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 سسةؤم

 انهر لتعليم حقوق اإلنسان

Anhur for Education Human Rights Foundation 

 منظمة غير حكومية مسجلة لدى دائرة المنظمات غير الحكومية

 1H73902 -التسجيل رقم 

 2007 سنة تأسست

  2009سنة غير الحكومية ال المنظماتتسجيل دائرة  أجازةحصلت على 

 2012 سنةوكيفت وفق القانون 

E- mail-orgsdshr@yahoo.com.  

  الشموخ /مقابل جامع سيد سعد الكبير–ذي قار الناصرية  العنوان =العراق

  07812342785لهاتفرقم ا

07822237270   

 -كادر المؤسسة حقوقيين وتربويين ونشطاء

 سندس صالح داود -مدير المؤسسة

 أعضاء (5اإلدارة )مجلس 

 الهيئة العامة في المؤسسة ءبعض اعضا متطوع هم (6متطوعين )

= تلقى ثمانية من كادر المؤسسة دورات مكثفة في مجال كتابة التقارير القدرات والمهارات** 

 والتخطيط الستراتيجي والتشبيك وكتابة المشاريع.

وحازوا شهادة -:مدربين من اعضاء المؤسسة دورات تخصصية تدريب اجتازاربعة **
TOT 

ق نشاطات تركت اثرا ايجابيا على المستفيدين وتعززت بثناء نجحت المؤسسة في تحقي **

المنظمات غير الحكومة والجهات الرسمية والشعبية ومنها مجلس المحافظة ودائرة 



 

 

واالقضية والمجالس البلدية وهي تنفذ اعمالها بالتنسيق العالي مع والمحافظة  -الحكومية

 سسة لحين انتهاء مشاريعها .الجهات المانحة مددت للمؤ   الجهات ذات العالقة.

امراة مطلقة او ارملة  3000يبلغ عدد المستفيدين المباشرين من نشاطات المؤسسة حوالي 

 -او طفل او محقق واسرهم 

 -استصدار وثائق قانونية 

ومنظمة األمم المتحده  USIdبتمويل من السفاره االمريكيه –اكمال معامالت راتب او نفقة  /1

 )اليونسيف(

 نة مدرة للدخلمه /2

  

الف بوستر -طباعةو توزيع بروشرات )خمسة االف (بروشر مختلفة -توعية وتثقيف  /3

 كتيب ارشادي 1000و

 وهي شبكة وطنية2008منذ عام  عضو مؤسس لشبكة الطفل العراقي- التشبيك= انهر

 منظمة  39وهي شبكة وطنية تضم حاليا.وعضو مؤسس شبكة العيادات القانونية العراقية 

 

 

 المشاريع المنفذة أهم
المتهم و التعامل القانوني  حقوق ضمانات حول تدريب المحققين  -مشروع /  اوال

 .للمتعقلينوالمساعدة القانونية
 .يقومون بتنفيذ االعتقال.محققين وضابطالمستهدفين  Eqitas 2010بدعم من.    

العيادة القانونية من لمحاكم.تقديم االستشارات والتمثيل  امام الدوائر وا-مشروع /  ثانيا

 . ورشة 30وورشات التوعية بحقوق المراةبرنامج العدالة

مجلس مساندة الالجئين منحةو unhcrمفوضية الالجئين  برعايةمشروعين /  ثالثا

 -DRCالدنماركي

 ومهنة مدرة للدخل . -اندماج النازحين

توعية وتعليم جبايش.. في قضاء ال2012تموز   drcمجلس مساندة الالجئين الدنماركي

 -وثقت تلفزيونيا-مهنة.وتجهيزعدة عمل للمستهدفين والمستهدفات 

في ناحية  2013عام  unhcrوبدعم   drcاندماج النازحين في قضاء سوق الشيوخ رابعا / 

 -واجري حفل رسمي. مع محاضرات توعية.قرية العساكر      -الفضلية 

خامسا /حمايه قانونيه لالحداث ومتابعة الرعايه االحقه وتوفير مهنه مدره لدخل بتمويل من 

 منظمة األمم المتحده )اليونسيف لطفوله(



 

 

ت والنازحين للنازحاو 2014عام  \تمديد -للنساء -برنامج التوعية والعيادة القانونية  -

مركز مساعدة ول الجميع.وبرنامج العدالة في متنا USAIDمع 2015نساء المهمشاتوال

 وطباعة كتيبات وبروشرات عدد اربعة  وبوسترات للتوعية وزعت في اماكن عامة.  -قانونية

 

  مباشر على الهواء.الهل القرار.-حلقات إذاعية حول حقوق ذوي ضحايا جريمة سبايكر  .

راديو من لمدة ستة اشهر  زواج القاصرات  ودور رجال الدين وأصحاب القرارحلقات حول و

 ,.2015عام  التضامن مرتين اسبوعيا

 تدريب طلبة المرحلة الثالثة كلية القانون جامعة ذي قار .

 ** باعتبارهم محامو المستقبل وتحت إشراف محامي   العيادة

المؤسسة على تنفيذ مشروع التوعيه والتمثيل القانوني لالحداث الجانحين وبتمويل من  تعمل

 (االمم المتحدة )اليونسيف 

 

 أهداف المؤسسة

الترويج لثقافة  مجتمع عراقي أكثر اندماجا من خالل التنوع الثقافي والفكري والعرقي  .1

 ..والمذهبي   

رفع الوعي في مجال احترام الحريات الفردية باالنسجام مع مبادئ  اإلعالن العالمي   .2

 ..مية خاصة .لما لها من أه الطفلالمرأة وحقوق تعليم لحقوق اإلنسان مع التركيز على 

 ...االجتماعية  القائمة على مراعاة حقوق اإلنسان  السعي إلى تشجيع برامج التنمية .3

في إصدار تشريعات  لمساهمةاعبر السعي من اجل حقوق أكثر لإلنسان في العراق  .4

 مسودات قوانين وتقديم ابحاث ودراسات  للجهات المعنية  إعدادالمشاركة في وقانونية 

وتطوير منهج تعليمي متخصص لحقوق اإلنسان في المؤسسات  السعي نحو إتباع .5

 التعليمية كوسيلة من وسائل التغيير االجتماعي .

 -: وسائل تحقيق األهداف

 ثانيا ( من النظام الداخلي 4المادة)

واإلصدارات وورش العمل التي تنفيذ المشاريع ذات العالقة باهداف المؤسسة  -1

 تقوم بها المؤسسة .

تقدمها  للمستهدفين  القانونية التيالخبرات والمساعدة و االستشارات -2

 .والفئات الضعيفة كوميين وغير حكوميينح أشخاص

مقترحات لمسودات قوانين للسلطات المختصة في المسائل التي تتعلق  إعداد -3

 والطفل  .-المراةدعم -بالمجتمع المدني وحقوق اإلنسان 



 

 

التي تتطلب عمل مشترك  التعاون مع المؤسسات  الحكومية  في المسائل -4

مابين المجتمع المدني والدولة وخصوصا في مجاالت التنمية البشرية  

على أن يكون ذلك غير مشروط وال يتعارض  والمرأةوحقوق اإلنسان والطفل 

 . والقوانين الوطنية األساسية مع األهداف الموضوعة في هذا النظام 

ذاعية واللقاءات اال وشراتربلوالتي تشمل البوسترات وا اإلعالميةالحمالت  -5

المؤسسة  بأهدافمن اجل زيادة الوعي بالمواضيع التي ترتبط  والتلفزيونية

 .  اإلنسانوالتي تعني بحقوق 
 


