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اسم المشروع :الطريق الى المفوضية العليا لحقوق االنسان
الجهة المانحة :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ()UNDP
الجهة المنفذة :مؤسسة أم اليتيم
مدة المشروع 6 :أشهر (/ 51أيلول/ 51 – 7350 /آذار)7350 /
الهدف العام من المشروع :التوعية بمهام المفوضية العليا لحقوق االنسان
المحافظات المستهدفة :محافظة (بغداد ،بابل ،النجف األشرف ،ديالى)
الجهات المستفيدة :المفوضية العليا لحقوق اإلنسان ،قادة منظمات المجتمع المدني في المحافظات المستهدفة ،
موظفو الجهات الحكومية (مديرية تربية الكرخ ،0/دائرة صحة بغداد الكرخ ،مديرية الشرطة المجتمعية ،مجلس
محافظة بغداد ،دائرة المنظمات غير الحكومية)
عدد المستفيدين المباشر 023 :مستفيد
األنشطـــــــة :تم تقسيم أنشطة المشروع ثالث مراحل نبينها ادناه -:
المرحلة االولى -:تنفيذ ( )1ندوات توعية لموظفي الجهات الحكومية المستهدفة للتعريف بدور المفوضية في
المجتمع وآلية تقديم الشكاوى اليها من قبل محاضر مختص وبالتعاون والمساهمة المباشرة من قبل السادة اعضاء
مجلس المفوضين في محاور ندوات التوعية .تم توزيع نسخ من البوستروالبروشور التعريفي بقانون المفوضية وآلية
عملها على المشاركين.

المرحلة الثانية -:إقامة ( )0ورش تدريبية لقادة منظمات المجتمع المدني في المحافظات االربعة المستهدفة
للتعريف بدور المفوضية والية تقديم الشكاوى لديها والحث على توعية مجتمع المحافظة بدور المفوضية  .تم توزيع
نسخ من البوستروالبروشور التعريفي بقانون المفوضية وآلية عملها على المشاركين.
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البروشـــــــــــور

البــوستــــــــر
المرحلة الثالثة  -:عقد ( )0اجتماعات دورية مع السادة اعضاء مجلس المفوضين في مفوضية حقوق االنسان خالل
فترة تنفيذ المشروع وكان من اهم مخرجات ها ابرام مذكرة التفاهم بين مؤسسة أم اليتيم والمفوضية.
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أهم مخرجات أنشطة المشروع:
.1
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توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين المفوضية العليا
لحقوق اإلنسان ومؤسسة ام اليتيم .
توجيه كتاب شكر من قبل رئيس مجلس محافظة بغداد
الى مؤسسة أم اليتيم لتنفيذها ندوة توعية لموظفي المجلس
للتعريف بعمل المفوضية العليا لحقوق اإلنسان.
إهتمام منظمات المجتمع المدني بالموضوع ومطالبتهم
باإلكثار من الورشات التعريفية لمجتمع المحافظات
وتوصية قادة المجتمع المدني بإستكمال آليات عمل
المفوضية وتثبيت وسائل االتصال ومتابعة عملها من
خالل انشاء موقع اليكتروني
تثبيت آلية للتشكي لدى المفوضية بأنشاء صندوق
الشكاوى بأسم المفوضية في ثالث دوائر مشمولة
بالمشروع مما يمكن اإلستفادة منها لتكون آلية مستدامة
ومتابعتها من قبل المفوضية مباشرة.
إستفادة موظفي الدوائر المشمولة من المعلومات المقدمة
لهم في ندوات التوعية ومطالبتهم بندوات أخرى تعريفية
بحقوقهم وواجباتهم.
تسليم التقرير النهائي للمشروع والتوصيات المثبته فيه
الى المفوضية وتبنيها من قبل الرئيس الدوري للمفوضية
و أيعازه بعرض التقرير اثناء اجتماع مجلس المفوضين .

مذكــــرة تفاهــــم
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