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v  المؤتمر العام  

 ، ینعقد مؤتمرھا العام في بغداد ، بعد مضي ستة 1992ألول مرة ، ومنذ تأسیس الجمعیة في عام  .1

 في مدینة الھاي في 1995على تأسیسھا ، إذ عقد المؤتمر التأسیسي في شباط سنة ًعشر عاما 

ومع .  في مدینة أربیل 1999ھولنده ، ثم تاله  المؤتمر الثاني الذي عقد في تشرین الثاني سنة 

حصول التطورات الدراماتیكیة في الوضع السیاسي بقیام الوالیات المتحدة بشن الحرب على العراق 

 ، وما تال ذلك من تغییر جوھري في واقع البلد ، أصبح بإمكان 2003النظام في بدایة عام واسقاط 

 النظام  من25/1ًاستنادا للمادة الجمعیة نقل مقرھا الرئیسي من دمشق إلى موقعھ الطبیعي في بغداد 

بغداد في وكانت الجمعیة من أوائل المنظمات غیر الحكومیة التي بدأت نشاطھا الفعلي في الداخلي ، 
 .لنشاط على عموم العراق لكان ذلك بمثابة تأسیس جدید للجمعیة بافاق أوسع  . 2003نیسان 

ولكن لم تتمكن الھیأة اإلداریة من عقد المؤتمر الثالث قبل ھذا الوقت ، ألسباب عدة حالت دون ذلك ،  .2

رر عقده في تشرین إذ تق. رى خاصة بالوضع الذاتي للجمعیة منھا ما یتعلق بالوضع األمني ، وأخ
وفي المرة .  ، ومرة ثانیة تأجل 2007 في تشرین األول وحدد موعد أخر لكنھ تأجل ، 2004الثاني 

 ، إال انھ تأجل إلى شھر كانون األول بطلب من أعضاء 2008الثالثة تقرر أن یعقد في تشرین األول 
 .فةالھیأة اإلداریة الموجودین في المركز بسبب التزامات العمل المكث

ًوأخیرا ، نجحت الجھود في عقد المؤتمر الثالث في بغداد ، حیث یلتئم فیھ العدید من أعضاء الجمعیة   .3

الناشطین في عدد من المحافظات العراقیة ، اكتسبوا معرفة وخبرة في نشاط الجمعیة ومنظمات 

لجمعیة التي المجتمع المدني خالل السنوات األخیرة ، وبفضل جھودھم ومثابرتھم توسعت برامج ا

نفذت بحماس وبمصداقیة عالیة ، نالت منھا الجمعیة سمعة طیبة لدى مختلف األوساط الرسمیة وغیر 

ًوأمام المؤتمرین عددا من مسودات الوثائق التي وضعتھا الھیأة . الرسمیة ، المحلیة منھا والعالمیة 



 
2

لھیأة اإلداریة ما بین مؤتمرین ، اإلداریة لمناقشتھا واقرار الصیغة النھائیة لھا ، بضمنھا تقریر ا

 ، وتعدیل النظام الداخلي ، إضافة 2011 لغایة 2009واستراتیجیة خطة عمل الجمعیة للفترة من 

 .   النتخاب أعضاء الھیئات القیادیة للجمعیة

 أیلول 30 -29ًومن األھمیة اإلشارة أیضا إلى االجتماعین الموسعین اللذین عقدا في بغداد في     .4

 ، وحضرھا معظم العاملین والناشطین في الجمعیة من 2007 كانون األول 28 -  27، ثم في  2006
 .شتى المحافظات ، حیث جرى فیھما مراجعة وتقییم لعمل الجمعیة وبلورة المقترحات لتطویره 

 

v  انعكاسات تدھور الوضع األمني 
 یسجل تراجع كبیر في حوادث ، إذینعقد مؤتمرنا الیوم في ظل تحسن نسبي في األوضاع األمنیة     .5

.  األصلیة أماكنھم إلىویتزاید عدد النازحین والمھجرین العائدین ، العراق في عموم االرھاب والعنف 

وأخذت وبدأت مظاھر الحیاة المدنیة تدب في المدن واألحیاء التي كانت شبھ خالیة ومھجورة ، 
 وأخذ األھالي یرتادون  .ن بحذر شدیدالمحال التجاریة واألسواق تفتح أبوابھا المغلقة ، ولك

 . المنتزھات واألسواق العامة ، وعاودت الفعالیات الثقافیة والفنیة إلى الظھور 

ولكن ما زالت تتواصل الھجمات االنتحاریة والسیارات المفخخة والعبوات الناسفة في أماكن تجمع    .6

 االجرامي الذي حدث قبل ایام في مطعم المدنیین تؤدي إلى اصابات بالغة بین صفوفھم ، مثل التفجیر

ً مواطنا معظمھم من النساء واألطفال ، وسلسلة االنفجارات 60في كركوك الذي راح ضحیتھ بحدود 

 مقتل وإصابة العدید من المدنیینتسببت في ، التي  تشرین الثاني الماضي 24في بغداد في یوم 

ونفذت اغتیاالت عدیدة .  موظفة في وزارة التجارة15األبریاء أثناء توجھھم إلى أعمالھم ، من بینھم 
استھدفت المثقفین وأساتذة الجامعات واألطباء والقضاة والمحامین واالعالمیین والعاملین في 

 في -  عضو الجمعیة –ًلقد روعنا جمیعا باغتیال الزمیل الشھید كامل شیاع . منظمات المجتمع المدني 

 ، والجریمة النكراء استھدفت بشخصھ اغتیال الثقافة الحرة الثالث والعشرین من شھر آب الماضي
تستمر عملیات كما . والفكر اإلنساني المسالم ، المناھض للتطرف والتعصب الطائفي واالستبداد 

خطف المدنیین بقصد الحصول على فدیة أو لدوافع أخرى ، وعدیدة ھي حاالت القتل التي یتعرض لھا 

ة عن تزاید حاالت خطف األطفال في مناطق متفرقة من بغداد ، مثل وھناك ظاھرة مقلق. المخطوف 
حي االعالم والبیاع، وفي عدد من المدن األخرى ، ومقایضتھم بمبالغ كبیرة ، مما أصاب األھالي حالة 

 .خوف وھلع على حیاة أبنائھم 
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 إلى الخطف والقتل ًوقد طال العنف واالرھاب عددا من نشطاء منظمات المجتمع المدني الذین تعرضوا    .7

وتعرضت عدد من الناشطات في المنظمات غیر الحكومیة العراقیة واألجنبیة ، . والتعذیب والتھجیر 

والعامالت في وسائل االعالم واألكادیمیات إلى التصفیة الجسدیة أو التھدید ، كما حدث في البصرة 

ى النساء في الشارع وفي ومورس ارھاب من نوع خاص عل. ومحافظات أخرى ، وبغداد والموصل 

وحتى في داخل الجامعات ، بفرض الحجاب علیھن ولبس الزي االسالمي ، وازدادت ، أماكن العمل 
 . ضد النساء" الشرف"ٍبشكل مقلق ما یسمى بجرائم 

 استشھاد صدیقات وأصدقاء أعزاء عملنا ، أثرصدمات نفسیة عمیقة في تلك الفترة الكالحة عشنا لقد     .8

 في آب   وكامل شیاع2004عام تشرین الثاني من  أمال المعملجي في الدكتورة ، سویة معھم
ممثلة  وخاصة ماركریت حسن ًأخرین الیزال مصیرھم مجھوال ، اختطاف أعزاء كذلك ، والماضي

 ، رئیس الجمعیة أحمد الموسوي. الزمیل دو ، 2004الدولیة في تشرین األول   Careمنظمة 

 .2006، في أذار نالعراقیة لحقوق اإلنسا
ًفي ظل ھذه األوضاع الخطیرة ، وبالنسبة للجمعیة ، فقد شھدنا عملیات تفجیر قریبة جدا من المكتب    .9

رى على مسافة  ، وتكرر مرات أخ2004ًبدء من حادث التفجیر الذي نال الكنیسة بقربنا في صیف 

لھم الیومي قد یتعرضوا لھا في تنقكنا شدیدي القلق على كوادرنا والمخاطر التي  ً. مترا25التتجاوز 

كما أدى تردي الوضع األمني إلى انقطاع بعض المستفیدین عن مواصلة . أو سفرھم خارج بغداد 

نشاطھم ضمن برامج الجمعیة، واضطر ما الیقل عن عشرة من العاملین في مكتب الجمعیة في بغداد 

ّ، األمر الذي أثر على مستوى األداء  2007 حتى نھایة 2006إلى ترك العمل في الفترة بین أواسط 

 .في عمل الجمعیة
فبعد اختطاف .  ومع ذلك لم ینقطع النشاط والتحرك  في مبادرات جدیدة لمواجھة التحدي األمني  .10

 ، قمنا بجمع عدد من 2004الناشطتین اإلیطالیتین ومعھما اثنین من الناشطین العراقیین ، في أیلول 

ستعصیة من المستفیدین من برنامج للتعاون المشترك بین األمل األطفال من ذوي األمراض الم
لالعتصام في ساحة الفردوس مع شعارات للمطالبة باطالق سراح ..." جسر إلى"والمنظمة اإلیطالیة  

ًكان منظرا مؤثرا للغایة ، وكانت فرحة ال توصف لدى . المختطفین أمام كامیرات وسائل االعالم  ً

ووجھ رئیس المنظمة اإلیطالیة رسالة شكر وامتنان .  المختطفین سالمینالجمیع بعد اطالق سراح
ًكما نظمنا في بدایة كانون األول في نفس العام مھرجانا مثیرا . لجھود األمل في ھذه القضیة  ً

 .  واختطاف الزمیلة ماركریت حسنلمناھضة العنف ضد النساء أثر استشھاد الزمیلة أمال المعملجي
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قمنا بتنظیم اعتصامین نسائیین في ساحة  مخاطر الوضع األمني ، رغم  و2005وفي صیف 

البد من كما .  في مسودة  الدستور 41الفردوس للتعبیر عن احتجاج الحركة النسائبة على المادة 

التي بادر إلیھا  ً احتفاء بیوم السلم العالمي ،2007 أیلول 20اإلشارة إلى األمسیة الرمضانیة في 

جرى التعاون مع مؤسسة المدى والمجلس البلدي لقاطع الكرادة في تنفیذھا ، في حي شباب األمل ، و

 تموز من العام 26العباسیین في الكرادة وفي نفس الموقع الذي تعرض لعمل أجرامي مروع في 
وقام الشباب بعرض مسرحیتھم في الھواء . نفسھ ، وراح ضحیتھ أكثر من مائة قتیل ومئات الجرحى

ً جسدت قصصا من واقع العوائل المنكوبة ، وبحضور جماھیري حاشد ، واستمر الطلق ، التي

  .  االحتفال إلى ما بعد منتصف اللیل 
كما استمرت برامج الجمعیة في التوسع ، كبرنامج الحوار المدني بین الشباب الذي نفذ في سبع  .11

ثة مؤتمرات مناطقیة  ، وبرنامج الوحدة الوطنیة الذي عقد ثال2007/  2006محافظات بین عامي 

 ، ومشروع توزیع مساعدات الطوارىء 2007 /2006واسعة ومؤتمر في بغداد خالل عامي 
وھنا البد .  2007عائلة نازحة إلى محافظة كربالء الذي نفذ في صیف ) 3100(واإلغاثة ألكثر من 

تواصل بین خطوط من اإلشادة بشجاعة ناشطات وناشطي األمل الذین اجتازوا في تنقلھم وترحالھم الم

 .الموت على الطریق بین بغداد والحلة ، في سبیل تنفیذ المھام الموكلة إلیھم 

 

v  2008 ولغایة نھایة 2000تقییم برامج وأنشطة الجمعیة في الفترة من  

التقریر االنجازي الملحق مع تقریر الھیأة اإلداریة یتطرق بالتفصیل إلى البرامج والمشاریع التي نفذت  .12

سع سنوات الماضیة ، ویعطي صورة واضحة على تطور الجمعیة ، وھو مقسم على مرحلتین خالل الت
 : ، كاآلتي

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

 النظام الدكتاتوري 
 المؤتمر الثالث في  وحتى2003أیار / من أفتتاح المركز الرئیسي في بغداد: المرحلة الثانیة

   . 2008كانون األول 

 
بدایة تطور نوعي في برامج في مراجعة موجزة لنشاط فرع الجمعیة في اإقلیم كردستان ، نلمس  .13

 ، من خالل تنفیذ مشاریع تولید الدخل في محافظة أربیل التي استمرت أكثر الجمعیة في مجال التنمیة
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كما توسع نشاطھا في المجال .  أرملة 3057 ، واستفادت منھا)2003- 1999(من ثالث سنوات 

في أربیل والسلیمانیة وكالر   (عیادات طبیة ثابتة تعتمد على التمویل الذاتيالصحي لیشمل أربع 

سمعة طیبة تجاوزت الحي الشعبي الموجودة وإلى یومنا ھذا ،   ،وحققت عیادة أربیل) . وبیره مكرون

إضافة . ًمریضا وغالبیتھم من النساء واألطفال ) 5000(دى ًفیھ، حیث یتردد علیھا شھریا بمعدل یتع

 ، وتنفیذ عدة مشاریع في التوعیة القانونیة للنساء االھتمام بنشر ثقافة حقوق اإلنسان والجندرإلى 
داخل عدد من المؤسسات الرسمیة في أربیل والسلیمانیة ، وفي بعض المناطق الریفیة في 

 في السلیمانیة ، 2002یة بثقافة حقوق اإلنسان والجندر في وتنظیم دورات للتوع . 1999/2000

ًوالبد أیضا من .  مدرسة اعدادیة ومعھد عالي107طالب وطالبة توزعوا في ) 23000(استفاد منھا 

 ، شملت أكثر من 2000 في عام حول العنف ضد النساء في أربیلالدراسة المیدانیة اإلشارة إلى 

 ، حضرھا 2001على ندوة واسعة عقدت في أربیل في شباط عینة ، وعرضت نتائجھا ) 2650(

جمھرة واسعة من المختصین والمثقفین وممثلي منظمات المدني ، قدمت توصیاتھا للجھات المعنیة 
 .  بالموضوع 

لقد حققت تجربة العمل في كردستان خالل تلك الفترة نجاحات أخرى في تنفیذ مشاریع محو األمیة  .14

تنفیذ العدید من مشاریع المیاه في قرى محافظتي أربیل والسلیمانیة، وعدد من كما جرى . بین النساء

المشاریع الھندسیة شملت بناء مدارس ومراكز صحیة في أربیل ، وكان أخرھا بناء مستشفى الوالدة 

  إلى وزارة الصحة في اإلقلیم 2005ّوالجراحة النسائیة في أربیل التابع للجمعیة ، الذي سلم في ایار 

وتوطدت عالقات التعاون مع عدد من المنظمات الدولیة مثل منظمة حمایة . حاجتھم الماسة لھ ل

ووكاالت األمم المتحدة العاملة في اإلقلیم ) Save the Children-UK(األطفال فرع بریطانیا 
، ) Habitat(، ومركز المستوطنات البشریة ) UNICEF(مثل صندوق األمم المتحدة للطفولة 

 ) .  WFP( الغذاء العالمي وبرنامج

البد من  ،  2003 المرحلة الثانیة التي تغطي انتقال مقر الجمعیة إلى بغداد في أیار وقبل التطرق إلى .15
توصل من خالل تحلیل ، الذي  في دمشق  2002 اجتماع الھیأة اإلداریة في أیلول التوقف امأم

مة على تغییر النظام العراقي عن طریق القوة المؤشرات السیاسیة الدولیة بأن اإلدارة األمریكیة مصم

المقرة من قبل المؤتمر الثاتي للجمعیة ، بلور " مستقبل جمعیة األمل العراقبة "ًواستنادا إلى وثیقة . 
اعادة بناء اإلنسان والتأثیر على "االجتماع الصیغة العامة لبرنامج األمل في المرحلة المقبلة نحو 

كما حدد توجھات عمل الجمعیة األساسیة ، واتفق  . "مجتمع مدني حدیث الوعي االجتماعي ، لبناء 
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على خطوات عملیة بتشكیل لجنة الطوارىء المركزیة، والعمل على تواجد ممثلیھا في بغداد ، 

واالستعداد لتقدیم مساعدات اإلغاثة للنازحین من مناطق الوسط والجنوب ، ومناشدة عدد من 

ًكما اتخذ قرارا بعدم . دمات اإلغاثة والمساعدات للمحتاجین من المواطنینالمنظمات العالمیة لتقدیم خ

 میزانیة حدد االجتماع و ، اإلدارة األمریكیةمن أموال تحریر العراق المخصصة من قبلقبول التمویل 

 .خاصة لنشاط لجنة الطوارىء من احتیاطي رصید الجمعیة
 الھیأة اإلداریة نشاطھم في بغداد في األسبوع األخیر ًوفعال تم تنفیذ معظم القرارات ، إذ باشر ممثلو .16

وبحضور   ، وجرى افتتاح مكتب الجمعیة في بغداد في نھایة أیار من العام نفسھ ،2003من نیسان 

  5 - 4ًوفد النجدة الشعبیة الفرنسیة ممثال برئیسھا ، وعقد أول اجتماع للھیأة اإلداریة في بغداد في 
 .حزیران 

غیر حكومیة مستقلة ، غیر ٍ عملت الجمعیة بشكل دؤوب ، كمنظمة الخمسة المنصرمةوخالل األعوام  .17

وغیر حزبیة أو طائفیة ، تعمل لمنفعة جمیع العراقیین بدون تمییز ، مدعمة بالخبرة والتجربة ربحیة 
التي اكتسبتھا في كردستان ، والسعي لتوسیع نشاطھا في جمیع أنحاء البلد ، وتطویر امكانیاتھا 

اتیة من حیث الموارد البشریة والمالیة ، وبناء عالقات العمل المشترك مع المنظمات غیر الذ

الحكومیة الوطنیة ، وكذلك تطویر التعاون مع المنظمات الدولیة والوكاالت المتخصصة لألمم المتحدة 

 .، واألجھزة الحكومیة المعنیة 

 

 : رة على النحو األتي یمكن تحدید مسار العمل في ھذه الفتوعلى ضوء ما تقدم،  .18

 ، التي شملت تقدیم معونات خیریة تقدیم المساعدات الخیریة واإلنسانیة والخدمات الصحیة والتعلیمیة .19
 نفذت الجمعیة مشروع 2006 - 2003وخالل . متنوعة ومساعدات إغاثة للعوائل المتعففة والنازحة 

ز نشاطھا على المناطق الریفیة ، وقد تركفي ست محافظات لتقدیم الخدمات الصحیة العیادة الجوالة 

وفي مجال التعلیم جرى فتح . ًمواطنا ، ومعظمھم من النساء واألطفال) 54799(استفاد من خدماتھا 
 18 صف لمحو األمیة للنساء في النجف وكربالء والدیوانیة والبصرة ، استمرت لمدة تزید على 26

  . ًرجال ) 20(إمرأة و) 814(ًشھرا ، واظبت فیھا 

 للناشطات والناشطین في األمل وفي منظمات المجتمع المدني تمكین وبناء مھارات الحوار واالتصال .20
ومنھم القضاة واألكادیمیین والباحثات األخرى، وللعاملین في األجھزة الحكومیة المختلفة ، 

د المرأة ، حقوق اإلنسان والجندر وحل النزاعات والعنف ض بالتركیز علىاالجتماعیات في المحاكم ، 
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واستخدام التكنولوجیا الحدیثة مع المھارات الوظیفیة ضمن برنامج المرأة في التكنولوجیا الذي تخرج 

 . من كال الجنسین ) 595(منھ 

 افتتحت :تطویر الموارد البشریةوالمشاریع  ادارةبناء قدرات المنظمات غیر الحكومیة المحلیة في  .21

 منظمة 17 ، شارك فیھا ممثلو 2004مجال في بغداد في شباط الجمعیة أول دورة تدریبیة في ھذا ال

محلیة ، ثم أخرى في آب من نفس العام ، وبعدھا تتالت عدد من الدورات عقدت في بغداد وكربالء 
 .ًوفي محافظات أخرى ، وفي عمان وبیروت أیضا 

 ، ونشر حقوق اإلنسانالتوعیة والتثقیف بحقوق اإلنسان وحقوق المراة والطفل واالتفاقیات الدولیة ل .22

  وخالل عدة أشھر ، نفذت الجمعیة  2005ففي عام . ثقافة دستوریة بین مختلف الشرائح االجتماعیة 
وتنفیذ .  محافظة 13مواطنة ومواطن في ) 25000(ًبرنامجا بھذا الخصوص شارك فیھ قرابة 

 في بغداد والنجف 2007 – 2006برنامج ریادي باسم العیادة القانونیة واالجتماعیة خالل عامي 

ًلعبت دورا ھاما في نشاطات التوعیة والتعبئة في ھذا المجال ، كما قامت األمل بعقد العدید من  ً

المؤتمرات وورشات العمل النسائیة والشبابیة في أربیل والسلیمانیة وكركوك وصالح الدین وبغداد 

 .والنجف وكربالء والدیوانیة 

 حول مختلف القضایا ، لتطویر المشاركة المجتمعیة في العملیة القیام بحمالت المدافعة والضغط .23

السیاسیة والوحدة الوطنیة ، باستخدام التشبیك والتعاون مع عدد غیر قلیل من المنظمات غیر 

ًالحكومیة ، حققت نجاحا ملفتا للنظر ، مثل   في مجلس النواب ،  الكوتا النسائیةالنص بالدستور على : ً

 137الغاء قرار مجلس الحكم المرقم ًتخابات مجالس المحافظات مؤخرا، وفي وكذلك في قانون ان

ًالذي استھدف الغاء قانون األحوال الشخصیة النافذ وتثبیت االنتماء الطائفي للمواطنین بدیال عنھ في 

حملة االستفتاء على الدستور ثم أعقبتھا ثم تبعھا ایا المتعلقة بأحوالھم الشخصیة، معالجة القض

 ونجحت الحركة النسائیة بتثبیتھا ضمن النقاط 41 التي تركزت على المادة دیالت الدستوریةالتع

. توطیدھا ومستلزمات الوحدة الوطنیةالخالفیة األخرى، وعقد سلسلة من المؤتمرات حول موضوعة 
 العنف ضد النساء والتھجیر ومعاناة المعتقلین األحداث وسوء الخدماتوتسلیط الضوء على مواضیع 

ٍ التي جرى عرضھا بشكل مثیر في مؤتمر صرخة نساء العراق الذي نظمتھ الجمعیة بالتعاون العامة
مع الحركة النسائیة العراقیة في كانون الثاني من ھذا العام ، وحضره العدید من المسؤولین في 

 . الدولة والمنظمات الدولیة والبعثات الدبلوماسیة
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، ودراسة واقع واحتیاجات شرائح )  األمن اإلنساني (یا محددة  حول قضااالھتمام بالبحث المیداني .24

وضع المرأة في القانون وفي الواقع ، واقع المھجرین واحتیاجاتھم ، عبء الكارثة (اجتماعیة معینة 

حتیاجات وأراء الفقراء في ، االستطالع المیداني بشأن انیة الراھنة على المرأة العراقیةاالنسا

 ).  العراق

 ، شاركت األمل في بدایة تواجدھا في بغداد تعزیز دور منظمات المجتمع المدني في العراقل ومن أج  .25
لجنة تنسیق المنظمات غیر مع عدد من المنظمات غیر الحكومیة العالمیة العاملة في العراق ، بتشكیل 

 ،  منظمة60 ، التي ضمت في عضویتھا أكثر من 2003 ، في نیسان )NCCI(الحكومیة في العراق 

ًغالبیتھا من المنظمات العالمیة،  ولعبت دورا فعاال في حمالت اإلغاثة والمناصرة، أثناء اندالع الق تال ً
 وفي تثبیت ھویة المنظمات غیر الحكومیة المستقلة ومن أجل تعدیل في الفلوجة والرمادي والنجف،

 تشرین 25 بالمنظمات غیر الحكومیة الصادر عن سلطة االحتالل في  الخاص45األمر اإلداري رقم 

ویشارك ممثل . ً أنتخبت األمل عضوا في الھیأة القیادیة للجنة 2005وفي بدایة  . 2003الثاني 
 في أنشطتھا المنعقدة في الشبكة العربیة للمنظمات غیر الحكومیة للتنمیةالجمعیة عضو مكتب تنسیق 

ا في الورشة  اإلقلیمیة حول منظمات المجتمع وتنشیط المساعدات ، التي عقدت بیروت ، وفي تمثیلھ

 .  النیبال في خریف العام المنصرم / في كاتمندو 

أكثر  ، الذي حضره منتدى المنظمات غیر الحكومیة العراقیة بتنظیم 2005كما بادرت األمل في أب   .26

ق ، وكذلك بعض ممثلي المنظمات غیر  شخصیة، یمثلون منظماتھم من مختلف انحاء العرا90من 

البناء   ، وكان من نتائجھ صیاغة توصیات ھامة حول الحكومیة العالمیة العاملة في العراق

، )الشفافیة، والمحاسبة، التنظیم واالدارة، والقیادة (  الدیمقراطي للمنظمات غیر الحكومیة
 في العمل االجتماعي ، وعالقة المنظمات واستقاللیتھا في الرؤیة والتنظیم ، وتطویر مشاركة المرأة

وتواصل التحرك بعد ذلك ، . غیر الحكومیة مع الحكومة والمجتمع والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة

مساعي جدیة مع عدد غیر قلیل  ، وبذلت األمل قانون جدید للمنظمات غیر الحكومیةفي المطالبة بسن 
مسببات وقواعد إعداد مسودة "اغة ورقة تتناول  ، بصی2006من المنظمات الوطنیة خالل صیف 

مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاریع حملة المنظمات ، وساند ". قانون المنظمات غیر الحكومیة

ًوبذل ممثلوه جھدا صبورا مع وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني ، تكللت ببلورة مسودة قانون  ً

وأبدى وزیر الدولة لشؤون المجتمع المدني الجدید في . ا ینص على حریة عمل المنظمات واستقاللیتھ

اجتماعھ بعدد من المنظمات في مكتب األمل في تشرین األول من ھذا العام ، كامل استعداده للتعاون 
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ًمع المنظمات لمناقشة المسودة من قبل المنظمات قبل عرضھا على مجلس النواب ، مؤكدا حریة عمل 

 منظمة 19مع  أضافة إلى ذلك ، أختیرت الجمعیة .  أیة جھة كانت المنظمات من غیر وصایة من

منتدى التوعیة ، لتشكیل  ) UNOPS(عراقیة من قبل مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاریع 

من أجل خلق التعاون والشراكة بین المفوضیة  ، 2008 ، الذي أعلن عن تشكیلھ في شباط االنتخابیة

لضمان حملة توعیة انتخابیة ھیئة حكومیة والمجتمع المدني العراقي ،  كالعلیا المستقلة لالنتخابات
     . مدنیة النتخابات مجالس المحافظات 

 ، التي أطلقت أولى شبكة النساء العراقیاتكانت الجمعیة احدى المنظمات التي بادرت لتشكیل  .27

بالمطالبة بالكوتا  في اعتصام ساحة الفردوس في بغداد ، 2004 كانون الثاني 20نشاطاتھا في 
 الصادر عن 137، والغاء القرار رقم  % 40النسائیة في مواقع صنع القرار بنسبة ال تقل عن 

وتواصلت طوال ھذه الفترة فعالیات ومؤتمرات متنوعة . مجلس الحكم حول قضایا األحوال الشخصیة 

لمنظمات غیر  منظمة نسائیة وغیرھا من ا80في اطار الشبكة ، التي أصیحت تضم أكثر من 
ًالحكومیة في مختلف المحافظات ، وأصبح لھا حضورھا المؤثر وطنیا ودولیا  ً . 

 لھا، دعمت األمل نشاط الشبكة ولجنة التنسیق الخاصة بھا ، بفتح مكتب ،  2004عام أواسط ومنذ  .28

شبكة ، وتجھیزه بما في ذلك منظومة األنترنیت وحاسبات ، وتعیین موظفتین للقیام بالعمل الیومي لل

 .كما قامت بتغطیة تكالیف فعالیاتھا . وموظف فني یشرف على استخدام الحاسبات 

 ، حیث الوزارات والدوائر الرسمیة في المركز والمحافظاتوللجمعیة عالقات تعاون طیبة مع عدد من  .29

دد عولدینا عالقة تعاون فعالة مع . نسعى للحصول على موافقتھم الرسمیة عند تنفیذنا لمشروع ما 

ة بتدریب بحضور االجتماعات وقیام كادر الجمعیمن الوزارات ودوائرھا في بعض المحافظات ، 
 .منتسبي عدد من الوزارات

ً ، وكان لألمل دورا رئیسیا في تشكبل المؤتمرات واالجتماعات الدولیةالمشاركة في عدد من  .30 منظمة ً

 ومقرھا 2006لمنظمات الدولیة في عام من االتنسیق العالمیة لعدالة الجندر في العراق مع عدد من 
ًوكان لألمل صوتا مسموعا في عدد من المحافل الدولیة ، مثل . لندن المنتدى األجتماعي في بورتو : ً

 ، ومؤتمر قمة مدرید حول الدیمقراطیة واإلرھاب 2005/ الیغري في البرازیل في كانون الثاني 

 ،  القیت كلمة األمل في اجتماع لمجلس األمن 2005 في تشرین األول  ، و2005/ واألمن في أذار 
/ حول نضال المرأة العراقیة من أجل السالم واألمن ، وفي أیلول  ، 1325الدولي خاص بقرار 

 ، الذي عقد في لشبكة الراصد االجتماعي شاركت الجمعیة في اجتماع الجمعیة العمومیة 2006



 
10

ونشرت عدة تقاریر باسم  . 2009-2007لیة للشبكة بلغاریا، لمناقشة الستراتیجیة المستقب/ صوفیا 

 و 2004 و 2003 و 2002الجمعیة في الكتاب السنوي لشبكة الراصد االجتماعي الدولیة في 

 ، حول قضایا األمن اإلنساني ، الفقر ، الشباب ، التھجیر والنزوح في 2008ً  وأخیرا في 2007

 الصادرعن شبكة المنظمات العربیة األھلیة 2007ام إضافة إلى النشر في الكتاب السنوي لع. العراق 

 .حول دور  القیادات الشبابیة في العمل المدني ، في موضوعة األمن اإلنساني للشباب في العراق 
منظمة ومؤسسة ) 30(العالقات الجدیدة ، یتجاوز عددھا كما عملت األمل على بناء شبكة واسعة من  .31

ُلیا ومعنویا وفي برامج التدریب ، وكذلك عقد لقاءات لتبادل ، لدعم برامجھا ومشاریعھا مادولیة ً

وجھات النظر حول قضایا تخص قضایا المجتمع المدني في العراق ، وقضایا أوضاع المرأة وحقوق 
  .اإلنسان في العراق 

) UNDP( ، وخاصة مع البرنامج اإلنمائي التعاون مع وكاالت األمم المتحدةوتوثقت عالقات  .32

) UNOPS(ومكتب خدمات المشاریع لألمم المتحدة ) UNIFEM(إلنمائي للمرأة والصندوق ا
ودعیت عدة وفود من الجمعیة للمشاركة في ورش ). OCHA(ومكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة 

 .العمل واجتماعات الخبراء والمؤتمرات الدولیة التي تعقدھا ھذه الوكاالت وغیرھا 

 

v تقییم العمل المنجز واخفاقاتھ 

 :قییم ما أنجز خالل السنوات الخمس الماضیة ، البد من التأشیر على ولت .33

تنوع البرامج والمشاریع الرائدة، وشبكة العالقات الواسعة ، والمساحة الجغرافیة التي شملت أغلب  .34

ً، أكسبھا موقعا ریادیاًمحافظات العراق ، التي تحركت علیھا الجمعیة في فترة قصیرة نسبیا  كما . ً
 . الجمعیة خبرة جیدة في تنفیذ مشاریع كبیرة خالل فترة زمنیة قصیرة تجمعت لدى

وضوح الرؤیة لدور منظمات المجتمع المدني في الفترة الحالیة ، وابتكار نشاطات جدیدة ، وتطویر  .35

العمل المشترك مع عدد غیر قلیل من المنظمات المحلیة بشفافیة ، كان لھ أثره الكبیر في نجاح 
 .قامت بھا الجمعیةالفعالیات التي 

تنفیذ مشاریع ذات صلة مباشرة بالناس أتاح لنا التعرف على احتیاجاتھم وواقعھم ومطالبھم ، مما  .36

عزز من مصداقیة موقفنا في حمالتنا ولقاءاتنا مع المسؤولین والمنظمات الدولیة ، واألھم من ھذا 
  .ازدیاد ثقة الناس بالجمعیة، وتوسیع قاعدتھا في عدد من المناطق
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من خالل العمل الحثیث الذي ساھم بھ عدد غیر قلیل من المتطوعین والعاملین في برامج الجمعیة ،  .37

واشراكھم في دورات تدریب متنوعة داخل وخارج العراق ، أصبح للجمعیة عدد من الكوادر القیادیة 

نف ضد ومنھم مدربات ومدربین في مجال التواصل وحل النزاعات وحقوق اإلنسان والجندر والع

المرأة واالنتخابات واستخدام الحاسوب، ونفخر ان غالبیتھم من الشباب من طلبة الجامعة ، وأخرین 

 . لم تتجاوز أعمارھم الثالثین سنة
مع استمرار النشاط وتطوره في بعض المحافظات ، وجدنا من الضروري فتح مكتب للجمعیة ، وھذا  .38

 افتتاح مركز 2008 النجف جرى في نھایة تموز  ، ثم في2006ما حدث في كربالء في أواسط عام 

ًوقریبا سنفتتح في كركوك مركزا للجمعیة فیھااألمل ،  ً. 
  بعد ثالث سنوات من تجمیده ، وأصبح باللغتین 2007تحدیث موقع األمل على األنترنیت في عام  .39

   . ونعتز بجھود شباب األمل في المواظبة على تحدیثھ وتحسینھ. العربیة واإلنكلیزیة 

 : التي واجھتنا ، فیمكن ایراد أھمھاللعوائق والمشاكل والسلبیاتأما بالنسبة  .40
تردي الوضع األمني اضطرنا إلى تقلیص بعض النشاطات ، واضطرار بعض العاملین لترك العمل ،  .41

ًمما سبب لنا فراغا فجائیا ، لم یكن من السھل إیجاد البدیل المالئم بسرعة ، وھو ما یشكل خسارة  ً

 .جھود والوقت اللذبن بذال من األمل لتدریبھم وتطویرھم لل

 ، 2007 – 2004خالل أعوام  انعقاد اجتماعات الھیأة اإلداریة عدمتكرار تأجیل المؤتمر الثالث ، و .42

صنع قرارات المشاركة في أدى إلى ضعف التواصل بین أعضاء الھیأة ، وغیاب دور غالبیتھم في 

 . عھم على آلیات عملھا اإلداري والمالي ، وعدم اطال.الجمعیة وتوجھاتھا

القرار ، وفي التأخر في تعمیم التقاریر داریة في أسلوب اتخاذ الخلل الذي حصل في عمل الھیأة اإل .43
    .  .المالیة ، مما یستوجب معالجتھ والتغلب علیھ في الدورة القادمة 

بیعة عمل منظمات المجتمع المدني ، یفتقد سوق العمل في العراق إلى وجود معرفة أو خبرة سابقة بط .44

وبالتالي فإن توظیف عنصر جدید یستغرق منھ أو منھا ، وقت غیر قلیل حتى یتمكن من استیعاب 
مھام العمل وطبیعتھ ، وبالتالي فان ذلك یؤثر على مستوى األداء في تنفیذ برامجنا ، وتضطر ادارة 

 .ومن أجل عدم تأخیر التزاماتنا مع األخرین الجمعیة للقیام بمھام أخرى تفصیلیة لمالفاة النقص 

النقص الكبیر في اتقان اإلنكلیزیة من قبل العاملین ، یؤدي إلى ضیق دائرة العالقة والمتابعة مع  .45
 .المنظمات الدولیة والجھات المانحة
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 على دفع أجور ورواتب عالیة للعاملین في عدم قدرتھاھي ومن المشاكل التي واجھت الجمعیة  .46

كما ان الزیادة التي طرأت على رواتب . ا ، كما تفعل الشركات والمنظمات الدولیة واألجنبیة برامجھ

موظفي الدولة ، جعلت الشباب والمواطنون بشكل عام یفضلون التعیین فیھا ، بما توفره لھم من 

 .مزایا الدیمومة والتقاعد وقلة ساعات العمل مقارنة بالقطاع األھلي 

 صاحبھ مشاكل غیر متوقعة مع مكتب مساعدة المنظمات غیر الحكومیة اعادة تسجیل الجمعیة .47
 .     ًاستغرق منا فترة طویلة ، واستنزف جھدا غیر قلیل 

تقصیرنا في اعداد اللوائح اإلداریة الداخلیة الضروریة لعملیة مأسسة الجمعیة ، بسبب دوامة  .48

 .االلتزامات واالنشغاالت المستمرة 
جائي عن برنامج حل النزاعات بین الطلبة األحداث من قبل الجھة المانحة ، انقطاع التمویل بشكل ف .49

وكذا الحال . أجبرنا على التوقف عن تنفیذه للسنة الرابعة ، بعد ان حقق البرنامج نتائج إیجابیة كبیرة 

بالنسبة لمحو األمیة بین النساء ، حیث حصلنا على وعد مبدئي بدعم لھ من احدى الجھات ، ولكن 
ولم نستطع أن نجد من .  انتظار ، علمنا أنھم توقفوا عن تقدیم الدعم للمنظمات غیر الحكومیة بعد

 .یسندنا في ھذا الشأن 

ًغالبا ما یقدم الدعم لبرامج ال تتجاوز فترتھا عاما واحدا، وفي بعض األحیان ال تتجاوز بضعة اشھر،  .50 ً ً

 الجھات المانحة ومتابعة الحصول على الدعم وھذا یؤدي إلى استغراقنا في دوامة تقدیم المشاریع إلى

ًلھا ، وقد تطول المتابعة أشھرا عدیدة ، تؤثر على الوقت الزمني المحدد لبدایة المشروع ، أو یتطلب 

ًبعدھا اعادة النظر بمحتوى المشروع ومیزانیتھ بسبب تغیر األسعار ، وبالتالي یؤثر سلبا على دیمومة 

 ، ومشروع دعم 2007دث مع مشروع العیادات الجوالة في عام بعض المشاریع الھامة ، كما ح
 . 2006عودة المنقطعات عن التعلیم إلى الدراسة الذي نفذناه في محافظة صالح الدین في 

ھناك قصور كبیر في الجانب االعالمي ، بافتقاد الجمعیة إلى النشریات والوسائل الدعائیة البسیطة،  .51

 .ب الخاص باألمن اإلنساني ، واألخر حول التھجیر اضافة إلى التأخر في نشر الكتی
  

v  وضع الجمعیة الداخلي 

منذ تأسیسھا ولغایة انتقال مقر الجمعیة إلى بغداد ، كان الثقل األساسي لھا بوجودھا وانتشارھا في  .52
ن الجالیات العراقیة في ً وأیضا أعضاء م.كل محافظات اإلقلیم من خالل فرع الجمعیة في كردستان

ي بریطانیا وفرنسا وبلجیكا وألمانیا وھولنده والدانمارك والسوید والنرویج والنمسا ف   ( الخارج
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، من أجل خلق شبكة من العالقات مع الجالیلت ومؤسساتھا االجتماعیة والثقافیة ، وكذلك ) وكندا 

 تشكل 1997وفي . القیام باالتصال بالمنظمات العالمیة في بلدانھن لدعم برنامج الجمعیة ونشاطاتھا

أمریكا ، التي یسكنھا عدد كبیر من العراقیین الذین توطنوا فیھا منذ / فرع الجمعیة في  دیترویت 

فترات طویلة ، وساھم أعضاء الفرع بتنظیم فعالیات اجتماعبة متنوعة كجلسات نسویة دوریة 

ث عن نشاطات وسفرات عائلیة تستثمر لجمع التبرعات لصالح الجمعیة ، وكذلك عقد الندوات للحدی
وتوجھات األمل في كردستان ، والعمل المشترك مع عدد أخر من مؤسسات الجالیة الثقافیة لدعم 

 . حملة التضامن مع الشعب العراقي 

 ، تم انتخاب الھیأة اإلداریة 1999وفي المؤتمر الثاني للجمعیة الذي عقد في أربیل في نھایة عام  .53
ستان ودمشق وبریطانیا وفرنسا وأمریكا ، حیث شكل العامة من تسعة أعضاء متوزعین في كرد

ًوتم أیضا انتخاب ھیأة الرقابة من ثالثة . الموجودون في كردستان ودمشق ثلثي أعضاء الھیأة 

وقد حدد النظام الداخلي للجمعیة مھام وصالحیات . أعضاء موزعین في بریطانیا ودمشق وكردستان 
.  بین أعضاء الھیأة اإلداریة العامة لتمشیة أعمال الجمعیة وجرى تقسیم العمل. عمل كل من الھیأتین 

. إلشراف على نشاط الفرع وتطویرهً اتخذت الھیأة اإلداریة قرارا بتفرغ السكرتیرة ل1995وفي نھایة 

  .  2003ھكذا كان وضع الجمعیة حتى نیسان 

حد أبرز أعضائھا الشیخ  فقدت الھیأة اإلداریة الشخصیة الوطنیة واالجتماعیة ، وأ2000في نیسان  .54

ًعطا الطالباني الطیب الذكر ، الذي كان مؤسسا لفرع الجمعیة في اإلقلیم وترأسھ لغایة وفاتھ ، واحتل 

ًنزوعا نحو أبدى عدد من أعضاء الھیأة اإلداریة للفرع  وبوفاتھ.  ًأیضا موقع نائب رئیس الجمعیة

 .  تجاه قیادة الجمعیةًوسلوكا غیر وديضیق ، ًاستقالل الفرع عن الجمعیة مغلفا بالشعور القومي ال
احتواء الموقف وتھدئتھ من خالل الحوار المباشر في جلسات مطولة  وحاولت الھیأة اإلداریة للجمعیة

والتحضیر بشكل مع قیادة الفرع ، والتوصل إلى نقاط مشتركة حول طبیعة عالقة الفرع مع الجمعیة ، 

  أكثر من مرة من طرف إال ان االتفاق جرى نقضھ ، 2004باط موحد للمؤتمر الثالث للجمعیة في ش
  .الھیأة اإلداریة للفرع 

  باسم المؤتمر الرابع لفرع كردستان ، تمخض 2003/ 8 /14ً، نظموا اجتماعا للفرع في ًوأخیرا .55

وعلى أثر ذلك ، أعلنت الھیأة اإلداریة ". النجدة الشعبیة" اعالن تأسیس جمعیة جدیدة باسم ھعن
عامة للجمعیة بأن االجتماع المذكور الذي عقد بدون موافقتھا واشرافھا الیمت بصلة لجمعیة األمل ال

ً ، واتخذت قرارا بفصل أعضاء الھیئة اإلداریة وھیئة الرقابة اإلداریة والمالیة لفرع الجمعیة العراقیة
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وضات بین ثم جرت مفا. في كوردستان وغیرھم، من المشاركین في عملیة شق وحدة الجمعیة

، تم التوصل إلى تسویة بشأن )ممثل عن وزارة الداخلیة في اإلقلیم (الطرفین وبوساطة طرف ثالث 

ومكتب خاص أربیل  ومشروع المستشفى في عیادةالبواحتفظت الجمعیة ممتلكات وأموال الجمعیة ، 

على  الجمعیة حصلتعلى ضوء ذلك و. تسلیم النجدة الشعبیة عیادتي السلیمانیة وكالر جرى و. بھا

ًاجازة العمل في كردستان كمنظمة عراقیة ، علما ان اجازة عمل المنظمات غیر الحكومیة في اإلقلیم 

 . بالمنظمات الكردیة واألجنبیةت محصورة كان

ًلكنھ ظل محدودا بنشاطاتھ ومقتصرا على على ضوء الوضع الجدید ، استمر مكتب أربیل في نشاطھ ،  .56

نتیجة ضعف المبادرة والتحرك من قبل أعضاء الھیأة اإلداریة الموجودین في عدد قلیل من العناصر ، 
انتھاء تشیید بناء العیادة الجدیدة في أربیل خالل الشھر الماضي ، التي والبد من اإلشارة إلى .  أربیل 

 الكھرباء والبلدیات ات أن تستكمل االتصاالت مع وزارونتطلع. َقل إلیھ أیضا مكتب الجمعیة سینت

 لیتسنى افتتاح العیادة یة ، للحصول على اجازة عمل للعیادة الثانخالل الفترة القریبة ،والصحة 
ًالجدیدة إلتي نأمل أنھا ستضیف رصیدا إیجابیا إلى تجربة الجمعیة  ً.  

 

v  توجھات العمل الالحقة 

بل تمویل ، یعتمد فقط على البرامج والمشاریع وال الالالحقة ان تطور عمل الجمعیة في السنوات  .57

ًللجمیع ، حتى لو كان نشاطھم تطوعیا وملزمة ألیات واضحة نظام عمل وتبني ، بستھسمأ وضرورة

 . في الجمعیة

، لتطویر العمل وتقویة ل األراء والخبرات ریق ، لھ مردوده اإلیجابي في تفاعتعزیز العمل بروح الف .58
 . المشاعر التضامنیة بین العاملین أو المستفیدین كذلك 

 توسع العمل في میادین عدة وفي المحافظات یتطلب البحث لتعیین عناصر متخصصة وذات خبرة ، ان .59

قدر االمكان ، والسیما في مجال ادارة الموارد البشریة واإلدارة المالیة ، والعمل على تدریب عناصر 
 . االعالم ، وتقنیات االعالم الحدیثة في مجالشبابیة 

نین واحتیاجاتھم ، وخاصة الفئات المھمشة والمتضررة منھم ، مواصلة البحث عن واقع المواط .60

وتقدیم بعض الخدمات األساسیة لھم ، والعمل على تطویر قابلیاتھم ومھاراتھم ، ورفع مستوى الوعي 
العام عندھم كمواطنین یتمتعون بحقوق متساویة وبفرص متكافئة ، بغض النظر عن الجنس أو العرق 

 .الدین أو المذھب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع االقتصادي أو االجتماعي أو القومیة أو األصل أو 
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 اننا التركیز على العمل وسط النساء والشباب ، وتمكینھم في المساھمة في الحیاة العامة ، وخاصة .61

التعدیالت خوض انتخابات مجلس النواب واالستفتاء على على  في العام القادم والذي یلیھ ، نمقبلو

 . لى االتفاقیة األمریكیة العراقیة، وأخر عیةرالدستو

وفي مسودة أننا على ثقة ان نقاشات المؤتمر ستغني الموضوعات المطروحة في ھذا التقریر  .62

، من خالل تجارب متنوعة وتصورات مختلفة ، وكلھا ستراتیجیة خطة العمل للسنوات الثالث الالحقة 
 التعبئة لھا مكانتھا المتمیزة ومبادراتھا فيني ، تستھدف تطویر نشاط الجمعیة كمنظمة مجتمع مد

التأثیر على صناع القرار ، من أجل توفیر الضمانات التشریعیة واالقتصادیة والتحشید االجتماعي ، و

والسیاسیة ومن ناحیة الخدمات للمواطنین ،  كي یتمتعوا بكرامتھم كبشر ، وحقھم في  المشاركة في 
  . سیاسة بلدھم وتنمیتھ

نحتاج إلى لغة الحوار والتواصل وكسب جھود مشتركة منا ومن غیرنا ، و ا بحاجة إلى تعبئة أنن  .63

التأیید ، لكي نحقق حركة مجتمع مدني مؤثرة ، لھا حق المشاركة مع الحكومة وأجھزتھا المختلفة ، 
ریق إنھ الط. ومع السلطة التشریعیة في عملیة صنع القرارات وفي تنفیذھا ومراقبتھا وتقییمھا 

  .الواعد لبناء الدیمقراطیة في العراق 
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