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عندما يتوفر االخالص لدى المتطوع ..يزداد عطاؤه
ويحصد في المقابل على كل التقدير واالحترام
خالل السنوات الست الماضية وصلتنا(على بريد الرابطة) عشرات الرسائل
االلكترونية لعراقيين وغير عراقيين ،ومن كال الجنسين ،أبدوا فيها رغبتهم للعمل
كمتطوعين لدى الرابطة بال مقابل مادي ،وتفاوت عطاء بعضهم ،بين ضعيف
وجيد وجيد جدا وممتاز ،فيما اخفق البعض في تقديم أي شيء يذكر.
هذا وقد بلغت ساعات العمل التطوعي التي تبرع بها المتطوعون آالف الساعات
وهي قيمة انسانية وحضارية قبل ان تكون مادية .وفي احصائية للعامين 2006
و 2007فقد بلغ مجموع ساعات العمل التطوعي لدى الرابطة ما مجموعه حوالي
 4,500ساعة عمل قدر ثمنها بحوالي  43,000جنيه استرليني.
ومن بين عشرات المتطوعين لدى الرابطة كان هناك ثلة منهم امتاز عطاؤهم
بالفاعلية والروعة ،لما اتصفوا به من اخالص وتفاني ونكران للذات ،وكانت
المتطوعة السيدة زهراء سهم البصام ،التي التحقت بالرابطة قبل أقل من عام،
واحدة من ابرز هؤالء المتطوعين المتميزين لما قدمته من عطاء وفير وجهد كبير
من خالل عملها التطوعي في مشروع البنك الخيري لدعم المشاريع الصغيرة الذي
اطلقته رابطة المبرات العراقية في بغداد .اذ قامت السيدة البصام ببذل عشرات
الساعات جيئة وذهابا بين مدينة الكاظمية ،حيث تسكن ،وبين مدينة الكريعات
حيث تمت اقامة الورشة التدريبية تحت اشرافها لحوالي  25امرأة في مجال تعلم
فنون الخياطة بعد ان حصلن على قروض من البنك الخيري لفتح اعمال صغيرة
لهن في مجال خياطة المالبس.
يذكر ان الدورة التدريبية استطاعت وخالل فترة قصيرة ،وبفضل جهد ومثابرة
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صفحة 2

واخالص السيدة البصام في عملها ،من تطوير قابليات معظم المشاركات في
الدورة التي اقامتها الرابطة للفترة .2010/11/2 - 9/27
ونظرا لتلك الجهود الرائعة والمساهمة التطوعية الممتازة فقد ارتأت الرابطة
ترشيح السيدة زهراء البصام للحصول على جائزة االمم المتحدة للنساء االكثر
تأثيرا للعام  2011التي حصلت عليها فعال بكل جدارة واقتدار خالل منافسة
عالمية حامية ضمت اكثر من سبعين متنافسة من مختلف بقاع العالم .وهنا ال بد
من االشارة الى ان السيدة زهراء البصام كانت ترددت في الموافقة على ترشيح
اسمها للدخول في هذه المنافسة ،وعللت ذلك بأنها ال تريد ان تتباهى بما قدمته
لئال تفقد االجر والثواب االخروي ،وهذا ما يؤكد اخالصها ،ولم توافق اال رغبة
منها بعدم تفويت الفرصة على الرابطة في المساهمة في مثل هذا الحدث العالمي.
وفعال فقد تشرفت الرابطة بحصول السيدة زهراء البصام المتطوعة لديها على نيل
الفوز بلقب «السيدة االكثر تأثيرا» ضمن برنامج «نساء استطعن تحقيق ذلك»
التابع لالمم المتحدة .فشكرا للسيدة البصام على ما بذلته من جهود تطوعية بال
مقابل مادي ،وشكرا لها على اخالصها وتفانيها في اتقان عملها والتزامها وتعاونها
المستمر مع رابطة المبرات العراقية خدمة البناء شعبنا العراقي الكريم.
والشكر موصول طبعا لجميع المتطوعين اآلخرين
رئيس التحرير
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صفحة 3

زهراء البصام المتطوعة لدى الرابطة تحصل على
جائزة االمم المتحدة للمرأة االكثر تأثي ار ضمن منافسة
عالمية حامية
رابطة المبرات العراقية -مكتب لندن

لقد غمرتنا ال��س��ع��ادة عند سماعنا خبر
حصول السيدة زهراء سهم البصام المتطوعة
لدى رابطة المبرات العراقية والتي تقطن في
مدينة الكاظمية ،على جائزة االمم المتحدة
للمرأة االكثر تأثي ار في حياة اآلخرين لهذا
العام .ولهذا نرجو منكم االطالع على قصتها
التي تعبر عن نشاطاتها ومدى ما قدمته
للنساء من االرامل والفقراء في العراق من
خالل عملها التطوعي في مشروع البنك
الخيري لدعم المشاريع الصغيرة وغيره من
المشاريع االنسانية:
www.EndPoverty2015.org
وفيما يلي نص النسخة العربية عن حياة االخت زهراء سهم البصام:
السيدة زهراء سهم البصام(مواليد  )1978استقت حب العمل الخيري ومساعدة النساء
األرامل منذ ان اصبحت طفلة يتيمة بسبب اعدام والدها الضابط في الجيش العراقي على
يد نظام صدام حسين البائد ،فزادها ما ذاقته من حرمان وقساوة في التفكير الدائم
بمجتمعها وكيفية تطويره ،وكان هاجسها الوحيد هو التفكير في مساعدة والدتها(االرملة)
التي كانت تراها وهي تعمل بال كلل او تعب من اجل توفير لقمة العيش لها وألختها
الضغيرة.
كانت ترى والدتها وهي منكفئة على ماكنة الخياطة لتجعل من االقمشه قطع فنية غاية
في الروعه واالب��داع ،فدفعها ذلك الى حب العمل على ماكنة الخياطة عند بلوغها
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صفحة 4

التاسعة من العمر من تلقاء نفسها ،وخالل
ثالث سنوات من العمل الدؤوب كانت قد
تعلمت اغلب المهارات من قص وخياطة
وتطريز ،وأن اول ما بدأت به ،بعد ان
تعلمت فنون الخياطة ومساعدة نفسها في
خياطة مالبسها ،هو العمل على مساعدة
والدتها في تحمل أعباء العمل في مجال
الخياطة ،اذ راحت تقضي معظم اوقاتها
واجازاتها الصيفية في العمل المتواصل بال
كلل او تعب في مساعدة األم المكلومة
والمتعبة.
وبسبب عدم انتمائها لحزب البعث الحاكم
آن��ذاك في العراق ،لم يسمح لها بإكمال
دراستها االعدادية فيبغداد ،مما دفعها
لتطوير مستواها العلمي ذاتيا حيث انكبت،
بعد زواجها وانجابها لبعض االبناء ،على
التهام الكتب والمطالعة في مجال علم
النفس واالجتماع ،ولم يفارق ذهنها الحلم في مساعدة الناس المحرومين والمظلومين،
وال للحظة.
لقد كانت تفكر دائما بعمل ما ينفع المجتمع ،وخصوصا شرائح االرامل وااليتام والفقراء
فبدأت تقوم بدعوة النسوة لالجتماع في منزلها وذلك لحثهن على الدراسة والعلم
وامكانية تطوير خبراتهن من خالل اقامة حلقات دراسية منزلية ومساندتهن في تأسيس
مشاريع عمل صغيرة لتطوير امكاناتهن المادية والثقافية .فساعدتهن على فتح اعمال
في مجاالت كعمل الحلويات وايجاد اسواق لها أو عمل حضانة لالطفال ومساندة
المشروعات المفيدة االخرى.
واستطاعت السيدة زهراء البصام ،وبعد زوال نظام صدام حسين ،اكمال دراستها
االكاديمية ونيل شهادة السادس االعدادي ثم الدراسة في كلية الحقوق.
وكانت سنوات الدراسة الجامعية االربع التي قضتها في القاهرة من اكثر السنوات عطاء
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صفحة 5

وان��ج��ازا حيث عملت في (جمعية العين
الجارية) في مشغل خيري للخياطة .كما
تطوعت ف��ي تجمعات نسوية لمساعدة
الالجئات من الشيشان والسودان باالضافة
الى النساء المصريات ،وذلك سعيا النقاذهن
من الفقر ولعدم تسرب اوالدهم من الدراسة
وخصوصا مساندة اللواتي كن يتعرضن
لالضطهاد او العنف االسري منهن .فكانت
تقود ورشات عمل تنظمها النتاج الكثير من الفساتين لمصلحة االيتام والمحرومين
كمساعدة اليتيمات في تجهيزهن للزواج ضمن مشاريع عمل بدالت االعراس وتزيين
سيارة العرسان من االيتام.
ولم تأل ،السيدة البصام ،جهدا في االفادة من مهارات الخياطة لديها من اجل تعليم
النساء االرامل فن الخياطة واقامة المزيد من دورات الخياطة لهن .فكانت دائما ً ضد قهر
المرأة بكل اشكاله معتقدة بأن مساعدة النساء على العمل يوفر لهن القوة والحماية
المطلوبة في مواجهة الظلم والفقر والحرمان ،ولهذا فإن جميع النساء اللواتي عملت
على مساعدتهن كن يعتبرنها واحدة منهم وصديقة حميمة لهن لما قدمته لهن من دعم
فني ونفسي ومعنوي.
أن تحمل السيدة البصام ،لجزء كبير من المسؤلية وهي طفلة في سن السادسة او
السابعة من عمرها وما كانت تعانيه من حرمان بسبب فقد والدها والشعور المرير باليتم
هو ما دعاها لمساعدة كل يتيم ومقهور حتى يتجاوز محنته وآالمه التي تقول ان كل
يتيم ال يفارقها مهما تظاهر بالقوة وثبات النفس .وزاد هذا الشعور واالحساس ،بعد
عودتها الى وطنها العراق ،حيث آلت على نفسها المساهمة في التنفيس عن كربة
ماليين االيتام واالرامل ومساعدتهن ،ولهذا لم تتردد ،حين قرأت عن مشروع البنك
الخيري لدعم المشاريع الصغيرة الذي تقوم به رابطة المبرات العراقية في منطقة
الكريعات ببغداد ،في االلتحاق والعمل به كمدربة لمجموعة من النساء العراقيات
االرامل( 22متدربة) لتعلم فنون الخياطة بتاريخ 2010/09/27
وكانت الدورة التعليمية االولى هذه افضل من المتوقع ،حسب قول المتدربات ،اللواتي
قلن انهن شهدن تطورا واضحا في مستوى ادائهن ،وان اول ما حصلن عليه في هذه
الدورة هي الثقة العالية بالنفس والتخلص من هاجس الخوف من الجلوس امام الماكنة،
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صفحة 6

وانتاج ما يمكن ان يطلبه الزبون .وقد اظهرت السيدة البصام كفاءه عالية في عملية
التدريب سواء النظري والعملي واستجابتها الدقيقة لكل ما طلبته المتدربات من استفسار
او توضيح .وقالت احدى المشاركات ان هذه الدورة شكلت نقطة تحول في حياتهن
العملية بسبب الزخم المعنوي والعملي الذي حصلن عليه خالل مدة شهر من التدريب
المتواصل الذي ضم عشر محاضرات نظرية وعملية كان مسك الختام فيها انتاج بدلة
زفاف بمشاركة فاعلة من المتدربات.
يذكر ان البنك الخيري لدعم المشاريع الصغيرة والذي هو احد مشاريع رابطة المبرات
العراقية ،قام بتوزيع  43ماكينة خياطة(منزلية وصناعية) باالضافة الى االقمشة
واللوازم على  43إمرأة من االرامل والمطلقات دعما لهن وألسرهن في تأمين لقمة
العيش الكريم ،وذلك من خالل منح قروض حسنة (ال ربوية) يتم تسديدها باقساط
مريحة.
ونود ان نتقدم بالشكر لجميع من اسهم في هذه المسابقة ونبارك لجميع النسوة اللواتي
شاركن بهذه المنافسة.
كما يسرنا تفضلكم باالطالع على آخر
مستجدات مشروع البنك الخيري لدعم
المشاريع الصغيرة وهو المشروع الذي
قدمت فيه زهراء البصام عطاءها التطوعي
من خالل تدريب النساء على فنون الخياطة.
البنك الخيري لدعم المشاريع الصغيرة
ونرجو منكم مساندة كل النساء العراقيات
اللواتي قامت السيدة زه���راء البصام
بمساعدتهن ،وذلك بالتبرع لمشروع البنك
الخيري لدعم المشاريع الصغيرة ،حتى
نستطيع تشغيل المزيد من النساء المتعففات
ليمتلكن القدرة على مجابهة مصاعب
الحياة باالعتماد على انفسهن.
يمكنكم التبرع من خالل الرابط التالي:
Click here to donate
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صفحة 7

تكرم السيدة زهراء البصام تقدي ار
رابطة المبرات العراقية ّ
لنشاطاتها التطوعية المتميزة
بغداد -وليد عبد االمير علوان

كرمت رابطة المبرات العراقية السيدة (زهراء سهم البصام) بشهادة تقديرية
ّ
تثمينا لجهودها المخلصة المبذولة في انجاح مشروع (البنك الخيري لدعم المشاريع
الصغيرة).
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صفحة 8

لقد تم تقديم هذه الشهادة التقديرية من قبل السيد (عبد الصاحب الشاكري) رئيس
رابطة المبرات العراقية ،وذلك خالل زيارته لمقر جمعية (حماية السكان) ظهر يوم
االربعاء  4/13وبحضور اعضاء الهيئة االدارية للجمعية وبعض المشاركات في
مشروع البنك الخيري.
يذكر ان السيدة البصام قد فازت بجائزة االمم المتحدة الخاصة بالنساء المتميزات
اللواتي قدمن جهدا حقيقيا لخدمة ابناء بلدهن بعد ان تم ترشيحها من قبل رابطة
المبرات العراقية تقديرا لما قدمته من جهود حقيقية من خالل اشرافها على تدريب
( )25متدربة في (مشروع الخياطة) حيث استطاعت خالل فترة قصيرة وبفضل
جهدها ومثابرتها واخالصها في عملها من تطوير قابليات معظم المشاركات في
الدورة التدريبية التي اقامتها الرابطة للفترة .2010/11/2 - 9/27
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صفحة 9

رئيس رابطة المبرات العراقية يلتقي بالمشاركات
بمشروع البنك الخيري في بغداد
وليد عبد االمير علوان -بغداد

التقى الحاج عبد الصاحب الشاكري ببعض المشاركات في مشروع (البنك الخير
لدعم المشاريع الصغيرة) وذلك ظهر يوم االربعاء  2011/4/13في مقر جمعية
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صفحة 10

حماية السكان وبحضور اعضاء الهيئة االدارية للجمعية والسيدة (زهراء البصام)
مشرفة التدريب العمال الخياطة للمشروع.
في بداية اللقاء رحب الحاج الشاكري بالحاضرات واثنى على جهودهن الخاصة
بالمشاركة في هذا المشروع والتي مكنت الرابطة من تقديم خدماتها الضرورية
بتقديم الدعم المادي للمشاركات من خالل توفير الوسائل المطلوبة وهي (ماكنات
الخياطة وتنانير الغاز).
لقد ركز في هذا اللقاء على ضرورة تعاون كافة االطراف المساهمة في هذا
المشروع وتحمل مسؤوليتها في سبيل انجاح هذه التجربة ،والسعي لنقل هذه
التجربة الى مناطق اخرى وبما يضمن استفادة الطبقات المحتاجة في تلك المناطق
من هذه الخدمات والتي ستمكنها بالتالي من تأمين مصدر رزق لها ،وشدد على
ضرورة السعي لالعالن عن المنتجات (خصوصا المالبس) من قبل الخياطات
انفسهن وضرورة العمل على ايجاد وسائل تسويق منتجاتهن مع علمه المسبق
بصعوبة منافسة المنتوج االجنبي ،اال انه يجب ان يكون هناك سعي اليجاد بدائل
وتوفير منتجات يحتاجها السوق المحلي.
استمع بعد ذلك الى مداخلة السيدة (زهراء البصام) المشرفة على التدريب والتي
اشادت بهذه التجربة وما اعطته من ثمار حقيقية في خلق ُمنتِجات يستطعن ان
يوفرن مصدر رزق لعيالهن رغم صعوبة المنافسة واغراق السوق بالمنتوج
االجنبي الرخيص والرديء ،بعد ذلك استمع الى مداخالت الحاظرات حيث اكدن
على ان ما يسعين لتحقيقه فعال ،هو الحصول على زبائن كون ان معظمهن يعانين
من مشكلة انهن مبتدآت وليس لهن زبائن حقيقيين سوى الخياطة الى عوائلهن
او بعض االقرباء.
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صفحة 11

بعد ذلك تم التحدث مع المشاركات في مشروع (تنور الغاز) حيث لم تكن هناك
مشكلة حقيقية باعتبار ان من لم تستطع لحد اآلن ان تبيع لالخرين فانها تقوم
بتوفير رغيف الخبز البنائها ،وقد ذكرت احدى المشاركات بعد ان تم توجيه سؤال
لها ان كان ما تحصل عليه يسد حاجة عيالها حيث ذكرت انه بفضل هذا المشروع
ان توفر مصدر رزق اليتامها رغم ان ذلك يكلفها العمل لمدة ثمان ساعات يومياما
بين تهيئة العجين ثم خبزه.
وفي نهاية اللقاء قدم الحضور شكرهم الجزيل لصاحب المشروع ودعواتهم له
بالتوفيق والسداد لما وفره من خدمة حقيقية لهن.
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انتخاب اعضاء اللجنة التحضيرية لـ( شبكة ذوي
االعاقة) بحضور فاعل لرابطة المبرات العراقية
وليد عبد االمير علوان -بغداد

عقد صباح يوم االربعاء  2011/4/13االجتماع التداولي االول الخاص بتأسيس
(شبكة حماية ومناصرة حقوق االشخاص ذوي االعاقة وضحايا االرهاب) وذلك
البر و االحسان :العدد احلادي عشر 2011/05/01 -

صفحة 13

في مقر (وزارة حقوق االنسان) وبحضور ممثلي ثالثون منظمة مجتمع مدني
يتقدمهم الحاج عبد الصاحب الشاكري رئيس رابطة المبرا ت العراقية.
تم افتتاح االجتماع من قبل السيد (صالح مهدي داود) مدير (قسم الشؤون
االجتماعية في دائرة رصد االداء وحماية الحقوق) بالوزارة والذي اكد في كلمته
على ان الغرض من هذا االجتماع هو اتخاذ االجراءات المطلوبة لتسجيل الشبكة
كمنظمة غير حكومية ،لدى (دائرة مساعدة المنظمات غير الحكومية) حيث تم
تحديد ثالثون يوما من تاريخ عقد هذا االجتماع لقيام المنظمات المشاركة والتي
ترغب بالمشاركة ضمن هذه الشبكة ،الكمال الوثائق الخاصة بها للتسجيل ضمن
الشبكة وبين انه تم تكليف اربع لجان في الوزارة لمتابعة هذا الشأن .
كان الحاج (عبد الصاحب الشاكري) اول المتحدثين من ممثلي المنظمات حيث
اعترض على فقرة قيام الشبكة بفتح فروع لها في المحافظات كما ورد في النظام
الداخلي المقترح لهذه الشبكة ،حيث شدد على ان ذلك هو حصرا للمنظمات غير
الحكومية وليس للشبكة ،الن هدف هذه الشبكة هو تنمية المنظمات وتطوير
اعمالها ،وال يجوز ان تدخل كطرف منافس لها ،ثم تحدث عن تجربة (رابطة
المبرات العراقية) في تعاملها مع المنظمنات وشدد في كلمته على ضرورة اشاعة
روح التطوع لدى ابناء الشعب العراقي الن ذلك هو الضمانة االكيدة لتطوير عمل
النظمات وذكر ان عدد المتطوعين في بريطانيا قد ناهز الـ ( )21مليون متطوع.
اما السيد موفق الخفاجي (رئيس تجمع معاقي العراق) فقد حيا في بداية كلمته
الحاج الشاكري وشكر حضوره وتواجده بين المجتمعين واشاد بما يقدمه من دعم
حقيقي للمنظمات والمعاقين في العراق ،وشدد في كلمته على ان الشبكة هي
لرعاية ومناصرة المعاقين وان اعضاءها ليس من الضرورة ان يكونوا من
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صفحة 14

الجمعيات المهتمة برعاية ذوي االعاقة فقط ،بل يشمل حتى تلك التي تعمل في اي
مجال من مجاالت التكافل االجتماعي.
وكان آخر المتحدثين السيد فارس مهدي حسين (مدير معهد رامي للعوق الذهني
) حيث ذكر ان ما مطلوب من جميع الحضور هو تحديد ماذا بعد هذا االجتماع وما
هي الخطوات التي يجب اتخاذها واشاد بدعم ال��وزارة للشبكة وما تهيؤه من
تسهيالت لكي تبرز الى حيز الوجود ،اال ان ذلك ال يعطيها الحق ان تكون هي من
تدير اعمال الشبكة ال ذلك من اختصاص اعضاء الشبكة حصرا.
جرى بعدها انتخاب اللجنة التحضيرية لالنتخابات القادمة العضاء الهيئة االدارية
حيث تقدم للترشيح  12مرشحا من الحاضرين ،جرى بعدها تصويت سري ،حيث
فاز كل من الذوات:
.1

فارس مهدي حسين ( )23صوت

.2

موفق الخفاجي ( )22صوت

.3

فارس صباح سعدون ( )21صوت

ومن السيدات السيدة نبراس سعدون ( )23صوت ،وجميلة جمعة ( )18صوت.
هذا وقد انيطت مهمة ادارة هذه العملية االنتخابية بممثل رابطة المبرات العراقية
في العراق.
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تقرير عمل مركز النجف الرشاد ورعاية ذوي االعاقة
لشهر آذار/مارس
تقرير عمل شهر آذار2011/

 1بموجب دعوة موجهة من ديوان محافظة النجف لحضور االجتماع التحضيريلتقديم طلب إلى مجلس النواب العراقي بخصوص تشريع قانون ذوي االحتياجات
الخاصة ،وقع االختيار ،من بين عشرات المنظمات ،على مركز النجف الرشاد
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صفحة 16

ورعاية ذوي االعاقة التابع لمبرة الشاكري للتكافل االجتماعي ،وذلك لتقديم هذا
القانون المقترح إلى مجلس النواب.
والجدير بالذكر قدم هذا الطلب المهم من قبل  9جهات حكومية ومنظمات مجتمع
مدني وقد مثل المركز السيد محمود الفيحان مسؤول العالقات في مركز النجف.
وبعد هذا االختيار ذهب الفريق وتمت مقابلة عضو البرلمان د.لقاء أل ياسين .ومن
ثم وبعد التعرف على المنظمات المشاركة في تقديم هذا الطلب دار نقاش طويل
ومستفيض لما تعانيه هذه الشريحة.
ونتيجة لذلك النشاط تم قبول الطلب بعد أن اتصلت عضوه البرلمان باإلدارة
الخاصة بالبرلمان وأرسل لها نسخة من قانون رعاية ذوي االحتياجات الخاصة
الموجود في دائرة البرلمان وتمت مطابقة ماجاء من البرلمان وما قدمه فريق
منظمات المجتمع المدني .وفي نهاية اللقاء تقرر تشكيل لجنة موحدة من جميع
محافظات العراق لتمثيل شريحة ذوي االحتياجات الخاصة للذهاب إلى بغداد
والدخول في مناقشات مع أعضاء البرلمان إلقرار هذا القانون.
 2ضمن عمل العالقات واإلعالم لمركز النجف األشرف قام السيد محمود الفيحانبزيارة إلى وزارة العمل /مديرية رعاية ذوي االحتياجات الخاصة في النجف ،واثر
هذه الزيارة تمت على ضوء الزيارة مقابلة مدير الدائرة السيد حسن كاظم عبد
الزهرة ،وجرى حديث طويل ومثمر أسفر عنه األتي:
أ -بعد أن تعرف على مبرة الشاكري للتكافل االجتماعي وما تقدمه من خدمات لهذه
الشريحة حصلنا على شرف أول منظمة غير حكومية يتم تكليفها بإجراء وإعداد
األضابير الخاصة لذوي االحتياجات من الذين لم يستلموا راتب الرعاية االجتماعية
حيث زودنا بالمعلومات التي تخص مقدم الطلب او من لم يحصل على راتب
رعاية.
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صفحة 17

ونود ان نعلمكم بان هذه الطلبات بعيدة عن الروتين حيث ترسل من مركزنا إلى
المديرية المذكورة ومنها إلى مكتب السيد الوزير مباشرة.
ب-وضمن كتاب رسمي وجه إلى مركزنا يطلب فيه من السيد الفيحان إلقاء
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صفحة 18

محاضرات إلى دار رعاية المسنين ودور األيتام كما تكرر الطلب من قبل ثالث
مؤسسات اخرى.
 3لتدعيم شرعية مركزنا في النجف وبدعوة من السيد محمود الفيحان زارتمكتبنا السيدة جنان البغدادي عضو الحكومة المحلية لمحافظة النجف واطلعت
على نظام عمل مركزنا وما يقدمه من خدمات لذوي االحتياجات الخاصة والعوائل
المتعففة وما يقدمه بنك المشاريع الصغيرة من أعمال ومنح للمحتاجين .يذكر انه
وأثناء الزيارة كان أحد المراجعين وابنته المصابين بالصرع (حيدر علي وابنته
ندى) متواجدا في المركز فتبرعت السيدة جنان البغدادي له بعجلة (ماطور ستوتة)
مخصصة للحمل الخفيف وثمنها مليون ونصف دينار عراقي بعدما تعرفت على ما
يعانيه المراجع وعائلته من شظف العيش.
 4زار مكتبنا ثالثة اشخاص يمثلون  200من شريحة ذوي االحتياجات الخاصةوهم كل من ( محمد علي أمين ،كاظم حسن جاسم ،سالم سعيد سبع ) والثالثة
متقاعدون وقد تم استقبالهم من قبل السيد الفيحان وبعد سماع مشكلتهم ومعاناتهم
كونهم من ذوي االحتياجات الخاصة كانت مشكلتهم هي الفارق بين راتب المتقاعد
على مالك وزارة المالية الذي لديه خدمة 30سنة وراتبه  450ألف شهريا.
بينما المتقاعد على مالك وزارة العمل ولديه نفس الخدمة  200ألف والمتقاعد
الذي لديه أقل من هذه الخدمة  15سنة فما فوق  75ألف شهريا.
ولديهم كتب تؤيد إن مجلس الوزراء قرر مساواة المتقاعدين من كال الوزارتين
لكن لم ينفذ القرار رغم مضي أكثر من سنة ونصف.
وبعدما تم التعرف على مشكلة هؤالء ذهب السيد الفيحان إلى مقر مجلس نواب
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صفحة 19

محافظة النجف لمقابلة د.لقاء آل ياسين شارحا لها نوع المشكلة والفارق بين
الراتبين وقرار مجلس الوزراء بمساواتهم .وبعد شكر وتقدير لتبني مبرة الشاكري
للتكافل االجتماعي لنصرة هذه الشريحة ،أمرت السيدة عضوة البرلمان مسؤولة/
لجنة الصحة وذوي االحتياجات الخاصة في البرلمان العراقي بمخاطبة وزارتي
المالية والعمل والشؤون االجتماعية لرفع الغبن وإنصاف  200متقاعد من ذوي
االحتياجات الخاصة.
 5ضمن خطة مركز النجف لزيارة الدوائر ذات العالقة بذوي االحتياجات الخاصةزار السيد محمود الفيحان مديرية الضمان االجتماعي التابعة ل��وزارة العمل

البر و االحسان :العدد احلادي عشر 2011/05/01 -

صفحة 20

والشؤون االجتماعية والتقى بالسيد مدير الدائرة الذي قام باصطحابه إلى أقسام
الدائرة وما تقدمه هذه األقسام من خدمات للمتقاعدين من ذوي االحتياجات الخاصة
وتم من خالل الزيارة تحديد الخلل والمظلومية التي قدمها المتقاعدون في الفقرة
رابعا من هذا التقرير.
 6استنادا للمتغيرات الحاصلة في الوطن العربي وفي العراق خاصة دعى عضوالبرلمان العراقي األستاذ صادق اللبان منظمات المجتمع المدني وحضر عن مركزنا
السيد الفيحان ومن خالل ماطرح في االجتماع تم اختيار لجان رفيعة المستوى
لزيارة دوائر الحكومة الخدمية للتعرف على الخلل ونقاط الضعف وبؤر الفساد
والمحسوبية وأول هذه اللجان كانت لجنة الطاقة لحل مشكلة الكهرباء وفي اللجنة
االقتصادية ممثل مركزنا محمود الفيحان وهذه اللجان الزالت تعمل إلصالح الخلل
وحسب األهمية.
 7قام السيد الفيحان بزيارات ميدانية إلى الدور السكنية ومواقع عمل بعض منمراجعي مركزنا ومركز المياحي ودار رعاية المسنين وزيارة مستشفى صناعة
األطراف الصناعية في بغداد .
 8استنادا لالتفاق بين مركزنا ومدير ذوي االحتياجات الخاصة وعلى بركة هللا تمانجاز أول معاملة للسيدة سلوى عبد علي .نرفق صورة الطلب بعد انجازه.
 9-بلغ عدد المراجعين وزائري المركز لشهر آذار  43مراجعا وزائرا.

البر و االحسان :العدد احلادي عشر 2011/05/01 -

صفحة 21

البنك الخيري يقدم قروضا جديدة لتشغيل  30سيدة
أرملة ومتعففة في مجال انتاج الخبز في بغداد
رابطة المبرات العراقية -بغداد -وليد عبد االمير

ضمن مشروع البنك الخيري لدعم المشاريع الصغيرة وبتاريخ 2011/3/28
تمت المباشرة بتوزيع (تنانير الغاز) وملحقاتها على اللواتي تقدمن بطلب للحصول
عليه ،وذلك في مقر جمعية (حماية السكان الخيرية) وبحضور ممثل رابطة
المبرات العراقية واعضاء الهيئة االدارية للجمعية المذكورة.
لقد سبق هذه العملية ،تأمين شراء مستلزمات تنور الغاز وهي (قنينة الغاز مع
المنظم وصوندات وقفايص) اما المادة االساسية وهي(تنور الغاز) فقد تم االتفاق
على تصنيعه مع احد المعامل المختصة بذلك وبمواصفات خاصة من ناحية الحجم
ونوع الـ(بليت) المستخدم وكذلك تثبيت اسم الرابطة والمشروع وشعاره.
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صفحة 22

لقد بلغ عدد المستفيدات من هذا المشروع (المرحلة االولى) ثالثون امرأة معظمهن
من االرامل والمطلقات ومن االسر المتعففة ،حيث قدمن طلبا للحصول على هذه
المستلزمات وتم تنظيم استمارة خاصة لكل مستفيدة ،كما انه تم بموجب عقد تم
توقيعه بين الرابطة والمستفيدات وبضمانة (جمعية حماية السكان) ،باعتبارها
الجهة التي تولت اختيار المستفيدات كونهن من قاطنات المنطقة التي يقع فيها
مركز الجمعية وهي منطقة (الكريعات).
لقد جرت عملية التوزيع بصورة بسيطة دون اقامة اية احتفالية عكس المشروع
السابق ،وذلك بسبب التاخير الذي رافق عملية الحصول على قناني الغاز بعد
التباطوء الشديد لـ (شركة توزيع المنتجات النفطية) بالتزامها بتجهيز القناني
المطلوبة ،حيث كانت اول جهة تم اللجوء اليها حول ذلك ،مما اضطرنا للجوء الى
القطاع الخاص لتأمين ذلك ،وكذلك الحاجة الملحة والرغبة الشديدة بمباشرة
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صفحة 23

المستفيدات عملهن بالسرعة الممكنة ،حيث تم التوزيع في نفس اليوم الذي تم فيه
استالم وايصالقناني الغاز الى مقر الجمعية ،دون اية استعدادات مبكرة.
لعل ما لفت النظر انه بمجرد البدأ بعملية التوزيع ،بدأ العديد من النسوة اللواتي
لم يقدمن اصال طلبا للحصول على التنور بالمراجعة طالبات وبالحاح شديد شمولهن
بذلك ،وقد تم افهامهن بان التوزيع تم بموجب طلبات سابقة واستمارات ،وانه
باالمكان لهن تقديم طلب للحصول على مثل ذلك بعد دراسة حالة صاحبة الطلب
وامكانية شمولها في المراحل القادمة التي ربما تأتي الحقا في حالة وجود حاجة
حقيقية فعلية لذلك.
يذكر ان الشرط االساسي في هذه العملية هو قيام المستفيدة بعمل الخبز وبيعه
لالخرين من اجل توفير مصدر دخل ثابت لها ،وان تسديد مبالغ المواد الجهزة
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سوف يتم باقساط شهرية بسيطة وعلى مدار عام للتخفيف عن كاهلهن.
هذا وان جميع المؤشرات تشير الى ان هذا المشروع هو مشروع ناجح كون ان
معظم عوائل الطبقة الوسطى التي برزت مؤخرا في المجتمع العراقي قد توقفت
عن عمل الخبز في بيوتها ولجأت الى المخابز والخبازات لتأمين هذه المادة
االساسية.
يذكر ان البنك الخيري لدعم المشاريع الصغيرة الذي اطلقته رابطة المبرات
العراقية في العام  2010سبق ودفع قروضا لـ  42سيدة من اجل تشغيلهن في
مجال الخياطة.
للمزيد الرجاء االطالع على الرابط التالي:
رابطة المبرات العراقية تطلق مشروع :البنك الخيري لدعم المشاريع الصغيرة
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عقد المؤتمر التأسيسي لشبكة حماية ذوي األعاقة
بغداد /وليد عبد االمير

تحت شعار (حقوق األشخاص ذوي األعاقة مهمة وطنية وانسانية) وبرعاية وزير
حقوق األنسان المهندس (محمد شياع السوداني) .
اقامت وزارة حقوق األنسان المؤتمر التأسيس لشبكة (حماية ومناصرة حقوق
األشخاص ذوي األعاقة وضحايا األرهاب) ،وذلك على قاعة نقابة المحامين في
المنصور صباح يوم الخميس  2011/3/31وبحضور وكالء الوزارة والمدراء
العامين فيها وحشد من منظمات المجتمع المدني المهتمة بشؤون األعاقة وسط
تغطية اعالمية جيدة من القنوات الفضائية ووسائل األعالم المختلفة
افتتح هذا المؤتمر بالنشيد الوطني وبعد ذلك تم تالوة آيات من الذكر الحكيم وقف
بعدها الحضور دقيقة واحدة ترحما ألرواح الشهداء.
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كان أول المتحدثين في المؤتمر وزير حقوق األنسان حيث اشار في كلمته الى
مباركة الوزارة ألنشاء هكذا شبكة ،كون ان شريحة المعاقين من اضعف الحلقات
في المجتمع العراقي ،بسبب اتعدام الخدمات التي يحتاجونها وقلة وجود المركز
الصحية التي تلبي احتياجاتهم وعدم انشاء مساكت خاصة بهم وعدم تخصيص
درجات وظيفية لتعيينهم  ،بالرغم من ان المادة ( )32من الدستور العراقي تؤكد
على رعاية المعاقين .كذلك فأن األمم المتحدة اكدت على ضرورة حماية المعاقين
ضمن القانون الذي اصدرته عام  1975والذي اشار بوضوح الى حق المعاق
بالتمتع بكافة حقوقه اسوة باألسوياء ودون اي تمييز .واشار ايضا الى ان العراق
يحتل المركز األول عالميا من ناحية عدد المعاقين بسبب الحروب العبثية التي
خاضها النظام السابق والتداعيات التي نشأت بعد سقوطه ثم األرهاب األعمى الذي
لم يترك شيئا لم يطله ،باالضافة الى حقول االلغام والقنابل غير المنفلقة التي
تتصيد ابناء مناطق جنوب العراق  ،واشار في نهاية كلمته الى ان كل الجهود
مطلوبة ،سواء من مؤسسات الدولة او منظمات المجتمع المدني للنهوض بواقع
المعاقين ،وبين ان الوزارة تسعى الى رعاية منظمات المجتمع المدني التي تعمل
في مجال رعاية المعاقين والتزامها بتقديم الدعم الكافي .
القى بعدها مدير عام دائرة (رصد األداء وحماية الحقوق) في الوزارة السيد (كامل
امير هاشم) كلمة اشار فيها الى ان دائرته قد رعت هذه الشبكة لما سوف تقدمه
من خدمات حقيقية لشريحة المعاقين والعمل على تأهيلهم ليؤدوا دورهم الحقيقي
في خدمة المجتمع حيث رفعت شعار (دمج المعاقين في المجتمع) وذكر ان هذه
الشبكة سوف تكون النواة الحقيقية أليجاد (هيئة وطنية تختص برعاية المعاقين).
القى بعدها (فارس مهدي حسين) احد المؤسسين لهذه الشبكة البيان التأسيسي
للشبكة والذي استعرض فيه األسباب الحقيقية ألنشاء الشبكة ،وهي تأهيل المعاقين
ودمجهم في المجتمع وذكر ان تأريخ تأسيسها هو  13كانون الثاني  2010من
قبل عدة منظمات غير حكومية تعمل في مجال حماية وتعزيز حقوق األنسان.
وقد كانت للمعاقين كلمة في المؤتمر حيث القى المهندس (موفق الخفاجي)
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(رئيس تجمع المعاقين في العراق) كلمة اشار فيها الى ضرورة انصاف شريحة
المعاقين بعد ما لحقها من اذى خطير طيلة الفترة الماضية ،حيث كان الكل ينظر
للمعاق نظرة شفقة ورحمة دون بذل اي جهود حقيقية لمساعدنه وانتشاله من
الواقع المرير الذي يعيشه .وبين ان العراق لم يوقع لحد اآلن على األتفاقية
الدولية لرعاية المعاقين والتي هي خارطة الطريق الحقيقية للنهوض بواقع
المعاقين خصوصا المادتين ( 33و  ،)34والتي هي مواد الزماية تلزم الدول على
العمل من اجل رعاية المعاقين ،وضرورة وضع اآلليات وتشريع القوانين التي
تمكن الدولة من تأدية هذا الواجب.
وشدد في كلمته على ضرورة انشاء هيئة وطنية خاصة بالمعاقين بعيدة كل البعد
عن األنضمام الى اية وزارة ،وذكر ان من اهداف هذه الشبكة تفعيل المادة ()32
من الدستور العراقي الخاصة بأنشاء هيئة وطنية لرعاية المعاقين،وبين ان هناك
تمييزا واضحا في رعاية المعاق داخل العراق فالمعاق في كردستان يتمتع بحقوق
كثيرة تختلف تماما عن تلك التي يتمتع بها المعاقين في ميسان.
القى بعدها (سالم السوداني) من المؤسسين لهذه الشبكة ،كلمة اثنى فيها على
دعم الوزارة ألنشاء هذه الشبكة واكد على ضرورة دعم المعاقين ،خصوصا ان
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العام الحالي هو (عام رعاية المعاقين) وشدد على ضرورة اعداد قاعدة بيانات،
وبناء قدرات ناشطين في هذا المجال ،واألنفتاح على التطورات في المجال األقليمي
والدولي ،وحث الحكومة للمصادقة على األتفاقية الخاصة بالمعاقين .
تم بعدها تقديم درع المعاقين الى السيد وزير حقوق األنسان والى وكالء الوزارة
والمدراء العامين ،وكان مسك الختام تقديم فعاليات فنية لفرقة (تجمع المعوقين
في العراق) تضمنت اناشيد واغاني تغنت بحب الوطن.
هذا وقد تم توزيع النظام الداخلي على رؤساء المنظمات المشاركة في المؤتمر،
وتم األتفاق على ان يكون انعقاد األجتماع األول لهذه الشبكة يوم االربعاء
 2011/4/13في مقر دائرة (رصد األداء وحماية الحقوق).
يذكر ان (مبرة الشاكري للتكافل االجتماعي ) قد حضرت المؤتمر ضمن المنظمات
التي تم دعوتها للمشاركة فيه .
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مدينتي أجمل ...حملة تطوعية ..روادها أطفال النجف
انبثقت وتأسست رابطة المب ار

شبكة النبأ :أشاد مواطنون نجفيون وسائحون أجانب بحملة نادي النور ()4H
لليافعين في النجف االشرف التي أطلقها تحت شعار (مدينتي أجمل) والرامية إلى
نشر ثقافة النظافة والحفاظ على البيئة .
وقال صباح حسين (معلم نجفي) « فوجئت صباح هذا اليوم وأنا أسير في شارع
«نجف – كوفة» ان ارى صبية وفتيات بعمر الزهور وهم يرتدون زيا موحدا
ويقومون بجمع النفايات والقمامة بطريقة حضارية وأسلوب جعلني اخجل من
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نفسي لو فكرت يوما برمي زجاجة المياه الفارغة أو علبة السجائر بعد فراغها «.
أما جاسم الشريفي (صاحب محل) فقال « أنا هنا منذ سبع سنوات ولم أرى مثل
هذا اليوم الذي شعرت فيه بسرور كبير وأنا أشاهد أعضاء نادي النور وهم
ينظفون الشارع الرئيسي في النجف وقد كانوا فرحين ومسرورين بما يقومون به
في الوقت الذي يعتبر تنظيف الشوارع لدى اغلب الناس عمل معيب وشائن ولكن
هؤالء االطفال برهنوا للكبار قبل الصغار بان النظافة من االيمان كمال قال الرسول
ولكن لالسف نحن المجتمع اإلسالمي ال نلتزم بأقوال الرسول وال أقوال مسؤولي
البلديات « .
في حين اعتبر حسين التميمي (باحث اجتماعي) ان « الخطوة الجريئة والشجاعة
التي يخطوها نادي النور في النجف تعتبر انجاز لهذا النادي والقائمين عليه الذين
اثبتوا فعال ان الغرض من تأسيس األندية هو تغيير حقيقي في الثقافة والسلوك
نحو كل ما هو ايجابي ومفيد للمجتمع من جهة وصقل مواهب وتنمية قدرات
وتكوين شخصية جديدة رائعة لليافعين من أعضاء النادي « .
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ولم تقتصر االشادة بمبادرة نادي النور ( )4Hلليافعين أهالي النجف بل تعداها
ليشمل السياح األجانب من الزائرين الى المحافظة .
فقد أكد مرتضى حسيني (زائر إيراني) بان « هؤالء األطفال والفتية هم من
سيغيروا مستقبل العراق وهم من سيجعل العراق من الدول الديمقراطية قوال وفعال
«.
وأضاف « لم نصدق ونحن نخرج من الفندق متوجهين الى حرم أمير المؤمنين
ألداء الزيارة ما شاهدناه هذا اليوم حيث األطفال وكأنهم طيور الجنة وهم يحملون
بأيديهم أكياس النظافة ويرتدون قفازات لعدم نقل الجراثيم وشاهدناهم يعملون بكل
همة وحيوية ونشاط».
واوضح حسيني بان « ايران بحاجة ماسة الى تشكيل مثل هذه األندية وسأعمل
بدوري على نقل هذه التجربة الرائعة عند عودتي الى ايران خصوصا وان عملي
كمدرس تربية رياضية يساعدني على تطبيق هذه التجربة الرائعة « .
يذكر ان نادي النور ( )4Hلليافعين في النجف كان قد اطق مبادرة لنشر ثقافة
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النظافة والحفاظ على البيئة اسماها (مدينتي اجمل) وباشر بتنفيذ الحملة من خالل
جمع النفايات في كلية اآلداب بجامعة الكوفة االسبوع الماضي وقام يوم امس
باالستمرار بالحملة من خالل حملة نظافة واسعة شارع (نجف – كوفة) وهو اكبر
شارع رئيسي في النجف االشرف.
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حقوق اإلنسان تنفي وجود أكثر من  4ماليين يتيم
في العراق وتقول انهم بحدود  1.5مليون

بغداد10نيسان/ابريل(آكانيوز) -نفى وزير حقوق اإلنسان في حكومة المالكي
األرقام التي تعلن في وسائل اإلعالم عن عدد األيتام في العراق ،معتبرا ان فيها
نوعا من المبالغة ،فيما بينت الوزارة أنها بصدد وضع اللمسات األخيرة لمسودة
تقرير الدولة الخاص باتفاقية «سيداو» الخاصة بالمرأة واتفاقية حقوق الطفل.
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وقال محمد شياع السوداني لوكالة كردستان لالنباء(آكانيوز) إن «العدد الحقيقي
لأليتام بحسب احصائيات دقيقة هو مليون و 450الف يتيم مقسمين إلى ثالثة
فئات ،وليس كما يتردد في وسائل اإلعالم بأربعة ماليين و 500الف يتيم».
وأضاف السوداني ان «األيتام من عمر يوم ولغاية  18عام قسموا إلى ثالثة
فئات :األول لأليتام فاقدي االب وعددهم مايقارب  770الف شخص والثاني فاقدي
األم وعددهم مايقارب أكثر من  400الف وأكثر من  200الف من فاقدي األبوين
يمثلون الفئة الثالثة».
وتابع بالقول إن «هذه اإلحصائية معتمدة في وزارة التخطيط العراقية وقام فريق
بإعدادها مع منظمات دولية».
يذكر ان العديد من المسؤولين ووسائل اإلعالم ذكروا ان عدد األيتام في العراق
بلغ نحو  4ماليين ونصف المليون يتيم.
وشهد الرابع من الشهر الجاري االحتفاء بيوم اليتيم العراقي كما شهد الثاني من
الشهر الجاري االحتفاء بيوم اليتيم العالمي ،وأقيمت بهذه المناسبات العديد من
المهرجانات التي تم فيها تكريم اليتامى في العراق.
واوضح السوداني ان «ملف األيتام من الملفات المهمة جدا إذ ان عدد األيتام
يتزايد ويجب إيالء العناية لهم» ،مبينا ً أن «الوزارة أعدت دراسة حول األطفال
اليتامى بالمدارس من اجل النهوض بواقعهم».
وأشار السوداني إلى وجود سعي من مجلس النواب العراقي لـ»إقرار قوانين
تختص باليتيم»  ،مضيفا ً أن «دور إيواء األيتام الموجودة في العراق تستوعب
مايقارب  1200يتيم إال ان ما موجود فيها اليتعدى  400يتيم».
وعزا ذلك إلى ان سبب عدم إرسال األهالي لأليتام يعود إلى «عادات وتقاليد
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عائلية من خالل رعاية اليتيم من قبل العم أو الخال أو األقارب كما ان هناك من
يستغل اليتامى في العمل والتسول».
ويعاني العراق بسبب الحروب التي خاضها من كثرة األيتام واألرامل كما ان هذه
اإلع��داد ازدادت بعد الحرب على العراق عام  2003بسبب االنفجارات التي
استهدفت اغلب مدن العراق.
ومن جانب أخر ،أكدت وزارة حقوق اإلنسان العراقية على أنها بصدد وضع
اللمسات األخيرة لمسودة تقرير الدولة الخاص باتفاقية «سيداو» الخاصة بالمرأة
واتفاقية حقوق الطفل ،إضافة إلى البروتوكولين الملحقين به خالل األيام القليلة
المقبلة ،بحسب وكيل وزارة عبد الكريم شالل.
وقال شالل لـ(آكانيوز) إن «وزارة حقوق اإلنسان بصدد االنتهاء من وضع
اللمسات األخيرة على مسودة تقرير الدولة الخاص باتفاقية سيداو الخاصة بالقضاء
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وكذلك اتفاقية الطفل».
وأضاف «كما ان الوزارة بصدد االنتهاء من وضع النقاط النهائية إلى البروتوكولين
الملحقين باالتفاقيتان» ،مشيراً إلى أن «وزارته تعمل على التهيئة لعقد مؤتمر
وطني إلصدار مسودة الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان التي أُعدت من قبل الوزارة
بالتعاون مع بعثة االمم المتحدة في العراق (اليونامي)».
ولفت إلى ان «الوزارة أعدت خطة عمل للعام الحالي مؤلفة من خمسة محاور
التي تعنى بمجال حقوق أإلنسان وتدريب كوادر الوزارة وتوثيق انتهاكات النظام
السابق عن طريق كشف المقابر الجماعية ورصد األداء الحكومي وحماية الحقوق
لكل مؤسسات الدولة».
و ُيعت َبر ميثاق األمم المتحدة الذي اع ُتمِد في سان فرانسيسكو في العام  1945أول
معاهدة دولية تشير ،في عبارات محددة ،إلى تساوي الرجال والنساء في الحقوق.
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وانطالقا ً من إيمان المنظمة الدولية بالمساواة في الحقوق بين الجنسين فقد بدأت،
منذ وقت مبكر ،أنشطتها من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة ،فأنشأت لجنة
مركز المرأة في العام  1946لمراقبة أوضاع المرأة ونشر حقوقها.
وفي إثر شيوع مبدأ المساواة في العالم وفق ما نصت عليه الشرعة الدولية
لحقوق اإلنسان (ميثاق األمم المتحدة ،اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،العهدين
الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية) توالت
القرارات الدولية لتحسين أوضاع المرأة ونشر حقوقها ،حيث اع ُتمِدَ ت في العام
 1952اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة ،وفي العام  1957اتفاقية جنسية المرأة؛
وبعدهما جاءتاتفاقية الرضا بالزواج والحد األدنى لسن الزواج وتسجيل عقود
الزواج للعام .1962
وعقدت بعد ذلك العديد من المؤتمرات الدولية للمرأة ،إلى أن كانت اتفاقية خاصة
بالمرأة ،أُق َِّرت في العام  ،1979ودخلت ح ِّيز التنفيذ في العام  ،1981وهي اتفاقية
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
وكان العراق قد انضم إلى االتفاقية إلى جانب خمسة عشر دولة عربية؛ وهذه
الدول هي :األردن ،الجزائر ،جزر القمر ،الكويت ،المغرب ،تونس ،لبنان ،ليبيا،
مصر ،اليمن ،جيبوتي ،السعودية ،موريتانيا ،البحرين ،سوريا.
وعند مراجعة موقف الدول العربية من االتفاقية نجد أن العديد منها أبدى تحفظات
كثيرة على بعض المواد ،متذرعة بتعارض المواد المتح َّفظ عليها مع أحكام
الشريعة ،ومخالفة هذه المواد ألحكام القوانين الوطنية.
من كاظم عطوان و هادي العصامي ،تح :مصطفى صباح
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مبادرة جميلة :واسط تضع برنامجا لتدريب الشباب
العاطلين على تنسيق الحدائق
السومرية نيوز /واسط

أعلن مركز التدريب المهني في واسط ،االثنين ،عن وضع برنامج لتأهيل الشباب
العاطلين عن العمل يتضمن فتح دورات تدريبية في مجال تنسيق الحدائق.
وقالت مديرية المركز إيمان حمزة لـ» السومرية نيوز» ،إن «المركز وضع ضمن
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برنامجه للعام الحالي فتح عدد من الورش التدريبية والدورات التأهيلية للعاطلين
عن العمل من الشباب في فن تنسيق الحدائق وإدامتها» ،مضيفا ً أن «تلك الدورات
ستقام باشراف كوادر زراعية متخصصة في مجال البستنة والحدائق بهدف إعداد
كوادر بشرية لها القدرة على رعاية الحدائق واالهتمام بها».
ودعت حمزة «الحكومة المحلية في واسط الى االهتمام بهذا الجانب وتخصيص
المبالغ الالزمة لتأهيل وتطوير الحدائق العامة والمتنزهات كونها تشكل منظراً
حضاريا ً عالوة على القيمة البيئية لها».
وأشارت مديرية المركز الى «ضرورة وجود دائرة للحدائق في كل محافظة تتبع
دائرة البيئة أو البلدية تتولى عملية االشراف على الحدائق الموجودة في المحافظة
ورعايتها».
وتعاني محافظة واسط ومركزها الكوت ،من إنعدام الحدائق العامة فيها بسبب
إهمال الجهات الحكومية ،في وقت هناك مساحات واسعة ضمن االحياء السكنية
مخصصة ضمن التصاميم االساسية للمدينة كمساحات خضراء ،لكنها في الواقع
تعاني االهمال وتتكدس فيها النفايات واالزبال.
يذكر أن مركز التدريب المهني هو مؤسسة حكومية تتبع وزارة العمل والشؤون
االجتماعية وتتركز مهمته على إقامة دورات تدريبة وتأهيلية للعاطلين عن العمل
بهدف إكسابهم الخبرات الفنية في مختلف االختصاصات .ونجح المركز في تأهيل
نحو ثالثة آالف عاطل عن العمل منذ عام  2004ولغاية نهاية العام الماضي ،كما
ومنح قروضا ً ماليا ً إلنشاء مشاريع صغيرة لـ  12ألفا آخرين.
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من هو األمين ومن هم األمناء في الجمعية او
المنظمة غير الحكومية؟

الجمعيات او المنظمات غير الحكومية هي منظمات تأسست وانشئت لصالح المنفعة
العامة للمجتمع .وطالما انها(المنظمات) تتمتع بحق الحصول على التبرعات
والهبات والمنح فإن لها الحق في بعض االحيان المتاجرة ألجل الحصول على
االرباح ،وعليها ان تستخدم مثل هذه االرباح الغراض الجمعية طبعا.
بعض المنظمات غير الحكومية تتأسس الجل ان تقوم بتقديم المساعدة واالرشاد
البر و االحسان :العدد احلادي عشر 2011/05/01 -

صفحة 40

والدعم والمنح الى الناس بشكل مباشر وفي مختلف الحقول ،مثال تقدم مساعدات
للعجزة او الصحاب االحتياجات الطبية.
والجمعيات ايضا تتأسس بغرض القيام باالبحاث والدراسات والتدريب والتعليم او
تقوم بالتركيز على المناطق االكثر حرمانا .لكن بعض الجمعيات والمنظمات انما
تقوم لتقديم الدعم والمساندة للجمعيات االخرى من خالل تقديم التمويل وبعض
المساعدات والخدمات االخرى .وهي تعمل كجمعية (مظلة).
معظم الجمعيات تكون منظمات محلية صغيرة ،لكن بعضها يعمل على صعيد القطر
وبعضها اآلخر يعمل على مستوى العالم .والجمعيات تحصل على مواردها المالية
عبر طرق مختلفة ،مثل التبرعات من الناس او اجور الخدمات التي تقدمها او من
خالل المنح التي تقدمها الحكومات والجهات المانحة.
ادوار ومسؤوليات أمناء الجمعية
امناء الجمعية هم االشخاص الذين يعملون ضمن مجلس ادارة الجمعية .وهؤالء
يطلق عليهم تسمية األمناء او مديرو الجمعية او اعضاء الهيئة او اللجنة االدارية.
ان امناء الجمعية الخيرية هم المسؤولون عن االشراف واالدارة العامة الدارة
الجمعية .وان ادوارهم ومسؤولياتهم موجزة في الصفحة القادمة .هذا وأن معظم
االمناء يعملون كمتطوعين وال يتقاضون أجرا لخدماتهم التي يقدمونها.
وان أمناء الجمعية ينحدرون من كل مسارب الحياة وهم متحدون من خالل رغباتهم
في تحقيق التغيير االيجابي في المجتمع .جميع االشخاص مؤهلون ليصبحوا من
األمناء .وان عمل االمناء ينبغي ان يكون قيما وممتعا وفرصة لخدمة المجمتع
باالضافة الى تعلم مهارات جديدة.
مسؤوليات دائرة المنظمات غير الحكومية
من المفترض ان مسؤوليات دائرة المنظمات غير الحكومية ينبغي ان تتمحور
حول العمل عن كثب مع الجمعيات الخيرية لضمان كون عملها محسوبا ومقدرا
وانه يسير وفق المتطلبات القانونية وذلك لكسب ثقة الناس .معظم الجمعيات
الخيرية يجب ان تسجل مع مفوضية الجمعيات الخيرية.
ان دائرة المنظمات غير الحكومية تقوم بتقديم خدمات ارشادية واستشارية متنوعة
للجمعيات وامنائها ،وتستطيع غالبا المساعدة في حل مشكالتهم.
لمحة عن واجبات االمناء
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هذا القسم يلخص الواجبات والمسؤوليات االساسية لالمناء في الجمعية الخيرية.
ومرة اخرى فإن ذلك ال يعد وثيقة قانونية.
ما يجب ان يمتثل به األمناء:
 التأكد من ان الجمعية تتطابق مع قانون الجمعيات ،ومع متطلبات دائرة المنظماتغير الحكومية كمنظم ،بالخصوص التأكد من قيام الجمعية باعداد التقارير حول
منجزاتها والدخل السنوي والحسابات المطلوبة حسب القانون.
 التأكد من أن الجمعية ال تخرق اي من المتطلبات او االنظمة في اوراقها الرسميةوالمحافظة على بقائها صحيحة وفق اغراضها الخيرية واالهداف التي تأسست
الجلها.
 تتطابق مع المتطلبات التشريعية واالنظمة االخرى(في حال وجودها) والتيستتحكم بانشطة الجمعية.
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 العمل بنزاهة وامانة ،وتجنب المصالح الشخصية او االستخدام السيء ألموالوعقارات الجمعية.
على االمناء اتخاذ واجب الحيطة والحذر:
 التأكد من بقاء واستمرار قدرة الجمعية على السداد. استخدام االموال والموجودات الخيرية بشكل معقول ،وفقط ألجل االغراضالمتعلقة باهداف الجمعية.
 تجنب النشاطات التي ربما تعرض اموال وموجودات الجمعية للخطر. اتخاذ احتياطات خاصة عند استثمار ام��وال الجمعية او استعارة االم��والالستخدامات الجمعية.
 اتخاذ احتياطات ومهارات معقولة في عمل االمناء ،مستخدمين مهاراتهم الخاصةوتجاربهم كما ينبغي للتأكد من ان الجمعية تسير بشكل سليم وفعال.
 مع االخذ بعين االعتبار اللجوء ألخذ ارشاد من اصحاب االختصاص حول جميعاالمور عندما يكون هناك احتمال وقوع خطر مادي للجمعية ،او ربما عند خرق
االمناء لواجباتهم.
ماذا لو سارت االمور على غير ما يرام؟
ان دائرة المنظمات غير الحكومية ستقدم المعلومات واالرشادات للجمعيات حول
المتطلبات القانونية من جهة وتقديم افضل التجارب لمساعدة االمناء من اجل ان
يعملوا بشكل فعال قدر االمكان ،ولتجنب وقوع المشكالت من جهة اخرى .وفي
بعض الحاالت ،عندما تكون هناك مشكالت جدية قد حدثت ،سيكون للدائرة نفوذها
الواسع للتدخل من اجل تعديل الخطأ.
واالمناء ربما يكونون ايضا مسؤولين عن اي ديون او خسارات تواجهها الجمعية
نتيجة لذلك .وكل ذلك يعتمد على الحاالت ونوعية الوثائق الرسمية للجمعية.
وعلى اي حال ،المسؤولية الشخصية لمثل هذا النوع ستكون نادرة ،واالمناء
الذين يكونون قد اتبعوا المتطلبات الواردة في هذه الصفحات وغيرها سيكونون
بشكل عام محميين.
مسؤوليات األمناء:
امناء الجمعية هم اولئك الذين يعملون في الهيئة االدارية للجمعية .وهؤالء ربما
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يعرفون كأمناء او مدراء او اعضاء هيئة او الحكام او اعضاء اللجنة .لكن مهامهم
وواجباتهم ستكون واحدة رغم اختالف التعريفات.
ويجب على االمناء قبول المسؤولية النهائية الدارة شؤون الجمعية والتأكد من
جريانها بشكل جيد وتلبية احتياجات الجمعية التي من اجلها انشئت وقامت.
ماذا ينبغي ان اقوم به قبل ان اصبح أمينا؟
عليك ان تأخذ بكل الخطوات المعقولة ،للتعرف على الجمعية بما تستطيع ،وعما
يتوقع منك عمله كأمين.
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تفصيل:
ان تكتشف االكثر :قبل ان تصبح امينا ،ينبغي عليك ان تكتشف ،بالقدر الذي
تستطيع ،حول الجمعية وماذا يعني ان تصبح أمينا .مثال ،اليجاد جمعية اكبر ،نحن
ننصحك لتقرأ التقرير السنوي والسياسات الهامة والحسابات السنوية باالضافة
الى لقائك باالمناء والموظفون الكبار الموجودون ،وربما بعض الناس المستفيدين
من عمل الجمعية .بعض الجمعيات ربما تدعوك للحضور الى اجتماعات االمناء
كمراقب قبل انضمامك بشكل رسمي .وربما تجد في نفسك الرغبة للبحث عن
التدريب والدعم الذي تقدمه الجمعية ألمنائها.
كيف يتخذ االمناء القرارات؟
كل القرارات التي تهم الجمعية ينبغي ان تتم من خالل جميع األمناء ،يتصرفون
بشكل جماعي وكفريق واحد .وعلى اي حال ،ال تحتاج القرارات الى االجماع،
فقرار االغلبية يعتبر كافيا ،ما لم توصي وثائق الرسمية للجمعية بخالف ذلك.
المسؤولية الجماعية :بناء على قوة اي تفويض ،توجد قاعدة عامة توجب على
االمناء تحمل المسؤولية الشخصية نتيجة قراراتهم ،وان كل القرارات التي تهم
الجمعية يجب ان تؤخذ من خالل االمناء بصورة جماعية.
التفويض للموظفين :يحتاج االمناء ،في بعض الجمعيات ،لتفويض عملية اتخاذ
القرارات الى الموظفين ،فيما يتعلق باالمور االدارية اليومية .وفي مثل هذه
الحاالت فإن مدى السلطة ،ينبغي ان تكتب بوضوح مع اعطاء شروحات فيما
يتعلق باالمور الهامة ،تقدم لالمناء .وعلى االمناء تهيئة اجراءات مناسبة للتقارير
وخطوط واضحة للمساءلة.
ماذا على الرئيس واالمناء عمله؟
يعرف بعض االمناء ،كمسؤولين ،لديهم مسؤوليات خاصة .وهذه تتضمن الرئيس
وامين الصندوق ومسؤوليات اخرى.
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تفصيل:
المسؤوليات الخاصة :ان امين الصندوق ورئيس الجمعية ستكون عليهم مسؤوليات
اكثر من بقية االمناء .مثال ،امين الصندوق سوف يتأكد من وجود حسابات محفوظة
و اتخاذ اجراءات االستثمار المالي .والرئيس ،ايضا ،يعمل على التخطيط واجتماع
االمناء ،وربما ايضا يكون الرابط بين االمناء والموظفين باالضافة الى تمثيل
الجمعية في المناسبات .لكن عندما يأتي امر اتخاذ القرارات حول الجمعية ،فعلى
االمناء اتخاذ ذلك بشكل جماعي.
يجب على االمناء ما يلي:
 التأكد من مطابقة الجمعية لقانون المنظمات غير الحكومية ،ومتطلبات دائرةالمنظمات غير الحكومية ،وعلى االخص التأكد من اعداد الجمعية للتقارير والتقرير
السنوي والحسابات كما يقضي القانون.
 التأكد من ان الجمعية ال تقوم بخرق اي من المتطلبات او القواعد التي انشئتمن اجلها كما تنص اوراقها الرسمية ،وتبقى مخلصة الهدافها الخيرية وغايايتها
التي تأسست من اجلها.
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 االلتزام بكافة القوانين واالنظمة االخرى التي لها عالقة بالنشاطات الخاصةبالجمعية.
 العمل بنزاهة وتجنب اي تضارب للمصالح الشخصية او االستخدام السيءألموال وممتلكات الجمعية.
هل بوسع االمناء ان يستلموا أجورا على واجباتهم؟
االجابة بشكل عام :ال .اغلب االمناء ال يعملون بأجر ،ويجب اال يستفيدوا من
عالقتهم بالجمعية بأي شكل من االشكال .وهناك استثناء محدود لهذا الحكم بحيث
يتيح القانون لالمناء ان يستلموا اجورا في بعض الحاالت الخاصة لما يقدموه من
خدمات لجمعياتهم فيما عدا واجباتهم االعتيادية كأمناء.
وبشكل مفصل:
المستحقات الممنوعة :االمناء غير مؤهلين الستالم اي دفعات مالية من حساب
الجمعية ما عدا المستحقات المعقولة والضرورية لمصاريف الجيب ،مثل نفقات
النقل لحضور اجتماعات االمناء .باالضافة ،فإنهم يجب اال يستفيدوا ،بشكل مباشر
او غير مباشر ،من الجمعية ،مثال:
 استئجار عقارات الجمعية. استقراض اموال من الجمعية او عمل عقود تجارية مع الجمعية.عندما يسيء االمناء استخدام مناصبهم :يعد هذا االمر قانونيا واي امين يقوم
باختراقه ربما يضطر لدفع اي خسائر ناجمة الى الجمعية من حسابه الخاص.
وحتى لو لم تكن هناك خسارة ،فاألمين الذي يحقق ارباح من خالل خرقه للقانون،
عليه ان يقوم بدفع تلك االرباح الى الجمعية.
استثناء :يوجد استثناء عندما تنص االوراق الرسمية للجمعية على الدفع لالمناء،
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او تسمح لهم بالقيام باعمال تجارية مع الجمعية .وان اي منافع خاصة يجب
وبشكل صارم ،ان تتطابق مع احكام وشروط الجمعية التي تفوض االستحقاقات.
بوسعنا ،ايضا ،ان نفوض التناقالت بين الجمعية واالمناء بشكل خاص ،عندما
يكون بوسع االمناء تبيان المنافع الواضحة للجمعية .باالضافة فالقانون يتضمن
احكام تتيح الدفع لألمناء ،لكن فقط لالحكام المتعلقة بالخدمات والبضائع المقدمة
لجمعياتهم ،ما عدا واجباتهم االعتيادية .وهذا ال يتضمن عقود التوظيف او الدفع
جراء العمل كأمناء.
ويجب على األمناء تحقيق شروط خاصة ومراجعة القوانين المتعلقة حتى يتأكدوا
من استخدامهم لصالحية االستثناء هنا.
هل بوسع االمين ان يتوظف من قبل جمعيته؟
الجواب ،بشكل عام ،ال .ألن االمناء يجب اال ينتفعوا من مواقعهم .ومرة اخرى
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توجد استثناءات لهذه القاعدة هنا.
بشكل مفصل :الوضع القانوني :بشكل عام ،فاألمين ال يمكن ان يصبح موظفا لدى
جمعيته ،كما ال يمكن ان يصبح اي موظف في الجمعية امينا فيها .واالستثناء يأتي
عندما تنص االوراق الرسمية للجمعية على ذلك بصراحة ،او يتم عبر اذن من
دائرة المنظمات غير الحكومية طبقا للقانون.
االستثاء :الحالة الوحيدة التي يمكن اال يتطلب فيها إذنا هي عندما يكون بوسع
الجمعية ان تبين ان األمين لم يحصل على الوظيفة من خالل السبب الذي دفعه
ليصبح امينا وال توجد له مصالح شخصية مستمرة .وهذا يعني ان األمين ينبغي
ان يلحظ ما يلي:
 ليس له تدخل كبير بقرارات الجمعية لخلق او االحتفاظ بالوظيفة ،او مع جانبمن عملية التوظيف و:
 قد استقال كأمين ليقدم على الوظيفة قبل االعالن عن الوظيفة على العموم فيمنافسة نزيهة ومفتوحة.
للحصول على االرشادات :وفي حال وجود اي شك ،فعلى الجمعية االتصال بدائرة
المنظمات غير الحكومية او بالمستشارين القانونيين للحصول على االرشاد في
المراحل االولى.
هل على االمناء االحتفاظ بالحسابات؟
نعم .على الجمعيات جميعا اعداد الحسابات السنوية .وبالطبع فإن اعداد الحسابات
السنوية بالطبع هي فقط جزء من التخطيط والسيطرة المالية السليمة.
بشكل مفصل:
توجد متطلبات قانونية ينبغي على الجمعية تحقيقها فيما يتعلق بـ :
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 االحتفاظ وصيانة سجل الحسابات. اعداد حسابات الجمعية والتقرير المالي السنوي. التدقيق او من خالل مفتش مستقل للحسابات. توفير الحسابات لعموم الناس.ما ضرورة الحسابات والتقارير؟
ألنها تمثل الحجر االساس لمساءلة الجمعيات من قبل المانحين والمنظمين
والجمهور العام.
بشكل مفصل:
المساءلة والسالمة :التقرير السنوي والحسابات تعد الوسيلة االولى التي من
خاللها يمكن لالمناء القيام بكتابة التقارير حول سالمة جمعيتهم وتبيان الحسابات
للجمهور العام .الحسابات تقدم معلومات مالية مثل كيفية الحصول على الموارد
واستخدامها وحول االوضاع المالية للجمعية .ويجب ان يقدم التقرير السنوي
شرحا عن ماذا تحاول الجمعية القيام به وكيف ستمضي بهذا الشأن ،سواء كانت
قد انجزت اهدافها او لم تنجز وكيف نفذت اهدافها بالنسبة للمنفعة العامة؟ باالضافة
الى تقديم الفرصة لتبيان االرقام في الحسابات كمصاريف جمع التبرعات ونتائجها.
ما هي واجبات امناء الجمعية فيما يخص التمويل وجمع التبرعات؟
يجب على االمناء التأكد من وجود
سيطرة صحيحة على العملية عندما
يقوم االشخاص بجمع التبرعات بالنيابة
عنهم او عندما يقومون بتوظيف خبراء
للقيام بالمهمة .يجب ان يتأكدوا من ان
االم��وال صرفت وفق االغ��راض التي
جمعت من اجلها.
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بشكل مفصل:
عندما يعطي االمناء تصاريح الشخاص من اجل جمع التبرعات والحصول على
التمويل بالنيابة عنهم او عندما يقومون بتوظيف خبراء ،فإن كل االموال المجمعة
يجب ان توضع في الحساب البنكي باسم الجمعية قبل استقطاع اية مصاريف .وفي
بعض الحاالت الخاصة فإن هذا يعد مطلبا قانونيا .على االمناء التأكد دائما من:
 اي نداء يصف جيدا اين ستذهب التبرعات و عندما يوظف الخبراء لجمع االموال كعمالء لصالح الجمعية واجراء العقود بهذاالشأن.
وباالضافة الى ذلك ،فعلى االمناء دائما:
 ان يكونوا على اطالع بما يخص تجارب اآلخرين. التأكد من طرق جمع التبرعات ومادة النداءات والتي ستستخدم بالنيابة عنهم. التفكير مليا بالكلمات التي تستخدمها النداءات لشرح اغراض الحملة. يكونون على استعداد ليكونوا منفتحين وصادقين فيما يخص االقيام لمثل هذهالنداءات فيما لو سئلوا عنها.
 يقدمون شرحا من خالل التقرير السنوي عن فعالية التبرعات.م��اذا لو لم تعد اه��داف الجمعية تخدم
اغراضها النافعة؟
اذا لم تعد اهداف الجمعية صالحة ،هناك
عدة طرق لتغييرها .وعندما ال تمتلك
الجمعية السلطة الج��راء التغيير يجب
عليها الرجوع الى دائرة المنظمات غير
الحكومية.
يجب على االمناء اج��راء المراجعات
لمعرفة ما اذا كانت جمعيتهم تؤدي
اغراضها النافعة .وفي بعض االحيان
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فإن الجمعية يمكن ان تصبح اكثر فاعلية من خالل تغيير طريقة عملها.
ما هي الضوابط والقوانين االخرى التي يجب على االمناء االمتثال لها؟
مثل كل المنظمات والمؤسسات ،فالجمعيات تخضع للقانون .وان جوانب من عملها
ربما يخضع من خالل جهات حكومية اخرى .االمناء يجب ان يكونوا على علم
بالمتطلبات وعليهم التأكد من ان الجمعية تقوم بتلبيتها.
كيف هي ،غالبا ،حاجة االمناء لعقد االجتماعات؟
انهم بحاجة لعقد االجتماعات حسب الحاجة غالبا من اجل تقييم مجريات امور
الجمعية وصناعة القرارات بناء على معلومات كاملة .وان االمناء الذين ال
يجتمعون بشكل كامل فإن المخاطر عادة ما تتخلل واجباتهم.
وليس كل الجمعيات يقوم امناؤها بمناقشة كل اعمالها في اجتماعات األمناء ،لكن
هناك عدد من الجمعيات يقومون بذلك .وفي مثل هذه الحال فإنهم ال يستطيعون
ادارة شؤونهم بشكل جيد مالم تكون االجتماعات بشكل منتظم .وكيف انهم غالبا
سيحتاجون فذلك يعتمد على حجم وطبيعة عمل الجمعية ،لكن متطلبات االجتماعات
ربما تقرر في الوثائق الرسمية.
الوثائق الرسمية ربما تتطلب نصابا قانونيا الجتماعات االمناء .واذا كان االمر
كذلك ،فاالمناء يجب ان يتأكدوا من ان عددهم ال يقل عن النصاب القانوني .واذا
لم يكن هناك مطلبا بتوفر النصاب في وثائق الجمعية ،فإن عدد االمناء يحتاج
للمحافظة على قوة عمل فعالة .وهذا العدد يعتمد على متطلبات ادارة الجمعية
والقاعدة القانونية(في حال ان الوثائق الرسمية لم تحدد خالف ذلك) التي تحدد
عدم اتخاذ اي قرار باستثناء اتفاق اغلبية االمناء.
كم هو الوقت المطلوب بين اجتماع وآخر؟
ان هذا يعتمد بشكل كامل بناء على حجم الجمعية ونشاطاتها .لكن بعض االمناء
لبعض الجمعيات الكبيرة يجدون انهم بحاجة الى اعطاء ما يعادل يوم واحد في

البر و االحسان :العدد احلادي عشر 2011/05/01 -

صفحة 52

الشهر.
اعطاء وقت ونشاط كاف :كونك امينا يتطلب منك اعداد وحضور الجتماعات
االمناء .وبشكل اساسي فإن االمناء ينبغي ان يعطوا الوقت الكافي لالمور والواجبات
االساسية .وبناء على ذلك فإن عليهم االنتباه لما تحتم عليهم مسؤولياتهم وكم من
الوقت ينبغي ان يحددوا لذلك.
ما هي االمور االخرى التي على االمناء التفكير فيها؟
ان تسيير الجمعية امر يمكن ان يصبح ملتبسا وعلى االمناء متابعة المستجدات
فيما يخص اجواء العمل لجمعياتهم .وهذا يستدعي منهم التدريب او مطالعة
االخبار المتعلقة.
وعلى االمناء ان يكتشفوا ما الذي تقوم بها المنظمات المشابهة التي تعمل في
نفس الحقل .وفي بعض الحاالت والجل القيام بذلك عليهم االلتحاق بنوادي او
شبكة جمعيات للتنسيق والعمل في قسم معين .وعلى الجمعيات التنسيق مع
الجمعيات االخرى لتجنب تكرار الجهود واالوقات .كما ان هناك من يقترح ضرورة
العمل سوية مع الجهات الحكومية المحلية.
االستراتيجية والمخاطر :االمناء مسؤولون ،ايضا ،على اعداد استراتيجية اهداف
الجمعية وغاياتها واتجاهاتها .مبينين المخاطر الناجمة من نشاطات الجمعية وفي
نفس الوقت ادارة هذه المخاطر للتأكد من انجاز الجمعية الهدافها.
ما هي التزامات االمناء؟
على االمناء اخذ الحيطة والحذر حول التزاماتهم الشخصية .لكن من المهم لكل
االمناء والجل ان يعوا مواقع مسؤولياتهم ،مراعاة ما يلي:
اذا ما عمل األمناء بحكمة وبشكل قانوني وطبقا للنصوص الرسمية ،فإن مسؤولية
ما يحصل بعد ذلك من (ديون او التزامات مالية) يرتكبها االمناء يمكن وبشكل
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طبيعي استخراجها من موارد الجمعية .ولذلك اذا ما تكبد االمناء اي التزامات او
ديون يفوق حجمها االجمالي اكثر من قيمة موجودات الجمعية فإنهم ربما ال
يستطيعون تغطية انفسهم بشكل كامل من ملكية الجمعية ،حتى اذا كانت المسؤوليات
قد تمت بشكل صحيح.
اذا ما تصرف االمناء بشكل متهور :اذا ما عمل االمناء بحماقة او انهم قاموا
بخرق القانون او الوثائق الرسمية ،فإن االمر عندئذ يكون مختلفا .فاألمناء ،هنا،
ربما يكونون مسؤولين شخصيا عن االلتزامات الناتجة عن الجمعية او اية خسارة
لها .وطالما عمل االمناء بشكل جماعي لتسيير الجمعية ،فإنهم سيكونون عادة
مسؤولين وبشكل جماعي لتغطية االلتزامات المعينة.
لتقليل المخاطر :ننصح االمناء بما يلي:
اطالعهم على الوثائق الرسمية
وضع إجراءات فعالة من أجل حث األمناء الجدد:
أخذ المشورة المهنية عند الحاجة وحسب ما يقتضيه النظام األساسي
اخذ نصائح دائرة المنظمات غير الحكومية او من الخبراء المهنيين عند
عدم االطمئنان حول اداء الواجبات
تنفيذ اإلدارة الداخلية الفعالة والضوابط المالية
معرفة مجاالت القانون التي قد تؤثر على أنشطة المؤسسة الخيرية  ،مثل
العمل والصحة والسالمة  ،وحقوق اإلنسان وحماية البيانات الشخصية
قبل الدخول في اجراء اي عقد  ،على االمناء تحصين انفسهم من ان
الجمعية لديها الموارد لتلبية جزء من العقد وفهم اآلثار المترتبة على خرقه.
بالطبع هناك قواعد مختلفة تنطبق على مديري الشركات الخيرية.
مالحظة هامة :بالنسبة للجمعيات الخيرية المسجلة في المملكة المتحدة يرجى
مراجعة الرابط التالي للحصول على المعلومات والبيانات واالستشارة الدقيقة فيما
يخص النقاط المذكورة اعاله:
www.charitycommission.gov.uk
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