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Iraqi Al-Amal Association                    
  من أجــل خـیـر اإلنســــان
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  ٢٠٠٩جمعیة األمل العراقیة لعام تقریر مجلس أمناء 
    ٢٠١٠كانون الثاني  ٨للجمعیة في المقدم إلى المؤتمر الرابع 

  
 الوضع العام 
  

االنتخابیة لمجالس المحافظات، التي استغرق  بالحملةبأجواء ساخنة  ٢٠٠٩تمیزت بدایة عام  .١
ً في راي الناخب العالن عن نتائجھا فترة غیر قلیلةاال ، راقي تجاه القوائم السیاسیةع، نجم عنھا تحوال

ضمن  ٢٠٠٨یلول مقارباً لتوقعات الجمعیة التي ظھرت في االستطالع المیداني الذي قمنا بھ خالل ا
، وحققت الكبیرة في العدید من المحافظات ، حیث ھبطت نسبة فوز األحزابمشروع إفطار رمضان

ً كبیراً قائمة ا دث في ة المنفردة على جمیع القوائم كما ح، كما تقدمت القائمئتالف دولة القانون فوزا
 ً ، رغم حملة المدافعة الكوتا النسائیة في خمس محافظات ، لم تتحقق نسبةكربالء. وكما توقعنا أیضا

والضغط التي خاضتھا الحركة النسائیة ومنظمات المجتمع المدني والمرشحات أنفسھن، باصرار 
بالمائة في  ٢٥قانون االنتخابات لم یثبت بوضوح نسبة المفوضیة المستقلة لالنتخابات على رایھا بأن 

 نصوصھ في كل محافظة.
 
ً في النصف األول من العام الجاري استتباب .٢ ، األمن في بغداد وعموم المحافظات وبدا واضحا

، واسترداد المدن ات الثقافیة والفنیة واالجتماعیةترافقت مع اقامة العدید من الفعالیات والمھرجان
وتنظیم  ،الت األعراس في الشوارع والنوادي، تمثل في احتفابعضاً من رونقھا المدنيالعراقیة 

المھرجان المسرحي عصر كل یوم على مدى اسبوع كامل في بغداد في نھایة أذار الماضي ، وعروض 
ً واسعاً من  مسرحیة في العدید من مدن الجنوب والوسط ، وإقامة حفالت غنائیة جدیدة جذبت جمھورا

ب. كما انتشرت االحتفاالت بیوم المرأة العالمي في أذار في داخل الدوائر الرسمیة وخارجھا. الشبا
ووسط ھذا التفاؤل في تحسن الوضع األمني ، بدأت األوساط الحكومیة واألمنیة باتخاذ بعض االجراءات 

والمحالت للتخفیف من تشدید السیطرات ورفع الحواجز والجدران الكونكریتیة في عدد من الشوارع 
 السكنیة.

  
ً في یوم األربعاء الدامي في  .٣ ً شدیدا أب الماضي  ١٩لكن التوقعات المتفائلة اھتزت اھتزازا

بالتفجیرات االجرامیة في بغداد التي طالت وزارتي الخارجیة والمالیة ، وراح ضحیتھا أكثر من مائة 
كنیة والبنى التحتیة القریبة من شھید والمئات من الجرحى وتدمیر ھائل لمبنى الوزارتین والدور الس

حكومیة  مؤسساتالتي استھدفت  ٨/١٢و  ٢٥/١٠مواقع التفجیرات. وتكررت العملیات االرھابیة في 
ومدنیة في مناطق متفرقة من بغداد بالمتفجرات مخلفة أعداد كبیرة من القتلى والجرحى والمعوقین ، 

أخرى من العراق إلى سلسلة تفجیرات مرّوعة الكبیرین . كما تعرضت مناطق  إضافة للدمار والخراب



 
٢

. ونشطت عملیات إصابات ھائلة بین المدنیین وقوع تسببت في  بابل ونینوى وكركوكدیالى وفي 
 االغتیاالت واالعتداءات على عناصر مدنیة وحكومیة في أجھزة الدفاع والشرطة وقوات الصحوة. 

  
نظمات المجتمع المدني مبادرتھا الوطنیة في ، أطلقت عدد من موأزاء التدھور في الوضع األمني .٤

، معبرة بداللة اطنین في الحیاة واألمن اإلنسانياعالن تأسیس تجمع أربعاء الرماد للدفاع عن حق المو
رمزیة باطالق صفارات اإلنذار لوقف نزیف الدم العراقي، محذرین من عدم التھاون أو التقلیل من بأس 

زة األمنیة التي یدب فیھا ، وتغلغلھم في داخل األجھیة وإقلیمیةمن قوى داخل المجرمین المسندین
، مستغلین في الوقت نفسھ قصر النظر السیاسي واألمني لدى المعنیین في السلطة ، بغیاب الفساد

استراتیجیات امنیة وطنیة، وضعف األجھزة األمنیة وعدم التنسیق فیما بینھا، وغیاب الثقة بین صناع 
حدة الصراعات الضیقة فیما بینھم في مرحلة التحضیر لالنتخابات القادمة من أجل القرار ، وازدیاد 

 السلطة والجاه والمال .
  
وكان للجمعیة دور بارز في اطالق ھذه المبادرة وفي استضافة االجتماعات وتنظیم أنشطة التجمع  .٥

. ءات مع السیاسیینومظاھرات ولقا وفعالیاتھ المتنوعة في الشوارع واألماكن العامة من اعتصامات
ً إلى فعالیات المنظمات غیر و بالرغم من محدودیة تأثیر ھذه النشاطات، إال أنھا اضافت لوناً جدیدا

، وفي قضیة جوھریة تمس ضمان حیاة المواطنین یة بالتحرك وسط الناس وفي الشارعالحكوم
ة لمواصلة التحرك نحو وقد عززت المبادرة رؤیة موحدة بین عدد من المنظمات الفاعلواستقرارھم. 

ات حقوق اإلنسان والحریات تضافر الجھود الشعبیة والرسمیة للتصدي لألرھاب والفساد وانتھاك
یمكن االستشھاد ھنا بالمذكرة استنھاض مشاركة المواطنین أیضاً في ھذا االتجاه. ، إلى جانب العامة

اقف واضحة النواب مبینة مو إلى مجلس ١٤/١٠التي قدمتھا مجموعة المنظمات غیر الحكومیة في 
، ومواصلة التنسیق حول مقترح قانون منظمات المجتمع المدني والتعاون مع بشأن قانون االنتخابات

لجنة مؤسسات المجتمع المدني في مجلس النواب لتشذیبھ وطرح صیغة أفضل لمناقشتھ خالل األسابیع 
، فیما یخص اختیار العناصر حقوق اإلنسانلمفوضیة المستقلة لالقادمة، وتوحید المواقف حول تشكیل ا

 الكفوءة والنزیھة والمستقلة ضمن مجلس المفوضین.
  
ویبدو ان ھشاشة الوضع األمني ستظل قائمة كلما اقتربنا من موعد االنتخابات العامة، بزیادة حدة  .٦

لیة السیاسیة، التنافس بین الكیاتات واألحزاب السیاسیة، وتنامي نشاط قوى النظام البائد لزعزعة العم
لة والفرات ومصادر ، سواء بتقلیص حصة العراق من میاه دجبالتدخالت اإلقلیمیة لدول الجوارمقرونة 

 . المیاه األخرى، وباحتالل بئر فكة النفطي
  
ومن أجل دعم عملیة بناء الدیمقراطیة في العراق البد من تفعیل مبادرات التشبیك بین منظمات  .٧

تراتیجیة نحو بناء دولة وطنیة مدنیة، تستند إلى مبدأ المواطنة والمساواة في برؤیة اسالمجتمع المدني 
، وتعزز التعددیة السیاسیة في المجتمع وفي لفرص لجمیع المواطنین بدون تمییزالحقوق وتكافؤ ا

السلطة، ووالدة حركات وأحزاب سیاسیة برؤى وطنیة نزیھة، بعیدة عن التكتالت الطائفیة والقومیة 
، وتفسح المجال الرھاب والعنف والفساد والمفسدینح الحزبیة الضیقة، تتصدى لكل اشكال اوالمصال



 
٣

للشباب بالمشاركة الفاعلة في الحیاة السیاسیة كمرشحین ومنتخبین، وتعزز من مساھمة النساء في 
 مواقع صنع القرار وفي قاعدة وقیادة األحزاب السیاسیة. 

 
 ٢٠٠٩ تقییم برامج وأنشطة الجمعیة في عام   

  
ً بالبرامج والمشاریع ال .٨ ً ، و٢٠٠٩تي نفذتھا الجمعیة خالل عام مرفقاً مع ھذا التقریر ملحقا فقا

، التي تمیزت بالتنوع واالستمراریة نسبیاً، وشمولھا مناطق متعددة ٢٠٠٩لخطة عمل الجمعیة لعام 
 وفئات اجتماعیة واسعة. ویمكن تلخیص أھم نتائجھا كاألتي:

  
، الذي نفذ في احدى  ناخبین وتمكین المرشحات في انتخابات مجالس المحافظاتبرنامج توعیة ال .٩

عشرة محافظة ، أتاح للجمعیة عالقات واسعة في العدید من المحافظات ، وخاصة مع عضوات مجالس 
المحافظات المنتخبات، والتواصل معھن واشراكھن في أنشطة وفعالیات الجمعیة والحركة النسائیة. 

 ة ھنا ان مؤتمر شبكة النساء العراقیات الذي عقد في كانون األول الماضي حضرتھ عشرةویمكن اإلشار
 . من عضوات المجالس من ست محافظات

  
، بالتعاون مع أؤكسفام البریطانیة ، التي نفذتھا الجمعیة ٢٠٠٩في أذار  اطالق الدراسة المیدانیة .١٠

ط العالمیة والمحلیة بالتركیز على واقع ، كان لھا صدى طیب بین األوسا تحت عنوان "بكلماتھا..."
 النساء العراقیات في ظل األزمات اإلنسانیة واحتیاجاتھن.

  
ً لتولید الدخل لعشرة من األرامل والمطلقات في  ٢٠٠٣نفذت الجمعیة ألول مرة بعد  .١١ مشروعا

ة التي لصلیب األحمر. ورغم صغر حجم المشاریع الفردیل الدولیة اللجنة بتمویل من محافظة النجف
جرى دعمھا، وتولت الجمعیة اإلشراف ومتابعة عملیة التنفیذ ودراسة جدوى المشاریع التي تنوعت 

، وصالون حالقة وورشة خیاطة، لكنھا صغیراستنساخ بین فتح دكان بقالة، وتربیة الحیوانات، ومكتب 
ً إلمكانیة نجاح المشاریع الصغیرة وحماس النساء أنفسھن وحرصھن عل ى تطویر قدراتھن كانت مؤشرا

، األمر الذي شّجع الصلیب األحمر لتنفیذ مجموعات أخرى من ھذه المشاریع ودیمومتھإلنجاح عملھن 
 في النجف وفي محافظات أخرى.

  
ً غیر قلیل في نشاطات الجمعیة على مدى عام  محور حقوق المرأة والعنف ضد المرأةأخذ   .١٢ حیزا

 :بل شملت، ي لم تقتصر على توعیة النساء، الت ٢٠٠٩
ً قاضی ١٢ل ورشة تدریبیة في بیروت  -  ، وبرئاسة األحوال الشخصیة من سبع محافظات من قضاة ا

لشیوخ العشائر  وورش عمل محلیةرئیس مجلس القضاء األعلى، وحضور رئیس مفوضیة النزاھة،  
من وضباط الشرطة وطلبة الجامعات والمعاھد ومنظمات المجتمع المدني ونساء في عدد  والمحامین

المناطق الشعبیة والریفیة عقدت في محافظات (بغداد والبصرة وبابل وكربالء والنجف وصالح الدین 
 وكركوك). 



 
٤

اختیار مكتب كربالء ، انعكست في مع مجلس القضاء األعلى والمحاكم وأصبح للجمعیة عالقة متمیزة - 
تدریبیة مناطقیة لقضاة ، وفي الموافقة على عقد ورشات المطلقین كمركز مشاھدة األطفال ألبائھم
 الدعاوىبعض القضاة باالستناد إلى اتفاقیة (سیداو) في قرارات  قیاماألحوال الشخصیة. فضالً عن 

دعوى  )٤٠(. إضافة إلى ذلك، ترافعت الجمعیة في المحاكم بشكل مجاني في أكثر من لصالح المدعیة
قضیة لصالح المشتكیة من  )٢٤(ھا قضائیة غالبیتھا في محاكم األحوال الشخصیة في بغداد حسم من

 ضحایا العنف. 
، في كربالء وبابل والبصرة ومیسان أما بالنسبة لورشات العمل مع شیوخ العشائر التي عقدت - 

، عالقة العشیرة بالدولة، فقد تطرقت مواضیع النقاش معھم حول وتجاوز عددھم الخمسین شخصیة
، وتعدد الزواج المبكر ،د المرأة، عالقة العرف بالدیناالدیان للعنف والعنف ض ، نظرةأة والعشیرةالمر

ة عھد تتضمن اعتماد حقوق االنسان، بالتوقیع على وثیق وكانت تجربة ھامة في نتیجتھا الزوجات.
  .واحترام كرامة المرأة، ودعم دولة الحق والقانون

ن ومختصین أخرین معظمھم من المحامین وطالب الدی) ١٢٣بادر الزمالء بجمع تواقیع (وفي النجف  - 
 من الدستور المتعلقة بقضایا األحوال الشخصیة. ٤١على مذكرة تطالب بإلغاء المادة 

 
ً  ١٦حملة ال إلى جانب ذلك، تشاركت األمل مع ثالث منظمات أخریات في اطالق بیان  .١٣ یوما

ني ولغایة تشرین الثا ٢٥بدعم من صندوق األمم المتحدة للسكان للفترة من  لمناھضة العنف ضد المرأة
ین تلفزیونیة على مدى ، قامت الجمعیة بانتاج اعالن تلفزیوني عرض في قنات ٢٠٠٩كانون األول  ١٠

ً (العنف ضد المرأة امتھان لكرامة  ةمحافظ )١١(الفتة في  )٨٢(، ونشر أربعة ایام تحمل شعارا
، الذي لفت العراقیاتقاد مؤتمر شبكة النساء اإلنسان)، وتنظیم معرض (الشاھدة الصامتة) أثناء انع

االنتباه إلى الطریقة المؤثرة في عرض العشرات من المجسمات ألشكال سیدات وفتیات مع شھاداتھن 
 عن الصور البشعة من العنف الذي تعرضن لھ.

  
بمحور نشر ثقافة السالم من خالل مبادىء ، مام واضح في برنامج العام الماضيوكان ھناك اھت  .١٤

عالیات في محافظات بغداد ف، حیث تركزت الالنزاعات وال سیما بین الشباب حقوق اإلنسان وتعلیم حل
، تنوعت بین ورش واألنبار وكربالء والنجف والبصرةوأربیل والسلیمانیة وكركوك وصالح الدین 

تدریبیة في بناء القدرات وجلسات نقاشیة عامة وزیارات تطبیقیة میدانیة لعدد من المؤسسات مثل دار 
، في كربالء ومعھد ذوي االحتیاجات الخاصفي بغداد،  تشفى األطفال ألمراض السرطانالمسنین ومس

رجانات ، ومھفي السلیمانیة قلعة دزهفي احدى مدارس حول حل النزاعات معلمین والقیام بتدریب 
مدرسة  )٦٠(، شملت بشكل خاص المدارس والمعاھد حیث تجاوز عددھا وأنشطة ثقافیة وفنیة أخرى

، شارك فیھ أكثر نشاط ثقافي وفني في المدارس )٢٣٠( ورشة تدریبیة وأكثر من )١١٦( أقیمت فیھا
ورش التدریب طالب وطالبة. وتضمن تقریر تقییم النشاطات التي جرت في المدارس ان  )٥٥٠٠(من 

والتفاعل مع باستخدام أسلوب المشاركة والحوار ، حدیثة في طرق التعلیمأضافت للمعلمین مھارات 
 بعدم قبولھمن أصبحوا یدركون اھمیة حقوق االنسان وتطبیقھا، والطلبة المشارك ، كما انالطلبة

ھم بكل صراحة. وكذلك جرى تنفیذ العدید من ءھم یعترضون ویبدون ارابالتمییز او سوء المعاملة، و



 
٥

وعنھ ، مثل راوة السالم والدیمقراطیة في األقضیة النشاطات حول حقوق اإلنسان وحل النزاعات وبناء
 ، وفي بنصالوه ودارا تو وبحركة في أربیل.ر وقلعة دزه وشورش في السلیمانیةفي األنبا

 
نظمت الجمعیة دورة تدریبیة في اسبانیا ، حیث  الدورات التدریبیةوجرى المشاركة في عدد من  .١٥

اشطا ن ١٢شارك فیھا ، وبالتعاون مع مركز تولیدو للسالم، الجندر ومبادرات السالم والمصالحةحول 
، وھي امتداد لورشة سابقة تم تنظیمھا في یر الدولة  لشؤون المجتمع المدنيمدنیا واعالمیا، بینھم وز

دورة تدریبیة ثانیة للمدربین في بیروت ولمدة  )NCCI ( كما نظمنا وبالشراكة مع . ٢٠٠٧سنة 
، وھي ناشطا ١٦شارك فیھا ، النزاعات والتفاوض وبناء الفریق حول حل، ٢٠٠٩اسبوع  في اذار 

للمدربین دورتین  المشاركة فيوجرى  .٢٠٠٨التي عقدت في تشرین الثاني  استكمال للورشة االولى
من عشر محامین  ٢٠٠٩شارك في األولى التي عقدت في أذار ، حول اتفاقیة (سیداو)في بیروت 

محامیة فیھا  التي عقدت في كانون األول الماضي شاركت، وفي الثانیة الجمعیة ومن منظمات صدیقة
     .  من األمل وناشطة

  
، تكلیفنا من قبل الیونسكو لتنفیذ مجال الدراساتومما تمیز بھ نشاط األمل في العام الماضي في  .١٦

 )١٣(استمارة في  )٣٢٧٠(، شمل توزیع بحث میداني حول األمّیة والتعلیم غیر الرسمي في العراق
في دمشق في تشرین  عقدالذي اع اإلقلیمي للیونسكو ، وقدم التقریر األولي للبحث في االجتممحافظة

دراسة أخرى حول أداء ، ومن المؤمل أن یأخذ طریقھ للنشر خالل ھذا العام. كما انھینا الثاني الماضي
، سینتھي اعدادھا ؤتمر شبكة النساء العراقیاتقدم التقریر األولي لھا في م البرلمانیة العراقیة

رشحات حول دوافع ترشیح الم، جاھزة للنشروھناك دراسة  وطباعتھا خالل شھر شباط المقبل.
 .نشاطنا في برنامج تمكین المرشحات في العام الماضي، تمثل جزء من النتخابات مجالس المحافظات

  
 
  

، تم یب من إدارة البرنامجة بسمة الخط، بعد انسحاب الزمیللبرنامج المرأة والتكنولوجیاوبالنسبة   .١٧
مھا في بدایة ، التي باشرت باستالم مھاھا من قبل المركز الدولي للتعلیمتعیین الزمیلة ئاال معتصم بدل

، كما قمنا من فتح مركز للبرنامج في كركوك ٢٠٠٩. وتمكنا في بدایة شباط تشرین األول الماضي
وب في األول من أب الماضي في قصبة تللسقف بمساعدة تجمع إیتانا النسوي بفتح مركز لتعلیم الحاس

ً ب  حاسوب مع الملحقات األخرى. وأدخلت مواد جدیدة حیویة للتدریب  )١٦(في سھل نینوى، مجھزا
. وقد اصبح عدد المراكز التابعة لھذا البرنامج دارة المشاریع الصغیرة والمدوناتتخص تاسیس وإ

) دورة تخرج  ٣١أنجزت تنظیم (، التي والنجف اد وكركوك ونینوى وكربالءخمسة موزعة على بغد
كما جرى تدریب مدربین جدد ) شاباً. ١٣٣) شابة و ( ٢٤٠، بینھم ( ) ٣٧٣منھا ما مجموعھ (

 وتطویر كفاءة المدربین األسبقین في أكثر من ورشة في داخل العراق وخارجھ. 
  

لعیادات المؤقتة التي من مشروع ا ٢٠٠٩، وبعد االنتھاء في شھر شباط  وفي المجال الصحي .١٨
، بلغ عدد المستفیدین الكلي من خدمات ركوك وصالح الدین والنجف وكربالءتفذت في بغداد وك



 
٦

ً. وتأخر افتتاح مبنى العیادة الجدید في أربیل ألسباب تتعلق بالصیانة ٤١٦٠٢العیادات ( ) مواطنا
ولى اتفاقھ معنا باعادة نقل العیادة . كما نقض مؤجر مبنى العیادة األالكھربائیةواستكمال نصب المحولة 

ر مریع في عدد المراجعین أدى إلى تدھو، األمر الذي األول بعد استكمال البناء الجدیدإلى مقرھا 
بدون شھر  )٤٧٨٥٣( ٢٠٠٩خدمات عیادة أربیل في عام فقد بلغ عدد المستفیدین الكلي من ، للعیادة

انخفض إلى مستوى ، نرى ان العدد قد ع السنین السابقةرنا ھذا الرقم م. وإذا ما قا٢٠٠٩كانون األول 
، وقیاساً للعام السابق )54735( ، التي بلغ فیھا عدد المستفیدین من خدمات العیادة٢٠٠٥ما قبل عام 

في ونقالً عن الزمالء ). 91367حیث كان العدد االجمالي ( بالمائة ) ٦٠( تقاربفإن نسبة االنخفاض 
قد أثر على عمل عیادتنا التي كانت عات طبیة في عدد من األحیاء الشعبیة أربیل ان ظاھرة فتح مجم

یتوجب علینا مما  تستقبل المواطنین من مختلف األحیاء والمجمعات السكنیة في أربیل وحتى ضواحیھا،
نقل العیادة األولى إلى مبنى الجمعیة على أن یتم ة تقییم لخطة عملنا بشأن العیادة، باالكتفاء بإعاد

، على مراجعة العیادة لسنین طویلةلتدریج خالل فترة الربیع، كي ال نفقد المراجعین الذین اعتادوا با
والسعي لوضع خطة دعایة بین أھالي المنطقة ، د مع أطباء وطبیبات بتجربة ناجحةوالعمل على التعاق

 . الجدیدة
   

ت (بغداد ونینوى في ست محافظا نشاطات للتوعیة بالكشف المبكر عن سرطان الثديونفذت  .١٩
) غالبیتھن من النساء وال سیما في ٧٤٠وصالح الدین وبابل النجف والدیوانیة) حضرھا أكثر من ( 

الریف . كما جرى خالل العام الماضي توزیع وجبتین من األدویة للمستفیدین من مشروع برنامج 
ُ بحدود  ).٥٥( الرعایة الصحیة لذوي األحتیاجات الخاصة الذین یبلغ عددھم حالیا

  
 )٩(، بإرسال في نھایة شھر كانون األول الماضيوالنشاط الجدید الممیز للجمعیة تم انجازه  .٢٠

، حیث أمضوا اسبوعین كاملین في مخیم شتوي لألطفال في سلوفاكیاأطفال مع ثالثة مرافقین إلى 
لیھم في فترة ضیافة مؤسسة قطاع خاص سلوفاكیة. وأغلب ھؤالء األطفال قد فقدوا أبائھم وعدد من أھا

. واحدى الفتیات في المجموعة وا بأنفسھم مأسي التشرید والنزوحوشھد ٢٠٠٦العنف الطائفي في 
ستبقى ھذه و ضریرة أجریت لھا فحوصات طبیة تبین من نتائجھا أنھا بحاجة إلى عملیة زرع قرنیة.

 ھالیھم. فرح في نفوسھم ونفوس أوما جلبتھ من ھؤالء األطفال  الرحلة محفورة في ذاكرة
  

، بحملة جمع ٢٠٠٩كتب كركوك للجمعیة في أیلول ، بادر ممجال األطفال المحرومینوفي   .٢١
، مقدمین ھدایا من وان (فرحة العید لألطفل الیتامى)، تحت عنعات من أھالي العاملین في المكتبتبر

ركوك.  وشارك مالبس لمائتي طفل ومساعدة نقدیة ألربعین عائلة من ضحایا االنفجارات المروعة في ك
مكتب الجمعیة في النجف في االعداد لمسیرة الحب والسالم ألطفال النجف التي انطلقت في ذكرى اعالن 

، وضمت المسیرة أكثر من ثالثین طفالً من ٢٠٠٩حقوق الطفل في تشرین الثاني االتفاقیة الدولیة ل
فالیة فعالیة لألطفال المحرومین ، كما قدمت الجمعیة في االحتاء یحملون الفتات تطالب بحقوقھمالفقر

. وفي ختام االحتفال اون مع دار ثقافة الطفل في النجفمن الدراسة تحت عنوان (أین حقوقي؟) بالتع
وقع الحاضرون من مسؤولي المحافظة على میثاق عھد الطفولة ملتزمین العمل على تحقیق مطالیب 

 . ٢٠١٠األطفال خالل عام 



 
٧

  
دد من ، بالتعاون مع عقانون منظمات المجتمع المدنيفعة إلصدار وواصلت الجمعیة حملة المدا .٢٢

، والمركز ت المجتمع المدني في مجلس النواب، وخاصة لجنة مؤسساالمنظمات المحلیة والدولیة
، زارة الدولة لشؤون لمجتمع المدنيالدولي لقانون المنظمات غیر ھادفة الربح، وكذلك بالتنسیق مع و

أربع )، من خالل نشاطات متنوعة، من بینھا عقد UNOPSخدمات المشاریع (ومكتب األمم المتحدة ل
 )١٤٠(، ساھم فیھا والبصرة وكركوك وبابل والدیوانیةنقاشیة لیوم واحد في كربالء والنجف  ورش

، رفعت توصیاتھا للجھات الرسمیة المعنیة واألكادیمیینمن نشطاء منظمات المجتمع المدني واالعالم 
التعدیالت المقترحة على  اركت الجمعیة في اعداد وإدارة نقاش الطاولة المستدیرة حولباألمر. كما ش

، بالتعاون مع وكالة األمم المتحدة، ٢٠٠٩في االسبوع الثاني من أیار  ، التي عقدت في بغدادالقانون
وشارك في الفعالیة أعضاء من مجلس النواب ومستشارین من الحكومة وممثلین لمنظمات محلیة 

جنبیة وخبراء متخصصین. كما نظمت الجمعیة ورشة عمل عقدت في مدینة اربیل في االسبوع االول وأ
، لرسم سیاسة مدافعة حول تعدیل حضرھا ناشطون متخصصون واعالمیون من تشرین االول الماضي،

وركزت النقاشات على ضرورة تعدیل مسودة القانون بما یضمن حریة واستقاللیة عمل  القانون ،
ظمات غیر الحكومیة دون تدخل من الھیئات الحكومیة وخاصة في مجاالت التمویل والتشبیك المن

 والعقوبات، وبما ینسجم مع المعاییر الدولیة، والتوجھ الدیمقراطي للبلد. 
 

، المكانة المتمیزة التي تحظى بھا الجمعیة لدى األوساط الحكومیة والدولیةوال بد من اإلشارة إلى  .٢٣
ُ بدعوتھا التي نظمھا مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاریع ، إلى بیروتإلى الرحلة الدراسیة  مثال

)UNOPS( في تشرین األول ل المنظمات ولمدة ستة ایام التجربة اللبنانیة في عملیة تسجی، حول
، وایضا حضور وادارة اجتماع داخل مجلس النواب العراقي لتسھیل اجراءات التسجیل في الماضي

وفي  ،في ربیع العام الماضينظمات غیر الحكومیة التابعة لالمانة العامة لمجلس الوزراء دائرة الم
، الوطنیة لألھداف األلفیة للتنمیةلقیاس المؤشرات تمثیل منظمات المجتمع المدني ضمن اللجنة الوطنیة 

ألمم المتحدة استراتیجیة التخفیف من الفقر وزارة التخطیط والبرنامج اإلنمائي لفي مناقشة مسودة و
طار مستشاریة رئاسة مجلس والبنك الدولي، ومناقشة مسودة قانون األحزاب السیاسیة ضمن إ

، وورشة عمل ٢٠٠٩خطة عملھم في العراق في عام ، واالجتماع السنوي للیونسیف لتقییم الوزراء
 ، وأخرى حول العنف ضد المرأة.الدولیة حول الصحة وحقوق اإلنسانمنظمة الصحة 

  
اللجنة الدولیة ، تأسست عالقة عمل جدیدة مثالً مع العالقة مع الشركاء الدولیینا یخص وفیم .٢٤
العفو الدولیة معھد السالم األمریكي ولصلیب األحمر والیونسیف وصندوق األمم المتحدة للسكان ول

ثل ،  كما بذلت جھود حثیثة لتطویر العالقة مع البعض األخر موجامعة دیبول في شیكاغو في أمریكا
 Open Society(والمجتمع المنفتح  )ICNL(المركز الدولي لقانون المنظمات غیر ھادفة الربح 

International( ،ومبادرة یوتوبوري السویدیة األلمانیةومؤسسة ھاینرش بل  ،وأؤكسفام البریطانیة. 
  

بحوث بالف نسخة، یضم مجموعة  كتاب "المصالحة الوطنیة"صدر للجمعیة خالل العام الماضي   .٢٥
ومقاالت لعدد من الكتاب الذین ساھموا ضمن المشروع ذاتھ بدعم من لجنة تنسیق المنظمات غیر 



 
٨

 ٢٠٠٠الذي طبع منھ ، كراس أنیق بعنوان "بكلماتھا..." ). كما صدرNCCIالحكومیة في العراق (
لزمیلة نسخة. وتأخر صدور كتاب وثائق المؤتمر الثالث ألسباب تتعلق بالترجمة والتدقیق وتلكؤ ا

 السكرتیرة ھناء أدور بسبب انشغاالتھا العدیدة.
  

لمنظمات غیر الحكومیة لمدة لدى دائرة ا تجدید اجازة الجمعیةجرى في حزیران من العام الماضي  .٢٦
، وسبق ان تسجیل الجمعیة لدى وزارة الھجرة والمھجرین ووزارة الشباب والریاضة، كما تم سنتین

  لتربیة ووزارة الصحة.   جرى تسجیل الجمعیة لدى وزارة ا
 
  

 في وضع الجمعیة الداخلي  
      
، ثم عقد ، في أیار حضره أغلب أعضائھعقد مجلس األمناء اجتماعات عدة في العام الماضي .٢٧

. نوقشت في االجتماعات برامج وأنشطة الجمعیة لعام ئھاجتماعین أخرین في تشرین األول باغلب أعضا
، ومناقشة  وإقرار  ٢٠٠٩والمیزانیة التخمینیة لعام  ٢٠٠٨م ، وإقرار التقریر المالي لعا ٢٠٠٩

الالئحة اإلداریة وملحقاتھا المتكونة من عقد العمل واستمارتي انھاء الخدمة وبراءة الذمة. كما اتخذت 
كوادر على تطویر ال عمل، والعیة وألیات العمل باتجاه مؤسساتيتوصیات عدیدة لتطویر توجھات الجم

بیوم الرابع المؤتمر  األخیر لمجلس األمناء قبلاالجتماع عقد و .ض التخصصاتوالتركیز على بع
 وثائقھ وإقرارھا. لمناقشة 

 
التنسیق والتعاون والتشاور بین جرى منذ النصف الثاني من العام الماضي تطور واضح في  .٢٨

المكتب في ، وفي تحمل أعباء العمل وال سیما بوجود الزمیل كفاح الجواھري أعضاء مجلس األمناء 
، ومشاركة أعضاء المجلس وكوادر الجمعیة في كتابة المشاریع والتقاریر ، وتفرغ الزمیلة ئاال معتصم

 وتمثیل الجمعیة في عدد من النشاطات.
  

، فقد واجھ تشكیلھ عقبات عدة، األمر الذي أدى إلى اتخاذ مجلس األمناء المكتب التنفیذيوبصدد  .٢٩
ً في اجتماعھ في  ً لحین  األول إلى إناطة مھام المكتب التنفیذي إلى مجلس األمناءتشرین  ٢٨قرارا مؤقتا

، أما وجب على المؤتمر اتخاذ قرار محدد، مما یتتوفر الكادر المؤھل. وال یزال األمر على ما ھو علیھ
 . ، أو إیجاد صیغة أخرى مالئمةناءبالموافقة على استمرار قرار مجلس األم

  
، وناقش  ٢٠٠٩ماع الموسع للجمعیة الذي عقد في األول من أیار االجتوالبد من اإلشارة إلى  .٣٠

 تنفیذ سیاستنا لمأسسة عمل المشاریع وتطویرھا، بما یسھم في زموضوعة توحید آلیات العمل في انجا
التوصیات ، حیث توصل االجتماع إلى العدید من مشترك لتحقیق أھدافنا اإلنسانیة الجمعیة، وتوطید عمل

، جرى تنفیذ بعضھا، ولكن ال یزال أمامنا عمل غیر قلیل لتنفیذ التوصیات ت العملفي عدد من مجاال
الخاصة بتطویر ألیات تنفیذ المشاریع والتسویق االعالمي للجمعیة وفي تطویر الموارد البشریة 

 والمالیة.



 
٩

  
 ،خطیب التي كانت تشغل مدیرة برامجبعد استقالة الزمیلة بسمة ال صعوبات في العملواجھتنا  .٣١

، وتمكنا بجھد غیر ة الیومیة لسیر عمل بعض النشاطاتوحدث تلكؤ في إنجاز التقاریر وفي المتابع
یسیر من إعادة ترتیب الوضع باالعتماد على الكوادر الموجودة، وبتعیین عناصر جدیدة بتخصصات 

الشعور العالي والسكرتاریة نتوسم فیھن الجدیة ولموارد البشریة واألمور المالیة متنوعة كالمشاریع وا
، ونطمح في الفترة القادمة من تطویر الكفاءات الموجودة بالمسؤولیة وقابلیتھن على التطور

 .واستقطاب كفاءات جدیدة توازي مسؤولیات والتزامات الجمعیة الواسعة
  

في  تعیین عناصر إضافیة یتطلبھا توسع العملتبرز الحاجة اآلنیة إلى  وعلى مستوى المحافظات .٣٢
، كما البد من إیالء االھتمام الجدي لتطویر مدربین مختصین بمختلف المجاالت ربیل وكربالءكركوك وأ

  كحقوق اإلنسان والجندر وحل النزاعات وإدارة المشاریع الصغیرة وكتابة المشاریع ...الخ.      
  
  

   ٢٠١٠توجھات عمل الجمعیة في عام  
  

ة لھا ال تزال تحتفظ بالحیویة في ، نرى ان المحاور األساسی٢٠٠٩في مراجعة لخطة عمل  .٣٣
، والمشاریع غط، في مجال حمالت المدافعة والض٢٠١٠البرامج الخاصة بھا في عام  استكمال تنفیذ

، اون، وفي مجال مأسسة عمل الجمعیة، وفي اعالم الجمعیة، وفي التشبیك والتعالمستمرة للجمعیة
 وتطویر االمكانات المالیة للجمعیة.

 
،  ٢٠١٠، ھناك عدد من المشاریع التي تم االتفاق على انجازھا خالل عام أعالهیضاف إلى ماذكر  .٣٤

 ، التي یمكن أن نوجزھا كاألتي:تقریر جدول بتفاصیل ھذه المشاریعوفي الملحق مع ال
 

o دھم في العراق  بدعم من الیونسیفالمحافظة على سالمة النساء واألطفال من العنف ض. 
o ق الناخب العراقي الشاب بالشراكة مع حركة بلد السالم. : تمكین ورؤیة وحقواالنتخابات 
o  ملتقى اإلعالم العراقي / تعزیز احترام حقوق اإلنسان والحریات األساسیة في البلدان

والمناطق األكثر عرضة للخطر بالشراكة مع وكالة " أصوات العراق " اإلخباریة وأنتر نیوز 
 یة األوربیة .المفوض  وبدعم من) Internews Europeیوروب (

o .رصد ما یسمى بجرائم الشرف في مدینة كركوك بدعم من المعھد العربي لحقوق اإلنسان 
o  المجلس الكنسي المنظمة الھولندیة بدعم من ورشة التخطیط االستراتیجي لكادر الجمعیة

 ).IKV / Pax Christi(وباكس كریستي  للسالم في ھولندا
  

                                                                                                                                   


