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  عراقيالجتماعي ا�نحو تأسيس المنتدى 

ـــــق لألفكـــــار و  ـــــر حـــــوار ديمقراطـــــي واســـــع وعمي ـــــي يمـــــر بهـــــالمجمـــــل عب  االوضـــــاع الت
العراقيـــــة فــــي حركــــة المنتــــدى االجتمـــــاعي العــــالمي منــــذ تأسيســـــه  ، وتتويجــــا للمســــاهماتبلــــدنا

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

وحقـــــوق  بـــــدأ العدالـــــة االجتماعيـــــةكفضـــــاء مفتـــــوح للحركـــــات والمنظمـــــات واألفـــــراد المـــــؤمنين بم
) 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

  :اعي العراقي الذي نسعى لتأسيسه كما يلياالجتم

  
  :تعريف المنتدى ا�جتماعي العراقي

  
هــــــــو فضـــــــــاء مفتـــــــــوح وواســــــــع للحـــــــــوار الـــــــــديمقراطي لمناقشــــــــة األفكـــــــــار وصـــــــــياغة 

ــــــادل الخبــــــرات وتفاعــــــل الحركــــــات  ــــــةالمقترحــــــات وتب لشــــــبكات والمنظمــــــات غيــــــر وا االجتماعي

ـــــــاألخـــــــرى،  مكّونـــــــات المجتمـــــــع المـــــــدنيالحكوميـــــــة و  ز بالتعدديـــــــة والتنـــــــوع وهـــــــو كـــــــذلك ويتمّي

حكــــــومي ويعمــــــل علــــــى تســــــهيل التفاعــــــل والتشــــــبيك غيــــــر  اوحزبــــــي  اوغيــــــر دينــــــي فعاليــــــة ك

ممركــــــــز مــــــــا بــــــــين المنظمــــــــات والجمعيــــــــات والحركــــــــات الملتزمــــــــة محليــــــــا ودوليــــــــا، واتخــــــــاذ ال
  :شعار ويرفعاإلجراءات الملموسة والمقترحات التي من شأنها بناء عالم آخر، 

  
  "عراق الس�م وحقوق ا�نسان والعدالة ا�جتماعية ..مكنعراق آخر م"
� �

� �

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
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ــــــون او اال ــــــز حســــــب الجــــــنس او الل ــــــدأ المســــــاواة وعــــــدم التميي ــــــي أو الطــــــائفينتمــــــلمب  اء العرق

والعدالـــــة االجتماعيـــــة حقيقـــــة معمـــــول  ،دولـــــة يشـــــيع فيهـــــا مبـــــدأ حريـــــة الفـــــرد والمنفعـــــة العامـــــةو 

  :بها وليس مجرد شعارات للمتاجرة، اذن سيكون بمثابة مشروع مشترك يشارك فيه
 .لعراقيةالحركات االجتماعية ا •

 .المهنية واالتحادات النقابات •

 .منظمات المجتمع المدني •

 .طاء وناشطات من اجل العدالة االجتماعيةنش •
 لمبادرة الدولية للتضامن مع المجتمع المدني العراقيا •

� �

  
  :ا�سباب الموجبة لتأسيس ھذا المنتدى

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

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

  : 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

ــــــول للمشــــــاكل ــــــة، وفــــــي ظــــــل عجــــــز واضــــــح  والتعــــــاون مــــــن أجــــــل ايجــــــاد حل العالق

 .صفحة العنف واإلرهاب التي يدفع العراقيون ثمنها غاليا إلنهاء
فــــــي ظــــــل انتشــــــار البطالــــــة والفقــــــر، وتعــــــاظم مشــــــاكل الخــــــدمات والبنــــــى األساســــــية  .2

 .ومنها الكهرباء والصحة والتعليم، وعدم تكافؤ الفرص

زات ملموســــــة عجــــــز فــــــي تحقيـــــق انجــــــا ، يقابلهـــــاتزايـــــد مســــــتمر فـــــي حجــــــم الموازنــــــة .3

للمــــــــواطن العراقــــــــي وعجــــــــز فــــــــي الوصــــــــول الــــــــى تنميــــــــة حقيقيــــــــة، بســــــــبب األزمــــــــة 
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ـــــــــة  السياســـــــــية والصـــــــــراع علـــــــــى الســـــــــلطة والمـــــــــال والنفـــــــــوذ، والمحاصصـــــــــة الطائفي

 .والفساد االداري والمالي وأمراض ترهل الجهاز الحكومي والبطالة المقنعة

ــــين عمــــل الســــلطات والتشــــكيك باســــتقاللية القضــــاء،  .4 ــــا الكامــــل التــــداخل ب ومــــع ايمانن
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

مـــــــع المواثيـــــــق واالتفاقيـــــــات الدوليـــــــة، ضــــــعف ســـــــيادة القـــــــانون والتشـــــــريعات مقارنــــــة  .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

الثقــــــافي، وأن يكــــــون اعالنــــــا لخيــــــار الدولــــــة المدنيــــــة الديمقراطيــــــة، ونحــــــن هنــــــا واالجتمــــــاعي و 
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 

  .و المرهق الذي نعيشه اليومعلى انجاز خيارات بديلة للسيناري 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

 وكيفيـــــة العـــــراق فـــــي االجتماعيـــــة والحركـــــات المـــــدني 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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 2013العراقي  محاور المقترحة للنقاش في المنتدى ا�جتماعيال
  

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 ــــرأي(الحمــــالت التضــــامنية الدولي ــــة ال ــــة حري ــــاذ ن حمل ــــة انق ــــر، حمل ــــةوالتعبي  هــــر دجل

  ).الشركات األمنية في العراق

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

  .الفالحية والجمعيات المهنية والنقابات العمالية االتحادات: خامسا

  ).االفاقو  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 خ ــــــي المهــــــم وال ــــــي انجــــــاح هــــــذا الحــــــدث العراق دمــــــة للعــــــراق والمســــــاهمة الفاعلــــــة ف

علـــــــــى جميـــــــــع المشـــــــــاركين ان يصـــــــــادقوا علـــــــــى ميثـــــــــاق المنتـــــــــدى االجتمـــــــــاعي  .والعـــــــــراقيين

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

  

  اللجنة التحضيرية للمنتدى االجتماعي العراقي

  2013نيسان                                             
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  :البرنامج

  :2013/9/26ا�ول اليوم 

 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

 الشارع الداخلي للمجمع لجنة رياضة الالعنف كيلومتر 5سباق  2

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

 رئاسة الجامعةمبنى قرب  المنتدى العربي لتطوير التايكواندو عرض للتايكواندو 4

 رئاسة الجامعةمبنى قرب  لجنة رياضة الالعنف لألطفالمرسم  5
 عصرا في المسرح الوطني 6عصرا وينتهي  4عمال المنتدى يبدأ الساعة أتاح الحفل الرسمي الفت

 الجهة المنظمة اسم النشاط ت

 اللجنة التحضيرية والوفود المشاركة كلمات 1

 فرق فنية فلكلورية وغنائية فعاليات فنية 2

 الختام 3
  :2013/9/27اليوم الثاني 

 والقشلةايلول في المركز الثقافي البغدادي  27يوم 

 صباحا 10:45صباحا وتنتهي الساعة  9تبدأ الساعة  الفترة االولى جميع النشاطات في هذه 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 العراقيات شبكة النساء تقرير الظل التفاقية سيداو :ندوة 2

 A3 جماعة حياة بغداد )حياة بغداد(التعريف بمشروع : 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 مشروع قانون العمل الجديد :ندوة 5

 A6 تحالف الشفافية الشفافية في واردات الصناعات االستخراجية :دوةن 6

7 
تفعيل دور النقابات المهنية في  :ندوة

 عراق ديمقراطي
 A7 نقابة ذوي المهن الهندسية

 A5 )وزارة البيئة العراقية(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 واقع المرأة في العراق :ندوة 1

2 
ات الرقمية في توظيف االدو  :ورشة

 الحمالت المجتمعية
 A2 المجتمعي لألعالمالشبكة العراقية 

 A8 مركز المعلومة للبحث والتطوير العدالة االجتماعية في العراق: ندوة 3

4 
البيئة التشريعية وحرية الصحافة  :ندوة

 في العراق
 A4 جمعية الدفاع عن حرية الصحافة

5 
حق الدفاع القانوني في دور  :ندوة

 لتحقيق والمحاكماتا
 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 )ماراثون بغداد(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 عن العدالة االجتماعية ندوة 1

 A2 جمعية نهضة المرأة الزواج المبكر للقاصرات :ةندو  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 الهندسيةنقابة ذوي المهن  االليات الممكنة لحماية حقوق االنسان :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  صات الورشجلسة عامة لمناقشة خال 9
  

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

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

 المكان الجهة المنظمة اسم النشاط ت

1 
والتوزيع العادل  ةالخصخص :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 
اط النقابي في موقف الدولة من النش

 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 لثقافة الديمقراطيةمؤسسة شعوب ل 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  11الفترة الثانية جميع النشاطات في هذه الفترة تبدأ الساعة 

 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 واقع االرامل في العراق :ندوة 3

 A4 مركز المعلومة للبحث والتطوير اية الطفلقانون حم :ورشة 4

5 
توظيف شبكات التواصل  :ورشة

 االجتماعي في العمل المدني
 A9 المجتمعي لألعالمالشبكة العراقية 

 A6 منظمة العدالة والسالم السلم االهلي :ندوة 6

7 
ورشة التعايش السلمي بين القوميات 

 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 والكتاب في العراق لألدباءاالتحاد العام 

 ظهرا 2:30ظهرا وتنتهي الساعة  1تبدأ الساعة  الفترة الثالثة جميع النشاطات في هذه الفترة 

 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 :ندوة 3

4 
العنف كوسيلة للتغيير االجتماعي ال

 والسياسي

جمعية اولياء المعتقلين والمفقودين 

 التونسيين
A4 
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 A5 منظمة هنا الشباب االمية االلكترونية :ندوة 5

 A9  فريق انا ميسان التطوعي  ندوة للتعريف بفريق انا ميسان 6

 A1 جمعية نواب الشباب  شهرزاد والف ليلة سالم  7

 A10 ظهرا 2اللجنة التحضيرية ساعة  اقشة خالصات الورشجلسة عامة لمن 8

  ساحة القشلة –مساء  02.30الفعالية الختامية 

 

  جدول االنشطة المفتوحة

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

 ظهرا 3ساعة صباحا وتنتهي ال 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 يمة ال للفقرخ 7

 B8 الثمن النساء تدفع متى حملة الى/ 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 خيمة المركز الشبابي االجتماعي 14

 B15 حملة انا كنت هنا خيمة 15

 B16 خيمة جمعية نواب الشباب 16
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 B17 خيمة حملة ساهم بطريقتك 17

 B18 خيمة اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي 18

 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 الشوري السريانيخيمة جمعية اور للتضامن مع الشعب الكلداني ا 28

 B29 رسم ابتسامة ألجلخيمة حملة شباب الرشيد  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 يق انا ميسانفر خيمة  42
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 B43 )وزارة البيئة(لناشطين بيئيين  خيمة 43

 B44 خيمة تحالف الشفافية 44

 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 ن االيزيدية وتحالف االقليات العراقيةخيمة رابطة التأخي والتضام 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

 B57  خيمة اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق 57

� �

 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 فيلم نداء عاجل 6
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 جدول العروض المسرحية والسينمائية والغنائية

ايلول في المركز الثقافي البغدادي والقشلة 28يوم   

 الوقت المكان المنظمة الجهة اسم النشاط ت

 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 مسرحية لم الشمل 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 رابطة المرأة العراقية )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  النسوي منتدى التسامي معرض فوتوغراف حول واقع الخدمات 4

 B جمعية اشوربانيبال الثقافية 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
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 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 شكيليمعرض للفن الت 15

 B فنانينمجموعة  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

  :ريةاعضاء اللجنة التحضي

  نساء من اجل السالم

  شبكة النساء العراقيات
  منظمة تموز للتنمية االجتماعية

  المسلة لتنمية الموارد البشرية  جماعة ال عنف

  مركز معلومة للبحث والتطوير  منظمة تمكين الشباب

  جمعية االمل العراقية  المجلس العراقي للسلم والتضامن

  قابات عمال النفطاتحاد ن  االتحاد العام لنقابات العمال

  مؤسسة مدارك  جمعية الدفاع عن حرية الصحافة

  نقابة ذوي المهن الهندسية  رابطة التآخي والتضامن االيزيدية

  منظمة افق للتنمية البشرية  شبكة المستقبل الديمقراطي

  معهد صحافة الحرب والسالم  الشبكة العراقية لإلعالم المجتمعي

  جمعية اشوربانيبال
  ياندن للنشاطاتمنظمة كه 

  الديمقراطية وحقوق االنسانية
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  :الداعمين المحليين

  وزارة البيئة  محافظة بغداد

  المركز الثقافي البغدادي والقشلة  جامعة بغداد

  وزارة السياحة  وزارة الثقافة

  فندق بغداد الدولي  منتج سفين السياحي
  

  :الداعمين الدوليين

مبادرة التضامن مع المجتمع المدني 

 (ICSSI)لعراقيا
  مؤسسة كاريبو

  مؤسسة فريدريش ايبرت
المعهد الدولي لنشاط الالعنف الفعال في 

   (NOVAC)اسبانيا

    االجتماعي لتضامنل برشلونة -  برشلونة مجلس

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

  (SAV)منظمة رياضة الالعنف االيطالية  مؤسسة المساعدة الدولية
 

نش9999اطات المنت9999دى، وس9999اھم ف9999ي  تفاع9999ل م9999عللجن9999ة التحض9999يرية جمي9999ع م9999ن كم9999ا تش9999كر ا
  .تسھيل مھمتھا في التحضير لھذا الحدث المدني الكبير
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Towards establishing an Iraqi Social Forum 

 
Iraqis have participated in the activities of the World Social Forum since its founding 
in Brazil in 2001. Now Iraqi social justice groups wish to promote a deep democratic 
discussion about what is happening in Iraq today. Iraqi civil society groups have 
agreed to work on establishing the Iraqi Social Forum as an open space for 
individuals, groups, organizations and those who believe in the principles of social 
justice and human rights including political, civil, social, economic, and cultural 
rights. After many meetings, a preparatory committee was formed and agreed on a 
charter for the Iraqi Social Forum. The committee has drawn a road map towards its 
start, and has defined a vision: 
 
The Iraqi Social Forum definition:  
The forum is an open space for democratic conversations, to discuss ideas, formulate 
suggestions, and exchange experiences. In addition it is a space for interaction among 
social movements and networks, NGOs, and other members of civil society.  
 
with the Forum features multiplicity and diversity; it is also a non-religious, non-
partisan and non-governmental activity. It works to facilitate non-centralized 
interaction and engagement with organizations, societies and movements locally as 
well as internationally, considering proposals and taking actions and in order to build 
a more just and democratic world.  
 
Our slogan:  
“Another Iraq is possible...An Iraq of peace, human rights & social justice”  
The participants are all those who work for Iraq to be a ‘civil state’ with a clear and 
unambiguous identity, a country that guarantees pluralism, freedom of religion, 
thought, belief, where the principles of equality and non-discrimination by gender, 
color, ethnicity or sect are respected by all. A country where the principles of 
individual freedom, public benefits and social justice are not just slogans for trade but 
are supported by real actions. This forum will serve as a joint project between: 

● Iraqi Social Movements. 

● Trade Unions and Professional Associations. 

● Civil Society Organizations. 

● Social Justice Activists. 

● The Iraqi Civil Society Solidarity Initiative.  
 
The reasons behind the Forum’s establishment: 
Recent world developments have greatly affected Iraq, its citizens, and all the people 
of the region: the global economic crisis and its repercussions, the Arab spring 
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witnessed by the Arab countries. In addition, we can identify regional challenges 
including water problems, and border security.  
 
Moreover, these factors also contribute to current challenges in Iraq:  
1. The political crisis and the confusion in the identity of the Iraqi state. In the current 
moment, which is dominated by disputes for power, not enough attention is paid to 
dialogue, building partnerships, and fostering cooperation in order to find solutions to 
Iraq’s lingering problems. There is a clear inability to end the page of violence and 
terrorism that Iraqis pay dearly for. 
2. Increasing poverty and unemployment, unequal access to opportunities, poor 
infrastructure, and a lack of provision of social services such as electricity, medical 
care and education. 
3. The continuous increase in the budget, offset by a deficit in establishing concrete 
achievements for Iraqi citizens, the inability to support real development, due to the 
political crisis and the struggle for power and money, as well as sectarianism, financial 
and administrative corruption, of the governmental body and with the huge problem of 
unemployment. 
4. Overlapping legal authorities and the questionable independence of the judiciary. 
We have faith in the rule of law, separation of executive ,legislative and judiciary 
powers  and deep respect for international standards concerning justice and fair trials.  
 
5. Weakness in enforcing the rule of law, as well as international conventions, treaties, 
and agreements, and continuing violations of human rights, especially freedom of the  
press and freedom of expression. 
 
In light of the above, we strive for the Iraqi Social forum to give a strong impetus to 
civil society mobilization, in order to reform the political, economic, social and 
cultural development, and to promote a vision of a democratic, civil state. We are here 
not to declare a network or alliance, but rather to provide an open space for discussion 
and dialogue among those who share our values and concepts. We are here to 
contribute, collaboratively and horizontally, to work on the realization of alternative 
options for the weary scenario in which we live today. 
 
Proposed topics for discussion at the Iraqi Social Forum 2013:   
We believe that the current problems Iraq is facing that are deemed significant to be 
discussed in the upcoming Iraqi Social Forum are:  
 
First: Building a civic, democratic country. 
Second: International Solidarity campaigns, including: (Freedom of Speech 
campaign, Save the Tigris campaign and the Iraqi Marshes campaign, and campaigns 
to control Private Military Companies). 
Third: Iraq's minorities and the nationalism problems. 
Fourth: Equitable distribution of wealth and social justice.  
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Fifth: Labor unions, trade unions and peasant associations. 
Sixth: Women, youth, and childhood (challenges, solutions and prospects).  
Seventh: Economic, social, and cultural issues.  
Eighth: Nonviolence as a way of social, cultural, and economical change in Iraq. 
 
Therefore, and on behalf of the Preparatory Committee of the Iraqi Social Forum we 
invite you to participate and contribute effectively to the success of this Iraqi event 
which serves all Iraqi citizens. All participants in the Iraqi Social Forum should 
endorse the Charter of Principles of the World Social Forum, drafted and approved in 
Brazil in 2001. 
 
Iraqi Social Forum Preparatory Committee    

 

ISF Activities Table 

26th/09/2013 Baghdad University- Jadryah Compound 

Activities of this period 09.00 am-12.00 pm 

Place Organizing Body Name of Activity Seq 

Internal str. Of 
Compound 

Non-violence Sport 
Committee 

10 Km Race 1 

Internal str. Of 
Compound 

Non-violence Sport 
Committee 

5 Km Race 2 

Near Presidency 
University Building 

Iraqi Photo Center 
Photo Gallery of 
Non-Violence 

sport 
3 

Near Presidency 
University Building 

Taekwondo 
Development Arabic 

Forum 

Taekwondo 
demonstration 

4 

Near Presidency 
University Building 

Non-violence Sport 
Committee 

Free Drawing for 
Children 

5 

Official Opening Ceremony of the ISF 04.00- 06.00 pm at the National Theater 

Organizing Body Name of Activity 
 

Preparatory committee and Participant 
Delegations 

Speeches 1 

Musical and Folklore Bands 
A variety of art 

Activities 
2 

Conclusion 3 
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27th/09/2013 At Baghdad Cultural Center & Qushllah 

First Period of Activities 09.00 am-10.45 am 

Place Organizing Body Name of Activity Seq 

A1 
The People of Iraq 

Campaign to Save Tigris 

Water Crisis between Iraq and 
Neighboring Countries: 
 The Ilisu dam, Exploring 
Legal Strategies in Iraq and 
Elsewhere 

1 

A2 Iraqi Women Network 
Shadow report to CEDAW- 

Symposium 
2 

A3 Baghdad Life Group 
Introducing (Baghdad Life) 

Project- Symposium 
3 

A9 

Brotherhood and Solidarity 
Association of Yezidi and 

the Alliance of Iraqi 
minorities 

Protection & Enhancement of 
Minority Rights In Iraq- 

Symposium 
4 

A8 
General Federation of 

Trade Unions- Iraq 
The Project of the New Law of 

Labor- Symposium 
5 

A6 Transparency Coalition 
Extractive Industries Incomes- 

Symposium 
6 

A7 
Engineering Professions 

Syndicate 

Activating the role of trade 
unions in a democratic Iraq- 

Symposium 
7 

A5 Environment activists 
The South of Iraq marshes- 

Symposium 
8 

A4 
Iraq Civil society Solidarity 

Initiative 
Global campaigns for peace 

and nonviolence- Symposium 
9 

Second Period of Activities 11.00 am-12.45 pm 

Place Organizing Body Name of Activity Seq 

A1 Women for Peace Org. 
Women In Iraq Reality- 

Symposium 
1 

A2 Social Media Iraqi Network 
Employment Digital Tools in 

Community Campaigns- 
Symposium 

2 

A8 
Information Center for 

Social Development 

Social Justice in Iraq- 
Symposium 3 
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A4 
The Defense of Journalism 

Freedoms Association 

Legislative environment and 

freedom of the press in Iraq 

Symposium 
4 

A5 Our Cultural House Forum 
The legal rights of Defense in 

Detention Centers- 
Symposium 

5 

A6 Non-violence Group 
Non- Violence as Means to 
Solve Disputes- Symposium 

6 

A7 
The Iraqi National 

Organization for Human 
Rights 

Constitutional rights of 
Citizens- Symposium 

7 

A3 
Italian Association for 
Against violence Sport 

Introducing (Baghdad 
Marathon) Project- 

Symposium 
8 

A9 
Non-Governmental 

Organizations Council in 
Salah Alddin 

Road to Democracy- 
Symposium 

9 

Third Period of Activities 01.00 pm-03.00 pm 

Place Organizing Body Name of Activity Seq 

A8 
Towers of Humanity 

Foundation for 
Development 

Social Justice-Symposium  1 

A2 
Women Renaissance 

Society 
Early Mariages of Female 

Minors 
2 

A3 
Women and Future Iraqi 

Organization 
Legal Addressing for Violence 

Against Women 
3 

A6 Iraqi Minorities Council 
Minorities In Iraq- Rights & 

Reality- Symposium 
4 

A7 
Engineering Professions 

Syndicate 

The Available Mechanisms to 
Protect Human Rights- 

Symposium 
5 

A4 
National Vocational 
Section / Teachers 

Syndicate 

Trade union rights and 
freedoms- Workshop 

6 
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A5 
General Union of authors 

and writers in Iraq 

Criticism Research of the 
Movement of Iraqi Narrative 
and its Relationship to Arabic 
and International Narrative-

Session 

7 

A1 Perceptions Foundation 
Deputies Observatory- 

Symposium 
8 

A10 Plenary 
Preparatory Committee 

02.00pm 
9 

28th/09/2013 At Baghdad Cultural Center & Qushllah 

First Period of Activities 09.00 am-10.45 am 

Place Organizing Body Name of Activity Seq 

A1 
National Association to 
Defend Human Rights 

Privatization and Fair 
Distribution of Wealth- 

Symposium 
1 

A2 
Lanterns Association to 

Combat Violence Against 
Women 

The Reality of Women & 
children in Countryside- 

Symposium 
2 

A3 
Tammuz Organization for 

Social Development 

Youth and Their Role in 
Building a Democratic Estate- 

Symposium 
3 

A4 
Engineering Professions 

Syndicate 
State Attitude towards unions’ 

activity in Iraq after 2003 
4 

A5 
National Vocational 
Section / Teachers 

Syndicate 

School Violence, Reasons & 
treatment- workshop 

5 

A6 
Democratic Youth 

Federation 
Iraqi Youth Reality 

Symposium 
6 

A7 
The Peoples Foundation for 

the culture of democracy 

The citizen's role to enhance 
accountability and 

transparency 
7 

A8 
Individual activity – Dr. 

Abdul Wahid Philly 
History and geography of Faili 

Kurds- Lecture 
8 

A9 
Safa Institute for the Care 

of Autism Patients 
How to Help Autistic Patients- 

Symposium 
9 

Second Period of Activities 11.00 am-12.45 pm 

Place Organizing Body Name of Activity Seq 
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A1 
Peace and Solidarity 

Council 
Civil & Social peace- 

Symposium 
1 

A2 
Youth are Coming 

Federation for voluntary 
work 

Youth and Their Role in 
Change 

2 

A3 Women for Peace Org. 
Widows Reality in Iraq- 

Workshop 
3 

A4 
Information Center for 
Social Development 

Child Protection Code- 
Symposium 

4 

A9 Social Media Iraqi Network 
Employment social Networks 
in Civil Activity- Workshop 

5 

A6 Justice & Peace Org. Civil peace- Symposium 6 

A7 

Ur Association of 
Solidarity with the of the 
Assyrian Chaldean Syriac 

people 

Peaceful coexistence between 
religions and nationalities in 

Iraq- Workshop 
7 

A8 
Justice Center to support 

marginalized groups in Iraq 
Disputed & peace building- 

Workshop 
8 

A5 
General Union of authors 

and writers in Iraq 

Issues of Contemporary Iraqi 
Criticism and Literary 
Phenomena- Session 

9 

Third Period of Activities 01.00 am-02.30 pm 

Place Organizing Body Name of Activity Seq 

A6 
Individual Activity -Annas 

Murshid 
Because We are Civilization 1 

A2 
Individual Activity- Ali 

Tariq Jasim 
Hatred Speech- Symposium 2 

A3 Alalak Childhood Org. 
Women Rights in Heavenly 

Religions Symposium 
3 

A4 
Parents of Detainees & 

Missing Tunisian Persons 
Association 

Non- Violence as Means to 
Socio- Political change- 

Symposium 
4 

A5 This is Youth Org. E-Illiteracy- Symposium 5 

A1 
Youth Congress 

Association 
Youth Congress Association-

Symposium 
6 

A10 Preparatory Committee Plenary 7 



 

24 

Closing ceremony 02.30 pm-03.00 pm in the Open Space 

Open Activities That are Continuous for 27th-28th/09/2013 

All Activities 09.00 am- 03.00 pm 

Place Name of Activity Seq 

B1 Youth Against Harassment Tent 1 

B2 Women for Peace Org. Tent 2 

B3 Assal Humanitarian Org. Tent 3 

B4 We Begin With Hygiene Campaign Tent 4 

B5 Iraqi Child Library- Iraqi women League tent 5 

B6 Universe Foundation For Human Development Tent 6 

B7 No for Poverty Tent 7 

B8 Iraqi Women League Tent - For How Long Women Have to Pay 8 

B9 Help To Overcome (H2O) tent 9 

B10 Communication & Fraternity Org. Tent 10 

B11 Tammuz Organization for Social Development Tent 11 

B12 Cooperation Charity _Iraq Builders Tent 12 

B13 1000 ID Campaign Tent 13 

B14 Social Youth Center Tent 14 

B15 Assal Humanitarian Org. Tent 15 

B16 Youth Congress Association Tent 16 

B17 Contribute Your Way Campaign Tent 17 

B18 Iraqi Democratic Youth federation Tent 18 

B19 Iraqi Cultural Day Tent 19 

B20 Iraq Without Poverty is Possible Tent 20 

B21 Window to Poverty & Marginalization Association Tent 21 

B22 Window to Poverty & Marginalization Association Tent 22 

B23 Rafidain Youth Renaissance Tent 23 

B24 Peace Flowers Tent 24 

B25 Today's Youth Tent 25 

B26 Women on Top Tent 26 

B27 White Emblem Tent 27 

B28 Ur Association of Solidarity with the of the Assyrian 28 
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Chaldean Syriac people Tent 

B29 Al Rasheed Youth for a Smile Campaign Tent 29 

B30 National Center for Volunteer Work 30 

B31 For One Iraq We Work Tent 31 

B32 Future Youth Tent 32 

B33 Amend the Law Of Journalists Campaign Tent 33 

B34 Environment Ambassadors Tent 34 

B35 I am Iraqi I Read Tent 35 

B36 Sutoor Library Tent 36 

B37 Know your Right Tent 36 

B38 Almutanabi Str. Facebook Page Tent 38 

B39 Civil Campaign to Support Cancer Patients Tent 39 

B40 Democratic Students Tent 40 

B41 
Ur Association of Solidarity with the of the Assyrian 

Chaldean Syriac people 
41 

B42 Civilized Dialogue Tent 42 

B43  Environmental Activists Tent 43 

B44 Transparency Coalition 44 

B45 
Iraqi Council for Peace & Solidarity - No to Sectarianism 

Campaign Tent 
45 

B46 Save Tigris & The Iraqi Marshes Campaign Tent 46 

B47 Nature Iraq Tent 47 

B48 
Brotherhood and Solidarity Association of Yezidi and the 

Alliance of Iraqi minorities Tent 
48 

B49 Historical Library Tent 49 

B50 1000 ID Campaign Tent 50 

B51 Iraqi Industries/ Eng. Furat Abu Maryum 51 

B52 Magician Tent 52 

B53 Dunia For Accessories and Hand Made Ornaments Tent 53 

B54 Power Shift-Iraq Tent 54 

B55 Poor Cry Tent 55 

B56 Tha'er Ale'esami Printing and Publishing Foundation 56 

B57 General Union for Iraqi Students – Tent 57 
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Theater, Films, And musicals 

 
27th/09/2013 At Baghdad Cultural Center & Qushllah 

 الوقت
Plac

e 
Organizing Body Name of Activity 

N
o. 

10.00 am A10 Nenorta Art Group I Want to Live- Play 1 

11.00 am A10 
Future Makers for 

Human Rights Org. 
Youth Role Now- Play 2 

11.45 am A10 Almahabba Radio Operetta Land of Blackness 3 

12.45 pm A10 Almahabba Radio 
Protect Us From the Risks 

of War- Anthem 
4 

12.30 pm A10 
Iraq Reconstruction and 

Development 
Foundation 

I am The Iraqi Child- Play 5 

01.15 pm A10 
Fine Arts Institution- 

Haider Alkhazragi 
Urgent Call- film 6 

 
Theater, Films, And musicals 

 
28th/09/2013 At Baghdad Cultural Center & Qushllah 

 الوقت
Plac

e 
Organizing Body Name of Activity 

N
o. 

10:00 
 ص

A10 
Iraqi Democratic Youth 

federation 
The crazy – Play 1 

10:30 
 ص

A10 
Our Cultural House 

Forum 
Alturath Iraqi Group 2 

11:00 
 ص

A10 Akmaar cultural Org. 
The Happiest of the Happy- 

Play 
3 

 A10 Balah Jo Theater Group Faili Kurds Tragedy-Play 4 م 12:15

 A10 م 01:00
Tammuz Org. For Social 

Development 
The Wild Fish- Play 5 

 A10 م 01:30
Iraq Reconstruction and 

Development 
Foundation 

Reunion- Play 6 

  

Art and Photographic Galleries 
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27th-28th/09/2013 At Baghdad Cultural Center & Qushllah 

Place Organizing Body Name of Activity No. 

B Iraqi Women League 
Bright in Our Country Sky 

(Photo Gallery) 
1 

B Nenorta Art Group 
Antiquity directory Photo 

Gallery 
2 

B Nenorta Art Group Fine Art Gallery 3 

B Tasami Women's Forum Photo Gallery - Service Reality 4 

B 
Ashoor Panipal Cultural 

Association 
Photo Gallery Assyrian Heritage 5 

B 
Youth are Coming 

Federation 
Photo Gallery 6 

B 
Engineering Professions 

Syndicate 
Photo Gallery 7 

B 
Baghdad Marathon 

Preparatory Committee 
Non-Violence Sport Photo 

Gallery 
8 

B 
Iraq Reconstruction and 

Development Foundation 
Photo Gallery 9 

B Iraqi Caricature House Non-Violence Gallery 10 

B I was here campaign Photo Gallery 11 

B Fahad Alsigur Fine Art Gallery 12 

B 
General Union of 
Students- Mesan 

Photo Gallery 13 

B 
Goodness Humanitarian 

Org. 
Fine Art Gallery 14 

B Wissam Alfurati Fine Art Gallery 15 

B Group of Artists 
Gallery of Fine Art, sculpture, 

painting on glass 
16 

B 
Our Cultural House 

Forum 
Fine Art Gallery 17 

  

 
 There will be activities as a part of the extended forum held abroad and live-
streamed to Baghdad 
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Preparatory committee members: 
Women for Peace Tammuz Org. for Social Development 

Non- violence Group 
AL Masalah Org. for Human Resources 

Development 
Kurdistan Youth Empowerment 

Org. 
Information Center for Research & 

Development 
Iraqi Council for Peace & 

Solidarity (ICPS) 
Al-Amal Association 

General Federation of Iraqi 
Workers 

Iraqi Federation of Oil Unions 

Press Freedom Advocacy 
Association In Iraq 

Madarik for Studding Mechanisms of 
Conceptual Promotion 

Azidi Solidarity & Fraternity 
League 

Engineering Professions Union 

Future Network Ufoq Organization 
Iraqi Network for Social Media  War & Peace Reporting Institution 

Assyria Association BANIPAL 
Gaynden Organization for Activities of 

Democracy & human rights 
 
 
Local supports: 

Baghdad governorate Ministry of environment 
Baghdad university  The Baghdadi Cultural Center & Al-Qushlah 

Cultural affairs ministry  Tourism ministry  
Safeen motel International Baghdad hotel 

 
 
International supporters:  

Iraqi Civil Society Solidarity 
Initiative (ICSSI) 

Karibo Foundation   

Friedrich Ebert foundation  
International Institute for Nonviolent 

Action (NOVACT, Spain) 

 
The Council of Barcelona - Barcelona 

Solidaria 

Un ponte per... (UPP, Italy) 
International Babil assembly for 

translation  
Fondation Assistance Internationale Sports Against Violence (SAV, Italy) 
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The preparatory committee would like to thank all of whom were interested in 
the activities of the Forum, and helped out in accomplishing our mission, 
preparing for this big civil event. 
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 خارطة االنشطة


