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  التقریر اإلنجازي لجمعیة األمل العراقیة
  

  :یمكن تقسیم عمل ونشاط الجمعیة خالل ھذه الفترة إلى مرحلتین

وحتى الغزو األمریكي وسقوط النظام / 1999تشرین الثاني /  ما بعد المؤتمر الثاني:المرحلة األولى

  .الدكتاتوري 

 وحتى المؤتمر الثالث في كانون األول 2003أیار /كز الرئیسي في بغداد من أفتتاح المر:المرحلة الثانیة

2008.   

  

  المرحلة األولى

  :خالل ھذه المرحلة واصلت الجمعیة نشاطھا في إقلیم كوردستان من خالل

( ، وعیادة السلیمانیة ) ومستمرة في العمل1993تأسست عام   (عیادة أربیل: استمرار عمل عیاداتھا .1

 ، وعیادة بیره  مكرون )1999تأسست عام ( ، وعیادة كالر  )1994تأسست عام 

 المعالجة الصحیة إلى أغلب السكان وفرت ھذه العیادات).  2002 وأغلقت في 2000تأسست عام (

وأطلقت ھذه العیادات حمالت توعیة صحیة وتطعیم، وأجرت . المعوزین ، وال سیما للنساء واألطفال

لذاتیة للجمعیة جرى تسلیم عیادتي السلیمانیة وكالر لمنظمة وللظروف ا. عملیات صغرى منوعة

 .2003النجدة الشعبیة في أربیل عام 

 ، الذي تركز في مجال الحاسوب 2002 نشاطھ لغایة المركز الثقافي في السلیمانیةمواصلة  .2

، اضافة ودورات تعلیم اللغات والتقویة للطلبة ، ونادي الفیدیو للشباب ، وتنظیم األماسي الثقافیة 

وفي . لمكتبة كبیرة احتوت مصادر علمیة ومعرفیة حدیثة ، وفعالیات ثقافیة وفنیة وریاضیة أخرى

 افتتحت دورة لتدریب وتأھیل الشباب في مجال التأسیسات وصیانة األجھزة 2002أربیل في 

 في  من أندیة الشباب6 شارك فیھا 2002الكھربائیة ، وتنظیم مباریات لعبة الشطرنج في ربیع 

 .اإلقلیم

 حتى عام 1998اللذین افتتحا في  المركزین النسائیین في أربیل والسلیمانیةاستمرار العمل في  .3

 2000 التي تخرجت منھا أعداد كبیرة تجاوزت دورات محو األمیة ، حیث نظمت فیھما 2002

الخیاطة دورات تعلیم لتأھیل النساء في  إضافة. امرأة في محافظات أربیل والسلیمانیة ودھوك
، وانشاء وحدة لالستشارة االجتماعیة والحالقة وسیاقة السیارة واللیاقة البدنیة واسنخدام الحاسوب

إدخال مفھوم الجندر في حركة المجتمع المدني من خالل تنفیذ ورشتي تدریب في أربیل والقانونیة، و

نیة حول العنف ضد النساء وإنجاز دراسة میدا، 2000والسلیمانیة في مجال الجندر والتنمیة في عام 
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 عینة، عرضت نتائجھا على ندوة واسعة عقدت في أربیل في شباط 2650 شملت أكثر من في أربیل

المدني ، قدمت  المجتمع ، حضرھا جمھرة واسعة من المختصین والمثقفین وممثلي منظمات 2001

فعین ل مدارس الیا أخرى حو دراسة میدانیةكما أجریت .توصیاتھا للجھات المعنیة بالموضوع 

 .والیافعات في أربیل

 دورة 750 في السلیمانیة ، حیث نظمت 2002 ، الذي نفذ في نشر ثقافة حقوق اإلنسان والجندر .4

وكذلك تنظیم دورات .  مدرسة ومعھد عالي 107 من الطلبة توزعوا في 23000استفاد منھا 

عقوبات والعمل في المؤسسات الرسمیة للتوعیة القانونیة حول حقوق المرأة في األحوال الشخصیة وال

 . في أربیل والسلیمانیة ، في المدن والریف

ً في محافظة أربیل تضمن برنامجھما أیضا محو األمیة والتوعیة مشروعي تولید الدخل لألراملتنفیذ  .5

.  أرملة 41  ، نفذ في قریة بحركة وشمل 1999/2000األول مشروع تربیة الدواجن في . الصحیة

أرملة ،  ) 3017( تربیة الحیوانات لدعم األمن الغذائي لمشروع احتواء الجفاف من خالل  والثاني

رأس من ) 14864( مجمعات سكنیة ، وزع علیھن ما مجموعھ 6 قریة وفي 69متوزعات في 

 .2000/2003ً شھرا خالل 30وع لمدة استمر المشروقد . األغنام والماعز 

في أربیل وكذلك  " الغذاء مقابل النفط" امج األمم المتحدة  ضمن برنأكثر من مشروع ھندسيتنفیذ  .6

 .الدة والجراحة النسائیة في أربیلمشاریع میاه في أربیل والسلیمانیة، والبدء بتشیید بناء مستشفى الو

نظمت نشاطات متنوعة خاصة باألطفال ، مثل انشاء روضة لألطفال في المركز النسائي في  .7

 في التابعة لقضاء میركھ سور منطقة دولمري للتوعیة الصحیة في السلیمانیة ، وتنفیذ مشروع

 ، واالحتفال بیوم الطفل العالمي ، وإیالء اھتمام خاص بالتثقیف بنصوص 2002محافظة أربیل في 

 .ٍاالتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل، على نطاق واسع

  

  المرحلة الثانیة

، الذي استند / 2002أیلول /جتماعھا الكامل في دمشق في ضوء قرار الھیئة اإلداریة العامة في ا       

على تحلیل مستفیض لألحداث السیاسیة الجاریة آنذاك، المتمثلة بإعالن اإلدارة األمریكیة تحضیراتھا لشن 

ًالحرب على العراق من أجل تغییر نظام الحكم فیھ، وتنفیذا لقرار المؤتمر العام الثاني للجمعیة بشأن 

نشاط إلى سائر أنحاء العراق ، والعمل على تكوین القاعدة الضروریة لھ، تم افتتاح السعي لتوسیع ال

وكانت الجمعیة من أوائل المنظمات غیر الحكومیة التي  . 2003المركز الرئیسي في بغداد في أیار 

وتوفرت نشاطاتھا وخدماتھا في جمیع أنحاء العراق، مستھدفة إعادة تأھیل . باشرت عملھا في بغداد
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من خالل برامج تھدف إلى لتأسیس مجتمع مدني حدیث ، إلنسان ، والتأثیر في الوعي االجتماعي ، ا

مكافحة جمیع أشكال العنف والتمییز، والترویج لثقافة حقوق اإلنسان واألمن اإلنساني والجندر والسلم 

لقانونیة، ودورات تدریب االجتماعي، وتنفیذ برامج منتجة للدخل، باإلضافة إلى توفیر المساعدة النفسیة وا

ٍإلى قطاعات اجتماعیة متنوعة من النساء واألطفال والشباب ، كي تتمكن من المشاركة على نحو فاعل 
وكذلك العمل على تحقیق االصالح القانوني في التشریعات ، وفي إعادة تأھیل العاملین . في الحیاة العامة

  .انون والحقوق والمؤسساتادة دولة القفي حقل تنفیذ القوانین واألمن ، من أجل ضمان سی

  

  :نجمل أدناه ما تم أنجازه في المجاالت المختلفة لنشاط الجمعیة خالل ھذه المرحلة

  

  في مجال تقدیم الخدمات الصحیة والمساعدات اإلنسانیة: ًأوال

 في المجال الصحي   -  أ
 عیادة أربیل* 

ستفیدین من خدمات  في معدل عدد المطردةزیادة مضمحققة استمرت العیادة بالعمل بشكل یومي        

ًستفیدا ، وتراجع المعدل الشھري م) 7500(أكثر من  2007 في الشھر الواحد، الذي بلغ في عام العیادة

 تشیید البنایة الجدیدة لعیادة أربیل بدأ العمل ب2007 وفي نھایة .ًمستفیدا) 6385(حوالي  لیبلغ 2008في 

  .2009یة عام ، التي سیجري افتتاحھا في بدا

  
  31/12/2008 ولغایة 1/1/2005جدول بعدد المراجعین لعیادة أربیل للفترة من

  
  

  المجموع
العالج 
 الطبیعي

  
 الضمادات

وحدة 
 السونار

وحدة الفحوصات 
 المختبریة

وحدة الباطنیة 
 واألطفال

   الوحدة النسائیة
 السنة

54735 - 1378 10449 9506 7216 26186 2005 

80656  431 3416 16747 15657 8901 35504 2006 

90106 961  3534 19777 16739 8953 40142 2007   

76611 209 3165 14148 15256 7477 36356 2008  

  المجموع  138188  32547  57158  61121  11493  1601  302108
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 العیادات الجوالة* 

ا، إلى تردي مریع في الوضع الصحي أدى إنھیار الخدمات الصحیة أثناء فترة الحرب وما بعدھ       

قامت الجمعیة  ًنطالقا من خبرتھا الطویلة في العمل الصحي،للمواطنین، وال سیما في المناطق الریفیة، وإ

ًبتبني مشروع العیادة الجوالة من أجل التخفیف من معاناة المواطنین، وخصوصا النساء واألطفال في 

محافظات أربیل اتاحت ھذه البرامج التي نفذت في وقد . حیة لھمالمناطق الریفیة ، وتقدیم الخدمات الص

الدخول إلى مناطق نائیة وساخنة نتیجة الصراعات وبابل ودیإلى وواسط والدیوانیة واألنبار وكربالء 

المسلحة ومغلقة بسبب األعراف العشائریة، وتكوین صالت واسعة بالمواطنین، وتقدیم الخدمات العالجیة 

رفع المستوى الصحي والبیئي واالجتماعي بینھم، ومعرفة احتیاجاتھم واحتیاجات مناطقھم، الملحة لھم، و

وكذلك الضغط على الجھات . وتنفیذ برامج أخرى ، كتزوید میاه الشرب وفتح صفوف مكافحة األمیة

  .الرسمیة لتحسین وضع المراكز الصحیة وتطویرھا

  

 ما بین جمعیة األمل وبین الدوائر الصحیة في المحافظات العالقةومن خالل ھذه البرامج ، توثقت        

ووزارة الصحة نفسھا، حیث تمت دعوة الجمعیة وحدھا من المنظمات غیر الحكومیة، لحضور ورشة 

عمل مكرسة لوضع الخطة التنفیذیة الستراتیجیة النھوض بصحة األم والطفل والصحة اإلنجابیة في 

وساھمت الجمعیة مرة ثانیة في . 2004مانیة  في أواسط شھر أیلول العراق، التي عقدت في مدینة السلی

  .2005المؤتمر السنوي لوزارة الصحة، الذي عقد في أربیل في 

 

إضافة إلى الخدمات الطبیة التي قدمتھا ھذه العیادات، قامت ھذه العیادات بالتوعیة الصحیة للنساء        

عة الرعایة الصحیة وضرورة إجراء اللقاحات للنساء الحوامل حول الرضاعة الطبیعیة وأھمیة مراج

واألطفال في أوقاتھا المحددة، وتنظیم ورش عمل للقابالت لتطویر قابلیاتھن، وتطویر وتنمیة التواصل بین 

األھالي والمركز الصحي في المنطقة، وتعزیز وتقویة التعاون بین ھذه الفرق والكادر العامل في المركز 

، وفق التفاصیل المبینة في ) 54255(وع الكلي للمستفیدین من خدمات ھذه العیادات وبلغ المجم. الصحي

  :الجدول أدناه
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ً شكلت الجمعیة فریقا طبیا جواال، عمل لمدة خمسة أسابیع في 2005إضافة لذلك، في صیف         ً ً

  ً.مواطنا) 544(ًالمناطق الریفیة لمحافظة كربالء، مقدما خدماتھ العالجیة ل

  
   العنایة بصحة األم والطفل في محافظة النجفالتوعیة الصحیة في مجال* 

 ، واستھدف تطویر 2005 ـ 2004نفذ المشروع في ناحیة الحریة في محافظة النجف في        

الخدمات الصحیة المقدمة إلى األمھات واألطفال في المنطقة، من خالل تنظیم ورش العمل والدورات 

ئرة صحة النجف وقسم الرعایة الصحیة األولیة، وبمشاركة التدریبیة ووضع االستبیانات ، بالتعاون مع دا

 إمرأة من عشرین 1000وقد استفادت من البرنامج أكثر من  ، عدد من الناشطین في المجتمع المحلي

 .قریة

ًواستكماال لنشاطھا للنھوض بالوضع الصحي في منطقة ناحیة الحریة، قامت الجمعیة بانشاء محطة        

قرى في منطقة الزیدي ) 6(ً منزال، لـ 400الساعة، تغطي ما یقارب /  متر مكعب 50عة بس لتعقیم المیاه

  .2005وتم إنجاز المشروع في نھایة نیسان . والمناطق المجاورة لھا

 

 مشروع التوعیة الصحیة والقانونیة واالجتماعیة للمرأة الریفیة في محافظة صالح الدین* 

 ، واستمر لمدة ثالثة أشھر الحقة، ، استھدف توعیة النساء 2006 آب بدأ تنفیذ المشروع في نھایة       

ًالقرویات اجتماعیا وصحیا وقانونیا، شملت مواضیع البرنامج الصحة االنجابیة، والرضاعة الطبیعیة،  ً ً

والتغذیة المناسبة، والصحة العامة والنفسیة لألم والطفل ، والتثقیف البیئي، ونشر الوعي بین صفوف 

 بأھمیة القانون وبحقوقھن المدنیة، والسیما قانون األحوال الشخصیة، وأھمیة التعلیم ومحو األمیة، النساء

إمرأة من النساء القرویات موزعات في ثالث ) 150(واستفادت منھ أكثر من . وتوفیر األمن االقتصادي

  . طراف مدینة تكریت ، وھي قریة الدبسة وقریة العالي والوعي الثوريقرى في أ

  المحافظة  ت  الفترة الزمنیة  عدد المستفیدین
  إلى  من  اطفال  نساء

العدد الكلي   المختبر
  للمستفیدین 

  1242  ----  2003أیار   2003نیسان   204  1038  أربیل   .1
  10510  1291   2004 أذار     2003الثاني ت    4085  5134  بابل   .2
  2460  -----   2004حزیران    2004أذار   1201  1259  دیإلى    .3
  11906   574   2005تموز    2004أیلول   6590  4742  واسط   .4

  11171  560   2005ك األول    2005نیسان   5026  5585  الدیوانیة  .5     
  16966  2227  2006ول  ت األ31   2005أیلول    7935  6804  األنبار   .6     

  54255  4652  ً شھرا40بحدود     25041  24562  المجموع  
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  برنامج الرعایة الطبیة لألطفال ذوي االحتیاجات الخاصة* 

وھو برنامج طبي مستمر ، یجھز الدواء المتبرع بھ من قبل عدد من العوائل اإلیطالیة إلى أطفال        

یعانون من األمراض المزمنة والمستعصیة كالثالسیمیا والصرع والسرطان والسكر، والضمور 

  . ھرموناتباألعصاب، واالختالالت بال

  

). Un Ponte Per... جسر إلى( من قبل المنظمة اإلیطالیة 1994لقد أقیم ھذا البرنامج في عام        

تقوم الجمعیة بإجراء . ً مریضا90 ، استفاد من البرنامج 2004ودخلت األمل في شراكة معھا منذ عام 

كذلك المتابعة مع . صحیة واألجھزةالفحوصات الدوریة لھم، وتحدید احتیاجاتھم من الدواء والعنایة ال

من بینھم بحاجة إلى عملیات ) 20(تم تشخیص . ة ومشاكلھم األخرىعوائلھم حول أوضاعھم النفسی

  .جراحیة خارج العراق

 

 ، بدأ البرنامج یعاني من بعض العراقیل الجدیة ، تمثلت في عدم 2006في النصف الثاني من        

خارج ، بسبب من القیود الشدیدة التي فرضتھا وزارة الصحة ، مما اضطر إمكانیة استالم األدویة من ال

الوضع األمني خالل ھذه  كما أدى تدھور ، الخاصة میزانیتھامنالجمعیة شراءھا من السوق المحلیة 

  .من العوائل عن المراجعة واالتصالالفترة إلى انقطاع عدد 

  

ثالث ، ولم تغطى كلفة المشتریات كاملة من األدویة  جرى توزیع وجبتین فقط بدل 2007وفي عام        

ًوالمصروفات األخرى في البرنامج من قبل الجھة الداعمة ، وتحملت الجمعیة عبئا اضافیا  وتم االتفاق . ً

 .2008ً مستفیدا خالل عام 65لالدعم مع المنظمة المذكورة على تقدیم 

  

   أنشطة أخرى* 

o  شاب وشابة من مجمع 200سعافات األولیة، الذي شارك فیھ  نفذت األمل برنامج اال2003في عام 

 .داراتو في أربیل

o  قامت األمل بتوزیع كمیات كبیرة من األدویة والمستلزمات الطبیة بأنواع 2003خالل شھرحزیران 

 .مختلفة، على ستة مراكز ومؤسسات صحیة في محافظة النجف 
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o  یم المیاه  ، جرى نصب أجھزة لتعق2003وخالل  شھري تموز وآب)R.O ( لعدد من المراكز ،

 لتر 3000 لتر ، وجھاز واحد بسعة 250الصحیة في محافظة النجف ، وبواقع ثمانیة أجھزة بسعة 

 ).قاعة الوالدة والمختبر(نصب في مستشفى الوالدة في النجف 

o ناء مستشفى  اكملت جمعیة األمل العراقیة ، بدعم من النجدة الشعبیة الفرنسیة واالتحاد األوربي،  ب

ً سریرا ، مع ثالث غرف للعملیات، ووحدتي مختبر وأشعة، 50الوالدة في أربیل ، الذي یحوي 

وقد تم تسلیم المستشفى إلى الحكومة المحلیة في عام . وصیدلیة، وعیادة خارجیة للنسائیة واألطفال

2005.  

o  ة الدیوانیة ، بتغییر  ، بترمیم مستوصف الگایم في محافظ2006قامت الجمعیة خالل شھر اذار

تأسیسات الصرف الصحي والماء والكھرباء ووضع الحاویات وترمیم البنایة من الداخل وطالئھا 

  . عائلة في المنطقة700ًعلما ان المستوصف یقدم خدماتھ ل . وبناء السیاج 

o  دائرة  نظم كادر جمعیة األمل وبالتعاون مع دائرة صحة النجف والمستشفى البیطري و2006في عام

صحة الدیوانیة، حملة توعیة حول مرض انفلونزا الطیور ، أعراضھ وكیفیة الوقایة منھ، في ثمان 

المھناویة والشامیة وابو نمر وابو غرب وطبر ( مناطق ریفیة في محافظتي النجف والدیوانیة، شملت 

  ).سید جواد 

  

  مساعدات انسانیة  -ب   

  

  لم شمل عائلة كردیة* 

ً ، عقدت الجمعیة مؤتمرا صحفیا مؤثرا في بغداد ، لتغطیة فعالیة لم شمل 2006 األول في كانون        ً ً

أم (رحمة خضر علي عائلة كردیة من أربیل ، كانت قد فقدت احدى نسائھا في بدایة التسعینات، وتدعى 

بالتنسیق مع قضاء الشنافیة في الدیوانیة، و ، عثر علیھا أثناء نشاط الجمعیة في 1949 من موالید )عیسى

وبعد رجوعھا إلى أربیل عقد مؤتمر صحفي شاركت فیھ . مكتب أربیل ، تم معرفة عائلتھا واعادتھا إلیھم

 أیار 22توفیت على أثر مرض عضال في . ًوزیرة األنفال في حكومة اإلقلیم وممثل الجمعیة أیضا

2008.   
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  مساعدات طوارىء لضحایا الفیضان في كردستان* 
) مشروع أغاثة عوائل متضرري الفیضانات( ، ساھمت الجمعیة بإقامة 2006 الثاني رینفي تش       

في النواحي والقرى التابعة لقضائي سوران وجومان في اربیل، بتقدیم المساعدات للعوائل المتضررة التي 

  ).IOM(عائلة، وتضمنت مواد غذائیة ووقود ومالبس ، بدعم من المنظمة الدولیة للھجرة ) 167(بلغت 

  

  مساعدات طوارىء للنازحین في محافظة كربالء*    

ً ، نفذت الجمعیة ، مشروعا لتقدیم مساعدات الطوارىء 2007 من أیار لغایة تموز ي الفترة       ف

 500عائلة مستضعفة من المھجرین النازحین إلى محافظة كربالء ، ومن بینھم أكثر من ) 3108(ل

 حي في مركز المحافظة وبعض األقضیة والنواحي 61موزعین في  ، عائلة متعففة من سكنة المحافظة

 مادة غذائیة وغیر غذائیة لھم ، لسد بعض احتیاجاتھم 31التابعة لمحافظة كربالء ، حیث جرى توزیع 

وانجز ھذا البرنامج بدعم من منظمة الھجرة الدولیة، وبتعاون جاد ومثمر مع دائرة الھجرة . األساسیة منھا

 في المحافظة، ومع مجلس محافظة كربالء والمجالس المحلیة ، والمخاتیر في المناطق والمھجرین

وقد أعطى ھذا المشروع سمعة ومصداقیة كبیرتین للجمعیة، لدى . واألحیاء التي شملھا البرنامج

 المسؤولین في محافظة كربالء والمجالس المحلیة والمخاتیر والمستفیدین بالذات ، بما تمیزت بھ عملیة

التنفیذ من تعاون وثیق مع جمیع األطراف المعنیة ، والشفافیة العالیة في عرض میزانیتھ على وسائل 

  .ٌاالعالم اثناء مؤتمر صحفي أقیم بعد انتھاء المشروع 

  

وقد أتاح ھذا المشروع للجمعیة إجراء بحث میداني عن أوضاع النازحین في المحافظة ، وكذلك في        

ة شباب الحوار المدني في كربالء حول موضوعة األمن اإلنساني بدراسة حالة اعداد بحث لمجموع

 .النازحین 

  

  مساعدات رمضانیة*   

بالتعاون مع عدد من منظمات ) خالل شھر رمضان الكریم (2008نفذت الجمعیة في أیلول        

رنامج اإلنمائي لألمم المجتمع المدني، بدعم من مؤسسة الشیخ خلیفة بن زاید آل نھیان الخیریة والب

 وجبة إفطار جاھزة للمھجرین واألرامل 110000ًالمتحدة، مشروعا للمساعدات اإلنسانیة، شمل تقدیم 

.  حقیبة مدرسیة مع القرطاسیة للطلبة من األیتام والمحتاجین30000والعوائل المتضررة، وكذلك 
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 الدین وكركوك والسلیمانیة ودیالى بغداد واألنبار وصالح:  محافظة، ھي11وشملت رقعة عمل المشروع 

  .وبابل وكربالء والنجف والدیوانیة والبصرة

 

استھدف المشروع إلى جانب تقدیم المساعدات المذكورة، إعطاء فرص لمشاركة األرامل في        

عملیات التوزیع، ودعم السوق المحلیة، إضافة إلى تفعیل العمل المشترك بین مختلف منظمات المجتمع 

ني والجماعات المحلیة اآلخرى، بھدف إنساني في التضامن مع الفئات المتضررة والمحرومة المد

 .والمھمشة من أبناء الشعب العراقي

 

  مساعدات للعوائل المتعففة*  

o  استلمت الجمعیة كمیة من التبرعات العینیة من األدویة والتجھیزات 2004- 2003خالل عامي 

ة یونانیة وأسبانیة وسویسریة وبریطانیة، جرى توزیعھا على الطبیة والمالبس من منظمات دولی

 .العوائل المتضررة والفقیرة في عدد من المحافظات

 

o  الجمعیة وبدعم من المنظمة الخیریة المسیحیة االرثوذوكسیة قامت  ، 2008 وآذار 2006في تموز

ة، في مناطق مختلفة من  عائلة عراقیة متعفف170العالمیة، بتوزیع مواد غذائیة ومواد تنظیف على 

، بالتعاون مع جمعیة الھالل األحمر العراقیة، مساعدات غذائیة 2007وقدمت في أیار . محافظة بغداد

 .لخمسین عائلة من المھجرین والفقراء

 

o  المنظمة مع بالتعاون ، النجف في الجمعیة مكتب  ، قام2008 وفي أیلول 2007في تشرین األول 

 شملت عائلة 77 على وصحیة وأدوات مطبخ غذائیة مساعدات بتوزیع األحمر، للصلیب الدولیة

 .والنواحي  واألقضیة مركز المحافظة من والمطلقات األرامل

 

o  وبدعم من منظمة الصلیب األحمر الدولیة ، قامت جمعیة األمل بالتعاون مع 2008وفي شھر نیسان 

سویة الخیریة لألرامل واألیتام في محافظة تجمع آیتانا النسوي في محافظة نینوى ، وجمعیة الحمزة الن

 عائلة من المھجرین ، في منطقة سھل نینوى ، وفي 500بابل ، بتوزیع مساعدات إغاثة إنسانیة ل

 .قضاء الحمزة وأطرافھ
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o  وبمناسبة األعیاد، بادرت مجموعة كركوك للحوار المدني بین الشباب بجمع ما 2007في نھایة عام 

عات من األھالي وبالتنسیق مع الجوامع ، لشراء المالبس واأللعاب  دوالر كتبر4000یقارب 

 . طفل یتیم300زعت على أكثر من والقرطاسیة و

 

 مساعدات متفرقة*  

o  دعما مالیا وعینیا من األجھزة والدواء لجمعیة تعلیم وتأھیل الطفل 2006قدمت جمعیة األمل خالل ً ً

نیة لالجئین الفلسطینیین في حي البلدیات في بغداد، الفلسطینیة بأنشاء مركز طوارئ في الشقق السك

 .في أعقاب العنف الذي طال ھذه الشریحة، وكذلك برنامج مركز الفتاة في المنطقة ذاتھا

 

o  الى رابطة أنصار االنسانیة لألمراض السرطانیة في  قدمت الجمعیة تبرعات 2006في أیلول

ًعشرین طفال مصابا بال لشراء األدویة لالبصرة،  .سرطان ً

 

o  اجریت عملیات جراحیة، نتیجة حروق شدیدة في انحاء الجسم، األولى خالل شھر شباط  2006في ، 

والثانیة خالل شھر أیار للسیدة عذراء  . ، للطفل حسین عالء ، من سكنة منطقة حي الجھاد في بغداد 

أیمان عبد الحسین ( قدمت تبرعات مالیة للسیدة  كما .محمد، من سكنة منطقة كمب سارة في بغداد 

سنة، من سكنة حي القادسیة في بغداد ، إلجراء عملیة جراحیة لزرع ) 33(والبالغة من العمر ) جواد 

الكلى في مستشفى الكرامة، وتقدیم مساعدات نقدیة وعینیة لعدد من العوائل المتضررة ألجھزة 

 . ومعدات طبیة ومنزلیة

 

o  تعاون مع جھات محلیة ودولیة ، بإرسال طالبة جامعیة  ، بال2008نجحت مساعي الجمعیة في نیسان

 . 2006لتلقي العالج في األردن ، كانت قد أصیبت في حادث انفجار إرھابي في بغداد في ایار 

 .وتمكنت من العودة إلى دراستھا من جدید 

 

 :في مجال التعلیم والتدریب: ًثانیا 
ًیة مشروعا جدیدا، سمي بمشروع التحدي لمكافحة  ، أطلقت جمعیة األمل العراق2005نھایة في         ً

ًصفا لتعلیم القراءة والكتابة، ورفع مستوى الثقافة الصحیة ) 26(تم افتتاح . األمیة ومن أجل التعلیم

ًمستفیدا ) 20(مستفیدة و  )747(التحقت بھا  . واالجتماعیة، والتدریب المھني على بعض الحرف الیدویة
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شعبیة في محافظات النجف والدیوانیة والبصرة وكربالء، كما ھو موضح في في المناطق الریفیة وال

  .الجدول أدناه

 

صفوف، في ) 3(ُأفتتحت ، )الیونیفم(إضافة لذلك، وبدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة        

، من 2006یلول  ولغایة أ2005ناحیة العلم التابعة لمحافظة صالح الدین، في األول من كانون األول 

شابة لدخول االمتحانات العامة للدراستین المتوسطة والثانویة ، من الالتي انقطعن عن ) 67(أجل تمكین 

دارسة ) 11( منھن امتحانات المرحلة المتوسطة ، و7وقد اجتازت . التعلیم ألسباب اجتماعیة وشخصیة

ربیة قسم اللغة العربیة واالنكلیزیة والتاریخ للدراسة في كلیة الت) 5(قبلت منھن مرحلة االعدادیة بنجاح ، 

والشریعة في جامعة تكریت ، وأخریات قبلن في المعاھد أو في مواصلة الدراسة في المرحلة االعدادیة ، 

  .كما توظفت اثنتان ككاتبات في مدارس ناحیة العلم 

 

 التجربة السابقة ، ولكن لم ورغم المطالبة الشدیدة من األھالي والنساء لفتح صف جدید على غرار       

  . تتمكن الجمعیة من تحقیق ذلك ، بسبب عدم الحصول على التمویل الالزم لھ 

 

لمفھوم الشراكة بین منظمات المجتمع المدني ودوائر التربیة ، لتطویر التعلیم والبرامج ًتجسیدا        

ن في عملیة ارساء الدیمقراطیة التربویة ، والنھوض بالواقع االجتماعي ، وتعزیز مشاركة المواطنی

  ، الملتقى التربوي األول لمحو األمیّة 2007والتنمیة في العراق ، نظمت الجمعیة في أواسط شباط 

من (وبالتعاون مع المدیریة العامة لتربیة محافظة الدیوانیة، تحت شعار والتعلیم في محافظة الدیوانیة ، 

، حضره مدیر عام ) ًة تحدیدا ، وللعملیة التربویة بصورة عامةأجل بناء برنامج تربوي متطور لمحو األمیّ

شخصیة من العاملین والمتخصصین في مجال ) 135(تربیة الدیوانیة ومدیر إدارة تربیة النجف ، و

ووزعت في ھذا المؤتمر شھادات . التعلیم، وانتھى الملتقى بصیاغة عدد غیر قلیل من التوصیات المھمة

، التي یستفاد منھا ھؤالء المتخرجین  )239(في النجف والدیوانیة ت والمتخرجین التخرج على المتخرجا

  .في التعیین في دوائر الدولة
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  2007 و2006جدول النشاط في مجال تعلیم النساء خالل عامي 
  
المحافظة /الموقع

  والمنطقة
عدد   العمر  العدد   تاریخ التنفیذ

  الصفوف
  المرحلة الدراسیة المنفذة

  القادسیة  –ف النج
            العباسیة

1/2  - 30/10/2006  
  
  
1/11/2006 -

30/7/2007  

67  
42  

10-40 
  سنة

 مرحلة األساس –ّمحو األمیة   4
   أشھر9
  
  

      المرحلة التكمیلیة
   المھناویة- الدیوانیة 

              الصالحیة
  الكایم            

1/2  - 30/10/2006  
  
1/3  - 30/10/2006  
  
1/11/2006 -

30/7/2007  

45  
43  
22   
20 
  ذكر

  
25-40 
  سنة

  
6  

  
 مرحلة األساس –ّمحو األمیة 

   أشھر9
      
  

  المرحلة التكمیلیة
 منطقة بدعة -كربالء 
  اسود

            حي الغدیر

14/5/2006 -
30/5/2007  

29   
101  

13-45 
  سنة

1  
4  

 مرحلة األساس –ّمحو األمیة 
   أشھر 9

  :البصرة 
 الھارثة في - 

وحي الرسالة الماجدیة،
وحي اللطیف والمركز 

  الثقافي
 – حي الحسین - 

  المنطقة الثالثة والرابعة

  
  
2/7 - 28/12/2006  

  
  

398  

  
  

15-45 
  سنة

  
  

11  

  
  

 مرحلة األساس –ّمحو األمیة 
   أشھر6

 ناحیة –صالح الدین 
  العلم

  

 تشرین – 1/12/05
   2006األول 

67  15- 40 
  سنة

تأھیل المتحانات المرحلة   3
  طة العامةالمتوس

      وامتحانات المرحلة 
  اإلعدادیة العامة

    29    834    المجموع 
   

، بادرت جمعیة األمل بنشاطات )  أیلول8( بمناسبة الیوم العالمي لمكافحة األمیة  و2008وفي        

ر األمیة لوضع الحلول والمعالجات لتأثیعقد حلقة نقاشیة في كربالء : متنوعة باالحتفال بالمناسبة ، منھا

ًعلى المجتمع صحیا واقتصادیا واجتماعیا وأمنیا ً ً  شخصیة 128أمسیة ثقافیة حضرھا وفي النجف نظمت . ً

من أعضاء مجلس المحافظة ومسؤولین عن مدیریة التربیة واإلعالم التربوي، وعدد من أساتذة جامعة 

ًتم تنظیم مھرجانا ثقافیا بحضور وفي الدیوانیة . الكوفة وممثلین عن النقابات ومنظمات المجنمع المدني ً

اضافة إلى دعم فعالیات أخرى نظمتھا بالمناسبة عدد من المنظمات غیر .  شخصیة تربویة وإعالمیة50

جمعیة الفردوس العراقیة في البصرة وجمعیة حواء لإلغاثة والتنمیة في دیالى وجمعیة الصفا (الحكومیة 

  .) للتنمیة والصداقة بین الشعوب في األنبار
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 المرأة في التكنولوجیا: ًثالثا 

 قامت الجمعیة بإفتتاح دورات لتعلیم إستخدام الكومبیوتر لطالب وطالبات 2004في نیسان        

لمدة ثالثة شھور )  بنصالوة– كسنزان –دارتوو (المراحل اإلعدادیة في أربیل في المجمعات السكنیة 

  .سین  طالبة وطالبة من الجن150،إستفاد من المشروع 

 

،  في أربیل م الكومبیوتریقامت االمل بفتح دورات لتعل 2006في  ، برنامج مایكروسوفتضمن        

وفي . ً شابا وشابة 132المركز الثقافي لناحیة قوشتبھ وفي ناحیة بنصالوه ، وبلغ عدد المستفیدین فیھا في 

  .ستفیدة ً مستفیدا وم19بغداد نظمت ضمن البرنامج نفسھ دورتان شارك فیھا 

 

 ، قررت الجمعیة، من خالل شراكتھا مع مایكروسوفت ومعھد التعلیم الدولي، تنفیذ 2006عام في        

مجال التخطیط  ً وفرصا تدریبیة في،برنامج المرأة في التكنولوجیا، الذي یوفر للنساء مناھج متقدمة

شاركت مدیرة البرنامج في ذلك  وعلى ضوء. لألعمال والمھارات الشخصیة وتكنولوجیا المعلومات

الجمعیة في االجتماع التنسیقي األول للمدراء اإلقلیمیین لبرنامج المرأة في التكنولوجیا الذي نظمتھ إدارة 

ً ، الذي فتح أفاقا رحبة لدعم 2007معھد التعلیم الدولي في سان فرانسیسكو في بدایة كانون الثاني 

  .الجمعیة ضمن ھذا البرنامج 

 

 ، ولمدة عشرة أیام عقدت في بغداد دورة تدریبیة حول المبادئ األساسیة في 2007ذار في آ       

windows، office، internet متدربا من 12 لغرض تطویر قدرات المدربین في البرنامج ، شارك فیھا ً

 قام 2007وفي تموز وتشرین الثاني . الجمعیة ضمن محافظات بغداد وصالح الدین والنجف وكربالء 

ریق البرنامج بتنظیم ورشتین تدریبیتین في أربیل وكربالء لمجموعة مدربین إضافیین في مراكز ف

  . في الثانیة10 في األولى و6الجمعیة ، حضرھا 

 

قدت في بیروت ، للمدراء 2007خالل نیسان          ، قامت الجمعیة بتنفیذ دورة تدریبیة إقلیمیة ثانیة، عُ

ي التكنولوجیا في العراق والسعودیة ولبنان ، بالشراكة مع معھد التعلیم والخبراء في برنامج المرأة ف

 من جمعیة األمل ، بھدف تطویر مھاراتھم الفردیة وتخطیط 6 متدربون ، ضمنھم 9الدولي ، شارك فیھا 

 .األعمال من أجل االستدامة
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ً مدربا من 17یھا  ، ورشة إلعداد المدربین، شارك ف2008نظمت الجمعیة في أربیل، في آب        

الموصل وكركوك وصالح الدین والسلیمانیة وأربیل والنجف، وھي أكبر ورشة إعداد مدربین : محافظات

  .یتم تنفیذھا في العراق ضمن ھذا البرنامج

 

) بال حدودطموح ( ، بدأت الدورة األولى في بغداد لبرنامج المرأة في التكنولوجیا 2007في ایار        

، ثم تتالت دورات أخرى في أربیل وصالح الدین وكربالء ، وقد بلغ عدد لوظیفیة مع المھارات ا

 شمل التدریب الشباب اضافة إلى النساء ، 2008وفي ) . 160 ( 2007متدربات االجمالي حتى نھایة ال

ًشابا ، ویبلغ ) 69(إمرأة و ) 215(، منھم ) 284( تشرین األول 20وبلغ عدد المتدربین االجمالي حتى 

متدرب ومتدربة في أربع محافظات، كما ھو )  444 (2008 و 2007المجموع الكلي في عامي 

ویستھدف التدریب إلى تمكین النساء، وزیادة مشاركتھن في القوى العاملة، . موضح في الجدول أدناه

ات تقنیة وتوفیر أنشطة مھنیة لھن، وزیادة عوائد المؤسسات التي یعملن فیھا واستدامتھا، وإكسابھن مھار

 ساعة، یجري 90ً یوما، بإجمالي 45 - 30وتتراوح فترة التدریب . للتدریب على برامج الحاسوب

 ،  "Internet" واإلنترنیت والبرید اإللكتروني ) WINDOWS ، OFFICE(تدریبھن على تقنیات 

 المحترف، ودخول العمل كفریق، ومھارات إداریة وقیادیة، ومھارات اإللقاء( والمھارات الوظیفیة، منھا 

 من المایكروسوفت مرخصة وبعد االنتھاء من التدریب تمنح المتدربة شھادة مشاركة  ).سوق العمل 

  .ومعھد التعلیم الدولي والجمعیة 

 

نتیجة متابعة المتدربات ضمن ھذا البرنامج وإجراء التقییمات في نھایة كل دورة ، تمكنت أغلبیتھن        

تغییر مواقعھن الوظیفیة، وإدخال التقنیات التي أكتسبنھا في أعمالھن ، وخاصة من الحصول على عمل أو 

إحدى ، كما ساھمت  في إدخال درجات التصلیح لألوراق االمتحانیة  Excelالمُدرسات استخدمن برنامج  

. وتشجیع بعض المتسربات من الدراسة نحو إكمال دراستھن. المتدربات كمساعدة بدورات التدریب 

  . قصص نجاح أخرى تسجل في نجاح تنفیذ البرنامج وھناك

 

 جرى افتتاح مركز األمل للتدریب والتأھیل في النجف، بحضور نائب محافظ 2008في تموز        

من الشخصیات االجتماعیة والثقافیة ، وعدد من )  شخصیة150 حوالي( النجف ، وجمھرة واسعة 

لرسمیة ومنظمات المجتمع المدني في محافظتي كربالء أعضاء مجلس المحافظة وممثلي دوائر الدولة ا
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مع " طموح بال حدود"وینشط المركز في فتح دورات لبرنامج مایكروسوفت . والنجف ووسائل اإلعالم

  .المھارات الوظیفیة للنساء والشباب في النجف 
  2008 و 2007 و 2006خالل  في التكنولوجیاجدول بعدد الدورات والمستفیدین من برنامج المرأة 

  
عدد  عدد المتدربین

 ساعات ال
 موعد بدء الدورة موعد التخرج

 نساء رجال
 المحافظة مكان الدورة

2006  
  بغداد  مكتب األمل  19  0      

40  10/08/2006  10/07/2006  15  15  
40  20/09/2006  20/08/2006  32  30  

  المركز الثقافي
  في ناحیة قوشتبھ

  ثانویة بنصالوه للبنین  9  31  28/08/2006  05/10/2006  40

  
  أربیل

  2006المجموع في عام   73  78      
2007   

117 05/07/2007 12/05/2007 0  19  
117 20/09/2007 21/07/2007 0  11  

 مكتب األمل

 مكتب شبكة النساء العراقیات  7  0 04/08/2007 25/09/2007 117
 –شھیدین الصدرین مركز ال  30  0  11/08/2007  24/09/2007  117

  مدینة الصدر

  
  

 بغداد

  مركز شباب عین كاوه  24  0 05/08/2007 16/09/2007  117
  اعدادیة ھولیر للبنات   22  0  01/08/2007  16/09/2007  117

 أربیل

117  16/09/2007  12/08/2007  0  10  
117  16/09/2007  15/08/2007  0  19  

 كربالء  مكتب األمل

 صالح الدین  دیوان محافظة صالح الدین  18  0  16/09/2007  20/11/2007  117
 2007المجموع في عام   160  0      

2008 
90  26/05/2008  07/04/2008  3  7  
90  26/05/2008  07/04/2008  2  10  
90  01/09/2008  12/07/2008  4  8  
90  01/09/2008  12/07/2008  5  6  
90  02/09/2008  14/07/2008  2  5  
90  10/09/2008  23/07/2008  2  8  
  7  8  15/09/2008  الدورة مستمرة  
  8  5  17/09/2008  الدورة مستمرة  
  11  1  19/10/2008  الدورة مستمرة  

  
  
  
  

  مكتب األمل

  
  
  
  

 بغداد

90  08/01/2008  29/11/2007  10  11  
90  15/06/2008  28/04/2008  4  16  

  مركز شباب عینكاوه

  اعدادیة أربیل للبنات  16  0  12/06/2008  05/08/2008  90
  معھد اعداد المعلمات  41  0  25/11/2007  30/01/2008  65
90  08/04/2008  17/02/2008  5  8  

100  17/04/2008  17/02/2008  1  9  
  مكتب األمل

  مركز الرافدین للتدریب في الحلة  5  6  10/02/2008  24/04/2008  90
100  03/07/2008  13/05/2008  4  5  
108  10/08/2008  22/06/2008  0  11  
90  10/08/2008  25/06/2008  7  0  
  12  0  21/09/2008  الدورة مستمرة  
  11  0  13/10/2008  الدورة مستمرة  

  
  

  مكتب األمل

  
  أربیل

  
  
  
  
  
  
  

  كربالء

  2008المجموع في عام   215  69      
  2008 و 2007 و 2006المجموع في   448  147      
  المجموع الكلي  595      
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  جال المرأةفي م: ًرابعا 
  

    یوم المرأة العالمي - أ

نظمت مكاتب الجمعیة في عدد من المحافظات النجف وكربالء والدیوانیة  نشاطات متنوعة        

  ، من خالل عقد الندوات والمھرجانات 2008 و 2007 أذار 8باالحتفال السنوي بیوم المرأة العالمي 

الجیل الجدید بمغزى المناسبة وأھمیتھا في رفع الوعي في المؤسسات التربویة والمدارس ، لزیادة وعي 

 فیھا الجمعیة بالمناسبة في بغداد باسم شبكة تشاركاضافة إلى النشاطات األخرى التي . بحقوق المرأة 

 ، ونقاش المائدة المستدیرة في 2007النساء العراقیات ، مثل المھرجان الثقافي الفني الذي عقد في 

2008 .   

  

  ن واقع المرأة دراسات ع- ب
ً استبیانا، نفذتھا عدد من المنظمات 70 باإلشراف على أكثر من 2005في عام " األمل"قامت        

 محافظة في العراق، لتقییم الوضع الراھن للنساء في العراق على الصعید القانوني وفي 16النسائیة من 

وجرى . كیة، باللغتین العربیة واإلنكلیزیةونشرت النتائج في كتاب أصدرتھ نقابة المحامین األمری. الواقع

تحدیث لتقییم امتثال العراق : وضع المرأة في العراق" تحت عنوان 2006تحدیث الكتاب في عام 

  ".القانوني والواقعي للمعاییر القانونیة الدولیة

   

نسانیة على  نفذت الجمعیة دراسة میدانیة بالتعاون مع أوكسفام عن تأثیر األزمات اإل2008وفي        

وجرى فیھا التعاون مع عدد من المنظمات .  امرأة في خمس محافظات 1700واقع النساء ، شملت 

  .2009ومن المؤمل ان تصدر الدراسة في . النسائیة

 

   للحالقة والتجمیلمركز التضامن  - ج

، باسم معھد  جرى فتح مركز لتدریب وتشغیل النساء، في منطقة كامب سارة في بغداد 2006في        

تخصص نشاطھ  في اقإمة دورات للشابات للتدریب على أصول الحالقة . التضامن للحالقة والتجمیل 

ًوملحقاتھا التجمیلیة األخرى ، وعقد عددا من الندوات مع نساء المنطقة حول التوعیة الصحیة 

دیرة المركز  قامت الجمعیة بتصفیة نشاط المركز لسوء تصرف م2007وفي أواسط . واالجتماعیة

  .وضعف امكانیاتھا في ادارة المشروع 
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   العنف ضد المرأة- د

  

  العیادة القانونیة واالجتماعیة *        

 ، بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة االنمائي للمرأة 2006إفتتحت جمعیة األمل في أذار        

ًمشروعا رائدا ھو ،) الیونیفم(  لتقدیم الدعم القانوني لضحایا ة في بغدادالعیادة القانونیة واالجتماعی ً

  .العنف، ونشر الوعي القانوني واالجتماعي بین النساء والمجموعات النسویة

 

لقد حقق المشروع سمعة طیبة بین مختلف األوساط النسائیة واإلعالمیة وغیرھا، لدوره اإلیجابي        

 األحوال الشخصیة بشكل خاص  والقوانین األخرى في نشر الثقافة الدستوریة ، والتوعیة القانونیة بقانون

. ، بین مختلف الشرائح االجتماعیة ، عبر قنوات أنشطة منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة

 برنامج العیادة بعقد العدید من  ، فقد استمر2007وبالرغم من انتھاء تمویل المشروع في نھایة شباط 

المؤسسات الحكومیة والمجالس البلدیة، والمشاركة الفعالة في االجتماعات الموسعة في الوزارات و

 ، وكذلك في تقدیم المؤتمرات وورش العمل للمنظمات غیر الحكومیة ، في یغداد وفي محافظات أخرى

  .استشارات قانونیة فردیة للنساء من ضحایا العنف األسري

 

االجتماعیة الجوالة حول العنف -قانونیةالعیادة ال باسم 2006 في في النجفكما نفذ مشروع أخر        

ً جولة شملت عددا من األقضیة والنواحي والقرى 40جرى تنظیم . ، بمشاركة الجمعیة ضد النساء 

باإلضافة الى مركز المحافظة، وبعض الدوائر الرسمیة، تم فیھا رصد وتوثیق العدید من حاالت العنف 

 ثم عقدت حلقة نقاش ، األحوال الشخصیة وغیرھاضد المرأة، بما في ذلك بعض الوقائع من محاكم

لمناقشة نتائج عمل العیادة بحضور اختصاصیین وشیوخ العشائر وممثلي منظمات المجتمع المدني ، 

  .خرجت بجملة من التوصیات 

 

ثم جرت زیارات ولقاءات واجتماعات الحقة لعدد من المؤسسات الحكومیة وغیر الحكومیة من أجل        

 .بتوصیات الحلقة النقاشیة وكسب التأیید التعریف 

  

  



 
20

  
 مؤتمرات ونشاطات أخرى*        

o  نظمت جمعیة األمل بالتعاون مع شبكة النساء العراقیات مھرجانا 2004في كانون األول من عام ، ً

ًوطنیا في بغداد، حول العنف ضد المرأة، احیاء لذكرى الناشطتین أمال المعملجي ومارغریت حسن : ً

 .حایا العملیات اإلرھابیة في العراق، من ض

 

o  ًاجتماعیا وصحیا الریفیات  سلسلة من النشاطات لتوعیة النساء 2004 في اربیل خاللنفذت الجمعیة ً

 امرأة في المجمعات السكنیة في 720 بحدود ًوقانونیا، ومنھا حول الجندر والعنف ، واستفادت منھ

 . دارا تو وكسنزان وخبات وبحركة وشاویس 

  

o  مع عدد من المنظمات الدولیة ، باعالن تشكیل منظمة 2006الجمعیة في تشرین الثاني شاركت ، 

التنسیق العالمیة لعدالة الجندر في العراق ، ومقرھا لندن ، تستند إلى المطالبة باحترام حیاة اإلنسان 

 والعمل على .والتركیز على موضوع العنف ضد النساء خالل النظام السابقوكرامتھ في العراق ، 

كما قامت األمل بدعم . تدریب القضاة العراقیین على القوانین الدولیة حول جرائم العنف ضد النساء

ومركز العدالة العالمي ، في تدریب قضاة التحالف النسائي من اجل عراق دیمقراطي ، جھود 

 القانون الدولي  ، حول جرائم العنف الجنسي ضمن سیاق2006المحكمة العراقیة العلیا خالل عام 

 .والقانون الخاص بالمحكمة نفسھا 

 

o  ، كما شاركت الجمعیة في المؤتمر العام لمناقشة مسودة الخطة الستراتیجیة للعدالة الجنائیة في العراق

وقدم وفد الجمعیة ورقة حول العدالة  ، 2006إیطالیا في تشرین الثاني / الذي عقد في سیراكوزا 

 .الجنائیة للمرأة 

 

o في بغداد ، 2007م من جمعیة األمل عقدت شبكة النساء العراقیات مؤتمرھا في تشرین الثاني وبدع 

، حضرتھ أكثر من مائتي شخصیة ، من " ریادة وتواصل للمسیرة النسائیة في العراق"تحت شعار 

الحكومة وأعضاء ومستشارین في مجلس النواب والبرلمان الكردستاني ، وقیادات في الشرطة 

 من المنظمات 86 وعملیة حفظ القانون في بغداد ، إضافة الى العدید من ممثالت وممثلي الوطنیة

والتجمعات النسائیة والمنظمات غیر الحكومیة األخرى من جمیع المحافظات ، وكذلك العدید من 
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ة نزیھة الدلیمي ونازك المالئكة ، وكذلك لمناقش. خصص المؤتمر لتكریم الفقیدتین د.  وسائل االعالم

اآلوضاع السیاسیة واألمنیة وانتھاكات حقوق المرأة والتعدیالت الدستوریة وعالقة المنظمات غیر 

 .الحكومیة مع الحكومة 

 

o  الذي نظمتھ جمعیة األمل العراقیة في " أوقفوا الكارثة اإلنسانیة: صرخة نساء العراق "وفي مؤتمر

التھجیر ، والعنف ضد : تة محاور شائكة ، تضمن جدول عملھ س2008بغداد في أواخر كانون الثاني 

المرأة ، واإلتجار بالنساء ودعارة الغیر ، وسوء الخدمات العامة بما فیھا الصحة والتعلیم ، ومعاناة 

وقد حضره . األحداث المعتقلین والمعتقالت ، وأطفال الشوارع ضحایا المخدرات والعمالة المبكرة 

 الوزارات وغیرھا من الھیئات الرسمیة ، إضافة إلى حشد غفیر من أعضاء مجلس النواب وممثلي

الھیئات الدولیة لوكاالت األمم المتحدة والسلك الدبلوماسي األجنبي ، وممثلي منظمات المجتمع المدني 

جرى في المؤتمر تقدیم شھادات حیة من الناجیات من العنف وعرض . من مختلف أنحاء العراق 

 .مسرحي وأفالم وثائقیة

 

o  العامة   مكتب كربالء والمدیریة–في كربالء وبالتعاون مع وزارة حقوق اإلنسان " ألملا"ونظمت

االجتماعیة االسري ، ثالث ورش حول موضوع األثار السلبیة  الرعایة ودائرة كربالء في للتربیة

 76، حضرھا  ) 2008 ثم في نیسان 2008 ثم في شباط 2007في تشرین األول ( للعنف األسري 

التنبیھ واستھدفت ، ) معاھد ، مدارس ابتدائیة وثانویة(مؤسسات تربویة مختلفة ) 7(ن ًمشاركا م

 .بمخاطر العنف األسري ومدى تأثیره في زیادة العنف في المجتمع

 

o  شاركت الجمعیة في بغداد في اطار شبكة النساء العراقیات بتنظیم حلقة نقاشیة 2008وفي أیار ، 

قیادیات من مختلف المنظمات النسائیة ومختصین في مجال حول العنف ضد المرأة ، حضرتھا 

القانون والقضاء ، حیث ناقشوا األساس الفكري للعنف ضد المرأة وتجلیاتھ الراھنة في المجتمع 

 .العراقي ، ودور الحركة النسائیة في ھذا الشأن

 

o یة مع شبكة  ، شاركت الجمع2008 في تشرین الثاني وضمن نشاطات اسبوع نبذ العنف ضد النساء

العنف ضد (ست محاضرة تناولت المنظمات المحلیة الكردستانیة ببعض الفعالیات ، حیث جرى القاء 
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في عدد من المدارس الثانویة للبنات في كل من مجمع بحركة ) المفھوم واألشكال والنتائج : المرأة 

   .    طالبة200وناحیة عینكاوة ، حضرتھا بحدود 

  

 الحوار المدنيو  وحقوق األنساننزاعاتفي مجال حل ال: ًخامسا

 

 برنامج حل النزاعات بین الطلبة األحداث والشباب .1

ًبرنامجا أمده عاما كامال ، حول حل  ابتدأت جمعیة األمل العراقیة 2004منذ حزیران عام         ً ً

 من المدارس ًوقد التحق بھ تسعون طالبة وطالبا. النزاعات وتعزیز السلم والتفاھم بین الطلبة األحداث

 على جلسات تدریب حول الالعنف والبناء السلمي، ومفاھیم حقوق اإلنسان، یشتمل البرنامج. الثانویة

إضافة إلى دروس باللغة االنكلیزیة، والتدریب . وبناء الشخصیة، والعمل ضمن فریق، وإدارة المشاریع

محتوى، وعملوا على تطبیقھا في وقد ألزم المشاركون أنفسھم برسم مشاریع في ذات ال. على الحاسوب

  . مدارسھم ومجتمعاتھم الخاصة

 

. من طلبة الدراسة اإلعدادیة) 57( ، ثابر على االستفادة منھ 2005وفي السنة الثانیة للمشروع في        

شكل عدد من المشاركین في مشروع حل النزاعات مجموعة األمل الشبابیة، واستحدثوا موقعا الكترونیا 

  com.alamal-shabab.www    : تحت عنوان

 

ُكما أستمر العمل بالبرنامج عاما ثالثا، أضیفت إلیھ مواد جدیدة ، منھا الدیمقراطیة، واألدوار         ُ ً

توسطة من طلبة الدراسة الم) 48( ، 2007وقد تخرج منھ في تموز . الجندریة، واالعالم، وااللقاء

وقد تمیزت ھذه الدفعة عن سابقتیھا بتنوع وتكثیف التدریب الذي تلقاه المشاركون فیھا وعدد . واالعدادیة

المختصین الذین ساھموا فیھ في اختصاصات في الجندر واالعالم وحقوق اإلنسان وكیفیة صیاغة 

  .المشاریع والتقاریر 

 

ًلقد حقق البرنامج نجاحا ملموسا في بناء         شخصیة الطلبة المستفیدین وزرع الثقة في نفوسھم، ً

وغرس الحس الوطني ومفاھیم حقوق اإلنسان وثقافة الال عنف لدیھم، وتعزیز االختالط بین الجنسین 

وزیادة التماسك والتنافس بینھم والشعور بالمسؤولیة، إضافة لتطویر مھاراتھم في حل خصوماتھم 
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شاریع وتنفیذھا واستخدام الكومبیوتر واألنترنیت واللغة اإلنكلیزیة، ونزاعاتھم بشكل سلمي، وفي كتابة الم

  .ورفع مستواھم الثقافي العام

 

حل ( ، حول موضوعة 2006 ورشة تدریب في بدایة كانون األول في كربالءنظمت الجمعیة        

  . ، وعدد من المدرسین23 - 18 بعمر ً شابا وشابة23شارك فیھا ) النزاع والدیمقراطیة

 

 ، برنامج حل النزاعات بین الیافعین  2007، في أواسط شھر ایلول أربیل كما انھت الجمعیة في       

 من ضمنھم منً طالبا وطالبة من المرحلة االعدادیة ، 50الذي استغرق شھرین ونصف ، وشارك فیھ 

 12عة بـ ُقسم المشاركون الى مجموعتین، شاركت كل مجمو. ن من مناطق الوسط والجنوبالنازحی

مدربین متخصصین في مجاالت حل النزاعات ) 5( ساعة، وساھم في التدریب 48ورشة، بمجموع 

  .والتفاوض وحقوق االنسان

  

على أثر توقف برنامج حل النزاعات بین الطلبة األحداث ، جرى االستعاضة عنھ بتنظیم دورة        

 شابة وشاب ، 22صیفیة لشباب الدفعتین األولى والثانیة من برنامج حل النزاعات ، وشارك فیھا بمعدل 

رنامج وتضمن ب.  ساعة تدریب 86 ورشة تدریب ، بإجمالي 11على مدى أربعة اشھر ، عقدت خاللھا 

والفرق بین الدورة حل النزاعات وحقوق اإلنسان واألدوار الجندریة ، واألمن اإلنساني ، وفن اإللقاء ، 

.  وتأثیرھا على المجتمع ، مناھج البحث وحول مصطلحي األدب والثقافة الحضارةمفھومي البداوة و

ًولوحظ مع استمرار الدورة تطورا ملموسا في مستوى تفكیر الشباب وقدرا تھم ، وتزاید اھتمامھم بالنشاط ً

  . ضمن محیطھم ومجتمعاتھم المحلیة

 

 ، حیث 2007 أیلول 21ومن أبرز نتاجات الدورة مبادرة الشباب لالحتفال بیوم السالم العالمي في        

جرى بمساعدة أحد المختصین في المسرح، بتشكیل فرقة مسرحیة باسم فرقة الحیاة ، وتقدیم العرض 

 ، 2006 في بغداد  في صیف  لیلة رمضانیة في موقع االنفجار الذي تعرض لھ حي الكرادةالمسرحي في

ًوقد كان للعرض المسرحي واالحتفال وقعا مؤثرا في نفوس . وراح ضحیتھ العشرات من السكان المدنیین  ً

 .الحاضرین وفي وسائل االعالم 
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 الحوار المدني بین الشباب .2
الذي یھدف إلى نشر ثقافة . 2006لحوار المدني بین الشباب في نیسان عام ابتدأ العمل ببرنامج ا       

الحوار والعمل المشترك بین المجموعات الشبابیة حول قضایا الالعنف والتسامح والمواطنة وثقافة حقوق 

 من الشباب، 56شارك فیھ . اإلنسان ، والمشاكل التي تخص الشباب في مجال التعلیم والتدریب والتشغیل

 سنة، من سبع محافظات عراقیة، تركز العمل في البدایة على تطویر 28- 18 كال الجنسین، بعمر من

قابلیاتھم الفكریة وقدراتھم التقنیة، ثم قیامھم بنشاطات متنوعة تناولت موضوعات محددة ، قدمت نتائجھا 

من ) 120(ام ، بحضور كأوراق عمل في المؤتمر األول الذي عقد في السلیمانیة في أیلول ولمدة ثالثة ای

ًالشباب ووفدا من الشباب اللبناني ، وعددا من الخبراء من أكادیمیین ومثقفین ، وممثلي منظمات مجتمع  ً

  .مدني واعالم، من مختلف المحافظات، ساعدوا في تیسیر جلسات المؤتمر الرئیسیة ومجموعات العمل

 

فھوم األمن اإلنساني من الجانب الفكري وتجلیاتھ في بدأت المرحلة الثانیة للبرنامج بالتركیز على م       

الواقع العراقي بشكل ملموس ، في الجانب الصحي واالقتصادي واالعالمي والتنمیة البشریة وفي التھجیر 

أربیل /المؤتمر الثاني الذي عقد في شقالوهوقدمت األوراق التي أعدتھا المجموعات الشبابیة في . ًأیضا 

ًشابا من عشرة ) 87(وقد حضره .  ، الذي تناول موضوعة األمن اإلنساني2007في بدایة أیار 

محافظات ، اضافة إلى عدد من الباحثین والمختصین ومنظمات المجتمع المدني المحلیة والدولیة ، وممثل 

  .وزارة الشباب والریاضةعن 

 

ة بتنظیم دورتین تدریبیتین وضمن برنامج تطویر قدرات الشباب ومھاراتھم كمدربین ، قامت الجمعی       

 ، شارك فیھما 2007 وفي نیسان 2006في موضوعة حل النزاعات في بیروت ، في تشرین الثاني 

شارك في حیث  من مختلف المحافظات،شباب من برنامجي الحوار المدني وحل النزاعات بین الطلبة 

المبادىء األساسیة لحل النزاع  : ینوقد تضمن برنامج الورشت. 16ً شابا وشابة ، وفي الثانیة 19األولى 

تیسیر عمل المجموعات ، وتقنیات حل النزاع واتخاذ القرار ، ودور التواصل في حل ، ووتقنیة التفاوض

  .النزاع ، وتقنیات التدریب للمدربین 

 

ًوحققت بعض المجموعات الشبابیة في البرنامج تواصال ومبادرات جدیدة في داخل محیطھا ، كما        

رى من قبل مجموعة كركوك التي كان لھا مبادرات متمیزة في التضامن مع ضحایا العملیات اإلرھابیة ج

 ، بادرت 2007 وفي بدایة نیسان .واالحتفال بیوم السالم العالمي ، وأنشطة أخرى حول حل النزاعات 
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 لنظافة المدینة ، استھدفت الترویج) كركوك بیتي ( مجموعة شباب األمل في كركوك بحملة تحت عنوان 

وتشجیع روح المواطنة ، في حملة توعیة وإرشاد في األحیاء السكنیة وفي المدارس وریاض األطفال ، 

 منظمة غیر حكومیة 15ً شابة وشابا وبالتعاون مع 80استمرت لمدة أربعة اشھر ، وشارك فیھا حوالي 

لنفایات على األھالي في منطقة ومدیریة بلدیة كركوك  ، تم فیھا توزیع ملصقات التوعیة وأكیاس ا

ًوقد لقیت الحملة تجاوبا كبیرا من قبل أھالي المنطقة . رحیماوة ً.  

 

 ، 2008 في محافظة السلیمانیة في آب نظمت الجمعیة دورة تدریبیة لتنمیة الثقافة المدنیة للشباب       

وتركز برنامج التدریب . عة لھاً شابا وشابة من مركز المحافظة واألقضیة والنواحي التاب21التي حضرھا 

على مفاھیم حقوق اإلنسان والجندر وانتھاكات الحقوق في البیت والمدرسة والمجتمع ، وكذلك مفھوم 

العمل التطوعي وحل النزاعات ومھارات االتصال والحوار الفعال وتقنیات حل النزاعات ، وتقنیات 

  .التدریب للمدربین 

 

 تجاوزت عضویتھ موقعھم على شبكة األنترنیت وتحویلھ لمنتدى للشباب ،قام شباب األمل بتنشیط        

 ، وتجاوزت المواضیع 180 ، بلغ معدل الدخول الیومي فیھ 2008ً عضوا لغایة تشرین األول 5000

ًویجري حالیا تدریب كادر .  یقوم بادارتھ واالشراف علیھ مجموعة من الشباب .20000المنشورة فیھ 

 . تدى مؤھل لتطویر المن

 

 نشر ثقافة حقوق اإلنسان .3

o  2006 واستمر لغایة نھایة شباط 2005 في كانون األول المسرح المتنقل في محافظة أربیلأنطلق ، 

حقوق المرأة وحریتھا ومساوتھا مع الرجل، حقوق الطفل ( بعرض مسرحي یتناول حقوق اإلنسان 

 15، وقدم العرض في ) .كیفیة معالجتھاوتربیتھ، العادات السیئة في التعامل بین افراد المجتمع و

ًموقعا في النواحي والمجمعات السكنیة والقرى ، وحضره بحدود   .من فئات عمریة مختلفة) 2350(ً

 

o  نظمت الجمعیة خمس ندوات في داخل مدرستین للمرحلة 2006مع بدایة العام الدراسي الجدید في ، 

 ، تضمنت "ساءة وأثر الصدمة والتوتر علیھمحمایة األطفال من اإل"االعدادیة في بغداد ، حول 

المفاھیم والعوامل المسببة لإلساءة الجسدیة والنفسیة، الصدمة والتوتر ،  وماتسببھ من المشاكل 
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  طالب وطالبة ، وزعت علیھم أوراق تتضمن161وشارك فیھا . االجتماعیة والعاطفیة عند األطفال

 .رین واالختبارات المواضیع نفسھا، مع تنفیذھم عدد من التما

 

o  انھت جمعیة االمل العراقیة برنامج نشر ثقافة حقوق )حقوق االنسان مسؤولیة الجمیع ( تحت شعار ،

 ، 2007 نیسان 1ًاالنسان في مدارس النجف والدیوانیة، الذي استمر لمدة شھرین متتالین ابتداءا من 

 41ظتین وخارجھما، استھدف تدریب  مدرسة ابتدائیة واعدادیة ومھنیة في مركزي المحاف21لیشمل 

ثم قام المتدربون بتدریب . ًشخصا من الكوادر التعلیمیة في ھذه المدراس حول مفاھیم حقوق اإلنسان

 طالب وطالبة، إلیصال المعلومات والمفاھیم لھم، بما یتالءم مع مستویاتھم التعلیمیة وبیئتھم 1200

 . ، مثل تمثیل األدوار والمقابالت والمناظراتالمحلیة، مستخدمین الجانب العملي في التدریب

وبدورھم قدم الطالب أنشطة متنوعة تعبر عن مدى استیعابھم للمادة ، وأرائھم حول معاییر حقوق 

اإلنسان ، من خالل تقدیم المشاھد التمثیلیة واألشعار والقصص القصیرة والرسومات ، وعمل 

 تتعلق بالال عنف والعدالة والمساواة ، والتنوع ، الملصقات الجداریة في مدارسھم ، تعكس مفاھیم

والمسؤولیة ، ولغة الحوار ، ومواقف تضارب الحقوق والنزاعات ، وكیفیة الخروج بحقوق اإلنسان 

 . من غرفة الصف والمدرسة إلى البیت 

 

o ًحقق المشروع تعاونا وثیقا مع الجھات الرسمیة في المحافظتین ، مثل مكتب وزارة حقوق االن سان ً

كما أتفق الجمیع على ضرورة توسیع مثل ھذه البرامج .  ومدیریة التربیة وكذلك الجھات االعالمیة

وتعمیمھا على المدراس ، لتشمل الكوادر التعلیمیة والطلبة ، وكذلك ادراجھا ضمن المناھج الدراسیة ، 

 . ل جدید متطور لفائدتھا المباشرة في النھوض بواقع التعلیم واألسالیب التربویة لبناء جی

 

o  بنشر 2007 ، بادرت الجمعیة في شھري تشرین األول والثاني من عام محافظة صالح الدینفي  ، 

 مدرسة ومعھد من مختلف المراحل الدراسیة، في 18مبادىء حقوق اإلنسان وحل النزاعات في 

معلمي ھذه  من 34ًمركز مدینة تكریت وفي قریتي العوجة وألبو عجیل ، حیث جرى أوال تدریب 

المدارس ، ثم تنظیم حصص مدرسیة ممزوجة ببعض التمارین المستخلصة من انتھاكات حقوق 

وقد تم .  و جنین والمرأة واإلنسان بصورة عامةًي الحیاة الیومیة، بدء بالطفل وھاإلنسان السائدة ف

وشمل البرنامج  . تنفیذ ھذه اإلنشطة بإشراف مباشر من قبل الجمعیة ومدیریة التربیة في المحافظة

 . ًطالبا وطالبة) 5826(
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o  ، وفي نھایة البرنامج جرى تنظیم حفل فني وثقافي في تكریت بمناسبة الیوم العالمي لحقوق اإلنسان

حضره نائب المحافظ وعدد من المسؤولین ، جرى فیھ تقدیم الجوائز لعدد غیر قلیل من الطلبة 

 .المتمیزین في النشاط 

 

o  أقامت الجمعیة في كركوك كرنفاال "مستقبل مشرق األطفال "  شعار ، وتحت2008 تموز 7في ً

بمناسبة حلول العطلة الصیفیة، تم التعریف خاللھ " براعم لحقوق الطفل"لألطفال، بالتعاون مع منظمة 

 .بمجموعة من بنود میثاق حقوق الطفل العالمي

 

o  بناء السالم من خالل التدریب ُ ،  نفذ مشروع2007خالل فترة اربعة اشھر من نیسان ولغایة آب 

ورشة عمل ) 25(على حل النزاعات والدیمقراطیة ، بالشراكة مع جمعیة نساء بغداد، نظمت خاللھ 

 ، بھدف بناء حوار مدني وثقافة الال عنف بین الشباب والنساء  وتثقیفھم بغداد وكربالء وكركوكفي 

حوال الشخصیة والدستور واتفاقیة القضاء بمبادئ حقوق اإلنسان وحل النزاعات والجندر وقضایا األ

ًمستفیدا ومستفیدة من ) 635(وقد حضرھا ما یقارب ) . سیداو(على كافة أشكال التمییز ضد المرأة 

مختلف الفئات العمریة، من العاملین في المؤسسات الحكومیة ، وكذلك في الجامعات والمعاھد 

ًمدربا ) 15(وساھم في التدریب . مع المدني ومراكز الشباب والمجالس البلدیة ومنظمات المجت

وقد ساھم ھذا . ومدربة متخصصین في مجاالت حقوق اإلنسان والقانون وحل النزاعات واإلعالم

المشروع في توطید العالقات ما بین منظمات المجتمع المدني والوزارات من خالل إقامة دورات 

 . نطاق واسع تدریبیة لموظفیھم، وكذلك نشر التوعیة المدنیة على

   

  في مجال بناء القدرات: ًسادسا

 

  المنظمات غیر الحكومیة–أ    

o  برنامج بناء قدرات وتمكین باالشتراك مع أربع منظمات غیر حكومیة دولیة، نظمت جمعیة األمل

، أخذین بعین االعتبار، ان معظم المنظمات غیر الحكومیة حدیثة المنظمات غیر الحكومیة المحلیة

 منظمة  في ورشات العمل الثالث، التي عقدت ما بین 17اشتركت. وتفتقد الخبرة والھیكلیةالتكوین، 

وتضمن البرنامج الصفة القانونیة للمنظمات، ھیكلیتھا، والوضع المالي، وصیاغة  . 2004شباط وآب 

 .العروض، وكذلك إدارة المشاریع
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o  موظفا، من الذین انتھت 46 لـ یةدورات تدریب حول إجراء المقابالت وكتابة السیر الذاتتنظیم ً

  .2004عقودھم مع منظمة الصحة الدولیة، وذلك خالل شھري آب وأیلول من عام 

 

o  إدارة الموارد البشریة  ، في موضوع 2005تنظیم دورة تدریب في عمان في شھر أیلول عام

 .اخرى، شارك فیھا عشرون من الناشطین من جمعیة األمل ومنظمات غیر حكومیة والمشاریع

 

o  المدافعة والمناصرة والتشبیك  نظمت جمعیة األمل ورشة تدریبیة في بیروت، حول 2006في شباط

 . من القیادیات في منظمات نسویة مختلفة18 ساھمت فیھا ،بین المنظمات غیر الحكومیة

  

o  ادارة الموارد البشریة ( حول  ، نظمت الجمعیة في كربالء ورشة تدریب2006خالل شھر آب

 من ممثلي عدد من المنظمات غیر 25، حضرھا  )رة المشاریع للمنظمات غیر الحكومیةوادا

 .الحكومیة في كربالء والنجف وبابل والمثنى والدیوانیة وواسط 

 

o  خمس ناشطات في حقوق اإلنسان والمجتمع المدني في بغداد لدورة " األمل " رشحت 2006في

 ، مع الجامعة النرویجیة بوسكرود وبدعم من منظمة دراسیة حول حقوق اإلنسان من خالل االنترنیت

 2008مساعدات الشعب النرویجي ، التي استغرقت السنتین ، وحازت المشاركات في تشرین األول 

 .شھادة دبلوم في حقوق اإلنسان وتعدد الثقافات وإدارة النزاعاتعلى 

 

o  التي ابة وصیاغة المشاریعكتورشة  ، شاركت أربع متدربات من الجمعیة في 2007شھر أیلول في 

قدت في عمان  ، ثم أعقبتھا ورشة تكمیلیة ، بدعم من اللجنة االقتصادیة االجتماعیة لدول غربي اسیاعُ

)ESCWA ( ، حول التعلیم غیر النظامي لحقوق االنسان في المدارس كان من نتائجھا كتابة مشروع

 ً.، ستقوم وكاالت األمم المتحدة بدعمھ الحقا

 

o معھد  من الناشطین في برنامج الحوار المدني بین الشباب في دورات8 ، شارك 2007 خالل عام 

البحث بھدف تطویر امكانیات  عقدت في بیروت ، كل دورة لمدة شھر ، الدراسات الستراتیجیة

 .  المشاركیناألكادیمي لدى الشباب
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o  ر الفوتوغرافي والفیدیو التصوی ، دورة في مھارة 2007نظمت الجمعیة في كربالء ، في شھر أذار

  .من الرجال والنساء ) 26(، شارك فیھا 

 

   حل النزاعات والسالم والجندر- ب     

o  ، 2006نظمت الجمعیة دورتین تدریبیتین في بیروت في تشرین األول في موضوع حل النزاعات 

 وحل  ، إلعداد مدربین من الشباب المشاركین في برنامجي الحوار المدني2007وفي نیسان 

. النزاعات ، بدعم من مؤسسة ھینریش بل األلمانیة بالتعاون مع الشبكة اللبنانیة لحل النزاعات 

وبدأ عدد من المشاركین فیھا بالتدریب .  من محافظات شتى 16 وفي الثانیة 21وشارك في األولى 

 .الفعلي ، وأخرین یشاركون بفعالیة في النشاطات 

  

o  نظمت جمعیة األمل العراقیة باالشتراك مع مركز تولیدو الدولي 2007في األسبوع الثاني من أیار ، 

اسبانیا ، وبدعم من وزارة التربیة االسبانیة وصندوق دیل بینو، ورشة بناء مھارات /للسالم في مدرید

إدارة وحل النزاعات للنساء القیادیات العراقیات، وتشجیع المساواة في الجندر في إطار السالم 

شارك في أست الوفد النسائي العراقي المھندسة وجدان سالم وزیرة حقوق اإلنسان ، ووتر. واألمن

من الناشطات القیادیات في منظمات المجتمع المدني وفي المؤسسات الحكومیة ، من ) 10(الوفد 

 وجاءت ھذه الورشة استكماال للورشة التي نظمتھا جمعیة األمل .من الناشطات في الجمعیة) 5(بینھن 

 ، والتي كانت تھدف الى تعزیز دور المرأة العراقیة ، 2006ز تولیدو في السلیمانیة في تموز ومرك

والتي شاركت فیھا مجموعة من الناشطات القیادیات في .كعضو أساسي في المجتمع المدني العراقي

اع وتضمن برنامج الورشة مواضیع تتعلق بالنز. منظمات المجتمع المدني وفي المؤسسات الحكومیة 

. وشروطھ ومسبباتھ، ومقاربات لفض النزاعات ، ومھارات التواصل والتفاوض والوساطة وغیرھا

 . ناشطة من مختلف المحافظات 30بلغ العدد االجمالي للمشاركات في الورشتین 

 

o  ھینریش بل األلمانیة وبالتعاون  ، وبدعم من مؤسسة بیروت نظمت جمعیة االمل في 2007ایلول في

) 15(ى اللبنانیة، ورشة تدریب اختصاصیین في التوعیة بموضوع الجندر ، شارك فیھا مع منظمة كف

 .ًمتدربا ومتدربة من القیادیات في الحركة النسائیة والمختصین في مجال االعالم والقانون 
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o  شارك ثالثة من شباب األمل في مخیم تدریبي عقد في عمان تحت 2007في شھر تشرین األول ، 

، بتمویل من احدى أمیرات العائلة المالكة في األردن وبدعم من " م من خالل الریاضة السال" شعار 

 . البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة

 

o  شاركت ثالث ناشطات من األمل في دورة تدریبیة حول دعم قدرات العامالت في مجال مناھضة

ل مكتب حقوق اإلنسان  ، من قب2007العنف ضد المرأة، عقدت في عمان في شھر كانون األول 

 ) .UNAMI(لبعثة األمم المتحدة في العراق 

  

   بناء قدرات العاملین في األجھزة الحكومیة- ج  

o  ًاستنادا الستراتیجیة الجمعیة في تدریب العاملین في األجھزة األمنیة ، جرت مفاتحة وزارة الداخلیة

، في  2007ع في شھر كانون األول التي رحبت بالمقترح ، وبدأت التجربة األولى لثالثة أسابی

واشتمل .  المشاركین في دورة تدریبیة لوكالة المعلومات والتحقیقات الوطنیة ً ضابطا من59تدریب 

التدریب على مفاھیم المواطنة والدولة والدستور وحقوق اإلنسان ومفھوم الجندر وحل النزاعات، قام 

وجود تجاوب من قبل المتدربین مع البرنامج ظ ن ثالثة متطوعون مختصون ، ولوحبالتدریب مشكوری

 .، مما یحفز لتكرار التجربة 

 

o ورشة ،2007والریاضة في كانون األول  الشباب وزارة وبالتنسیق مع  نظم مكتب النجف للجمعیة 

 25 الورشة في المشاركین عدد  وبلغ .والحوار االتصال مھارات حول الوزارة في تدریب للعاملین

  . وواسط قار وذي والمثنى وبغداد النجف ھي محافظات خمس ، یمثلون شخص

 

o  مع الجمعیة ، ورشة تدریبیة  أقامت مدیریة شباب وریاضة الدیوانیة بالتعاون  2008في نیسان 

وتضمن التدریب عدة . ً منتسبا من الدائرة المذكورة 20، شارك فیھا ) فن التأثیر باآلخرین ( حول 

 المؤثرة علیھ، والقواعد االساسیة والمھارات القیادیة للتاثیر لوالعواماني السلوك االنس: ھامواضیع من

. خرین وجرى استخدام اسلوب العمل ضمن فریق مع التأكید على التمارین واالختبارات العملیةآلبا

ً منتسبا من 20، حضرھا "مھارات الحوار بین الشباب" وأقیمت بعدھا بأیام ورشة أخرى بعنوان 

 .الوزارة

 



 
31

o شارك  ، نظمت األمل دورة في بیروت حول حقوق اإلنسان والجندر في القانون ، 2008ي تموز ف

فیھا رئیس مجلس القضاء األعلى ورئیس المحكمة االتحادیة العلیا القاضي مدحت المحمود وعشرة 

ة ، من قضاة المحكمة االتحادیة العلیا ومحكمة التمییز االتحادیة وقضاة مختصین في األحوال الشخصی

تركز برنامج . إضافة إلى ثالثة من األساتذة األكادیمیین المختصین في القانون وحقوق اإلنسان 

الورشة ومناقشاتھا على ماھیة حقوق اإلنسان وآلیاتھا الدولیة واإلقلیمیة، والتعرف على مفھوم الجندر 

القوانین ، وكذلك وإرتباطھ بقضایا حقوق اإلنسان ، وتسلیط الضوء على التمییز ضد المرأة في 

موضوعة العنف ضد المرأة ، وتشذیب التشریعات الوطنیة من أشكال التمییز ضد المرأة ، وإصدار 

القوانین لحمایة المرأة وحقوقھا ، باألخذ بعین االعتبار المرجعیة القانونیة الدولیة لحقوق المرأة 

انیة والمدونة المغربیة في األحوال كما اطلع المشاركون في الورشة على القوانین اللبن. اإلنسانیة 

 188ٍالشخصیة بشكل مستفیض ، ودار حوار في المقارنة مع قانون األحوال الشخصیة العراقي رقم 

 . وتعدیالتھ1959لسنة 

 

 المدافعة والضغط: ًسابعا 

المحلیة ًأولت الجمعیة اھتماما بالعمل المشترك والتعاون والتشبیك مع المنظمات غیر الحكومیة ،        

واالقلیمیة والدولیة ، من أجل انجاح الحمالت والنشاطات المختلفة، في تعبئة الرأي العام ومن أجل التأثیر 

 . على صناع القرار ، كما تم استخدام وسائل االعالم واصدار المطبوعات والملصقات لھذه الغایة

 

 وطنیة تطویر المشاركة المجتمعیة في العملیة السیاسیة والوحدة ال–أ 

o  كانت جمعیة األمل من الداعین إلى تأسیس شبكة النساء العراقیات،  ،2005 و 2004خالل عامي 

ومن خالل التعاون والتنسیق العام .  منظمة وتجمع نسائي80في عضویتھا أكثر من ُحالیا التي تضم 

 السیاسي وإلغاء بین ھذه المنظمات وغیرھا، تحقق النجاح في االقرار بدور المرأة الفاعل في النظام

  الذي استھدف تقنین الطائفیة في األحوال الشخصیة والغاء قانون األحوال الشخصیة رقم137القرار 

  .1959 لسنة 188

 

o  ًلعبت جمعیة األمل دورا رئیسیا في حركة المدافعة عن المرأة ، مركزة على تمثیل المرأة في مواقع ً

لھن في الجمعیة الوطنیة، ثم ) الكوتا( بالمائة 25قل عن صنع القرار ، من خالل تبني نسبة تمثیل ال ت

 .  ونجحت الحملة في تثبیت مسألة النسبة في الدستور العراقي الدائم. في مجلس النواب
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o  جمعیة األمل المؤتمر الوطني لتمكین المرأة في العملیة  ، نظمت2004خالل شھر حزیران من عام 

 . اركة من جمیع أنحاء البالدمش 350الدیمقراطیة، الذي حضرتھ قرابة 

 

o  2005 وكانون الثاني 2004تنظیم ورشتي عمل، حول تمكین المرأة في العملیة االنتخابیة في آب تم 

 . مشاركة من مختلف المنظمات النسویة، ومن مختلف المحافظات28، بحضور 

 

o  عقدت في عمان في ورشة عمل تدریبیة للشباب بشأن المساھمة في العملیة االنتخابیة، التيإعداد 

 ً. عاما27 -17ً شابا، من كال الجنسین، تتراوح اعمارھم بین 18 ، وشارك فیھا 2004كانون األول 

 

o  في محافظة أربیل2005عدد من ممثلي جمعیة األمل في مراقبة انتخابات كانون الثاني عام شارك  .

 ، في مواقع 2005ي كانون األول كما شارك العدید منھم في مراقبة االنتخابات الثانیة، التي جرت ف

العدید من ممثلي الجمعیة في مراقبة االستفتاء على الدستور وقام .  من محافظتي أربیل ودھوكتلفةمخ

 . في محافظة أربیل 2005الذي جرى في تشرین األول 

 

o  ًنفذت الجمعیة مشروعا واسعا في نشر ریات، الثقافة الدستوریة الشعبیة، والتأكید على الحقوق والحً

وعلى المعاھدات واالتفاقیات الدولیة لحقوق اإلنسان، خاصة اتفاقیة القضاء على كل أشكال التمییز 

، جرى فیھا عقد العدید من ورش العمل 2005وخالل عدة أشھر من عام ). (CEDAWضد المرأة 

 25000في بغداد وبابل وكركوك وكربالء وصالح الدین للناشطات والناشطین، وشارك قرابة 

.  محافظة13 في ً لقاء عاما، في المناطق الحضریة والریفیة730مواطنة ومواطن، في أكثر من 

 .وانضم إلى البرنامج عشرات الفرق المتنقلة، وأعداد من الناشطین في مجال االعالم

 

o النساء العراقیات، شاركت األمل على نحو فعال في مؤتمر نساء الجنوب، عقد في ةبالتعاون مع شبك ٍ
 ، وفي المؤتمر النسائي الوطني عقد في كربالء في شھر 2005صرة في شھر أیلول من عام الب

 ).أفاق مستقبل العراق ـ المرأة والدستور( تحت شعار ا عقدوكلیھما ، 2005تشرین األول من عام 

 

o  ساھمت جمعیة األمل في انشاء المجموعة الوطنیة لضمان حقوق اإلنسان في 2006عام في بدایة 

 .تور العراقي، التي قامت طیلة العام بمجموعة من فعالیات المدافعة والمناصرة بھذا الصددالدس
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o قامت الجمعیة باالشتراك مع مجموعة من المنظمات غیر الحكومیة 2006 شباط ولغایة نیسان في 

ن ، ع)مشروع التوعیة الشعبیة بدور أعضاء مجلس النواب في البرلمان العراقي(في اربیل ، بتنفیذ 

 جلسة ، 40وعقدت . طریق اجراء استفتاء لمعرفة مطالب المواطنین الموجھة ألعضاء البرلمان

 ً.مواطنا) 1420(أدارھا ناشطون في مجال المحاماة ، وحضرھا 

 

o  شاركت األمل في الحوار المتعدد األطراف حول حقوق اإلنسان والدستور 2006عام في حزیران 

المتحدة لمساعدة العراق، في النمسا ، بالتعاون مع صندوق األمم العراقي، الذي نظمتھ بعثة األمم 

تركزت . ، والرئاسة النمساویة لالتحاد األوروبيوالمفوضیة العلیا لحقوق اإلنسانالمتحدة اإلنمائي، 

الحوارات فیھا بین ممثلي الكتل السیاسیة ومنظمات المجتمع المدني والخبراء ، على المواضیع 

بتطبیق وتعزیز الئحة الحقوق والحریات المثبتة في الدستور ، وإعادة الصیاغة المھمة، المتعلقة 

 .المحتملة لھا في سیاق مراجعة الدستور وفي عملیة التنفیذ

 

o  التي قدمت 2006الجمعیة في المجموعة العراقیة الستقالل القضاء التي تشكلت في أواسط شاركت ، 

 بشأن السلطة القضائیة والمحكمة 2007دستوریة في ربیع ًعددا من المقترحات إلى لجنة التعدیالت ال

 .االتحادیة العلیا

 

o  أطلقت جمعیة األمل، مع مجموعات نسویة أخرى، الحملة األعالمیة للحركة 2006نیسان في ،

، استھدفت تعبئة الرأي العام حول قضایا الوحدة " مساواة ال تمییز"النسویة العراقیة، تحت شعار 

رھاب والطائفیة، ومن أجل السالم واألستقرار وسیادة القانون، وكذلك الحفاظ على الوطنیة، وضد األ

قانون األحوال الشخصیة النافذ ، والترویج للمعاھدات الدولیة لحقوق اإلنسان، واتفاقیة القضاء على 

ة، وشملت فعالیاتھا الواسع.  بالذات1325وقرار مجلس األمن ) سیداو(كل أشكال التمییز ضد المرأة 

تنظیم الندوات والمؤتمرات والمھرجانات وورش عمل، في بغداد والنجف والناصریة والبصرة وسدة 

 .كما تم إعداد عدد من البرامج التلفزیونیة واألذاعیة. الھندیة والحلة وأربیل والسلیمانیة وكركوك

 

o  مذكرة الخاصة  ، شاركت الجمعیة في وفد الحركة النسائیة العراقیة الذي قدم ال2006في نھایة

. بموقف المنظمات النسائیة حول التعدیالت على الدستور إلى لجنة مراجعة الدستور في البرلمان
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 ، من خالل اللقاءات مع صناع 2007وجرت متابعة النشاطات بھذا الشأن في النصف األول من عام 

ورئاسة أقلیم كردستان ، القرار ، من القادة السیاسیین في رئاسة الجمھوریة والحكومة ومجلس النواب 

إضافة إلى طرح الموضوع مع عدد من الجھات الدولیة ، لكسب تأییدھم لمطالب الحركة النسائیة 

 ، واالعتراف باالتفاقیات الدولیة لحقوق 41المادة بتشذیب الدستور من الصیاغات الطائفیة ومنھا 

تأثیرھا في اقرار لجنة التعدیالت وكان لھذه األنشطة .  اإلنسان كمصدر من مصادر التشریع الوطني

 . الدستور كأحد النقاط الخالفیة من41إدراج المادة بالدستوریة 

 

o  التي اعتبرت احدى النقاط 41، وال سیما حول المادة ضمن برنامجھا في متابعة التعدیالت الدستوریة 

لعراقي إلیجاد قواسم الخالفیة المعروضة أمام لجنة التعدیالت الدستوریة ، وبغیة مساعدة المشرع ا

مشتركة عند تعدیل الدستور بما یحافظ على وحدة النسیج العراقي وإرساء دولة الحق والقانون ، 

وبالتعاون مع جمعیة األمل العراقیة ، خالل الفترة من أذار وأیار ، نظمت شبكة النساء العراقیات 

في الدستور وفي القانون ، في  ، أربع حلقات نقاشیة في موضوعة مقاربة األحوال الشخصیة 2008

شارك في تلك الحلقات عدد من القضاة . محافظات متفرقة شملت بغداد والدیوانیة والنجف وكربالء 

والمحامین والباحثین المختصین في ھذا المجال  ، إضافة إلى ممثلین عن الحكومة وكیانات سیاسیة ، 

شطین في منظمات نسائیة وحقوق ورجال دین وأعضاء من مجالس المحافظات ، وناشطات ونا

صاحبت وقد .  شخصیة 82اإلنسان وغیرھا من منظمات المجتمع المدني ، بلغ إجمالي الحضور 

 .لیومیة ومواقع على شبكة اإلنترنتالحملة تغطیة إعالمیة واسعة من قبل الفضائیات والصحف ا

 

o محلیة إلى الدعوة لعقد مؤتمر بادرت جمعیة األمل العراقیة مع عدد من المنظمات غیر الحكومیة ال

وعقد خالل . ًحول الوحدة الوطنیة، موازیا للمؤتمر الرسمي، الذي دعت إلیھ جامعة الدول العربیة

، حضرھا ممثلو ) شقالوه والحلة والناصریة(  ثالثة مؤتمرات مناطقیة 2006شھري تموز  وآب 

 جتماعیة واعالمیة ، قدمتمنظمة غیر حكومیة وشخصیات سیاسیة وثقافیة وا) 260(أكثر من 

وانتدب ممثل األمل باسم منظمات المجتمع . توصیاتھا إلى األحزاب السیاسیة وجامعة الدول العربیة

المدني لحضور االجتماع التحضیري لمؤتمر جامعة الدول العربیة، الذي عقد في القاھرة في نھایة 

دة الوطنیة في بغداد ، بحضور  ، جرى عقد المؤتمر المدني للوح2007وفي أذار . 2006تموز 

أكثر من مائة مشارك ، اتخذ شكل الحوار بین ممثلي المنظمات غیر الحكومیة والمجتمع المدني مع 

عدد من أعضاء من مجلس النواب ، حول قضایا تتعلق بسیادة القانون والعدالة، والتعدیالت 
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عایش االجتماعي ، وعالقة منظمات دور منظمات المجتمع المدني في تعزیز الحوار والتالدستوریة، و

 .المجتمع المدني مع الحكومة

 

o  عقدت الجمعیة وبالتنسیق مع شبكة منظمات المجتمع المدني  مؤتمرا 2007 تشرین األول 8في  ً

) 100(إلعالن موقف ما یقارب )  نعم للعراق الفدرالي ال للتقسیم الطائفي( ًصحفیا  تحت شعار 

قسیم العراق تب" غیر الملزم"لرافض لقرار مجلس الشیوخ االمریكي منظمة عراقیة غیر حكومیة ا

 .لثالثة أقالیم طائفیة، حضره ممثلو منظمات المجتمع المدني ووسائل اإلعالم

 

o  شارك ) المراجعة السنویة لبرنامج العھد الدولي للعراق( وعلى ھامش مؤتمر 2008في نھایة أیار

مثلة عن األمل ، في سمینار عقد في استوكھولم تحت عنوان وفد بأسم شبكة النساء العراقیات ، ضم م

المرأة من أجل (السویدیة منظمة ال، نظمتھ " النساء العراقیات یطالبن بالمشاركة في مستقبل العراق "

السیدة كونیال كارسون وزیرة شاركت فیھ .  وبدعم من وزارة الخارجیة السویدیة)KtK - لمرأةا

الممثل الخاص لألمم المتحدة في العراق  فان دمیستورایالسید ست والسویدیة،الدولي  التطویر والتعاون

جرى فیھ عرض مفصل ألوضاع المرأة .  في الیونیفم  والسیدة دینا زوربا مسؤولة برامج العراق،

العراقیة، وتحدید مطالب الحركة النسائیة لضمان مشاركة فاعلة وشراكة منظمات المجتمع المدني في 

ف العھد الدولي للعراق ومراقبة تطبیقھا ، وخلق بیئة صحیة لتمكین النساء لتحقیق مساواة تنفیذ أھدا

الجندر ، ومنحھن تكافؤ الفرص في كل المجاالت ، وتوسیع مشاركتھن في مواقع صنع القرار 

المدافعة ، واسناد فعالیات المنظمات النسائیة في الضغط والمدافعة حول موضوعة العنف ضد النساء 

 .عالم السویدیة واألجنبیة األخرىوتمت تغطیتھ من قبل وسائل اال. لتعدیالت الدستوریة وا

 

o  من ممثلي 25 قامت األمل بدعم اجتماع باسم الحركة النسائیة العراقیة مع 2008في حزیران 

 في بعثة األمم المتحدة ومكتب حقوق اإلنسانمن البعثات الدبلوماسیة األجنبیة في بغداد ، وكذلك فریق 

، لكسب التأیید لمشاركة النساء العراقیات في عملیة التحوالت الدیمقراطیة ، جرى فیھ الحوار  العراق

 وجھة نظر الحركة النسائیة العراقیة بشأن قانون  وعرضالوضع السیاسي في العراق ،حول 

لتعدیالت انتخابات مجالس المحافظات وبالتأكید على أھمیة الكوتا النسویة فیھ ، وكذلك بشأن ا

مطالبة المجتمع الدستوریة ، وتزاید ظاھرة العنف ضد النساء ونشاط الحركة النسائیة بھذا الشأن ، و

ًالدولي باعطاء أولویة في تقدیم المنح المالیة لمنظمات المجتمع المدني والتجمعات النسائیة تطبیقا 
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اق بدفع الحكومة لتبني ودعم منظمات المجتمع المدني في العر، 1325لقرار مجلس اآلمن رقم 

 . مسودة قانون المنظمات غیر الحكومیة

 

  المنظمات غیر الحكومیة–ب 

o  نظمت جمعیة األمل ، بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاریع 2005في آب ، 

)UNOPS ( منتدى المنظمات غیر الحكومیة العراقیة في بغداد، بمشاركة تسعین وفدا یمثلون ،ً

واستھدف المنتدى تعزیز دور المنظمات غیر الحكومیة .  غیر الحكومیة الدولیة والمحلیةالمنظمات

 .العراقیة في التنمیة البشریة، وفي التحول الدیمقراطي والتغییرات االجتماعیة

  

o  شكلت األمل مع عدد من المنظمات غیر الحكومیة مجموعة اطلق 2006ًإبتداء من نیسان عام ، 

، التي عقدت سلسلة من "ن أجل حریة المنظمات غیر الحكومیة العراقیةالمبادرة م" علیھا 

االجتماعات، اتفق فیھا على اصدار ورقة عمل، تلخص مبادئ وقواعد المسودة الجدیدة لقانون 

وقامت . التزال المناقشات مستمرة، بشكل معمق ،إلغناء المسودة الجدیدة. المنظمات غیر الحكومیة

دلیل القوانین المؤثرة في " نسخة من كتاب 2000 ، بترجمة وطباعة 2007الجمعیة ، في بدایة 

 " .منظمات المجتمع المدني

 

o  شارك ممثل عن األمل في نقاش الطاولة المستدیرة ، التي عقدت في أربیل ، بدعم 2008وفي أذار ، 

اركت فیھا من مكتب خدمات المشاریع لألمم المتحدة ، حول أسس قانون المنظمات غیر الحكومیة ، ش

مختلف الجھات الرسمیة المعنیة ، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني ، وخبراء دولیون في ھذا 

توصل المشاركون فیھا على صیاغة األسس المطلوبة لمسودة قانون المنظمات غیر . المجال 

 .ًالحكومیة ، ووضعت الحقا تحت تصرف الجھات المعنیة باألمر 

 

 وطنیة واقلیمیة ودولیة مشاركات في محافل –ج 

o  1325 ، وبمناسبة الذكرى السنویة الخامسة لقرار مجلس األمن المرقم 2005في تشرین األول 

ً، القى وفد جمعیة األمل العراقیة خطابا في االجتماع المغلق لمجلس االمن ، " المرأة والسالم واألمن"

 .حول أوضاع المرأة العراقیة الراھنة
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o منطقة الشرق األوسط ، في اجتماع خبراء الجندر الدولي ، الذي عقد في لندن شاركت األمل ، ممثلة 

،  LSE  وجامعة لندن لالقتصاد UNDP ، من قبل البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة 2006في أیلول 

 .حول التخطیط الجندري لجھود منع األزمات واإلغاثة

 

o المنتدى : لمنتدیات اإلقلیمیة والدولیة مثل شاركت وفود جمعیة األمل في العدید من المؤتمرات وا

 ، ومؤتمر قمة مدرید حول الدیمقراطیة واإلرھاب واألمن 2005في ) بورتو الیغري( األجتماعي في

ًوالمشاركة أیضا في الحلقة الدراسیة حول مبادرة األمن الشامل إلسناد دور المرأة . 2005في عام 

 2006 في الوالیات المتحدة األمریكیة خالل كانون الثاني في عملیة السالم، التي انعقدت في بوسطن

 2006 أذار / ، وحضور الجلسة السنویة للجنة وضع المرأة في األمم المتحدة في نیویورك في شباط

دور المنظمات غیر الحكومیة العراقیة في "  ، قدم وفد األمل محاضرة حول  من نفس العاموفي أیار. 

ي معھد رادكلیف في جامعة ھارفرد االمریكیة، وكذلك المساھمة في مؤتمر ف"  العملیة الدیمقراطیة

 ، بشأن تطبیق قرار مجلس األمن 2006حزیران / عقد في ولتون بارك في المملكة المتحدة، في أیار

شاركت الجمعیة في اجتماع الجمعیة  2006وفي أیلول .  حول المرأة والسالم واألمن1325الدولي 

بلغاریا، لمناقشة الستراتیجیة المستقبلیة / لراصد االجتماعي ، الذي عقد في صوفیا العمومیة لشبكة ا

 ، وكیفیة تقویة العالقة بین مختلف مستویات العمل على الصعید المحلي 2009-2007للشبكة 

والوطني مع البعد االقلیمي والكوني ، بشأن تصفیة الفقر وأسبابھ وضمان التوزیع المنصف للثروات 

 ، شارك وفد الجمعیة في لقاء روما لمنظمات 2006وفي تشرین الثاني .  حقوق اإلنسان وتحقیق

 .اجل السالم والعدالة والحقوق والدیمقراطیةالمجتمع المدني في منطقة البحر األبیض المتوسط من 

 

o  جرى تسمیة الجمعیة من قبل وزارة التخطیط والتعاون الدولي كعضو في اللجنة 2006منذ خریف ، 

وضمن ھذا  . 2007لوطنیة االستشاریة لكتابة التقریر الوطني حول التنمیة البشریة في العراق لعام ا

 .ًالمجال قدمت الجمعیة بحثا عن األمن اإلنساني من خالل أوضاع النازحین 

 

o  فرص وتحدیات " ، دعیت الجمعیة للمشاركة في ورشة العمل العربیة اإلقلیمیة حول 2007في أذار

، التي عقدت في عمان، من قبل دائرة " كة المدنیة في السیاسات االقتصادیة واالجتماعیةفي المشار

 .UNDP وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي UNDESAالشؤون االقتصادیة واالجتماعیة لألمم المتحدة 
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o  في بیروت ، شاركت الجمعیة في االجتماع التشاوري لمناقشة مشروع الحد من 2007وفي نیسان 

وترات المذھبیة والعرقیة في العراق من خالل التعلیم غیر النظامي ، بحضور نخبة من الخبراء الت

 والیونسكو ESCWAواالقتصادیین ، بدعوة من اللجنة االقتصادیة االجتماعیة لدول جنوب غرب أسیا 

 .والیونسیف 

 

o  تحضیر للملتقى  في االجتماعات الوطنیة لل2007كما شاركت الجمعیة خالل شھري نیسان وأیار

العالمي السابع لتعزیز الثقة بالحكومة، وبعد ذلك في الملتقى الدولي نفسھ الذي انعقد في فیینا في 

بالتشارك  الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة في األمم المتحدةأواخر حزیران ، بتخطیط من قبل إدارة 

 . مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

  
  

 ھات المانحةالشركاء والج:  ًثامنا
 
في تحقیق برامج أقامت األمل عالقات وطیدة مع المنظمات الوطنیة والدولیة، التي ساھم العدید منھا        

 .جمعیة األمل بدعم مشاریعھا ، وفي تطویر قابلیات العاملین فیھا
 

 )   SOCIAL WATCH(  شبكة الراصد االجتماعي
عدة تقاریر لجمعیة األمل، حول األمن نشرت ان سبق  . 2000الجمعیة عضو في الشبكة منذ عام 

 2002ًاإلنساني ، والفقر ، والشباب ، وأخیرا حول التھجیر والنزوح في العراق ، في كتابھا السنوي في 
 . على التوالي 2008 و2007 و 2004 و 2003و 
 

 )ANND( الشبكة العربیة للمنظمات غیر الحكومیة للتنمیة
وشارك مندوب .  ، وانتخبت في عضویة التنسیق1996بكة في بیروت عام شاركت األمل في تأسیس الش
 .األمل في العدید من أنشطتھا

 
 محكمة النساء العربیة

العنف " ، وشاركت في فعالیاتھا حول 1995ساھمت الجمعیة في تشكیل المحكمة في بیروت عام 
 . ، وتحضر اجتماعات مجلسھا العام" والمساواة في العائلة القانوني

 
 )NCCI( لجنة تنسیق المنظمات غیر الحكومیة في العراق

 ، وانتخبت في مجلس 2003جمعیة األمل واحدة من مؤسسي اللجنة التي تشكلت في بغداد في نیسان 
 ).حق العیش بأمان (االشراف على تنفیذ حملة اللجنة  وقامت الجمعیة ب.)2008-2005(إدارتھا 

 
 )IWN( شبكة النساء العراقیات

ً ، لعبت األمل دورا فاعال في تأسیس الشبكة، وانتخبت في لجنة التنسیق الخاصة بھا2003ھایة في ن ً .
 .وتقوم األمل بتسھیل عمل الشبكة ودعم مكتبھا وفعالیاتھا 
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 )ICGJI (منظمة التنسیق العالمیة لعدالة الجندر في العراق

ھي  ومقرھا لندن ، و2006في عام ولیة شاركت األمل في تشكیل المنظمة مع عدد من المنظمات الد
 . عضو في لجنتھا التنفیذیة 

 
 )SPF( النجدة الشعبیة الفرنسیة 

 الجمعیة في ًمولت العدید من مشاریع األمل ، ومؤخرا بناء مركز التدریب والتأھیل في النجف، وشاركت
 عام  ونیس1996 م  عا  لیلمات الشباب الصیفیة فيخی ميفؤتمراتھا الوطنیة على نحو منتظم، وكذلك م

1999. 
 

  )EDDA( اللجنة الیونانیة للتضامن الدیمقراطي العالمي
توثقت العالقة مع اللجنة الیونانیة من خالل الدعم السنوي المقدم لمشاریع األمل في منطقة كردستان، 

 .2004وكذلك في تمویل العیادة الطبیة المتنقلة في جنوب العراق عام 
 

   )UK-OXFAM ( تحدة المملكة الم–أوكسفام 
، مركز األمل للتعلیم والتدریب في )2000 إلى 1998من (مولت ھذه المنظمة، طیلة ثالث سنوات 

 ، جرى التعاون في 2008وفي عام . كما شاركت األمل في نشاطات متنوعة نظمتھا اوكسفام. أربیل
 .تنفیذ الدراسة المیدانیة حول تأثیر األزمات اإلنسانیة على النساء 

  
  )SCF(   المملكة المتحدة-  صندوق حمایة الطفولة

 .تطورت ھذه الشراكة عبر العدید من المشاریع التي نفذت في كردستان العراق
 

 )NPA( مساعدات الشعب النرویجي
نمت العالقة مع ھذه المنظمة عبر تمویل عدة مشاریع، منھا برنامج العیادة الطبیة المتنقلة في مناطق 

 ، تم 2008وفي عام . 2003عراق، خالل األوضاع الطارئة في أذار وآیار عام أربیل في شمال ال
 .  منظمة غیر حكومیة في بغداد200التعاون في القیام بمسح میداني ل 

  
 )ACP(  السالم الكاتالونیةجمعیة

ولت م باالضافة إلى مركز أربیل للتعلیم والتدریب الذي مولتھ ھذه المنظمة في منطقة كردستان ، فإنھا 
 .2005 ـ2004العیادات الطبیة المتنقلة في جنوب العراق في عامي 

 
  اسبانیا–صیادلة العالم في كاتالونیا 

شاركت مع لجنة السالم الكاتالونیة في تمویل العیادات المتنقلة في جنوب العراق، وتبرعت بكمیات من 
إلى مستشفى الوالدة في أربیل في األدویة واللوازم الطبیة، كما أرسلت متكرمة بعض األجھزة الطبیة 

 .2005 ـ 2004
 

  الیونان–أرض واحدة 
 . ، قامت بدعم مشروع تنقیة المیاه لعدد من المراكز الصحیة في محافظة النجف2003في تموز من عام 
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   )CA( المملكة المتحدة – المساعدات المسیحیة
وع المیاه في محافظة النجف خالل  ، ومشرطفلاألم وال للعنایة بمولت برنامج التوعیة الصحیة

2004/2005 . 
 

  )IRC (لجنة اإلغاثة الدولیة
ً شابا وشابة، في 200ساعدت في تمویل مشروع األمل للتدریب على االسعافات األولیة، الذي استفاد منھ 

 .2003 داراتو في أربیل عام مجمع
 

  )IRT ( معھد البحوث المثلثي
   في حزیران في بغدادوطني لتمكین النساء في العملیة الدیمقراطیة ساعد األمل في تنظیم المؤتمر ال

.2004  
 

 )TROCAIRE( ، وتروكیر) WAR CHILD (وأطفال الحرب في كندا )MCC( اللجنة المركزیة للمنونایت
 ) Caritas Canada  (مالمنظمة الكندیة الكاثولیكیة للتنمیة والسال و ،في أیرلندا

مت في دعم مشروع األمل لحل النزاعات وتعزیز السلم والتفاھم بین الطلبة جمیع ھذه  المنظمات ساھ
  . 2007-2004األحداث، خالل أعوام 

 
ولجنة خدمات  )MCC( واللجنة المركزیة للمنونایت ، )CARE INTERNATIONAL(منظمة كیر الدولیة 
  ) CanadaCaritas(  مسالالمنظمة الكندیة الكاثولیكیة للتنمیة والو ، )AFSC( األصدقاء األمیركان

جمیعھم دخلوا في شراكة مع جمعیة األمل في تنفیذھا ورش بناء القابلیات للمنظمات المحلیة غیر 
 .2004الحكومیة خالل سنة 

 
  ) MCC( اللجنة المركزیة للمنونایت

 . 2005 و 2004وفرت دورتین صیفیتین حول البناء السلمي لعدد من ناشطي جمعیة األمل خالل سنتي 
  .2008كما دعمت تنفیذ دورة صیفیة لشباب السلیمانیة حول بناء ثقافة مدنیة للشباب في 

 
 )UPP(...جسر إلىالمنظمة اإلیطالیة 

 .2008 ـ 2004الحتیاجات الخاصة في  لألطفال ذوي اطبیةالدعمت في تنفیذ برنامج الرعایة 
 

  )PAX CRISTI -IKV( المجلس الكنسي للسالم في ھولندا
تعزیز مبادرات السالم النسائیة ( حمالت جمعیة األمل في عملیة االنتخابات والدستور ، تحت شعار ساند

، وبرنامج الحوار المدني بین ) تعزیز دور المرأة في العملیة الدیمقراطیة(، وكذلك حول ) في العراق
 .ةحضور بعض الفعالیات الدولیاضافة إلى دعوة الجمعیة ل . 2008- 2004الشباب طیلة 

  
 )ABA (نقابة المحامین األمیركیة

، شاركت األمل في البرنامج الذي أطلقتھ النقابة حول تطویر النظام القضائي في العراق 2005خالل عام 
 .، بحضور دورات التدریب والمؤتمرات، وانجاز التقییم المیداني حول الوضع الراھن للنساء في العراق

 
 )ICSP( برنامج المجتمع المدني العراقي 

  .2005ساند نشاطات األمل في محافظة أربیل خالل سنة 
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 )UAFW (صندوق طوارىء النشاط لحقوق النساء اإلنسانیة

 .2005ساند حملة األمل في العملیة الدستوریة في 
 

 )Göteborg Initiative( مبادرة یوتوبوري السویدیة 
  .2005لمنظمة في عام ضمن برنامجھا حول الدیمقراطیة، استضافت األمل ممثل ھذه ا

 
 )CHRF (الصندوق الكندي لحقوق اإلنسان

 في دوراتھ التعلیمیة السنویة، حول 2005 ـ 2004شارك ثالثة من ناشطي جمعیة األمل  في عامي 
 .برنامج تدریب حقوق اإلنسان العالمي 

 
  )IOCC( الجمعیات الخیریة المسیحیة األورثودوكسیة العالمیة

 وفي تقدیم مساعدات  ،2006- 2005ھد التضامن لتعلیم فن الحالقة والتجمیل في قامت بدعم مشروع مع
   .2008 و2006الطوارىء خالل عامي 

 
 )OSI (فتحن والمجتمع الم)LSE (مدرسة لندن لالقتصاد

 كما ساھمت المنظمة الثانیة في دعم .دعمت األمل في المشاركة في عدد من الفعالیات اإلقلیمیة والدولیة
 .2005/2006 -  الجمعیة حول الوحدة الوطنیةبرنامج 

 
 )Toledo International Centre for Peace (مركز تولیدو الدولي للسالم في اسبانیا 

شارك في تنظیم ورشتي تدریب حول بناء مھارات إدارة وحل النزاعات للنساء القیادیات ، األولى في 
  . 2007 والثانیة في مدرید ایار 2006السلیمانیة في تموز 

 
 )Heinrich Boll Foundation (مؤسسة ھاینریش بل األلمانیة

نظمت دورتین للشباب في موضوعة حل النزاعات وتیسیر عمل المجموعات في بیروت في عامي 
 2008وكذلك ورشة حقوق اإلنسان والجندر في القانون للقضاة واألكادیمیین في بیروت . 2007- 2006

  .2008اركة في دورتین أخریتین حول المدونات في بیروت اضافة لدعوة الجمعیة للمش. 
 

 ) IOM (المنظمة الدولیة للھجرة
 ، وتوزیع مساعدات 2006دعمت االمل في تنفیذ مشروع اغاثة عوائل متضرري الفیاضانات في اربیل 

  .2007اإلغاثة للمھجرین في كربالء 
 

  )IIE(  والمعھد الدولي للتعلیم Microsoft – شركة مایكروسوفت
 ً.والزال الدعم مستمرا 2006  منذیدعمان برنامج المرأة والتكنولوجیا

 
  

 )Profit Law-for-International Center for Not( نین المنظمات غیر الھادفة للربحواالمركز الدولي لق
یة ، وبدعوة الجمع"دلیل القوانین المؤثرة في منظمات المجتمع المدني" الجمعیة بإصدار كتاب دعم

  .2007 و2006لورشتي عمل إقلیمیة نظمتا في 
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 معھد الدراسات االستراتیجیة في بیروت 
ً ، قدم لألمل منحا لتأھیل الباحثین الشباب ، استغرقت كل دورة شھرا كامال ، وقد استفاد 2007خالل عام  ً ً

 .  من الناشطین الشباب 8منھا 
 

  )ICRC (اللجنة الدولیة للصلیب األحمر
  .2008 و 2007اعدات الطوارىء للنازحین والعوائل المتعففة خالل عامي تقدیم مس

 
 الخیریة الشیخ خلیفة بن زاید آل نھیان مؤسسةجمعیة 

  .2008دعم مشروع مساعدات رمضانیة للمھجرین واألرامل في 
 

 )Foreign Affairs for yNetherlands Minister(  الھولندیةالخارجیةوزارة 
رویج لثقافة السالم من خالل مبادىء حقوق اإلنسان والتربیة على حل النزاعات خالل تمویل برنامج الت

2008/2009.  
 

 رئاسة جمھوریة العراق
مكافحة األمیّة ، والحوار المدني بین الشباب ، : تقدیم الدعم المالي لعدد من برامج الجمعیة ، منھا

 2008 و 2005/2006في   والعیادات الجوالة ومركز التدریب والتأھیل في النجف
 

 رئاسة مجلس وزراء إقلیم كردستان
   .2005تخصیص قطعة أرض ومنحة مالیة لبناء عیادة أربیل في 

  
  
 :لتعاون مع وكاالت األمم المتحدة المتخصصةا

ًمنذ منتصف التسعینات، أقامت جمعیة األمل تعاونا مثمرا مع العدید من وكاالت األمم المتحدة         ً
 الیونسیف: إذ تلقت العدید من مشاریع الجمعیة في منطقة كردستان دعم ھذه الوكاالت مثلالمتخصصة، 

)UNICEF(،  وبرنامج الغذاء العالمي )WFP(، ھابیتات و) HABITAT(،   ومكتب خدمات األمم المتحدة
  :وتوسعت عالقات التعاون خالل السنوات األخیرة من خالل . )UNOPS( للمشاریع

  
لنكتب  (2005 في دعم  مشروع األمل في سنة )UNDP(االنمائي لألمم المتحدة البرنامج ساھم  •

 ، اضافة 2007/2008، ومشروع أخر حول التعدیالت الدستوریة في ) ًالدستور العراقي معا
  .2008- 2006إلى دعوة األمل لعدد من الفعالیات اإلقلیمیة والدولیة 

  
نشاطات الجمعیة في الحملة الوطنیة  )UNIFEM( رأةصندوق األمم المتحدة األنمائي للمكما ساند  •

، وفي الحملة االعالمیة النسائیة ، وكذلك برنامج الحوار 2005لالستفتاء على الدستور في 
 ، و دعم مؤتمر صرخة نساء العراق الذي عقد في بغداد في 2006المدني بین الشباب في  

  .2008د النساء  العنف ض مناھضةً ، وأخیرا مشروع2008كانون الثاني 
  

 دعم تنظیم المنتدى العراقي للمنظمات غیر )UNOPS(مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاریع  •
 ، ومشروع بناء 2007 – 2006 ، وكذلك برنامج الوحدة الوطنیة في 2005الحكومیة في عام 

 ، ومشروع التوعیة 2007السالم من خالل التدریب على حل النزاعات والدیمقراطیة في 
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 ، واسناد فعالیة الجمعیة التي 2008 تمكین الناخبین الشباب ، الرؤیة والحقوق في - االنتخابیة
  .  2008قدمت في مؤتمر المھجرین الذي عقد في بغداد في تموز 

  
 اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي أسیاالخبراء المنظم من قبل المشاركة في اجتماع  •

)ESCWA(ثم  . 2006/  األزمات الذي عقد في بیروت في حزیران  حول التنمیة في ظروف
حول الحد من التوترات المذھبیة والعرقیة في  اجتماع تشاوري لمناقشة مشروع المساھمة في 
 . 2007ل التعلیم غیر النظامي في نیسان العراق من خال

  
ة في خمس قتمؤ دعم مشروع العیادات ال)OCHA (مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة لألمم المتحدة •

  .2008  نھایةمحافظات في
  

 2008 احتفاالت الجمعیة بمناسبة الیوم العالمي لمحو األمیّة في أیلول )UNESCO(الیونسكو ساند  •
  .2008 األمل للمشاركة في مؤتمر دولي حول التعلیم في العراق في تشرین األول یتدع، و
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