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 الدولة  الصفة      Name in Arabicا�سم باللغة العربية                

 العراق نقابة عمال       كوردستان  -اتحاد العاطلين عن العمل  1

 العراق  اتحاد نقابات عمال    اتحاد نقابات عمال النفط في العراق  2

 العراق  اتحاد نقابات عمال    اتحاد نقابات عمال كردستان  3

 العراق  اتحاد نقابات عمال    فرع كركوك  -اتحاد نقابات عمال كردستان  4

 العراق اتحاد نقابات عمال    ا�تحاد العام للمجالس والنقابات العمالية في العراق  5

 العراق اتحاد نقابات عمال    ص0ح الدين  -ا�تحاد العام لنقابات العراق  6

 العراق اتحاد نقابات عمال    أتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق  7

 ايطاليا  نقابة عمال       قسم السياسة الدولية  -جي جي ال  8

 فرنسا  نقابة عمال       سكرتريت انترنسونال دل كونفدرسيونة ناسيونالة  9

 ايطاليا  نقابة عمال     فيوم ايطاليا  10

 العراق نقابة عمال       نقابة ذوي المھن الھندسية الفنية قطاع الكھرباء  11

 العراق نقابة عمال       نقابة ذوي المھن الھندسية الفنية قطاع كھرباء الجنوب  12

 أمريكا نقابة عمال       USLAWيو اس ليبر اكينست وور  13

 فرنسا  نقابة عمال       فرنسا  -يونيون سندكال سوليداريس  14
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 الدولة  الصفة      Name in Arabicا�سم باللغة العربية              

 العراق   NGOمنظمة غير حكومية   الشبكة العراقية للعدالة ا�نتقالية 1

 تونس   NGOمنظمة غير حكومية   المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية 2

 العراق   NGOمنظمة غير حكومية   المركز ا�ع�مي العراقي للعدالة ا�نتقالية 3

 ايطاليا   NGOمنظمة غير حكومية   اون بونتة بير  4

 فرنسا  NGOمنظمة غير حكومية   فرنسا  - أيبام  5

 العراق   NGOمنظمة غير حكومية   جمعية التطوير العراقية  6

 العراق   NGOمنظمة غير حكومية   جمعية الفردوس العراقية 7

 العراق   NGOمنظمة غير حكومية   جمعية امل ا�نسانية  8

 العراق   NGOمنظمة غير حكومية   جمعية ايادي الرحمة ا�نسانية  9

 العراق  NGOمنظمة غير حكومية   جمعية دار ا�رقم ابن ا�رقم  10

 العراق  NGOمنظمة غير حكومية   جمعية ھدية لحقوق ا�نسان  11

 العراق مؤسسة ثقافية     البصرة  - دار التراث للثقافة والفنون  12
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 أمريكا  NGOمنظمة غير حكومية   سبتمبر الفن، فاميليز اوف بيسفل توموروز 13

 دولي  NGOمنظمة غير حكومية    HCAستزنس اسمبلي  14

 فرنسا   NGOمنظمة غير حكومية   CEDETIMسنتر ايتوديس  15

 العراق  مؤسسة إع0مية      قناة العھد الفضائية  16

 العراق   NGOمنظمة غير حكومية   مجموعة الحق الديمقراطي 17

 العراق   NGOمنظمة غير حكومية   مركز المتحولون نحو الديمقراطية 18

 العراق  NGOمنظمة غير حكومية   مركز المرأة والعدالة ا�نتقالية 19

 العراق   NGOمنظمة غير حكومية   مركز انصاف الضحايا 20

 العراق   NGOمنظمة غير حكومية   منتدى الزھراء النسوي  21

 العراق   NGOمنظمة غير حكومية   منظمة اطفال الرافدين ا�نسانية  22

 العراق   NGOمنظمة غير حكومية   منظمة التوعية لحقوق ا�نسان 23

 العراق   NGOمنظمة غير حكومية   منظمة الشباب العراقي النموذجي 24

 العراق   NGOمنظمة غير حكومية   النموذجيمنظمة المجتمع العراقي  25

 العراق   NGOمنظمة غير حكومية   منظمة النھضة  26

 العراق  NGOمنظمة غير حكومية   منظمة ديوانية الس0م ا�نسانية 27

 العراق   NGOمنظمة غير حكومية   منظمة طلبة ضد العنف ا�نسانية 28

 العراق   NGOمنظمة غير حكومية   مؤسسة ا�مواج لحقوق ا�نسان  29

 العراق   NGOمنظمة غير حكومية   مؤسسة الروابي ا�نسانية  30

 العراق  NGOمنظمة غير حكومية   مؤسسة اھتمام لتعليم وتاھيل المرأة 31

 العراق   NGOمنظمة غير حكومية   مؤسسة شباب محبي أھل البيت 32

  اسبانيا  NGOمنظمة غير حكومية   منظمة نوفا ا�سبانية  33
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 تسلسل 

ا�سم باللغة العربية              
Name in Arabic     الصفةkind of organization  

الدولة   
country    

  Iraqالعراق    اع0مي  احسان حسين ھاشم الشوكة 1

  Iraqالعراق    تدريسية  ازھار احمد  2

  Iraqالعراق    منظمة التثقيف الصحي والتنمية ا�جتماعية  اسامة عبد اللطيف عبود  3

  Iraqالعراق    جمعية التطور العراقية  امامة عواد مختار  4

  Iraqالعراق    طالب جامعي  ايھاب حامد مشكور  5

  Iraqالعراق    القادسية  -ناشط بحقوق ا�نسان  أحمد وتوت 6

  Iraqالعراق    البصرة  -عضو مجلس محافظة  جعفر محمد باقر  7
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  Iraqالعراق    ا�نبار  -حقوقي  حمد عبد الخضر الجاسم 8

  Iraqالعراق    البصرة  خالد كاظم علي  9

  Iraqالعراق    جمعية ولدي �نقاذ الطفل  خديجة عبد الكريم عبد] التميمي  10

  Iraqالعراق    منتدى امل للتنمية  رفيق نعيم صالح  11

  Iraqالعراق    صحفية ورئيسة منظمة زمن المرأة لدعم المرأة زمن العبيدي 12

  Iraqالعراق    ناشط مدني واع0مي شمخي جبر 13

  Iraqالعراق    صحيفة ا�خبار  ص0ح الشمري  14

  Iraqالعراق    طالب جامعي  عبيد غالب عبيد  15

16 David Bacon ديفد باكون  

journalist, 

member of the Pacific Media 

 Workers Guild, CWA, AFL-CIO USA 

  Iraqالعراق    البصرة  -رئيس مجلس بلدي  رائد قدوري حسين  17

  Iraqالعراق    الشبكة العراقية �دارة النزاع  رعد نوري الموسوي  18

  Iraqالعراق    مدير منظمة  عيني ھادي موسى  19

  Iraqالعراق    مؤسسة الباقيات الصالحات للثقافة والعلوم وا�عمال الخيرية سندس الخالصي 20

  Iraqالعراق    طالب جامعي  ع0ء غصاب لطيف  21

  Iraqالعراق    عضو مجلس قضاء شط العرب  قيصر فيصل غازي  22

  Iraqالعراق    الناصرية  - ناشط  مدني  زغير ثجيلالدكتور علي  23

  Iraqالعراق    راديو المربد  علياء محمد  24

  Iraqالعراق    نقابي سابق وناشط سياسي ناصر الثعالبي 25

  Iraqالعراق    البصرة  -عضو مجلس محافظة  ناطقة ثامر شياع  26

  Iraqالعراق    مركز تنمية وتطوير المراة  عماد عبد الھادي محمود  27

  Iraqالعراق    البصرة  -عضو مجلس محافظة  غانم عبد ا�مير نجم 28

  Iraqالعراق    مديرية بلدية البصرة  فراس عبد ا�له عاتي  29

 مكي التميمي  30

 

  Iraqالعراق   

  Iraqالعراق    منظمة الفردوس نبيلة جياد عويد  31

  Iraqالعراق    فرع العراق AICمنظمة  ھناء كاظم  32
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