٢٠١٨(قاعة الحدباء /الموصلالمناقشة الحواریة األولى في المعهد التقني 

  ) ١٨/١٠/٢٠١٨( قاعة الموصل/ المناقشة الحواریة الثانیة في المعهد التقني الموصل
  )  ٢٩/١٠/٢٠١٨(المناقشة الحواریة الثالثة بعد اختیار النساء من األولى والثانیة المعهد التقني 

:-  اآلتیةلقد أسفر البحث عن مجموعة من النتائج:-   
 تبــین مــن نتــائج البحــث أن للمنظمــات غیــر الحكومیــة دورهــا المــساند ألجهــزة الدولــة األخــرى مــن -١

خــالل تنفیــذها للعدیــد مــن األنــشطة والبــرامج التنمویــة المجتمعیــة والتــي تهــدف بالمحــصلة إلــى تنمیــة 
افر جمیـع أجهــزة وتطـویر المجتمـع وتقدمــه ، علـى اعتبـار أن تنمیــة المجتمـع المحلــي تحتـاج إلـى تــض

ومؤسسات الدولة الرسمیة وغیر الرسمیة حسب إمكانیاتها وقدراتها من اجـل االرتقـاء بـالمجتمع بـشكل 
  .أفضل

 اتــضح أن أنــشطة كــل المنظمــات تــشترك فــي مــسار واحــد والمتمثــل بتنمیــة القــدرات الذاتیــة للفــرد -٢
ٕمـواهبهم وامكانیـاتهم لتوظیفهـا فـي من خالل الدورات المقامة والتي تهدف إلى صـقل وتنمیـة قـدراتهم و

مجــال عملهــم، إال أن مركــز نینــوى انفــرد عــن بــاقي المنظمــات فــي تنمیــة القــدرات الذاتیــة وبــاألخص 
ــــة لرفــــع كفــــاءتهم وتحــــسین أدائهــــم بــــشكل یتماشــــى مــــع تطــــورات  علــــى مــــوظفي المؤســــسات الحكومی

لمدینـــة مـــن خـــالل عقـــد ًالعـــصر، فـــضال عـــن ذلـــك فقـــد أســـهم المركـــز أیـــضا بالمـــشاركة فـــي أعمـــار ا
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المـــؤتمرات وأجـــراء الدراســـات البحثیـــة منهـــا مـــشاركته فـــي إعـــداد اإلطـــار التخطیطـــي األولـــي إلعـــادة 
أعمــار المدینــة القدیمــة والتــي مــن خاللهــا كــان للمركــز دوره فــي تقــدیم العدیــد مــن االقتراحــات والتــي 

  .أخذت بها
 البـــرامج واألنـــشطة التـــي تتماشـــى مـــع  مركـــز المـــرأة نفـــذ العدیـــد مـــنإن تبـــین مـــن خـــالل البحـــث -٣ 

  .  والنفسيالعملیة التنمویة ومنها في المجال التعلیمي والثقافي والصحي والریاضي واالجتماعي
 تبــین أن مؤســسة تجدیــد عــراق لتنمیــة وتطــویر االقتــصاد كــان أغلــب أنــشطتها فــي مجــال الرعایــة -٤

لمهمشة والمتمثلة بـالمرأة األرملـة مـن خـالل االجتماعیة والتي تضمنت برامج وأنشطة مساندة للفئات ا
  .  توفیر فرص عمل من اجل لقمة العیش

فــرع المثنــى انفردتــا فــي / اتــضح أن مؤســسة تجدیــد عــراق لتنمیــة وتطــویر االقتــصاد ومركــز المــرأة-٥
مـساندة قــضیة المـرأة مــن خـالل دعمهــا بالعدیـد مــن األنـشطة والبــرامج التـي تــسهم فـي رقیهــا وتطورهــا 

حسن إلى جانب مساندتها للمعنفات من النساء من خـالل تقـدیم الـدعم النفـسي والمعنـوي لهـن نحو األ
   . من قبل المنظمة من خالل مقابلة مع الباحثة االجتماعیة

 
ــــاء المجتمــــع  -١ ــــین أبن ــــة التطــــوع ب ــــة المجتمــــع المــــدني وثقاف ــــال أهمی ــــوعي المجتمعــــي حی ــــق ال ضــــرورة خل

  . الموصلي
ضـرورة العمــل علــى وضـع بیانــات كلیــة لعــدد المنظمـات الموجــودة فــي المدینــة مـن اجــل حــصر اعــدادها  -٢

   . ومواقعها في المدینة لیتسنى على الباحثین تسهیل مهامهم البحثیة، وفرز المستقلة منها عن غیر المستقلة
ًر الـدعم المـادي، فـضال والحكومـة المحلیـة مـن حیـث تـوفی ضرورة التنسیق بین منظمات المجتمع المـدني -٣

  . عن التنسیق للتعاون فیما بینهم من خالل التعریف بدور تلك المنظمات في المجتمع
 للقـائمین متابعـة األعمـال فـي قاعـدة بیانـات لیتـسنىوالبرامج المقدمة وتوثیق كافة األنشطة تدوین ضرورة  -٤

  . بشكل أدق
همیـــة مؤســسات المجتمـــع المــدني ودورهـــا فــي عملیـــة  تــشجیع وســائل اإلعـــالم فــي التوعیـــة الجماهیریــة بأ-٥

  . التنمیة من خالل إبراز التجارب الواقعیة واالنجازات الفعلیة المقدمة من قبل المنظمات
 العمل باستمرار على تأهیل وتدریب قیادات المجتمع المـدني لتمكـنهم مـن تطبیـق أسـالیب القیـادة وتطـویر -٦

  . هداف والخطط المرسومة لتلك المنظماتآلیة العمل، وذلك من أجل تنفیذ األ
 العمــل علــى فــتح فــروع أخــرى  للمنظمــات فــي الجانــب األیمــن مــن المدینــة مــن أجــل اســتفادة الجمیــع مــن -٧

  . تلك النشاطات والبرامج المقدمة من قبلهم
  ضـــرورة اهتمــــام المنظمــــات بــــشكل أكبــــر بالفئــــات المحتاجــــة ومنهــــا ذوي االحتیاجــــات الخاصــــة واألیتــــام-٨

  . ًالخ من خالل تقدیمها للدعم لهم سواء أكان مادیا أم من خالل البرامج والنشاطات المقدمة من قبلهم....
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/ دراسـة وصـفیة تحلیلیـة لمنظمـات المجتمـع المـدني/ حسن جاسـم راشـد، ممارسـة الـسیاسة فـي مجتمـع مـدني )١(

 ،٢٠٠٧ االجتمـاع، كلیـة اآلداب، جامعـة بغـداد،ًمحافظة نینوى أنموذجا، أطروحة دكتوراه غیر منشورة فـي علـم 
  . ٣٤ص

بحــث سیوســیولوجیة / منظمــات المجتمــع المــدني والحاجــات األساســیة لحقــوق اإلنــسان" حــسن جاســم راشــد، )٢(
  . ٢، ص٢٠١٢، ١٥، عدد ٤، مجلة جامعة تكریت للعلوم القانونیة والسیاسیة، مجلد " االستالب واإلشباع

دراسـة حالـة منظمـة سـبرو بـالتطبیق علـى / ات الطوعیـة فـي تنمیـة المجتمـعحواء كوه مكي تیه، دور المنظم )٣(
والیــة جنــوب كردفــان، رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة قــي قــسم الدراســات العلیــا، معهــد تنمیــة األســر والمجتمــع، 

  . ١٣، ص٢٠١٦جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا، 
دراســة / ًقــضاء الطارمیــة أنموذجــا/ مجتمــع المحلــيعلــي حمــادة عــودة الــدلیمي، التنمیــة االجتماعیــة فــي ال-٤ )٤(

حالة مقارنـة فـي علـم اجتمـاع التنمیـة، رسـالة ماجـستیر غیـر منـشور ة فـي علـم االجتمـاع، كلیـة اآلداب، جامعـة 
  . ٤١، ص٢٠١٠الموصل، 

  . ١٩حواء كوه مكي تیه، دور المنظمات الطوعیة في تنمیة المجتمع المحلي، مصدر سابق، ص )٥(
 منهجیــة البحــث العلمــي فــي التربیــة والعلــوم االجتماعیــة، دار غیــداء للنــشر والتوزیــع، مــصطفى نمــر عمــس، )٦(

  . ٢٠٧، ص٢٠٠٨عمان، 
مرح مؤید حسن، دور االتحاد العام لنساء العراق فـي التنمیـة االجتماعیـة، رسـالة ماجـستیر غیـر منـشورة فـي  )٧(

  . ٤٥ ص،١٩٩٨ علم االجتماع، كلیة اآلداب، جامعة الموصل،
  .٧یهوم ، المجتمع المدني ودوره في عملیة التنمیة المحلیة، مصدر سابق، صعلي محمد د )٨(
، مجلـة األنـدلس للعلـوم "دور منظمات المجتمع المـدني فـي تنمیـة المجتمعـات المحلیـة" محمد سالم جمعان،  )٩(

  .١٣٤ ، ص٥، عدد٩اإلنسانیة واالجتماعیة، مجلد 
  . ٧نمیة المحلیة، مصدر سابق، صعلي محمد دیهوم، المجتمع المدني ودوره في عملیة الت )١٠(
  . ٧المصدر نفسه، ص )١١(
، مجلـــة دمـــشق للعلـــوم االقتـــصادیة "أهمیـــة منظمـــات المجتمـــع المـــدني فـــي التنمیـــة" احمـــد إبـــراهیم مـــالوي، )١٢(

  . ٢٦، ص٢٠٠٨ ، ٢، عدد٢٤والقانونیة، الكرك، األردن، مجلد 
  . ٧مصدر سابق، صعلي محمد دیهوم، المجتمع المدني ودوره في عملیة التنمیة المحلیة،  )١٣(
، ٦٣، مجلــة دراســات دولیــة، عـــدد "المــرأة ومؤســـسات المجتمــع المــدني فــي العـــراق" هــدى هــادي محمــود،  )١٤(

  . ٣١٥ص
  .٧علي محمد دیهوم، المجتمع المدني ودوره في عملیة التنمیة المحلیة، مصدر سابق، ص )١٥(
دراسـة میدانیـة لـوالیتي المـسیلة / رعبد السالم عبد الـالوي، دور المجتمـع المـدني فـي التنمیـة المحلیـة بـالجزائ )١٦(

وبـــرج عـــویریج، رســـالة ماجـــستیر غیـــر منـــشورة فـــي العلـــوم الـــسیاسیة، كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم الـــسیاسیة، جامعـــة 
  . ٥٢، ص٢٠١١ورقلة، _قاصدي مرباح 

  . ٥٢المصدر نفسه، ص )١٧(


