
المرأة العربية للتدريب  مرآز 
 والبحوث

 

 
  المراة والمشارآة السياسية//المراة والعمل  الموضوع 

  

 
 لرقم ا

  : المصدر
  الصباح

 الواب : موقع
 

  العراق البلد

  [ص]:و  العدد 02-07-2012 يخالتار

 
 

المرأة برنامج تمكين األم والبنت بالتعاون مع وزارة شؤون   

 سعاد البياتي  -بغداد  

مع وزارة الدولة لشؤون  منظمة االغاثة الدولية بالتعاون  متمكنة).. هو الشعار الذي رفعته  ام متعلمة يساوي اسرة ( 

والبنت والتي  واالنبار لتنفيذ برنامج تمكين االم  المحافظات في كل من بغداد وبابل  ووزارة التربية ومجالس  المرأة 

تعينهن في  والكتابة  واكسابهن المهن التي  االمهات والفتيات القراءة  لتعليم  المدن والقرى النائية بدأت خطواته في 

الريفية واقعا مأساويا مؤثرا،  النساء في الكثير من المجتمعات  .فعلى مدى اجيال عاشت  اقتصاديا. مساعدة االسرة 

والفقر والجهل في  مرض اسرهن واستشراء ال واالمية ما ادى الى تدهور صحة  وهن يرقدن تحت وطأة الجهل  

برامج خاصة بهن  االنسانية والحكومية انشاء  اطفالهن.. ما حدا بالمنظمات  يتعلق بحياتهن وحياة  ما امورهن وكل 

.اسرهن اقتصادية تساعدهن على رعاية  التعليم وزجهن في مشاريع  لتمكينهن من   

 

مشاريع صغيرة  

  

لمدة اربعة اشهر  في دورات مكثفة لمحو االمية  " أما شاركت 180رب " يقا ان ما القائمون على هذا المشروع بينوا 

في دورات  مديريات التربية.. كما تم زجهن  دورة محو االمية باشراف  عاما في  15الى  6متسربة بعمر  " بنتا 180و"

المبسطة " ادارة مالية  ل والحالقة النسائية وادارة االعما الطبخ المنزلي والخياطة المنزلية  التدريب المهني على 

المشاريع الصغيرة التي تديرها  تناسبها وتوفير مستلزمات  مساعدتهن في اكتساب مهنة  وتسويقية"، فضال عن  

..المهنة كالمعدات واالجهزة وحسب نوع  

اليهن الطالبات  التي عادت من خالل زيارات دورية للمدارس  عملية الرقابة والمتابعة للمشروع  واشاروا الى استمرار 

ربات االسر  اكثر الفئات المستفيدة هن من  الحاصل في حياتهن العملية. وان  ومراقبة المشروع ومدى التطور  

 الريفية.  واالرامل في المناطق 

  للنساء الصابرات

جتمع مرهون بتقدم المرأة الم اشارت الى ان معيار تقدم  وزيرة الدولة لشؤون المرأة  الدكتورة " ابتهال كاصد الزيدي" 

السياسية والحصار انحسر  التربية البشرية. وبفعل التقلبات  اهمية تمكينها في منظومة  وازدياد ثقافتها وهذا يزيد من  

انسحاب النساء من  منخفضة، االمر الذي ادى الى  النسوية في التنمية االقتصادية  المرأة اكثر وباتت المشاركة  دور 



وماتالها من  والفوضى التي عمت العراق  الستمرار الحياة.. وبعد التغيير  ومن بقيت فهي تعاني وتكافح  سوق العمل 

اهمية  في اوضاع النساء، وانطالقا من  االرواح ادت الى حصول تفاوت  وعنف وخسائر فادحة في  عمليات ارهابية 

االقتصادي لها. الفتة الى ان  أة على عاتقها النهوض المر المرأة باعتبارها المعنية بتطور  هذا الملف اخذت وزارة 

جيوش من النساء غير  نعمل على تعليمها فسوف تنتظرنا  مرهون بشخصية المرأة ومالم  القضاء على بطالة النساء  

 على العمل. قادرات 

حقوقها  وف مع المرأة العادة بالوق والبرلمانيين واالعالميين  والمسؤولين ورجال الدين  ناشدت الزيدي كل العراقيين 

العراقيات الصابرات. حياة حرة كريمة لكل النساء  المستوى االقتصادي وضمان  كاملة من اجل تحقيق   

 

 من أجل المرأة  

المجلس يدعم هكذا مشاريع  ايمان البرزنجي" على ان  المرأة في مجلس محافظة بغداد "  من جانبها اكدت رئيسة لجنة 

منظمة  واالسرة وسعت الى تحقيق هدف  منذ بدايته.. اذ عملت لجنة المرأة  شروع تمكين االم والبنت واكب م وقد 

المجتمع.. مبينة ان مجلس  العمل فهي شريحة مظلومة في  الفاقدات للتعليم والعاطالت عن  االغاثة الدولية للنسوة 

الحد من المتسربات  المسؤولة ميزانية مناسبة الجل  المشاريع والبد ان ترصد الجهات  المحافظة يسعى لتوسيع هذه  

الصابرة تستحق النهوض بها  الظاهرة.. فالمرأة العراقية  المركزية ان تضع حدا لهذه  واالميات، والبد للحكومة  دراسيا 

 وخدمتها. 

  

نساء مكافحات

اسماءهن او يروين تفاصيل  تبن ويقرأن بفرح وهن يك افواههن بخجل وقوة ممزوجة  بكلمات عفوية بسيطة تنساب من  

طول انتظار وضنك  راعيات ومعيالت السرهن بعد  الذي حصلن عليه واتقنه وصرن  ماكسبت ايديهن من تعب العمل  

 وبرامج تمكين األم والبنت. اولئك المستفيدات من مشاريع  العيش.. هن 

واعزائها.. تشعر بالسعادة وهي  تخط اسمها واسماء ابنائها  يف القراءة والكتابة وتعلمت ك عاما بدأت  55" نجاة وليد"  

منها سنين طويلة..  قوية وعزيمة في تعلم ما ضاع  البطء فيه اال انها تمتلك رغبة  تقرأ حروف القرآن  الكريم رغم  

لمبارك.. وحينما ا السيما في شهر رمضان  واقربائي ان يقرأوا لي القرآن  لفترة ماضية اتوسل بجيراني  تقول كنت 

القائمين على  وتحقق لي ما اردته بفضل  صممت ان اتعلم القراءة والكتابة  لفترة ينتابهم الملل من ذلك، لذا  يبدأون معي 

وبناتنا، واوالدنا  المدارس الجيدة والى التعليم  واالرياف النائية نفتقر الى  وتضيف نحن ابناء القرى  هذا المشروع.. 

المدارس  انتبهوا الى اهمية تعليم ابائهم في  التعليم.. لكن في الفترة االخيرة  سادة الجهل والحرمان من و ينامون على 

اتاحت لنا الفرصة للتعليم  تمكين االم والبنت في قريتنا  لكن الفرصة التي اعلنتها برامج  رغم بعدها عن منازلنا. 

 اليدوي.  والعمل 

حالقة القرية



التطورفي كل  بابل.. ان قريتها النائية تشكو من  تزوجت في احدى قرى محافظة  ر" الفتاة التي تروي " خولة شاك

خولة" تعلمت اساسيات الحالقة  عما تعانيه من الجهل واالمية، "  اليعرفن القراءة والكتابة، فضال  شيء فجميع بناتها 

في التجميل، ومارست  وتمكنت من الحصول على شهادة  الدولية ومشاريع وزارة المرأة  النسائية في برامج االغاثة  

الى تجميل  قريتها النها الوحيدة التي سعت  التجميل وكانت ذات شهرة في  قريتها التي التعرف طريق  مهنتها في 

اللواتي بدأن يطالبن بصبغ  بكل بساطة، وكذلك فتيات القرية  العروس تذهب الى بيت زوجها  العرائس بعد ان كانت 

 تعبيرها.  من مكمالت التجميل على حد  وتسريح شعرهن وانواع اخرى  

 تعيش برفاهية.  تعلمتها، ومنها اصبحت عائلتها  كثيرا من جراء المهنة التي  تشير خولة انها بدأت تكسب ماال 

ابنائها الذي قتل بأحد  واحدى النساء المثكالت بأحد  في السن تسكن منطقة سبع البور  اما " ام جواد" فهي امرأة كبيرة 

واتقنت  والبنت.. تعلمت القراءة والكتابة  المستفيدات من برامج تمكين االم  االرهابية، فهي االخرى احدى  التفجيرات 

االغاثة الدولية ومجلس  على ماكنة خياطة من منظمة  تمتلك منها اساسيات.. حصلت  مهنة الخياطة التي كانت 

  لتعيل عائلتها وعائلة ابنها. كسب من مهنتها وبدأت تعمل وت المحافظة 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


