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صندوق المبادرات المجتمعية

التقرير السنوي لمبادرة 

ـــكـيــن تــ
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الــرؤيــة

الــــــدور

الرسالة

ــاهمة  ــتراتيجية للمس ــاريع االس ــم المش ــي ودع ــع العراق ــن المجتم تمكي
ــباب . ــة الش ــتدامة ونهض ــة المس ــداف التنمي ــق أه ــي تحقي ف

تعزيــز الــدور المجتمعــي للقطــاع المصرفــي وإنعــاش الوضــع االجتماعي 
واالقتصــادي، وتعزيــز قــدرات العاطليــن عــن العمــل وتنميتهــا وتفعيل 

دور حواضــن األعمال.

االســتراتيجية  المشــاريع  ودعــم  وتمكينــه  العراقــي  المجتمــع  تطويــــر 
اإلنســانية وتشــجيع قطاعات الشــباب وتمكين المرأة، ودعم المؤسســات 

ــكل. ــل ش ــم بأفض ــراد ألداء وظائفه ــة واألف ــة والخاص العام
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مجلس إدارة الصندوق

يــرأس مجلــس إدارة صنــدوق المبــادرات المجتمعيــة »تمكيــن« معالــي محافــظ البنــك المركــزي 
المركــزي،  البنــك  محافــظ  نائــب  عضويتــه:  فــي  ويضــم  غالــب  مصطفــى  األســتاذ  العراقــي 
ــر الحكوميــة فــي األمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء، والُمديّريــن  ومديــر عــام دائــرة المنظمــات غي
العاميــن لدائرتــي التدقيــق الداخلــي ومركــز الدراســات المصرفيــة فــي البنــك المركــزي، ورئيــس 
المــدراء وأحــد  المصــارف  لرابطــة  التنفيــذي  والمديــر  العراقيــة  الخاصــة  المصــارف  رابطــة 
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منهــا:  عــدة  مهــام  تحقيــق  بهــدف  شــهريًا  الصنــدوق  إدارة  للمصارف،وتجتمــع  المفوضيــن 
رســم السياســات العامــة للصنــدوق، والموافقــة علــى الطلبــات المقدمــة إليــه، وإقــرار اللوائــح 
اإلداريــة والماليــة والفنيــة التــي تســير عمــل الصنــدوق، والموافقــة علــى تمويــل المشــاريع 
المعتمــدة مــن الصنــدوق وغيرهــا، فضــًا عــن المهــام التــي تكفــل تحقيــق أهــداف الصنــدوق.
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مــن أهــداف البنــك  المركــزي العراقــي االقتصاديــة والمجتمعيــة األساســية  الــواردة فــي  قانونــه 
رقــم 56 لســنة 2004، تحقيــق االســتقرار االقتصــادي وتعزيــز التنميــة المســتدامة، مــن خــال دعــم 
أبنــاء المجتمــع اقتصاديــًا وإنســانيًا وثقافيــًا، عبــر المبــادرات والنشــاطات والفعاليات التــي يقدمها 
البنــك المركــزي والمصــارف والجهــات الســاندة األخــرى. لذلــك تأســس صنــدوق  المبــادرات 

المجتمعيــة )تمكيــن(  فــي تشــرين الثانــي2017  بهــدف تجســيد األهــداف أعــاه وتحقيقهــا. 
وفــي ظــل األوضــاع االقتصاديــة والتحديــات والتداعيات  التي شــهدتها الباد في عــام 2020 و2021  
ــة  ــت الحاج ــا، أصبح ــة كورون ــار جائح ــاتها وانتش ــط وانعكاس ــعار النف ــوط أس ــرات هب ــبب تأثي بس
ملحــة لتطويــر  فعاليــات صنــدوق تمكيــن وتمويــل المشــاريع المجتمعيــة ذات المــردود التنمــوي 
واإلنســاني والثقافــي والتراثــي والعمرانــي. لذلــك رافقــت مبــادرة صنــدوق تمكيــن، مبــادرات البنك 

المركــزي التمويليــة لتحفيــز االقتصــاد وتحقيــق االســتقرار االقتصــادي والمجتمعــي. 

كلمة معالي 
محافظ البنك المركزي
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حقــق الصنــدوق خــال عــام 2021 نتائج بارزة وشــاخصة 
مــن حيــث مجمــوع المبالــغ التــي تــم تمويلهــا وعــدد 

ونوعيــة المشــاريع التــي تــم شــمولها .
ل صنــدوق المبــادرات المجتمعيــة »تمكيــن« عبــر  وُيَمــوَّ
اشــتراكات مــن المصــارف الخاصــة العراقيــة،  وبعــض 
المؤسســات الماليــة غيــر المصرفيــة  وتــودع تلــك 
األمــوال فــي حســاب مســتقل داخــل البنــك المركــزي 
العراقــي، وتصــرف بإيعــاز مــن مجلــس إدارة المبــادرة.
فــي  »تمكيــن«  المبــادرات  صنــدوق  أهميــة  وتبــرز 

خــال: مــن  المجتمــع  دعــم  إلــى  ســعيه 
إنعــاش الوضــع االجتــــماعي واالقــتـــــصادي، تشــغيل 
ودعــم  والشــباب  المــرأة  تمكيــن  العاملــة،  األيــدي 
الحــاالت اإلنســانية والثقافيــة والمجتمعيــة والفنيــة 

والبيئيــة.
ــدوق  ــا الصن ــي دعمه ــادرات الت ــوع المب ــغ مجم ــد بل وق
منــذ إنشــائه وحتــى اآلن، مئــات المبــادرات االقتصاديــة 

واإلنســانية والثقافيــة والمجتمعيــة. 

 مصطفى غالب مخيف
محافظ البنك المركزي العراقي

رئيس مجلس إدارة صندوق تمكين

المجاالت التي ساهم 
فيها صندوق تمكين

الــحــــــــاالت 
اإلنـــســانـيـة 
واالجـتماعية

دعـــم قــّطـــاع 
التربية والتعليم

حماية البيـئـة 
ومــــكـافـحـة 
التـــصــحــــــر 
بالتعاون مع 
وزارة الزراعة

الــدعــــم المقــدم 
للثــقافــة والتـراث 
واإلعالم والفنون

ــرأة  ــن الم تــمــكيــ
والشــباب

تــــمــــــويـــــــل 
المـــشــــاريـــع 
االقتـــصــاديــة 
والتــنــــــمويـــة 
وإعــادة اإلعمــار
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مقدمة عن صندوق تمكين

تأســس صـنـــدوق الــمــبــــادرات المجتمعية “تمكين”، فــــي تـشـريـــن الـثـانـــي مــــن عـــــام 2017، 
ــز  ــاء وتعزي ــتقرار والرخ ــق االس ــن تحقي ــي تتضم ــي الت ــزي العراق ــك المرك ــداف البن ــق أه لتحقي
التنميــة المســتدامة. مــن خــالل دعــم المجتمــع إنســانياً وثقافيــاً واقتصاديــاً، عبــر المبــادرات التــي 

تدعــم المؤسســات واألفــراد.
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آلية التمويل

ل صنــدوق المبــادرات المجتمعيــة “تمكيــن” عبــر اشــتراكات شــهرية مــن المصــارف الخاصــة  ُيَمــوَّ
العراقيــة، وشــركات الصرافــة، وشــركات الدفــع اإللكترونــي والهبــات والتبرعــات وبقيــة المــوارد. 
وتــودع تلــك األمــوال فــي حســاب مســتقل داخــل البنــك المركــزي العراقــي، وُتصــرف  عبــر لجنــة 
مختصــة يرأســها محافــظ البنــك المركــزي وبقيــة األعضــاء وتشــترك فيهــا دائــرة المنظمــات فــي 

األمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء.
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أهمية الصندوق وأهدافه

تبرز أهمية صندوق ”تمكين“ في سعيه إلى دعم المجتمع عبر: 

الـــحـــــاالت  دعـــــــــم 
اإلنســانية والثقافيــة  
والــــمــــجتــــمـــعـــيـَّة 
والــــفنــــــية والبــــيئية.

المــرأة تمكيــن 

مـــساعـــــدة الفــــئات 
الهشــة فــي المجتمع

ــدرات  ــز ق تـــعزيــ
الـــــــشـــبــــــاب

وتنميــة  تعـــــــــزيز 
قــدرات العاطليــن 
الـــعــــــمل عــــــن 

المجتمعيــة  األواصــــر  تعزيــــز 
والمنظمــات  المـواطـــن  بيــن 
والمـؤسـســـات الحــكــوميـــــة

ــدرات  ــر قـ تـــــطـــويــ
ــل الـعـراقـي  الطـــفــ
عبــر دعــم ابـتكـاراتـــه. 
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المبادرات

بلــغ مجمــوع المبــادرات التــي دعمهــا صنــدوق المبــادرات المجتمعيــة “تمكيــن” خــالل العــام 2021 أكثــر 
مــن “326” مبــادرة إنســانية وثقافيــة ومجتمعيــة، اســتفاد منهــا اآلف المواطنيــن، وركــزت المبــادرات 
علــى دعــم قطاعــي المــرأة والشــباب فــي العــراق وتطويرهمــا بمختلــف النواحــي التعليميــة والتربويــة 
والخدميــة والصحيــة وغيرهــا. فضــاًل عــن إعمــار كثيــر مــن المؤسســات الثقافيــة والتعليميــة والمعالــم 

التراثيــة والدينيــة.
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326 مبادرة خال العام 2021

58 112

 41

 115
ُمــبــــادرة
إنـســانّيـة

ُمــبــــادرة
ُمجتمعّية

ُمــبــــادرة
ثــقــافيــة

ُمـــــــــبـــــــادرة
عالج المرضى

100.000
شــخص وأكـــــثـــــر عــدد الجهــات 
منهــا المســتفيدين  واألشــخاص 
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1321 مــــبادرة لـــصنـــدوق تـــمكـــيـن  منذ 

 إنشائه في العام 2017 وحتى العام 2021

 235  437

  299 350

ُمــبــــادرة
إنـســانّيـة

ُمــبــــادرة
ُمجتمعّية

ُمــبــــادرة
ثــقــافيــة

ُمـــــــــبـــــــادرة
عالج المرضى

تمـكـيــن
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الحاالت اإلنسانية
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عمــل البنــك المركــزي العراقــي، عبــر صنــدوق المبــادرات المجتمعيــة "تمكيــن"، 
علــى دعــم بعــض الحــاالت اإلنســانية فــي العــراق، والتــي ازدادت في الســنوات 
ــد.  ــي البل ــت ف ــي حصل ــة الت ــة واالجتماعي ــروف االقتصادي ــة الظ ــة نتيج الماضي

وســيرد فــي الصفحــات التاليــة عــرض ألبــرز تلــك الحــاالت.
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توسيع دار العطاء للمسنين والمشردين 

أضــاف صنــدوق تمكيــن، بنايــة جديــدة إلــى مبانــي دار العطــاء للمســنين والمشــردين، يضــم 
100 غرفــة جديــدة مؤثثــة، وتوفيــر جميــع المســتلزمات التــي يحتاجهــا المســنين، مــن مكتبــة 

وورش عمــل يســتطيع خاللهــا المســّنون القــراءة وممارســة هواياتهــم داخــل الــدار.
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مركز إيواء األيتام والمشردين في أربيل

أســهم صنــدوق تمكيــن، فــي دعــم مركــز إيــواء األيتــام والمشــردين فــي أربيــل، وتوفيــر جميــع 
احتياجاتهــم، وذلــك بهــدف توســيع المركــز ليســتوعب المزيــد مــن االيتــام والمشــردين، فضــاًل 
عــن توفيــر بيئــة مثاليــة تســتطيع دمجهــم فــي المجتمــع، وتضمــن اســتمرارهم فــي الدراســة. 
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دعم عوائل الشهداء والجرحى من القوات األمنية 

ــن  ــم مم ــة وجرحاه ــوات األمني ــهداء الق ــل ش ــى عوائ ــي إل ــم المال ــن الدع ــدوق تمكي ــّدم صن ق
ــاب،  ــى اإلره ــر عل ــوا النص ــن صنع ــة، والذي ــات اإلرهابي ــد التنظيم ــة ض ــارك البطول ــوا مع خاض
عبــر مــا قدمــوه مــن تضحياتهــم. ورداً لهــذا الجميــل فــان صنــدوق تمكيــن يقــدم الدعــم لهــم 

ــة. ــالج والمعيش ــي الع ــم ف ــي احتياجاته ــنوياً ويغط س
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البيت العراقي لإلبداع

األيتــام  العراقــي لإلبــداع، لرعايــة  البيــت  المالــي، لمؤسســة  الدعــم  م صنــدوق تمكيــن  قــدَّ
ــن  ــردين الذي ــام والمش ــداد األيت ــادة أع ــن زي ــه م ــع وتمكين ــال الموق ــدف إكم ــردين، به والمش

البيــت.  يســتقبلهم 
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توزيع السات الغذائية

قــّدم صنــدوق تمكيــن أكبــر حملــة لتوزيــع الســالت الغذائيــة فــي شــهر رمضــان المبــارك 
تجــاوزت 18 ألــف ســلة غذائيــة موزعــة علــى جميــع محافظــات العــراق.
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مجلس الخدمة االتحادي

ــس  ــة المجل ــث بناي ــالل تأثي ــن خ ــادي م ــة االتح ــس الخدم ــم لمجل ــن الدع ــدوق تمكي م صن ــدَّ ق
الســتيعاب عــدداً  أكبــر مــن الموظفيــن.
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مؤسسة الشهداء

قــّدم صنــدوق تمكيــن الدعــم المالــي إلــى صنــدوق مؤسســة الشــهداء الســتيعاب أعــداد كبيرة 
مــن عوائــل الشــهداء الذيــن ضحــوا بأرواحهــم دعمــاً للبلــد وتحقيقاً لالســتقرار.
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مؤسسة السجناء 

أســهم صنــدوق تمكيــن فــي توفيــر المســتلزمات التــي تحتاجهــا مؤسســة الســجناء، مــن 
بإنجــاز  حاســبات وأجهــزة استنســاخ وطباعــة وغيرهــا، وذلــك لمســاعدتها فــي اإلســراع 

المواطنيــن.  معامــالت 
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مستشفى التمريض الخاص في مدينة الطب

ــاء إلــى قســم أمــراض الــدم بمستشــفى التمريــض  تولــى صنــدوق تمكيــن تأهيــل وإضافــة بن
ــات  ــراء العملي ــالل إج ــن خ ــى م ــة المرض ــي معالج ــراع ف ــك لإلس ــب، وذل ــة الط ــاص بمدين الخ

ــا. ــل وغيره ــة، والتحالي ــة الطبي ــة، والمعاين الجراحي
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تقديم الدعم لبعض الحاالت المرضية  

غطــى صنــدوق تمكيــن النفقــات العالجيــة داخــل العــراق وخارجــه، لمئــات الحــاالت المرضيــة. 
وعمــل أيضــاً علــى التخفيــف مــن معانــاة المصابيــن بوســائل مختلفــة، منهــا تشــجيعهم علــى 
ــاع نظــام غذائــي صحــي وكذلــك  ــاة كممارســة الرياضــة وإتب ــة فــي الحي ــاع األســاليب الصحي إتب

اإلقــالع عــن التدخيــن وغيرهــا.
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المبادرات الثقافية 
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عمــل البنــك المركــزي العراقــي، عبــر صنــدوق المبــادرات المجتمعيــة "تمكيــن"، 
ــا  ــة، بم ــة والعلمي ــق الثقافي ــآت والمراف ــن المنش ــر م ــل كثي ــم وتأهي ــى دع عل
يضمــن ديمومــة النشــاط الثقافــي واألدبــي وحــل مشــكلة التمويــل التــي 

ــات. ــك الجه ــا تل ــي منه تعان
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إعادة تأهيل شارع المتنبي 

ــري  ــوه البص ــة التش ــم معالج ــي، إذ ت ــارع المتنب ــل ش ــادة تأهي ــى إع ــن عل ــدوق تمكي ــل صن عم
مــع تجديــد جميــع واجهــات البنايــات واألرضيــة وتوحيــد واجهــات المحــال والــدالالت اإلعالنيــة 
وأماكــن عــرض الكتــب األرضيــة )البســطات( فضــاًل عــن صنــع موصــالت الكهربــاء تحــت 
األرض وتجهيــز الشــارع باإلنــارة الحديثــة. وقــد حافظــت جميــع األعمــال علــى هويــة الشــارع 

ــي.  ــاري للمبان ــكل المعم ــق أو الش ــه العري ــاس بتراث ــن دون المس م
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أســهمت عمليــة إعــادة تأهيــل شــارع المتنبــي، فــي 
عــودة الحيــاة للشــارع، إذ يبقــى لســاعات متأخــرة 
مــن الليــل الســتقبال زائريــه، بعــد أن كان يغلــق 

ــوم.  ــن كل ي ــراً م ــة ظه ــاعة الثاني ــي الس ف
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مسرح الرشيد

أســهم صنــدوق تمكيــن بمبلــغ مالــي لدائــرة الســينما والمســرح، إلعــادة تأهيل مســرح الرشــيد 
ــات  ــتقبال المهرجان ــالل اس ــن خ ــه، م ــاة إلي ــودة الحي ــة، وع ــنوات طويل ــاً لس ــذي كان مغلق ال

المســرحية، ممــا ينعكــس بشــكل إيجابــي علــى الحركــة الثقافيــة والفنيــة فــي العــراق. 
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معرض الواسطي 

دعــم صنــدوق تمكيــن معرض الواســطي للفن التشــكيلي، الذي أقيــم فــي وزارة الثقافة، ويأتي 
هــذا الدعــم نظــرا لمــا يواجــه الفــن التشــكيلي مــن تحديــات كبيــرة، خــالل المرحلــة الحاليــة، مــن 
أهمهــا الركــود الــذي أصــاب ســوق اللوحــات، ممــا انعكــس ســلباً علــى انتــاج الفنانيــن، ولذلــك 
ــارض  ــة المع ــي إقام ــهامه ف ــر إس ــكيلي عب ــن التش ــة بالف ــى العناي ــن عل ــدوق تمكي ــرص صن ح

ة، للكثيــر مــن الفنانيــن. الفنيــة، الشــخصيَّ
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سينما كلية الفنون الجميلة ومسرحها 

عمــل صنــدوق تمكيــن علــى إعــادة تأهيــل ســينما كليــة الفنــون الجميلــة ومســرحها، بعــد ان 
كانــت مغلقــة لســنوات طويلــة، إذ جــاء الدعــم الــذي قدمــه الصنــدوق، بهــدف تطويــر قــدرات 
الطلبــة وتمكينهــم مــن تقديــم األعمــال الســينمائية والمســرحية التــي تقــام خــالل دراســتهم، 

ممــا يؤهلهــم إلــى ســوق العمــل وزجهــم فيــه بــال عنــاء كبيــر. 
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المهرجانات الشعرية 

أســهم صنــدوق تمكيــن، بدعــم مهرجــان الجواهــري بدورتــه التــي حملــت اســم الشــاعرة الراحلة 
“لميعــة عبــاس عمــارة”  ومهرجــان المربــد للشــعر بدورتــه التــي حملــت اســم الشــاعر الراحــل 
“إبراهيــم الخيــاط”. وبحضــور دولــي  ويأتــي ذلــك لدعــم الحركــة الشــعرية فــي البلــد، وتطويرهــا. 
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معارض الكتب 

قــّدم صنــدوق تمكيــن الدعــم المالــي إلــى معــرض العــراق الدولــي للكتــاب الــذي أقيــم فــي 
بغــداد ومعــرض البصــرة الدولــي للكتــاب، لتشــجيع المواطنيــن علــى القــراءة واقتنــاء الكتــب، 
ممــا يســهم فــي تطويــر الثقافــة وتنشــيط ســوق الكتــب فــي البلــد، فضــاًل عــن أثــره اإليجابــي 

ــاة.  فــي اقتصــاد البلــد ومختلــف نواحــي الحي
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مهرجان أنا عراقي أنا أقرأ

دعــم صنــدوق تمكيــن مهرجــان )أنــا عراقــي أنــا أقــرأ( الــذي أقيــم علــى حدائــق أبــي نــؤاس فــي 
بغــداد، وبحضــور جماهيــري كبيــر وصــل إلــى أكثــر مــن 35 ألــف شــخص، بهدف تشــجيع القــراءة، 
ــة  ــة والفني ــع األمــور اإلداري ــة جمي ــرع بالكتــب فضــاًل عــن تغطي وتمثــل الدعــم مــن خــالل التب

والتحضيــرات للمهرجــان. 
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اإلعـــــام 
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ــب  ــر تدري ــة، عب ــام المحلي ــائل اإلع ــر وس ــي تطوي ــن ف ــدوق تمكي ــهم صن أس
عبــر  وكذلــك  االقتصاديــة،  الصحافــة  علــى  المحترفــة  الصحفيــة  المــاكات 
دعــم الفعاليــات والمؤتمــرات والــدورات التدريبيــة التــي أقامتهــا مؤسســات 

إعاميــة عراقيــة داخــل العــراق وخارجــه وبمشــاركة دوليــة. 
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متحف اإلعام العراقي

أســهم صنــدوق تمكين، في إنشــاء متحــف اإلعالم 
ــذ بدايتــه  العراقــي الــذي يوثــق مســيرة اإلعــالم من
ــف  ــم مختل ــن، وتض ــن قرني ــر م ــاوزت أكث ــي تج والت
التلفزيــون  ومعــدات  الصحــف  مــن  المقتنيــات 
ــال  ــالع األجي ــدف إط ــك به ــا، وذل ــة وغيره واإلذاع

ــي.  ــالم العراق ــخ اإلع ــى تاري عل
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دورة اإلعام الحديث 

دعــم صنــدوق تمكيــن إقامــة دورة اإلعــالم الحديــث فــي مدينــة بيــروت، بمشــاركة عــدد مــن 
الصحفييــن، بهــدف تطويــر قدراتهــم الفنيــة، واالطــالع علــى التجــارب العالميــة والتطــور الكبيــر 

فــي اإلعــالم، فضــاًل عــن التعامــل مــع مواقــع التواصــل االجتماعــي.
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المكتب اإلعامي لألمانة العامة لمجلس الوزراء

ــن  ــوزراء، م ــس ال ــة لمجل ــة العام ــي لالمان ــب اإلعالم ــات المكت ــن، احتياج ــدوق تمكي ــى صن غط
ــة للعمــل.  ــة مثالي ــاث، بهــدف خلــق بيئ ــرات والحواســيب واألث خــالل شــراء بعــض الكامي
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الــــشــــبــــاب
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يحظــى الشــباب بعنايــة كبيــرة مــن صنــدوق تمكيــن، لدورهــم فــي تطويــر 
المجتمــع وتعزيــز التعايــش بيــن أبنــاء الشــعب. وحــرص الصنــدوق علــى دعــم 

كل أنشــطة الشــباب الرياضيــة والفنيــة والثقافيــة وغيرهــا. 
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األندية الرياضية 

ــرة  ــة لك ــي دوري النخب ــاركة ف ــة مش ــة رياضي ــتة أندي ــي لس ــم المال ــن الدع ــدوق تمكي ــّدم صن ق
القــدم، دعمــاً للرياضــة، وتحفيــز الشــباب علــى االنخــراط فيهــا، لمــا لهــا مــن انعــكاس كبيــر علــى 
ــك  ــة، وكذل ــر الصحي ــاة غي ــدرات والحي ــل المخ ــلبية مث ــر الس ــن الظواه ــص م ــع، والتخل المجتم

مســاعدة هــذه األنديــة علــى االســتمرار فــي تقديــم أنشــطتها. 
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بيت شباب بغداد 

ــي  ــي ف ــع تعاون ــدُّ أول مجم ــذي ُيع ــداد، ال ــباب بغ ــت ش ــم بي ــي دع ــن ف ــدوق تمكي ــارك صن ش
العــراق يهــدف إلقامــة ملتقــى الئــق للطلبــة والشــباب، فضــاًل عــن تشــجيع الطلبــة والخريجين 
ــة وورش  ــدورات التدريبي ــالل ال ــن خ ــم م ــاص، وتأهيله ــاع الخ ــي القط ــل ف ــى العم ــدد عل الج

العمــل. 
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دعــم صنــدوق تمكيــن، الدفعــة األولــى مــن مدرســة بغــداد لألعمــال، حيــث تضمنــت تأهيــل 
ــال  ــة وإدارة األعم ــة اإلنجليزي ــة واللغ ــارات العلمي ــدد، بالمه ــن الج ــباب الخريجيي ــن الش ــدد م ع
ــاص  ــاع الخ ــي الِقط ــة ف ــف متقدم ــى وظائ ــول عل ــم للحص ــة تؤهله ــة متقدم ــج تطبيقي وبرام

ــة. ــاريعهم الخاص ــاء مش وإنش

مدرسة بغداد لألعمال 
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الــــــــمــــــرأة 
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تحظــى المــرأة بعنايــة خاصــة مــن صنــدوق تمكيــن، إذ علــى مــدار الســنوات 
الماضيــة، حصلــت علــى دعــم كبيــر مــن الصنــدوق، إلقامــة التدريبــات وتمكينهــا 
أماكــن  علــى  الحصــول  ألجــل  حقوقهــا  عــن  والدفــاع  ومعرفيــًا،  اقتصاديــًا 

ــع.  ــي المجتم ــة ف متقدم
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دائرة تمكين المرأة 

دعــم صنــدوق تمكيــن، مشــروع إنشــاء دائــرة تمكيــن المــرأة فــي األمانــة العامــة لمجلــس 
الــوزراء، عبــر إعــادة تأهيــل بنايتهــا، وذلــك بهــدف دعــم المــرأة وتمثيلهــا دوليــاً ومحليــاً، فضــاًل 
ــن  ــريع قواني ــا وتش ــن وتعديله ــل القواني ــر تفعي ــا، عب ــف تجاهه ــاف العن ــا، وإيق ــن حمايته ع

ــدة. جدي
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األقـــليــــات 
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اهتــم صنــدوق تمكيــن، باألقليــات فــي المجتمــع العراقــي، وذلــك للحفــاظ 
عليهــم والحيلولــة دون هجرتهــم، وتقديــم الدعــم لهــم. 
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االيزيديون

م صنــدوق تمكيــن، الدعــم المالــي، للمشــاركة فــي إعــادة تأهيــل معبــد اللــش للديانــة  قــدَّ
ــة  ــة الماضي ــالل الحقب ــوه خ ــا عان ــة م ــم نتيج ــا له ــك دعم ــوى، وذل ــة نين ــي محافظ ــة ف االيزيدي

بســبب جرائــم تنظيــم داعــش اإلرهابــي بحقهــم.
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مبنى الطائفة المندائية 

أعــاد الصنــدوق تأهيــل مبنــى الطائفــة المندائيــة، لتقديــم الدعــم لهــم، والســيما بعــد هجرتهــم 
فــي الســنوات الماضيــة، نتيجــة الظــروف التــي مــَر بهــا البلــد.
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مهرجان إكسبو دبي 2020
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دعــم صنــدوق تمكيــن جنــاح العــراق بمهرجــان إكســبو دبــي 2020، إلظهــار 
حضــارة العــراق فــي المهرجــان.
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الجناح العراقي في إكسبو

ــي 2020، الــذي اســتمر  ــاح العــراق بمهرجــان اكســبو دب ــدوق تمكيــن فــي دعــم جن أســهم صن
م تمكيــن الدعــم المالــي والفنــي إلنشــاء الجنــاح، الــذي يعــرض حضــارة وادي  مــّدة 6 أشــهر، وقــدَّ

الرافديــن وإنجــازات الــوزارات والقطــاع الخــاص للزائريــن مــن جميــع دول العالــم. 
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مشاريع أخرى
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أســهم صنــدوق تمكيــن فــي دعــم شــرائح أخــرى مــن المجتمــع، مثــل الطلبــة 
والقضــاة وغيرهــم .
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دعم الطاب المبدعين

دعــم صنــدوق تمكيــن مجموعــة مــن الطــالب العراقييــن الُمبدعيــن الذيــن حصلــوا علــى مراكــز 
متقدمــة فــي  البطولــة الدوليــة للحســاب الذهنــي الســريع التــي أقيمــت فــي دولــة اإلمــارات. 
وكّرمهــم  الصنــدوق بتقديــم أجهــزة  حواســيب محمولــة ألجــل اإلفــادة منهــا فــي تعلمهــم 

مســتقباًل.



63

الحوكمة 

قــّدم صنــدوق تمكيــن الدعــم المالــي لكليــة اإلدارة واالقتصــاد فــي جامعــة بغــداد، إلنشــاء 
مركــز الحوكمــة اإللكترونيــة، وذلــك بهــدف نشــر ثقافــة الحوكمــة فــي جميــع مؤسســات 
الدولــة، وتشــجيع المواطنيــن الســتخدامها ممــا يســهم فــي تقليــل الوقــت والكلــف فــي إنجــاز 

ــم.  ــي العال ــل ف ــور الحاص ــة التط ــن، ومواكب ــالت للمواطني المعام
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المعهد القضائي

أعــاد صنــدوق تمكيــن تأهيــل المعهــد القضائــي، وذلــك دعمــاً للقضــاء العراقــي، وتوفيــر بيئــة 
مثاليــة للدارســين فــي المعهــد. 
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تجهيز  متطلبات بعض المؤسسات

قــّدم صنــدوق تمكيــن، التجهيــزات مــن أثــاث وحاســبات وكاميــرات وغيرهــا، إلــى معهــد إعــداد 
القــادة اإلدارييــن ودائــرة التدقيــق فــي األمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء، ومؤسســة الســجناء 

السياســيين. وقــدم الدعــم لتأهيــل قســم االقتصــاد فــي جامعــة بغــداد.
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مشاريع تمكين في 
السنوات الماضية 



67

المبــادرات  مــن  الكثيــر  الماضيــة  الســنوات  فــي  تمكيــن  صنــدوق  دعــم 
”اإلنســانية والمجتمعيــة والثقافيــة والُعمرانيــة“. وسنســلط الضــوء علــى 

ومشــاريعهم. الشــباب  دعمــت  التــي  المشــاريع  بعــض 
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رواد العراق 

دعــم صنــدوق المبــادرات المجتمعيــة “تمكيــن”، مبــادرة “رواد العــراق”، الخاصــة بالشــباب 
ــي  ــل ف ــام كام ــدة ع ــتمرت م ــال اس ــادة األعم ــاريع ري ــن مش ــابقة ع ــراء مس ــر إج ــي، عب العراق
ــة )رواد  جميــع المحافظــات، وأســفرت عــن فــوز تســعة مشــاريع مــن ثــالث فئــات. وتعــد منصَّ
ــة بتحقق أحــالم الشــباب وطموحاتهم.  العــراق(، األولــى مــن نوعهــا فــي البلــد، التي تكــون معنيَّ
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خصــص البنــك المركــزي العراقــي بالتعــاون مــع رابطــة المصــارف الخاصــة العراقيــة مــا يقــارب 
الـــ 150 ألــف دوالر ألصحــاب المشــاريع الفائــزة ألجــل البــدء بتنفيذهــا، ممــا ينعكــس بشــكل 

إيجابــي علــى حيــاة النــاس عبــر االســتعمال األمثــل للتكنولوجيــا فــي المشــاريع التجاريــة.
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الدعم المخصص لمشاريع اإلعمار 
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والجمــال  الحيــاة  إعــادة  ألجــل  الداعميــن  كبــار  مــن  تمكيــن  صنــدوق  كان 
م الدعــم المالــيَّ لكثيــر مــن المشــاريع، وكان مــن  للعاصمــة بغــداد، بعــد أن قــدَّ

أبــرز هــذه المشــاريع:
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ترميم كنيسة مريم العذراء في بغداد

المبــادرات المجتمعيــة “تمكيــن” تأهيــل أقــدم كنيســة فــي بغــداد، وهــي   أعــاد صنــدوق 
كنيســة الســيدة مريــم العــذراء، لألرمــن األرثوذكــس، الواقعــة فــي منطقــة الميــدان، وســط 
بغــداد، فــي مــدة بلغــت 90 يومــاً. إذ افتتحهــا محافــظ البنــك المركــزي  األســبق األســتاذ علــي 
محســن إســماعيل، ورئيــس رابطــة المصــارف الخاصــة العراقيــة ومديــر دائــرة المنظمــات غيــر 
الحكوميــة فــي األمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء، وعــدد مــن المســؤولين فــي البنــك المركــزي 

وديــوان الوقــف المســيحي.
وكان الهــدف مــن إعــادة تأهيــل الكنيســة، تعزيــز التعايــش بيــن مكونــات الشــعب العراقــي 

وكذلــك المحافظــة علــى هــذا المعلــم الثقافــي الدينــي التراثــي المهــم. 
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كنيسة مريم العذراء الكلدانية في البصرة 

أعــاد صنــدوق تمكيــن تأهيــل كنيســة مريــم العــذراء الكلدانيــة فــي البصــرة، لمــا لهــذه الكنيســة 
ــكيل  ــي تش ــاهمة ف ــة ومس ــذه المحافظ ــي ه ــيحي ف ــود المس ــق الوج ــد عم ــة تؤك ــن رمزي م

الهويــة التراثيــة الثقافيــة الدينيــة للعــراق. 
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إعادة تأهيل ساحة الفردوس 

عمــل صنــدوق تمكيــن بالتنســيق مــع أمانــة بغــداد علــى إعــادة تأهيــل ســاحة الفردوس وســط 
بغــداد، عبــر تخصيــص 500 مليــون دينــار عراقــي. وذلــك لمــا تمتلكــه هــذه الســاحة مــن رمزيــة 
مهمــة. وقــد تــم اختيــار التصاميــم التــي تربــط التــراث البغــدادي بالتطــور الحاصــل فــي العالــم، 

وقــد تولــت مــالكات كــوادر أمانــة بغــداد عمليــة إعــادة التأهيــل.
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تطوير مجموعة من ساحات بغداد 

ــر دعــم الجهــود التــي  حــرص صنــدوق تمكيــن علــى إضفــاء الجمــال علــى العاصمــة بغــداد، عب
ُتبــذل فــي تطويــر ســاحات بغــداد فــي إطــار مشــروع ”ألــق بغــداد“ الــذي أعــاد تأهيــل 20 ســاحة 
ــن  ــا م ــاظ عليه ــا والحف ــا وتنظيفه ــة صيانته ــة، ومواصل ــن العاصم ــة م ــق مختلف ــي مناط ف

التدميــر.
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إعمار بوابة بغداد الشمالية 

ــية  ــرة الهندس ــود الدائ ــن جه ــدوق تمكي ــّول صن ــداد، م ــة بغ ــي للعاصم ــع الجمال ــة الطاب إلدام
فــي رابطــة المصــارف الخاصــة العراقيــة، فــي العمــل علــى إعــادة تأهيــل بوابــة بغــداد الشــمالية 

وتشــجير المناطــق الملحقــة بهــا.
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إعادة تأهيل متنزه 14 تموز 

14 تمــوز فــي مدينــة  أكمــل صنــدوق المبــادرات المجتمعيــة تمكيــن إعــادة تأهيــل متنــزه 
الكاظميــة فــي مــدة 90 يومــاً. وشــملت عمليــة إعــادة التأهيــل تشــجيره كذلــك. يشــار إلــى أن 

ــداد.  ــة بغ ــي العاصم ــزه ف ــر متن ــي أكب ــد ثان ــزه يع ــذا المتن ه
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صندوق المبادرات المجتمعية

التقرير السنوي لمبادرة 
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