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  من أجــل خـیـر اإلنســان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لجمعیة األمل العراقیةالمؤتمر السنوي الرابع 
 

، ناقش  ٢٠١٠كانون الثاني  ٨ فيعقدت جمعیة األمل العراقیة مؤتمرھا السنوي الرابع في بغداد       
  وأقره مع التعدیالت. ٢٠٠٩عام  فيمناء لتقییم برامج ونشاطات الجمعیة ألخاللھ تقریر مجلس ا

  
عام والدور الھام لمنظمات المجتمع المدني من بینھا الوضع ال، محاور  ةركز التقریر على أربع      

وضمان اآلمن اإلنساني ،في تعبئة المواطنین وتوعیتھم لمناھضة األرھاب والعنف ،والتشبیك فیما بینھا
 ،من خالل إجراء انتخابات حرة ونزیھة ،وفي توطید البناء الدیمقراطي في العملیة السیاسیة ،للمواطنین

 ة ومراقبة أداء األجھزة الحكومیة في عملیة إعادة األعمار والتنمیة.والتأثیر في السیاسات الحكومی
، وشبكة ء الرماد لمنظمات المجتمع المدنيوجرى التأكید في ھذا الصدد على أھمیة مبادرات تجمع أربعا

  النساء العراقیات.
  

، التي  ٢٠٠٩خالل عام  المنجزة الجمعیة كما تطرق التقریر إلى تقییم برامج ومشاریع وأنشطة      
في مجاالت نشر  ،وشمولھا مناطق متعددة وفئات إجتماعیة واسعة ،تمیزت بالتنوع واألستمراریة نسبیا ً

وكذلك  ، ثقافة حقوق اإلنسان والجندر وبناء السالم وحل النزاعات ومناھضة العنف ضد المرأة والطفل
ء المھارات التقنیة والوظیفیة والقیادیة وبنا ، في تقدیم الخدمات في المجال الصحي واإلنساني والقانوني

  ال سیما للشباب والنساء ، إضافة إلى تطویر قدرات العاملین في سلك القضاء وإنفاذ القانون.
  

وشملت واقع  ،إلى جانب ذلك أشار التقریر إلى الدراسات والبحوث المیدانیة التي نفذتھا الجمعیة      
تأثیر حول إصدار كراس " بكلماتھا " وأداء المرأة البرلمانیة ، وتقییم التعلیم غیر الرسمي في العراق ، 

المرشحات في انتخابات خلفیة حول استطالعیة دراسة  إضافة إلىاألزمات اإلنسانیة على واقع المرأة ، 
  لس المحافظات األخیرة.امج
  

بالتركیز ،  ٢٠١٠ خطة عمل الجمعیة في عاموبعد حوار معمق ومستفیض أتفق المؤتمرون على       
حمالت المدافعة التشبیك مع منظمات المجتمع المدني في على النساء والشباب واألطفال ، وفي مجال 

،  كافة أشكال التمییز ضد المرأة لغاءوإ، والضغط من أجل إصدار قانون منظمات المجتمع المدني 
للجمعیة  یة واألمكانیات المالیةمأسسة عمل الجمعیة ، وتطویر الطاقات البشرومواصلة العمل باتجاه 

ً  والجانب األعالمي   .أیضا
  

، وناقش التقریر المالي األولي لعام  ٢٠٠٨كما صادق المؤتمر على التقریر المالي المدقق لعام       
  . ٢٠١٠التخمینیة لعام  المصروفات میزانیة، و ٢٠٠٩

  
الحس العالي بالمسؤولیة لتحقیق أھداف و اء حمیمیة مفعمة باألملفي أجواختتم المؤتمر أعمالھ و       

  من أجل تأسیس مجتمع مدني حدیث. ،والتأثیر على الوعي األجتماعي ،الجمعیة في إعادة بناء اإلنسان
  

   ٢٠١٠كانون الثاني  ٨
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