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إنتـشرت مـؤسسـات ومنظمـات حلقوق
اإلنـسـان وأخـرى إنـســانيــة وخرييـة،
ومنـظمــات تعمل يف جمـاالت ونـشـاط
يندرج يف إطـار اجملتمع املدنـي، بصورة
سريعـة ومتـنوعـة وعلى نـطاق واسع
خـالل فرتة العـام املـاضـي اليت أعقـبت

تغيري النظام الدكتاتوري.
واستنـادًا إىل مصـادر وزارة الـتخطـيط
فـإن هناك حالـيًا أكثر مـن 865 منظمة
ومجعيـة مـسجلـة من هـذا النــــــوع،
بينها 256 منـظمة ناشطة فعاًل، ناهيك
عن الـنقــابــات املهـنيــة واالحتــادات
والـتجمعـات الـشعبيـة األخـرى.وبقـدر
أهميـة انتـشار هـذا النـوع من النـشاط
اجلـديــد يف زمن احلـريـة فـإن جتـميع
اجلهد وتركيزه ميكن أن يزيد من قدرة
وفـاعليـة أيـة منـظمــة من منـظمـات
اجملتـمع املدني.إن التقارير اليت رصدت
نشـاط هذه املـنظمـات أكدت أن هـناك
الكـثري منهـا تقـدمت للـتسـجيل ثم مل
تتـمكن هلـذا الـسبـب أو ذاك من القيـام
بواجبـاتها بـالفعل ويشتـكي الكثري من
النـاشطـني يف جمال حـقوق اإلنـسان أو
العمل اإلنسـاني والتطـوعي، من وجود
أعـداد كبرية من ممثـلي هذه املنـظمات
ممن يتقـدمون بتمثيلهـم إىل املؤسسات
احملليــة املعنيـة أو املنـظمـات الـدوليـة
املـاحنـة بقصـد احلصـول علـى بـرامج
محولة لتنفيذ نـشاطات هذه املنظمات
األمر الذي جـعل اجلهات املهتمـة بدعم
نشـاطـات مـنظمـات اجملتمع املـدني يف
احمليـط الدولي والعـربي ترتدد كثريًا يف
تقديم الـدعم هلذه الـربامج وتشكك يف
مصـداقـيتهـا وقـدرتهـا علـى تـنفيـذ
األنـشطة اليت حتتاج إىل جهود حقيقية
كبـرية.إن وزارتي الـتخطـيط وحقـوق
اإلنـسان واجلهـات األخرى املعنـية مبثل
هـذا الـنشـاط مـدعـوة إلعـادة الـنظـر
بـإجـازة أي من هـذه املنـظمــات للعمل
وممـارســة النـشـاط والـرتكيــز علـى
املـؤسسات اليت متتلك قـدرة فعلية على
تنفيـذ النشاطـات.. ومن املؤكـد أنها لن
تعـدم وسيلة للتأكـد من هذه القدرة.إن
هـدفنـا هو أن نـعمل مجيـعًا عـلى أن ال
تتشتت اجلهود وتـضيع الفائدة أو تشح

يف أحسن األحوال!
احملرر

جتـمــيع اجلهـــد

كلمة ال بد منها
كـشفت )صـوت االنسـان( النـشرة
الدوريـة اليت تصـدرها اجلمـعية
العـراقية حلقوق االنـسان جوانب
من صـور وممـارســات التعــذيب
الـيت قامـت بها الـوحدات املـكلفة
بــــادارة املعــتقالت مـن جـيــش
االحــتالل. وجــــاء يف تقـــريـــر
اجلـمعيـة ان  شهـر مـايـس 2004
شهـد بدايـة نشـر صور التـعذيب
الـــذي قـــامــت به الـــوحـــدات
العسكـرية املذكورة ضد املعتقلني
العـراقيـني وخباصـة يف سجن أبي
غريب. وذكرت النشرة ان تداعي
االحـداث  قد كـشفت ان عملـيات
التعـذيب تشكـل نهجًا معـتمدًا يف
مجـيع.املعـتقالت والغــرض منه
استجواب املعتقلني للحصول على
مـعلـــومـــات اسـتخـبـــاراتـيـــة
تــستخــدمهـا قــوات االحتالل يف
عمليـاتها يف العـراق وان عملـيات
التعـذيب كـانت جتـري مبعـرفة،
واشراف وحدات من االستخبارات
العـسكـريـة، وقيـادات امـريكيـة
عليا، ويقوم بها، أيضًا، عناصر من
العاملـني لدى الـشركـات االمنـية

تعـذيـب املعـتقلـني العـراقـيني...جـرميـة حـرب
فضـربـونـا ووضعـوا كـيسـًا فـوق
رأسـي.صــابـين اخلـــوف، لكـنـين
تـظاهرت بـاملمارسـة كي اجنو من
الضـرب. وضعـوا يـدي علـى رأس
أحد املسـاجني. اعتقدت انه رأس
اجملنــدة، ثم رفعـوا الـكيـس عن

رأسي فرأيت زميلي السجني.
كسروا فكي

قالـوا انهم سـيقتلـوننـا وانهـالوا
عـلّي بــالـضــرب لــدرجـــة أنين
اعتقـدت أنين سـأمـوت. كـسـروا
فكـي، وال زلـت حـتــى اآلن أجــد
صعـوبة يف األكل.وضعـوا األكياس
علـى رؤوسنا مرة أخـرى وأمرونا
بالنباح كالكالب عند مساع صوت
صفــارة.أجربونـا علـى الـوقـوف
ومحل بعــضنــا الـبعـض، وعلــى
االسـتلقـاء فــوق زمالئنـا. اذونـا
كثريًا.بعد ذلك جاء فريق حتقيق
بـرئاسـة ضابـط امريكـي وطلبوا
مـنــا ان نــروي هلـم مــا حــدث،
وحكـيـت هلـم كل شـيء، ويـــوم
اخلامس عـشر من نيـسان اطلقوا
ـســــــــــــــــــــــــــــــــراحـــــــــــــي.

سـراحنـا، بقيـت ملدة  ثالثـة أيام
ومل حيقق معي أحـد.ويف السـاعة
الرابعـة من صبـاح اليـوم الثـالث
أخــذونـي اىل معــسكــر بــوكــا يف
الـبصـرة، وقيـل لي انين سـأمثل
امام حمكمة عراقية.تساءلت: )ما
الذي فعلته حتى حتاكمونين؟ أنا
لسـت جمرمـا. لدي مخـسة أبـناء

وأسرتي ال تعلم مبا جيري لي.
ضرب وإهانات

بعـد ذلك أخـذوني اىل سجـن )أبو
غـــريـب(. عـــذبـــونـي بعـــد ان
تشـاجـرت مع رجل عـراقي كـان
يعـمل بالسجن، وكـان على عالقة
مبجنـدة امــريكيـة. كـان يـسيء
إلـيـنـــا كـثـريًا، فـــاضــطـــررت
لضربه.بدأوا  بتعذيبنا  بتقطيع
مالبـسنـا بـشفـرات حـادة، حتـى
مالبسنـا الداخليـة نزعوهـا عنا.
ثــم امـــــرونـــــا بـــــأداء بعــض
احلركـات.أوقفـوا امامـنا جمـندة
امــريـكيــة وأمــرونــا مـن خالل
مرتجم مبمـارسة العـادة السـرية
امــامهــا. مل نـقبـل يف البــدايــة

يف مدخل  منطقة )التاجي(. كان
ذلك يف شهــر رمـضــان املــاضي/
تــشـــريـن االول.طلـب اجلـنـــود
االطالع علـى اوراق السيـارة، لكن
مل يكن معنـا أي أوراق، فأخـذونا
اىل مـركـز تــابع  هلم يف املـنطقـة
اخلـامسـة، ثم نقلـونا اىل معـسكر
اعتـقال يف مطار بغـداد. قالوا انه
سيجري التحقيق معنا ثم سيطلق

الــشطـرة وهـو نــائب ضــابط يف
اجلـيش العـراقي الـسابـق وعاطل
عـن العـمل حـــالـيـــًا، انه احـــد
االشخـــاص الـــذيـن تعـــرضـــوا
للتعـذيب وسـوء معاملـة يف سجن
أبي غــريب. وفـيمــا يلي روايـة

حيدر لتجربته:
)استأجـرت سيارة تكـسي، وأثناء
سرينا وقفنا عـند حاجز امريكي

اخلــاصــة املـتعــاقــدة مع قــوات
االحتـالل، حتت اسـم )املقــاولني

اخلاصني(.
وكـــشفـت االحـــداث الحقـــًا، ان
اللجنـة الدوليـة للصلـيب االمحر
زارت هـــذه املعـتـقالت يف العـــام
2003، وقـــــدمــت تقـــــريـــــرًا عــن
عمـليات التعـذيب املستـخدمة اىل
دول االحتـالل، لكن هـذه الـدول،
اسـتمــرت بــاسـتخــدام وســائل
الـتعــذيـب املخـتلفــة، يف ادارتهــا
للــمعــتقـالت، وتعــــامـلهــــا مع

املعتقلني.
وتنشـر )صوت االنـسان( النـشرة
الدوريـة اليت تصـدرها اجلمـعية
العـراقيـة حلقوق االنـسان بعـضًا
مـن احلقائق اليت تكـشفت للعامل،
عن جـرميـة تعـذيـب املعتـقلني
العراقـيني من خالل شهـادة احد
املعـتقلـني يف سجـن أبي غـــريب
السيد )حيدر صبار عبد( بعد ان
قـــضـــــى عــــشــــــرة اشهـــــر يف
املعـتقل.يقول حـيدر صبـار عبد
الـعبــودي )35سنــة( من قـضــاء

بغداد/طارق اجلبوري
مـؤسسـة العـراق احلـر واحـدة
من منـظمـات اجملـتمع املـدني
الـيت تــشـكلـت بعـــد سقــوط
النظام السابق ومارست مهامها
يف ضــوء أهــدافهــا لـتقــديـم
اخلدمـات اإلنسانية للمواطنني
وبــالـتـنــسـيق مع الــدوائــر
واملـؤسسـات املعنيـة يف وزارتي
الــصحـــة والعـمل والــشــؤون
االجـتمـــاعيـــة وغريهـــا من

الوزارات األخرى..
ملعرفة  املزيد عن تأسيس هذه
املنظمة وأنشطتها وأهدافها كان
لنـا هذا اللقـاء مع السيـد جبار
هـويـدي العكيـلي األمني العـام

هلا فقال:
مت إنـشـاء املـؤسـسـة ومـارست
عملهـا يف 16/ 6/ 2003 وحصلنا
علـى إجــازة وزارة التـخطـيط
والتعـاون اإلمنـائي وهـويـتنـا
العـراق والتعـاون هو عـنوانـنا
وخدمـة املواطـن والدفـاع عن
حقـوقه غايتـنا وأبرز أهـدافنا
هـو العـمل لتعـويـض العـوائل
املتضررة مـن النظام السابق أو
من جـراء احلـرب ورفع حـالـة
الوعي لقـضايا حقـوق اإلنسان
بـالتنـسيق مع كافـة مؤسـسات
حقـوق اإلنسـان والتنـسيق مع
املسـتشفـيات يف جمـال االرتقاء
باخلدمـات الصحية والعالجية
للـمـــواطـنـني واملـطـــالـبـــة
بـاسرتجـاع حقـوق املهجـرين
الـــذيـن فقـــدوًا مـنـــازهلـم أو
أراضيهم جراء سياسات النظام

املركز الثقايف للنشاطات االنسانية واالجتماعية والعلمية يف املسيب
بابل- مكتب املدى

يعـد املـركــز الثقــايف للنـشـاطـات
اإلنـسانيـة  جتمعـًا انسـانيًا يـرتبط
بكل حمــاور احليــاة )االنـســانيــة
واالجتماعيـة والعلمية والـرياضية
والفنية والثقافية( وال ينتمي اىل أي
حـزب وحـركـة سيـاسيـة وامنـا هـو
مـنـبـع لكـل فكــرة بـنــاءه ختــدم
االنسانية وأسس بعد سقوط النظام

يف 1 / 5/ 2003 .
ومت تـشكيل هيكله من افـراد لديهم
اختـصاصـات خمتلـفة ومـستـويات
علمـية متبـاينة ومت تقـسيم هؤالء
على جلان  كل واختصاصه وقدراته

العلمية.
جلان عديدة

ويـضم املـركـز عـشـريـن جلنـة كل
واحدة منهـا معينـة مبجال حـياتي
وانـســـاني حمــدد فـهنـــاك جلنــة
الكـومـبيـوتـر والـلجنــة العلـميـة

االنـسانـية يف املـسيـب بالـعديـد من
النـدوات لكل االجتـاهـات اذ عقـدت
العـديـد مـن القيـادات الـسيــاسيـة
الفـرعيـة ندواتهـا يف بنـاية املـركز
واخـذ النـاس يتفهمـون استقاللـية
املركز السياسية وحنن نرى ان حتى
املسـيء من العــراقيني هـو عـراقي
وميكن اصالحه ونعتز به ونساعده
عـلــــــــى جتــــــــاوز ســــــــوءاتـه.

ضرورة اقـامة  دار حـضانـة وقدم
املـشـروع اىل جملـس احملــافظـة ومت
اقراره وسينفذ. وهذا سيدعم املرأة
العـاملـة ويهتـم مركـزنا مبـوضوع
الطفل واملـرأة ورعـايـتهمـا وهيـأنـا
مـكانًا منفصاًل يف املركز للرتفيه عن

العوائل.
ندوات ومعارض

وقـام املـركــز الثقــايف للنـشـاطـات

املـركـز املـوضــوع من بـدايـته اىل
نهـايته واستـخرجنـا رفات الـشهداء
بـشكل دقـيق وأفضل ممـا حصل يف
احملــاويل حبيـث اننــا استخــرجنـا
الرفات بـالسكاكني لكي نتعرف على
هـويـات الـشهـداء واسـتمـر عـملنـا
لـثالثة اشهـر وأحصيـنا 800 شهـيدًا
تقريبًا ومت التعرف على هويات 550
شهيـدًا وسلـمت رفـاتهـم اىل ذويهم
ومعظـمهم كـان من بغـداد وقـامت
مـؤسسـات اعالمية عـاملية بـتوثيق
العمل، وتـرك عملـنا أثـرًا يف نفوس
النـاس فأخذوا يرتددون عـلى املركز
وتـطـــور العـمل اىل ختـصـيـصــات
عديدة واجتذاب االكادمييني وأبناء
املـدينـة واحـتضن املـركـز مشـروع
انعاش الـتعليم ومت اختيـاره ليكون
مكانـًا القامـة الدورات الـتطويـرية
واجـرينـا اسـتفتـاء بني  املـدرسني
واملدرسـات وامجعت املدرسـات على

للخـط والـزخـرفـة )فـرع بــابل(
ومجـعيــة اصـالح البـيئــة واحتــاد
الـسجنـاء السيـاسيني، ورؤسـاء هذه
التجمعـات هم اعضـاء مبجلس ادارة

املركز الثقايف.
وأضاف السيد عالء كبة ان مركزهم
اعـتمـد اجلهـد اخلــاص ألعضـــــاءه
وهم 80 شخصـية من رجال االعمال
واالكـادميـيني واملـثقفـني ووجهـاء
املـدينـة.وقـال ان مــا نفهمه هـو ان
مـؤسسـات اجملتمـع املدني ضـرورية
النهـا مـؤسـســات اهليـة وظـيفتهـا
االساسـية العـمل بتضـامن انسـاني،
وعـنــدنـــا امل كـبـري بــاسـتقــرار

االوضاع.
املقابر هي البداية

وأوىل النـشاطـات اليت بـدأها املـركز
كـان اخـراج رفــات الشهـداء يف ثالث
مقابر مجاعية اثنان يف االسكندرية
والثـالثـة يف جـرف الصخـر وتبنـى

والطـبيـة والـسجنـاء الـسيـاسـيني
وجلنة حقوق املرأة والطفل... واخل.
وكل جلنــة مكلفـة بـاجنــاز اعمـال
تتصل مبجـاهلا فاللجنـة املهنية على
سبيل املثال ختتص يف جمال التعليم
املـهين كـتعلـيم الـنجـارة واحلـدادة
واصالح الثالجات واجهزة التكييف

ولف احملركات.
مجعيات متعددة

وقد حتدث للـمدى السيـد عالء كبة
مـسؤول العـالقات العـامة يف املـركز
ونـائـب رئيــس مجعيـة مــراقبـة
حقـوق االنـسـان وقـال ان املـركـز
كمـؤسسـة ينضم حتـت لوءهـا عدد
من اجلـمعيـات وعملهـا واحـد وهـو
خدمـة االنسـان العراقـي مع وجود
االستـقالليـة ومـن بني اجلـمعيـات
املوجـودة يف املركـز مجعيـة حقوق
املـرأة والـطفـل ومجعيـة مــراقبـة
حقـوق االنـسـان واملـركـز العـراقي

)أبــو غــريـب( مـن تــركـيـب
أطـــراف صـنـــاعـيـــة هلـم يف
مـستـشفـى النـور كمـا عقـدت
املـؤسـسـة مـؤمتـرًا لعــدد من
املعتقلني يف سجن )أبو غريب(
حضـره 25 سجيـنًا ممـن أفرج
عنهـم كمــا حضـرته عـوائل
تعــــرضـت لـفقــــدان بعــض
مـوجـوداتهـا أثنـاء مـداهمـات
قــــوات االحــتالل لــــدورهـم
وشـرحوا مـا تعرضـوا إليه من
ممـارسـات تـتنـافـى وحقـوق
اإلنـسان أمـام عدد مـن ممثلي
املنظمات الدولية اليت حضرت
املؤمتـر.. ناهيـك عن تشغـيلنا
لعــدد من العــاطلني يف دوائـر
الـدولـة الـيت تعــاونت مـعنـا
مـشكـورة وتقـديـم اإلنسـانيـة
لألرامـل واملطلقـات ومفـاحتـة
وزارة العـــمل والـــــشــــــؤون
االجتـماعيـة لتخـصيص راتب
للطـالب املتـزوج خاصـة طلبة
الكـليـــات لتــشجـيعهـم علــى
االستمـرار بـالـدراسـة.. حيث
نقوم بتـنظيم طلبـات الطالب
ذي دوام صـبــاحـي ومـتــزوج
وللقـاصـر ولألرملـة واملطلقـة
والعاجز وكبـار السن ومفاحتة
دائـرة الـرعـايـة االجتمـاعيـة

حول مساعدتهم.
*وما هيكلية املؤسسة وطبيعة

عملها؟
-حـــدد الـنــظـــام الــــداخلـي
للمـؤسـسـة واحلــديث مـا زال
للـسيـد جبــار العكيـلي األمني
الـعام للمـؤسسـة هذه اهليـكلية
اليت ميكن تقـسيمهـا إىل ثالثة
أقسام هي اإلدارة العامة وتضم
األمني العـام ونــائبه ورقـيب
األمــانــة العــامـــة ومكــاتـب
التنـسيق الـداخليــة وتضم 14
عضـو أمـانـة عـامـة ومكـاتب
احملــافظــات وتضـم 18 عضـو
أمــــــــانــــــــة عــــــــامــــــــة.

الـــســــابـق أو بفـعل احلــــرب
والـتنـسـيق مع كـافـة دوائـر
الــدولــة وشــركــات القـطــاع
اخلـــاص لتــشغـيل العــاطـلني
والـتنـسـيق مع احتــاد املــرأة
العراقيـة لتذليل معـاناة املرأة
وما تتعرض له.فاملؤسسة وكما
يقـول أمـينهـا العـام منـظمـة
إنسانيـة حرة مستقلة وتتمتع
بـــاحليــاد الــديـين والقـــومي
والــسيـــاسي وهلــا شخــصيــة
مـعنــويــة وتـعمـل بتـضــافــر
اجلهـود مع منـظمـات اجملـتمع
املــدني األخـرى مـن مجعيـات
ومنـظمـات لغــرض النهـوض
باحلركة التعاونية وتفعيل كل
نشاطـاتها اإلنسـانية اخلـدمية
واإلنتـــاجيــة والــسكـــانيــة
واالسـتهالكـيــة ومبــا خيــدم
املواطن ومـراقبتهـا بالـوسائل

الدميقراطية.
*وهل حققت املـؤسسـة بعض

اإلجنازات يف جمال عملها؟
يقول السيد جبار العكيلي:

-عملنا وبالـتعاون مع عدد من
املنـظمات الـدولية علـى إرسال
35 طـفاًل تــرتاوح أعــمـــــارهــم
بني ست إىل أربـع عشـرة سنـة
ويعـــــانـــــون مــن أمـــــراض
مـستعـصيـة إىل خـارج العـراق
لــتـلقــي الـعالج.. كــمـــــا مت
وبـالـتنـسـيق مع املـؤسـسـات
الـصحيـة العـراقيـة مسـاعـدة
مخـسـة مـواطـنني أحــدهمـا
مـصـــري واآلخـــر ســـودانـي
قطعت أطـرافهما وهم يف سجن

مؤسسة العراق احلر والعمل على النهوض
باحلركة التعاونية

ذي قار/حسني كريم العامل
تنفـذ العـديـد مـن منـظمـات
اجملـتـمع املـــدنـي األجـنـبـيـــة
مـشاريع مـساعـدة يف قطـاعات
حـيــويــة، ويف خمـتلف أحنــاء
العـراق، وخاصـة منها مـشاريع
امليـاه وإصـالح شبكـات اجملـاري
والكهرباء ومشاريع أخرى توفر
الكثري مـن اخلدمـات احليـوية،
مثـلمــا تــوفــر فــرص العـمل
الوقتية والدائمة لعدد كبري من
العاطلني العراقيني عن العمل.

إال أن بعـض هــذه املـنـظـمــات
تعــاني من سـوء فهـم لطـبيعـة
عـملهــا وأهــدافهــا ومـهمــاتهــا
ومصـادر متـويلهـا، ممـا جيعلهـا
عرضـة للتـشكيك وحمـدودية
التعـاون معهـا، وبـالتـالي هـدر

الفوائد املرجوة من نشاطها..
ومن هـــذه املنــظمــات فــريق
 LPGالتـابع ملنظمة  RTIيف
حمافظـة ذي قار التقينا مديره
املهـندس عـبد اهلل كـريم كـاظم
الـذي حتدث عـن طبيعـة عمل

املنظمة.
منظمات غري حكومية

فقــال إن RTIهـي مـنـظـمــة
إنسانيـة غري حكومية شكلت يف
ثالث جـــامعــات أمـــريكـيــة
ومقــرهــا الــرئيـس يف نــورث
كـارولينا. وهـدفها هـو التدخل
لتسيري احلياة يف اجملتمعات اليت
تـتعــــرض إىل نكـبـــات وحمـن
احلروب ومتـويل املنظمـة يأتي

)بــولي اثـيلني( عــالي اجلـودة
وذي خصـائـص متـميـزة. وإن
هذه املـشاريـع سيكون هلـا تأثري
إجيـابي يف امـتصـاص الـبطـالـة
وتـشغيل القـوى العـاملـة حيث
سيـستخـدم احلفــر اليـدوي يف
التـنفيـذ وذلك السـتثمـار أكرب
عـدد ممـكن مـن العمــال. كمـا
ستشهد املرحلـة القادمة تنفيذ
جممعات ماء رئيسة متت دراسة
طـبيعـة أمــاكن نـصبهـا وذلك
ملعاجلـة الشحـة يف مياه الـشرب
وخصوصًا يف حي املتنزه وشارع
بغداد واملنصورية والثورة إال أن
العمل يف هذه املـشاريع مـرهون
بـالظروف األمـنية وسـوف يتم
تنـفيــذ جمـمعـني سعــــــة كل
جممع 250 مرت مكعب يف الساعة
يف منـطقــة املـتنــزه وجمـمـــه
سعـة 250 مرتًا مكعبًا يف الـساعة
يف حـي الفــداء، كمــا مت اقرتاح
جمـمع آخــر ملنـطقــة األســرى
واملفقودين يف اإلسكان الصناعي
وإن املبـاشـرة بـالـعمل يف هـذه
املـشـاريع مـرهـون بــاستقـرار
الــوضع األمين وأشــاد املهنـدس
عبد اهلل كـريم بالكـادر العراقي
يف املنـظمة حـيث يقوم بـالدور
األكرب يف الـتخـطيـط واإلعـداد
وإجــراء املـســوحــات وإعــداد
الكشوفات واملخططات واإلشراف
علـى تنفيـذ املشـاريع مشريًا إىل
االعـتمــاد الكـبري علــى الكـادر
العــراقي يف تـشـغيل بـرنــامج

 LPGيف اآلونة األخرية.

ملـواقـع شبكـة جمـاري ذي قـار
ووحدات معاجلـة مياه الصرف
الـــصحــي وكـــــذلـك جـــــرت
مـسـوحـات شـاملـة ومـعمقـة
للـواقع البيئـوي يف ذي قار ومت
تقيـيم وتشخيص حاالت اخللل
واملشـاكل الصحية ضمن حميط
املــدينـة وهــذا العـمل تـطـلب
مـسريات راجـلة يـوميـة.واشار
الــسيــد عبـد اهلل إىل أن إجـراء
هــذه املسـوحـات الثالثـة جـاء
لغـــرض تقلـيـص فـرتة إجنــاز
املــشـــاريع الـيت سـتقـــوم بهــا
الشـركات مـستقـباًل ألن إجراء
املسـوحـات يـستغـرق 20% من
فرتة اإلجنـاز وإن اختصـار مدة
اإلجنـاز عـمليــة مهمـة يف هـذا
الـزمن املليء بـاملعـاناة.كـما مت
بـالتنسـيق مع الكادر اهلـندسي
للـتحــالف إعــداد املخـطـطـات
والـتصـامـيم ملـد شـبكـة مـاء
لثمانية أحيـاء سكنية اختريت
من أسـوأ املنــاطق اليت يعـاني
سكـانهـا من تلـوث امليـاه وهذه
املناطق هـي الثورة واملنصورية
األوىل والـثانية والشعلـة الثانية
وحـي األمـري وحـي العــروبــة
ومـنـــطقــــة خـلف الـربيــــد
ومـنطقـيت السـيف والصـابئـة
حـيث مت رصـــد مبــالغ هــذا
املـشـــروع من إدارة الـتحــالف
وسـيتم تـنفيـذ هـذه املشـاريع
خالل األيـام القليلـة القـادمـة.
حـيـث وصلـت األنـــابـيـب إىل
العـراق بـالفعل وهـي من نـوع

وعـملهــا يرتكــز علــى اإلسنـاد
اإلداري أكثـر من التـمويـل فإن
متــويل املنـظمــة يكــاد يكـون
حمــدودًا وهـي تعـمل حــالـيــًا
جـنبـًا إىل جنـب مع املنـظمـات

اإلنسانية.
وأضـاف إن هـذه املــرحلــة هي
مرحلة تـأهيل وليسـت مرحلة
إعمـار فـاملــواطن حبـاجـة إىل
تـأهيل شبكـة اجملاري والـشارع
واملـؤسسـات اإلداريـة والـدوائـر
احلكـوميـة إضـافـة إىل متـابعـة
تــوظـيف األمــوال يف مـشــاريع

املنظمات اإلنسانية.
وحـول ما قـدمتـه املنظمـة من
دعم لـدوائر الدولـة واملؤسسات

يف احملافظة قال:
-لقـد بلغت األمـوال املصـروفـة
عــام 2003 لـــدعم مــديــريــة
اجملــاري 219 ألف دوالر واملبـالغ
املصـروفة ملديـرية املاء 248 ألف
دوالر ومن ضمنها 90 ألف دوالر
صــرفـت لــتجهـيــز أنــابـيـب
استخـدمـت لتـنفيــذ شبـكيت
اإلسكان القديم والـشرقية. كما
قـامت املنظمـة بدعم مـديرية
البلـديات وتـرميم دور رعـاية
األيتام وردم املستنقعات يف عدد
مـن أحيــاء ذي قـــار مثـل حي
الــشهــداء وحـي أريــدو وقــد
أحيلـت هذه املقـاولة إىل شـركة
الفـتح املبني احلـكومـية كـجزء
مـن دعم القطـاع العام. كـما مت
تـــأمـني اإلطـــارات املخــتلفـــة
والبطـاريات وتصلـيح عدد من
اآلليـات واملعـدات يف مـديـريـة
البلـدايـات ومـديـريـة اجملـاري
ومـديـريـة مـاء ذي قــار اليت
زودناها إضـافة إىل ذلك بأجهزة
حقـن )الكلـــوراين( وكـميــات
كبرية من األجهـزة الكهربـائية.
كـما قمنا بتـأهيل شبكة جماري
شـارع الـنيل املـمتــدة من نهـر
الفــرات حـتـــى تقـــاطع حـي
الـشهـداء. وتـزويـد مـديـريـة
اجملـاري مبـواد صيـانـة وشـراء
مـضخــات مـتحــركــة وكـبرية
لـتجفيـف املسـتنقعـات إضـافـة
علـى تقـديم املـشـورة الفـنيـة
وإسنـــادهم خبـطــة املــرحلــة
القـادمــة. حيث ال يـزال العمل
مـسـتمـرًا إلجـراء املـسـوحـات
الـشامـلة الـيت بدأت مـنذ شـهر
أيلــــول 2003 لغـــرض إعـــداد
خطط وتصاميم رئيسة لشبكة
مـاء ومـشـاريع ذي قــار وبيـان
احلاجـة الفعليـة للمـدينـة من
املـاء الصاحل للشرب واخلطة اآلن
يف متنـاول مديريـة ماء ذي قار
كمـا جــرت مسـوحـات شـاملـة

من دافعي الـضرائب األمـريكان
وليــس من احلكـومـة ألن دافع
الضــرائب األمــريكي خيـصص
جـزءًا من هـذه األمـوال إلسنـاد

وإعانة الشعوب املنكوبة.
وعـملنا ال يقـتصر علـى تقديم
املــســاعــدات املــاديـــة فقـط
والتدخل الـسريع ملـنع الكوارث
وإمنـا تقـديم اإلسنـاد واملعـونة
للـمؤسسات اإلدارية أيضًا يف ظل
غيـاب القانون والشـرعية، فمن
منهاج املنظمة تأهيل املؤسسات
والـدوائــر وإسنـادهــا عمـليـًا
وإداريـًا فاملنـظمة متـتلك مالكًا
مـتخصصـًا يف هذا اجملـال وبهذا
فقـط نتـميـز عـن املنـظمـات
اإلنـسـانيــة اليت تقـدم الـدعم

املادي فقط. 
وهلذا أيضـًا محل مشروعها اسم
إسـنــاد بــرنــامـج احلكــومــة
احمللـي RPGالــــذي مـن أوىل
مهــــامه تـنــظـيـم عـملـيـــة
االنتخـابــات احملليـة فـفي ظل
الفـراغ السياسـي حيتاج اجملتمع
إىل طرف حمـايد لإلشـراف على
االنتخـابـات وقـد قـمنــا فعاًل
بـاإلسنـاد والتـأهـيل والتـهيئـة
النتخـابات اجملـالس البلـدية يف
منـــاطق الفهـــود واجلبــايـش
والــشـطـــرة والغــراف وســوق
الشيوخ.ويف مقر املنظمة الكثري
من الـكوادر املتخصصـة بتأهيل
اجملـتمع املدني إضـافة إىل كوادر
أخـرى تهـتم بـشـؤون اجملـتمع.

فريق  LGP ينفذ مشاريع خدمية يف ذي قار
مدير الفريق: مهمتـنا تيسري احلياة يف اجملتمعات املنكوبة باحلروب

بغداد/املدى
أنهــى 30 مـن مـنـتــسـيب وزارة
حقــوق اإلنـســان ومبـشــاركــة
ممــثلـني عــن وزارات العــــدل
والداخلـية واخلارجيـة والدفاع
والعمل دورة تدريبية عقدت يف
العــاصـمــة األردنـيــة عـمــان
واســتــمــــــرت أســبــــــوعــــــًا
واحـدًا.وتضمن بـرنامج الدورة
الـيت مــــولــتهــــا احلـكــــومــــة
الربيطـانيـة ومبسـاهمـة مكتب
األمـم املتحـدة حلقــوق اإلنسـان
ونظمها مركز حقوق اإلنسان يف

اإلنـسان وحرية التعبري.وركزت
التـدريبات العـملية علـى إعداد
مـسـودة خـطــة عمل وطـنيـة
حلقوق اإلنسان إىل جانب تنفيذ
عـمليـة ضـمن آليـة عـمل جلنـة

حقوق اإلنسان.
وتعـد هذه الـدورة املكثفـة اليت
تواصلـت احملاضـرات فيهـا على
مـدى مثانـي ساعـات يومـيًا إىل
جـانـب النقـاشـات املـركـزة من
أوىل الـــدورات اجلـــادة إلعـــداد
مالكـــات حلقــوق اإلنــســان يف

العراق.

جـامعة نـوتنغهـام الربيطـانية،
حمـاضرات حـول تاريـخ حقوق
اإلنـسان واإلعالن العاملي حلقوق
اإلنـــســــان واإلسـالم وحقــــوق
اإلنـسـان والعـدالــة االنتقـاليـة
وإدارة العـدالـة ومهـارات رصـد
حقــوق اإلنسـان وحقـوق املـرأة
وحقـــوق الــطـفل إىل جـــانـب
متــاريـن حـــول حقــوق املــرأة
والـطفل وأســالـيب الـتنـميــة
املـبنيـة علـى مـراعـاة احلقـوق
ودور مـؤسسـات حقوق اإلنـسان
الـوطـنيـة وشـراكــات حقـوق

30 من موظفي حقوق اإلنسان أنهوا دورة مكثفة يف األردن

صــوت االنــســان:


