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بسم اهلل الرمحن الرحيم
{ فأما الزبد فيذهب جفاءً و أما ما ينفع الناس فيمكث يف األرض }
سورة الزعد (آية)71

صدق اهلل العلي العظيم
 يمذيــت
مإسسة ام الٌتٌم منظمة مجتمع مدنً فً نهاٌة عام  2212تكون قد أكملت السنة الثالثة منذ تؤسٌسها وقد سعت خالل
السنوات الثالث الماضٌة برسم خطواتها وتثبٌت نشاطاتها التً تضمنت رعاٌة األٌتام  ,و التدرٌب والتؤهٌل
والتوعٌة للنساء خاصة األرامل  ,واالنخراط فً أنشطة مدنٌة متعددة ذات مردودات اٌجابٌة على المجتمع والبٌئة
ومسٌرة الدٌمقراطٌة فً العراق  .ومن أهم أحداث عام  2212هو بناء مقر خاص للمإسسة إلقامة نشاطاتها وإدارة
عملها  ,وبناءا علٌه فقد ركزت المإسسة على استكمال نقائص بنٌتها التحتٌة و هٌكلٌتها اإلدارٌة  .كما سعت
المإسسة الى بناء سجالتها ونظامها الداخلً بما ٌتالئم وقانون منظمات المجتمع المدنً رقم (  )12لسنة 2212
من اجل ان ٌتاح لها لعب الدور المنشود فً ظل القانون وبصورة رسمٌة أكثر فاعلٌة  .ان تقدٌم التقارٌر السنوٌة
ألنشطة المإسسة من اهم االنجازات التً تحرص المإسسة على تنفٌذها فً توقٌتاتها لؽرض إعادة التقٌٌم والمقارنة
والمتابعة  .ان نشاطات ومشارٌع المإسسة لعام  2212تتمٌز بالتنوع والتطور عما كانت علٌه فً عام  2229واهم
ما ٌمٌزها ازدٌاد مستوى التنسٌق والتعاون مع المنظمات األخرى ,نسال هللا التوفٌق لتحقٌق أهدافنا فً التطوٌر
المستمر للعب دور متمٌز فً دفع عجلة العمل المدنً فً العراق .
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٠زأٌف رمش٠ش اٌّؤسسخ ٌؼبَ  ِٓ 0202اٌجٕٛد ا٢ر١خ -:
إٌشبؽبد اٌؼبِخ ٌٍّؤسسخ  -:طٕفذ ٔشبؽبد ِؤسسخ اَ اٌ١زٌ ُ١ؼبَ  0202اٌ-: ٝ
لاً/انُشاطاثًانًستًزة -:وهً النشاطات التً دأبت مإسسة ام الٌتٌم على تنفٌذها سنوٌا اما منذ تؤسٌسها او
أو ً
بدأتها عام  2212وستستمر فً تنفٌذها وهً -:

 .1بزَايحًكفانتًوتًٍُتًانٍتٍى
بسبب الظروؾ األمنٌة التً مر وٌمر بها العراق فؤن إعداد
االرامل واالٌتام فً تزاٌد ولذا البد ان تتظافر الجهود للرعاٌة
والعناٌة وتوفٌر البرامج والفرص الموجهة لهم ,وعلى الرؼم من
اإلمكانٌات المحدودة وضعؾ التموٌل فؤن مإسسة ام الٌتٌم شرعت
بتنفٌذ برنامج لكفالة وتنمٌة الٌتٌمٌ .هدؾ البرنامج الذي بدأ تنفٌذه
فً شهر حزٌران من عام  2212الى سد االحتٌاجات الضرورٌة
للٌتٌم (بعمر الوالدة –  15سنة ) من خالل تسلٌم مبلػ ( 12االؾ
دٌنار ) لكل ٌتٌم وبعض المستلزمات االخرى من ناحٌة وتوفٌر
برنامجا تنموٌا ٌساهم فً تطوٌر كفاءة االٌتام وتنمٌة مداركهم
ومواهبهم وقدراتهم فً مجاالت مختلفة ( تعلٌمٌة  ,تربوٌة  ,ترفٌهٌه  ,ثقافٌة ,واخرى ) من ناحٌة اخرى  .ومن اجل
إلقاء الضوء على البرنامج نبٌن ادناه بعض التفاصٌل المصورة عن أنشطته.

ًًًًإدارةًانبزَايـح
للبرنامج هٌكل إداري ٌتؤلؾ من المشرؾ العام ومدٌر البرنامج
والسكرتارٌة وقد تم من خالل إدارة هذا البرنامج التنفٌذ من
خالل اإلشراؾ والمسإولٌة على كافة فعالٌاته من التنسٌق الى
توفٌر الخدمات والتوثٌق والمتابعة وللبرنامج مٌزانٌته
الخاصة التً تعتمد على التبرعات من قبل الكافلٌن او
المتبرعٌن للبرنامج او لألٌتام .
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ٕ٠مسُ اٌؼًّ ف ٟاٌجشٔبِظ اٌ-:ٝ
أولً-:كفانتًانٍتٍىٌ -:ستلم (ٌ )122تٌم تم شمولهم بالبرنامج مبلػ الكفالة الشهري من خالل ولً أمره او المنسقٌن
ًًًًًًًًفً المناطق  .كما ٌستلمون الكسوة الصٌفٌة والشتوٌة والزي المدرسً ,والقرطاسٌة  ,وتشمل عوائلهم بحصة
ؼذائٌة من خالل السلة الرمضانٌة مشروع المإسسة السنوي,وؼٌرها سٌتم اإلشارة إلٌها فً هذا التقرٌر.

ثاٍَا-:تًٍُتًانٍتٍىٌ -:تلقى األطفال األٌتام بؤعمار ( )15-6سنة برنامجا تنموٌا متنوعا ٌراعً احتٌاجات الطفل
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً وقابلٌته الذهنٌة وال ٌإثر فً دوامه المدرسً بل ٌعززه وقد شمل هذا البرنامج األنشطة
اآلتٌة -:
 -0انذروصًانتؼهًٍٍتٌ -:قدم البرنامج دروسا تعلٌمٌة للتقوٌة وهـــــــــً
(اللؽة االنكلٌزٌة  ,اللؽة العربٌة  ,والرٌاضٌات ) لمرحلتً االبتدائٌــــة
والمتوسطة وبالتعاون مع مدرسٌن ومعلمٌن متطوعٌن لمراجعة المنهج
الدراسً والمساعدة الدورٌة.
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تًٍُتًانمذراث-:
قام البرنامج بتوفٌر فرص تنمٌة قدرات األٌتام بتدرٌبهم
على بعض المهارات المهمة والتً من خاللها ٌمكن
الكشؾ عن مواهبهم وتوجٌهها وصقلها فقد حصل األٌتام
على دورات تدرٌبٌة فً ( الكومبٌوتر ,الرسم  ,الرسم
على الزجاج ,التدرٌب الرٌاضً ,واألعمال الٌدوٌة
ومختلؾ األنشطة الحرة كالتمثٌل المسرحً واألناشٌد
وؼٌرها.وقد ساهم فً التدرٌب مدربٌن مختصٌن او
متطوعٌن للعمل ألجل األٌتام.
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انثمافتًانذٌٍُـت-:
األٌتام
من
للمشمولٌن
البرنامج
وفر
فرصة لدراسة ( أحكام تالوة القرآن الكرٌم  ,وحفظ
القرآن  ,ودروس أولٌة فً الفقه ) قدمها لهم مدرسات
ومدرسٌن مختصٌن متطوعٌن وقد حصل األطفال على
مطبوعات مبسطة إلشاعة ثقافة دٌنٌة تبنً شخصٌة
األطفال وتحقق التوازن الى جانب دروسهم التعلٌمٌة .
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 -4ازتفانٍاث ًوَشاطاث -:تخلل البرنامج
العدٌد من االنشطة والفعالٌات التً شارك
بها االٌتام تلقوا اثنائها الهداٌا والجوائز
التشجٌعٌة خاصة تلك التً نفذت اثناء شهر
رمضان المبارك ومنها ( احتفالٌة اطالق
برنامج الكفالة والتنمٌة),احتفالٌة منتصؾ
البرنامج التنموي الصٌفً ,اقامة مسابقات رمضانٌة
تبارى فٌها فرٌق اٌتام المإسسة مع  3فرق لالطفال
من منظمات اخرى ,احتفالٌة ختام البرنامج الصٌفً
,احتفالٌة التحاق االطفال بالمدرسة ,ومعرض االعمال
والمنتجات الفنٌة لالطفال)تخللت تلك االحتفالٌات
مشاركة اهالً االٌتام ومنظمات اخرى ومدرسٌن
ومدربً االٌتام فً البرنامج.
 -5سٌاراثًورزالث -:تخلل البرنامج عدد من الزٌارات والرحالت الترفٌهٌة والثقافٌة فقد قامت المإسسة بشمول
حوالً ٌ 52تٌم من الذكور واإلناث بزٌارة
(مرقد السٌد إدرٌس (ع) ,العتبة الكاظمٌة
المقدسة  ,دار الطفولة لألٌتام التابع لوزارة
العمل والشإون االجتماعٌة فضال عن رحلة
الى متنزه الزوراء) وقد كان لتلك الرحالت
التً اقتصرت على الفترة الصٌفٌة اثر مهم
فً تعزٌز ثقافة ومعارؾ األطفال
وارتباطهم ببرنامج المإسسة الموجه لهم.
ً -6انخذياث ًوانتسهٍالث -:سعت إدارة
البرنامج الى تقدٌم التسهٌالت والخدمات لالٌتام
وألهالٌهم عن طرٌق توفٌر النقل من والى
المإسسة من اجل بدء البرنامج .كما عملت على
توزٌع وجبة خفٌفة لألطفال أثناء ساعات منهاجهم
التعلٌمً  ,ووزعت لهم المطبوعات والقصص
والمجالت بصورة مستمرة.

 -7انتىثٍكًوانتطىٌزًً -:
ٌتم توثٌق أحداث وأخبار برنامج الكفالة والتنمٌة بصورة
مستمرة عن طرٌق الصور والتقارٌر الشهرٌة كما ٌتم توثٌق
تسلٌم المبالػ فً سجالت بطبع أصابع االطفال وتوقٌع ولً
االمر.وألجل احداث تطوٌر مستمر فإن ادارة البرنامج
عملت على توزٌع استطالعات الرأي الشهرٌة من اجل
إحداث تؽٌٌرات بناءا على وجهات النظر التطوٌرٌة التً
تتلقاها .كما التقت اإلدارة بمنظمات اخرى من اجل توسٌع
البرنامج بالتعاون معها فً بؽداد والمحافظات اعتمادا على المتبرعٌن.
6

 .0بزَايحًدوراثًانتأهٍمًوانتذرٌب-:
تعد دورات و ورشات عمل التدرٌب على المهارات والحرؾ المتنوعة لؽرض تمكٌن االرامل والنساء عامة
اقتصادٌا وتطوٌر قدراتهن المهنٌة وتوفٌر فرص العمل لهن من البرامج والنشاطات المستمرة للمإسسة التً
تعد من اهدافها واستمرت للعمل بها منذ تؤسٌسها  .اال ان المإسسة والجل ترسٌخ حب التعلٌم والعمل ومنع
االعتماد على المبالػ التً تحصل علٌها المرأة بدون جهد فقد اعتمدت التعلٌم المجانً لالرامل والنساء ذوات
الدخل المحدود دون تقدٌم منح اضافٌة لكل مشاركة فً الدورات ,وقد كانت الدورات التً انجزت فً عام
 2212متنوعة وال تشمل االرامل فقط كما انها ال تشمل النساء فقط وهً -:
أ -دوراثًانخٍاطت -:أنجزت دورتان لتعلٌم الخٌاطة
والتفصٌل فً عام  2212األولى فً شهر حزٌران
والثانٌة بدأت فً شهر كانون األول وكان طول كل
دورة ٌ 45وم ولم ٌقتصر التدرٌب على األرامل .
وقد حصلت النساء على تدرٌب على مبادئ
الخٌاطة وقمن بؤعداد نماذج وتدربن عملٌا بؤنفسهن
على استعمال المكائن الصناعٌة والبٌتٌة .جدٌر
بالذكر ان المإسسة أنجزت  6دورات لتعلٌم
الخٌاطة لحد اآلن.

ة -دورةًانتضًٍذًواإلسؼافاثًاألونٍت-:
بالتعاون مع المركز الصحً فً مدٌنة الحرٌة
والتنسٌق مع مإسسة نبض العراق للتنمٌة
أقٌمت دورة لتعلٌم مبادئ التضمٌد لألرامل فً
شهر آب واستمرت لمدة شهر حٌث قام كادر
المركز بؤعداد منهاج الدورة والتعلٌم النظري
والعملً .

عـ -دورةًتؼهٍىًانتصىٌز -:
أقٌمت فً شهر تموز دورة لتعلٌم فن التصوٌر
لكال الجنسٌن ولمدة ٌ 15وم وقد تم التدرٌب من
قبل خبٌر متخصص فً هذا المجال حٌث قام
بوضع المنهاج العملً والنظري لدورة أولٌة فً
فن التصوٌر على ان ٌتم إلحاقها بدورة متقدمة
اكثر فائدة للمستفٌدٌن .

د -دورةًتؼهٍىًانمبانتًوانتىنٍذ-:
من مبدأ سعً المإسسة إلٌجاد فرص التدرٌب لمستفٌدٌها فقد قدمت ( )24اسم من االرامل وبالتعاون
مع مإسسة نبض العراق للتنمٌة اللواتً ٌرؼبن بالتدرٌب على القبالة الى مجلس محافظة بؽداد الذي
ٌعمل بالتعاون مع فرٌق االعمار األمرٌكً على إقامة هذه الدورات التدرٌبٌة باستمرار والمإسسة
مازالت بؤنتظار تنفٌذ الدورة بدعوة من مجلس المحافظة.
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٘ـ -دورةًتؼهٍىًانكىيبٍىتز-:
اعلنت المإسسة فً شهر حزٌران عن عدد من
الدورات وكان منها دورة قصٌرة لتعلٌم
الصؽار من الناشئٌن من الجنسٌن على مباديء
استخدام الكومبٌوتر والبرامج المعروفة وهً
( وندوز  ,وورد  ,الرسم  ,وؼٌرها ) وقد
استمرت الدورة لمدة اسبوع وكانت اعمار
المشاركٌن من ( )15-12سنه وبمختلؾ
المراحل الدراسٌة .

َ .3شاطاثًيذٍَت-:
رسؼِ ٝؤسسخ اَ اٌ١زٌٍ ُ١م١بَ ثذٚس٘ب اٌّذٔ ٟاٌز ٞسسّٗ ٌٙب اٌذسزٛس ِٓ خالي رؼض٠ض اٌؼاللبد ثبٌّٕظّبد
االخشٚ ٜاٌؼًّ اٌّشزشن فِ ٟغبالد ٌٙب ػاللخ ثبٌؼغؾ اٌّذٔ ٟػٍ ٝاطحبة اٌمشاس ِٓ اعً احذاس رغ١١شاد
ا ٚاٌحظٛي ػٍِ ٝىزسجبد ٌّظٍحخ اٌّغزّغ  .اْ حشص اٌّؤسسخ ٌالشزشان ثٙزٖ إٌشبؽبد ٠أر ِٓ ٟاٌشغجخ
ٚاٌشؼٛس ثبٌّسؤ١ٌٚخ اٌز ٟحذد٘ب اٌذسزٛس فبٌّٕظّبد غ١ش اٌحى١ِٛخ رؼذ ٚسٍ١خ سلبثخ ٚسٍطخ خبِسخ الثذ اْ
رم َٛثحشاسخ آٌ١بد اٌذّ٠مشاؽ١خ اٌز ٟرؼّٓ ِٕغ ػٛدح اٌذ٠ىزبرٛس٠خ ٚرؼّٓ اٌحظٛي ػٍ ٝاٌحمٛق ٚحّب٠زٙب
ٚدػُ ِغزّؼبد ِذٔ١خ ِزطٛسح رٕؼُ ثخ١شاد ٚصشٚاد اٌجٍذٚ .سزى٘ ْٛزٖ إٌشبؽبد ِسزّشح ِٚزٕٛػخ ٚلذ أغض
ِٕٙب ف ٟػبَ  0202االٔشطخ االر١خ -:

أ -زًهتًخًغًتىالٍغًإلَشاءًَازٍتًانسزٌت-:
ٔظّذ ِؤسسخ اَ اٌ١ز ُ١حٍّخ ٌغّغ رٛال١غ ٌفه
اسرجبؽ ِذٕ٠خ اٌحش٠خ ػٓ ثٍذ٠خ اٌشؼٍخ ٌزىٌٙ ْٛب
ثٍذ٠خ ِسزمٍخ العً رٍم ٟخذِبد افؼً ٚاوضش .
ٚلذ عبءد ٘زٖ اٌحٍّخ ٔز١غخ ِطبٌجبد وض١شح
لذِزٙب اٌّؤسسخ اٌ ٝاٌجٍذ٠خ ٌٍزؼب ْٚف ٟرمذُ٠
ثؼغ اٌخذِبد د ْٚعذٌٍّٚ ٜٚالحظبد اٌزٟ
اثذا٘ب سىبْ اٌّذٕ٠خ ِٓ اٌزغ١١شاد اٌج١ئ١خ اال٠غبث١خ
اٌز ٟرزّزغ ثٙب ِذٕ٠خ اٌشؼٍخ ٚسغجز ُٙاْ ٠حظٍٛا ػٍ ٝخذِبد ِشبث . ٗٙثذأد اٌحٍّخ ف0202/ 00 / 09 ٟ
ح١ش ثبدسد اٌّؤسسخ ثطجبػخ فٌٛذس روشد ف ٗ١خظبئض ِذٕ٠خ اٌحش٠خ (ِسبحزٙب  ,ػذد سىبٔٙب  ,ػذد
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ِحالرٙب ) وّب ثٕ١ذ اٌّحبٚالد اٌغذ٠خ اٌز ٟسبّ٘ذ ثٙب ِٕظّبد ِغزّغ ِذٔ ٟاخشِ ٜضً ساثطخ أثٕبء
اٌشٙذاء ٚػشػذ طٛس ٌٍىزت اٌشسّ١خ اٌز ٟلذِذ ِٓ لجٌٍٕ ُٙفس اٌغشع صُ رؼشػذ اٌِ ٝحبٚالد
ِؤسسزٕب ٚاٌىزت اٌز ٟأسسٍذ ٌغشع اٌحظٛي ػٍ ٝخذِخ اٌظشف اٌظحٚ ٟرس٠ٛخ اٌشٛاسع ٚسفغ
األٔمبع ٚإٌفب٠بد د ْٚعذٚ ٜٚصٚدد اٌفٌٛذس ثبٌظٛس ِٚمبسٔزٙب ِغ طٛس ٌّذٕ٠خ اٌشؼٍخ ٚ .لذ رُ
رٛص٠ؼٙب ِٓ لجً فش٠ك اٌّؤسسخ ػٍ ٝاأل٘بٌٚ ٟعّؼذ اٌزٛال١غ ثغ١خ إوّبٌٙب اٌ 02 ٝآالف رٛل١غ ٚإسفبلٙب
ثىً اٌىزت اٌشسّ١خ ٚاٌشغجخ اٌحم١م١خ ِٓ ثئٔشبء ثٍذ٠خ ِٕفظٍخ ٌٍّذٕ٠خ ٚرمذّٙ٠ب اٌِ ٝغٍس اٌّحبفظخ .
ٚػّٓ اٌفؼبٌ١بد فمذ دػذ اٌّؤسسخ لٕبح اٌحشح اٌفؼبئ١خ ألعً إعشاء رحم١ك ػٓ اٌّٛػٛع ٚلذ رُ ػشع
اٌزحم١ك ف ٟاالخجبس اٌشئ١س١خ ٌٍمٕبح ح١ش أػشة األ٘بٌ ٟػٓ سغجز ُٙأِبَ شبشبد اٌزٍفضٚ ْٛ٠رحذس ِٕزست
اٌّؤسسخ حٛي رغشثزٚ ُٙاٌحٍّخ.
ةَ -ذاء ًرئٍست ًانًؤسست ًانى ًانبزنًاٍَاث ًنهمٍاو ًبذورهىٚ -:عٙذ سئ١سخ اٌّؤسسخ ث١بٔب اٌٝ
اٌجشٌّبٔ١بد أػٍٕزٗ ٚوبالد األٔجبء ف 0202/00/32 ٟثّٕبسجخ رشى ً١اٌحىِٛخ اٌغذ٠ذح ٌٍّطبٌجخ
ثّشبسوخ ف ٟاٌحمبئت اٌٛصاس٠خ رزٕبست ِغ ٔسجخ إٌسبء ف ٟاٌّغٍس ٚاٌؼغؾ ػٍ ٝوزٍ ٓٙوّب أٙب
ؽبٌجز ٓٙثأْ ال ٠ىزف ٓ١ثٛصاسح اٌذٌٚخ ٌشؤ ْٚاٌّشأح ٚ .لذ سبٔذد ػذد ِٓ إٌّظّبد إٌس٠ٛخ ِبعبء فٟ
إٌذاء اٌز ٞرُ إسسبٌٗ اٌ١ىزش١ٔٚب اٌ ٝاٌؼذ٠ذ ِٓ اٌجشٌّبٔ١بد ٚ .لذ ٌٛحع اسزغبثخ األخٛاد اٌجشٌّبٔ١بد
ثغّؼ ٓٙرٛال١غ اٌجشٌّبٌٔ ٓ١١ذػُ ِشبسوخ أٚسغ ٌٍّشأح ٚظٙشْ فِ ٟؤرّش طحف٠ ٟطبٌجٓ ثّٛالغ أٚفش
وّب حظٍٓ ػٍ ٝرظ٠ٛذ اٌّغٍس ثّشبسوخ ثٕسجخ  %05ف ٟسئبسبد اٌٍغبْ اٌذائّخ ف ٟاٌّغٍس .
خـً -تسانف ًيُظًاث ًبغذاد -:اعزّغ ػذد ِٓ ِٕظّبد اٌّغزّغ اٌّذٔ ٟف ٟثغذاد ٌّٕبطشح ػذد ِٓ
اٌمؼب٠ب اٌّّٙخ ٚاٌّظ١ش٠خ ٚاٌز ٟ٘ ٟثحبعخ أٌ ٝشبؽبد ِذٔ١خ ِزٕٛػخ وبٌّظب٘شاد ٚاالػزظبِبد
ٚرٛص٠غ اٌج١بٔبد ا ٚاٌالفزبد ٚغ١ش٘ب ٚ .لذ وبْ اٌسجت ف ٟإٔشبء ٘زا اٌزحبٌف ٘ ٛاٌّٛلف اٌّشزشن اٌزٞ
عّؼٌٍ ُٙزؼج١ش ػٓ اسزٕىبسُ٘ ٌمشاس سفغ االعزضبس ػٓ ثؼغ اٌشخظ١بد اٌس١بس١خ ٚػٛدر١ٌ ُٙحزٍٛا
ِٕبطت ِّٙخ ف ٟاٌجٍذ ٚلذ ثذأد حشوخ اٌزحبٌف ثبٌٍمبء ثجؼغ اٌشخظ١بد اٌس١بس١خ ٌّؼشفخ اٌّجشساد
ٚا١ٌ٢بد اٌّزجؼخ ٌٙزا اإلعشاء ٚلذ رُ ِمبثٍخ األسزبر ػٍ ٟاألد٠ت ٚإٌبئت األٚي ٌّغٍس إٌٛاة اٌذوزٛس لظٟ
اٌسٚ ٚ ً١ٙص٠ش إٌفؾ اٌسبثك اٌذوزٛس حس ٓ١اٌشٙشسزبٔ.ٟ

اال اْ ٘زٖ اٌخطٛح ٌُ رؤد ٞاٌغشع ٚلذ رُ سفغ االعزضبس ػٓ صالصخ ِٓ اٌّشّ ٓ١ٌٛف ٟعٍسخ طٛد
فٙ١ب ٔٛاة اٌشؼت ػٍ ٝاٌمشاس ثبإلعّبع ِّ ,ب أد ٜاٌ ٝثذء اٌزحبٌف ثّشحٍخ عذ٠ذح ِٓ اٌزؼج١ش ػٓ
سفؼٗ ٌٍمشاس ثزٛػ١خ اٌّغزّغ ٚاٌز١ٙؤ ٌشفغ دػ ٜٛاٌ ٝاٌمؼبء ثسجت ِخبٌفخ اٌمشاس ٌّٛاد اٌذسزٛس .
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ثذأ اٌزحبٌف ثؼذد طغ١ش ِٓ إٌّظّبد اال أٗ سشػبْ ِب أظّذ اٌ ٗ١أػذاد أخش ٜحز ٝثٍغ حبٌ١ب ( )06
ِٕظّخ ِٓ ثغذاد -: ٟ٘ٚ
0
0
3

ِؤسسخ اَ اٌ١زُ١
ِؤسسخ اٌغذ٠ش ٌٍضمبفخ ٚاالػالَ
منظمة والفجر الثقافٌة

12
11
12

رابطة مجتمعنا
رابطة اهل الكساء
رابطة الهدى

19
22
21

رابطة الؽٌث
منظمة األنوار اإلنسانٌة
رابطة شباب الوالٌة

4

مإسسة النور النسوٌة

13

مإسسة نور الهداٌة

22

مركزالؽدٌر الخٌري

5

مإسسة نبض العراق للتنمٌة

14

منظمة كهؾ الورى

23

مإسسة البذرة

6

منظمة المنتدى الثقافً الحر

15

منظمة البٌت العراقً الثقافً

24

مإسسة جمانه الثقافٌة واالجتماعٌة

7

منظمة شمس الوئام االنسانٌة

16

مركز دار السالم العراقً

25

مإسسة سٌد البطحاء

8

مركز ألكاظمٌه للنشاط المدنً

17

جمعٌة النهوض الفكري

26

منظمة كوثر الرافدٌن للتكافل االجتماعً

9

جمعٌة ام ابٌها للمرأة والطفل

18

مإسسة الحرٌة التقافٌة
واالجتماعٌة

د -يزالبتًخهساثًانبزنًاٌ-:
قدمت مإسسة ام الٌتٌم طلبا الى مجلس النواب بحضور جلسات
المجلس لمناقشة موازنة عام  2211ومالحظة سٌر النقاشات داخل قبة
البرلمان وقد تمت الموافقة على الطلب.

 .4انسهتًانزيضاٍَت-:
ِٓ اٌّشبس٠غ اٌّسزّشح ٚاٌز ٟرؼًّ اٌّؤسسخ ػٍ ٝرٕف١ز٘ب
سٕ٠ٛب ف ٟشٙش سِؼبْ اٌّجبسن ٘ ٛرٛص٠غ سٍخ غزائ١خ
سِؼبٔ١خ ٚلذ اِزبصد اٌسٍخ ٘زا اٌؼبَ بمضاعفة عدد
المستفٌدٌن منها من عوائل االرامل فً محافظة بؽداد وقد
شملت ( )2175عائلة من مختلؾ مناطق قاطع الكرخ فً
بؽداد وبالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدنً التً
ساهمت بالتوزٌع وبتحدٌد عوائل االرامل فً مناطقهم
الكاظمٌة,
الجوادٌن,
(مدٌنةالحرٌة,حً
وهً
الوشاش,الؽزالٌة ,الشعلة ,الرحمانٌة,كرفانات جكوك ,
حً الجهاد ) وقد تم التنسٌق مع المنظمات اآلتٌة بالتنفٌذ
(البٌت العراقً  ,مإسسة شمس الوئام  ,مإسسة نبض
العراق  ,مإسسة وارث الخٌر) كما تم التنسٌق مع
مسإولً الحسٌنٌات والجوامع للمساعدة فً التوزٌع ومن
أهمها ( حسٌنٌة سٌد األحرار وحسٌنٌة المنتظر وجامع
الجلبً )  .وجدٌر بالذكر ان شهر رمضان لعام 2212
كان متمٌزا بكثرة األنشطة والفعالٌات التً تم انجازها
ببركة هذا الشهر الفضٌل برؼم شدة حرارة الجو هذا
العام.
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 انًىلغًالنٍكتزوًًَنهًؤسست -:تسعى المإسسة الى تطوٌر وتحدٌث الموقع باستمرار اعتمادا على طبٌعة
النشاطات التً نفذتها وقد أضٌفت أبواب جدٌدة الى الموقع فً عام  2212وهً -:
.1
.2

.3
.4

باب نشاطات مدنٌة -:وهو ٌضم أخبار األنشطة المدنٌة التً نفذت وستنفذها المإسسة.راجع
الرابطhttp://www.umelyateem.org/articlesBrowse.aspx?CatID=12
صفحة مشروع تعزٌز دور البرلمانٌة العراقٌة  -:وهً صفحة مستقلة خاصة بالمشروع تختلؾ فً تصمٌمها
وألوانها عن خلفٌة موقع المإسسة ولمزٌد من المعلومات راجع الرابط
http://umelyateem.org/wmp/wmp.htm
باب برنامج كفالة وتنمٌة الٌتٌم -:وهو باب خاص ببرنامج الكفالة والتنمٌة ٌعرض تقارٌر ونشاطات البرنامج .
راجع الرابط http://www.umelyateem.org/PageViewer.aspx?id=31
باب التحقٌقات -:تم إضافة عدد من التحقٌقات لتصبح اثنا عشر تحقٌقا من مختلؾ المواضٌع والمإسسة
مستمرة بكتابة وتطوٌر التحقٌقات بما ٌخدم أهداؾ المإسسة
http://www.umelyateem.org/PageViewer.aspx?id=28

ثاًٍَا اً/انُشاطاثًغٍزًانًستًزةً -:
ان البرامج والمشارٌع المدرجة تحت هذا البند برامج اعدت وأنجزت هذا العام او ستستمر حتى تنجز فً وقت الحق
وتتمٌز هذه المشارٌع بتنوعها ولذا فسٌتم تصنٌفها حسب أهدافها وكاالتً -:
 -1يشارٌغًتًكًٍٍَساءًفمٍزاث -:قامت مإسسة ام الٌتٌم بتشجٌع بعض النساء محدودات الدخل أما من األرامل
او المهجرات بمشاركتهن بمشارٌع تساعد فً توفٌر دخل بسٌط ٌساعدهن على تحسٌن مستوى معٌشتهن -:

أ -يشزوعًإَتاجًيُتداثًغذائٍتًسزٌؼتًانتسضٍز-:
من خالل قسم تصنٌع المعجنات فً المإسسة الذي تتوفر
فٌه كافة معدات صناعة األؼذٌة وبوجود بعض
المنتسبات المتدربات من األرامل باشرت المإسسة بهذا
المشروع وقامت بإنتاج ( لحم بعجٌن) و (كبة حلب)
وهً من المنتجات المرؼوبة فً التسوٌق وسهلة
التحضٌر لألسرة وقد قام فرٌق من  3نساء أرامل
بالصناعة فً حٌن وفرت المإسسة سجالت للمشترٌات
وحجم اإلنتاج والمبٌعات وحساب األرباح على ان
تحصل النساء العامالت على نسبة من أرباح المشروع  .وقد كان المشروع تجرٌبٌا لؽرض حث النساء على
اإلنتاج خارج المإسسة وقٌادة المشروع بمفردهن  .ان المإسسة تإمن انه ال ٌكفً تشجٌع المرأة وتوفٌر كافة
المستلزمات إنما المهم هو زرع اإلرادة على العمل وانتهاز الفرص المتاحة للتمكٌن من اجل االستمرار.
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ةً -يشزوعًتىسٌغًدخاجًبٍاضً-:
قامت المإسسة بتوزٌع  12-5دجاجات بٌاضة حصلت
علٌها بؤسعار زهٌدة من حقول الدواجن فً كلٌة الزراعة
على  12نساء من ذوات الدخل المحدود اللواتً ٌسكن
مجمع للمهجرٌن فً مدٌنة الحرٌة واتفقت معهن على ان
تقوم النساء بجمع البٌض وبٌعه لصالح أسرهن مع
متابعة لكل أسرة لمدة شهر لمعرفة مدى استفادة العوائل
من هذه المنحة من خالل لجنة تعمل على زٌارة األسر
مرة فً األسبوع وتسجٌل مالحظاتها العامة وتلتقط
الصور.
ان المإسسة ترؼب بتوفٌر فرص عمل كرٌمة للنساء محدودات الدخل واالبتعاد بهن عن االعتماد على المساعدات
ولكنها بعد تجارب كثٌرة مع هذه المشارٌع تستطٌع التؤكٌد على ان البد من تضافر الجهود من كافة المنظمات التً
تمارس المشارٌع الموجهة الى النساء محدودات الدخل واالتفاق على خطة عمل مشتركة تجتاز من خاللها العقبات
التً تحول دون استمرار هذه المشارٌع فضال عن نجاحها.

ً-2بزَايحًدػىًانذًٌمزاطٍت -:ثذأد اٌّؤسسخ ف ٟرٕف١ز ثشٔبِظ ٌذػُ ِس١شح اٌذّ٠مشاؽ١خ ف ٟاٌؼشاق ِٓ 4
ِحبٚس ٚلذ ػُ اٌجشٔبِظ اٌّشبس٠غ ا٢ر١خ اٌز ٟرؼّٕذ اٌّحبٚس اٌّشبس إٌٙ١ب -:

أ -يشزوعًتؼشٌشًانذًٌمزاطٍتًيابؼذًالَتخاباث-:
ٌنظم هذا المشروع المعهد العراقً (منظمة مجتمع مدنً
عراقٌة ) وهو ٌهدؾ إلى دعم المهارات البرلمانٌة لدى
النساء البرلمانٌات فً مجلس النواب الحالً وتقدٌم خبرات
وتجارب ومحاضرات فً مواضٌع مختلفة تعزز أدائهن
البرلمانً وتساهم فً تطوٌر عمل البرلمان العراقً.
تشارك مإسسة ام الٌتٌم فً تنفٌذ هذا المشروع الذي أمده
ثالث سنوات وقد تم التعاون مع المعهد العراقً من خالل
إبرام مذكرة تفاهم وضحت إطار
انطلقت فً شهر تموز 2212/
عمل للبرلمانٌات أقٌمت فً
تبعتها اجتماعات تعلٌمٌة حوارٌة
آلٌات العمل البرلمانً بدأت فً
اجتماع كل شهرٌن ٌ .تخلل
االستبٌانات وؼٌرها من الفعالٌات
انجازها.
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التعاون فً تنفٌذ هذا المشروع .وقد
أول أعمال المشروع من خالل ورشة
بٌروت للفترة من  22-18تموز ثم
دورٌة فً بؽداد للبرلمانٌات حول
شهر تشرٌن الثانً وستستمر بواقع
المشروع إصدار التقارٌر وتوزٌع
التً تعمل مإسستنا بشكل فعال فً

ة -يشزوعًتؼشٌشًدورًانبزنًاٍَتًانؼزالٍت -:تنظم مإسسة ام الٌتٌم هذا المشروع الذي ٌهدؾ الى تعزٌز دور
البرلمانٌة من خالل متابعة أدائها داخل قبة المجلس وفً اللجان وتقدٌم تقارٌر نوعٌة ودراسات وتنفٌذ
استطالعات رأي للجمهور حول التقدم الحاصل فً مشاركة المرأة فً العملٌة السٌاسٌة ومدى تؤثٌرها فً دعم
مسٌرة الدٌمقراطٌة  .وقد اعتمدت المإسسة على عدد من الخبراء الذٌن سٌقومون بكتابة التقارٌر فضال عن
الفرٌق الخاص بالمإسسة الذي ٌعمل على التنفٌذ .كما سٌتم فتح صفحة فً الموقع االلٌكترونً الخاص
بالمإسسة لتنشر فٌه وتعرض كافة فعالٌات المشروع ٌ .ستمر المشروع الى نهاٌة الدورة البرلمانٌة الحالٌة .ومن
الخطوات التً تم تنفٌذها من المشروع هً :
 االتفاق على كتابة ونشر دراسة خلفٌة عن البرلمانٌة العراقٌة ٌتضمن عرض وتقٌٌم البرلمانٌات السابقات
ثم عرض البرلمانٌات الحالٌات وماذا ٌتوقع الجمهور منهن .وتتؤلؾ الدراسة من  3فصول ٌعتمد الفصل
الثانً على نتائج استطالع للرأي حول أداء البرلمانٌات.
 نفذ فرٌق العمل فً المإسسة استطالع رأي حول أداء
البرلمانٌات فً  5محافظات ( بؽداد  ,البصرة ,النجؾ
,االنبار ,واسط ) وبالتعاون مع منظمات مجتمع مدنً
تعمل فً تلك المحافظات وهً (منظمة اروى لتنمٌة المرأة
فً البصرة  ,جمعٌة الصفا للتنمٌة والصداقة مع الشعوب
فً االنبار ,منظمة ارض الطٌبات لألمومة والطفولة فً
النجؾ  ,المجلس العراقً للسلم والتضامن فً واسط وعدد
من المنظمات فً بؽداد هً مإسسة الؽدٌر للثقافة واإلعالم  ,مإسسة النور النسوٌة  ,مإسسة ام أبٌها ,
مإسسة وارث الخٌر للتنمٌة ومإسسة البٌت العراقً) وقد كان تعاون جمٌع المنظمات سالفة الذكر طوعٌا
ولذا فؤن مإسسة ام الٌتٌم قامت بتقدٌم كتب الشكر واالمتنان لكل منها.وقد تم مراعاة عدد السكان وتنوعهم
وشمول األقضٌة والنواحً فً كل محافظة  .كما قام فرٌق العمل بإدخال البٌانات الٌكترونٌا من اجل
تحلٌلها من قبل إحصائٌٌن واستخدام نتائجها فً الدراسة المشار إلٌها.

خـً-يشزوعًيبادرةًدػىًزمىقًاإلَساٌ-:
شاركت مإسسة ام الٌتٌم فً هذا المشروع الذي نظمه المعهد
العراقً فً حزٌران عام  2212من بٌن  21منظمة منتشرة
فً عموم محافظات العراق اذ شكلت تحالفا اسمه ( تحالؾ
هاري ) تعمل على متابعة ورصد واقع حقوق اإلنسان على
مدى أكثر من سنتٌن مضت حٌث بدأ مشروع (هاري) من
تارٌخ  8002-2-82وٌقوم هذا التحالف بكتابة تقارٌر الظل
للتقارٌر الحكومٌة حول اتفاقٌة حقوق الطفل واتفاقٌة سٌداو .
وتعمل على رصد مدى مطابقة التقرٌر الحكومً المقدم الى هٌأة األمم المتحدة مع االتفاقٌات الدولٌة الخاصة بحقوق
اإلنسان وقد قام مدٌر مشارٌع مؤسسة ام الٌتٌم السٌد عصام عبد الجبار بتمثٌل المؤسسة فً هذا التحالف وقد حضر
ورشة تدرٌبٌة فً السلٌمانٌة حول كٌفٌة كتابة تقارٌر الرصد لتقارٌر الدولة.وتم مراجعة مواد محددة فً االتفاقٌات
المذكورة وقدم تقرٌر تم تضمٌنه التقرٌر العام للتحالف .
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كما شاركت المؤسسة فً المؤتمر الوطنً الثانً حول وضع
حقوق اإلنسان فً العراق بتارٌخ  8000/ 2-7الذي تم فٌه
عرض انجازات تحالف هاري وأعلن ختام المشروع.

َ-3ذواثًانتىػٍتًوانثمافتًانؼايت -:ألبِذ اٌّؤسسخ ف ٟػبَ  0202ػذد ِٓ إٌذٚاد ٌٍزٛػ١خ ا ٚإلشبػخ اٌضمبفخ
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًاٌؼبِخ ٚوب٢ر-: ٟ

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
أَ -ذوةًًتىػٍتًزىلًيزضًسزطاًٌانثذي-:

تحت شعار ( من اجل وعً صحً للنساء ) ألبِذ ِؤسسخ
أَ اٌ١زٚ ُ١ثبٌزؼبِ ْٚغ ٚصاسح اٌظحخ /دائشح اٌظحخ اٌؼبِخ
ٔذٚح ػٓ (سشؽبْ اٌضذ )ٞثزبس٠خ ٚ ,0202/5/07رُ خالي
إٌذٚح ػشع أفالَ ػٓ اٌفحض اٌشخظٌ ٟسشؽبْ اٌضذِ ٞغ
رٛص٠غ ِطجٛػبد رٛػ١خ طح١خ ػٍ ٝاٌحبػشادٚ .وبٔذ
اٌذػٛح ٌٍٕسبء فمؾ .

ةَ -ذوةًػًٍدورًاألسزةًوانًذرستًفًًتؼشٌشًزمىقً
انطفم-:
رحذ شؼبس ( ِٓ اعً ٚػ ٟأٚسغ ثحمٛق أؽفبٌٕب ) ألبِذ
ِؤسسخ أَ اٌ١ز ُ١ثزبس٠خ ٔ 0202/6/02ذ ٖٚثبٌزؼبِ ْٚغ
ٚصاسح حمٛق اإلٔسبْ ثؼٕٛاْ (دٚس األسشح ٚاٌّذسسخ فٟ
رؼض٠ض حمٛق اٌطفً) رؼشػذ فٙ١ب اٌس١ذح اٌّحبػشح
ٌحمٛق اٌطفً ِٓ خالي إعشاء حٛاس٠خ ِغ اٌحؼٛس ٚ ,لذ
رخًٍ ثشٔبِظ إٌذٚح ػشٚع ٌفشلخ اٌٛاسصٌٍ ٓ١فِٕٓ ( ْٛ
أ٠زبَ ِؤسسخ أَ اٌ١زٚ )ُ١وبٔذ اٌذػٛح ػبِخ ٌٍغّ١غ.

طَ -ذوةًيزضًانتىزذًػُذًاألطفال:أسبابهًوػالخه-:
وبالتعاون مع معهد الرحمن لعالج اضطرابات التوحد
أقامت مإسسة أم الٌتٌم ندوه عن مرض التوحد ٌوم
الخمٌس المصادؾ  2212/7/15على قاعة المإسسة
مستضٌفة السٌدة نبراس سعدون مدٌرة المعهد التً تحدثت
عن أعراض المرض وكٌؾ ٌمكن لألم ان تكتشفه مبكرا
وطرق تؤهٌل األطفال المصابٌن ونشاطات معهد الرحمن
فً مجال تؤهٌل األطفال المتوحدٌن .وقد حضر الندوة عدد
من النساء اللواتً كان لدٌهن اهتمام واضح بمعرفة
المرض وانتشاره فً العراق .كما حضر الندوة السٌد موفق الخفاجً رئٌس تجمع المعوقٌن العراقٌٌن.
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دَ -ذوةًزىلً(دورًانًزأةًفًًانًدتًغ)ً -:ف ٟاٌؼبشش
ِٓ شٙش سِؼبْ اٌّجبسن اٌّٛافك  00آة ثبششد
اٌّؤسسخ إلبِخ األِس١بد اٌشِؼبٔ١خ ٚثحؼٛس ػذد ِٓ
ِّضٍِٕ ٟظّبد اٌّغزّغ اٌّذٔ ٚ ٟثؼغ اٌشخظ١بدًٚ.لذ
أٌم ٝاٌش١خ ػجذ اٌغفبس اٌّبٌى ٟثّٕبسجخ روشٚ ٜفبح اٌس١ذح
خذ٠غخ اٌىجش ٜػٍٙ١ب اٌسالَ ِحبػشح ثؼٕٛاْ ( خذ٠غخ
اٌىجش ٜسِض اٌؼطبء ( إر رؼشع ألّ٘١خ دٚس اٌس١ذح
خذ٠غخ ِٛٚالفٙب ف ٟرضج١ذ اٌشسبٌخ ِزحٛال اٌ ٝدٚس اٌّشأح
ف ٟاألسشح ٚاٌّغزّغ ِٛٚلف اإلسالَ ِٓ رٌه .

َٖ -ذوةًبؼُىاًٌ(ًػُاصزًاإلصالذًبًٍٍانُظزٌتًانمزآٍَتًوانتطبٍماثًانؼًهٍتً)-:
ألّ١ذ ف َٛ٠ ٟاٌشاثغ ٚاٌؼشش ِٓ ٓ٠شٙش سِؼبْ األِس١خ اٌضبٔ١خ ٌّؤسسخ اَ اٌ١زٚ ُ١لذ أٌم ٝفٙ١ب اٌس١ذ ٘بشُ
اٌؼٛادِ ٞحبػشرٗ ٚثحؼٛس ػذد ِٓ ِٕظّبد اٌّغزّغ اٌّذٔٚ ٟثؼغ اٌشخظ١بد ٚفزحذ ثبة إٌّبلشخ فٟ
ٔٙب٠خ إٌذٚح .
ً

ًو -إلايتًخهساثًَسىٌتًريضاٍَت-:
ضمن سلسلة من الجلسات الحوارٌة الرمضانٌة للنساء التً
بدأت فً /7رمضان 1431/هـ الموافق2212/8/18
واستمرت أسبوعٌا طرحت خاللها عدد من المواضٌع
االجتماعٌة وأثٌر النقاش حولها بهدؾ تعزٌز أجواء شهر
رمضان التً تدعو لإلخاء والمحبة ألقت رئٌسة المإسسة
موضوعا حول ( أهمٌة التمٌز وكٌؾ نكون متمٌزٌن ).

صَ -ذوةًزىلًالستؼذادًانخذيًًواليًًُوانصسًًً
نشٌارةًاإلياوًيىسىًبًٍخؼفزً(ػهٍهًانسالو)-:
بمناسبة ذكرى استشهاد اإلمام علٌه السالم أقٌمت ندوة
جماهٌرٌة تحت شعار( تضافر الجهود الجماهٌرٌة لخدمة
زوار اإلمام موسى الكاظم (علٌه السالم) بالتعاون والتنسٌق
مع دائرة صحة بؽداد /الكرخ قطاع الكاظمٌة للرعاٌة
الصحٌة الدولٌة بتارٌخ  2212/7/1من اجل التوعٌة
الصحٌة واألمنٌة ألصحاب المواكب خدمة لزوار األمام
علٌه السالم .
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ًًًًًًً-4انهماءاثًوانشٌاراثً -:
ً

رؼذ اٌٍمبءاد ثبٌّٕظّبد ا ٚاٌشخظ١بد فؼال ػٓ اٌم١بَ ثبٌض٠بساد اٌّزجبدٌخ ا ٚاٌحؼٛس ف ٟاٌزغّؼبد ا ٚإٌذٚاد اٌزٟ
رٕظّٙب إٌّظّبد األخش ِٓ ٜإٌشبؽبد اٌز ٟرحشص اٌّؤسسخ ػٍِّ ٝبسسزٙب ٌغشع رٛؽ١ذ اٌؼاللبد ثبٌّغزّغ
ِٚؼشفخ احز١بعبرٗ ٚاٌّسبّ٘خ ثذػُ ِغزّغ ِذٔٚ ٟاػٚ ٟف٘ ٟزا اإلؽبس ٔزوش ثؼغ رٍه األٔشطخ -:

ًأ -يمابهتًوفىدًيُظًاثً -:
ًاسزمجٍذ ِؤسسخ اَ اٌ١زٚ ُ١فذ ِٓ ِشوض خبرـــــُ األٔج١بء
(ِٕظّخ غ١ش حى١ِٛخ) ف ٟلؼبء ثٍذِ /حبفظخ طالػ
اٌذ ٓ٠بهدؾ التعاون المشترك مستقبال  ,كما تم استقبال
وفد منظمة شمس الوئام للتنمٌة وهً منظمة خٌرٌة تعمل
فً مدٌنة الؽزالٌة وقد تم االتفاق على التعاون المشترك
فً كافة أنشطة المإسسة ذات الطابع الخٌري.
ب -سٌارة ًوخىنه ًشخصٍاث ًفً ًانًؤسست -:لؽرض
توثٌق العالقة مع الشخصٌات الفاعلة فً مدٌنة الحرٌة
حٌث موقع المإسسة فقد استقبلت رئٌسة المإسسة
بعض الشخصٌات الفاعلة والمهمة فً محٌطها وهما
الشٌخ حسن السودانً الذي حضر احتفالٌة المإسسة
بافتتاح برنامج الكفالة والتنمٌة وتعرؾ على أنشطتها .
كما استقبلت الشٌخ عبد الؽفار المالكً الذي تعرؾ على
النشاطات وتجول فً أقسام المإسسة  .وقد أعلن
الشٌخان دعمهما للبرامج الموجهة الى األٌتام واألرامل
ج -زضىر ًيؤسست ًاو ًانٍتٍى -:من مبدأ حرص
المإسسة على الحضور والمشاركة فً كافة الدورات
والندوات فقد حضرت رئٌسة المإسسة الندوة التً
أقامها مجلس محافظة بؽداد عن التعرٌؾ بمتطلبات
قانون منظمات المجتمع المدنً وبحضور ممثلٌن عن
دائرة المنظمات ؼٌر الحكومٌة .

د -كما حضر ممثل عن المإسسة الحفل الختامً لدورات
التؤهٌل التً ٌقٌمها المعهد العراقً لألرامل.
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ه -وحضر وفد مإسستنا احتفالٌة تكرٌم األٌتام تلبٌة لدعوة
مدرسة العدالة للبنٌن حٌث قامت المإسسة بتوزٌع مبلػ
مالً بسٌط لكل ٌتٌم فً االحتفالٌة مساهمة من المإسسة
بدعم ورعاٌة األٌتام.

 -ٚسٌارةًأرايمًانًؤسستًنكزبالءًانًمذست-:
قامت المإسسة بتنظٌم زٌارة الى مرقد اإلمام الحسٌن
علٌه السالم وأخٌه العباس علٌه السالم لـ ( ) 12نساء
ارامل وذلك فً شهر رمضان  .وقد قام كادر المإسسة
باصطحابهم فً جوله فً العتبة الحسٌنٌة التقوا خاللها
سماحة الشٌخ عبد المهدي الكربالئً الذي تحدث الى
السٌدات وأثنى علٌهن  .وقد سبق للهٌئة اإلدارٌة
للمإسسة بزٌارة العتبة العباسٌة ومقابلة السٌد احمد
الصافً أمٌن العتبة وتجولوا فً أقسام العتبة من اجل
التعرؾ على التطور فٌها وإمكانٌة التعاون مع المإسسة
فً تنفٌذ بعض نشاطاتها.

ًَ-5شاطاثًيتُىػتً ً-:
نفذت مإسسة ام الٌتٌم عدد من األنشطة المتنوعة ذات الطابع االجتماعً وسنعرض منها اآلتً -:

أ -انتؼاوًٌفًًتمذٌىًانخذياث-:
بالتعاون مع مجلس محافظة بؽداد قام فرٌق من
المإسسة بتدوٌن احتٌاجات مدارس مدٌنة الحرٌة من
الترمٌم واإلصالح والكلؾ الخاصة بذلك فً قوائم تم
تسلٌمها للجنة االعمار والخدمات فً المجلس لؽرض
القٌام بانجاز العمل خدمة للمدارس والطالب فٌها.
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ة -أرايمًانًؤسستًٌمًًٍبانتفتٍشًفًًانًُاسباثً
انذٌٍُت-:
بناءا على طلب الجهة المنظمة والراعٌة قامت المإسسة
بتزوٌد قائمة بعدد  92امرأة من النساء األرامل لؽرض
تفتٌش النساء فً نقاط ومراكز التفتٌش فً المناسبة التً
تستضٌؾ فٌها مدٌنة الكاظمٌة المقدسة مالٌٌن الزائرٌن
لمرقد اإلمام موسى الكاظم علٌه السالم وقد استمرت
خفارات التفتٌش للنساء مدة  3اٌام وقد أبلت أرامل
مإسستنا بالءا حسنا طلبا لألجر والثواب وخدمة للزائرٌن

ط -تىسٌغًيُرًبًُاسبتًانؼٍذ-:
وزعت المإسسة مبالػ عٌدٌة مقدمة من العتبة الحسٌنٌة
استفادت منها  62ارملة اذ حصلت كل ارملة علـــــــى
( 52الؾ )دٌنار بمناسبة عٌد الفطر المبارك 1431هـ.

د -دورةًنكادرًانًؤسست-:
انظم الى المإسسة فً عام  2212عدد من الموظفٌن
المتعاقدٌن للمساعدة فً انجاز مهمات ومشارٌع المإسسة
ومن اجل قٌامهم بالمهمة على الوجه األكمل تم تعرٌفهم
بؤقسام ونشاطات المإسسة كما نظمت لهم دورة لمدة 3
أٌام عن كتابة المشارٌع ومٌزانٌتها تحت إشراؾ مدٌر
مشارٌع المإسسة .
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ثانثًا ا/انًشارٌغًانًستمبهٍتًوانتسذٌاثً-:
بعد مسٌرة العمل المتواصل خالل عام  2212فإن المإسسة تسعى النجاز عدد من المشارٌع مستقبال ان
تباشر بها فً عام  2211كما خططت لذلك وهً -:
-1

-2
-3
-4

توسٌع وتطوٌر النشاطات المستمرة وخاصة برنامج كفالة وتنمٌة الٌتٌم إلضافة ٌ 52تٌم جدٌد وبالتعاون
والتنسٌق مع منظمات تنشط فً محافظات أخرى وتعمل على التنفٌذ  .كما ستعمل كما تعودت سنوٌا على
زٌادة عدد العوائل المشمولة بالسلة الرمضانٌة  .أما فٌما ٌخص األنشطة المدنٌة فؤن المإسسة تسعى لشمول
عدد اكبر من المنظمات الى التحالؾ لٌكون تحالؾ منظمات على مستوى العراق ولٌس محافظة بؽداد فقط
كما تسعى لالهتمام بتطوٌر عالقتها بشخصٌات المناطق التً تتلقى اقل الخدمات من اجل الضؽط على
المجالس المحلٌة بتوفٌر خدمة اكبر.
خططت المإسسة إلقامة مإتمر من اجل دراسة واقع البرامج المقدمة لألرامل ومدى جدوى المنح المالٌة وكٌؾ
تإثر على فرص تمكٌنها .وقد باشرت بالخطوات التحضٌرٌة له .
خططت المإسسة لدعم الحرفٌات ( النساء اللواتً ٌعملن بحرؾ ٌدوٌة لحسابهن الخاص ) وقد رسمت خطوات
ومراحل الدعم ضمن برنامج سٌتم انجازه ان شاء هللا فً عام 2211
تسعى المإسسة لتطوٌر مشاركتها فً مشارٌع تدعم مسٌرة الدٌمقراطٌة من خالل تطوٌر قدرات الرقابة
والمتابعة والحصول على المعلومات.

وفً سبٌل تحقٌق هذه الؽاٌات ٌواجه المإسسة عدد من التحدٌات من أهمها قلة وصعوبة التموٌل او التموٌل
المشروط بالحاالت اإلنسانٌة والخٌرٌة ولٌس لتطوٌر المإسسة او تنفٌذ مشارٌعها  .كما ٌعد قلة الكادر المتخصص
والمإهل من التحدٌات األخرى المهمة ولذا فمن اجل ان ٌكون لدى المإسسة موظفٌن مإهلٌن البد ان تكون
رواتبهم مجزٌة ومكافآتهم على مستوى العمل  .كما تواجه المإسسة بعض الصعوبات المتعلقة بقلة الوعً بؤهمٌة
ودور المنظات والعمل المدنً مما ٌإدي الى قلة التعاون لعدم وجود ما ٌلزم على ذلك  .كما ان المإسسة تواجه
صعوبة التنسٌق مع المإسسات الحكومٌة النجاز النشاطات من خاللها بسبب آلٌات العمل الحكومً وصؽر عمر
تجربة عمل المنظمات التً لم تتح تنظٌم األعمال المشتركة كما هو الحال مع القطاع الخاص او الشركات مما
ٌتطلب تطوٌر التعلٌمات لتشمل مشاركة فعالة للمنظمات فً مجاالت التنمٌة.

 انخاتًــت ً
لقد كان عام  2212عام لتثبٌت اهداؾ ومتبنٌات المإسسة من خالل مادرجت على تثبٌته بالتقارٌر المصورة
لبرامجها والتوثٌق المستمر النشطتها ومااتخذته من ادارة البرامج بكوادر منفصلة ومتابعتها ادارٌا وبصورة
مستمرة  .ولذا فؤننا نعتقد ان حجم النشاطات المستمرة سوؾ ٌتوسع داللة على ثبات االهداؾ وبلوغ السبل الى
تحقٌقها  .لقد حرصت المإسسة على االستفادة من خبرة وتجربة المنظمات الرصٌنة ذات تجربة العمل الواسعة من
اجل تثبٌت خطواتها كما بٌن التقرٌر فً اكثر من مشروع وستسعى دوما لدفع مسٌرة العمل المدنً وتوفٌر وسائل
نجاحه.
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