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 عن المنظمة
حاصلة على شهادة   2005: منظمة غير حكومية، مستقلة عن أي سلطة حزبية أو دينية، غير ربحية، تعمل في العراق منذ المعهد الوطني لحقوق اإلنسان

في أوساط  اإلنسان والديمقراطيةتعمل على نشر ثقافة حقوق  Nov\2012\8في  1Z38615ممارسة العمل من دائرة المنظمات غير الحكومية تحت تسلسل 
 فال والشباب والنساء(.المجتمع من فئات )األط

 رؤية المنظمة
 مجتمع مدني فعال، مستقل، حر يتمتع بحقوق اإلنسان والديمقراطية.  المعهد الوطني لحقوق اإلنسانإن رؤيا 

 

 مهمة المعهد
راسخ بتمتع أفراد المجتمع بجميع  هو مجموعة من نشطاء مستقلين عن أي سلطة سياسية أو حزبية أو دينية له أيمان  :االنسانالمعهد الوطني لحقوق 

من المهمشين  حقوق اإلنسان الواردة في االتفاقيات الدولية، يعمل على نشر ثقافة حقوق اإلنسان والديمقراطية في أوساط )األطفال , الشباب والنساء( 
 اء مجتمع مدني خال من انتهاكات حقوق اإلنسان والطفل.بمختلف شرائحه وثقافاته خالل الفترات القصيرة والبعيدة االمد ومن خالل نشاطاته المتعددة لبن

 الحالة الق انونية للمعهد
 1Z38615من األمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة المنظمات غير الحكومية تحت عدد مكيفة قانوناً :على الصعيد الوطني

 4-1-2009  في 10( وحسب كتابهم المرقم  IBOOA-20كركوك تحت عدد )الصادرة من محافظة كركوك/مديرية شؤون محافظة  :على الصعيد المحلي

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهادة التسجيل الق انوني
 



 هيئات المعهد:
 

 

 

 

 

 

 اقسام المعهد
 القسم المالي  •
 والورشات قسم المشاريع  •
 قسم االعالم والعالقات العامة •
 والطفل قسم المرأة   •
 قسم البحوث  •
 الشؤون القانونية  •

 الموظفين
 

 

No. Stuff No Stuff No. Stuff No. Stuff 

150 Volunteers 2 Consultants 10 Half Time 15 Full 

Time 

 الهيكل التنظيمي للمعهد

 الهيئة االدارية الهيئة التنفيذية الهيئة العامة



 

 التغطية الجغرافية للمعهد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الشبكاتعضوية المنظمة في    
عدد أعضاء 

 الشبكة
 اسم الشبكة  هدف الشبكة  مركز المنظمة في الشبكة 

منظمة  11 عضو في الهيئة العامة   

 ومجلس االدارة 

البحث عن المفقودين والمغيبين  

 قسراً وتتبع آثارهم 

 شبكة الرحمة للمفقودين والمغيبين قسراً 

منظمة   52 عضو الهيئة العامة   

 لمحافظة كركوك 

الطفل حقوق   شبكة حقوق الطفل العراقي 

منظمة   32 عضو الهيئة العامة ومنسق  

 المنطقة الشمالية 

 التحالف العراقي لمنظمات حقوق االنسان  حماية وتعزيز حقوق االنسان 

منظمة  18 عضو الهيئة العامة   

 ورئيسها 

 شبكة الية الرصد واالبالغ  الرصد واالبالغ 

 شهادات موظفي المعهد:
 # موضوع الشهادة الجهة المانحة الفترة المدة المكان

 من الى

أيام  10 اربيل   20-9-2005 1-9-2005 UN  1 تدريب المدربين حول الدستور 

أيام  4 كركوك   2005 2005 ICSP  2 إدارة الموارد البشرية 

أيام  4 كركوك   2005 2005 ICSP  3 إدارة المتطوعين 

أيام  4 كركوك   2005 2005 ICSP  4 كتابة مقترحات مشروعات التنمية 

أيام  4 كركوك   2005 2005 KCCC \ AKC  5 االرشاد النفسي وبناء روح التسامح 

بغداد \المعهد العراقي  2005 2005 يومان  كركوك   6 مبادئ حقوق االنسان  

-12-26 2006 -12-28 يومان  كركوك 

2006 

Concordia  المحلية كيفية إنجاح انتخابات المجالس  7 

االردن-عمان يوم   13   15-11-2006 3-11-2006 AIHR-UNOPS  8 حقوق االنسان 



االردن-عمان يوم   13   27-12-2006 15-12-

2006 

AIHR-UNOPS  9 حقوق االنسان 

 10 إدارة النزاع NDI 2007-7-8 2007-7-9 يومان  اربيل 

االنتخابات مراقبة  NDI 2007-7-9 2007-7-11 يومان  أربيل   11 

أيام  5 أربيل   2-8-2007 29-7-2007 NDI قادةمهارات ال  12 

يوم  1 كركوك   11-9-2007 10-9-2007 KBC  13 تطوير المشاريع الصغيرة 

أيام  3 سليمانية   25-9-2008 23-9-2008 NDI  14 حل النزاعات للنشطاء المدنيين 

أيام  4 اربيل   7-2-2008 3-2-2008 NDI  مبادرات المجتمع تفعيل  15 

سنين  3 عمان  2008 2006 PDCD 

CCOPD 

CIDA 

 16 العدالة االنتقالية وبناء السالم 

 17 تحويل النزاعات  بيروت 

 18 حل النزاعات  بيروت 

 19 الالعنف  بيروت 

أيام  3 اربيل   Sep 2008 Sep 2008 NDI  20 التفكير والتخطيط االستراتيجي 

أيام  3 اربيل   2008 2008 NDI  21 كيفية كتابة المشاريع 

أيام  3 اربيل   2008 2008 NDI  22 كيفية إدارة المنح 

 23 التخطيط االستراتيجي  USID-PRT 2008-12-8 2008-12-9 يومان   كركوك 

يوما   20 جنيف   19-12-2008 1-12-2008 UNHCR  األقليات حقوق  24 

أيام  4 اربيل   19-11-2008 16-11-

2008 

NDI  25 التفكير والتخطيط االستراتيجي 

USA \ WDC 21   يوم مكتب شؤون التعليم  9-7-2009 31-7-2009 
والثقافة /وزارة خارجية 

 الواليات المتحدة

 26 المناصرة والتوعية حو ل حقوق االنسان 

أيام  6 اربيل   7-8-2009 2-8-2009 UNOPS - 

UNAMI 

 27 تقارير مجلس حقوق االنسان 

أيام  4 اربيل   9-10-2009 6-10-2009 NDI 28 مدخل الى المدافعة 

 29 تحليل نزاع  MERCY CORPS 2009-11-2 2009-11-4 يومان  سليمانية 

سنة  1 سليمانية   30-12-2010 1-1-2010 SCI-UNICEF   الية الرصد واالبالغ عن االنتهاكات

 الجسمية ضد الطفل

30 



اشهر 3 سليمانية   3-5-2010 17-2-2010 SCI-ICRN 31 برنامج سياسة حقوق الطفل في العراق 

الية الرصد واالبالغ عن االنتهاكات   SCI-UNICEF 2013-4-14 2013-4-16 يومان  سليمانية 

 الجسمية ضد الطفل

32 

 :تنظيم الورشات والمناسبات
عقد ندوات حوارية حول الدستور العراقي الجديد بين رجال الدين 

 القضاء ورجال 

KIE 2006 

( منظمة حول مسودة الدستور 14( جلسة حوارية ل) 150تسهيل عقد )
 العراقي

NDI-KIE 2006 

 2006 تمويل ذاتي  تقديم استشارات تطوعية إلى منظمات المجتمع المدني: 

تقديم استشارات إلى منظمات عديدة حول عملية تنظيم وتسجيل  
 المنظمات 

 2008 تمويل ذاتي 

 2007 تمويل ذاتي  أنظمة داخلية للمنظمات المجتمع المدني في محافظة كركوك صياغة 

إلى  وتقديم توصيات مناقشة قانون منظمات المجتمع المدني في العراق 
 لجنة منظمات المجتمع المدني في مجلس النواب العراقي

 2007 تمويل ذاتي 

 2009 تمويل ذاتي  صياغة أنظمة داخلية للشبكة الرحمة للمفقودين قسرا المساهمة في

 2009 تمويل ذاتي  صياغة أنظمة داخلية للشبكة الطفل العراقي المساهمة في

 
 

 المشاركات والنشاطات في الندوات والورشات:
 الجهة الممولة والراعية للحدث 2006مشاركات لسنة 



  UNAMI - UNOPS المجتمع المدني حول الفدراليفي مؤتمر لمنظمات 

 (ICSP) برنامج المجتمع المدني العراقي في كركوك مؤتمر حول الدستور ومنظمات المجتمع المدني العراقي 

 (ICSP) برنامج المجتمع المدني العراقي في كركوك مؤتمر حول الدستور وحقوق اإلنسان

 (ICSP) برنامج المجتمع المدني العراقي في كركوك المنظمات العراقي مؤتمر لمناقشة مسودة قانون 

  UNOPS بغداد برعاية األمم المتحدة مكتب دعم المشاريع في منتدى المنظمات الغير حكومية العراقية لمناقشة مسودة قانون المنظمات 

 IRI قبلوبدعم من  كردستان وزارة حقوق اإلنسان/إقليم دور اإلعالم في مجال حقوق اإلنسان

مؤتمر حول التحديات والمشاكل التي تواجه منظمات المجتمع المدني والعقلية  

  .الشمولية

KIE 

 ICSP) برنامج المجتمع المدني العراقي في كركوك مؤتمر حول الشفافية والفساد اإلداري

  2007مشاركات لسنة 

 ووزارة حقوق اإلنسان في إقليم كردستان   UNAMI  .االنتقالية(المشاركة مؤتمر حول )العدالة   

  2008مشاركات لسنة 

 شبكة كركوك لمنظمات المجتمع المدني  مؤتمر التعايش السلمي لمنظمات وشخصيات المجتمع المدني 

 شبكة كركوك لمنظمات المجتمع المدني  مؤتمر لمناقشة مشاريع شبكة كركوك لمنظمات  

  PRT- DWBI األول لبناء قدرات منظمات المجتمع المدني في كركوك  االستراتيجيالمؤتمر 

 المفوضية السامية لألمم المتحدة في سويسرا / جنيف  إلسرائيلحضور االستعراض الدوري الشامل 

اض الدوري الشامل لدولة اإلمارات العربية المتحدة في سويسرا / حضور االستعر

 جنيف 

 المفوضية السامية لألمم المتحدة

 المفوضية السامية لألمم المتحدة حضور مؤتمر الثقافي العالمي لألقليات في سويسرا / جنيف 

  2009مشاركات لسنة 

 منظمات المجتمع المدني  PRT الثاني لبناء قدرات منظمات المجتمع المدني في كركوك  االستراتيجيالمؤتمر 

حضور دورة تدريبية للمفقودين والمغيبين قسرا مع أعضاء من السلطات الثالثة 

  في العراق

AIH  الهولندية 

 
 المشاريع المنفذة من قبل المعهد:



 االنتهاء تاريخ  تاريخ البدء المانح اسم المشروع

 2005مشاريع  

 NPA 1 \6 13 \9 التثقيف الصحي ودوره على المجتمع 

 NIHR 15 \2 15 \3 المجتمع المدني 

 UNOPS 1 \8 30 \11 التوعية األنتخابية للنساء العائدين من الترحيل  

 NDI 15 \9 15 \10 برنامج الحوار الدستوري 

 2007مشاريع  

 NIHR 27 \2 3 \3 قاعدة ثقافة الحوار وبناء السالم )المرحلة األولى(بناء قدرات القادة الشباب لتأسيس 

 NIHR 27 \3 3 \4 بناء قدرات القادة الشباب لتأسيس قاعدة ثقافة الحوار وبناء السالم )المرحلة الثانية( 

 GFW 1 \1 31 \12 النساء يدافعن عن حقوقهن

 Palme الالعنف هو القوة األكثر تأثيرا  

Center 

1 \1 31 \12 

 NIHR 1 \7 31 \12 تحليل الصراع في كركوك 

 2008مشاريع 

 NIHR 1 \10 30 \1 تحليل تأثير المواطنين بالعملية االنتخابية 

 KNN بناء السلم المحلي

(COS) 

7 \5 5 \7 

 CDO 1 \12 30 \12 المصالحة الوطنية والتعايش السلمي في كركوك 

 2009مشاريع 

 CDO 1 \1 30 \1 السلمي في كركوك المصالحة الوطنية والتعايش 

 Mercy إدارة الصراعات النسائية في محافظة كركوك 

Corps 

1 \2 11 \4 

 NED 1 \1 30 \1 المشاركة الشبابية المجتمعية في مدينة كركوك 

-MC إعادة اعمار الطرق في قرية تركالن 

UNHCR 

25 \9 18 \12 

 UNOPS 10 \9 9 \2 \2010 مبادرة المصالحة وبناء السالم في حي الواسطي 

 EIMT 1 \12 1 \4 \2010 2010مراقبة البرلمان العراقي  



 Mercy المعوقين: توضيح الرؤية ودمجهم في المجتمع 

Corps 

15 \12 14 \2 \2010 

 2010مشاريع  

 Mercy دمج األطفال الصم والبكم مع األطفال الطبيعيين

Corps 

2010 2010 

 EIMT 1 \3 30 \3  2010 لعامت للبرلمان العراقي مراقبة االنتخابا

 ADI 15 \2 1 \4 تثقيف الناخبين في محافظة كركوك 

 2011مشاريع  

 IRD 1 \5 20 \5 كركوك –إدارة الصراع في حي الواسطي 

 2012مشاريع  

 IRD 1 \7 30 \7 كوبري -ترويج السلم المجتمعي في آلتون

 ICRN 2 \1 1 \4 نشر الوعي للعوائل حول حقوق الطفل 

 IRD 25 \12 5 \2 \2013 المعوقات وتخفيف التوتر مع المؤسسات الحكومية 

 2013مشاريع  

 UNDP 1 \5 30 \4 \2014 توفير الخدمات المناسبة في محافظة كركوك

-SCI آلية الرصد و المراقبة 

UNICEF 

1 \6 30 \11 

 SCI 1 \5 1 \3 \2014 حماية للطفل لألطفال المعنفين

 CRC 2013 2014 لها يتعرض التي االنتهاكات من  وحمايته الطفل حقوق  حول فردية حوارية جلسات

 CRC 2013 2014 األطفال  حماية حول للطفل الرعاية ومقدمي واالمهات االباء مع حوارية جلسات

 CRC 2013 2014 ضدهم شيوعااألكثر  االنتهاكات تحديد حول االطفال مع حوارات

 NIHR 2013 2014 النزوح  اثناء لها تعرضوا قد التي لمحتملةا االنتهاكات حول االطفال مع لقاءات اقامة

 2014مشاريع  

 UNICEF 2014 2014 الصديقة المساحة في النازحينلألطفال  الالزمة المسلية االلعاب توفير

 CRC 5 \2014 6 \2014 حماية الطفل من كل انواع االستغالل والعنف 

 SCI 8 \2014 2014 للطفل في خمسة مدارس في كركوك حات صديقة امشروع تهيئة مس

 2014\ 4\ 12 2014\ 4\ 3 الطفال النازحين من محافظة االنبار األحتياجات لمسح ميداني لتقييم 



 7\ 16 7\ 12 االنبار في كركوك  ولألطفال منالنازحة  لألسرتوزيع مواد النظافة الشخصية 

 واسرهم النازحين من االنبار في كركوك  لألطفال توزيع طرود غذائية 

توزيع الطرود الغذائية ومستلزمات النظافة على االسر النازحة واطفالهم من ديالى وصالح الدين الى 

 كركوك 

 12\ 24 7\ 24 في حي العسكري انشاء مساحات صديقة للطفل

-SCI على العائالت النازحة في كركوك النظافة مستلزماتتوزيع 

UNICEF 

12 \7 16 \7 

 UNICEF 11 \12 10 \3 \2015 النازحين  ألطفالمالبس شتوية  15,000توزيع 

 SCI 1 \7 1 \9 في حي المنصور  لألطفال والشبابانشاء مساحات صديقة 

 2015مشاريع  

 SCI 28 \1 28 \3 لألطفال والشباب في حي عدن انشاء مساحات صديقة 

 انشاء مساحات صديقة لألطفال و الشباب في قرية تركالن

-UNICEF توزيع مساعدات طارئة 

SCI 

25 \5 2 \9 

 2016مشاريع  

-UNICEF توزيعات الطارئة للمتأثرين من االزمة في العراق 

UNFPA- 

WFP 

1 \3 30 \7 

 UNICEF 1 \2 1 /10 /2017 المساعدات اإلنسانية الطارئة للسكان الذين يواجهون النزوح المفاجئ 

 Oxfam 1 \7 31 /12/2016 بناء الشراكة إلعادة اعمار متكامل 

 مستمر  IWPG 1 \2 التضامن إلعالن السالم ووقف الحروب حملة 

 Stars المساحات الصديقة لألطفال

Foundation 

1 \3 1 /4 /2017 

 CFS 1 /11 1 /7 /2017 بناء قدرات النجوم 

 C A 15 /10 15 /11 مساعدات نقدية 

 C A 22 /11 15 /12 مساعدات غذائية 

 CA 01/07/2016 01/03/2017 بين الشباب   مشروع السالم وبناء التماسك المجتمعي

 2017مشاريع  



 CA 17 /3 30 /4 المعونة الغذائية ألشخاص ضعيفي الدخل في العراق

 CA 27 /10 27 /11 العراقية تمويل المساعدات الغذائية للنازحين داخليا في مخيمات الحكومة 

 CA 1 /12 31 /12 تمويل المساعدات الغذائية للنازحين داخليا في مخيمات الحكومة العراقية 

 HAI 25 /022017/ 25/10/2018 أعادة بناء المستقبل 

 NDI 1/9/2017 31/8/2018 بناء قدرات النساء القياديات في عملية المصالحة الوطنية في العراق 

 2018مشاريع  

 HAI 1 /112017/ 30/5/2018 أعادة بناء المستقبل 

 NDI 1/9/2017 30/11/2018 بناء قدرات النساء القياديات في عملية المصالحة الوطنية في العراق 
 CA 30/10/2017 30/7/2018 مناهضة العنف وبناء السالم بين الشباب في كركوك 

 CREATIVE 3 /4 5 /7 2018لبرلمان العراقي لعام في أنتخابات االتوعية األنتخابية 

 CREATIVE 1 /4 5 /7 2018مراقبة األنتخابات البرلمانية العراقية لعام 

 2019مشاريع    

 NDI 1/5/2019 /4/202030 لس األستشاري للنساءالمج

 EFI 1/5/2019 /8/201930 المرأة والتوازن الجندري في المجتمع 



 شركاء المعهد

 


