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الملخص التنفيذي:

وقع المعهد العراقي ( )9عقود مع المتدربات اللواتي سيكون عملهن ضمن اشراف المعهد العراقي .
بتاريخ  2013-12-10عقداالجتماع االول للمتدربات مع كادر المشروع من المعهد العراقي ومنظمة المراة والمستقبل العراقية في
مكتب المعهد العراقي.
عقد التدريب التوجيهي للمتدربات ليومي 17و  2013-12-18في المعهد العراقي في بغداد وتحت عنوان المهارات التقنية
للمتدربات لليوم االول واساليب البحث لليوم الثاني.
زيارة المتدربات لبناية مجلس النواب العراقي والتجول في اروقته بتاريخ 2013-1-18
عقد االجتماع االول للمتدربات مع البرلمانيات المشاركات في البرنامج في قاعه الكتله العراقية في مجلس النواب العراقي بتاريخ
.2013-12-18
بدء عمل المتربات مع البرلمانيات في الجانب البحثي وحضور النشاطات لتنممية الجانب القيادي لدى المتدربات.

الفعاليات

الهدف االول :تدريب الخريجات على بناء مهاراتهن وعلى تقديم الدعم للبرلمانيات
النشاط  1.1ستشارك المرشحات في عملية التقديم التنافسية التي سيتم إطالقها .سيتم في استمارة التقديم تحديد ان الترشيح للتقديم محصور
باإلناث ،متخرجة حديثا ً (اخر  3سنوات) ومن غير المتوظفين حالياً .ستكون المعرفة الممتازة في إستخدام الكومبيوتر مطلوبة باالضافة الى
المهارات القيادية التي قد تكون المتقدمة اظهرتها في مرحلة الدراسة الجامعية او على مستوى وسطها االجتماعي
نفذ النشاط وبتاريخ  2013-11-28تم اجراء المقابلة عن طريق الهاتف مع المتقدمات عن طريق لجنة مشكلة من الجهة المانحة هيئة االمم المتحدة
للمراة والمعهد العراقي والمشتسار المالي من مجلس النواب االستاذ عدنان عبد العزيز واعتذرت منظمة المراة والمستقبل عن حضور ممثال عنها
النشغال الكادر في حينه.
وبتاريخ  2013-12-10تم توقيع العقود مع المتدربات المشاركات في البرنامج ،تتضمن العقود التزامات وحقوق الطرفين( المعهد العراقي
والمتدربة) طيله فترة عمل المتدربات في المشروع ولمدة  4اشهر من تاريخ  2013-12-1ولغاية .2014-3-30

النشاط  1.2اإلعالن عن التدريب  :سيشهد بداية البرنامج حيث سيقوم المعهد العراقي ببث اعالنات في االذاعات وقنوات التلفزيون المحلية
باالضافة الى توزيع الملصقات إلعالم ودعوة المتخرجات حديثا ً للتقديم على البرنامج التدريبي .سيتم توزيع الملصقات في الجامعات المحلية
والمنظمات غير الحكومية وملتقيات الشباب االخرى .ستغطي حملة االعالن عن البرنامج لـ 18محافظة.
نفذ النشاط وتم االعالن عن التقديم للبرنامج تلفزونيا واذاعيا كما تم نشر االعالن الكترونيا وتوزيعه الى منظمات المجتمع المدني والمنظمات
الشريكة .
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النشاط  1.3برنامج التدريب التوجيهي :سيقدم المعهد العراقي بالتنسيق مع برلمانيين عراقيين ومدربين مختصين تدريباً توجيهياً يستمر لخمسة
ايام للمتدربات وذلك لبناء المهارات الالزمة لدعم البرلمانيات العراقيات.


بتاريخ  2013-12-10عقد االجتماع االول بين المتدربات وكادر المشروع من منظمتي المعهد العراقي ومنظمة المراة والمستقبل
العراقية  .واكد كادر المشروع على المتدربات بضرورة العمل الدؤب والمواظبه .وتقديم جدول اسبوعي يتضمن خطة العمل لالسبوع
المقبل.فتحت باب االسئلة واالستفسارات للمتدربات  .وقد كان للمتدربات بعض االستفهامات عن المشروع وخصوصا فيما يخص آليه التواصل مع
البرلماني ة والخبير االستشاري  ,وقت ومكان الدوام .قدمت كل متدربة من المتدربات نفسها ونبذة عن السيرة الذاتية لها .واعطت فكرة عن
الموضوع الذي تبغي ان يكون قضية لبحثها والسبب في اختيارها للموضوع .



بتاريخ  17و 2013-12-18عقد في المعهد العراقي التدريب التوجيهي للمتدربات  .اليوم االول من التدريب كان تحت عنوان المهارات التقنية
للمتدربات  ،قدم المحاضرة االولى البرفسور سعد زاير تحديد المصادر االولية ( مقابالت ،احصائيات ،استبيانات) واعطى فيها شرحا عن المشكله
البحثية ومعيارها واكد على اهمية الشعور بالمشكله وهو االحساس بوجود خطأ ما والحاجة الى اداء جيد  .المحاضرة الثانية  :تطبيق عملي من
خالل تحديد ومعالجة مشكلة باستخدام االساليب والمصادر البحثية قدمها د .ياسين العيثاوي وقدم فيها للمتدربات تطبيقات عملية في تحديد المشاكل
البحثية  ,طلب فيها االستاذ من المتدربات طرح افكارهن البحثية ومناقشتها لمعرفة مدى موالمتها للتطبيق الواقعي في البحث .بعد ذلك قدم د .ياسين
المحاضرة الثالثة عن مقدمة عن السياق القانوني والدستوري للحكم النيابي في العراق ,نظام الحكم البرلماني (تشكيله,دوره)



ابتدا اليوم الثاني د .حسان العاني بمحاضرة تحت عنوان تصميم البحث ،تعريف المشكلة التي ستكون المرتكز االساسي للبحث  .اعطى فيها د.
حسان خبرته االكاديمية للمتدربات في تصميم البحث واقسامه،ا لمحاضرة الثاتية كانت بعنوان سبل تحليل البيانات الكيفية ،والتوثيق البصري قدمتها
د .لمياء ياسين حيث بينت للمتدربات االلية التي يتم بها جمع البيانات من العينه المختارة وتثبيتها لتكون مصدر بحثي  .تخللت المحاضرة عدد من
التدريبات العملية قدمتها د .لمياء للمتدريبات للوصول الى كيفيةالحصول على المعلومه من الفئات المختلفة من المجتمع.

النشاط  1.4اختيار البرلمانيات :سيقوم المعهد العراقي بمفاتحة  25عضوة في البرلمان لمعرفة رغبتهن ومدى اهتمامهن بالمشاركة في
البرنامج التدريبي ودرجة الفائدة الممكن تحقيقها من البرنامج .ستشمل العينة الواسعة للبرلمانيات رئاسات اللجان و البرلمانيات ممن يقمن
حاليا ً بالعمل مع المعهد العراقي الراغبات بتقديم مساعدة سيكون من شانها بروز قيادات نسوية ،باالضافة البرلمانيات االخريات المشتركات
بشكل فعال في قضايا المرأة التي تشمل التشريعات حيث ان اشتراكهن سيعني االستفادة من البحث الذي سيتم انجازه .ستقوم منظمة المراة
والمستقبل العراقية بالمساعدة في االختيار النهائي لـ 12من البرلمانيات العراقيات.


بالتعاون مع المنظمة الشريكة وهيئة االمم المتحدة للمراة فقد تم اختيار نهائي لقائمة تتكون من  12برلمانية ممن لهن الرغبة والقدرة
على العمل كمشرفات للمتدربات طيلة فترة التدريب.

النشاط  1.5الدعم المستمر للبحث  :ستستمر فترة التعاقد مع االستشاري الذي قدم تدريب اساليب البحث طوال فترة الدورة التدريبية حيث
سيكون بإمكان المتدربات الرجوع اليه ليجيب عن اسئلتهم المتعلقة بالبحوث وذلك عن طريق الهاتف او البريد االلكتروني .
سيتم في حينه وحسب الجدول الزمني للبرنامج
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الهدف الثاني :تقديم الدعم للبرلمانيات لمساعدتهن في التركيز على القضايا التي تصب في صالح المراة باالضافة على
إجراء ابحاث في القضايا ذات العالقة بهذا

الشان.

النشاط  2.1جمع المتدربات بالبرلمانيات العراقيات  :ستقوم المتدربات بتحديد اهم ثالثة مواضيع تصب في صلب اهتمام كادرالمعهد العراقي
لتكون مادة لبحوثهن ،يتم تحديد هذه المواضيع عند إختتام الدورة التوجيهية و سيستخدم المعهد العراقي هذه المعلومات لجمع المتدربات
بالبرلمانيات
 بتاريخ االربعاء  2013-12-18عقد في قاعه الكتله العراقية في مجلس النواب العراقي االجتماع االول للشابات المتدربات ضمن برنامج التدريب البرلماني
للشابات القياديات في العراق مع البرلمانيات المشاركات في البرنامج.
حضر االجتماع كال من(د .ندى الجبوري .د.بتول فاروق  .السيدة جنان االبريسم ،السيدة سوزان السعد ،السيدة جاال نفطجي ،د .ازهار الشيخلي ) كما التقت السيدة لبنى رحيم
بالشابات المتدربات بعد انتهاء االجتماع.
 خالل االجتماع بدات كال من البرلمانيات بالتعريف عن نفسها وعملها البرلماني واجندتها التشريعية  .بعدها بدات الشابات المتدربات بالتعريف عن انفسهن والبحوث
المختارة ليتم بعد ذلك تحديد البرلمانية التي ستعمل المتدربة تحت اشرافها في كتابة البحث خالل فترة العمل في البرنامج.

النشاط  2.2إنطالق الدورة التدريبية والبحث :سترافق المتدربات البرلمانيات وسيحضرن عدداً من الجلسات البرلمانية وإجتماعات اللجان كنوع
من النشاطات العامة .كذلك ستقوم المتدربات بإجراء البحث وفقا ً لخطة العمل التي تم اعدادها بالتنسيق مع البرلمانيات المشرفات عليهن.


بتاريخ  ،2013-12-18وخالل اليوم الثاني من ايام التدريب التوجيهي للمتدربات ،زارت المتدربات بناية مجلس النواب العراقي وقمن بالتجول في
اروقته للتعرف على اللجان والدوائر البرلمانية  .والتقت المنتدربات خالل الجولة بعدد من اللبرلمانيات المشرفات عليهن ،ليتم العمل بين المتدربة
والبرلمانيه المشرفة على كتابة البحث

النشاط  2.3اجتماعات الطاولة المستديرة  :سينظم المعهد العراقي اجتماع طاولة مستديرة بشكل شهري على مدى عمر
البرنامج الممتد لخمس شهور
سيتم تنفيذة وفق الجدول الزمني للبرنامج
النشاط  2.4اجتماعات متابعة نصف شهرية مع جلسات فرعية :سيلتقي المعهد العراقي مع المتدربات والبرلمانيات مرتين شهرياً ( 6عدد
اجمالي اللقاءات) لمناقشة الدورة التدريبية .كذلك ستعقد جلسات فرعية للمتدربات والبرلمانيات إلجراء نقاش مفتوح حول اي تحديات او قضايا
برزت للسطح .
سيتم تنفيذة وفق الجدول الزمني للبرنامج
النشاط  2.5ثالثة ايام تدريبية مخصصة لتحديد الحاجات  :سيكرس المعهد العراقي  3ايام تدريبية لمناقشة اي قضية جديدة برزت للسطح منذ
اجراء التدريب التوجيهي ،سيتم هذا بناء على اللقاءات المعقودة بين المتدربات والبرلمانيات المشرفات عليهن.
سيتم تنفيذة وفق الجدول الزمني للبرنامج

الهدف الثالث:اتمام وثيقة نتائج البحث وتخرج المشاركات في البرنامج
النشاط  3.1إعداد تقرير برنامج التدريب  :سيقوم المعهد العراقي بإعداد تقرير خاص عن التدريب البرلماني مرفقاً بتقييم للبرنامج كنموذج
مستديم ممكن تبنيه ،يشمل هذا التقرير النجاحات في تطبيق البرنامج والدروس المتعملة والتوصيات والمقترحات للبرامج المستقبلية.
سيتم تنفيذة وفق الجدول الزمني للبرنامج
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النشاط  3.2اعداد وثيقة نتائج البحث  :سيقوم المعهد العراقي عند انتهاء البحث في اواخر شهر كانون االول بإعداد وثيقة موحدة تشمل اوراق
بحثية ونتائج بحوث المتدربات باالضافة الى تأثير هذه البحوث .
سيتم تنفيذة وفق الجدول الزمني للبرنامج .
النشاط  3.3االجتماع النهائي ومراسيم التخرج :سيعقد المعهد العراقي اجتماعا ً نهائيا ً وينظم مراسيم تخرج وتوزيع وثيقة النتائج النهائية للبحث
.
سيتم تنفيذة وفق الجدول الزمني للبرنامج .

.III

التحديات والمعوقات

 .1بسبب ايام زيارة عاشورا واغالق العديد من الطرق.فقد تعذر اقامة ايام التدريب التوجيهي لمدة  5ايام متواصلة .وتم عقد اليومين االول
والثاني من التدريب ليتم اكمال االيام الثالثة من التدريب الحقا.
 .2بسبب تاخر وصول الدفعة االولى من المنحة المخصصة للبرنامج ,فقد تعذر اقامة التدريب في منظمة المراة والمستقبل العراقية كما هو
مخطط له في مقترح المشروع .والهمية اقامة التدريب فقد اقيم ولمدة يومين متواصلين في مكتب المعهد العراقي في بغداد.
 .3بسبب تمتع مجلس النواب العراقي بعطلة منذ منتصف شهر تشرين الثاني وحتى منتصف كانون االول  ,وكون اغلب البرلمانيات
المرشحات للمشاركة في البرنامج هن من المحافظات وخارج بغداد ,فقد تعذر على المتدربات اللقاء مع البرلمانيات في مجلس النواب وتم
االعتماد على التواصل االلكتروني عن طريق االميل او الهاتف كوسيلة للتواصل في الوقت الحاضر.

.IV

قصص النجاح

 .1رغم ازدحام الشديد في الطرق في كافة انحاء العراق خالل ايام منتصف شهر كانون االول بسبب مصادفة ايام زيارة عاشورا...اال ان
المتدربات اصرن على حضور التدريب التوجيهي ليوميين متتاليين .
 .2ابدت البرلمانيات الحاضرات لالجتماع االول مع المتدربات في يوم  2013-12-18اعجابهن الشديد بحماس المتدربات واالفكار التي
يحملنها.
 .3كان لوجود البرلمانيات في محافظاتهن فرصة للقاء المتدربات المشاركات في البرنامج من نفس المحافظة وحضور نشاطاتهم  ،فقد
حضرت المتدربة ذرى محمد حسن في مكتب البرلمانية لبنى رحيم في محافظة بابل والتقت معها ضمن جلسة عشائرية مع وجهاء مدينة بابل
و عرفت البرلمانية خالل الجلسة عن المتدربة التي قامت بدورها بالتعريف عن نفسها كونها متدربة ضمن المعهد العراقي لبرنامج القيادات الشابة  ..وطرحت
الموضوع البحثي الذي تنوي دراسته خالل فترة عمل البرنامج والتعمق فيه وهو "النظرة المستقبلية لنظام الكوتة في العراق"  .وخالل طرح المتدربة للموضوع في
الجلسة القت هجوما من احد الرجال الحاضرين محتجا بقوله تكفيكن ال ، %25بهذا التشريع ستظلمون رجال وتأخذون مقاعدهم  ..اال ان اعجاب النائبة بالموضوع
والطرح جعلها مدافعة عن البحث ايمانا منها بالقضية وإيمانا منا بإحساس الرجل الرافض لزيادة تمثيل المرأة .

.V

المرفقات:

 .1صور االجتماع االول مع الكادر
 .2صور التدريب التوجيهي ليومي 17و18
 .3صور االجتماع االول للمتدربات مع البرلمانيات في يوم 2013-12—18
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