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اشعار مناقصة
منظمة انقاذ الطفل تؤمن بان كل طفل يستحق مستقبل. في العراق وفي 
التعلم  وفرصة  الحياة  في  صحية  بداية  االطفال  نعطي  العالم  انحاء  كل 
والحماية من االذى. مهما كانت التكلفة نعمل من اجل االطفال –كل يوم 

وفي االزمات-نغير حياتهم ونرسم لهم المستقبل.              

• مشروع مد شبكة انابيب في قضاء عباسي / الحويجة
.المواصفات الفنية والتفاصيل متضمنة في وثائق المناقصة. اذا كنت مهتم 
االستفسار  لغرض  اعاله  االلكتروني  بالبريد  اتصل  رجاءا  عطاء,  بتقديم 
وطلب وثائق المناقصة التي سوف ترسل لك عن طريق نفس البريد     االل
كتروني:                                                                                                                 
procurement.Kirkuk@savethechildren.org

 
يفضل طلب الوثائق باسرع وقت ممكن, جميع الوثائق الكاملة تقدم بنظروف 
مغلقة الى العناوين التالية:                                                                                                                     

مكتب منظمة انقاذ الطفل – كركوك – شوراو – مجمع نور ستي          

مكتب منظمة انقاذ الطفل – اربيل- طريق ال 100 متري – مركز االخالص 
امباير –الطابق الثاني –   بالقرب من فندق ارجان روتانا

                                                           
مالحظة: رجاءا ضع الرقم التالي كعنوان للبريد االلكتروني وللعطاء المقدم                                            
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الوثائق الكاملة للعطاء يجب ان تقدم الى مكتب منظمة انقاذ الطفل قبل 

موعد االغالق في2019/3/17 

يف �لثامن من �آذ�ر من كل عام ، يحتفل �لعامل باملر�أة .. 
بعطائها و�جناز�تها ودورها �ل�صامي يف �صنع �حلياة . 
و�لأخت  و�لزوجة  �لأم  لأنها  �ملجتمع  ن�صف  فهي متثل 

و�لبنة وزميلة �لعمل و�رشيكة �لرجل يف بناء �لوطن .
�لعاملي  �ملر�ة  بيوم  �لحتفال  تز�من   ، �لعام  هذ�  ويف 
يف �لعر�ق مع �طالق جمموعة من �لنا�صطات �لعر�قيات 
و�قر�ر قانون  للمطالبة بحقوقهن  ) عدها حق(  مبادرة 

مناه�صة �لعنف �ل�رشي من قبل جمل�س �لنو�ب ، و�لتي 
متثلت بوقفة �صلمية �طلق عليها ��صم ) �لوقفة �لبنف�صجية 
تفاعل �يجابي :ت�صف �لنا�صطة �ملدنية �ملهند�صة �صيماء 
بهز�د ) �لوقفة �لبنف�صجية ( بانها مبادرة �صلمية حملت 
�لنا�صطات  من  جمموعة  �طلقتها  حق(  عدها   ( �صعار 
على  �ل�صغط  �هد�فها  و�هم   ، �مل�صتقالت  �لعر�قيات 
�ملعطل   ) �ل�رشي  �لعنف   ( قانون  لت�رشيع  �لربملانيني 

د�خل �لربملان �لذي يحتوي بني بنوده �صمانات حلقوق 
�ملر�ة و �لطفل.. وعن مدى �لتفاعل معها تقول بهز�د :" 
منذ �ليوم �لول لنطالق �ملبادرة و�نطالق �لها�صتاك) 
عدها_حق ( كان هناك تفاعل �يجابي معها ، وهو ما 
موؤيديها  �ن  خ�صو�صا  م�صو�رنا  يف  لال�صتمر�ر  �صجعنا 
جماهريية  قاعدة  هنالك  لن   ، و�لرجال  �لن�صاء  من 
تعي �ن للمر�أة حقوقا يجب �ن تكتب كقانون م�صمون 
�ملر�أة  حقوق  على  باحلفاظ  تبد�أ  �ملجتمع  حماية  و�ن 

و�ل�رشة".
و��صافت :" �ن �وىل خطو�ت �ملبادرة كانت موفقة من 
خالل وقفة �صاحة �لتحرير وقد مت ت�صليم بيان �ملبادرة 
يجد  �أن  �أمل  على   ، �لأمني  هيفاء  �لنائبة  بيد  للربملان 
�ملبادرة  �ن  بهز�د  ولتعتقد   ." �مل�رشعني  لدى  �صدى 
ويف  م�رشوعة  جماهريية  مطالب  ت�صم  لنها  �صرتف�س 
حال مت تعطيلها مرة �خرى �صتكون هناك خطط �خرى 

لل�صغط ،وجميعها تعك�س وعي ورقي �ملر�أة �لعر�قية..
�لوقفة  يف  �مل�صاركة  �صلمان  �ن�صام  �لنا�صطة  وتتحدث 
�ملهتمات  �ملدنيات  �لن�صاء  من  جمع  نحن   ": بقولها 
 ) حق  )عدها  مبادرة  باطالق  قمنا   ، �لن�صان  بحقوق 
�لعنف  حالت  تز�يد  ب�صبب  �لتحرير  ب�صاحة  وقفة  يف 
�ل�رشي ب�صورة مفرطة منذ �خلم�س ع�رشة �صنة �ملا�صية 
�ملر�أة و�لأطفال دون وجود ر�دع قانوين يحد من  �صد 
بالإن�صانية  . و�صعورنا  يوميًا  �لتي تطالهم  �لنتهاكات 
�ل�صلطة  على  لل�صغط  �لوقفة  هذه  �إعد�د  �ىل  دفعنا 
�لعنف  من  �حلماية  قانون  �إقر�ر  �جل  من  �لت�رشيعية 
�ملنظمات  مع  بالتعاون   ، �أهد�فها  �أهم  وهو  �ل�رشي، 
�ملحلية �ملهتمة بحقوق �لن�صان، لت�صكيل قوة �صاغطة 
بالوفاء  �لعر�ق  نطالب  ولكي  �لربملان،  على  �كرب 
�تفاقية مناه�صة  �لدولية فهو م�صادق على  بالتز�ماته 
�غلب  �لعر�قية  �لقو�نني  لكن  )�صيد�و(  �ملر�أة  �صد  �لعنف 

مو�دها ل تتو�ءم مع ن�صو�س �لتفاقية.
وت�صيف �لنا�صطة : " ��صتطعنا خالل �كرث من �صبعة �يام 

�لن�صاء  من  عدد�  ن�صتقطب  �ن   ، �ملتو��صل  وعرب�لعمل 
يف  م�صاندتنا  �جل  من  �ملدنية  و�ملنظمات  و�لنا�صطات 
ح�رشو�  �ذ  م�صجعة  �لفعل  ردود  وكانت   ، �لوقفة  هذه 
وقفتنا و�لقو� بياناتهم �ملنا�رشة لق�صية ت�رشيع قانون 
�لعنف �ل�رشي . و�ن خطو�تنا �مل�صتقبلية هي �ل�صتمر�ر 
كاجر�ء  �خرى  خطو�ت  و�تخاذ  مبادر�ت  هكذ�  مبثل 
لقاء�ت مكثفة مع �صخ�صيات دينية و�صخ�صيات موؤثرة 
يف �ملجتمع مع ��صتمر�ر �ل�صغط على �ل�صلطة �لت�رشيعية 
ولبنان  كرد�صتان  باأقليم  ��صوة  �لقانون  هذ�  لت�رشيع 
بكر�مة  تعي�س  �ن  حقها  من  �لعر�قية  فاملر�أة   ، وتون�س 
�لتي  �ملدنية  حقوقها  بكافة  وتتمتع  �صليمة  بيئة  ويف 
�ملجتمع  �ملهمة يف  �ملر�كز  تتبو�أ  و�ن  �لد�صتور  �صمنها 

، فهي �م �لن�صانية �جمع وبدونها لن يتكامل �ملجتمع.
كر�مة ..و�عتد�ل:وعن �ختيار �للون �لبنف�صجي للمبادرة 
�ملكتب  ع�صو  عجيل  جبار  �نت�صار  �لنا�صطة  قالت 
يف  ،ع�صو  �لعمال  لنقابات  �لعام  لالحتاد  �لتنفيذي 
م�صار كهرمانة لتمكني �ملر�أة :" �ن ذلك يدل على �لكر�مة 
و�لعتد�ل " ، مبينة :" �ن وجود �لكثري من حالت �لعنف 
�ل�رشي ، و وجود ن�صاء م�رشد�ت ومعنفات يجعل �حلاجة 
مت  �لذي  �ل�رشي  �لعنف  من  �حلد  قانون  لقر�ر  ملحة 
تاأجيله �ىل �لدورة �لنتخابية �حلالية ". وتابعت قائلة :" 
طرقنا �بو�ب عدد من �لنو�ب ، وو�صعنا م�صودة �لقانون 
بني �يديهم وح�صلنا على وعود بالت�صويت لهذ� �لقانون 
، كما جرى طرح �مل�صودة على �ملرجعيات �لدينية ومتت 
�ملو�فقة عليها ، وهكذ� �خرتنا �لوقوف يف �صاحة �لتحرير 
مبنا�صبة عيد �ملر�أة للمطالبة بحماية �ل�رشة ، ثم ت�صليم 
مطالبنا للنائبة هيفاء �لمني رئي�صة جلنة �ملر�ة و�لطفل 
يف جمل�س �لنو�ب لتعمل على ت�صليمها ملجل�س �لنو�ب ، 

�صنو��صل حماولت  �صهر  تتحقق مطالبنا خالل  و�ن مل 
�ننا  ، علما  �لقانون  �قر�ر  �لتاأثري على �مل�صوؤولني حلني 
د�عمة  لنا جهة  ولي�س  ذ�تي  للعمل ومتويلنا  متطوعات 

لكننا �صنو��صل حملتنا بدون توقف ".
�لء  �لهند�صة  جمال  يف  و�لتدري�صية  �لنا�صطة  �ما 
�ملطالبة  لي�س  �لوقفة  من  �لهدف  �ن  فرتى  ح�صن  كرمي 
�لبع�س..  يفهم  قد  كما  و�لرجل  �ملر�أة  بني  بامل�صاو�ة 
�لعنف  من  �ملر�أة  حلماية  قانون  لت�رشيع  هو  �منا 
�صو�ء كان  �نو�عه  �ملنزيل و�ملجتمعي ب�صكل عام وبكل 
�لقا�رش�ت  �لبنات  وحلماية   ، لفظيا  �و  نف�صيا  ج�صديا، 
ت�صمى  �و ما  �ملر�أة  �ل�صرت ومنع هبة  �لزو�ج لغر�س  من 
و�ملطالبة  لعار،  غ�صل  بد�عي  �لقتل  ومنع  بالف�صلية 
و�ل�صبايا،و�ملقتولت،  �ملغت�صبات  �ليزيديات  بحقوق 
�لعمل  يف  �لختيار  حرية  �ملر�أة  منح  �ىل  ��صافة 
�و �ل�رش�ب عن  �ل�رشيك  �ختيار  و�لدر��صة،وحريتها يف 

�لزو�ج، وحريتها يف �لطالق...
وت�صري �لء �ىل :" �ن مثل هكذ� جتمع و �ندفاع للمطالبة 
باحلقوق �صيجد بالتاأكيد تاأثريه �لإيجابي ، ويبث روح 
 ، بحقوقهن  و�لتوعية  �لن�صاء  لدى  �كرث  و�حلما�س  �لثقة 
فقد �آن �لو�ن للمر�أة �لعر�قية �ن تعرف ماهية حقوقها 
و�آن �لو�ن للمجتمع باأن ينظرللمر�ة كاإن�صانة لها كيان 

ولي�صت �صلعة �و م�صتعبدة ".
بنود مهمة 

– ح�صب  للمر�أة كافيا  �لعاملي  مل يعد �لحتفال باليوم 
عدها   ( مبادرة  يف  �مل�صاركات  �لعر�قيات  �لنا�صطات 
�ملر�أة  بحقوق  للتذكري  فر�صة  منه  جعلن  لذ�   – حق( 
�لعر�قية �لتي مل تتحقق رغم �صربها و�لن�صال �مل�صتمر 
لها منذ عقود وب�رشورة �إر�صاء �أ�ص�س �مل�صاو�ة و�لعد�لة 

و�لق�صاء على كافة �أ�صكال �لعنف و�لتمييز �صد �لن�صاء، 
تنفيذ  �همها  من   ، بنود  عدة  �ملبادرة  بيان  �صم  لذ� 
�صادق  �لتي  �لدولية  بالإتفاقيات  �لعر�ق  �لتز�مات 
كافة  مبكافحة  تتعلق  �لتي  تلك  وخا�صة  عليها، 
بت�رشيع  و�ل�رش�ع  �ملر�أة،  �صد  و�لتمييز  �لعنف  ��صكال 
�لتعليمات  و��صد�ر  �لأ�رشي،  �لعنف  مناه�صة  قانون 
دميومة  �صمان  �أجل  من  لتطبيقه،  �لالزمة  و�لجر�ء�ت 
قائم  جمتمعي  �إ�صتقر�ر  وحتقيق  �ل�رشية  �لعالقات 
على �صيادة �لقانون و�لعد�لة و ت�صكيل �ملجل�س �لوطني 
�ل�صلطات  كاآلية وطنية ت�صم ممثلني عن  �ملر�أة  لتمكني 
ومنظمات  و�لق�صائية  و�لتنفيذية  �لت�رشيعية  �لثالث 
�لبحوث  ومر�كز  �لعالم  وو�صائل  �ملدين  �ملجتمع 
�لوطنية  و�خلطط  �ل�صيا�صات  تنفيذ  و�لدر��صات، ملتابعة 
و�لأطفال  �لن�صاء  من  �له�صة  �لفئات  �أو�صاع  ملعاجلة 
عمومًا  �لعر�قيات  �لن�صاء  �أو�صاع  وحت�صني  خ�صو�صًا، 
ل�صيما  �لنافذ،  �لعقوبات  قانون  تعديل  عن  ف�صال   ،
�لن�صاء  �صد  و�لتع�صف  بالعنف  �ملتعلقة  �لن�صو�س 
و�لفتيات، وت�صحق كر�متهن وحقوقهن �لتي ن�س عليها 
�لد�صتور،وتعيني �لن�صاء �لكفوء�ت يف مر�كز �صنع �لقر�ر 
و�دماج  �ملختلفة،  وموؤ�ص�صاتها  �حلكومة  يف  ل�صيما 
�لنز�عات  حل  ويف  �ل�صيا�صية  �ملفاو�صات  يف  �لن�صاء 
�لوطني  �مل�صتوى  على  �ل�صالم  وبناء  �لأمن  وحتقيق 
قبل  من  �حلازمة  و�لتد�بري  �لجر�ء�ت  و�تخاذ  و�ملحلي 
موؤ�ص�صات �لعد�لة و�نفاذ �لقانون لتطبيق قانون �لأحو�ل 
�ل�صخ�صية �ملعدل، �لذي يعترب منجز�ً تاريخيًا للن�صاء يف 
�لعر�ق، و عدم �لت�صاهل �ز�ء عقود �لزو�ج خارج �ملحاكم 
�لأعر�ف  ومنع  �لتع�صفي،  و�لطالق  �لقا�رش�ت  وزو�ج 
�لع�صائرية، كالنهوة و�لف�صلية وماي�صمى بجر�ئم �ل�رشف 

اطالق مبادرة ) عدها – حق( للتذكير بحقوق المرأة العراقية
بغداد - عدوية الهاللي 
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