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 جمعیة االمل العراقیةل  الثالثمؤتمرل لالبیان الختامي
 

    "مبادرة ریادیة في تحویل االنجاز إلى طموح متجدد"
 

، أنھى المؤتمر العام الثالث لجمعیة األمل العراقیة أعمالھ في ) من أجل خیر اإلنسان(تحت شعار       

، حضره العدید من اعضاء الجمعیة من مختلف في التاسع عشر من كانون األول الجاريغداد ب
  .المحافظات ومن خارج العراق ، ومشاركة عدد من شخصیات المجتمع المدني 

  

، الذي أعلن توفر النصاب القانوني المطلوب للمؤتمر ، ًلمؤتمر من قبل أكبر األعضاء سناافتتح ا      
ًبالوقوف دقیقة صمت اجالال لشھداء منظمات المجتمع المدني ، وعزف نشید وطالب الحضور 

ً، ثم استھل رئیس الجمعیة ، المھندس نعمان منى ، كلمة االفتتاح ، مرحبا بالحضور " موطني"

غیاب أثنین من مؤسسي الجمعیة ، الشھید كامل شیاع ًومتمنیا النجاح للمؤتمر ، كما استذكر بالم 

 في آب الماضي ، والشیخ عطا الطالباني ، رئیس فرع كردستان ونائب رئیس الھیئة ًالذي أغتیل غدرا

   . 2000اإلداریة للجمعیة ، الذي توفي في نیسان 
         

وبعدھا انتخب المؤتمر ھیئة لرئاسة جلساتھ ، كما صادق على جدول العمل ، الذي تضمن       
 الرقابة اإلداریة والمالیة ، والتقریر المالي ، والتعدیالت التقریر العام للھیأة اإلداریة ، وتقریر ھیأة

  . على النظام الداخلي للجمعیة، واستراتیجیة خطة الجمعیة المقبلة

  
وعلى مدى یومین ، وفي أجواء دیمقراطیة تسودھا الصراحة والشعور العالي بالمسؤولیة ،       

سنوات الماضیة، بعد انعقاد المؤتمر العام ناقش المجتمعون برامج ونشاطات الجمعیة لفترة التسع 

 ، 2003 ، التي یشكل انتقال المقر العام للجمعیة إلى بغداد في أیار 1999الثاني في أربیل في عام 
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انعطافة نوعیة في مسار تطور برامجھا اإلنسانیة والتنمویة في مجال اإلغاثة والصحة والتعلیم 

ظمات المجتمع المدني ، وحمالت المدافعة والضغط حول والتدریب ، وبناء قدرات العاملین في من
الدستور والوحدة الوطنیة وسوء الخدمات العامة وقانون المنظمات غیر الحكومیة، وكذلك نشر 

الثقافة المدنیة بمفاھیم الدستور واالنتخابات والتوعیة بحقوق اإلنسان والجندر بین مختلف القطاعات 
 ، وبناء عالقات العمل المشترك مع المنظمات غیر الحكومیة االجتماعیة وفي أغلب المحافظات

الوطنیة والمؤسسات الحكومیة المعنیة ، وكذلك تطویر عالقات التعاون مع المنظمات الدولیة 

  .والوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة 
  

ًوقیم المؤتمر عالیا        وا التحدیات الخطیرة في دور العاملین والمتطوعین في الجمعیة، الذین جابھّ

تردي األمن والوضع االجتماعي والسیاسي العام ، وسوء الخدمات العامة وماتشكلھ من معاناة 

  . ومضایقات التنتھي في حیاة المواطن الیومیة، وعملوا بتفان وبال كلل لتحقیق رسالة األمل اإلنسانیة

  
ًادمة ، التي أقرھا المؤتمر باالجماع، ھدفا استراتیجیة خطة الجمعیة للسنوات الثالث القت وحدد      

" . ان والتأثیر على الوعي االجتماعي لتأسیس مجتمع مدني حدیثنحو أعادة بناء اإلنس"أساسیا  

ومن ھذا المنطلق ، تسعى الجمعیة كمنظمة مجتمع مدني ، لھا مكانتھا المتمیزة ومبادراتھا الرائدة في 
التعبئة والتحشید االجتماعي والتأثیر على صناع القرار ، للمساھمة في ترویج السلم االجتماعي 

 سي في العراق ، ورفع مستوى األمن اإلنساني للمواطنین ، والمساعدة في توفیرواالستقرار السیا
  . وتطویر الفضاء الحر للدیمقراطیة

  

حملة التعدیالت : ًوتضمنت خطة العمل عددا من المحاور لنشاط الجمعیة المستقبلي ، من بینھا       
ج لثقافة حقوق اإلنسان والجندر الدستوریة وانتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب ، والتروی

ذلك بین مختلف الفئات بین أوساط القضاة والعاملین في سلك القضاء وفي أجھزة أنفاذ القانون ، وك

، وتحقیق االصالح القانوني على ضوء المعاھدات واالتفاقیات الدولیة لحقوق اإلنسان ، االجتماعیة
، وتشجیع ھزة الرسمیة، وتقدیم المعالجات الحتوائھجوالتوعیة بمخاطر الفساد اإلداري والمالي في األ

، والتمسك بمبادىء المواطنة والتعایش ین الشباب لمناھضة العنف والتطرفالحوار المدني ب

االجتماعي والمساواة وتكافؤ الفرص بین المواطنین وسیادة القانون ، وتمكینھم للمشاركة الفعالة في 

  . ة على كل المستویاتتنمیعملیة التحوالت الدیمقراطیة وال
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ّكما تضمن أحد المحاور أھمیة التوسع في مجال محو األمیة بین النساء وتعلیمھن ، وتنمیة       
مھاراتھن في استخدام التكنولوجیا الحدیثة وتشجیعھن للدخول في سوق العمل ، ونشر التوعیة 

وكذلك التوسع في . ف ضد المرأةبحقوق المراة ومشاركتھا الفاعلة في الحیاة العامة، ومناھضة العن
ًمشاریع العیادات الطبیة ، وخصوصا للنساء واألطفال في المناطق الریفیة واألحیاء الشعبیة ، ورفع 

  .مستوى الوعي الصحي والبیئي بینھم

  
ًوجرى التأكید ایضا على أھمیة التشبیك بین المنظمات غیر الحكومیة لزیادة تاثیر حركة المجتمع       

، ومع السلطة التشریعیة في عملیة صنع ھا مع الحكومة وأجھزتھا المختلفة ، ومشاركتالمدني

    .كمقومات اساسیة لبناء الدیمقراطیةالقرارات وفي عملیة تنفیذھا ومراقبتھا وتقییمھا ، 

   

وأدرجت في خطة العمل ، مستلزمات تطویر كیان الجمعیة ، باعتماد نظام مؤسساتي یحدد       
لمسؤولیات وینظمھا بشكل واضح وفق لوائح وأنظمة داخلیة شاملة ، ومواصلة العمل التخصص وا

  .على تنمیة قابلیات ومھارات منتسبیھا 

  
 باالجماع التعدیالت المقترحة على النظام الداخلي للجمعیة ، لمواكبة التوسع الكبیر في وأقرت      

   . عملھاأنشطتھا ومساحة
  

اختتم المؤتمر أعمالھ بانتخاب مجلس األمناء المتكون من سبعة  ، وباشراف أحد المحامین      

  . اشخاص وعضوین احتیاط بطریقة االقتراع السري المباشر
        

ًوفي أول اجتماع عقده مجلس األمناء بعد المؤتمر ، جرى انتخاب السید نعمان منى رئیسا لھ ،       

لمالي ، وتحدید المھام التي ینھض بھا المجلس خالل وكذلك انتخاب نائب الرئیس والسكرتیر والمدیر ا
  . الستة اشھر القادمة ، وفق استراتیجیة خطة العمل التي أقرھا المؤتمر العام الثالث 

      
  2008/ 12 / 21بغداد في 
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