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  من أجــل خـیـر اإلنســــان          
__________________________________________________________________________________  

  ختاميالبیان ال
  العراقیة األمللمؤتمر العام الخامس لجمعیة ل

  ٢٠١١نیسان  ٨ فيبغداد 
  

بحضور اكثر من  ،في بغداد ٢٠١١نیسان  ٨ فيالعراقیة مؤتمرها العام الخامس  األمل عقدت جمعیة     
العراقیین  من منظمات صدیقة ومؤسسات رسمیة. كما شارك في المؤتمر ضیوف من اً ومراقب سبعین عضواً 

  بریطانیا واسترالیا. في المقیمین
 الجمعیةا رئیس حیّ  ،. وبعد عزف نشید موطنيسناً  األعضاءكفاح الجواهري، اكبر  الزمیلافتتح المؤتمر      
للمؤتمر النجاح في مهامه. كما تطرق في كلمته الى الدور البارز  نعمان منى، جمیع الحضور متمنیاً  الزمیل

  خالل العام المنصرم.العربیة لمنظمات المجتمع المدني في الحیاة العراقیة وفي المنطقة 
المؤتمر الرابع  بعد مجلس األمناء تقریرالعراقیة،  األملتیرة العامة لجمعیة هناء ادور، السكر  الزمیلةقرأت      

في أذار . وتطرق التقریر الى الوضع العام في العراق والشلل السیاسي الذي ساد البلد بعد االنتخابات ٢٠١٠
اقیة مع العر  األملنتیجة للصراعات على السلطة والتلكؤ في تشكیل الحكومة. وقد شاركت جمعیة ، ٢٠١٠

بمقاضاة رئیس السن  القضائیة امام المحكمة االتحادیة ىالمدني في رفع الدعو فریق من منظمات المجتمع 
الجلسة المفتوحة التي أعلنها غیر ، حیث صدر قرار المحكمة باعتبار اضافة الى وظیفته لمجلس النواب

تشكلت المبادرة المدنیة  هذا النشاط وفي سیاق .دستوریة، ودعته إلى استئناف الجلسة األولى حسب الدستور
ثقة الرأي العام بالدفاع ، أكسبها یة في عمل منظمات المجتمع المدنيالتي مثلت قفزة نوعحفاظ على الدستور، لل

  .عن المصلحة الوطنیة العلیا
ردي كبیر تلى إدى مما أ ،جهزة الدولةالتردد مازال السمة الغالبة على أداء أوقد الحظ التقریر ان التلكؤ و      

زیادة حاالت التذمر بین صفوف المواطنین تجلى في  نجم عن ذلكالعامة وتفشي الفساد والبطالة،  الخدمات في
  في مختلف المحافظات.  واالعتصامات العدید من التظاهرات

. تكریت اب في كنیسة سیدة النجاة ومدینةعة الى قامت بها قوى االرهوتوقف التقریر عند االحداث المروّ      
مع المسیحیین في  تضامناً ، في الكنیسة نفسها باسم أجراس النجاةثقافیة و  فعالیة فنیة بتنظیمجمعیة ال ومبادرة

 .٢٠١٠اخر یوم من عام 

تمیزت بالتنوع  ، ضمن عدة محاورالنشطة الجمعیة مفصالً  التقریر تقییماً  تناولبعد شرح الوضع العام      
العنف ضد االطفال والعنف القائم على النوع برنامج الذي تمثل في طفل والجندر، : محور الواالستمراریة، مثل

 النوع االجتماعي،المبني على  تمكین القضاة والعاملین في سلك القضاء بالجندر والعنفبرنامج االجتماعي، و 



 
٢

لوجیا، و مرأة والتكن، ومحور بناء القدرات والتدریب الذي اشتمل على برنامج التمكین المرأة اقتصادیابرنامج و 
تمیز  الذيمحور حمالت المدافعة والضغط، . ثم األملوملتقى االعالم العراقي، وبناء القدرات الذاتیة لمنتسبي 

تحقیق نجاحات و  ،لعبت الجمعیة دورًا فاعًال بالشراكة مع العدید من منظمات المجتمع المدني متنوعةبنشاطات 
على الصعید االتحادي وفي إقلیم كردستان، وتجمع أربعاء  المنظمات غیر الحكومیة يإقرار قانونفي هامة 
برنامج الرعایة االجتماعیة للمرأة، وتنمیة الحوار في مواجهة العملیات اإلرهابیة خالل الفترة الماضیة، و  الرماد

مبادرة و  اإلنسانیة عداتمحور المساكما تطرق التقریر إلى  في المجتمعات المتعددة األعراق في سهل نینوى.
 أوائل العام الماضي، وكذلك الجمعیة بالتضامن مع أطفال هایتي أثر الزلزال المدمر الذي ضرب بلدهم في

 وضع الجمعیة الداخليواختتم التقریر ب. لدعم أطفال العراق في شهر ایار المنصرم موسیقي تنظیم حفل
  .٢٠١١- ٢٠٠٩مل الجمعیة للفترة من ع وفق استراتیجیة عملهاالجهود المبذولة لمأسسة و 

عرضًا مصورًا عن نشاطات الجمعیة اإلنسانیة، كما  الزمیل خالد حكمت قدم، وفي أغناء التقریر االنجازي     
            .برنامج المرأة والتكنولوجیا ومشروع ملتقى االعالم العراقيعرضًا عن قدمت الزمیلة رنا هادي 

ا عن المالیة خالل العام الماضي من ضمنها ر تقری ،، المدیر المالي للجمعیةجواهريجمال ال الزمیلثم قدم      
  .المدققة قانونیاً  ٢٠١٠میزانیة عام 

تقریرا عن التقییم الخارجي الذي قامت به شركة تنمیة رئیس الجمعیة، نعمان منى الزمیل  عرضبعدها      
لثغرات وتقویة البناء واالدارة المؤسساتیة للجمعیة. لقد دأبت والمقترحات التي طرحت لمعالجة ا اللینانیة، المعرفة

وعلى التراكم المعرفي  ،على المتغیرات الخارجیة وبرامجها بین الحین واالخر بناًء  تركیبتهاتدقیق الجمعیة على 
 استوجب التوقفاألمر الذي  .المحافظاتفي أغلب  األملنشاط  توسعو ین، عند االعضاء واالدارة والمتطوع

هي ، و جهاتها وادارتهارسالتها وتو مستقبًال بخصوص  او یجب ان تحققه ،ومایمكن ،األملومراجعة ماحققته 
  سابقا. ةبادرة لم تطرقها المنظمات الشبیه

التثمین والنقد وتقدیم التوصیات، ثم تضمن من جانب المؤتمرین عرض التقاریر نقاش حر وتخلل      
  . ؤتمرالتصویت باالجماع على وثائق الم

، الذي لعب الشباب العدید من الدول العربیةفي  الحراك الجماهیريتضامنه الكامل مع وعبر المؤتمر عن      
وللخالص من  ،لحقوق اإلنسانللمطالبة بالدیمقراطیة والحریات التي ضمنتها المعاهدات الدولیة  رائداً فیه دورًا 

  لسنین طویلة.  شعوبنامنها  الدكتاتوریات والفساد االداري والمالي التي عانت
، من ٢٠١٢ین لتاسیس الجمعیة في العام بالذكرى العشر  باالستعداد لالحتفالوفي قرار أخر للمؤتمر      

    في إعادة بناء اإلنسان. وضع برنامج لنشاطات متعددة یبرز نشاطها ومسیرتها التنمویة خالل 
  

  العراقیة األملجمعیة 
  


