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  جمعیة األمـل العراقیة
  المؤتمر العام الثاني

 1999تشرین الثاني  16-15أربیل، 
  

  الـتـقـریـر الـعـام
  

  المقدمة
، بتفاقم مأساة شعبنا، وتدهورٍ حاد، في 1995تمیزت الفترة الماضیة، بعد انعقاد المؤتمر التأسیسي األول في شباط 

  .افیة واالجتماعیة واألمنیةأوضاعه االقتصادیة والصحیة والثق
فمازال شعبنا یئن تحت وطأة استمرار الحصار االقتصـادي الظـالم، الـذي یطبـق بخناقـه علـى بلـدنا، لمـدة تزیـد عـن 
ــة، مهــددًا فــي الوقــت نفســه مســتقبل األجیــال  تســع ســنوات، محطمــًا قدراتــه البشــریة وهیاكلــه االقتصــادیة واالجتماعی

  .   القادمة
ین مــن سیاســة القمــع واالضـطهاد، ومـازال شــعبنا یعــا ّ األعــدامات بالجملــة واالغتیــاالت، هــدم بیــوت عوائــل (ني األمــر

  ). المعارضة ومصادرة ممتلكاتها، تهجیر العوائل الكوردیة والتركمانیة من كركوك وخانقین ومناطق أخرى
والمواقـع المدنیـة، التـي  وتواصل الوالیات المتحـدة وحلفائهـا حـرب االسـتنزاف، مـن خـالل قصـف المنشـآت العسـكریة

  .ألحقت المزید من األضرار بها، وباألخص في القطاع النفطي
ویعــاني شــعبنا فــي إقلــیم كوردســتان مــن حالــة التقســیم واالحتــراب الــداخلي، ومــا نجــم عــن ذلــك مــن تهجیــرٍ وتشــرید، 

لحاق ضررٍ هائل بالوضع االقتصادي، وتنامي  ٕ مشاعر اإلحباط والیأس وتجاوز على حریات المواطنین وحقوقهم، وا
  .بین الناس

ناهیك عن الجفاف الذي حلّ بالبلد هذا العام، والخسارة الجسیمة التي لحقت باإلنتاج الزراعي والحیواني، والحرمان 
  .من الكهرباء وشحة المیاه،  مما زاد في تردي األوضاع المعاشیة والصحیة

وتطـویره الالحـق بقـرار  1995عـام ) 986(ى قـرار مجلـس األمـن ورغم تنفیذ برنامج النفط مقابل الغذاء، اسـتنادًا إلـ
ناهیــك عــن التلكــؤ  . ، فهــو ال یفــي إال بجــزءٍ ضــئیل مــن الحاجــات األساســیة للشــعب العراقــي1998عــام ) 1153(

والعراقیــل، واإلجحــاف وأســالیب المراوغــة والمماطلــة التــي حصــلت فــي عملیــة تطبیقـــه، مــن قبــل مختلــف األطــراف، 
 90إلـى  30فـي تطبیـق القـرار مـن -حتى أواسط هـذا العـام  –اوز نسـبة تنفیذ المراحـل الخمسة األولى حیث لم تتج

  .بالمائة
ــتمرار الحصـــار االقتصـــادي،  ــل اسـ ــاعي والمـــدني للمجتمـــع ككـــل، بـــدأ یتفكـــك، بفعـ ، أن النســـیج االجتمـ ــدو جلیـــًا ویبـ

ــة العنــف والظــروف المأســاویة الســائدة ــة اإلنســانیة ا. واألزمــات المتتالیــة، وحال ــذي یبــدو فیــه  مســتقبل الحال ألمــر ال
، بل ویزداد خطورةً بمرور الوقت   .مظلمًا
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  :وتبرز الحقائق التالیة صورة الوضع اإلنساني المأساوي لشعبنا
 ــروا أو هجــروا البلــد، العدیــد مــنهم مــن . أكثــر مــن ملیــون مــواطن هــم ضــحایا الحــروب ــونین هجِّ وأكثــر مــن ملی

  .یة والثقافیة العالیةأصحاب الكفاءات العلم
 ألـف شـخص، وعـدد المشـردین فـي بقیـة أنحـاء ) 500(یقدر عدد المشردین فـي محافظـات كوردسـتان وحـدها ب

ألف شخص، استنادًا إلى تقریـر اللجنـة الثانیـة لمجلـس األمـن الـدولي والخاصـة باألوضـاع اإلنسـانیة ) 80(العراق 
ــغ عــدد العوائــل ویبــرز األمــر جلیــًا فــي . 1999الراهنــة فــي العــراق  ــات التهجیــر والترحیــل، حیــث بل اســتمرار عملی

كما . فرداً ) 92712(عائلة، تضم ) 15615(، 1998المرحلة من كركوك وخانقین والمناطق األخرى، حتى نهایة 
، التـي أقیمـت لهـا مخیمـات فـي محـافظتي أربیـل ودهـوك 1/11/1999وصل عدد العوائـل العائـدة مـن إیـران لغایـة 

  .فرداً ) 15260(ائلة، بمجموع ع) 3036(إلى 
 وحسب التقریر الذي . معدالت الوفیات بین األطفال الرضع في العراق الیوم هي في أعلى مستویاتها في العالم

لـدى األطفــال دون ســـن الخامســة، فــي وســط وجنـــوب  ، فــإن نســبة الوفیــات1999نشـرته الیونســیف فــي أواســط أب 
ــفعت مــن فــي األلــف، للفتــرة ) 131(، إلــى1989و  84مــن الــوالدات، بــین أعــوام فــي األلــف ) 56( الــبالد، قــد ارتـ

إال أن معدل وفیات األطفال في . ویقدر عدد الوفیات بنصف ملیون طفل على األقل. 1999إلى  94الممتدة من 
  .كوردستان قد ارتفعت بدرجة أقل من ارتفاعه في األجزاء األخرى من العراق

 ویعــاني مـا یقـارب ملیـون طفـل مــن . مسـة یعــانون مـن سـوء التغذیـة المـزمنإن ربـع عـدد األطفـال دون سـن الخا
  .سوء التغذیة الحاد

 ألف إنسان، یعانون من سوء التغذیة، حیث انخفضت السعرات الحراریة لغذاء الفرد  700هناك عشرة مالیین و
  . سعرة حراریة حالیاً ) 2030(یومیًا قبل الحصار، إلى ) 3581(من 
 فقد هـبط الـدخل القـومي السـنوي . المتحدة هنالك أربعة مالیین شخص في حالة فقر مدقع حسب تقدیرات األمم

دوالر فقط، مما اضطر المواطنون إلى بیع مقتنیـاتهم وحاجیـاتهم الضـروریة، ) 600(دوالر إلى ) 3500(للفرد من 
  .   وحتى األطراف واألعضاء الجسدیة أحیاناً 

 نخفـاض القیمــة الحقیقیـة للـدینار العراقـي، وتصـاعد حـدة األسـعار وقلــة انخفضـت القـدرة الشـرائیة للفـرد، بسـبب ا
متزامنــًا مـع إیقــاف أو تخفــیض الـدعم الحكــومي للخــدمات . المعـروض مــن السـلع والخــدمات، مقابــل ارتفـاع الطلــب

ــة، وابتــزاز ــة والبلدی ــى الخــدمات الصــحیة والتعلیمی  العامــة، وفــرض زیــادة كبیــرة فــي حجــم الضــرائب والرســومات عل
دینـارًا  105زیادة سعر الحصة التموینیة الشهریة لكل مواطن من (اإلتاوات والغرامات الكیفیة من المواطنین، مثل 

ــات العامــــة،  250إلـــى  ، وزیـــادة أســـعار المحروقـــات والطاقـــة، واعتمـــاد سیاســـة التمویـــل الـــذاتي فـــي المؤسســ دینـــارًا
اســیة علــى الطلبــة، وجبایــة األمــوال مــن المــواطنین، لبنــاء الصــحیة والتعلیمیــة والخدمیــة، وفــرض تســدید الرســوم الدر 

 ). وصیانة المباني المدرسیة وتحمل نفقات الهیئات التعلیمیة والتدریسیة

  
 تشیر إحصائیة منظمة األغذیة والزراعة إلى معدالت استهالك الفرد من المنتجات الحیوانیة كما یلي: 
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  1997            1990             المادة               الوحدة 
  3       15       سنة  /كغم       حلیب

  2       13_                                لحوم حمراء
   1,5              12,5               _         لحوم دواجن 

  1       3,5                _         سمك     
   10       85               سنة/بیضة       بیض

  2                18        یوم/غم بروتین حیوان       
  

  ر منظمة الغذاء العالمي  أن نسبة الحصول على المیاه النظیفة تصل إلى بالمائة، من مستوى عـام ) 50(وتقدّ
لى  1990 ٕ وأدى التدهور الفظیع في وضع منظومات . بالمائة من المناطق الریفیة) 33(في المناطق الحضریة، وا

ص من القمامة، إلى ظهور األمراض المعدیة، كاإلسهال والمالریـا والكـولیرا والتیفوئیـد إمدادات المیاه وأنظمة التخل
ً مـــن النمـــوذج المســـتوطن للوضـــع . والحمـــى المالطیـــة وداء الكبـــد الفیروســـي ، علـــى شـــكل أوبئـــة وغـــدت اآلن جـــزء

  . الصحي المتزعزع، وفق مقاییس منظمة الصحة العالمیة
 حیث بلغ نصـیب . ر، بأن نظام الرعایة الصحیة في العراق في حالة العجزتبین اللجنة الدولیة للصلیب األحم

، فــي حــین كــان ) 0,26( 98الفــرد فــي الموازنــة الصــحیة لعــام   ا . 1990دوالر فــي عــام ) 8,25(دوالر ســنویًا كمــ
لجهاز تشیر اإلحصائیات إلى ارتفاٍع حاد في اإلصابات بأمراض فقر الدم وحاالت السرطان، واألمراض المزمنة وا

وتظهــر منظمــة الصــحة . التنفســي،  والتشــوهات الخلقیــة والــوالدات المیتــة واإلســقاط واالعــتالل العصــبي والعضــلي
ــفع بنســـبة  ــة، بمعـــدل ) 157( العالمیــة، أن أعـــداد المرضــى المصــابین عقلیــًا فــي المــــراكز الصــحیة، قــد ارتـ بالمائ

  .1998شخص في عام ) 507000(، إلى 1990شخص عام ) 197000(
  نتیجة 1998و  1997رغم التحسن القلیل الذي طرأ، في قدرات العراق لتولید الطاقة الكهربائیة خالل عامي ،

. 1998ساعات یومیًا منـذ تمـوز ) 6(، فقد انخفض إمداد التیار الكهربائي إلى أقل من )986(تنفیذ برنامج القرار 
ر برنامج األمم المتحدة للتنمیة مبلغ  دوالر، إلعادة قطاع الطاقة الكهربائیة إلـى نفـس قدراتـه عـام  ملیارات) 7(ویقدّ

1990 .  
  ـة بـین . بالمائـة) 53(، إلـى )23-6(تدنت نسبة التسجیل في جمیع مراحل التعلـیم، لكافـة األعمـار ّ وتبـرز األمی

لمـدارس وتشیر أرقام الیونسكو إلى أن معدالت التسرب من ا. الشباب والنساء بحدود مستویات منتصف الثمانینات
معلم ومدرس ) 26394(كما تسرب . 1999عام ) 131658(، لیبلغ 1990عام ) 95692(االبتدائیة ازدادت من 

، حیــث هنــاك حاجــة لبنــاء . وموظـف وعانــت األبنیــة المدرســیة، ســواء مـن خــالل التشــیید أو الصــیانة، نقصــًا خطیـرًا
ى نقصٍ حـاد فـي احتیاجـات المـدارس مـن ویشیر واقع الحال إل. مدرسة أخرى) 8613(مدرسة، وصیانة ) 5132(

ــة والتقنیــة ادة . األثــاث والتجهیــزات والمــواد التعلیمی ــ األمــر الــذي أدى إلــى تــردي مریــع فــي المســتوى التعلیمــي، وزی
ــیم للطلبــة ومتابعــة أولیــائهم، وضــعفٍ شــدید فــي مســـتوى  المشــكالت الســلوكیة غیــر المرغوبــة، وضــعف دافــع التعل

  . الكادر التعلیمي
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 وأن األطفــال مــن .  لیونســیف إلــى نمــو جیــلٍ كامــلٍ مــن العــراقیین دون أن یربطــه رابــط بالعــالم الخــارجيتشــیر ا
كما یعاني المجتمع العلمي العراقي من العزلة الشدیدة، وأصبحت . عامًا هم األكثر تضررًا من جراء ذلك) 5-15(

، وقـد والحظـت اللجنـة الدولیـة للصـلیب األحمـر بـأن التـ. خبرته عتیقـة الطـراز فقـدت ’دریب الطبـي لـم یعـد مضـمونًا
ووفقـًا لتقریــر المنسـق اإلنسـاني فــي العـراق، فـإن البطالــة والرواتـب المتدنیــة . الكثیـر مـن الكفــاءات فـي هـذا المجــال

أجبرت العراقیین، مـن ذوي مسـتویات التعلـیم العالیـة علـى التخلـي عـن وظـائفهم، مـن قبیـل األسـاتذة أو األطبـاء أو 
 .   الخ…اإلقدام إما على الهجرة إلى الخارج، أو البحث عن وظائف أخرى كسواق تاكسي أو حراس المهندسین، و 

  لــى انخفاضــها إلــى ٕ تفــاقم حالــة الركــود االقتصــادي، أدت إلــى إغــالق العدیــد مــن المعامــل والــورش اإلنتاجیــة، وا
لـة إلـى مشـاریع هامشـیة ، ممـا أدى إلـى تسـرب القـوى العام1990فـي عـام ) 59413(مشروع بدًال من ) 17500(

وترافـــق معهـــا تطبیـــق سیاســـة الخصخصـــة، ببیـــع عـــدد مـــن . غیـــر منتجـــة، أو بیـــنهم أعـــدادًا هائلـــة یعـــانون البطالـــة
وما یعنیه ذلك من تردي أكبر للدورة . ممتلكات قطاع الدولة، في المجالین اإلنتاجي والخدمي، إلى القطاع الخاص

  .  ؤسساتاالنتاجیة، وأوضاع العاملین في هذه الم
 ارتفاع نسبة الطالق، : انعدام التماسك االجتماعي النفسي بین السكان، وتتجلى مظاهره في نواحي عدیدة، منها

وتحطم الحیـاة األسـریة، تزایـد حـاالت اشـتغال األطفـال فـي سـنٍ مبكـر، اسـتفحال ظـاهرة التسـول واالحتیـال وتصـنع 
فـال، ارتفـاع معـدالت الجـرائم، ومنهـا الجریمـة المنظمـة، وجنـوح العوق واإلصابة، وبینهم أعدادًا غیر قلیلة مـن األط

قیاســًا لعــام  1998بالمائــة عــام  217األحــداث والســرقة، حیــث زاد عــدد المــودعین فــي األقســام اإلصــالحیة بنســبة 
شــعور عــام بالیــأس والقلــق حیــال المســتقبل ، . تفشــي الــدعارة والفســاد، الســیما بــین الشــباب مــن الجنســین. 1990

. ام الحوافز، تدهور الحالة الثقافیـة والعلمیـة،  تصـاعد اإلحسـاس بالعزلـة بغیـاب االتصـال مـع العـالم الخـارجيانعد
  . تفاقم ظاهرة الرشوة والفساد اإلداري، وتطور اقتصاد غیر متوازن مفعم باالستغالل واإلجرامیة

 ــل ــتخدام األســـ ـــة، واســـ ـــة التحتیــ ــذي حصـــــل بالبنیــ ــــدمار الـــ ـــــه، فالـ ــــك كل ـــب ذلـ ـــــى جانــ ل ٕ ــواد وا ــة والمـــ حة الكیمیاویـــ
المشــعة،كالیورانیوم، وعملیــة تجفیــف األهــوار، ألحــق أضــرارًا فادحــة بالنظــام البیئــي، مــن حیــث التلــوث الشــدید فــي 
التربة والمیاه والهواء، وتأثیره البالغ في تردي الوضع الصحي والزراعي والحیواني، وما یحملـه مـن مخـاطر طویلـة 

  .رد الطبیعیة للبلداألمد، تهدد حیاة الناس والموا
  اة ا أن وجــود أكثــر مــن عشــرین ملیــون لغــم، مزروعــة فــي مختلــف المنــاطق، یشــكل خطــرًا موقوتــًا علــى حیــ كمــ

ملیــون لغــم فــي كوردســتان وحــدها، منهــا  15وتشــیر االحصــائیات إلــى وجــود حــوالي . الســكان المــدنیین واســتقرارهم
، والبقیــة فــي المنــاطق -علــى الحــدود التركیــة –زاخــو خمســة مالیــین لغــم فــي المنطقــة المزروعــة بــین فیشــخابور و 

بالمائـة مـن العـدد الكلـي مـن  65الحدودیة مع إیران، في محافظتي أربیل والسلیمانیة، حیث تحتل السـلیمانیة نسـبة 
ــذ عــام . األلغــام ــغ عــدد الحــوادث المســجلة فــي كوردســتان، من ــد بل ، أكثــر مــن ســبعة آالف حادثــة، ذهــب 1991وق

تـم تخصـیص أكثـر ) 986(وبعد تنفیذ القرار . شخص، وعدد غیر معروف من المعاقین 2400ن ضحیتها أكثر م
زالة حقول األلغام في مراحله األربع األولى، غیر أن أعمال التطهیر تسیر  12من  ٕ ملیون دوالر لعملیات تطهیر وا

  .ببطءٍ شدید بسبب عدم توفر األموال والمعدات الالزمة لمثل هذه المهمة الكبیرة 
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  نشاطات الجمعیة 
إن المقیاس الحقیقي لتقییم نشاط الجمعیة، خالل السنوات الخمس الماضیة، هو في تبیان مدى نجاحها أو فشـلها، فـي 

  .تحقیق برنامجها اإلنساني وخططها، وفي تعزیز أهدافها التي تأسست من أجلها
ً البد من التأكید، بـأن الظـروف االسـتثنائیة، التـي تحكـم الوضـع ا لعـام فـي الـوطن، لـم تسـمح بامتـداد نشـاط الجمعیـة بدء

وفي الوقت نفسه، منعت السلطات المنظمات غیر الحكومیة المحلیة والعالمیة من العمل . إلى مناطق الوسط والجنوب
. فـي هــذه المنــاطق، إال فـي حــاالت خاصــة وتحــت إشـرافها المباشــر، ورفضــت قبــول المسـاعدات اإلنســانیة مــن الخــارج

نطــاق عمــل  الجمعیــة علــى إقلــیم كوردســتان، كمیــدان أساســي، وتطــویر فــرع الجمعیــة فــي اإلقلــیم، عــدا  وبهــذا انحصــر
بعض المبادرات الصغیرة، التي أخذت طابعًا فردیًا في تقدیم بعض المساعدات اإلنسانیة، للعوائل الفقیرة والمتضررة في 

  .المناطق األخرى من الوطن
، وفي مجاالت عدة، شملت جوانب التربیة والثقافة والصـحة، وشـؤون المـرأة والطفـل كمًا ونوعاً ) األمل(لقد تطور نشاط 

عادة األعمار ٕ وبرز دورها كمنظمة تنمویة إنسانیة، إلى جانب كونها منظمـة خیریـة . والبیئة، ورفع الوعي االجتماعي، وا
  . اجتماعیة

  
  في المجال الصحي  

تدیر ثالث عیـادات، ) األمل( كركوك، وبهذا أصبحت/ مدینة كالر جرى افتتاح عیادة جدیدة، في 1999مع بدایة عام 
فهـي تعتمـد . وقـد اسـتطاعت تحقیـق االكتفـاء الـذاتي. تقدم الخدمات العالجیة بأجور زهیدة، وفـي بعـض الحـاالت مجانـاً 

مل في العیـادات یع. على مداخیلها في تسییر شؤونها المالیة، وسد احتیاجاتها من األدویة والمعدات والتجهیزات الطبیة
  . شخص، من األطباء والكوادر الصحیة واإلداریة والمالیة والخدمیة) 36(الثالث 

وقد تم خالل السنوات الماضیة تطویر وتحسین العیادتین في أربیل والسلیمانیة، وأضیفت لهما معدات جدیدة، وتوسعت 
عیون في عیادة أربیل لفترة زمنیة قصیرة، وكذلك فحص بجهاز السونار، وفتح شعبة ال( أیضًا الخدمات المقدمة فیهما، 

وحــدة االستشــارة االجتماعیــة والنفســیة للنســاء فــي العیــادتین لفتــرة زمنیــة محــددة، وتنظــیم دورات للتوعیــة الصــحیة داخــل 
 إضافًة إلـى قیـام عیـادتي السـلیمانیة وكـالر بتنظـیم حملـة ختـان األطفـال الـذكور، فـي النصـف األول مـن). عیادة أربیل

  .طفالً ) 340(، شملت ما یقارب 1999عام 
لقد واجه العاملون في عیادة كالر، في األشهر األولى من افتتاحها، عراقیل عدیدة وتهدیدات سـافرة، مـن قبـل عناصـر 

وتحقـق العیـادة حالیـًا . وبالتعاون مع السلطات المحلیة ووجهاء المدینـة، جـرى وضـع حـدٍ البتـزازهم وضـغوطاتهم. جشعة
، مقارنًة بالفترة القصیرة التي مرت على تأسیسهانجاحًا     .متمیزًا

ح اإلحصائیات المسجلة أدناه حجم العمل في العیادات، ومدى تطوره، خالل السنوات األربع الماضیة   :وتوضٍّ
  1995بلــغ إجمــالي الحــاالت المرضــیة والعملیــات النســائیة والفحوصــات المخبریــة فــي عــام : عیــادة أربیــلفــي 
، بمــا فـي ذلـك فحوصـات التشـخیص بالســونار، أي )35347( 1998نمـا وصـل اإلجمـالي فـي عـام ، بی)29424(

  .بالمائة 20بمعدل زیادة 
  وفـي )25883( 1995فقد بلغ قیاس حجم العمل، كما في عیادة أربیـل، فـي عـام  لعیادة السلیمانیةوبالنسبة ،

  .بالمائة 25، أي بمعدل زیادة )32394( 1998عام 
 كالتالي30/6/1999ولغایة  13/1للفترة من  عیادة كالري وبلغ عدد مراجع ،:  
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  المجموع  حزیران  أیار  نیسان  آذار  شباط  كانون الثاني
337  1598  1694  2355  2300  1749  10033  

  
، بفتح عیادة في دهوك، ولكن الطلب تعرقل 1998في عام  وال تزال المحاوالت جاریة، للحصـول . قدمت الجمعیة طلبًا

  .الجهات المسؤولةعلى موافقة 
، مشــروعًا للســوق األوربیــة، عــن طریــق النجــدة الشــعبیة الفرنســیة، لبنــاء 1996قــدمت الجمعیــة فــي النصــف الثــاني مــن 

دارة مستشفى للتولید والجراحة العامة في أربیل ٕ وقد أعدت المخططات األولیة، وحصلت على موافقة اإلدارة المحلیة . وا
، ولكـن لحـد اآلن لـم تصـدر الموافقـة بتمویـل المشـروع، "المسـاطحة"روع علـى أسـاس على موقع المستشفى، وتنفیذ المش

  .بالرغم من تأكیدات األصدقاء الفرنسیین بإمكانیة الحصول على الدعم
كركـــوك / لقـــد أخفقـــت الجمعیـــة، فـــي تحقیـــق النجـــاح المرجـــو مـــن مشـــروع المستوصـــف البیطـــري، فـــي منطقـــة كرمیـــان 

  . على تنفیذه، مما حدا بقیادة الفرع باتخاذ القرار بإغالقه، بسبب من ضعف اإلشراف 95/96
  

  في المجال الثقافي    
ســـبق تأســـیس المركـــز الثقـــافي  نشـــاطات متنوعـــة، كفـــتح دورات لتعلـــیم اللغـــات والكومبیـــوتر، وتنظـــیم  :فـــي الســـلیمانیة

، الــذي یتضـمن مرافــق 1997 وتطــور  النشـاط مــع افتتـاح المركــز  الثقـافي فــي أواسـط. مهرجـان حـول الســالم، وغیرهـا
  :، كالتالي1999ویمكن جرد أهم فعالیاته حتى نهایة النصف األول من عام  .متنوعة
    دارس) 779(شارك فیها ). اإلنكلیزیة، األلمانیة، والتركیة(، لمستویات مختلفة دورات تعلیم اللغات.  
متدرب) 37(، شملت تعلیم الكومبیوتر دورات.  
     إضافًة إلى فتح . في المركز، جرى إقامة عدد من معارض الفن التشكیلي رسم والمنحتستودیو المن خالل

، من المؤهلین للقبول في معهد الفنون الجمیلة، بدون مقابل) 15(دورة تأهیل في مجال الرسم، ل   .طالبًا
   الفكـر  – "هـــزر"، باللغـة الكوردیـة، باسـم مجلة فصلیة ثقافیـة معرفیـةحصل المركز على امتیاز إلصـدار- .

نســخة لكـــل عــدد، وتــوزع فـــي ) 500(صـــدر منهــا ثالثــة أعـــداد، بحــدود . وتشــكلت لهــذا الغــرض هیئـــة تحریــر لهــا
  .األسواق في السلیمانیة وكالر وأربیل

   وأصـبحت . كتـاب) 1000(المركـز الثقـافي بمجموعـة مـن الكتـب والمصـادر الجدیـدة، أكثـر مـن  مكتبـةتجهیـز
بلـــغ عـــدد . المدینـــة، وكـــذلك الشـــباب المتطلعـــین للتـــزود بمصـــادر الثقافـــة الحدیثـــة اآلن محـــط أنظـــار المثقفـــین فـــي

ام  ، إضــافًة إلـــى االســـتعارات ) 944( 1999االســتعارات الخارجیـــة مـــن الكتــب، لفتـــرة النصـــف األول مــن عـــ طلبـــًا
  .الداخلیة من قبل المترددین على المركز

   لذي خاض عدة مباریات، وفاز في عدد منهالكرة الطائرة، مختلط من الجنسین، ا فریق ریاضيتشكیل.  
   حیث یقدم، أسبوعیا، عرض سینمائي، بإدارة ناقد فنينادي الفیدیوافتتاح ،.  
   خــالل فتــرة الصــیف، بمشــاركة الشخصــیات األكادیمیــة والثقافیــة، تناولــت  األماســي الثقافیــةتنظــیم عــدد مــن

رأة، وغیرهـا، حضـرها عـدد جیـد مـن المتـابعین والمثقفـین مواضـیع، مثـل القـانون والفلسـفة، والمیـاه، والعنـف ضـد المـ
  .والشباب
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  :اقتصر النشاط الثقافي على: في أربیل
  دارس) 89(، شارك فیها دورات لتعلیم اللغة اإلنكلیزیة، نّظمت عدة 1998وحتى نهایة  1996منذ أواسط.  
   سلسـلة مـن المحاضـرات، فـي  ، الـذي تضـمن98و  97، خـالل فتـرة الصـیف األماسـي الثقافیـةتنظیم برنـامج

كـان لهـا األثـر . عدد من المواضیع الفكریة واالجتماعیة واالقتصادیة، قدمها عدد مـن أسـاتذة الجامعـة والمختصـین
الطیــب بتعریــف الجمعیــة بالوســط الثقــافي واإلعالمــي، وخلــق عالقــات ودیــة مــع عــدد مــن المثقفــین والشخصــیات 

  .االجتماعیة
   1996في أوائل  معرض لفنان تشكیليإقامة.  
  

  في المجال االجتماعي  
تولي الجمعیة أهمیة خاصة بهذا الجانـب، وبالتحدیـد فـي مجـال العمـل بـین أوسـاط النسـاء واألطفـال، عبـر جملـة مـن   

  :النشاطات، منها
 تـم افتتـاح مركــزین فـي مـدینتي أربیــل والسـلیمانیة، بهـدف تعلــیم 1998فــي عـام  :مركـز تعلـیم وتــدریب النسـاء ،

وخــالل الفتــرة . أة وتطــویر قابلیاتهــا ومهاراتهــا فــي الجوانــب المختلفــة، المهنیــة والصــحیة والقانونیــة واالجتماعیــةالمــر 
قامة عالقات تعاون مع المنظمات النسـائیة  ٕ القصیرة من تأسیسهما تمكنا من استقطاب جمهورٍ واسٍع من النساء، وا

ــة، والحصــول علــى دعــم المنظمــات اإلنســانیة ال ــامج  –عالمیــة ووكــاالت األمــم المتحــدة واالجتماعی الیونســیف وبرن
  :، بما یلي1999ویمكن إیراد أهم نشاطاتهما لغایة أواسط . ، والدوائر الرسمیة-الغذاء العالمي

   :في أربیل
 ـــة ّ ، تتـــراوح )275(تـــم فـــتح عــدة صـــفوف فـــي داخــل وخـــارج المدینــة، تجـــاوز عـــدد الدارســات فیهـــا  :محــو األمی

ــواد  55 – 13أعمـــارهن بـــین  ســـنة، وتتمیـــز مـــواظبتهن علـــى الـــدوام باالنتظـــام، ومســـتواهن جیـــد فـــي اســـتیعاب المـ
ـــة )71(وقـــد تخرجـــت مـــنهن . والمتابعـــة ــن قبـــل وزارة التربی ، بعـــد إكمـــالهن تســـعة أشـــهر، حســـب المـــنهج المقـــرر مـ

االجتماعیـة  ساعة للدروس الثانویة، فـي التوعیـة) 132(ساعة للدروس األساسیة، و) 192(والیونسیف،  بإجمالي 
  .واإلرشاد الصحي، وتعلم الخیاطة أیضاً 

 ســاعة، یضــاف لهــا ثــالث حصــص فــي التوعیــة االجتماعیــة) 60(تســتمر الــدورة لمــدة شــهر بواقــع  :الخیاطــة .
تســـتفید معظــم المتـــدربات فـــي ممارســـة . یمــنح المتـــدربون شـــهادات تخــرج بالتنســـیق مـــع مدیریـــة التربیــة فـــي أربیـــل’

، بینمـا یتجـه الخیاطة المنزلیة لعوا ئلهن، والبعض منهن یتجهن إلى إقامة ورشة خیاطة تـدر علـیهن دخـالً متواضـعًا
مـن  424 –) 477(وقـد بلـغ إجمـالي عـدد المتـدربین . المتدربون مـن الـذكور للعمـل فـي ورشـات الخیاطـة التجاریـة

  . متدربة من أجور الدورة) 17(وتم إعفاء . -من الذكور 53اإلناث و 
 متدرب على برامج  ) 54(رك فیها شا :الكومبیوترWindow 95, Ward  & Excel .  
 طالبة) 44(لطالبات الصفین الثالث المتوسط والسادس اإلعدادي، شاركت فیها  :دورات للتقویة.  
 52(لقیت هذه الدورات إقباًال كبیرًا من قبل نساء المدینة، حیث یبلغ إجمالي ساعات كل دورة  :اللیاقة البدنیة (

بلــغ . شــهر كامــل، ویــتم إخضــاع المشــتركات إلــى الفحوصــات الطبیــة ومراقبــة الــوزن خــالل فتــرة الــدورة علــى مــدار
كما فتحت دورة مسائیة خاصة، بعد انتهـاء دوام المركـز، بمسـتوى القضـاة والمحـامین، ). 514(مجموع المشتركات 

  .وال تزال الدورة مستمرة منذ عدة أشهر. مشترك) 14(یشارك فیها 
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 تسـعى هـذه الوحـدة عبـر اختصاصـیین، بـالتخفیف عـن معانـاة النسـاء  :تشـارة االجتماعیـة والقانونیـةوحدة االس
ویتركـــز عمـــل هـــذه الوحـــدة، ومـــن خـــالل مختلـــف . والضـــغوطات الشـــدیدة التـــي یتعرضـــن لهـــا فـــي حیـــاتهن الیومیـــة

ة، على إثـارة اهتمـام المشـاركات بقضـایا أسـریة و  ّ اجتماعیـة عامـة، ونفسـیة الدورات، وبالذات في صفوف محو األمی
. وقانونیــة، بشــكلٍ مبســط، وتشــجیعهن للتعبیــر عــن أفكــارهن ومشــاعرهن، وحــثهن علــى مناقشــة ذلــك بشــكلٍ مفتــوح

  .إضافًة إلى تقدیم االستشارة االجتماعیة والنفسیة والقانونیة لعدد من الحاالت المنفردة، بدون مقابل
  : في السلیمانیة

 ة ة بلغ عدد الدارسا :محو األمیّ ّ وقـد . ، حیث تتوزع في داخل المدینة وخارجهـا)172(ت في صفوف محو األمی
  .دارسة بعد إكمال تسعة أشهر متواصلة من الدراسة) 38(تخرجت منهن 

 متدربة، بینهن عدد من الحاالت المجانیة) 170( :الخیاطة.  
 متدربة) 28( :الحالقة والتجمیل.  
 متدربة) 22( :الضرب على اآللة الكاتبة .  
 متدربة) 21( :كومبیوترال.  
 متدربات) 10( :سیاقة السیارات.  
 امرأة) 44( :اللیاقة البدنیة.  
 یلقى نشاط هذه الوحدة تجاوبًا حارًا من المشاركات في حلقات التوعیة  :وحدة االستشارة االجتماعیة والقانونیة

انونیـة لعـدد مـن الحـاالت المنفـردة، بـدون كما جرى تقدیم االستشارة االجتماعیـة والنفسـیة والق. االجتماعیة والقانونیة
  .مقابل

  : في دهـوك   
  ة للنساءتم فتح ثالثة صفوف، في مناطق شعبیة في المدینة،  1999في أیار ّ ) 82(، تشارك فیهـا لمحو األمی

  .دارسة
  

  : حول األطفال
  معلومات عن بعض وبالرغم من جرد قائمة بأسماء و . ، مشروعًا لتبني األطفال 1996أعدت الجمعیة في عام

  .أطفال األنفال، إال أن المشروع قد تعثر ألسباب فنیة
 نظٍّمت حملة إعالمیة وجمع تبرعات ، من أجـل ’ 1996ففي نهایة : دعم أطفال دار رعایة األحداث في أربیل

 توِّجــت بإقامــة حفــل فنــي، ثــم جــرى شــراء بعــض’نــزالء هــذه الــدار،  –تحســین الوضــع المعیشــي والتربــوي لألطفــال 
  .المستلزمات لألطفال من ریع التبرعات

 رصـد ’، 1997قـدِّم تبـرع باسـم الجمعیـة فـي ربیـع ’: مساعدة معهد فنسنت لتدریب األطفـال المعُّـوقین فـي أربیـل
  .لشراء المواد األولیة للورش الفنیة في المركز

  الســالم (موضــوع  ، جــرى تنظــیم مسـابقة ومعــرض لرســوم األطفــال فــي مدینـة الســلیمانیة، حــول1995فـي بدایــة
  .، شارك في الفعالیة أكثر من مائة طفل)أمنیتي

  دورة موســیقى ورســم وتوعیـــة 1997ضــمن إطــار نشــاطات المركـــز الثقــافي فــي الســـلیمانیة، أقیمــت فــي عـــام ،
  .طفًال من مشردي كركوك، لمدة شهرین، وبدون مقابل) 58(اجتماعیة ل
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  لألطفـال المشـردین، الـذین ترعـاهم نظِّمـت دورة لتعلـ’، 1998وفي نفس اإلطـار، فـي عـام ، یم الشـطرنج، مجانـًا
  .، وشارك فیها عشرة أطفال) KSC(منظمة رعایة الطفولة الكوردستانیة 

  وضمن إطار أنشطة المركز النسائي في أربیل، تم تخصیص غرفة لألطفال، برعایة مربیة، یستفید منها أطفال
  . المشاركات في دورات المركز

  
  : عامةحمالت التوعیة ال

  : حقوق اإلنسان  - أ
  وبمناسبة الذكرى الخمسین لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسـان،  أعـدت الجمعیـة وأشـرفت علـى 1998في عام ،

، رافقهـا حملـة إعالمیـة؛ مـن طبـع شـعارات وملصـقات، وملصـق "وقع ونفذ"حملة عامة لجمع التواقیع، تحت عنوان 
العربیة، وعقد الندوات والمـؤتمرات الصـحفیة، للتعریـف بالحملـة، خاص بنص اإلعالن العالمي، باللغتین الكوردیة و 

ــزام بهـــا ـــوق اإلنســـان، والحـــث علـــى االلتـ ــالمي لحق ـــود اإلعـــالن العـ ــن . ولتوعیـــة النـــاس ببن ــان حصـــیلتها أكثـــر مـ كـ
، من مختلف المحافظات الكوردستانیة) 52300( ثم جرى تسلیم التواقیع إلى منسق األمـم المتحـدة للشـؤون . توقیعًا

لــى عــدد مــن الهیئــات والمنظمــات  ٕ اإلنســانیة فــي كوردســتان، مشــفوعًة برســالة إلــى األمــین العــام لألمــم المتحــدة، وا
  .الدولیة المعنیة بحقوق اإلنسان

  ،قـدِّمت فـي الحفـل الخطـابي الحاشـد، الـذي أقـیم ’كما جرى إعداد أنشودة، مستوحاة من بنـود اإلعـالن العـالمي
هم منســق األمــم المتحــدة بإلقــاء كلمــة فیــه، إلــى جانــب ممثلــین عــن المنظمــات ، وســا10/12/1998فــي أربیــل فــي 

  .االجتماعیة واألحزاب السیاسیة
  ــین فــریقین مختلطــین مــن ــات بــالكرة الطــائرة، ب ــم المركــز الثقــافي مباری ً بالمناســبة، نّظ وفــي الســلیمانیة، واحتفــاء

ً طیباً    . الشباب والفتیات، كان لها صدى
  : حقوق المرأة –ب 
 ــامن مــن آذار ب ــام المركــز النســائي فــي كــل مــن أربیــل والســلیمانیة،  – 1999مناســبة الث یــوم المــرأة العــالمي، ق

بفعالیــات جماهیریــة مفتوحــة، تركــزت حــول جوانــب عدیــدة مــن مشــاكل النســاء فــي المنطقــة، مــع التعریــف والتوعیــة 
". مناهضـة العنـف ضـد المـرأة"عـالن العـالمي ، وكـذلك اإل"إلغاء كافة أشكال التمییز ضد النسـاء"بالمعاهدة الدولیة 

  :ویمكن إیجازها بما یلي
  : في أربیل

  ــادرة مــن المركــز النســائي، وبالتعــاون مــع المنظمــات والشخصــیات النســائیة فــي أربیــل، 1999فــي بدایــة ، وبمب
القــرن فــي "آذار، تحــت شــعار  7و  6تشــكلت لجنــة تحضــیریة واســعة، ألحیــاء المناســبة، بتنظــیم ســمینار، یــومي 

، حیـث تنـاول مواضـیع تخـص التعلـیم والعمـل والتـدریب المهنـي، "الحریة والمسـاواة، والحـق والعدالـة للنسـاء :الجدید
والوضع الصحي، والواقع االجتماعي للمرأة، والعنف ضد المرأة، و وضع المرأة الریفیة، وصـورة المـرأة فـي وسـائل 

، اإلعالم، ودور الحركة النسائیة في الدفاع عن حقوق النساء، حض ره جمهور غفیر، واتسمت النقاشات فیه عمومًا
وقـد سـبقت الفعالیـة حملـة إعالمیـة واسـعة، . وتناقلت الفعالیة، باهتمـام، وسـائل اإلعـالم المحلیـة المختلفـة. بالحیویة

جراء مقابالت في وسائل اإلعالم المتنوعة ٕ   .بطبع وتوزیع ملصق وشعارات، في األماكن والمؤسسات العامة، وا
  :انیةفي السلیم
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  ،وبالتعــاون مــع المنظمــات النســائیة فــي المدینــة، شــارك المركــز النســائي فــي تنظــیم مســیرة ضــخمة بالمناســـبة
  .رفعت فیها شعارات تساند حقوق المرأة، وتندد بالعنف ومظاهر التمییز ضد النساء’
 ــه إلقــاء الخطــب والمــداخالت حــول عــ دد مــن وســاهم فــي تنظــیم اجتمــاع عــام، حضــره جمهــور حاشــد، جــرى فی

  .المواضیع الخاصة بالنساء ومشاكلهن
 م بالمناسبة معرضًا لرسوم األطفال، وأقام ندوة عامة، حول الواقع االجتماعي للمرأة   .كما نّظ

  : حقوق األطفال –ج 
فـي ظــل الواقــع المأســاوي ألطفــال كوردســتان، تــولي الجمعیــة اهتمامــًا خاصــًا بــالتثقیف بنصــوص االتفاقیــة الدولیــة 

  :ومن أهم هذه النشاطات. ل، على نطاقٍ واسعلحقوق الطف
  البیئـة : "، جرى تنظیم مسابقة لرسـوم األطفـال، فـي السـلیمانیة وجمجمـال وأربیـل ، تحـت عنـوان1998في ربیع

طفالً من تالمیذ المرحلة االبتدائیة، حیث جرى التنسیق ) 325(وقد شارك فیها ". والنظافة والسالم وحقوق األطفال
دارات المدارس، وعدد من الفنانین والمختصین بثقافـة الطفـلمع وزارة الترب ٕ ثـم أقیمـت عـدة معـارض بالرسـوم، . یة وا

وزِّعت الجوائز والشـهادات التقدیریـة علـى عـددٍ مـن ’نظِّمت فیها فعالیات فنیة، و’حضرها حشد واسع من الناس، و
وبالمقابل، . مرسلة إلى أطفال كوردستانوقد رافق هذه الفعالیة، عرض مجموعة من رسوم أطفال فرنسا ال. األطفال

تم إرسال القسم األعظم من الرسوم المشاركة في المسابقة إلى فرنسا والیونان وبریطانیا، لعرضها في هذه البلدان، 
  .باسم هدیة أطفال كوردستان إلى أطفال العالم

  البیئـة : "داریـة، تحـت عنـوان، نّظمت الجمعیـة فـي مدینـة كـالر، مسـابقة ومعرضـًا للنشـرات الج1999وفي ربیع
وتم تقدیم الهدایا التقدیریة . طالب من المرحلة المتوسطة واإلعدادیة) 100(وقد شارك فیها بحدود ". وحقوق الطفل

  .وحضر الفعالیة جمع غفیر من السكان، كما حظیت باهتمام إعالمي واسع في المدینة. لمجموعة من الطلبة
 تنظــیم : منهــا 99و  98لطفــل العــالمي، أقیمــت عــدة فعالیــات خــالل عــامي یــوم ا/ وبمناســبة األول مــن حزیــران

روا فیها عن  ّ سمینار الطفل في أربیل، بمشاركة أكثر من مائة طفل، حیث تضمن حوارات بین األطفال أنفسهم، عب
اللعــب آمـالهم وتطلعــاتهم، وبحثــوا فــي مشــاكلهم، واضــطرارهم للعمــل المضـني، واالبتعــاد عــن الدراســة، وقلــة أمــاكن 

ــاتهم جــراء الحــروب المتكــررة والحصــار ــة. واللهــو، ومعان وبثــت وســائل اإلعــالم . كمــا قــدموا بعــض الفعالیــات الفنی
  .المحلیة الفعالیة، في القنوات التلفزیونیة واإلذاعات والصحف

 ة، ومركز تم افتتاح معرض لرسوم األطفال، بالتعاون مع أطفال  دور الرعایة االجتماعی: وفي مدینة السلیمانیة
  .كما أقیمت ندوة مفتوحة حول النمو النفسي للطفل. األطفال المشردین

  
  :إعادة األعمار

نشاء  ٕ ، في توفیر االستقرار للمواطنین، وا برنامج إعادة أعمار كوردستان وتوطین السكان المشردین، یشكِّل عصبًا حیویًا
ً مـن عـام خاضت الجمعیة هذا المید. البنى التحتیة، وفي إنعاش اقتصادها وبعـد نجـاح التجربـة األولـى، . 1995ان بدء

رعایــة الطفولــة البریطانیــة، (تشـكلت لجنــة هندســیة فــي أربیــل، تمكنـت مــن إقامــة عالقــات واســعة مـع المنظمــات الدولیــة 
ة، وبالتعـاون معهـا أنجـزت اللجنـة العدیـد مـن المشـاریع األعماریـ). هابیتـات/الیونسیف، ووكالة األمم المتحدة لالستیطان

ونالت سـمعة طیبـة، لمـا تتمیـز بـه مـن كفـاءة ونوعیـة عالیـة وجـودة فـي . منها ما یتعلق بتنفیذ برنامج النفط مقابل الغذاء
  :نفِّذت حتى اآلن’المشاریع التي . العمل



  11

  بالتعاون مـع النجـدة الشـعبیة الفرنسـیة واالتحـاد األوربـي، 1996بناء وتأثیث مدرسة جومان الثانویة في صیف ،
بنیـت ’وتعتبر بحق أكبـر مدرسـة . سلِّمت إلى وزارة التربیة’. صفًا مع المختبرات وقاعة كبیرة 12حتوي على وهي ت

  .خارج مراكز المحافظات
  ،ــة مائیـــة فــي قــرى ناحیـــة طــق طـــق بنــاء مدرســة ابتدائیـــة مــن أربعــة صـــفوف، مــع دار ســـكن للمعلمــین، ومطحن

  .بالتعاون مع صندوق رعایة الطفولة البریطانیة
 هابیتات/ء ستة مراكز صحیة، مع دور سكن للممرضات، في ضواحي أربیلبنا.  
  98/99الیونسیف ، خالل عامي /مشروع لمیاه الشرب، في قرى أربیل) 15(تنفیذ.  
 الیونسیف/ترمیم ثالثة مراكز صحیة في ضواحي أربیل.  
  صـفًا وقاعـات  12تضـم  ، أنجـز مشـروع بنـاء مدرسـة ثانویـة فـي مدینـة أربیـل،1999ومؤخرًا في تشـرین الثـاني

  .هابیتات/للمختبرات والمكتبة وقاعة متعددة األغراض
  صف، إلى السوق األوربیة، بواسطة اللجنة  12، جرى تقدیم مشروع لبناء مدرسة ابتدائیة من 1998ومنذ عام

  .الیونانیة للتضامن الدیمقراطي العالمي، ولم تستكمل لحد اآلن اإلجراءات الالزمة لعملیة التمویل
  

  وضع فرع الجمعیة في كوردستان 
، تبـدالت كبیــرة فـي الوضـع العــام، حـین أصــبح 1994شـهدت الفتـرة مــا بعـد المـؤتمر األول لفــرع كوردسـتان فــي خریـف 

االحتكام إلى السالح والعنف هو السائد، في العالقات بین مختلف األطراف السیاسیة الكوردستانیة، الذي بلغ قمته في 
، مما أدى إلى زعزعة استقرار النـاس وأمـنهم، وأشـاع اإلحبـاط بیـنهم، وألحـق أضـرارًا 1997ف ، ثم في خری1996آب 

األمر الذي زاد من معدالت هجرة المواطنین إلى . فادحة بالعدید من المنشآت والمشاریع، وفرض واقع تقسیم كوردستان
وكــان مــن بیــنهم العدیــد مــن كــوادر الجمعیـــة الخــارج، والســیما أصــحاب الكفــاءات والخبــرات العلمیــة والفنیــة والثقافیـــة، 

كما انسحبت العدید مـن المنظمـات الدولیـة، التـي كانـت تعمـل فـي كوردسـتان، وتقلصـت مصـادر الـدعم . والعاملین فیها
والمسـاعدات العالمیـة إلـى حــدٍ كبیـر، ممـا حــرم المنطقـة مـن رافــدٍ مهـم، كـان یســهم بجـزءٍ غیـر قلیــل فـي إعـادة األعمــار 

  .نمائيوالجانب اإل
، فقـد حصـل تحسـن ملمـوس فـي األحـوال الصـحیة والمعاشـیة، 1997ومـع تطبیـق برنـامج الـنفط مقابـل الغـذاء فـي عـام 

كمـا لقیـت الـدعوة إلـى الحـوار والمصـالحة الوطنیـة . بشكلٍ عام، وكذلك في تنفیذ عدد من المشاریع الخدمیة فـي اإلقلـیم
اد الــوطني الكوردســتاني، تجاوبــًا منهمــا، انعكــس فــي بــین الطــرفین المتحــاربین، الحــزب الــدیمقراطي الكو  ردســتاني واالتحــ

لت هذه التطورات اإلیجابیـة . 1998اللقاءات المتواصلة بینهما، ثم في توقیعهما على اتفاقیة واشنطن في أیلول  لقد شكّ
، وأشاعت الهدوء واالستقرار النسبي ـق عملیـة ’دهور، إذا لم إال أن الوضع ال یزال مهددًا بمخاطر الت. مناخًا سلمیًا ّ تطب

  . المصالحة الوطنیة على أرض الواقع
ـعت لتعزیـز المشـاركة  َ في ظل هذه الظروف غیر المستقرة، عملت الجمعیـة علـى ترسـیخ كیانهـا، كجمعیـة إنســانیة، و س

ورغـم كـل العقبـات . الفاعلة للناس فـي العمـل االجتمـاعي، بعیـدًا عـن التـأثیرات واالنحیـازات الحزبیـة والقومیـة والمذهبیـة
والصعوبات والمشاكل التي صادفتها، فقد تمكنت من تطویر برنامجها ومبادراتها، بشكلٍ نوعي، فـي االنتقـال مـن صـیغ 
بـــالء اهتمـــام بـــالبرامج االجتماعیـــة والتثقیفیـــة  ٕ ، إلـــى التخطـــیط واختیـــار األولویـــات، وا تنفیـــذ المشـــاریع عشـــوائیًا وارتجالیـــًا

قـرار البـرامج السـنویة، وتنظـیم إضافًة إلى رف. والتنمویة ٕ ع مستوى التنظیم والتخطیط في اإلدارة والحسابات؛ في تثبیـت وا
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ـــة  ــات الجمعی ــوائح عمـــل خاصـــة بمؤسسـ ــیاغة لـ ــة بشـــكلٍ دوري، وصـ ـــاریر االنجازیـ العیـــادات، اللجنـــة  –المیزانیـــة، والتق
  .داري ومالي عام، سعیًا من أجل وضع نظام إ-الهندسیة، المركز الثقافي، ثم المركز النسائي

، من ناحیة التحضیر والتنظیم 1998والبد من التنویه، بأهمیة انعقاد المؤتمر الثاني للفرع في نیسان  ، الذي كان ناجحًا
علمًا فقد بلغت عضویة الجمعیة عنـد إیقـاف . والمشاركة الواسعة، وما حققه في مجال تطویر وضع الجمعیة وبرنامجها

، حضــر مــنهم المــؤتمر بطریقــة التمثیــل النســبي  )110(التســجیل قبــل المــؤتمر  ، إضــافًة للضــیوف ) 54(عضــوًا منــدوبًا
  .والمراقبین

وحصــل فــي الفتــرة مــا بعــد المــؤتمر، تفعیــل فــي عمــل الجمعیــة فــي كــالر ودهــوك، وتوســعًا فــي نشــاطاتها وعالقاتهــا فــي 
اصـــات، وتشـــغیل عناصـــر حیویـــة قابلـــة والتوجـــه فـــي االســـتعانة باالختص. أربیـــل بالـــذات، وفـــي الســـلیمانیة إلـــى حـــدٍ مـــا

  .للتطور
نشأت للفرع صالت عمل محدودة، مع عدد من المنظمات العالمیـة العاملـة علـى السـاحة، كرعایـة الطفولـة البریطانیـة، 

كمـا تطـور التعـاون مـع وكـاالت األمـم المتحـدة المتخصصـة؛ مكتـب . والمنظمة البریطانیة للخدمات في الشـرق األوسـط
نیة، والیونســیف، وبرنــامج الغــذاء العــالمي، وهابیتــات، والیونســكو، ممــا أتــاح للجمعیــة إمكانیــة أخــرى فــي الشــؤون اإلنســا

  .الحصول على الدعم ، واالستفادة في تطویر أنشطتها
ــة، بغــرض  ــة واألجهــزة الحكومی ــة مــع عــدد مــن المنظمــات المحلی ــاك جانــب أخــر فــي العالقــات، التــي تــربط الجمعی وهن

عادة أعمار كوردسـتانالتشاور وتعزیز ال ٕ وهنـا البـد مـن اإلشـارة . رؤى المشتركة، ومن أجل النهوض بالعملیة التنمویة وا
ــة الكــونفرنس الخــاص بالمشــردین والمــرحلین، الــذي عقــد بمبــادرة األمــم المتحــدة والحكومــة  إلــى حضــور ممثلــي الجمعی

  .  1999ف األول من عام ، اللذین عقدا في النص)986(المحلیة، والكونفرنس الثاني الخاص بقرار 
ومع ذلك كله، ال تزال هناك ثغرات جدیة فـي العمـل، والسـیما فـي مسـتوى الكـادر علـى مختلـف المسـتویات، مـن ناحیـة 
ضــعف الرؤیــة الشــاملة لنشــاط الجمعیــة، واســتیعاب مفهــوم ومهــام العمــل اإلنســاني التطــوعي، وقلــة الخبــرة والتجربــة فــي 

ــأثیر الوضــع االقتصــادي المتــدني، الــذي أشــغل، ویشــغل الكثیــرین بهمــوم ومتاعــب العمــل المیــداني، مــع عــدم نســیان  ت
داریـة  –األمر الذي یستلزم، بشكلٍ ملح، تنظـیم دورات تأهیلیـة . حیاتهم الیومیة ٕ ، بمسـاعدة -فكریـة ومعلوماتیـة وتقنیـة وا

یـة، فـي تعبئـة الطاقـات التطوعیـة وذوي كما یتطلب استخدام أكثر للحوافز المعنویة والماد. المنظمات اإلنسانیة العالمیة
  . االختصاصات الكفوئین

  
  العالقات العامة للجمعیة 

ا نشــأت . توطـدت عالقــات الجمعیـة، خــالل السـنوات الماضــیة، مـع عــددٍ مـن المنظمــات العربیـة واإلقلیمیــة والعالمیـة كمــ
، صــالت جدیـــدة بعـــددٍ أخـــر، ممـــا ســاعد فـــي تحریـــك فعالیـــات التضـــامن مــع شـــعبنا العرا قـــي، والقضـــیة الكوردیـــة أیضـــًا

غناء خبرتها ٕ   .والتعریف ببرنامج الجمعیة، وتمویل مشاریعها، وا
لقد تركز نشاط العالقات من خالل مركز الجمعیة، عبر المراسالت، واللقاءات الثنائیة مع ممثلي المنظمات، وحضـور 

اق المالي، خشـیة التـأویالت السـلبیة، جـرى وبسبب من الحرص الفائق على عدم اإلنف. االجتماعات اإلقلیمیة في لبنان
تضــییق حــدود المبــادرات لزیــارة المنظمــات العالمیــة فــي بلــدانها، أو حضــور عــدد مــن الفعالیــات الدولیــة، مثــل المــؤتمر 

، وكـذلك المـؤتمر الـدولي 1998الدولي حول العولمة واجتماع الجمعیة العمومیة للتالییر  فـي تـونس فـي تشـرین الثـاني 
  .1999لذي عقد في هولندا في أیار للسالم ا
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  :    یمكن تلخیص النشاط في هذا المجال، بما یلي
  1996ســاهمت الجمعیـة فــي تأســیس الشـبكة فــي بیــروت : شـبكة المنظمــات العربیــة غیــر الحكومیــة للتنمیــة .

بكة، ، وانتخبـت فـي عضـویة مكتـب تنسـیق الشـ1997وحضرت اجتماع الجمعیة العمومیة لها في بیـروت، حزیـران 
  . منظمة عربیة تعمل في مجال العمل األهلي) 11(إلى جانب 

 ثـم حضـرت بعـدها جلسـة االسـتماع 1995شـاركت فـي إنشـاء المحكمـة فـي بیـروت : محكمة النساء العربیات ،
العربیة التي نظمتها المحكمة، حول العنف القانوني والمساواة في العائلـة، وأعقبهـا اجتمـاع الهیئـة العامـة للمحكمـة 

  .  1998ي بیروت، آذار ف
 حضور احتفاالت الذكرى الخمسین لتأسیسها، ومؤتمرها العام فـي بـاریس، كـانون  -: النجدة الشعبیة الفرنسیة

  . 1995األول 
  .1998حضور مؤتمرها السنوي، واجتماع شبكة البحر األبیض المتوسط في كورسیكا، تشرین الثاني  - 
  .1999، ثم في نیس، آب 1996تموز  المشاركة في مخیم الشباب الصیفي في لیل، - 

 ــة معهــم، مــن خــالل الــدعم : اللجنــة الیونانیــة للتضــامن الــدیمقراطي العــالمي تعــززت عالقــات التعــاون الطیب
  .السنوي لمشاریع وفعالیات الجمعیة

  وشـارك ممثلـو الجمعیـة فـي . جرى إقامة الصلة بها عن طریق مركزها اإلقلیمي في بیروت: بریطانیا/أوكسفام
  :دٍ من أنشطتهاعد

  .1997في بیروت، كانون األول ) الجندر(الورشة اإلقلیمیة حول المرأة والمجتمع  - 
  .1998في بیروت، أیلول )  Communication( الورشة اإلقلیمیة حول التواصل الشفهي  - 
  .1998الورشة العالمیة حول العنف ضد المرأة في سیراییفو، كانون األول   - 

 لنهائي معهم، على تنظیم دورة تدریبیة في كوردسـتان، حـول مهـام العـاملین فـي المجـال جرى االتفاق ا: التالییر
  .، لكن المشروع ألغي بسبب تصاعد االحتراب الداخلي في المنطقة1996االجتماعي في تشرین األول 

  ة فــي آذار األولــى بعــد انعقـاد المــؤتمر التأسیســي للجمعیــ. القیــام بزیــارتهم مـرتین فــي مقــرهم: بلجیكــا/ أوكســفام
  .، ولم تسفر الجهود عن نشاطٍ محدد لدعم الجمعیة1995والثانیة في كانون األول . 1995

  ــب األولــى بعــد المــؤتمر التأسیســي للجمعیــة فــي آذار . زیــارتهم مــرتین فــي مقــرهم فــي أمســتردام: هولنــدا/ نوفی
ــاء بهــم فــي االجتماعــات اإلقل. 1999والثانیــة فــي آب . 1995 ــة فــي بیــروتإضــافًة إلــى االلتق وتبــذل الجهــود . یمی

  . لتحریكهم نحو التعاون مع الجمعیة
  ووعـدوا بتقـدیم الـدعم 1997تـم اللقـاء معهـم فـي دیترویـت فـي آذار : أمیركـا/ منظمة فرص األطفـال العالمیـة ،

  .لمشروع طبي، ثم اعتذروا عن ذلك لظروف خاصة بهم
 ــد . 99و  98لبنــان خــالل  تكــرر اللقــاء مــع ممــثلهم فــي: التضــامن العــالمي االســبانیة ــم االتفــاق علــى توطی وت

  .والمساعي جاریة لتنفیذ ذلك على الواقع. العالقة والتعاون مع الجمعیة
 وعدوا فیها 1996األولى كانت في آب . زیارتهم مرتین في مقرهم في كوبنهاكن: مجلس الالجئین الدانماركي ،

ــة، إال أن تصــاعد ــارة كوردســتان والتعــاون مــع الجمعی والزیــارة . االحتــراب جعلهــم یصــرفون النظــر عــن االتفــاق بزی
  .، تم خاللها تبادل وجهات النظر بعمق، في صیغة ومحتوى التعاون مع الجمعیة1999الثانیة في آب 
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 واالتفـاق معهـم علـى 1999تمت زیارتهم فـي مقـرهم فـي كوبنهـاكن فـي آب : مركز حقوق اإلنسان الدانماركي ،
  .توطید التعاون

 ــدانماركالمنتــدى ا ــدولي للحركــة العمالیــة فــي ال ــدوا اســتعدادهم : ل تــم اللقــاء بهــم فــي مقــرهم فــي كوبنهــاكن، وأب
  .لتوطید العالقة مع الجمعیة

  تم اللقاء مع مسؤول العالقات في الشرق األوسط، وعـدوا بدراسـة : )وزارة الشؤون الخارجیة الدانماركیة(دانیدا
  . تمویل بعض المشاریع بعد تقدیمها لهم

  
  إعالم الجمعیة

فالمحـاوالت . مع حیویة هذا المجال وأهمیته الفائقة فـي الدعایـة والعالقـات، فمـا زالـت الجمعیـة متخلفـة فـي هـذا الجانـب
فالنشـاط اإلعالمـي . وعلى العموم كانـت تـأتي متـأخرة. التي قامت بها كانت متذبذبة، وتفتقد إلى المستوى الفني الموحد

ــة، وكــذا األمــر بالنســبة لفــرع بحاجــة إلــى تخصــص ومتابعــة مســت مرة، وهــذا ال یتــوفر فــي الوضــع الحــالي للهیئــة اإلداری
  .الجمعیة في كوردستان

 Web(ومع األهمیة االستثنائیة لالنترنیت في عـالم الیـوم، تغـدو الحاجـة ملحـة لوضـع صـفحة إلكترونیـة فـي االنترنیـت 

site (المیـة والدعائیـة؛ كـالملف والسـالیدات وشـریط الفیـدیوإضـافًة إلـى مجموعـة مـن اإلصـدارات اإلع. باسم الجمعیـة .
وبــال شــك یتطلــب األمــر االســتعانة باإلمكانــات التكنیكیــة والفنیــة المتطــورة، التــي تملكهــا الركــائز فــي الخــارج وفــي فــرع 

ظمـات والبـد مـن األخـذ بعـین االعتبـار متطلبـات اإلعـالم، علـى اخـتالف توجهاتهـا، سـواء إلـى المن. الجمعیة في أمریكا
لى الجالیات في الخارج ٕ   .المحلیة أو العالمیة، إلى الداخل وا

  :جرى تنفیذ النشاطات اإلعالمیة التالیة
    تضمن صورًا عن أنشطة الجمعیة. طبع منه ألف نسخة’. 1996إصدار تقویم لعام.  
   ن، تـم إصـدار تقـویم وبمساهمة مشكورة مـن قبـل الركیـزة فـي الـدانمارك، وعـدد مـن الفنـانین التشـكیلیین العـراقیی

  .نسخة) 2000(طبع منه ’. ، متضمنًا لوحاتهم وتخطیطاتهم المبدعة1998لعام 
    إصدار نشرة إخباریة، باللغة اإلنكلیزیة، باسم)VOICE .(’طبع منها ثالثة أعداد فقط.  
   عنـــوان ولهـــا حالیـــًا . قـــام فـــرع الجمعیـــة فـــي أمریكـــا بوضـــع صـــفحة إلكترونیـــة فـــي  االنترنیـــت حـــول الجمعیـــة

  .، في بریطانیا وأمریكا) E- mail(إلكتروني 
    ــة، فــي فتــرات متباعــدة، كــان أخرهــا حــول القصــف األمریكــي األخیــر علــى نشــر بالغــات صــحفیة، باإلنكلیزی

  .1998العراق في كانون األول 
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، عقدت الهیئة اإلداریة المنتخبة  أول اجتماع لها في هولندا، حیث جرى فیه توزیع المهام بعد المؤتمر التأسیسي مباشرةً
خضــر حســن، ألســباب تتعلـــق . د –ثــم توالــت االجتماعــات الدوریــة، التــي تغیــب عنهــا نائــب الــرئیس . بــین أعضــائها

  .بظروفه الشخصیة
ا ،  باالنســجام والتعــ ون، والصــراحة وطیلــة الســنوات الماضــیة، فقــد اتســمت العالقــة بــین أعضــاء الهیئــة اإلداریــة، عمومــًا

ومــع إیجابیــات هــذا األســلوب، لكنــه ال یتناســب مــع . واعتمــدت فــي تســییر أعمالهــا، أســلوب العمــل التطــوعي.والشــفافیة
  .توسع عمل الجمعیة، ومستلزمات المتابعة واالتصاالت شبه الیومیة

عــداد  قـام المركـز فـي سـوریا، بالتعـاون مـع الـرئیس فـي بریطانیـا، بمتابعـة العالقـات مـع المنظمـات ٕ والهیئـات العالمیـة، وا
ــائق للمشــاریع التــي تقـــدم لهــم، والتقــاریر اإلنجازیـــة بعــد تنفیــذ المشـــروع كمــا قــام بتعمـــیم تلخیصــات عــن محاضـــر . الوث

، على تنظیم المالیة . اجتماعات الهیئة اإلداریة للفروع والركائز، وباإلنكلیزیة، لعدد من المنظمات الصدیقة وعمل أیضًا
وكـان حلقـة الوصـل بـین الفـرع فـي . رفیات والتحویالت الالزمة، لتمشیة شؤون المشاریع وعمـل الجمعیـةالمركزیة، والص

  .كوردستان وأعضاء الهیئة اإلداریة في الخارج
، تفریـغ السـكرتیرة لإلشـراف علـى 1995ومن أجل تطـویر عمـل الفـرع فـي كوردسـتان، قـررت الهیئـة اإلداریـة فـي نهایـة 

وبمغادرتهــا دمشــق، وقــع عــبء العمــل فــي المركــز علــى .ولغایــة الیــوم 1996ك، منــذ حزیــران وبــدأت عملهــا هنــا. الفــرع
أثنین فقط، غیر متفرغین، ولدیهما التزامـات وظیفیـة وعائلیـة أخـرى، لكنهمـا حرصـا، وبحمـاس، علـى بـذل أكبـر الجهـود 

، 1997ریــة قرارهــا فــي نیســان ومــن أجــل إیجــاد حــل عملــي، اتخــذت الهیئــة اإلدا. التطوعیــة لمتابعــة العمــل واحتیاجاتــه
بتوظیـف شـخص للمسـاعدة فـي تمشـیة األمـور الیومیـة والروتینیــة  فـي المركـز، ولكـن لـم یتـوفر الشـخص المناسـب لحــد 

  .اآلن
، عضــو الهیئــة اإلداریــة؛ أمینـــة 1996وبســبب مــن الوضــع الطــارئ فـــي كوردســتان، غــادرت إلــى الخــارج فـــي خریــف 

وبحكم ظروف االنتقال، وحتى االستقرار في بلدٍ محدد، إضافًة لمسؤولیاتها العائلیة،  .أفین بكر. د –االرتباط مع الفرع 
  .فقد ضعفت مساهمتها الفاعلة، لكنها واظبت على المساهمة الجدیة في جمیع اجتماعات الهیئة اإلداریة

ــة ، رئــیس هیئــة الرقابــة اإل1999، ثــم فــي 1998أشــركت الهیئــة اإلداریــة فــي اجتماعهــا الــدوري فــي  . د –داریــة والمالی
  .محمد الربیعي، الذي ساهم بمالحظاته في إغناء النقاشات والقرارات

والجهــود مســتمرة فــي بریطانیــا، . لــم تــتمكن الهیئــة اإلداریــة مــن تنفیــذ قرارهــا بتســجیل الجمعیــة فــي أحــد البلــدان األوربیــة
  .لتحقیق هذا المسعى الهام في تقدم الجمعیة

وهنـاك . -فـاكس وجهـاز استنسـاخ وكومبیـوتر  –رى تأمین األجهزة الضروریة لنشاط المركـز بعد المؤتمر التأسیسي، ج
  .، لتأمین االتصال بین فرع كوردستان مع الهیئة اإلداریة)االنترنیت/ خط هاتف(ضرورة لالشتراك بوسیلة دولیة 

ٍ عدیدة، طیلة السنوات الخمس   :وكانت كالتالي. عقدت الهیئة اإلداریة اجتماعات
     1995/   2/  26الهاي في .  
  1995/  3/  18دمشق في.  
  تخلله زیارات میدانیة إلى مدرسة جومان تحت التنفیذ، والعیادات 1995/  11/ 1إلى  10/  21أربیل في ،

عقـدت اجتماعـات، مـع ’كمـا . الطبیة في أربیل والسلیمانیة، وافتتاح معرض لمنتجات ورشة الخیاطة في شقالوة
ــة اإلداریــ ــاءات عدیــدة مــع بعــض الشخصـــیات الهیئ ــرع ،  والهیئــة العامــة فــي المحــافظتین المــذكورتین، ولق ة للف

  .والمنظمات
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  ومناقشة الئحة خاصة بتشكیل . ، جرى خالله افتتاح مدرسة جومان1996/  8/  6إلى  7/  31أربیل في
  .اللجنة الهندسیة

  1997/  2/  18و  12اجتماع مصغر في دمشق في.  
  1997/  4/  10 إلى 6دمشق في.  
  حضـره رئـیس هیئـة الرقابـة اإلداریـة والمالیـة. 1998/  7/  17و  16في دمشـق فـي . ً وتلـى االجتمـاع لقـاء

  .مع الممثل اإلقلیمي ألوكسفام البریطانیة في الشرق األوسط
  1998/  12/  25اجتماع مصغر في دمشق في.  
  ـــى  21اجتمـــاع موســـع فـــي دمشـــق فـــي ـــة حضـــره رئـــ. 1999/  7/  30إل یس هیئـــة الرقابـــة اإلداریـــة والمالی

ً مــع ممثلــة البرنــامج اإلقلیمــي للتواصــل مــع . وعضــوین مــن الهیئــة اإلداریــة لفــرع كوردســتان وتلــى االجتمــاع لقــاء
  .المرأة والمجتمع

  
  الفرع في أمریكا   

ریـة إرسـال ممثلتهـا إلـى مع أهمیة الجالیة العراقیة في أمریكـا، مـن حیـث حجمهـا واسـتقرارها الطویـل، قـررت الهیئـة اإلدا
وتمت الزیارة، وبدعمٍ مشكور من االتحاد الدیمقراطي العراقي، في . هناك، لكسب تعاطفهم مع العمل اإلنساني للجمعیة

واقتصــرت علــى مدینــة دیترویــت، حیــث تضــمن برنامجهــا العدیــد مــن اللقــاءات واالجتماعــات مــع . 1997آذار / شــباط 
فكانــت حصــیلة هــذا النشــاط المكثــف، تأســیس . ك عــدة مقــابالت إذاعیــة وتلفزیونیــةمختلــف األوســاط االجتماعیــة، وكــذل

شخصـیة، ) 15(وقـد سـاهم فـي تأسیسـها أكثـر مـن . ، كفـرع لجمعیـة األمـل العراقیـة)جمعیة األمل اإلنسانیة فـي أمریكـا(
  .لها حضورها االجتماعي وسط الجالیة، أو داخل المجتمع األمریكي نفسه

تنظـیم صـفحة إلكترونیـة فـي االنترنیـت وتجدیـدها، وعنـوان : بإنجـاز عـددٍ مـن الفعالیـات، مـن أهمهـاوبحماس، قـام الفـرع 
ــة، بالعربیــة واإلنكلیزیــة، عــن أهــداف الجمعیــة ونشــاطاتها،  إلكترونــي علــى شــبكة االنترنیــت، طبــع وتوزیــع مــواد إعالمی

ة، تنظـــیم فعالیـــات اجتماعیـــة متنوعـــة، مراســـلة العدیـــد مـــن المنظمـــات والشخصـــیات، الســـعي لتســـجیل الفـــرع فـــي الوالیـــ
كجلسات نسـویة دوریـة وسـفرات عائلیـة، واسـتثمارها فـي كسـب أعضـاء جـدد ومسـاعدة نشـاط الجمعیـة، وجمـع التبرعـات 

فكانــت حصــیلة نشــاط عامــًا كــامالً، تحویــل مــا . ، علــى نطــاقٍ واســع1998واالشــتراكات، وتوزیــع التقــویم الســنوي لعــام 
  .لى حساب جمعیة األمل العراقیةدوالرًا إ) 5500(یقارب 

، شـاركت ممثلـة الفـرع فـي الورشـة اإلقلیمیـة حـول التواصـل الشـفهي، التـي 1998وضمن قرار الهیئة اإلداریة في تموز 
كما تمكنت بعدها، من زیارة كوردستان، واالطالع علـى نشـاطات . 98نظمتها أوكسفام البریطانیة في بیروت في أیلول 

  .لسلیمانیة، وااللتقاء بقیادة الفرع وتبادل وجهات النظر حول كیفیة تطویر العمل المشتركالجمعیة في أربیل وا
وكـان فرصـة هامــة . 1999، عبـر ممثلیهـا، فـي اللقـاء الــذي عقـد فـي هولنـدا فـي شـباط )األمـل اإلنسـانیة(كمـا سـاهمت 

  ).األمل(للتداول حول نشاطهم في أمریكا، ومصاعبهم، ومقترحاتهم لتطویر 
ــةلقــد شــ ویســتلزم نجــاح دیمومــة الفــرع . كّل تأســیس الفــرع فــي أمریكــا طفــرة نوعیــة فــي نشــاط الجمعیــة وعالقتهــا بالجالی

  . وتطوره، توثیق الصلة مع المركز، والمزید من التنسیق في صیغ العمل
  

  الركائز 
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الجالیات العراقیة فـي  لم یكن الهدف منذ تأسیس الجمعیة خلق منظمة جماهیریة لها فروع وتنظیمات معقدة بین أوساط
ففي المؤتمر التأسیسي جرى التأكید، على ضرورة اعتماد ركائز باسم الجمعیة، في عدد من البلـدان األوربیـة، . الخارج

وكـذلك إقامـة . تأخذ على عاتقها االتصال بالمنظمات العالمیة، وخلق شبكة من العالقات لرفد عمـل الجمعیـة ونشـاطها
ــبة مـــع الجا ـــالوطن، ودعـــم أنشـــطة الصـــالت المناسـ ــة والثقافیـــة، باتجـــاه تفعیـــل التصـــاقها ب ــاتها االجتماعیـ لیـــات ومؤسسـ

  .الجمعیة
هولنـدا : ولهذا الغرض قام أعضاء الهیئة اإلداریة بعقد عـدة لقـاءات واجتماعـات، مـع أوسـاطٍ مـن الجالیـات العراقیـة فـي

ــا  ـــدانمارك 97و  96، بریطانیـــا 95، وفرنســـا 95وبلجیكـ ــ99و  96، ال ــد اتســـمت الصـــلة والمتابعـــة مـــع . 97دا ، كنـ وقـ
، بالتعثر والموسمیة كما تم اعتماد ركائز جدیدة في . كما إن ظروف البعض منهم لم تسمح بالمواصلة. الركائز، عمومًا

، بإشـرافٍ مباشـر 1999وفي هولندا جرى إعادة تشكیل الركیزة في شـباط . -السوید والنرویج والنمسا  -بعض البلدان 
  .اإلداریة من الهیئة

ومن خالل المناقشات في الهیئة اإلداریة، حول دور الركائز، ومع عدد من العاملین فیهـا، أنـه البـد مـن تحدیـدٍ ملمـوس 
وبالمقابل، . للمهام المناطة بهم، وآلیة العمل والعالقة مع الهیئة اإلداریة، وتوفیر إمكانیة معینة للحركة واالتصاالت لهم

اطهم بالهیئـــة اإلداریـــة، ومتـــابعتهم لنشـــاط الجمعیـــة، وتوطیـــد الصـــالت والعمـــل المشـــترك مـــع ینبغـــي علـــیهم توثیـــق ارتبـــ
  .المنظمات اإلنسانیة العالمیة

، تشـكیل فریـق عمـل 1998ومن أجل االستفادة األفضل لطاقات البعض من الركائز، قررت الهیئة اإلداریة، في تموز 
ــا، یضــم  األمــر الــذي . عــي، بغیــة تنشــیط العالقــة مــع الســوق األوربیــةمحمــد الربی. أشــخاص برئاســة د) 4-3(فــي أورب

ــواد  ـــة المطبوعــــات والمــ ـــة لتحــــركهم، وخاصـ ــامٍج محــــدد للفریــــق، وتــــوفیر اإلمكانیــــات المادیــــة الالزمـ ــع برنــ ــب وضــ یتطلــ
  . اإلعالمیة

  
  المؤتمر الثاني للجمعیة 

ففـي اجتمـاع الهیئـة . الصـعوبة والتعقیـدات كان من المؤمل أن ینعقد المؤتمر الثاني قبل هذا الوقت، وهو أمر في غایة
، علـى أن یسـبقه عقـد المـؤتمر الثـاني 1997، تقرر أن یعقد المؤتمر فـي النصـف الثـاني مـن 1996اإلداریة في تموز 

ولكن، بسبب ظروف ومالبسات الوضع العام فـي كوردسـتان، وتـأخر انعقـاد مـؤتمر الفـرع حتـى نیسـان . لفرع كوردستان
ف فنیة، جرى تأجیل عقـد المـؤتمر عـدة مـرات، كـان أخرهـا فـي اجتمـاع الهیئـة اإلداریـة فـي تمـوز ، وكذلك لظرو 1998
كما اتخذت الترتیبات النهائیـة . ، حیث تقرر أن یعقد المؤتمر في أربیل وفي أواسط تشرین الثاني في نفس العام1999

ــاع، وبمســـاهمة رئــــیس هیئـــة الرقابــــة اإلداریـــة والما ــي ذات االجتمــ لیـــة وعضــــوین مـــن الهیئــــة اإلداریـــة لفــــرع للمـــؤتمر فـ
قرار جمیع وثائق المؤتمر، وكذلك مندوبیه، والتفاصیل الفنیة األخرى ٕ   .كوردستان، تمت مناقشة وا

ومع تقدم مستوى العمل وحجم النشاط خالل السنوات الماضیة، أصبح لزامًا أن یرافقه وضوح في الهدف والرؤیا، التـي 
املون فــي صــفوف الجمعیــة، وتكــون آلیــات العمــل والتركیبــة التنظیمیــة وســائل فاعلــة یتبناهــا ویعمــل علــى أساســها العــ

ومـــن هـــذا المنطلـــق، أعـــدت الهیئـــة اإلداریـــة ورقـــة عمـــل حـــول مســـتقبل الجمعیـــة، للمناقشـــة . لتحقیـــق األهـــداف والرؤیـــا
  .واإلغناء، ولتكون أساس التوجه للفترة الالحقة، حتى المؤتمر الثالث
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، البــد مــن م ٍ وأخیــرًا ــات ، كعــراقیین حریصــین علــى مصــالح الــوطن، عربــًا وكــوردًا ومــن قومی واصــلة الهمــة، والعمــل معــًا
ادة الحیــاة المدنیـــة للعـــراق  أخــرى، لبـــث وتعزیــز روح األمـــل والعمـــل بــین النـــاس، فـــي زمــن االنهیـــار والشــك، ونحـــو إعـــ

  .بمؤسساته الدیمقراطیة، واحترام كرامة اإلنسان وحریته وأمانه
  

  انتهى~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


