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النشاط عنوان ت اقامته تاريخ  اسطر ثالثة اليتجاوز محتواه عن ملخص   النشاط عن صورتان 
 لالوامر توثيق مع

 الخاصة االدارية
 على محملة بالنشاط

دور وبصيغة cd قرص  
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 بعنوان الكترونية ورشة
(في التعليم  حق المراة)   

لكن الكثير من النساء والفتيات محرومات منه بسبب عدة عوامل منها الفقر  يعتبر التعليم احد الحقوق االساسية للمراة 2022 /7/ 2      
والزواج المبكر وبعض الظروف االقتصادية واالجتماعية فلذلك ضرورة  رفع مستوى الوعي الصحي واالجتماعي 

يم االلزامي والتعليم واالقتصادي والتقليل من الزواج المبكر ورفع مستوى المعيشة  ومساعدة المراة في الحصول على التعل
 البديل /خارج نظام المدارس وتقليل العبء المنزلي وتدريب المراة على مواجهة التمييز .

مرفق االمر 
 االداري

 بعنوان الكترونية ندوة 2
 التنمية المراةواهداف)

 ( المستدامة

 : الى يؤدي المجتمع في المراة دور ان 2022/  3/7     

 %. 25 بنسبة االقتصادية االنتاجية زيادة ـ 1

 .واستدامتها والبيئية االقتصادية المشاريع كفاءة زيادة ـ  2

 .  الجنسين بين العمل في الفوارق تقليل ـ 3

 %. 35 بنسبة المدخرات نسبة ارتفاع ـ 4

  . االسرة في المعاشي المستوى تحسين ـ 5

 االمر مرفق
  االداري

الكترونية بعنوان  ورشة 3
في تعزيز  االعالم )دور

السياسي لدى  الوعي
 المراة العراقية (

 .ـ التعريف بحقوق المراة السياسية واالجتماعية والثقافية التي اقرها الدستور العراقي  1 2022/  7/  5ـ 4

ـ اتاحة  3 .ـ اقامة ورش عمل وندوات ومؤتمرات ولقاءات ومحاضرات تهدف الى زيادة الوعي السياسي لدى المراة 2
 ي تواجهها المراة خالل عملها السياسي .الفرص المتكافئة امام المراة لتولي مناصب قيادية وادارية وازالة كل المعوقات الت

 االمر مرفق
 االداري

ورشة الكترونية بعنوان  4
)دور المراة في النزاعات 
العشائرية بين الماضي 

 والحاضر (

في الماضي بحل النزاعات العشائرية ولكن باسلوب مهين حيث كانت تضحي بحياتها ونفسها وتذهب  ساهمت المراة 2022/  7/ 9ـ  8
)فصلية( لتحقن دماء المئات من الرجال اما األن فيمكن االستفادة من مكانة المرأة بين القبائل وفي األعراف السائدة 

  . وبطريقة التسبب األذى لها  وتوجيهها بشكل ايجابي

مرفق االمر 
 االداري

 


