
حقوق وسالم, شعار املنتدى االجتماعي العراقي ف موسمه الثالث 

ورش مـنـظـمـة ذاتـيـاً , مـارثـون بـغـداد لـلـسـالم, وجتـمـع لـعـدد مـهـم مـن مـسـارات الـعـمـل االجـتـمـاعـي املـدنـي, وانـشـطـة ثـقـافـيـة وفـنـيـة مـفـتـوحـة, هـذا مـا سـيـتـضـمـنـه 
املوسم الثالث للمنتدى االجتماعي العراقي ف الفترة املمتدة بي  ٢٢-٢٤ أيلول ٢٠١٦ ف قلب بغداد. 

مـنـذ اسـابـيـع تـسـتـعـد املـنـظـمـات والـنـشـطـاء والـفـاعـلـي واملـهـتـمـي  ف مـخـتـلـف مـسـارات املـنـتـدى االجـتـمـاعـي الـعـراقـي, لـعـقـد مـوسـمـه الـثـالـث, الـعـنـوان األسـاسـي لـهـذا 
املـوسـم "حـقـوق وسـالم." ونـتـطـلـع إلـى مـشـاركـة مـدنـيـة واسـعـة مـحـلـيـة ودولـيـة, بـعـدمـا شـارك ف املـوسـم املـاضـي أكـثـر مـن 3000 شـخـص وسـاهـمـوا ف تـنـظـيـم أكـثـر 

من 200 نشاط مختلف. 
نـدعـوكـم الن تـكـونـوا جـزء مـن اكـبـر حـدث اجـتـمـاعـي عـراقـي يـنـظـم ذاتـيـا مـن قـبـل اجملـتـمـع املـدنـي. املـنـتـدى االجـتـمـاعـي الـعـراقـي هـو اكـبـر مـنـتـدى 
اجـتـمـاعـي ف الـشـرق االوسـط وثـانـي مـنـتـدى اجـتـمـاعـي عـربـي بـعـد املـنـتـدى املـغـربـي وجـزء مـن املـنـتـدى االجـتـمـاعـي الـعـاملـي الـتـي انـطـلـقـت انـشـطـتـه 

منذ عام ٢٠٠١.  

محاور و برنامج املوسم الثالث 

 

برنامج الموسم الثالثمسارات  املوسم الثالث

 ١- مسار انقاذ نهر دجلة وملف املياه والبيئة 
في العراق 

٢- مسار الحقوق االجتماعية واالقتصادية 

٣- مسار حقوق املراة واملساواة 

٤- مسار الالعنف وبناء السالم والحركة 
االحتجاجية في العراق 

٥- مسار حقوق االنسان وحرية التعبير

 اخلميس ٢٢ أيلول 

منتدى املسرح –بغداد –
شارع منتدى املسرح –
بغداد –شارع الرسيد-

السنك

 سيشهد تنظيم  االفتتاح و الورش املنظمة ذاتيا : كل 
املنظمات والفعاليات التي ستقبل ف املنتدى ستعقد 

ورش وندوات حوارية واجتماعات حول عملها هذ 
اليوم, 

يبدا التسجيل ساعة ١٠ صباحاً

اجلمعة ٢٣ أيلول 

منتدى املسرح –بغداد –
شارع الرسيد-السنك

 جتمع مسارات املنتدى اخملتلفة , 
 ونشاط موسيقي 

السبت ٢٤ أيلول 

حدائق ابو نواس –بغداد 
مجاور متثال شهرزاد 

وشهريار 

مارثون بغداد و أالنشطة الفنية والثقافية املفتوحة وحفل 
اخلتام

	 سيتم االعالن عن البرنامج التفصيلي للمنتدى ف وقت الحق



للمساهمة من داخل العراق  

املنتدى حدث مفتوح لكل من يشاركنا قيمنا ومبادئنا التي يتضمنها ميثاق املنتدى ,  
- للحضور واملشاركة ف املنتدى بشكل عام لن حتتاج الى تسجيل, 

لـتـسـجـيـل ورشـة مـنـظـمـة ذاتـيـاً : لـتـسـجـيـل أنـشـطـتـكـم وفـعـالـيـاتـكـم الـتـي تـرغـبـون بـتـنـفـيـذهـا بـشـكـل ذاتـي خـالل هـذا ملـوسـم سـجـل هـنـا  بـعـد الـتـسـجـيـل سـيـتـم -
االتصال بكم وعقد لقاءات ملناقشة تنظيم انشطتكم  تابعوا اعالناتنا على صفحتنا على الفيسبووك  وعلى موقعنا االلكتروني  

للتسجيل ضمن مارثون بغداد للسالم - تابعوا صفحة املارثون وفيها ستعلن اماكن ومواعيد التسجيل- يبدا التسجيل من يوم ١أيلول. -
- للمساهمة ف جتمع املسارات احملددة لهذا املوسم -يجب ان تكون احد منفذي الورش الذاتية اعاله ومنخرط ف اعمال احد املسارت اخلاصة باملنتدى 

واملوضحة ف هذه الدعوة, ملعوملات اكثر عن جتمع املسارات اكتب لنا ف سكرتارية املنتدى. 

مساهمة الدوليي وملساهمي من خارج العراق  

- هذا املوسم ايضا, ستكون هنالك مشاركة دولية, وستقوم مبادرة التضامن مع اجملتمع املدني العراقي بتنسيق مساهمات الدوليي.  
مازالت التاشيرة متثل عائق اما مساهمة كبيرة من املتضامني الدوليي مع العراق ولهذا قرر املنتدى اطالق حملة قريبا وسيتم اشراككم بها. 

- للراغبات والراغبي باملساهمة ف املنتدى االجتماعي العراقي عن طريق املساهمة املباشرة ف بغداد , ندعوكم لكتابة رسالة مختصرة عنكم وعن دافع 
  icssi.project@gmail.com :املشاركة للعنوان التالي

املنتدى املوسع - املساهمة عن بعد  
  

- ميكنكم املساهمة ف املنتدى االجتماعي العراقي املوسع عن طريق تنظيم انشطة مالئمة مع ميثاق  املنتدى العاملي وموضوعة التضامن مع العراق, ف اي 
بلد ومدينة ف العالم ,  وميكنكم ان ترسلوا لنا الصور واالخبار لوضعها ضمن خارطة انشطة املنتدى املوسع. 

- كما ميكنكم املساهمة عن طريق االنترنت ف متابعة واالنخراط ف انشطة املوسم الثالث, لترتيب اتصال عن بعد اكتب للعنوان التالي: 
   icssi.project@gmail.com

ملاذا املنتدى االجتماعي العراقي  

ف ظـل الـظـروف الـصـعـبـة الـتـي يـعـيـشـهـاالـعـراق واحلـرب عـلـى  تـنـظـيـم (داعـش) اإلرهـابـي, ومـا تـرتـب عـلـيـهـا مـن نـزوح مـاليـي الـعـراقـيـي, وتـضـرر عـدد كـبـيـر مـن 
مـدنـنـا. وبـسـبـب األزمـة الـسـيـاسـيـة املـسـتـمـرة الـتـي ولـدهـا نـظـام احملـاصـصـة الـطـائـفـي واسـتـمـرار عـدم االسـتـقـرار األمـنـي, وغـيـاب اخلـدمـات والـعـدالـة االجـتـمـاعـيـة, 
نـحـن بـحـاجـة لـتـوحـيـد جـهـود اجملـتـمـع املـدنـي واطـالق طـاقـات الـشـبـاب مبـخـتـلـف فـئـاتـهـم العـادة بـنـاء الـسـالم واالسـتـقـرار ف عـراقـنـا الـعـزيـز. نـشـاط املـنـتـدى خـالل 
الـعـام احلـالـي والـسـابـق, ركـز عـلـى تـنـظـيـم فـعـالـيـات مـخـتـلـفـة لـبـث قـيـم التـعـايـش والـسـالم والـالعـنـف, وكـذلـك دعـم الـعـراقـيـي ف حـراكـهـم االحـتـجـاجـي الـسـلـمـي, 
وحتـقـيـق الـعـدالـة االجـتـمـاعـيـة, واحلـفـاظ عـلـى حـقـوق اإلنـسـان. املـوسـم الـثـالـث هـو مـنـصـة مـجـتـمـعـيـة لـلـتـنـظـيـم وصـنـاعـة الـبـديـل وبـالـتـالـي صـنـاعـة االمـل بـعـراق اخـر 
ممـكـن. هـو فـرصـة جـديـدة لـلـتـنـظـيـم والـتـنـسـيـق والـعـمـل املـشـتـرك, لـيـسـتـمـر املـنـتـدى االجـتـمـاعـي الـعـراقـي فـضـاء مـفـتـوح وواسـع لـلـحـوار الـدميـقـراطـي ملـنـاقـشـة األفـكـار 

وصياغة املقترحات وتبادل اخلبرات وتفاعل احلركات االجتماعية والشبكات واملنظمات غير احلكومية ومكوّنات اجملتمع املدني األخرى. 
نـحـن فـعـالـيـة غـيـر ديـنـيـة او حـزبـيـة او حـكـومـيـة نـتـمـيّـز بـالـتـعـدديـة والـتـنـوع. نـعـمـل عـلـى تـسـهـيـل الـتـفـاعـل والـتـشـبـيـك غـيـر املـمـركـز مـا بـي املـنـظـمـات واجلـمـعـيـات 

واحلركات امللتزمة محليا ودوليا, معكم نعمل على بناء افكار ومقترحات لتحقيق خطوات ملوسة من شأنها بناء عراق اخر جزء من عالم آخر ممكن! 

ملعلومات اكثر والي استفسار خاص باملوسم الثالث او بانشطة املنتدى  
org.info@iraqsf    : اكتبو للعنوان التالي

http://iraqsf.org/?page_id=233
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScO8q7hi76OPmVF9XychsAntb7qlQITxpMkaoLG8JIIrolA7w/viewform
https://www.facebook.com/iraqisocialforum/
http://iraqsf.org
https://www.facebook.com/marathonbaghdad/
mailto:icssi.project@gmail.com
mailto:icssi.project@gmail.com

