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 الوضع العام
 

كان لھا بصماتھا الممیزة على الوضع  العام الماضي بتدخالت نوعیة لمنظمات المجتمع المدني تمیز .1

 ومبادراتھا بقدرات ھذه المنظماتالرأي العام والسیاسیین ثقة تحديداً، وازدادت العام والعملیة السیاسیة 

إرساء دولة الحق إعادة البناء وعملیة بالحرص الوطني والمسؤولیة في المشاركة في التي اتسمت 

    . الشعبیة كما برز دور الشباب بقوة في األونة األخیرة في حركة المطالبة .والقانون

الحیز األكبر في ، 2010التي جرت في السابع من أذار  ،مجلس النواب لدورته الجديدةانتخابات شغلت  .2

  في داخل مجلس النواب في إقرارحمومالمالصراع ن ، بدءً م2010یاسي العام للبلد طیلة عام الوضع الس

التي أعادت االستقطاب الطائفي ألجواء الصراع  الحملة االنتخابیةالتعديالت على قانون االنتخابات، ثم 

التي لم تكن مفتوحة في الواقع في ضوء القانون " المفتوحة"االنتخابي، بالرغم من اعتماد القائمة 

الكیانات مما أدى إلى حرمان ، ح الكتل السیاسیة المتنفذة في السلطةاإلنتخابي الذي فصل لصال

تركز التصويت لرؤوساء نتائج االنتخابات  وأظھرت . الحصول على مقعد في المجلسمن  الصغیرةالسیاسیة

من جھة أخرى أبرزت نتائج االنتخابات . )325( من أصل فائزاً 17القوائم، فلم يتجاوز القاسم االنتخابي سوى 

 حسب 82من مجموع  مرشحة 15 حیث فازت ،وظاً في األصوات الممنوحة للمرأةإرتفاعاً نسبیاً ملح

  . استحقاق األصوات ضمن الكتل الفائزة

بین  شديد قرابة الثالثة اشھر، دار حولھا صراع  اعالن نتائج االنتخابات والمصادقة علیھااستغرق .3

 الجلسة األولى تد وعندما انعق،- اللتین تقاربتا في النتائج)العراقیة ودولة القانون (الكتلتین الفائزنین

 بتعلیققیام رئیس السن في المجلس ، ببعد أقل من عشرين دقیقة حزيران انفرطت 14في للمجلس 

 أدخل  األمر الذي بین الكتل،الخالفات المستعصیة بسبب ،"مفتوحةالجلسة ال"الجلسة تحت مسمى 

ي لمدة تزيد عن ثمانیة أشھر، عادت خاللھا بوتیرة متصاعدة، البالد في شلل سیاسي غیر دستور

، كما تعطلت خالل ھذه  أدت إلى سقوط المئات من المواطنین األبرياء ضحايا لھا التيالعملیات األرھابیة

، مسبباً تدھوراً ، وتدنى إلى حد كبیر إداء األجھزة الحكومیة والمشاريع االستثماريةالحیاة االقتصاديةالفترة 

یش العاطلین من ج، وازداد ترافق مع تفشي الفساد اإلداري والمالي  مستوى الخدمات العامة،مريعاً في

 .ضنك وبؤس الفقراء والكسبة  كما ازدادالشباب،

 ع على السلطة لوالارصفترة الشلل السیاسي نتیجة ھذا الستستمر كانت لم يكن من المعروف كم  .4

 برفع الدعوى ، في العراق والمنطقة العربیة فريدة في نوعھا، بسابقةتدخل منظمات المجتمع المدني
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، إضافة ، بمقاضاة رئیس السن لمجلس النواب أمام المحكمة االتحادية العلیا2010 أب 9 في القضائیة

نت الجمعیة واحدة من أربع ، وكاللدستور التي تشكل انتھاكاً صارخاً  باعالنه الجلسة المفتوحةلوظیفته

 أعلنت لتايید ، التي"المبادرة المدنیة للحفاظ على الدستور" فع الدعوى، ثم تبعھا تشكیلبرقامت منظمات 

  . إلنھاء األزمة السیاسیة صناع القرار الرأي العام للضغط على قوى، وحشد الدعوى القضائیة

مختلف قفزة نوعیة في العمل المشترك بین " المبادرة المدنیة للحفاظ على الدستور"شكلت  .5

 نظمات غیر الحكومیة واالتحادات والنقابات المھنیة من الم على نطاق العراق، المجتمع المدنيمؤسسات

 تجسد نشاطھا .جتماعیةالعالمیة واالكاديمیة وااألشخصیات حشد ھائل من ال و،800التي تجاوز عددھا 

، تحت شعارات وفي الساحات العامة ومكاتبه في المحافظاتعدة اعتصامات أمام مجلس النواب في تنفیذ 

المبادرة "استخدام االعالم بشكل مكثف في حملة المؤتمرات الصحفیة والندوات وكما عقدت . موحدة

وتشكیل ھیأة قانونیة إضافة إلى عقد سلسلة من اللقاءات مع رؤساء الكتل السیاسیة، . "المدنیة

 دد من الشخصیات الالمعة ساھم فیھا ع ودعم موقف المنظمات،استشارية لمتابعة سیر الدعوى القضائیة

غیر إلى تبني عقد حوارات مفتوحة في دفع البرلمانیین كلھا اسھمت ھذه النشاطات . من المختصین

كانت نقلة نوعیة في  في داخل مجلس النواب، استمرت ثالثة اسابیع، و"المبادرة المدنیة"مع رسمیة 

الملف الجلسات نواب حیث ناقشت مع أعضاء مجلس الالتواصل بین ممثلي منظمات المجتمع المدني 

االمني والسیاسي واالقتصادي واالعالمي والتربوي وآلیات الخروج من االزمة السیاسیة الراھنة، وخرجت 

في مجلس  اًحاشدً احتفاال "المبادرة المدنیة" كما نظمت .بتوصیات محددة تقدم إلى أعضاء مجلس النواب

  .الدستورالستفتاء على الخامسة لذكرى الالنواب في 

 ملبیاً لطلب  ،24/10/2010في التاريخي  ھاقراربعد ثالث جلسات للمحكمة االتحادية العلیا، صدر و .6

 باستئناف الجلسة األولى  السنزام رئیسوإل، "الجلسة المفتوحة"بعدم دستورية "  المدنیةالمبادرة"

دورھا  معززاً الثقة ب،جتمع المدنيكبیراً لمنظمات الم القرار نصراً سجل و.لمجلس النواب وانتخاب رئاسته

دفع الكتل  للحملة تأثیر فعال فيكان و.  والدفاع عن المصلحة الوطنیة،في التعبیر عن إرادة المواطنین

ل الوصول إلى حل لألزمة السیاسیة، وأعلن الجمیع واألحزاب السیاسیة لتكثیف حواراتھا من أج

، 2010 تشرين الثاني 11استؤنفت جلسة مجلس النواب في استجابتھم لقرار المحكمة االتحادية العلیا، ف

 رئیس المجلس ونائبیه، ثم تلى ذلك انتخاب رئیس الجمھورية والدعوة لتشكیل الحكومة حیث تم انتخاب

ي، وإلى حد يومنا ھذا لم تكتمل  كانون األول الماض22التي أعلن القسم األكبر منھا في الجديدة، 

 . میة وزراء الداخلیة واألمن والدفاع، لعدم تسالتشكیلة النھائیة للحكومة

 واالستجابة لمعافاة العملیة السیاسیة أداء أجھزة الدولة  ھو السمة الغالبة على والترددال يزال التلكؤ .7

 التي وزاريةالتشكیلة لل تدالل على ذلك من خالل العدد القیاسي ويمكن االس.اآلنیةالحتیاجات المواطنین 

 أجھزة تسییر شؤون المطلوبة لوالخبرة العملیةالكفاءات الحضور النسوي وقدت إلى افت وزارة 42ضمت 

. مصلحة الشعبألطراف السیاسیة على حساب میزانیة الدولة وترضیة ل، واتسمت كونھا حكومة الدولة

التخفیف من  وستراتیجیة ، التنمیة الوطنیةستراتیجیةورغم إقرار الحكومة السابقة في العام الماضي 

وكذا الحال .   إال أنھا ال تزال حبراً على ورق،لمدة خمس سنوات، وسیاسة التشغیل الوطنیة ،لفقرا

اقع النھوض بوبالنسبة لمجالس المحافظات التي مضى على انتخابھا السنتان دون فعل حقیقي في 
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جلى في العديد من زيادة التذمر بین صفوف المواطنین تاألمر الذي أدى إلى  ،الخدمات وبرامج أعادة البناء

احتجاجاً التي اندلعت في صیف العام الماضي التظاھرات في مختلف المحافظات، مثل البصرة والديوانیة 

مع أجھزة  الكھرباء والطاقة وأوضاع السكن المزرية، وتعرضت التظاھرات إلى صدامات  فيعلى النقص الحاد

 .قتیل وجريح عدد من الضحايا بین وسقطجرى فیھا اطالق النار األمن 

، نفذ  األمن واالستخباراتأجھزة أداء  وغیاب الحكومة وضعف ظل استمرار األزمة السیاسیةي وف  .8

خالل السنوات االنتحارية شع الجرائم واحدة من أبالماضي،  تشرين األول من العام 31في  ،االرھابیون

 في داخل  رھینة250ز أكثر من ، باحتجان في كنیسة سیدة النجاة في بغدادالتي طالت المصلیالماضیة، 

صعقت  لقد .أنفسھم  االنتحاريین، ثم تفجیرمنھم 52 واالجھاز على  لمدة تقارب الخمس ساعات،الكنیسة

، وأعداد غیر  عدد المسیحیین المھاجرين إلى الخارجارتفاع، نجم عنھا المجزرة الرأي العام العراقي والدولي

بھذا الخصوص تداعت منظمات المجتمع المدني و. لحماية واألمان طلباً لقلیلة نزحت إلى إقلیم كردستان

، كان األخرىتنظیم فعالیات تضامنیة مع المسیحیین وغیرھم من المكونات إلى " المبادرة المدنیة"في إطار 

ة العام الماضي، في أخر يوم من نھاي" أجراس النجاة"  ثقافیة فنیة باسممن أبرزھا تنظیم جمعیتنا احتفالیة

 مواطناً، فكان 400جمع غفیر تجاوز ، حضرھا  كنیسة سیدة النجاة، ومواساة أھالیھمشھداءیداً لذكرى تخل

تجمعاً تالشت فیه الفوارق الدينیة التي يحاول اإلرھاب غرسھا في ثنايا مجتمعنا العراقي، وامتزجت فیه 

بنا في مواجھة الدموع ومشاعر الحزن والغضب بحس وطني وتضامن إنساني بین مختلف شرائح شع

ندوة حوارية حول حقوق األقلیات الدينیة في داخل مجلس " المبادرة المدنیة"نظمت كما  .اإلرھاب والعنف

محددة، قدمت بشكل مباشر إلى رئیس ، التي خرجت بتوصیات  من ھذا العام كانون الثاني13النواب في 

ون لحظر التمییز لصیاغة مشروع قان" دنیةالمبادرة الم"الجمھورية الذي اثنى علیھا، وأكد دعمه في سعي 

   . ة من جمعیتناجاه ال يزال قائماً بمشاركة فاعلالعمل في ھذا االتو. الديني والطائفي

قوى االرھاب والجريمة انشغال  ، حیث تستغل المحزن ان تتواصل فواجع شعبنا بین الحین واألخرمن     .9

 بدم بارد، كما حدث قبل المروعة لتنفذ جرائمھا ،ذ والمالبالصراع على السلطة والنفوالقیادات السیاسیة 

جرى ، مكررة مجزرة كنیسة سیدة النجاة، حیث صالح الدين اإلرھابي على مبنى محافظة أيام في الھجوم

انتھت العملیة بعد عدة ساعات بتفجیر و، احتجاز عدد كبیر من الموجودين في داخل المبنى أنذاك

كما تواصلت االغتیاالت بكواتم .  وجرح عدد كبیر من الرھائنضحیة 60ل حوالي نتحاريین ألنفسھم ومقتاال

 واألطباء واألكاديمیین والقضاةالعلماء خیرة مثقفي شعبنا، من  لعدد غیر قلیل من  والعبوات الالصقةالصوت

، كان ن وقوى األمنھزة الدولة، وال سیما من العسكريیالعاملین في مختلف أج، وكذلك من واالعالمیین

ومن المؤلم ان . مختص في أمراض السرطانأخر  وطبیب ،أخرھا عمید كلیة الطب في جامعة المستنصرية

  . معظم ھذه الجرائم تغلق ملفاتھا التحقیقیة وتسجل الجريمة ضد مجھول

ة من قبل عدد من مجالس مدنیتجاوزات فاضحة على الحريات الكما شھدنا في العام الماضي  .10

وحرية التعبیر في محاولة للحد من حرية االعالم  ،بالء والبصرة وبابل وواسط وبغداد في كرالمحافظات

االعالمیین بین أوساط شديداً ، مما خلق استیاء التضییق على الفعالیات والنوادي الثقافیة والفنیةو

، دادفي شارع المتنبي في بغالماضي  شباط 4 تظاھرة  عنه، عبرتالمثقفین ومنظمات المجتمع المدنيو

 والمالي،  الفساد السیاسي واإلداريتفشي، و الحريات العامةتوالت التظاھرات احتجاجاً على انتھاكثم 
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العديد من مدنه العراق في  شھدو. الفئات االجتماعیةوسوء الخدمات العامة، واألوضاع المزرية للعديد من 

محاوالت وفشلت ، لوعي المدني وا الوطنیة مفعمة بالروحشباط تظاھرات حاشدة 25يوم في  واقضیته

الحكومة االتحادية ومجالس المحافظات للنیل من المتظاھرين، واتھامھم بتنفیذ اجندات خارجیة، او عالقات 

على رغم فرض حظر التجوال و .بمنظمات متأمرة على العملیة السیاسیة، او بحزب يرفضه العراقیون

حضوراً  في ھذا الیومالسلمیة مظاھرة السجلت  فقد ، واتخاذ اجراءات أمنیة مشددةبغدادفي المركبات 

 من  باصالح النظام السیاسيطالبینم،  ألفاً، وجلّھم من الشباب15ز ال كثیفاً من المواطنین تجاو

القوة من قبل األجھزة األمنیة، التي استخدمت خراطیم ت التظاھرة بوفرق. المحاصصة الطائفیة والحزبیة

 في الشوارع واألزقة، وتم اعتقال ، كما جرى مطاردة الشبابكذلك الرصاص الحيقنابل الصوتیة والمیاه وال

للتھديدات واالعتداء الجسدي والنفسي، كما تحدثوا العديد منھم، وبینھم عدد من االعالمیین الذين تعرضوا 

في البصرة فقد تكرر ذلك ولم يقتصر استخدام اسلوب قمع التظاھرة في بغداد، . به علناً بعد االفراج عنھم

ھا الشباب التي ينظم االسبوعیة  التظاھراتاراستمرأصبح تقلیداً  فقد ومع ذلك،. والكوت واألنباروالموصل 

األحیاء  واتسعت التظاھرات في العديد من ، من خالل شبكات التواصل االجتماعي اإللكترونیةجمعةكل يوم 

  وقلة الرواتب واألجورر والبطالة وسوء الخدماتالفقالفساد و ، احتجاجاً علىالمناطق العشوائیةیة والشعب

السلیمانیة شكل اعتصام مفتوح ساحة السراي في اتخذ االحتجاج الشعبي في  و.وأوضاع المعتقلین

 لمعتصمین ورجال األمن، سقط فیھاعنیفة بین ايشارك فیه اآلالف من المواطنین، جرت خالله مصادمات 

 . جوبھت بالقمع والرصاص واالعتقاالت أخرى تظاھرات صاخبةعدد من الضحايا، كما شھدت مدن كردية

 جُرحوا شخصًا 116 وأن ،االحتجاجات بداية منذ قتلوا شخصا 20ن ع يقل ال ما بأن  وسائل االعالموأفادت

الذكرى السنوية النتخابات العام الماضي في   في"المبادرة المدنیة"ت نظمكما  .النار إطالق عملیات في

في بغداد، وتضمن البیان الذي وزع بالمناسبة جملة من المطالب ظاھرة في ساحة التحرير  أذار ت7يوم 

،  التي اآلنیة  تصب باتجاهتتعلق بالحقوق المدنیة واالقتصادية والثقافیة واالجتماعیة المكفولة دستورياُ

  . الدولة المدنیة الديمقراطیةلبناءمسار الحكم تصحیح 

 ،)البصرة وبابل وواسط ( من مناصبھمثالثة محافظون استقال امي،أمام ھذا الضغط الشعبي المتن .11

وثیقة االصالح  ، من بینھاحزمة من القرارات الحكومیةاصدار بالمتصاص الغضب الشعبي سارعت الحكومة و

شھد مجلس النواب نشاطاً غیر وبرنامج االصالح، لتسريع تنفیذ فترة مائة يوم السیاسي واإلداري محددة 

، وانھمك في 2011 من المیزانیة العامة للعام الغاء المنافع االجتماعیة للرئاسات الثالثبم وقامعھود، 

، وأعلمنا مؤخراً بتبني المجلس قراراً باستضافة الدرجات الخاصةذوي مداوالت لتخفیض سقوف رواتب 

ثف الحراك وتك. حول مسودات القوانین في مناقشات لجانه  كاستشاريینممثلي منظمات المجتمع المدني

وفي تقديم الوعود لمحاربة  ،لدراسة مطالب المعتصمینالسیاسي للمسؤولین في إقلیم كردستان 

ي قامت به منظمات المجتمع والبد من اإلشارة ھنا، إلى النشاط الملحوظ الذ.  وإرساء دولة القانونالفساد

عقد فقد . معھمت والحوارات عقد اللقاءاو  تقديم المذكرات للمسؤولین، في الشارع، وكذلك فيالمدني

احتجاجاً على يوم االعالن عن الحكومة المؤتمر الصحفي لشبكة النساء العراقیات صبیحة في مكتب األمل 

حول اقصاء النساء من التشكیلة الوزارية، ثم المشاركة في الوفد النسائي الذي التقى رئیس البرلمان 

 المبادرة المدنیة في اللقاء مع رئیس الجمھورية ثم مع ضمن وفد" األمل"شارك ممثلو كما  .الموضع ذاته
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 ووزير حقوق اإلنسان ووزير ات المجتمع المدني النیابیةورئیس مجلس النواب ولجنة مؤسسرئیس الوزراء 

 أذار الماضي للمعتقلین من 14في كما قامت الجمعیة برعاية المؤتمر الصحفي  . منظمات المجتمع المدني

 جتماعات اةجمعیاستضافت الو . أثناء االعتقالالذين تحدثوا عن سوء معاملتھم  شباط،شبابمجموعة 

 وتنظیم أنشطتھا وفعالیاتھا المتنوعة في الشوارع واألماكن العامة من اعتصامات "المبادرة المدنیة"

 .ومظاھرات ولقاءات مع السیاسیین

  

   2010تقییم برامج وأنشطة الجمعیة في عام 
  

والفصل األول من  2010رير ملحقاً بالبرامج والمشاريع التي نفذتھا الجمعیة خالل عام مرفقاً مع ھذا التق

 ، التي تمیزت بالتنوع واالستمرارية نسبیاً، وشمولھا مناطق 2010، وفقاً لخطة عمل الجمعیة لعام 2011

  :ويمكن تلخیص أھم نتائجھا كاألتي. متعددة وفئات اجتماعیة واسعة

  

v  الطفل والجندرمحور  

  :القضايا األتیةتركزت حول ،  نشاطات الجمعیة منركباأل زحیالأخذ 

 النوع االجتماعي  القائم على  ضد األطفال والعنفالعنف .1

  بالجندر والعنف ضد المرأةتمكین القضاة والعاملین في سلك القضاء .2

 تمكین المرأة اقتصادياً  .3

  

 القائم على النوع االجتماعي ضد األطفال والعنف العنف  .1

مشروعاً لحماية األطفال من العنف والعنف  2010 طیلة عامونسیف ت الجمعیة، بدعم من الینفذ .1

من خالل نشر ثقافة حقوق االنسان وتطوير الیة المراقبة والرصد  ،القائم على النوع االجتماعي

    80 شملالذي ،  النوع االجتماعي حاالت العنف والعنف المبني على اساسعن التقاريركتابة و

ظات محافالمناطق الحضرية والريفیة في   في، قبل الجامعیةرسة من مختلف المراحل الدراسیةمد

 اً شاب443 وطالبة، وكذلك تدريب اً طالب12612 واً معلم750 ، جرى تدريببغداد والنجف وكربالء وكركوك

والنسوية  یةالمجالس البلدية والمراكز الشبابفي  جلسة نقاشیة 40  بعد التدريب الذين نظمواوشابة

  منھاجضمنت .لف األ عددھم تجاوزمن المواطنینجمھور حضرھا في المنتزھات العامة، والرياضیة و

، التي اثیرت للمرة االولى الغلب ) والعنف ضد المرأة والجندر والطفلحقوق االنسانمفاھیم  (التدريب

 حیث أدت إلى تغییر بعض  وكان لھا األثر البالغ في توعیتھم بابسط حقوقھم،،الفئات المستفیدة

 من ر البعض منھمغیّ كما ،التربوية التي يستخدمھا المعلمون تجاه الطلبةوالممارسات المفاھیم 

 وجرائم التي جمعت من المستفیدين عن مأسيوكشفت القصص  .اسلوب تعاملھم مع عائالتھم

 بعنواندراسة بحثیة   حالیاُاز اإلنج وقید.في البیت والمدرسةومعاناة كبیرة تعرض ويتعرض لھا األطفال 

 استمارة وقصة تسرد حاالت عنف مختلفة ضد 400اكثر من  توثیق المستخلصة من" فضاءات العنف"

 .ظاھرةھذه المكافحة ، مع خالصة لتوصیات بشأن االطفال
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 بناء عالقة تعاون وتواصل مع العديد من إدارات وھدافھا،الترويج ألسمعة الجمعیة و المشروع عززلقد  .2

ابعة مع مديريات التربیة التي تعاونت مع االمل في ترشیح المعلمین وفي متو ،المدارس والمعاھد

عجاب رضا وا ، الذين نالوامدربي الجمعیةكان فرصة حیوية لتطوير مھارات  كما .حضورھم للورش

ع المشروع التعرف عن كثب على واقوفي الوقت نفسه، أتاح لنا  .أيضاًالمستفیدين والیونسیف 

احتیاجاتھا، حیث الحظنا ان العديد منھا تفتقد إلى الشروط الصحیة والتعلیمیة  ویةرساألبنیة المد

 2010في الفصل األخیر من عام وبدعم من منظمة إحسان األمريكیة، قامت الجمعیة ، المالئمة

 ست عالمدرسیة في محافظة النجف، بواقلثالثة من األبنیة بصیانة الحمامات والمرافق الصحیة 

يد من الطلبة رأيھم في االنتقال إلى وأدى تنفیذ المشروع لتغییر العد) ذكورالناث ولال(مدارس ابتدائیة 

أشد الحاجة إلى الحمامات واالمدادات الصحیة الفتیات، ألن طلبة االبتدائیة بمدارس أخرى، خاصة 

 بتوزيع مساعدات متنوعة من یامقتسنى لنا الكما  . بعد ان كانت معدومةالتي توفر الماء الغتسالھم

 .  التي نفذنا فیھا أنشطتنا المدارسنلطلبة األيتام في عدد مالقرطاسیة والمالبس ل

 شراكة مع المساعدات الكنسیة النرويجیة في عقدالجمعیة توقیع أيضاً  مشروعوكان من نتائج ال .3

النوع لعنف المبني على فھم ومنع ا ( حولورش تدريبیة للمعلمین والطلبة، لتنفیذ 2011مطلع عام 

 من المواضیع المھمة عدد في التدريب نوقشحیث ، ذي قارفي محافظتي بغداد و) االجتماعي

حاالت العنف داخل المدارس والمجتمع بصورة عامة، وضع المدارس الحالي، العنف ضد المرأة، (

 والزواج ،قة بین االبناءاالنتھاكات والخروقات لحقوق االنسان، العادات واالعراف االجتماعیة، التفر

 14  من الطلبة في802 و من المعلمین 290تدريب من ال وبلغ عدد المستفیدين ).المبكر للفتیات

كما جرى تنظیم ورش تدريب . بالنسبة لمحافظة ذي قار تركز على قضاء سوق الشیوخ، ةرسمد

حول لمجتمع المدني  شاباً وشابة من الناشطین في منظمات ا20شملت للمدربین في المحافظتین 

المحلیة، وال والمؤسسات من النتائج اإليجابیة للمشروع توثیق صلتنا بالمنظمات . الموضوع ذاته

 . سیما في محافظة ذي قار

الرشاد األسري في األمل لمركز  2010الجمعیة في أيار  إطار مشروع الیونسیف أعاله، افتتحتوفي  .4

 العنف لضحاياالمجانیة والطبیة واالجتماعیة انونیة  القاالستشارات الذي يقوم بتقديم ،النجف

زيادة الوعي القانوني ألفراد األسرة حول حقوقھم وواجباتھم إلى ھدف ، ويالمنزلي والمجتمعي

، والسعي لتغییر ثقافة التمییز على أساس الجنس السائدة الشخصیة واألسرية، وبالذات النساء

 والباحثة االجتماعیة والمحامي ويتعاون مع طبیبتین ويعمل في المركز المستقبلة. في المجتمع

 485   المركزاستقبل ،عاماً كامال وخالل الفترة التي تقارب. التي تستدعي ذلكلغرض عالج الحاالت 

كما عقد . دعوى قضائیة 33، جرى حسم   كان من بینھا حاالت استدعت رفع دعاوى قضائیة،حالة

 وقد دفع ذلك بتبني مجلس  وألیات حماية ضحايا العنف،المرأةالمركز حوارات حول قضايا العنف ضد 

، من الیونیسف للمركز توقف الدعم الماليورغم  . بإنشاء دار إيواء لھؤالء الضحايا قراراًمحافظة النجف

بسبب الثقة التي كسبھا  ،فقد ارتأى مجلس األمناء مواصلة عمل المركز على میزانیة الجمعیة

 مجلس المحافظة ومراكز -  المؤسسات الرسمیة من لدن وكذلك،ن المواطنینالعاملون في المركز م

 . الشرطة والمحاكم ودوائر الصحة والتربیة



  8    تقریر مجلس االمناء–المؤتمر الخامس   2011 نیسان 8
   

 
 

فتح مركزين أتیحت للجمعیة في بداية ھذا العام  ضوء نجاح مركز االرشاد األسري في النجف، وعلى .5

مكانیة الوتتوفر ا. البصرة واآلخر في ، حي أور ببغداد/لالرشاد األسري، في منطقة الشعبأخرين 

وتقوية العمل المشترك مع المنظمات ،  خبراتھموتطوير  قدرات العاملین في ھذه المراكز لبناء

، ذات العالقةالرسمیة  مع الجھات المنظمات غیر الحكومیة تعزيز دور و ،العاملة في ھذا المجال

فیة إدماجھم مع یلضحايا العنف وكاألمنة دور ال وإنشاء األسريإلصدار قانون الحماية من العنف 

 .أسرھم وفي المجتمع

بالتركیز  ،"میزان العدالةجرائم الشرف في "حول مشروعاً بحثیاً في كركوك، نفذ مكتب الجمعیة  .6

العراقي ستخدام األحكام المتعلقة بما يسمى بجرائم الشرف المثبتة في قانون العقوبات على ا

، حصلت في محافظة كركوكمن البحث دراسة أربع حاالت إذ تض. 2010- 2008للفترة الممتدة من 

الجناة أنفسھم،  وأھالیھم و من الناجیات مع الضحايامعتمداً اسلوب المقابلة المنظمة والمفتوحة

 وممثلي سلطةمن الطب العدلي ورجال الدين ورؤساء العشائر صناع القرار والجھات المعنیة مع و

 البحث خلصوقد .  ووجھاء المجتمع، وناشطات نسويات،قانونین بالوأساتذة مختص ،تنفیذ القانون

والشريعة االسالمیة إلى ان القانون العراقي يساير األعراف رغم مخالفتھا لمبادىء حقوق اإلنسان 

 ،إلى جانب المتھموالقضائیة انحیاز من قبل الجھات األمنیة تعاطف ووھناك  .والدستور العراقي

تتدخل بعض األطراف السیاسیة المتنفذة في كما  ، علیھموريةبسبب من سیطرة العقلیة الذك

بدافع " إلى جرائم قتل جرائم القتل العمد سیر بعض بتحوير سلطة القانون، استقاللیة التأثیر على 

 والقضائیة، وكذلك وقدم البحث جملة من التوصیات إلى السلطات التشريعیة والتنفیذبة. "الشرف

المعھد  وساعد.  والمجتمع الدوليمات النسوية العاملة في المحافظةإلى وسائل االعالم والمنظ

 بتدريب فريق العمل ومتابعة كتابة البحث ونشره في كتاب  جامعة ديبول–الدولي لحقوق االنسان 

تحت عنوان   غیر حكومیةعراقیة لمنظمات میدانیة ضمن دراساتباللغات العربیة والكردية واإلنكلیزية، 

كما قام بالترويج  .نظمات غیر الحكومیة الصالح قوانین حقوق اإلنسان في العراقتفعیل دور الم(

كلیات في عقدت ندوات عدة كذلك في مؤتمرين نسائیین عقدا في السلیمانیة، و لبحث فيل

 .السلیمانیةجامعة كويسنجق وجامعة صالح الدين في أربیل وجامعة القانون في 

اً العالمیـة لمناھـضة العنـف القـائم علـى النـوع االجتمـاعي  يومـ16وساھمت الجمعیة في حملة الـ  .7

 تـضمنت 2010ففـي عـام .  كانون األول من كل عـام10 تشرين الثاني ولغاية 25للفترة الممتدة من 

 في مؤسسات تعلیمیة حول مفھوم الجندر والعنف ضـد  تدريبیةورشثالث عقد   في يغدادالنشاطات

 طالبـة 25  وین معھد اعداد المعلم مناً طالب25ان، شارك فیھا ، استغرقت كل واحدة منھا يومالنساء

 طالبـة مـن كلیـة العلـوم للبنـات فـي جامعـة بغـداد مـع عـدد مـن 25 و، من معھـد إعـداد المعلمـات

باإلضافة إلى ورشة عمل لیـوم واحـد لعـضوات المنتـدى . ت لمادة حقوق اإلنسان في الكلیةالمدرسا

مكتب الجمعیة بالتعاون مـع عـدد مـن المنظمـات قامت مديرة ك، وفي كركو. نیةالنسوي في الزعفرا

، سـلم "تجمع ال للعنف ضـد المـرأة"اعتصام أمام مبنى محافظة كركوك، باسم غیر الحكومیة بتنظیم 

 ثم توجھن إلى مكتب البرلمان العراقي  إلى مجلس المحافظة،وفد من المعتصمات نسخة من بیانھن

لقـضاة وعقـد مكتـب األمـل فـي كـربالء حلقـة نقاشـیة . البیانوسلمن نسخة أخرى من في كركوك 
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ــاحثین  مــن القــضاة 9حــضرھا األحــوال الشخــصیة والبحــث االجتمــاعي  ومــدعي عــام باألحــداث وب

 وكثـرة جـرائم ، بـین الـزواج المبكـر وتزايـد حـاالت الطـالق مـن جھـةقةلعالاتناول النقاش اجتماعیین 

ضرورة توفیر الحماية لالحـداث والنـساء  ، منھا توصیاتة عد وخرجت الحلقة ب.االحداث من جھة اخرى

، وعقد ورش عمـل دوريـة المعنفات من اي انتھاك قد يتعرضون له، وفتح دور إيواء لحمايتھم وتأھیلھم

حـول االتفاقیـات الدولیـة الموقـع ) قضاة ، ادعاء عام ، بحث اجتمـاعي (للعاملین في الجھاز القضائي 

بمفھـوم الـزواج واالسـرة مـن الناحیـة الـصحیة والدينیـة مقبلین على الـزواج علیھا العراق، وتوعیة ال

كما عقد مكتب النجـف حلقـة نقاشـیة . ةواج فقط الشباع الحاجات الغريزيواالجتماعیة وان اليكون الز

حـول فیھـا  تركـز النقـاش ،منظمات ووسائل االعالمال من اختصاصین في القانون وممثلي 28حضرھا 

في النجف حضرتھا حـوالي  النساء، إضافة إلى ندوة واسعة في إعدادية المتمیزات ظاھرة العنف ضد

 من الطالبـات والمدرسـات والمـشرفات التربويـات للتعريـف باالثـار الـضارة للـزواج المبكـر والـزواج 160

  . المؤقت

ت متنوعة نشاطالمي في الثامن من أذار بیوم المرأة العاتولي الجمعیة اھتماماً خاصاً باالحتفال ب .8

 في أماكن عدة، مستھدفة بث الوعي بین صفوف الشابات باھمیة المناسبة في تقوم بھا الجمعیة

 نظمت الجمعیة مھرجانات ثقافیة 2011 و2010ففي عامي . الدفاع عن حقوق النساء ومساواتھن

 تنظیم، وكذلك في النجفوأخر في منطقة ريفیة   للبناتفي داخل عدد من المدارس االعدادية

جرى فیه تقديم محاور حول حقوق النساء، ثم رعاية الحكومة المحلیة في كربالء، مھرجان ثقافي ب

جلسة نقاشیة مع كما عقدت . من مختلف االختصاصات والفئات العمريةنساء متمیزات  تكريم جرى

وحلسة  ، إمرأة20 يمكرالذي قام بت ،بمشاركة رئیس مجلس المحافظة مجلس محافظة النجف

 وأخرى في عیادة األمل في أربیل في المنتدى النسوي في الزعفرانیة في بغداد،ألرامل ة لتثقیفی

 . عیادةة للنساء المراجعات للفي العیادة وتوزيع ھدايا عینیحیث جرى فیھا تكريم الطبیبات العامالت 

ق مع مكتب حقو، مثل المشاركة متعددةطوعیة ت مشاركاب يقوم ناشطو الجمعیة في المحافظات  .9

 الجندر والعنف  حولدوائر الحكومیةالكوادر التي ينظمھا ل تثقیفورشات الفي   كربالء اإلنسان في

القائم على النوع االجتماعي، وقد اعتمدت الزمیلة نسرين العمیدي عضوة مجلس األمناء في 

 محمد  وكذلك تشارك الزمیلة سرود.، كمدربة معتمدة من قبلھمالجمعیة، ومديرة مكتبھا في كربالء

 حول فالح مديرة مكتب كركوك كمدربة بورش التوعیة التي ينظمھا مكتب حقوق اإلنسان في كركوك

 .یز على اساس الجندر وحقوق المرأةیالتم قضايا

انضمت الجمعیة في العام الماضي إلى مجموعة ألیة المراقبة وكتابة التقارير حول الخروقات العنیفة  .10

وبرئاسة ، التي تشكلت من قبل بعثة األمم المتحدة المسلحةضد األطفال في مناطق النزاعات 

، وتقديم يقاف العنف، وصیاغة توصیات عملیة الفي تحلیل وضع االطفال العراقیین الیونسیف، تساھم

في مجلس ) موضوع العنف المسلح ضد االطفال(تقرير لمتابعة استنتاجات المجامیع العاملة على 

وشارك خمسة مرشحین من االمل من . 2009 في 1612ألمن المرقم ، استناداً لقرار مجلس ااالمن

 اربیل في منتصف تموز فيالذي عقد  ،بحضور التدريب) كركوك، النجف، كربالء، بغداد(اربع محافظات 

. والتشويه واالعتداءات ضد االطفالحول كیفیة كتابة تقارير االنتھاكات ورصد حاالت القتل ، 2010
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اختطاف وقتل حوادث سبعة عن بعثة األمم المتحدة ل بغداد عدة تقاريرفي  األمل وقدم  ممثل

 17ً طفال تتراوح أعمارھم بین الشھر و22 راح ضحیتھا ، مختلفة من بغدادأنحاءفي وعملیات تفجیر 

   . سنة

  

   بالجندر والعنف ضد المرأةالقضاءتمكین القضاة والعاملین في سلك  .2

حقوق اإلنسان والجندر ، ومفاھیم الالعنف وبناء دولة الحق نشر ثقافة استمراراً لخطة الجمعیة ب .1

 القضاة لتمكین نظمت الجمعیة، وبالتعاون مع مؤسسة ھاينريش بل األلمانیة الورشة الثالثة والقانون،

حول حقوق المرأة والعنف القائم على النوع االجتماعي في بیروت في   سلك القضاءوالعاملین في

سبع محافظات  مشاركاً من 19  األعلى معءالسید رئیس مجلس القضا ، وحضرھا2010شھر أيار 

شباط ھذا العام ورشة حوارية أربیل في كما عقدنا في . ، بما في ذلك من إقلیم كردستانعراقیة

ومتابعة  ،ھممعلوماتجرى فیھا تحديث ،  واالدعاء العام مشاركاً وجلّھم من القضاة25حضرھا  ،تقییمیة

 ھینرش بل االلمانیة، بالتعاون مع مؤسسة" األمل"ن في الدورات التي نظمتھا مدى تفاعل المشاركی

 حقوق االنسان والنوع االجتماعي واالتفاقیات الدولیة، خالل السنوات الثالث الماضیة، مع مفاھیم

ادماج أحكام االتفاقیات والمعاھدات الدولیة في والعنف القائم على النوع االجتماعي، وكیفیة 

التي أجريت على ومقارنة بین قانون األحوال الشخصیة االتحادي والتعديالت ، ت الوطنیةالتشريعا

ومن خالل تبادل التجارب والحوار الغني الذي اتسمت به  .یة إلقلیم كوردستانشخصیقانون األحوال ال

ر الدستو تتعلق بأحكام الھامة جلسات الورشة، اتفق المشاركون في ختامھا على عدد من التوصیات

وكیفیة معالجة بعض المظاھر السلبیة قانون األحوال الشخصیة وقانون العقوبات العراقي العراقي و

 وتعزيز العمل المشترك بین السلطة القضائیة ومنظمات المجتمع ،القوانینفي خرق السائدة 

 تقرير مفصللھم وللجھة المانحة ستقدم التوصیات لمجلس القضاء األعلى، كما سیقدم  .المدني

 .لعملیة التقییم

لتمكین القضاة  ثالث ورش مناطقیة ،2010خالل عام ، نفذت الجمعیةوحول نفس المواضیع أعاله،  .2

ومع .  محافظة14من  مشاركاً 64في بغداد والنجف والبصرة، حضرھا والعاملین في سلك القضاء 

ل شھري كانون ن في أربیل خال ، نظمنا ورشتی2011عقد الشراكة للنصف األول من العام تجديد 

، مدة كل واحدة خمسة أيام،  والعاملین في سلك القضاءلقضاةلتمكین ا ،الثاني وشباط الماضیین

 على نا في تنفیذ المشروعاعتمدلقد . ومن المقرر أن تعقد الورشة األخیرة في نھاية ھذا الشھر

 ،المعرفة التي يمتلكونھالمسنا ان قد مدربینا المحلیین بعد ان كنا نعتمد على الخبرات الخارجیة، و

خالل السنوات السابقة، واكتسابھم مھارة تماسھم مع الواقع ونشاطھم في والخبرة المیدانیة 

     .شكل كفوء التدريب بفي، أصبحوا قادرين ومحترفین التي شاركوا فیھاالتدريب من خالل الدورات 

اھتمام المؤسسات الدولیة، ونحرص برنامج الجمعیة في ھذا المجال قد حظي بال بد من اإلشارة ان  .3

حضر السفیر الھولندي ًوفعال . من جانبنا عند تنفیذه دعوة ممثل منھم لحضور جانب من الفعالیة

جزءً من حضرت ممثلة مكتب حقوق اإلنسان في السفارة البريطانیة  في العام الماضي، وورشة بغداد
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 كما توثقت عالقات التعاون مع .لماضيورشة التقییم التي عقدت في أربیل في شباط ا اجتماعات

 . من خالل الدعوات الموجھة من قبلھم لحضور الفعالیات التي تعقد برعايتھممجلس القضاء األعلى 

  

 ًتمكین المرأة اقتصاديا  .3

نفذنا فقد . محدوداًألسرھن   تأمین دخل ثابت للنساء المعیالتمجالط الجمعیة في ال يزال نشا .1

 الدخل لھذه الشريحة المجتمعیة بدعم من الصلیب األحمر الدولیة، استفادت مشروعاً جديداً لتولید

، ثالث منھن أثبتن نجاحاً في تنفیذ مشروعاتھن وواحدة فشلت بسبب من منه أربعة نساء في بغداد

 من العاملین في الجمعیة، الذين بذلوا 6وللعلم فقد اشترك في ھذا البرنامج . ظروفھا الشخصیة

تدريب النساء و ،في البحث عن الالتي تنطبق علیھن شروط المنحةًووقتاً طويال ة جھوداً متواصل

علماً ان  .، وكذلك في المداوالت المستمرة مع الجھة المانحةفي بیوتھن ومتابعتھن المستفیدات

 .ً الزالت قائمة وتحقق دخال جیداً لصاحباتھا2009معظم المشاريع التي نفذت في النجف خالل العام 

 لیشمل  في ھذا العاملتجديد التعاون في ھذا المجالتم االتفاق مع الصلیب األحمر الدولیة وقد 

  . في بغدادأرملة) 50(

تنقیة بجھازي كتجربة أولى مع منظمة احسان األمريكیة التي زودتنا  ،وكانت لنا تجربة أخرى صغیرة .2

تسكنان في ضواحي النجف، ین أرملتباختیار في أواخر السنة الماضیة قمنا  وبدورنا. BWMالماء 

 اقرب مصدر ماء غیر صافي ويقوم بضخ الماء وتصفیته باالشعة فوق  علىحیث جرى نصب الجھاز

 القريبة باسعار  وتعبئتھا في قناني بالستیكیة لبیعه للمواطنین في المناطقالبنفسجیة مباشرة،

تنعدم فیھا المیاه  المحافظة بعیدة عن مركز  الماء النقي في مناطق  يوفر ھذا المشروع.ةمناسب

فرصة عمل ودخل مادي يعین االرملتین اللتین تم توزيع الجھاز المشروع يوفر ، كما لصالحة للشرب ا

  .لھما

مشروع المرأة الخاص بمشاريع الصغیرة ال امرأة على 25تدريب وقام مكتب الجمعیة في كركوك ب .3

  .برالقیادية لمنظمة میرسي كو

بدأت الجمعیة بتنفیذ مشروع مسح المنظمات العاملة في دعم المراة ، ومع بداية ھذا العام .4

لمدة ستة أشھر،  ، والمنظمات العاملة في مجال حل النزاعات وبناء السالماقتصادياً

لغرض اجراء تقییم  ،ة محافظ15الذي يغطي ،  البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدةبالشراكة مع

تحديد المشاريع و نشطة المشاريع الصغیرة،ا  فينساءالظمات والمنات والعقبات التي تواجه يللتحد

مسح لمبادرات المرأة واندماجھا في صنع السالم ً لتطويرھا وتعمیمھا، فضال عن إجراء الناجحة

على ھیئة   من قبل البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدةاصدار المعلومات وسیتم .وعملیة المصالحة

. ي على صور ولقطات فیديو للمشاريع والمستفیدين منھا يحتوDVD قرص مدمجمنشور معه 

مؤتمر في والمانحین وسیتمخض تحلیل البیانات عن وضع توصیات يتم تقديمھا إلى الحكومة العراقیة 

تجیب واحتیاجات النساء  ذات الصلة بما يسللتأكد من ادراج التوصیات في اطر السیاساتمحلي 

  .منھنوال سیما للفئة الضعیفة بشكل أكبر 
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v  بناء القدرات والتدريبمحور  

 برنامج المرأة والتكنولوجیا  .4

 ملتقى االعالم العراقي .5

 لمنتسبي األملبناء القدرات الذاتیة  .6

 
  برنامج المرأة والتكنولوجیا     .1
 

في ، ً) رجال209 إمرأة و 293( ، بینھم502بلغ مجموع المتخرجین  دورة 39 تم تنفیذ 2010خالل عام  .1

 2009 عن عام الحظ وجود زيادة ي. )بغداد ونینوى وأربیل وكركوك وكربالء والنجف (ست محافظات

وخالل األشھر . وإعادة فتح مركز أربیل النجف، وھي متأتیة من نشاط مركزي كركوك و%135بنسبة 

 42 إمرأة و 50(، منھم 92 دورات بلغ إجمالي المتخرجین منھا 8 نفذت   2011ثالثة المنصرمة من ال

 . مثل االعالم الجديد والمواقع االلكترونیة على البرنامج،تم ادخال مواد تدريبیة جديدةوقد  .ً)الرج

في بغداد في أواسط شھر تشرين األول تم إقامة المؤتمر الوطني للتشبیك واالستدامة للبرنامج  .2

دد من وكانت فرصة ھامة بإشراك جمیع العاملین في البرنامج في عموم العراق، وبحضور ع. 2010

،  التي حققھاقصص النجاحوتأريخ البرنامج عرضاً لتضمن المؤتمر و. الشخصیات األكاديمیة والثقافیة

 مع  بعد انتھاء عقد الشراكة وتطويره، لالستمرار في تنفیذ المشروعوتوصل إلى جملة مقترحات

ر المشروع يتطولت الجدية لتنفیذ المقترحا ونأمل من فريق العمل متابعتھم .المعھد الدولي للتعلیم

 . التمويل الذاتيعلى أساس 

وبدعم من المعھد الدولي للتعلیم نفذت ورشة تدريبیة في بیروت في أواسط أيار من العام المنصرم،  .3

 مدرباً من جمیع مراكز البرنامج، إضافة لمديرة البرنامج ئاال معتصم والمدير المالي 11شارك فیھا 

من قبل شركة نیو ھورايزن 2007   أوفیسيب فیھا على تطبیقاتللجمعیة جمال الجواھري، تم التدر

 .شركاء مايكروسوفتوھم 

، الذي كان يغطي رواتب قبل نھاية العام الماضي انتھى عقد الشراكة مع المعھد الدولي للتعلیم .4

. إدارة البرنامج وأجور عدد من المدربین وورش تدريبھم، وفي بعض األحیان تحديث أجھزة الحاسوب

 أمام تحدي في كیفیة استدامة البرنامج على أساس التمويل الذاتي، بالرغم من ازدياد فرص ونحن

 التي يتلقاھا المستفید واألجور التدريب ونوعیتهالمنافسة من القطاع الخاص، وباعتقادنا ان منھاج 

بألیات الدعاية الزھیدة التي يدفعھا، تؤھل البرنامج للتنافس مع األخرين، ولكننا بحاجة إلى االھتمام 

وير الشراكة مع منظمات ومؤسسات أخرى، تط، واالستخدام األمثل للوقتو والحوافز ، والتسويق 

 بغداد بالتعاون مع مركز الصدرين، وتجربة تدريب تجربة مركزما حصل في العام الماضي، على غرار 

رة لتعلیم اللغة وقبول المتخرجات األوائل في مركز كركوك في دوموظفي دائرة بیطرة دھوك، 

 .وظفیھاتدريب ملوحالیاُ تم االتفاق بین مركزنا في كركوك مع بلدية كركوك   بدون مقابل،اإلنكلیزية

اشاد  التي ،جمعیة االمل  من التجارب الرائدة  وقصص النجاح المنفذة من قبل اعتبرت تجربة  العراق .5

 تشرين الثاني 21 في ويوركفي مدينة نیه السنوي، الذي أقیم حفلفي   المعھد الدولي للتعلیمبھا

 كما .الزمیلة رنا ھاديمن الجمعیة مدراء المشاريع في الدول العربیة، وشاركت  روحضب ، 2010
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 5تعبر عن فخرھم بالتعاون المثمر خالل السنوات االربعة في  من إدارة المعھد  رسائل الشكرتلقیناو

 .مستفیدينلالمئات من اج ونتائجھا الطیبة بتخرمحافظات، 

 

 ملتقى االعالم العراقي .2
  

 )األنترنیوز(ة األمل مع منظمة جمعیمشروع ملتقى االعالم العراقي الذي يقوم على الشراكة بین  .1

 منظمات المجتمعوسائل االعالم والعالقة بین  وتعزيزستھدف بناء ي )أصوات العراق(  واألوربیة

 ضايا االجتماعیة المعقدة التي تواجه البالد، مثل بتطوير قابلیات االعالمیین في تغطیة الق،المدني

 ،لمدافعین عن حقوق اإلنسانا، وحقوق وأنشطة جماعات مثل ةالفساد والشفافیة الحكومی

ن في مجال اإلعالم بحاجة العاملو.  وقضايا البیئةیةالشبابو المنظمات النسائیةأو ، النقابات العمالیةو

 من حیث توفیر معلومات متخصصة لھمع المدني أن يقدمه إلى فھم كیفیة تقییم ما يمكن للمجتم

، فان اآلالف من المتطوعین من جانبھمو. ووجھات نظر غیر رسمیة بشأن مجموعة من القصص

،  الداخلیة لوسائل اإلعالموالعاملین في قطاع المجتمع المدني في العراق بحاجة لفھم الدينامیكیة

 والموارد، من أجل أن تكون قادرة على جذب انتباھھم من وكیف انھا مدفوعة بتحديدات عامل الوقت

 وموضوع ذو صلة ، مؤتمر صحفي ذو توقیت مضبوط اوخالل بیان صحفي مكتوب بشكل جید،

  .باالحداث

 2010  رسمیا في شھر كانون الثاني تنفیذه  بداوقد . تستغرق فترة تنفیذ المشروع ثالث سنوات .2

 . العاملین بالمشروعبالتحضیرات ووضع خطة العمل وتعیین 

ثالث ورش ، الذي تم في أربیل، بتنظیم تركزت بداية تنفیذ المشروع على عملیة تدريب المدربین  .3

 عن المواقع االجتماعیة متقدم تدريب و،)2010حزيران  (التواصلو /بموضوع مھارات االتصالمتعاقبة 

 وقد حققت ھذه التدريبات. ) 2011شباط  (التدريب تصمیم مناھج التدريب وطرق عنو ،)2010اب (

 خالل ومن المؤمل .متخصصین من مناطق جغرافیة متنوعةبناء قدرات لسبعة مدربین  لجمعیة األمل

في التواصل اإللكتروني وتكنولوجیا المعلومات  ان يحصل المدربون على تدريبین إضافیین ھذا العام

 .  يوتقوية االعالم اإللكترونوعن تحديث المواقع اإللكترونیة 

جزء من المشروع، وھو عبارة عن الذي يشكل  الخط الساخن مع بداية ھذا العام ت الجمعیةطلقوا .4

 في قضايا الشأن االجتماعي،  منظمات المجتمع المدنينشاطاتمركز مصغر يتم فیه استقبال 

      . لنشرھا على نطاق واسعوتحويلھا إلى وسائل االعالم 

 موزعین  منظمة30منظمات المجتمع المدني من    عامال في50عمل المشروع، تدريب تتضمن خطة  .5

 وستبدأ المرحلة األولى في .المجاالت المذكورة أعالهيعملون في وعلى مناطق جغرافیة متعددة ، 

أربیل والموصل (في عدد من المدن في نھاية ھذا الشھر حول التواصل واساسیات الصحافة تدريبھم 

  . عقبه المراحل التالیة الحقاً، ثم ت)وكركوك وبغداد وكربالء
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 بناء القدرات الذاتیة لمنتسبي األمل.  3

والمدربات  أصبح للجمعیة عدد من المدربین ،ومن خالل برامج التدريب ، الجمعیة بتطوير قدرات كوادرھاتھتم

شارة إلى تم اإلفي دورات داخل وخارج العراق ، شارك عدد منھم الفترة الماضیةوخالل  ، في مجاالت شتى

  :بعضھا في التقرير 

   
قمة اإلعالم العربي " شارك الزمیالن حیدر فاضل ومحمد حیدر شیرخان في ورشة تدريب حول  •

 . 2010في عمان نظمتھا الیونسكو لمدة يومین في شباط " الجديد للسالم والحوار

لذي نظم من قبل ، ا"تعزيز دور المرأة المستخدمة للتقنیة" ملتقىدي في  رنا ھا الزمیلةشاركت •

شبكة تقنیین عرب وجمعیة تبادل اإلعالم االجتماعي بدعم من مؤسسة ھاينرش بل األلمانیة 

 . 2010وھیفوس الھولندية في لبنان في أيار 

" الصدمات الناتجة عن الحروب"شاركت الزمیلتان زينب الحیالي ورنا ھادي في ورشة تدريب حول  •

 . 2010وع في سرايیفو في أيار اسب لمدة MCC  قبل المنونايت مننظمت

نظمھا مكتب حقوق اإلنسان في يونامي  تدريبیةشاركت الزمیلة نسرين العمیدي في سلسلة ورش  •

لتعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني في كتابة تقارير الظل الخاصة بالتعاون مع جامعة نوتنكھام 

ي الفترة من أيلول لغاية كانون األول   عقدت في اربیل فبالتقرير الدوري الشامل لحقوق اإلنسان

2010 . 

دورة تدريبیة حول الجندر وحقوق االنسان في السويد بدعم من الحیالي في شاركت الزمیلة زينب  •

 .  2010تشرين األول / في أيلول يوما25ً، استغرقت ) SIDA(وكالة التنمیة السويدية 

لشباب والمشاركة ا"تدى حول في من شارك الزمیالن زين العابدين محمد وعاصم الداغستاني •

مركز المعلومات والتأھیل لحقوق االنسان ( لجنة منظمات المجتمع المدني التحضیرية اقامته" الفاعلة

شارك في الورشة أكثر )   ومنظمات اخرى ANNDوشبكة المنظمات العربیة غیر الحكومیة للتنمیة 

 تشرين 22 - 17 . األوسط وشمال أفريقیا ناشط من المجتمع المدني في دول منطقة الشرق100من 

 . 2010  االول

  

v   محور حمالت المدافعة والضغط  

، وحققنا في المشاركة بحمالت المدافعة والضغط في أكثر من مجالتنوع نشاط الجمعیة خالل العام الماضي 

ي تمتین لھذه الحمالت أثر طیب فوكان . في حركة متواصلةفي بعضھا نجاحات مشھودة، وبعضھا األخر 

، ورفع قدراتھا في التأثیر االجتماعي وعلى مستوى الشراكة مع عدد غیر قلیل من المنظمات غیر الحكومیة

  . نشاطاتنا في ھذا المجالنستعرض أدناهو. صنع القرار
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  قانون المنظمات غیر الحكومیة. 1

الماضیة، بإقرار مجلس  یلة السنوات الخمستوج نشاطنا مع العديد من المنظمات غیر الحكومیة ط. 1

، الذي كان 2010 لسنة 12 رقم  المنظمات غیر الحكومیة كانون الثاني الماضي قانون26النواب في 

مع عدد من المنظمات الدولیة التي دعمت المحلیة نفسھا، ولمنظمات  بین امتقدمةثمرة تعاون 

 االمم المتحدة لخدمات مكتبولقانون المنظمات غیر الھادفة للربح، نشاطنا، ومنھا المركز الدولي 

  . ووزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني، ومع لجنة مؤسسات المجتمع المدني النیابیة المشاريع

ضمن إلى حدٍ غیر قلیل حرية تلمعايیر الدولیة، وئي قريبة من اقد جاءت صیغة القانون بشكلھا النھا  ل. 2

 في  المنظماتحقوجیل تسري بدون مدة محددة، فإجازة التس. واستقاللیة المنظمات غیر الحكومیة

حصول المنظمات على التمويل من أي جھة فتح الفروع داخل وخارج العراق بدون موافقة مسبقة،  و

 المنظمات بالتشبیك واقامة عالقات داخلیة أو خارجیة اليحتاج إلى موافقة مسبقة، واالقرار بحق

موافقة مسبقة، وحق األجانب المقیمین في العراق تعاون وشراكة مع منظمات محلیة واجنبیة دون 

، وإلغاء ، وحق المنظمات بتملك االراضي والمباني دون موافقة مسبقةاقامة منظمات خاصة بھمفي 

  . العقوبات الجزائیة على ممثلي المنظمات، واالكتفاء بالغرامات

في التعاون مع دائرة  لعالمیة مع عدد من الجھات المحلیة واوبعد صدور القانون، واصلنا العمل   .3

لم يكن أمر  و. ألیات القانون التي تحدد ،لتعلیماتاصیاغة مسودة على المنظمات غیر الحكومیة 

 2010 في شھر تشرين الثاني التعلیمات التي صدرت من األمانة العامة لمجلس الوزراءف. ًسھال

منظمات من العمل السیاسي، ومنع اوزاً على القانون ذاته، مثل منع التضمنت في بعض بنودھا تج

وغیر أثقل التسجیل بإجراءات معقدة كما . المنظمات من النشاط قبل حصولھا على إجازة التسجیل

أثار ذلك استیاء المنظمات فتوجھت وقد . تعرقل نشاط المنظماتًتستنزف وقتاً طويال واضحة 

" األمل"نحن في ًفمثال  .ل في األمر للتدخبالشكوى أمام اللجنة النیابیة لمؤسسات المجتمع المدني

ومع ذلك نعمل مع المركز  .تجديد التسجیل وفقاً للقانون الجديدلم نتمكن لحد اآلن من الحصول على 

من أجل إقرار استمارة غیر الحكومیة ودائرة المنظمات  لقانون المنظمات غیر الھادفة للربحالدولي 

     .  المنظماتحديثة واضحة وسھلة االستخدام من قبلتسجیل 

  
  في كردستانغیر الحكومیة قانون المنظمات . 2
  

مع عدد من المنظمات المحلیة في اإلقلیم ومع المركز في صیف العام الماضي عملت الجمعیة  .1

وبمشاركة ،  االمم المتحدة لخدمات المشاريعمكتبو لقانون المنظمات غیر الھادفة للربحالدولي 

إصدار قانون المنظمات غیر الحكومیة في إقلیم من أجل رئیس اإلقلیم، بناءة من المستشار القانوني ل

القانون في برلمان إقلیم كردستان، وتنظیم جلسة  واشتركنا في حضور النقاشات حول .كردستان

. )حكومة وبرلمان ومنظمات محلیة ودولیة(في اربیل بمشاركة جمیع األطراف حول القانون حوارية 

 بینھم عضوأطراف فاعلة في العمل المدني  أخرى في لبنان للتشاور مع حضرنا ورشة حواريةكما 

  . وانتھت الورشة بصیاغة مسودة قانون. برلمان ووزير سابق وناشطین مدنیین
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 الذي صادق علیھا بعد اجراء بعض التعديالت  كردستانبرلمانوقد طرحت المسودة للنقاش في  .2

 يقترب أكثر من المعايیر متقدماًمحققاً بذلك انجازاً  في يوم السادس من نیسان الجاري، اإليجابیة

 الحصول على دعم مالي من میزانیة للمنظمات غیر الحكومیة في اإلقلیم الدولیة، حیث يضمن

         . اإلقلیم

    

   تجمع أربعاء الرماد   . 3

: مواطن والدولةاألمن بین ال"الندوة الفكرية الحوارية حول  تنظیمكان للجمعیة دور أساسي في   . 1

في بغداد في التي عقدت  ،تجمع أربعاء الرماد لمنظمات المجتمع المدني، ل"تبادلیة الوظیفة وااللتزام

، شارك فیھا أكثر من ثمانین شخصیة من أجھزة الدولة ومن منظمات المجتمع 2010شھر شباط 

اقشوا ضمن خمسة ، حیث نالمدني والكیانات السیاسیة واكاديمیین متخصصین ووسائل االعالم

، واستراتیجیة األمن أوراق عمل تتعلق باإلرھاب والعنف في التشريعات العراقیة والدولیةمحاور 

، وأمن المواطن في العدالة اإلنتقالیة، ودور اإلعالم في مواجھة العنف والترويج ً)المواطن أوال(الوطني 

تعبئة والمدافعة ضد اإلرھاب والعنف للسلم االجتماعي، ودور منظمات المجتمع المدني في حمالت ال

تكون ورقة عمل محددة توصیات وتوصل الحضور إلى . ونحو حل النزاعات وتعزيز الحوار والوحدة الوطنیة

لمنظمات المجتمع المدني، في مجالي التعبئة الشعبیة والضغط على المؤسسات التشريعیة 

لیة بین ھذه المؤسسات ومنظمات المجتمع والتنفیذية الحالیة والقادمة، وتبنیھا كدلیل شراكة فع

  .المدني لتحقیق األمن والعدالة للعراقیین جمیعاً دون تمییز

  
    مجلس النوابانتخابات   .4
  

 وتم البدء النتخابات،التوعیة بابلد السالم للقیام بحملة وقعت الجمعیة على عقد شراكة مع منظمة  .1

 سبع محافظات نفذت فيالتي   ، 2011 اذار من العام ولغاية بداية 2010بالنشاطات في كانون األول 

مشاركتك في االنتخابات : "شعارتحت  ،)أربیل ودھوك وديالى وكركوك وصالح الدين وبغداد والبصرة(

جمعیة الفردوس العراقیة،  التعاون مع تمو". حق يقرر من ھو االجدر لخدمة مصالح الوطن والمواطنین

في  للنساء والشباب ةورش 50عقد بمنظمـة نسـاء من أجل السـالم ومركزتطوير وتدريب األرامل، و

التوعیة بأھمیة المشاركة في االنتخابات البرلمانیة من خالل االدالء باصواتھم، والتعبیر عن حريتھم 

في اختیار من يمثلھم في البرلمان، وذلك لدعم وتعزيز مبدأ الديمقراطیة والمشاركة في العملیة 

 من 1328( مواطناً 2046بلغ إجمالي الحضور و .ثالثة عروض مسرحیة  إلى تنظیم إضافة،السیاسیة

 . حول االنتخاباتاً إذاعیاًبرنامجأعدت الجمعیة كما ).  من الذكور718اإلناث و 

كما قامت الجمعیة بحملة للتوعیة االنتخابیة في ناحیتي شورش وسنكاو في محافظة السلیمانیة،  .2

 من 549  من الذكور و707( مواطناً 1256أھالي المنطقتین حضرھا  جلسة مفتوحة مع 24ونظمت 

  ).  اإلناث
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حضور عوائل الطلبة للورشة من اجل االستفادة من  ، الورش بعضمن قصص النجاح التي رافقت .3

من يعملون في قطاع البلدية وكان قرارھم عدم المشاركة في ممجموعة   وكذلك حضور،مواضیعھا

 بان االنتخاب اقتنعواالورشة رھم وبعد حضو .تلموا اجور عملھم منذ فترة طويلةاالنتخابات النھم لم يس

كما كان للتوضیحات التي .  المشاركة في االنتخابات يجب أن يمارسه، وقررواكل مواطنلھو حق 

دوراً مشجعاً للمواطنین للمشاركة في ات ألیات االنتخابقانون االنتخابات وقدمت في الورش حول 

 . ويتعملیة التص
عقد لقائین لمرشحین في االنتخابات لعرض البرنامج االنتخابي  في مركز الجمعیة في كربالء تم  .4

من ، كان الحضور يمثلون مختلف الفئات واستفساراتھموالنقاش مع الحضور واالجابة عن اسئلتھم 

   .كادر تعلیميوطلبة وشباب وموظفین ونساء 
   

  للمرأةالرعاية اإلجتماعیة برنامج  .5
  

  عیة للنساء بدون بريطانیا منتدى دعم برنامج الرعاية االجتما–نظمت الجمعیة بالشراكة مع أوكسفام  .1

اعضاء برلمان من  شخصیة 40، وشارك فیه 2010معیل في العراق، الذي عقد في شقالوة في تموز      

،  في الوزاراتاقلیم كوردستان، ومحافظ كربالء سابقا، واعضاء مجالس المحافظات، ومدراء عامین

 الصلیب األحمر الدولیة وناشطین مثليومموظفین في دائرة رعاية المرأة، و، ومختصین في القانون

 وقد ناقشت الورشة على مدار يومین أوضاع النساء بال معیل. في منظمات المجتمع المدني المحلیة

امج الرعاية االجتماعیة؛ ولھن ببرنالعوائق التي تمنع شم و؛من الالتي يفتقدن إلى مصدر دخل ثابت

وتوسیعه وتطوير ھیكلیته؛ وألیات دعم برنامج شبكة الرعاية اإلجتماعیة من حیث مصادر التمويل 

واتفق . خلق شبكة للمعلومات والتنسیق فیما بینھاتعزيز التواصل بین الجھات ذات الصلة بالبرنامج، وو

الق التخصیصات المتوقفة عن الدفع منذ باألسراع بأطالحضور على توصیات عديدة، منھا المطالبة 

صات الموجھة للنساء بال یخصالتحجم لزيادة والضغط على الحكومة والحكومات المحلیة ، 2010بداية 

وزيادة  للمرأة وأطفالھا، ، وكذلك زيادة قیمة المخصصات الشھريةمعیل في المیزانیة العامة للدولة

والتوسع في فتح المراكز بانتظام، للعوائل وتأمین وصولھا مفردات البطاقة التموينیة وتحسین نوعیتھا 

 وتدريب العاملین فیھا على في المحافظات وفي األحیاء الشعبیةالتابعة لدائرة الرعاية االجتماعیة 

منظمات المجتمع وتسھیل عمل ع المستفیدات، برنامج الرعاية االجتماعیة وأسالیب التعامل م

حقات لمخصصات الرعاية المستللنساء المعلومات والبیانات المدني العاملة في مجال جمع 

  . ألجل تحشید العوائل للمطالبة بحقھااالجتماعیة، واستخدام االعالم على نطاق واسع 

أوضاع النساء بدون معیل، على القیام بحملة مدافعة حول مع أوكسفام وبعد الملتقى تم االتفاق .  2

، وحشد الجھود مع مجلس محافظة بغداد وعدد من الوزارات یةبالتعاون مع عدد من المنظمات المحل

وقد جرت . لعقد مؤتمر وطني يسلط الضوء على واقع ھذه الشريحة المعدمة وكیفیة تحسین أوضاعھا

، ولكن بسبب تأخر مع اللجان المعنیة باألمر في مجلس محافظة بغداد لبلورة المقترحإيجابیة لقاءات 

 فقد ،ما تلى ذلك من أوضاع سیاسیة مضطربة مع بدء المظاھرات الشعبیةو ،اعالن الحكومة الجديدة

  .  الحقة إلى فترة عقد المؤتمرأجلنا
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 المحافظةمجلس لجنة العالقات ولجنة المراة في  مع اًجتماععقد مكتب الجمعیة في كربالء ا . 3

س الرعاية مجلس على تمرير ورقة مجلالحث ل ، الماضي في تشرين الثانيومستشارة المحافظ

 ومخاطبة دائرة رعاية المراة لمعرفة نسبة النساء اللواتي لم يستلمن رواتب الرعاية ،االجتماعیة

 نوتصمیم استمارة لمعرفة اعداد االرامل وظروفھ من المعامالت،  نسبة المتراكماھيوم، نھائیا

ن منظمات  عدد ماً مععااجتم  كما عقد مكتب الجمعیة في النجف في نفس الشھر.المعیشیة

أوضاعھن طرح جرى فیه  ،مختصة في شؤون األرامل والمطلقات ال المحلیة والدولیةالمجتمع المدني

الصحیة واالجتماعیة والثقافیة واالقتصادية، ومدى تأثیر العادات والتقالید على تعلیمھن وتحركاتھن 

ة األمیة بین أوساطھن، والقیود التي تفرض علیھا، وحالة الجھل بحقوقھن القانونیة، وارتفاع نسب

 وجرى .ومعاناتھن في استالم الرواتب المخصصة لھن من قبل الرعاية االجتماعیة وشبكة الحماية

، ونبذ التأكید على تشجیع األرامل على إكمال الدراسة مع المساعدة لتوفیر فرص العمل للخريجات

لمنح الصغیرة لتمويل مشروع فكرة السعي خلف المساعدات التي ال تفي بالغرض، من خالل توفیر ا

محدد للمرأة لحفظ كرامتھا واالعتماد على نفسھا في اعالة نفسھا وأسرتھا، وتشجیعھا على 

  .االندماج في الحیاة العامة

وقد بذلت جمعیتنا بالتعاون مع المنظمات األخرى بطرح ھذا الموضوع خالل اعتصامات الصیف الماضي،   .4

  أب،8راقیات أمام مجلس النواب في سوي الذي نظمته شبكة النساء العاالعتصام النوكان من أبرزھا 

 وطرحن بشكل مؤثر معاناتھن أمام وسائل االعالم الذي حضرته جمھرة من النساء المعیالت ألسرھن

قمنا بالتأكید على ھذا الموضوع في كل اللقاءات مع المسؤولین من صناع القرار والجھات كما . 

مع وكاالت األمم المتحدة ، وكذلك )ورية، ورئیس الوزراء ورئیس مجلس النوابرئیس الجمھ (الرسمیة

 اصدار قانون ضرورة باوضاع المرأة، ويتضمن مقترحنا  الخاصةمؤتمراتالوالبنك الدولي في العراق وفي 

ھشة لحماية ھذه الشريحة االجتماعیة المعدمة وغیرھا من الفئات الفقیرة والللضمان االجتماعي 

  . على ذلك الدستور العراقيكما نص

  

                   ّاألمیةمحو .  6

احدى جمعیة األمل بتنظیم   أيلول، قامت8، الذي يصادف يوم األمیّةبمناسبة الیوم العالمي لمحو .  1      

بغداد، أربیل، كركوك، صالح الدين، النجف، ( محافظات ست مختلفة ومتنوعة في ةفعالیعشرة 

خالل شھري أيلول  وجرى تنفیذ الفعالیات. عدد الحضور فیھا الثمانمائة من المواطنین، تجاوز )كربالء

 بالتعاون والتنسیق مع وزارة التربیة، والمنظمات غیر الحكومیة المحلیة، ،2010وتشرين األول 

   . والمجالس البلدية، ومجالس اإلسناد

، األمیّةمرتین في تنفیذ إحتفالیة الیوم العالمي لمحو لقد تعاونت جمعیة األمل العراقیة مع الیونسكو .   2      

اليتوفر فیھا اال العدد القلیل من المدارس، وتعاني من  وإرتأت ھذه السنة أن تختار مناطق قلقة أمنیاً

حول محو الظروف اإلجتماعیة الصعبة، وذلك لكي تكون فرصة لرصد المعوقات والمشاكل واآلراء 

والمقترحات من خالل حوار مفتوح يتسم بالشفافیة ألجل تحقیق أفضل السبل ، وتبادل األفكار األمیّة

 باإلضافة إلى تحديد عدد من التوصیات .التي تضمن إستمرارية الطلبة بالدراسة، ومواصلة التقدم
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  .ورفعت في تقرير مفصل الى الیونسكو.التي قدمھا اھالي الطلبة والمعلمون والمشرفون التربويون

ركز على أھمیة محو ، الذي " في المجتمع وتمكین المرأةاألمیّةمحو "رموضوع اإلحتفاالت وقد تم إختیا

 والمساواة بین الجنسین، كإحدى األولويات اإلستراتیجیة للتنمیة المستدامة على مستوى األمیّة

وإنھا فرصة للمرأة لتعبرعن دورھا وھمومھا وطموحھا في ھذا الحدث الجديد نسبیاً في . العالم

 ومن المھم اإلشارة إلى الفعالیة التي نفذناھا في قضاء سامراء .لمناطق التي تم إختیارھا للتنفیذا

ورئیس لجنة التربیة في مجلس المحافظة ومدير بحضور محافظ صالح الدين وقائمقام مدينة سامراء 

سین في صفوف  من الدار90 القضاء ، إضافة إلى حوالي  فياألمیّةتربیة سامراء ومدراء مراكز محو 

  . المنطقةمحو األمیّة في 

من قبل مديرية تربیة كربالء لتقديم ورقة حول محو   نسرين العمیديت الزمیلةدعیإلى جانب ذلك،  .  3

وشاركت الزمیلة نغم كاظم مديرة مكتب . 2010في الندوة التي عقدتھا خالل شھر نیسان  األمیّة 

 في في أربیلالتي نظمتھا الیونسكو " عیة لمحو األمیّةالتعبئة المجتم"في ورشة تدريب حول النجف 

 التي كما شاركت الزمیلة ھناء أدور في ورشة استراتیجیة محو األمیّة في العراق. العام الماضي

 الیوسكو، وحضرھا مدراء دوائر التربیة ووزارة  بدعم منعقدت في أربیل في شھر شباط الماضي،

    .  ومیةالتخطیط وممثلي المنظمات غیر الحك

   المجتمعات متعددة االعراق الحوار فيتنمیة. 7   

، الذي يمتد لمدة )بعشیقة، تلكیف ، برطلة( سھل نینوىتقوم الجمعیة بتنفیذ ھذا المشروع في منطقة 

، حیث يستھدف التقلیل من العنف وازدياد ، وبدعم من لجنة المینونايت المركزية)2013-2011(سنتین 

وتضمنت بداية  . بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني في منطقة سھل نینوى،تمعفعالیات عناصر المج

 من كل 6(  شخصا 18المشروع عقد لقاءات مع قیادات المجتمع في المناطق الثالثة، يلیھا تدريب 

ة سم خارط، والتدريب الثاني عن الحوار وتحلیل ور عن مھارات الحوار وبناء المجتمع ثالثة تدريباتفي)منطقة

، ھم منظمة ايتاناشركاء األمل في المنطقة و.  ، والثالث عن الحوار ومشاريع لتنمیة المجتمعالنزاعات

الشبكیة في ومنظمة التحرير النموذجیة، ومنظمة المسلة، ورابطة التاخي والتضامن الیزيدية، ومنظمة المرأة 

  . برطلة

  
  
v محور المجال الصحي 
  

  عیادة أربیل .1
  

 بحضور مدير عام صحة 10/5/2010ل المبنى الجديد لعیادة الجمعیة في أربیل بتأريخ أفتتح محافظ أربی. 1

أربیل وممثلي بعض منظمات المجتمع المدني العاملة في اإلقلیم وممثلي وسائل األعالم وبمشاركة 

مع وطبیب لألسنان وطبیب للسونار  عمل فیھا طبیبتان لألمراض النسائیةت و.رئیس الجمعیة ونائبه

    . ر وصیدلیةمختب
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الطبیة   السنة
  النسائیة

طبیب   السونار  المختبر
  األسنان

الطبیب 
  العام

  المجموع  الضمادات

2009  25055  11526  11529  ------------  2450  758  51318  
2010  21982  13359  8491  933  -----------  633  45398  

  96716  1391  2450  933  20020  24939  36937  المجموع
 

عدد  في ملحوطيالحظ إنخفاض ما يقارب السنة من عمل العیادة في موقعھا الجديد، وخالل عمل  .2

 مقارنة بالعام  وفحص السونارعدد المراجعات للطبیبة النسائیة، ويبدو كبیراً في المراجعین للعیادة

بینما حصل ارتفاع نسبي في عدد حاالت الفحص المخبري  .، وافتقدت العیادة وجود طبیب عام2009

تشكل  2009 إلى مراجعي عام 2010 نسبة المجموع اإلجمالي للمراجعین لعام بلغتو. 2009العام عن 

عیادات شعبیة في عدة يعزى ھذا اإلنخفاض لوجود ، بسبب االنتقال إلى الموقع الجديد، كما 8846%

   .منطقة العیادة الجديدة

سعي للتعاقد مع طبیب عام، ودراسة والتطوير أسالیبنا في الدعاية والتسويق على من المھم التأكید  .3

بنشاطات توعیة صحیة في المدارس  فیه كجھاز فحص الصدر للنساء، والقیام فتح قسم مرغوب جدوى

 . القريبة

  

  برنامج الرعاية الطبیة لألطفال ذوي االحتیاجات الخاصة .2

دد األسر اإليطالیة  عإليطالیة يتناقص، بتقلصا... أخذ الدعم الممنوح للبرنامج من قبل منطمة جسر إلى

الذين ال  من األدوية على المستفیدين  العام الماضيفيوجبة واحدة المتبرعة، مما أدى إلى توزيع 

خاصة الستین، والعديد منھم يعیشون في أسر فقیرة تعتمد على ما نقدمه لھم من أدوية يتجاوز عددھم 

كما قمنا بتوزيع وجبة جديدة . ھرمونات البأمراض الثالسیمیا والصرع والسكر وضمور األعصاب واختالل

  . خالل األيام الماضیةعلیھم 

  

    لكشف المبكر لسرطان الثديا.  3

قامت الجمعیة بتنظیم ندوتین للتوعیة حول الكشف المبكر لسرطان الثدي لطالبات معھد اعداد المعلمات 

لطالبات اللواتي توزعن بین وتم توزيع فولدرات وكتیبات على المعلمات وا. 2010في بغداد في نیسان 

  . المراحل الدراسیة المختلفة

  
v اإلنسانیةمحور المساعدات  
  

ھمشة من ضحايا لفئات التقديم المساعدات االنسانیة واالجتماعیة لتحرص الجمعیة على المشاركة ب

 ھذا العام،  والفصل األول من2010وخالل العام . والتشرد  والظلم والعوز والعجز والتھجیر والكوارثالحروب

  :يمكن أن نشیر إلى الفعالیات األتبة

 

أثر كارثة الزلزال الكبرى التي تعرض لھا شعب ھايتي في بداية العام الماضي، وراح ضحیتھا أكثر من  .1

مائتي الف قتیل وعشرات األالف من الجرحى وتشريد األالف من العوائل ، وانھیار البنیة التحتیة للبلد ، 



  21    تقریر مجلس االمناء–المؤتمر الخامس   2011 نیسان 8
   

 
 

يصال المعونات الصحیة والغذائیة العاجلة للناجین، بادرت جمعیة األمل العراقیة مما أدى إلى صعوبة إ

القیادة الدولیة لكتب (بتقديم تبرع رمزي ألطفال ھايتي بمبلغ ألفي دوالر عبر المنظمة العالمیة 

ومقرھا في سويسرا ، التي تمثل شبكة من األفراد في جمیع أنحاء العالم يھتمون  ) -IBBYللشباب 

  . الكتبوثیق الصالت بین األطفال بتو

برعاية جمعیة األمل العراقیة، ودعما ألطفال العراق، اقامت فرقة المقام العراقي مع عازف العود احمد  .2

. في مجمع جنوب لندن الفني على قاعة الملكة الیزابث،، 2010في شھر ايار مختار حفال موسیقیا 

 العراقي يحمل في طیاته األمل في تفعیل عمل الحفل الذي اقیم بمبادرة انسانیة لدعم الطفل

المنظمات العراقیة في الداخل والخارج، التي تسعى لحشد الدعم لنشاطاتھا االنسانیة التي تقدمھا 

االنسان العراقي في بقاع االرض كافة، واسماع صوت االنسانیة لرفع المعاناة التي يعانیھا وللطفل 

الحفل اھتماما كبیراً من العراقیین والعرب المقیمین في لندن، والقى  .المجتمع العراقي بكل فئاته

حیث حضره حشد كبیر من المثقفین واالعالمیین والمتذوقین للنغم االصیل، في مبادرة لدعم اطفال 

العراق، واالستمتاع بانغام العود للعازف احمد مختار وفرقة من العازفین البريطانیین حیث امتزج اللحن 

 .ت الغربیةالعراقي باألال

بتوزيع المساعدات االنسانیة على عوائل ) MCC ( ونايت المركزيةنالماون مع لجنة جمعیة بالتعالقامت    .3

نینوى وربیل اوالسلیمانیة و وكركوكبغداد ( االيتام والعوائل المتعففة في مختلف محافظات العراق 

مواد صحیة ( المساعدات دين من ھذه عدد المستفی وبلغ.) االھوارفي مناطقالبصرة وكربالء والنجف و

 ).6006قرطاسیة و، 1055مالبس اطفال حیدثي الوالدة و، 2278  سريراغطیةو، 1000

على شرائح مختلفة والقرطاسیة  بالتعاون مع ھیئة ال مكتوم الخیرية الكسوة الشتوية والصیفیة وزعت   .4

 140وكان عدد المستفیدين ) نجفبغداد، كركوك، كربالء، ال ( في المحافظاتمن التالمیذ المدارس

  .2010  عائلة من عوائل االيتام  في شھر تموز100 كما جرى توزيع السلة الغذائیة على .مستفیداً

وعوائل   عائلة متعففة250توزيع مواد غذائیة وصحیة على بالتعاون مع الكنیسة االرثودوكسیة جرى    .5

 ،المعامل ر ديالى وخان بني سعد وجسوالكرغولیة و الزعفرانیةبغداد الجديدة و في مناطقتعیلھا ارامل 

 . 2010في حزيران 

ضمن مشروع افطار رمضان  بتوزيع المواد الغذائیة ،الدولیة للصلیب االحمر اللجنة دعم منوقامت االمل ب   .6

 .2010ب  خالل شھر آ في بغدادمتعففة في منطقة التاجي ةئلاعمائة على 

ل بأسعار مدعومة وتوزيعھا على اطفال المرحلة االولى في مدارس جمعیة بشراء ھدايا اطفاالوقامت  .7

  .ًطفال) 500( عدد المستفیدين وصلفي بغداد، ) وحي العامل المعامل والزعفرانیة(مناطق 

 ضمن داقوق وفیلق وبنجا علي وطريق بغدادفي توزيع مساعدات خاصة بالمرأة للمرحلین والمھجريین  .8

 .محافظة كركوك

عیة في النجف، وبالتنسیق مع  مكتب معاون محافظ النجف والمديرية العامة لتربیة قام مكتب الجم .9

في نھاية شھر تشرين الثاني النجف، بتوزيع الھدايا المقدمة من الیونسیف لألطفال في المحافظة، 

ت واحتو. شملت تسع مدارس ومؤسسة تربوية ومنظمتین من منظمات المجتمع المدنيالتي ، 2010
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طفال، لألدارات المدارس، وقرطاسیة إلمتكاملة القرطاسیة ال مجموعة كبیرة من االلعاب وى علالھدايا

 .وصیدلیات، وصابون نظافة، وورق رسم مقوى

  

v نشاطات أخرى 
  

 من قبل لجنة التي تشكلتنجف في شبكة التنسیق الحقلي يشارك ممثلو الجمعیة في كربالء وال .1

لب غأ منظمة من 25ممثلي من بمشاركة  2009 في أب )NCCI(المنظمات غیر الحكومیة في العراق 

حول المباديء االساسیة لعمل المنظمات والقانون الدولي االنساني،الیات جرى تدريبھم ، المحافظات

المدافعة وكتابة المشاريع والعمل ضمن فريق ، ومسح للمنظمات غیر ، وحول المتبعة ورصد الحاجات

مل الشبكة على جمع المعلومات عن االحتیاجات االنسانیة في كل  تع.الحكومیة الفاعلة في المحافظة

محافظة عن طريق التحديث االسبوعي والتقارير القطاعیة كالصحة والتعلیم وغیرھا من القطاعات 

 .األخرى

النجف كمركزي مشاھدة من قبل محاكم األحوال مكتب  الجمعیة في كربالء وكل من مكتباعتمد  .2

 . ین فترة من الوقت مع أوالدھملیقضي األباء المطلقي المحافظتین الشخصیة ف

في ، الذي تضمن إنشاء مركز تدريب متكامل 2010 نیسان وقعت الجمعیة مذكرة تفاھم مع أيركس في .3

، لغرض تدريب و14يسع مجھز باإلنترنیت أربیل  تطوير كوادر الجھاز الحكومي ومنظمات المجتمع  متدرباُ

  . علومات واالتصالالمدني في مجال تكنولوجیا الم

  

v إصدارات ومطبوعات 
  
 : عدة مطبوعات2010أصدرت الجمعیة خالل عام        

 .  2011تقويم  ألف ل20  و2010التقويم السنوي للجمعیة لعام  ألف نسخة من 40 •

 2010قانون المنظمات غیر الحكومیة لعام  نسخة من 8000 •

 .مل العراقیة باللغتین العربیة واألنكلیزيةكتاب وثائق المؤتمر الثالث لجمعیة اال نسخة من 500 •

 "األداء البرلماني للمرأة العراقیة" كتاب  نسخة من 1500 •

  فولدرات مركز األمل لإلرشاد األسري   •

 
v  ةالدولیوجھات الرسمیة الالعالقة مع  

 
لجھات امع عدد من  جیدة  تعاون عالقاتلھا تعزيز تنفیذ برامج الجمعیة خالل الفترة المنصرمة أتاح  .1

 ووزارة التخطیط ووزارة العمل ووزارة التربیةومجلس النواب  ، كمجلس القضاء األعلىالرسمیة

ووزارة الدولة لمنظمات المجتمع المدني ووزارة الدولة ووزارة حقوق اإلنسان  والشؤون االجتماعیة

 :لیات، مثل الوطنیة والفعالجانالوقد جرى تسمیة ممثل عن الجمعیة في عدد من . لشؤون المرأة

عضواً في لجنة الخبراء والباحثین من قبل وزارة التخطیط إلجراء دراسة مسحیة حول واقع المرأة   •

 . العراقیة من مرحلة الطفولة ولغاية مرحلة الشیخوخة
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 . عضواً في اللجنة الوطنیة لوضع األھداف الوطنیة للتنمیة برعاية وزارة التخطیط •

 .ات السكانیة برعاية وزارة التخطیطعضواً في اللجنة الوطنیة للسیاس •

 . برعاية وزارة الدولة لشؤون المرأةاألسريالحماية من العنف عضواُ في لجنة الخبراء لصیاغة قانون  •

للمؤتمر الوزاري رفیع المستوى لجامعة لوزارة العمل والشؤون االجتماعیة وفد العراقي في العضواً  •

 . 2010 في كانون األول الدول العربیة حول حقوق الطفل في المغرب

بدعوة من ھیأة مستشاري رئاسة حضور اجتماعات مناقشة مسودة قانون األحزاب السیاسیة  •

 .مجلس الوزراء

على ، من خالل دعم بعض مشاريع الجمعیة، وتعززت العالقة مع الوكاالت المتخصصة لألمم المتحدة .2

مھم لحمالت المدافعة والضغط التي أو في دعفي برامج الوكاالت القطرية، صعید العمل المشترك 

ھو العمل المشترك المكثف في العام الماضي والنموذج المتمیز . تقوم بھا المنظمات غیر الحكومیة

في حملة قانون المنظمات غیر الحكومیة وبعد صدوره في بداية  UNOPSمع مكتب خدمات المشاريع 

ملة منظمات المجتمع المدني في إقلیم حدعمھم لالماضي في صیاغة تعلیمات القانون، ثم العام 

   .، وتأيیدھم للمبادرة المدنیة للحفاظ على الدستوركردستان لصدور قانون المنظمات غیر الحكومیة

  :، مثلالوكاالت المتخصصة لألمم المتحدةجتماعات شارك ممثلو الجمعیة في عدد من اوقد 

 2010 للعام  للیونیسفلسنويةا عمل البرنامج القطريخطة مراجعة حضور عدة ورش عمل ل •

   .2014- 2011ي للیونیسف القطرعمل البرنامج  خطة مناقشةو

مناطق األطفال في  نتھاكات الخطیرة لحقوقالرصد والتبلیغ عن اال ألیات وحدةاالنضمام إلى  •

  ).الیونیسف/يونامي(إطار بعثة األمم المتحدة في العراق ضمن ) MRM (النزاعات المسلحة

  .لوطنیة المنظمة من الیونسكو لتطوير استراتیجیة محو األمیة في العراقورش العمل ا •

حول استحداث وحدة المرأة في األمم الذي دعت له الیونیفم حضور اللقاء اإلقلیمي التشاوري  •

 .المتحدة

حول ) يونامي(تقديم كلمة باسم منظمات المجتمع المدني في الیوم المفتوح الذي دعت له  •

   .  1325لقرار مجلس األمن الذكرى العاشرة 

 . حضور اجتماعات صندوق السكان لألمم المتحدة لمناقشة استراتیجیة العنف ضد النساء •

  التي قدمتالخارجیة النرويجیةالشؤون  وزارة ًتعاون جديدة مثال معوتأسست للجمعیة عالقات  •

قوق اإلنسان في دعماً إلنشاء مركزي اإلرشاد األسري في بغداد والبصرة، وكذلك مع مكتب ح

 .أسند احدى ورشات تمكین القضاة التي عقدت ھذا العام في أربیل الذي السفارة البريطانیة

بناء جسور ل جرت عدة اجتماعات مع ممثلي البنك الدولي في بغداد وخارج العراق ،إضافة إلى ذلك

  .لدعم أنشطة منظمات المجتمع المدني في العراق

 اختیار سكرتیرة في نھاية العام الماضي جرىفاً على النطاق الدولي، أصبح للجمعیة موقعاً متمیزو .3

االستشارية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقیا  في عضوية اللجنة  الزمیلة ھناء أدورالجمعیة

 اللجنة االستشارية للمكتب اإلقلیمي للمنطقة يةعضوفي لمنظمة مراقبة حقوق اإلنسان، وكذلك 

كما أختیر المدير المالي الزمیل جمال الجواھري  .مع المنفتح الدولیةالعربیة لمؤسسة المجت
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لحملة المدافعة من أجل  ،لقانون المنظمات غیر الھادفة للربحللمركز الدولي  ،كمستشار إقلیمي

 . وستكون له مساھمة مماثلة في مصر. إقرار قانون المنظمات غیر الحكومیة في تونس

 IKV PAXھولنده ن الوثیق للجمعیة مع المنظمات الصديقة في  اإلشارة إلى التعاوومن المھم .4

CHRISTI   وHivos   ولقائھم من خالل الزيارات التي قام بھا ممثلوھا في العام الماضي إلى العراق

مع العديد من المنظمات غیر الحكومیة المحلیة في البصرة والنجف، وكذلك زيارة وفد من الجمعیة 

البد وفي الوقت نفسه . لتي تمت مع المنظمتین والجھات الرسمیة الھولنديةإلى ھولنده واللقاءات ا

من توجیه الشكر للدعم الذي تتلقاه الجمعیة لبرنامجھا في تمكین القضاة من وزارة الخارجیة 

 .الھولندية

 / العراقیة باستضافة اكاديمیة فولكة برنادوت السیاسیةبین القوى السويد/حوار ساندوالمشاركة في  .5

مبادرة منظمات المجتمع المدني  كما شاركنا في . 2010 في حزيران زارة الخارجیة السويديةو

للتحضیر لعقد مؤتمر األمن والتعاون في الشرق األوسط منظمة من قبل األكاديمیة البروتستانیة في 

 .2011 في كانون الثاني ألمانیا/ باد بول

  

v وضع الجمعیة الداخلي 
 

نفذت الجمعیة مبادرة  ،)2011- 2009 ( المؤتمر الثالثمل الجمعبة التي أقرھاالستراتیجبة عاستناداً  .1

فريدة في عمل المنظمات غیر الحكومیة العراقیة، حیث سعت إلى الحصول على دعم لقیام 

مؤسسة متخصصة خارجیة بعملیة تقییم لوضعھا التنظیمي واإلداري وتقديم التوصیات حول آلیة نقله 

  شركةفیكلت ، جرىمن منظمة ھايفوس الھولنديةمشكور دعم وب. إلى وضع مؤسساتي سلیم

اللبنانیة لتنفیذ العملیة التي استغرقت أكثر من ثالثة أشھر، أجرت خاللھا مجموعة من المعرفة تنمیة 

أعضاء الجمعیة والعاملین فیھا والمنظمات والشخصیات القريبة مع  شخصیةالمقابالت وال االستبیانات

 وقامت باإلطالع على وثائق الجمعیة، واختممت العملیة .بعض أعضاء مجلس األمناء  جانب إلى،منھا

، ضمت إلى جانب مجلس األمناء معظم  الماضي شباط11- 10بعقد ورشة عمل في أربیل يومي 

مستوى الحكم، اإلدارة التنفیذية، التخطیط ( ناقشت فیھا مجموعة المحاور العاملین في الجمعیة،

، أعقبھا )یم وتنفیذ المشاريع وتقییمھا، التمويل واإلدارة المالیة، اإلعالم واإلعالناالستراتیجي، تصم

 تقرير سلم للجمعیةمسودة  بعملھاوقدمت الشركة المقیمة نتائج . اجتماع منفرد مع مجلس األمناء

بحضور رئیس الجمعیة نقاشیة مع مدير الشركة في أربیل كما عقدت قبل ايام قالئل جلسة ، مؤخراً

، ومن نعمان منى وعضوي مجلس األمناء ئاال معتصم وجمال الجواھري، في مراجعة لمسودة التقرير

 عن ً منفصالاُ الزمیل رئیس الجمعیة تقريرسیقدمو. قريباًله  الشركة الصیغة النھائیة تزودناالمؤمل ان 

 .ھذا التقرير إلى المؤتمر

لع ھذا العام، حیث عقد ستة اجتماعات، كثف مجلس األمناء اجتماعاته خالل العام الماضي ومط .2

نوقشت في . إضافة إلى المشاورات المكثفة عبر األنترنیت واإلتصاالت الھاتفیة بین أغلب أعضائه

 والمیزانیة التخمینیة 2009، وإقرار التقرير المالي لعام 2010االجتماعات برامج وأنشطة الجمعیة لعام 
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قرار مسودات الوثائق المقدمة  ال6/4/2011س األمناء يوم لمجل، وعقد االجتماع األخیر 2010لعام 

 .  والتحضیرات اللوجستیة لهللمؤتمر

، قرار المؤتمر الرابعخالل الفترة الماضیة بتشكیل المجلس التنفیذي حسب لم ينجح مجلس األمناء  .3

   . سیواصل العمل على تشكیله خالل الفترة القريبةومع ذلك 

يد صاحبه تصمیم شعار جد جھود مركزة لتطوير موقع الجمعیة اإللكتروني بذلت خالل الفترة الماضیة .4

تنتھي العملیة خالل للجمعیة بشكل تطوعي من قبل صديقة مصرية مقیمة في أمريكا، ونأمل أن 

  . األشھر القادمة

  

v  2011توجھات عمل الجمعیة في عام  

تزال تحتفظ بالحیوية في استكمال  ، نرى ان المحاور األساسیة لھا ال 2010في مراجعة لخطة عمل  .1

، والمشاريع المستمرة ، في مجال حمالت المدافعة والضغط2011تنفیذ البرامج الخاصة بھا في عام 

، وتطوير ، وفي مجال مأسسة عمل الجمعیة، وفي اعالم الجمعیةون، وفي التشبیك والتعاللجمعیة

 :من أجل ذلك ال بد من  .االمكانات المالیة للجمعیة

 ستمرار بنشاطات المدافعة والضغط من أجل إنجاز التشريعات المرتبطة بتحسین الوضع االجتماعياال •

القوانین ، وكذلك األسري العنف الحماية منون الضمان االجتماعي وقانون  قانوبالذات للمواطنین،

ظائفیة  ال، وتشكیل المفوضیة العلیا لحقوق اإلنسان بعیداً عن المحاصصةالحريات العامةبالمرتبطة 

 . والقومیة والحزبیة الضیقة، وتحسین ألیات شبكة الحماية االجتماعیة والرعاية االجتماعیة للمرأة

االھتمام و. تطوير خبرات مراكز اإلرشاد األسري وإنشاء مراكز أخرى في محافظتي كركوك وكربالء •

جھود في العمل بین وكذلك تكثیف ال. بتجربة تمكین النساء والشباب لتنفیذ المشاريع الصغیرة

 .  والبناء السلميوالعمل التطوعيوالحوار والجندر في قضايا حقوق اإلنسان الشباب واألحداث 

وضع خطة عمل بسقوف زمنیة لتجاوز نقاط الضعف في عمل الجمعیة التي شخصتھا عملیة التقییم  •

 . السادس للجمعیةتقدم نتائجھا للمؤتمرس وتنفیذ الخطوات الالزمة للبناء المؤسساتي للجمعیة

، 2011، ھناك عدد من المشاريع التي تم االتفاق على انجازھا خالل عام يضاف إلى ماذكر أعاله .2

إلى السعي للحصول على مشاريع  إضافة .وفي الملحق مع التقرير جدول بتفاصیل ھذه المشاريع

 . جديدة تتالءم مع خطة عمل الجمعیة
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