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 دعوة لكتابة بحوث في قضايا نسوية

 

اكملللال خللل ل سلللت  الالللنواال ا، وترتناضلللل الملللررة العراقيلللة طلللوال تالللعة يةلللرة ياملللا الماضلللية،  جلللل نيلللل ح وق للل

. حيلللث االللتطايال مللل  ٩١٠٢تظلللاسراال  للللدي ا مللل  راللليد نضلللالع، لتةلللار  بيعاليلللة وحضلللور كبيلللري ، خللل لوملللا 
 ،ةلللامل وطنلللعحلللرا   المالللاسمة  لللعيلللل   اقلللدرت  اثبتلللال كالللر بعلللو ال يلللود التلللع تحلللول دو  مةلللاركت ا او تعي  لللا،

 .   ع اناية ال رار  ع جميع مجاالال الحياة وخااة الايااية من ا اقوىيطالب   يه بمةاركة 

 بانتخابللللااليللل  المةلللاركة   يلللزو   يكلللو ممكللل  ر  تتحلللر  النالللاا بخطلللواال ركثلللر وضلللوحا مملللا اللللب ،  ت مللل  ال

يللللل  الت ملللليال ويللللدم االكتللللراث  سميللللة دور المللللررة  للللع يمليللللة ايتاللللاما اللللامتا، و، ايتراضللللا ٩١٩٠تةللللري  

الللنع ال لللرار وبنلللاا الاللل م واالالللت رار. يلللل  اللللرغم مللل  الم اطعلللة الواالللعة واللللال يلللدد للللي  بال ليلللل مللل  النالللاا 
وات   يلللل  نظلللرا    مللل  الرجلللال. وسلللتا ملللا  لللرو تحلللد  جديلللد يلللل  النالللاا الللل  قبلللة البرلملللا  متيوقلللاال ب اللل

للعمللللل داخللللل قبللللة البرلمللللا  بعضلللل   محملللل ال بةللللعاراال التظللللاسراال تواقللللاال  حللللداث تغييللللر، وقللللد اختللللر  قبللللة 

مللل  ااتعاللاا اياالللع،  االبرلمللا  لعمللل تلللل ، مللع ا  دورسلل  للللم يكلل  واضلل  اثنلللاا  تللرة تةللكيل الحكوملللة مللا را   لل

 ازال سنا  مااحة م مة ممك  ا  ياار العمل يلي ا وةغل ا م  قبل طاقاال ناا ية. مع ستا م

ا  الحلللرا  االحتجلللاجع بحالللب وج لللة نظرنلللا ن لللل ةلللكل المةلللاركة الاياالللية للنالللاا الللل  مالللتوى اخلللر ركثلللر ت لللدما، 

لمةلللاركة يتطللللب ديلللم سلللتا المالللار وترالللينه، ومللل  سلللتا المنطلللل  نعت لللد مللل  واجبنلللا كمركلللز بحثلللع م لللتم ب ضلللايا ا
ملللل تمر للناللللاا الناةللللطاال والمللللدا عاال يلللل  ح للللو  ا ناللللا ، الايااللللية واالجتماييللللة للمللللررة، ناللللع  اللللل  تنظلللليم، 

كواللليلة لبنلللاا التضلللام  بلللي  الناةلللطاال  وي لللد  يللل تع ،لمنتلللدى االجتملللايع العراقلللعالموالللم الالللابع لضلللم  ريملللال 

والم تمللللي   و نةللللاا نظللللام تبللللادل معر للللع، حللللول قضللللايا التللللع تةللللغل اليللللايلي   للللع الللللد ا  يلللل  ح للللو  المللللررة

 .بمةاركت ا الايااية

خاالللة  ،٠٢٩١حلللول ركيلللزة المةلللاركة  لللع ال لللرار اللللدولع التلللع اللليكو  المللل تمر مركلللزا يلي لللا، تالللتند المحلللاور 

م االلللاال الدولللللة تمكللللي  المللللررة  للللع   قاللللامر الخطللللة الوطنيللللة الثانيللللة، وتيعيلللل ركبللللر ملللع مللللرور يللللام ملللل   قللللرا
 .العراقية الرامية

ضللللم  الحللللدود وا مكانيللللاال المتاحللللة،  عللللل  الجانللللب الراللللمع او  ،ر ضللللل لل للللرار يللللل  تطبيلللل الحكومللللة  يملللللال

باةلللللرة بمجلللللل  الحكلللللومع، ورغلللللم ا زملللللاال الماليلللللة قلللللدمال االقالللللام ر ى االللللتراتيجية وخطلللللط يملللللل تلللللرتبط م

، وتعاونلللال ويبلللرال يللل  رغبت للا  لللع تح يللل  تعلللاو  واالللع ملللع منظملللاال المجتملللع االتحلللاد الللوزراا يلللل  المالللتوى 

المللدنع، اال ا  تح يللل  اثلللر  علللال ونتلللا ا المخطللط ل لللت  المبلللادراال ال يلللتم بلللدو ، رقابللة  عاللللة وت لللويم مالللتمر التجلللا  

، ويلللل   ةلللرا  النالللاا ةاليجلللوة الجندريلللردم و، عاملللةالاياالللاال ال، لكلللع تحلللدث تغييلللر يلللل  مالللتوى سلللت  الج لللود
رواللللع   ةللللرا بللللتلال ج للللد وااللللع ضللللم  برامج للللا  غيللللر الحكوميللللة، كللللتل   للللم  المنظمللللااليللللة.  عالبةللللكل اكثللللر 

 .، رغم تحدياال كثيرة تم تخطي اوتطوير قدرات   ،للنااا

 االتع: لمناقةة النةاطياع  المركز  ع ستا 

، و تللللرة تةللللكيل الحكومللللة  للللع ر يللللة ناللللوية ٩١٩٠اللللع بعللللد انتخابللللاال تةللللري  دور الناللللاا  للللع المةلللل د الايا -٠

 .تحليلية

 ما سع الكييية المناابة لتطوير دور النااا  ع المة د الايااع، ماسع م مة المجتمع المدنع  ع ستا.  -٩
 ركيلللزة المةلللاركة  لللعتطبيللل  المن لللال اللللوزار  وملللدى حضلللور ال ضلللايا النالللوية  يللله، يلللل  وجللله الخالللو   -٢

 .٠٢٩١ال رار 

يللللللل  ال للللللراراال وامكانيللللللة تغييللللللر االاللللللتراتيجياال لضللللللما  ةللللللمولية الحللللللرا   وتلللللل ثيرس ردوار المللللللدا عاال  -٤

 وتوحيد .

يالللللت بل ، ويللللديو مركلللللز المعلومللللة للبحلللللث والتطللللوير، الباحثلللللاال والبلللللاحثي ، للماللللاسمة بللللل ورا  بحثيللللة تحليليلللللة

 م تمر. الالمااسماال البحثية باللغة العربية، ويتول  نةرسا بلغت ا ا الية بعد ا  يتم يرض ا  ع 
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البحللللوث الم دمللللة اللللتكو  مخااللللة للملللل تمر المللللتكور،  لللل  يجللللب المةللللاركة ببحللللوث منةللللورة اللللاب ا او م دمللللة 

للباحلللث ت لللديم ركثلللر مللل  بحلللث واحلللد لج لللاال رخلللرى، وبخ  للله يتحملللل الباحلللث كا لللة التبعلللاال ال انونيلللة. كملللا ال يحللل  

   ط. 

، حلللددال قيمت لللا حالللب اياالللة المركلللز الداخليلللة، كملللا البحثيلللة ماليلللة للباحلللث بعلللد نةلللر الورقلللة  ةي لللدم المركلللز مكا للل

 يلع:
 كلمة ٠١١١دوالر للبحوث ال ايرة رقل م   ٩١١ –

 كلمة ٢١١١و ٠١١١دوالر للبحوث بي   ٢١١ –

 كلمة.  ٠١١١كلمة واقل م   ٢١١١دوالر للبحوث الطويلة ركثر م   ٢١١ –

كلملللة يضلللم  ١١١يلللل  اللللراغبي   لللع الكتابلللة ملللع مركلللز المعلوملللة للبحلللث والتطلللوير،  رالللال مختالللر  لللع حلللدود 

 ١الخطلللوط العريضلللة للبحلللث وريضلللا نالللخة مللل  الاللليرة التاتيلللة  لللل  البريلللد ا لكترونلللع للمركلللز  لللع مويلللد رقالللا  
 :  ٩١٩٩ االولكانو  

infocenteriq@gmail.com   

وايوااللللل  ريلللل  المركللللز متابعللللة تحريللللر البحللللث وتحكيم للللا مللللع الباحللللث. يللللل  ا  يللللتم االلتللللزام ب وايللللد كتابللللة 

الللت ل المتعلللار  البحلللوث االكاديميلللة الرالللينة، مللل  حيلللث االةلللارة الللل  المالللادر والمراجلللع وااللتلللزام، بنالللب اال

 يلي ا ركاديميا  ع الجامعاال العراقية.
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