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  عراقيالجتماعي ا�نحو تأسيس المنتدى 

ـــــق لألفكـــــار و  ـــــر حـــــوار ديمقراطـــــي واســـــع وعمي ـــــي يمـــــر بهـــــالمجمـــــل عب  االوضـــــاع الت

كــــة المنتــــدى االجتمـــــاعي العــــالمي منــــذ تأسيســـــه ، وتتويجــــا للمســــاهمات العراقيـــــة فــــي حر بلــــدنا
ــــــل عــــــام  ــــــي البرازي ــــــى االن، ، 2001ف ــــــة وحت ــــــة االجتماعي ــــــدادا مشــــــروعا لحركــــــات العدال وامت

ـــــي العـــــراق، اتفـــــق الشـــــركاء العـــــراقيين تأســـــيس المنتـــــدى االجتمـــــاعي العراقـــــي  للعمـــــل علـــــى ف

جتماعيـــــة وحقـــــوق كفضـــــاء مفتـــــوح للحركـــــات والمنظمـــــات واألفـــــراد المـــــؤمنين بمبـــــدأ العدالـــــة اال

) الثقــــــافي -االقتصــــــادي -المــــــدني، واالجتمــــــاعي –السياســــــي (االنســــــان بمفهومهــــــا العــــــالمي 
وبعـــــد اجتماعـــــات عديـــــدة تـــــم تشـــــكيل لجنـــــة تحضـــــيرية اســـــتطاعت ان تضـــــع ميثـــــاق للمنتـــــدى 

كمـــــا يمكـــــن لنـــــا تعريـــــف المنتـــــدى  نحـــــو انطالقـــــه، االجتمــــاعي العراقـــــي ورســـــم خارطـــــة طريـــــق

  :ي نسعى لتأسيسه كما يلياالجتماعي العراقي الذ

  
  :تعريف المنتدى ا�جتماعي العراقي

  
هــــــــو فضـــــــــاء مفتـــــــــوح وواســــــــع للحـــــــــوار الـــــــــديمقراطي لمناقشــــــــة األفكـــــــــار وصـــــــــياغة 

ــــــادل الخبــــــرات وتفاعــــــل الحركــــــات  ــــــةالمقترحــــــات وتب والشــــــبكات والمنظمــــــات غيــــــر  االجتماعي

ـــــــز بالتعدديـــــــة والاألخـــــــرى،  الحكوميـــــــة ومكّونـــــــات المجتمـــــــع المـــــــدني تنـــــــوع وهـــــــو كـــــــذلك ويتمّي

حكــــــومي ويعمــــــل علــــــى تســــــهيل التفاعــــــل والتشــــــبيك غيــــــر  اوحزبــــــي  اوغيــــــر دينــــــي كفعاليــــــة 

ممركــــــــز مــــــــا بــــــــين المنظمــــــــات والجمعيــــــــات والحركــــــــات الملتزمــــــــة محليــــــــا ودوليــــــــا، واتخــــــــاذ ال

  :شعار ويرفعاإلجراءات الملموسة والمقترحات التي من شأنها بناء عالم آخر، 
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  "م وحقوق ا�نسان والعدالة ا�جتماعيةعراق الس� ..عراق آخر ممكن"
� �

� �

يشـــــارك فيـــــه جميـــــع الـــــذين يعملـــــون مـــــن أجـــــل أن يكـــــون العـــــراق دولـــــة مدنيـــــة، واضـــــحة 

ـــــه  ـــــر ملتبســـــة، عـــــراق تضـــــمن في ـــــة وغي ـــــة الهوي ـــــا التعددي ـــــد، ووفق ـــــدين والفكـــــر والمعتق ـــــة ال حري

ــــــي أو ال ــــــون او االنتمــــــاء العرق ــــــز حســــــب الجــــــنس او الل ــــــدأ المســــــاواة وعــــــدم التميي طــــــائفي لمب

والعدالـــــة االجتماعيـــــة حقيقـــــة معمـــــول  ،دولـــــة يشـــــيع فيهـــــا مبـــــدأ حريـــــة الفـــــرد والمنفعـــــة العامـــــةو 
  :بها وليس مجرد شعارات للمتاجرة، اذن سيكون بمثابة مشروع مشترك يشارك فيه

 .الحركات االجتماعية العراقية •

 .المهنية واالتحادات النقابات •

 .منظمات المجتمع المدني •
 .اجل العدالة االجتماعيةنشطاء وناشطات من  •

 لمبادرة الدولية للتضامن مع المجتمع المدني العراقيا •
� �

  
  :ا!سباب الموجبة لتأسيس ھذا المنتدى

  
أزمـــــة اقتصـــــادية عالميـــــة وتـــــداعياتها، وربيـــــع عربـــــي : فـــــي ظـــــل تطـــــورات عالميـــــة، منهـــــا

وعــــــدم تشــــــهده البلــــــدان العربيــــــة، وفــــــي ظــــــل تحــــــديات اقليميــــــة منهــــــا الميــــــاه وحمايــــــة الحــــــدود 

  : التدخل في شؤون العراق، وتحديات داخلية متسارعة نعيشها في العراق أهمها
  

ـــــــه  .1 ـــــــة، ومشـــــــهد تطغـــــــى علي ـــــــة العراقي ـــــــة الدول ـــــــي هوي ـــــــاس ف ـــــــأزم السياســـــــي، والتب الت

بــــــالحوار والتشــــــارك  يمظــــــاهر الخــــــالف مــــــن أجــــــل الســــــلطة وعــــــدم االهتمــــــام الكــــــاف

ــــــة، وفــــــي ظــــــ ــــــول للمشــــــاكل العالق ل عجــــــز واضــــــح والتعــــــاون مــــــن أجــــــل ايجــــــاد حل
 .صفحة العنف واإلرهاب التي يدفع العراقيون ثمنها غاليا إلنهاء
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فــــــي ظــــــل انتشــــــار البطالــــــة والفقــــــر، وتعــــــاظم مشــــــاكل الخــــــدمات والبنــــــى األساســــــية  .2

 .ومنها الكهرباء والصحة والتعليم، وعدم تكافؤ الفرص

عجــــــز فــــــي تحقيـــــق انجــــــازات ملموســــــة  ، يقابلهـــــاتزايـــــد مســــــتمر فـــــي حجــــــم الموازنــــــة .3
اطن العراقــــــــي وعجــــــــز فــــــــي الوصــــــــول الــــــــى تنميــــــــة حقيقيــــــــة، بســــــــبب األزمــــــــة للمــــــــو 

ـــــــــة  السياســـــــــية والصـــــــــراع علـــــــــى الســـــــــلطة والمـــــــــال والنفـــــــــوذ، والمحاصصـــــــــة الطائفي

 .والفساد االداري والمالي وأمراض ترهل الجهاز الحكومي والبطالة المقنعة

ــــا الك .4 ــــين عمــــل الســــلطات والتشــــكيك باســــتقاللية القضــــاء، ومــــع ايمانن امــــل التــــداخل ب
بمبـــــدأ الفصـــــل بـــــين الســـــلطات ومبـــــدأ العدالـــــة وســـــيادة القـــــانون وعـــــدم االفـــــالت مـــــن 

ـــــة،  ـــــة بالمحاكمـــــات العادل ـــــة المتعلق ـــــرام المعـــــايير الدولي ـــــرام مـــــع العقـــــاب مـــــع احت احت

 . سه أو التشكيك باستقالليتهيمبدأ استقاللية القضاء وعدم تسي

تفاقيـــــــات الدوليـــــــة، ضــــــعف ســـــــيادة القـــــــانون والتشـــــــريعات مقارنــــــة مـــــــع المواثيـــــــق واال .5
 .يقابلها االستمرار بانتهاكات حقوق االنسان وانتهاك الحريات الصحفية

ـــــاعال  ـــــي عـــــامال ف ـــــدى االجتمـــــاعي العراق وبعـــــد كـــــل مـــــا ذكـــــر أعـــــاله نســـــعى ألن يكـــــون المنت

ـــــة للحـــــراك المـــــدني ـــــى االصـــــالح السياســـــي واالقتصـــــادي ، يعطـــــي دفعـــــة قوي ـــــذي يهـــــدف ال وال

ون اعالنــــــا لخيــــــار الدولــــــة المدنيــــــة الديمقراطيــــــة، ونحــــــن هنــــــا واالجتمــــــاعي والثقــــــافي، وأن يكــــــ

ــــــاش  ــــــوفر مســــــاحة مفتوحــــــة للنق ــــــن ون ــــــدر مــــــا نعل لســــــنا بصــــــدد اعــــــالن شــــــبكة أو تحــــــالف بق
والحـــــوار لكـــــل مـــــن يشـــــاركنا القـــــيم والمفـــــاهيم معـــــا، حيـــــث نســـــاهم جميعنـــــا فـــــي العمـــــل بشـــــكل 

  .عيشه اليومعلى انجاز خيارات بديلة للسيناريو المرهق الذي ن يافقي ومتساو 

  
  :المنتدى أھداف

ـــــوح حـــــر فضـــــاء ايجـــــاد - 1 ـــــة مشـــــروع لمناصـــــرة مفت ـــــة الدول ـــــة المدني ـــــة الديمقراطي  والمبني

  .االجتماعية العدالة وتطبيق الفردية الحريات احترام اسس على

 واالجتمـــــــــاعي السياســـــــــي الجانـــــــــب حيـــــــــث مـــــــــن تطوراتـــــــــه و العـــــــــام الواقـــــــــع تنـــــــــاول - 2

  .واالقتصادي
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 وكيفيـــــة العـــــراق فـــــي االجتماعيـــــة والحركـــــات لمـــــدنيا المجتمـــــع ودور واقـــــع مناقشـــــة - 3

  .حقيقية ديمقراطية بناء اجل من دورها تفعيل

  العادلـــــة العـــــراق قضـــــايا  دعـــــم فـــــي المتـــــوازن الـــــدولي المجتمـــــع دور إعـــــادة مناقشـــــة - 4
 .العراق في  االجتماعي الحراك دعم وكذلك
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 2013محاور المقترحة للنقاش في المنتدى ا�جتماعي العراقي ال
  

ــــا ومــــن الضــــروري مناقشــــتها فــــي المنتــــدى  نعتقــــد ان المشــــاكل التــــي يعــــاني منهــــا العــــراق حالي

  :االجتماعي العراقي حيث ان لها اهمية خاصة حاليا هي
  .بناء الدولة المدنية الديمقراطية: اوال 

ــــا  ــــة : ثاني ــــة (الحمــــالت التضــــامنية الدولي ــــاذ نهــــر دجل ــــة انق ــــر، حمل ــــرأي والتعبي ــــة ال ــــة حري حمل

  ).األمنية في العراق الشركات

  .القومية والمشكالتاألقليات في العراق : ثالثا
  التوزيع العادل للثروات وتحقيق العدالة االجتماعية: رابعا

  .الفالحية والجمعيات المهنية والنقابات العمالية االتحادات: خامسا

  ).واالفاق التحديات والحلول( والشباب والطفولةواقع المرأة : سادسا

  ).، البيئياالقتصادي، االجتماعي، الثقافي(الواقع  :سابعا
  .العراق في والسياسي االجتماعي للتغيير كوسيلة الالعنف: ثامنا

لــــــــــذلك وباســــــــــم اللجنــــــــــة التحضــــــــــيرية للمنتــــــــــدى االجتمــــــــــاعي العراقــــــــــي نــــــــــدعوكم للمشــــــــــاركة 

ــــــذي فيــــــه خدمــــــة للعــــــراق  ــــــي المهــــــم وال ــــــي انجــــــاح هــــــذا الحــــــدث العراق والمســــــاهمة الفاعلــــــة ف

علـــــــــى جميـــــــــع المشـــــــــاركين ان يصـــــــــادقوا علـــــــــى ميثـــــــــاق المنتـــــــــدى االجتمـــــــــاعي  .راقيينوالعـــــــــ

  .2001، والذي كتب، وتمت المصادقة عليه في البرازيل العالمي
  

  

  اللجنة التحضيرية للمنتدى االجتماعي العراقي

  2013نيسان                                             
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  :البرنامج

  :2013/9/26اليوم ا�ول 

 مجمع الجادرية-ايلول في جامعة بغداد 26يوم 

 ظهرا 12صباحا وتنتهي الساعة  9النشاطات في هذه الفترة تبدأ الساعة 

 المكان الجهة المنظمة اسم النشاط ت

 الشارع الداخلي للمجمع لجنة رياضة الالعنف كيلومتر 10سباق  1

 للمجمع الشارع الداخلي لجنة رياضة الالعنف كيلومتر 5سباق  2

 قرب رئاسة مبنى الجامعة المركز العراقي للتصوير عرض فوتوغراف حول رياضة الالعنفم 3

 قرب مبنى رئاسة الجامعة المنتدى العربي لتطوير التايكواندو عرض للتايكواندو 4

 قرب مبنى رئاسة الجامعة لجنة رياضة الالعنف لألطفالمرسم  5
 عصرا في المسرح الوطني 6عصرا وينتهي  4دى يبدأ الساعة عمال المنتأالحفل الرسمي الفتتاح 

 الجهة المنظمة اسم النشاط ت

 اللجنة التحضيرية والوفود المشاركة كلمات 1

 فرق فنية فلكلورية وغنائية فعاليات فنية 2

 الختام 3
  :2013/9/27اليوم الثاني 

 ايلول في المركز الثقافي البغدادي والقشلة 27يوم 

 صباحا 10:45صباحا وتنتهي الساعة  9تبدأ الساعة  االولى جميع النشاطات في هذه الفترة الفترة

 المكان الجهة المنظمة اسم النشاط ت

1 

 سد: الجوار ودول العراق بين المياه أزمة

 القانونية االستراتيجياتما هي  اليسو،

  العراق المتاحة امام

 A1 نهر دجلة إلنقاذحملة اهل العراق 

 A2 شبكة النساء العراقيات تقرير الظل التفاقية سيداو :دوةن 2

 A3 مركز المعلومة للبحث والتطوير العدالة االجتماعية في العراق :ندوة 3
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4 
حماية وتعزيز حقوق االقليات في  :ندوة

 العراق

رابطة التآخي والتضامن االيزيدي 

 وتحالف االقليات العراقية
A9 

 A8 االتحاد العام لنقابات العمال في العراق ل الجديدمشروع قانون العم :ندوة 5

 A6 تحالف الشفافية الشفافية في واردات الصناعات االستخراجية: ندوة 6

7 
تفعيل دور النقابات المهنية في  :ندوة

 عراق ديمقراطي
 A7 نقابة ذوي المهن الهندسية

 A5 )ئة العراقيةوزارة البي(ناشطين بيئيين  محاضرة حول اهوار جنوب العراق 8

 السالم الدولي ومناهضة العنف :ندوة 9
مع المجتمع  لتضامنالدولية لمبادرة ال

 المدني العراقي
A4 

 ظهرا 12:45صباحا وتنتهي الساعة  11الفترة الثانية جميع النشاطات في هذه الفترة تبدأ الساعة 

 المكان الجهة المنظمة اسم النشاط ت

 A1 منظمة نساء من اجل السالم العراقواقع المرأة في  :ندوة 1

2 
توظيف االدوات الرقمية في  :ورشة

 الحمالت المجتمعية
 A2 المجتمعي لألعالمالشبكة العراقية 

 A8 جماعة حياة بغداد )حياة بغداد(التعريف بمشروع  :ندوة 3

4 
البيئة التشريعية وحرية الصحافة : ندوة

 في العراق
 A4 فةجمعية الدفاع عن حرية الصحا

5 
حق الدفاع القانوني في دور  :ندوة

 التحقيق والمحاكمات
 A5 منتدى بيتنا الثقافي

 A6 جماعة الالعنف العراقية الالعنف كوسيلة لحل النزاعات :ندوة 6

 A7 المنظمة الوطنية لحقوق االنسان العراقية الحقوق الدستورية للمواطن :ندوة 7

 A3 جمعية رياضة ضد العنف االيطالية )دادماراثون بغ(ندوة للتعريف بمشروع  8

 الطريق الى الديمقراطية 9
مجلس المنظمات غير الحكومية في 

 صالح الدين
A9 

 ظهرا 3ظهرا وتنتهي الساعة  1الفترة الثالثة جميع النشاطات في هذه الفترة تبدأ الساعة  

 المكان الجهة المنظمة اسم النشاط ت
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 A8 مؤسسة ابراج االنسانية للتنمية يةعن العدالة االجتماع ندوة 1

 A2 جمعية نهضة المرأة الزواج المبكر للقاصرات :ندوة 2

 A3 منظمة المرأة والمستقبل العراقية معالجة قانونية لموضوعة العنف ضد المرأة 3

 A6 مجلس االقليات العراقية الحقوق والواقع.. االقليات في العراق :ندوة 4

 A7 نقابة ذوي المهن الهندسية ممكنة لحماية حقوق االنساناالليات ال :ندوة 5

 A4 نقابة المعلمين/ الفرع المهني الوطني الحريات والحقوق النقابية :ورشة 6

7 
حركة السرد العراقي  :بحوث نقدية

 وعالقته بالسرد العربي والعالمي
 A5 والكتاب في العراق لألدباءاالتحاد العام 

 A1 مؤسسة مدارك المرصد النيابي :ندوة 8

 A10 ظهرا 2اللجنة التحضيرية ساعة  جلسة عامة لمناقشة خالصات الورش 9
  

  :2013/9/28اليوم الثالث 
 ايلول في المركز الثقافي البغدادي والقشلة 28يوم 

 باحاص 10:45صباحا وتنتهي الساعة  9تبدأ الساعة  الفترة االولى جميع النشاطات في هذه الفترة

 المكان الجهة المنظمة اسم النشاط ت

1 
والتوزيع العادل  الخصخصة :ندوة

 للثروات

الجمعة الوطنية للدفاع عن حقوق 

 االنسان
A1 

 واقع المرأة والطفولة في الريف :ندوة 2
مؤسسة قناديل لمناهضة العنف ضد 

 المرأة
A2 

3 
دور الشباب في بناء الدولة المدنية  :ندوة

 الديمقراطية
 A3 منظمة تموز للتنمية االجتماعية

4 
موقف الدولة من النشاط النقابي في 

 2003العراق بعد 
 A4 نقابة ذوي المهن الهندسية

 A5 نقابة المعلمين/ الفرع المهني الوطني معالجاته، اسبابه:العنف المدرسي :ورشة 5

 A6 اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي واقع الشباب العراقي :ندوة 6

 A7 مؤسسة شعوب للثقافة الديمقراطية دور المواطن في تعزيز المسألة والشفافية 7
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 A8 الباحث عبد الواحد فيلي -نشاط فردي تاريخ وجغرافية الكرد الفيلية: ةمحاضر  8

9 
االسهام في و  مرضى التوحد: ندوة

 مساعدتهم
 A9 معهد الصفا لرعاية مرضى التوحد

 ظهرا  12:45صباحا وتنتهي الساعة  11ات في هذه الفترة تبدأ الساعة الفترة الثانية جميع النشاط

 المكان الجهة المنظمة اسم النشاط ت

 A1 المجلس العراقي للسلم والتضامن السلم االهلي والسالم المجتمعي :ندوة 1

 A2 اتحاد شباب قادمون للعمل التطوعي الشباب ودورهم في التغيير 2

 A3 منظمة نساء من اجل السالم في العراقواقع االرامل  :ندوة 3

 A4 مركز المعلومة للبحث والتطوير قانون حماية الطفل :ورشة 4

5 
توظيف شبكات التواصل  :ورشة

 االجتماعي في العمل المدني
 A9 المجتمعي لألعالمالشبكة العراقية 

 A6 منظمة العدالة والسالم السلم االهلي :ندوة 6

7 
ي بين القوميات ورشة التعايش السلم

 واالديان في العراق

  جمعية اور للتضامن مع

 الشعب الكلداني االشوري السرياني
A7 

 حل النزاعات وبناء السالم :ورشة 8
  مركز العدالة لدعم الفئات

 المهمشة في العراق
A8 

9 
 د العراقي المعاصرقضايا النق :جلسة

 الظواهر األدبيةو 
 A5 العراق والكتاب في لألدباءاالتحاد العام 

 ظهرا 3ظهرا وتنتهي الساعة  1الفترة الثالثة جميع النشاطات في هذه الفترة تبدأ الساعة  

 المكان الجهة المنظمة اسم النشاط ت

 A6 )انس مرشد(حضارة  ألننا-نشاط فردي لغة الكراهية 1

 A2 علي طارق جاسم-نشاط فردي حقوق المرأة في االديان السماوية :ندوة 2

 A3 منظمة الق الطفولة طرق ترشيد استهالك المياه :وةند 3

4 
الالعنف كوسيلة للتغيير االجتماعي 

 والسياسي

جمعية اولياء المعتقلين والمفقودين 

 التونسيين
A4 
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 A5 منظمة هنا الشباب االمية االلكترونية :ندوة 5

 A1 جمعية نواب الشباب  شهرزاد والف ليلة سالم  6

 A10 ظهرا 2اللجنة التحضيرية ساعة  ة خالصات الورشجلسة عامة لمناقش 6

  ساحة القشلة –مساء  02.30الفعالية الختامية 

  جدول االنشطة المفتوحة

 في القشلة والمركز الثقافي البغدادي ايلول 28- 27 مر على مدى يوميتوالتي تس

 ظهرا 3 صباحا وتنتهي الساعة 9الفترة جميع النشاطات في هذه الفترة تبدأ الساعة 

 المكان اسم النشاط ت

 B1 خيمة حملة شباب ضد التحرش 1

 B2 خيمة منظمة نساء من اجل السالم 2

 B3 خيمة منظمة عسل االنسانية 3

 B4 خيمة حملة بالنظافة نبدأ 4

 B5 طة المرأة العراقيةبار  -خيمة مكتبة الطفل العراقي 5

 B6 خيمة مؤسسة كون للتنمية البشرية 6

 B7 ال للفقرخيمة  7

 B8 خيمة رابطة المرأة العراقية 8

 h2o B9خيمة فريق ساعد لنتغلب  9

 B10 خيمة منظمة التواصل واالخاء 10

 B11 خيمة منظمة تموز للتنمية االجتماعية 11

 Iraq Builders  B12-خيمة جمعية التعاون الخيرية  12

 B13 دينار 1000حملة  خيمة 13

 B14 بي االجتماعيخيمة المركز الشبا 14

 B15 حملة انا كنت هنا خيمة 15

 B16 خيمة جمعية نواب الشباب 16

 B17 خيمة حملة ساهم بطريقتك 17

 B18 خيمة اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي 18
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 B19 خيمة يوم الثقافة العراقي 19

 B20 خيمة عراق بدون فقر ممكن 20

 B21 خيمة نهضة شباب الرافدين 21

 B22 خيمة جمعية نافذة على الفقر والتهميش 22

 B23 خيمة حملة المحبة 23

 B24 خيمة زهور السالم 24

 B25 خيمة شباب اليوم 25

 B26 خيمة نساء في القمة 26

 B27 خيمة حملة الشارة البيضاء 27

 B28 خيمة جمعية اور للتضامن مع الشعب الكلداني االشوري السرياني 28

 B29 رسم ابتسامة ألجلاب الرشيد خيمة حملة شب 29

 B30 فرع نينوى -خيمة المركز الوطني للعمل التطوعي 30

 B31 خيمة من اجل عراق واحد نعمل 31

 B32 خيمة منظمة شباب المستقبل 32

 B33 حملة تعديل قانون حقوق الصحفيين خيمة 33

 B34 خيمة سفراء البيئة 34

 B35 خيمة انا عراقي انا اقرأ 35

 B36 خيمة مكتبة سطور 36

 B37 خيمة اعرف حقك 37

 B38 خيمة صفحة شارع المتنبي في الفيسبوك 38

 B39 الحملة المدنية لدعم مرضى السرطان خيمة 39

 B40 خيمة الطلبة الديمقراطيين 40

 B41 خيمة منظمة اور لثقافة المرأة والطفل 41

 B42 خيمة الحوار المتمدن 42

 B43 )وزارة البيئة(ئيين لناشطين بي خيمة 43

 B44 خيمة تحالف الشفافية 44
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 B45 حملة ال للطائفية- المجلس العراقي للسلم والتضامن خيمة 45

 B46 خيمة حملة انقاذ دجلة واالهوار العراقية 46

 B47 منظمة طبيعة العراق خيمة 47

 B48 خيمة رابطة التأخي والتضامن االيزيدية وتحالف االقليات العراقية 48

 B49 المكتبة التاريخيةخيمة  49

 B50 دينار لمساعدة يتامى العراق 1000حملة الـ خيمة  50

 B51 المهندس فرات ابو مريم/ خيمة للصناعات العراقية 51

 B52 الخفة أللعابخيمة  52

 B53 خيمة دنيا لالكسسوارات والحلي المصنوعة يدويا 53

 B54 العراق - خيمة تغير القوى 54

 B55 حملة صرخة فقير خيمة 55

 B56 مؤسسة ثائر العصامي للطباعة والنشر خيمة 56

� �

 جدول العروض المسرحية والسينمائية

ايلول في المركز الثقافي البغدادي والقشلة 27يوم   

 الوقت المكان الجهة المنظمة اسم النشاط ت

 صباحا A10 10 مجموعة نينورتا للفنون مسرحية اريد اعيش 1

 صباحا A10 11 المستقبل لحقوق االنسان منظمة صناع مسرحية دور الشباب االن 2

 ظهرا A10 11:45 راديو المحبة اوبريت ارض السواد 3

 ظهرا A10 12:15 راديو المحبة من خطر الحرب انشودة احمونا 4

 ظهرا A10 12:30 مؤسسة اعمار وتنمية العراق مسرحية انا الطفل العراقي 5

 ظهرا A10 1:15 حيدر الخزرجي - معهد الفنون الجميلة اء عاجلفيلم ند 6

 جدول العروض المسرحية والسينمائية والغنائية

ايلول في المركز الثقافي البغدادي والقشلة 28يوم   

 الوقت المكان الجهة المنظمة اسم النشاط ت
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 صباحا A10 10 اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي مسرحية المجنون 1

 صباحاA10 10:30 منتدى بيتنا الثقافي فرقة التراث العراقية 2

 صباحا A10 11 منظمة اقمار الثقافية مسرحية سعيد السعداء 3

 ظهرا A10 12:15 فرقة باله جو المسرحية مسرحية مأساة الكورد الفيليه 4

 ظهرا A10 1 منظمة تموز للتنمية االجتماعية فيلم السمكة البرية 5

 ظهرا A10 1:30 مؤسسة اعمار وتنمية العراق م الشملمسرحية ل 6

� �

 معارض فنون التشكيل وصور الفوتوغراف

 ظهرا 3صباحا الى الساعة  9ايلول في المركز الثقافي البغدادي والقشلة من الساعة  28-27يوم 

 المكان الجهة المنظمة اسم النشاط ت

 B المرأة العراقيةرابطة  )ساطعات في سماء الوطن( معرض الفوتوغراف 1

 B مجموعة نينورتا للفنون العراقية لألثارمعرض فوتوغراف  2

 B مجموعة نينورتا للفنون معرض الفن التشكيلي 3

 B عراقيةالرابطة المرأة  منتدى التسامي النسوي معرض فوتوغراف حول واقع الخدمات 4

 B يةجمعية اشوربانيبال الثقاف معرض فوتوغراف للتراث االشوري 5

 B اتحاد شباب قادمون معرض فوتوغراف 6

 B نقابة ذوي المهن الهندسية معرض فوتوغراف 7

 B اللجنة التحضيرية لماراثون بغداد معرض فوتوغراف لرياضة الالعنف 8

 B مؤسسة اعمار وتنمية العراق معرض فوتوغراف 9

 B بيت الكاريكاتير العراقي معرض ال عنف 10

 B حملة انا كنت هنا معرض فوتوغراف 11

 B الفنان فهد الصكر معرض تشكيلي 12

 B اتحاد الطلبة العام فرع ميسان معرض فوتوغراف 13

 B منظمة الخير االنسانية معرض للفن التشكيلي 14

 B الفنان وسام الفراتي معرض للفن التشكيلي 15
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 B نفنانيمجموعة  والنحت والرسم على الزجاج معرض للفن التشكيلي 16

 B منتدى بيتنا الثقافي معرض للفن التشكيلي 17

� �

وستكون ھناك انشطة ضمن فعاليات المنتدى الموسع، تقام خارج العراق وتنقل عن 
  .طريق ا�نترنيت الى بغداد

  :اعضاء اللجنة التحضيرية

  نساء من اجل السالم

  شبكة النساء العراقيات
  منظمة تموز للتنمية االجتماعية

  المسلة لتنمية الموارد البشرية  فجماعة ال عن

  مركز معلومة للبحث والتطوير  منظمة تمكين الشباب

  جمعية االمل العراقية  المجلس العراقي للسلم والتضامن

  اتحاد نقابات عمال النفط  االتحاد العام لنقابات العمال

  مؤسسة مدارك  جمعية الدفاع عن حرية الصحافة

  نقابة ذوي المهن الهندسية  ديةرابطة التآخي والتضامن االيزي

  منظمة افق للتنمية البشرية  شبكة المستقبل الديمقراطي

  معهد صحافة الحرب والسالم  الشبكة العراقية لإلعالم المجتمعي

  جمعية اشوربانيبال
  منظمة كه ياندن للنشاطات

  الديمقراطية وحقوق االنسانية

 

  :الداعمين المحليين

  ةوزارة البيئ  محافظة بغداد

  المركز الثقافي البغدادي والقشلة  جامعة بغداد
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  وزارة السياحة  وزارة الثقافة

  فندق بغداد الدولي  منتج سفين السياحي
  

  :الداعمين الدوليين

مبادرة التضامن مع المجتمع المدني 

 (ICSSI)العراقي
  مؤسسة كاريبو

  مؤسسة فريدريش ايبرت
المعهد الدولي لنشاط الالعنف الفعال في 

   (NOVAC)بانيااس

    االجتماعي لتضامنل برشلونة -  برشلونة مجلس

  جمعية بابل الدولية للترجمة  (UPP)االيطالية.. منظمة جسر الى

  (SAV)منظمة رياضة الالعنف االيطالية  مؤسسة المساعدة الدولية
 

نشJJاطات المنتJJدى، وسJJاھم فJJي تسJJھيل  للجنJJة التحضJJيرية جميJJع مJJن تفاعJJل مJJعكمJJا تشJJكر ا
�.ا في التحضير لھذا الحدث المدني الكبيرمھمتھ �


