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 المعلومات العامة : 

بتاريخ 2030701الرقم  في بغداد الصادر من االمانة العامة لمجلس الوزراء  اجازة المنظمة 

9-0-1021  

العام بالتوازن الجندري و مبادىء حقوق تهدف المنظمة إلى التعرف و رفع مستوى الوعي  

االنسان , و منظمة الدراسات و المعلومات الجندرية  هي منظمة غير حكومية و غير ربحية , 

ذات شخصية معنوية مستقلة , تختص بقضايا الجندر و المرأة  و العمل من أجل ترسيخ 

ل تنفيذ البرامج و المشاريع.  الديمقراطية و سيادة القانون , و بناء المجتمع المدني , من خال

 و المنظمة عضو في اكثر من شبكة منها:

 شبكة مراقبة حقوق االنسان في كوردستان.-2

 شبكة شمس لمراقبة االنتخابات.-1

 شبكة)ماف( لقانون المنظمات غير الحكومية.-7

 شبكة العدالة للسجناء في العراق.-4

 شبكة الال عنف في كوردستان.-0

 ه االعضاء التناسلية للمراءة.منبر ال لتشوي-1

 .UPRمنسق اربيل لمجموعة -3

 عضو في شبكة مناهضة االتجار بالبشر.-8

 عضو في مجموعة )زيان( الحياة لمناهضة العنف ضد المراءة.-9

 .عضو في محموعة االنسان لرصد انتهاكات حقوق االنسان في العراق-20
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  2014اهم نشاطات المنظمة خالل سنة 

من النساء في قرية بستورة التابعة لقضاء شقالوة من  21 سيمينار ل 2112-1-26 بتاريخ -2

خالل نشاطات منظمتنا مع منظمة اليونسيف و منظمة وادي الماني حول التوعية لمناهضة 
   ختان البنات في كوردستان
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من النساء في قضاء بنصالوة  من خالل نشاطات  24 سيمينار ل 2112-1-22بتاريخ  -1

منظمتنا مع منظمة اليونسيف و منظمة وادي الماني حول التوعية لمناهضة ختان البنات في 
.كوردستان  
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االمية  للعوائل النازحة في  افتتاح مركز لمحو  2112-12-1  الى  2112-11-16   بتاريخ –7 

 22امراءة و  97من النساء النازحات و الرجال ) 79قضاء بنصالوة و التدريب على المهارات الحياتية ل 

 في قضاء بنصالوة.  2رجل(  في مركز ئايندة 

( سنة و تدريبهم على المهارات 75-57حات و الفتيات من )المشروع عبارة عن محو االمية للنساء الناز

 الحياتية  ) دورة تعليم الخياطة و الكومبيوتر(  و كذلك التوعية النفسية و االجتماعية .

لغاية  2552-55-56و تم تنفيذ المشروع في  2552-8-6اشهر و قعنا العقد في تاريخ  8مدة المشروع 

ان ليس لديهم ميزانية كافية لتكملة المشروع و اوقفوا المشروع لكننا قررنا ثالثة شهور و بعدها تم ابالغنا ب

اكمال المشروع و شهرين رواتب الموظفين و الهيئة التدريسية كانت على حساب المنظمة بعدها تم ايقاف  

غلى حساب اليونسكو وتم  2552 -52-5الى  2552-7-5شهور , و بدئنا  من جديد في  2المشروع لغاية 

.و توزيع الهدايا للمتميزين ياء احتفالية اح  
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دولة  المشاركة في المؤتمر الدولي للمراءة في 2112-2-11 الى  2112-2-2  بتاريخ -4

من كافة انحاء العالم و بحضور داعية  امراءة  1111 دولة و حضور 45 بمشاركة الهند

وتم خالل المؤتمر عرض بحوث و تقارير  رافي شنكار(  السالم الهندي ) شيري شيري

 24و شاركت  .مختلفة عن اوضاع النساء في العالم و  كيفية مناهضة العنف ضد المراءة
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عضو من  الوفد الكوردستاني من مدراء عامين و نواب البرلمان و مدراء المنظمات 

 غيرالحكومية و ناشاطات في مجال حقوق االنسان.
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المشاركة في راديوصوت كوردستان عن دور المنظمات النسوية في  2112-6-2  بتاريخ -0

اءة في كوردستان مع الصحفي و الناشط ئاالن نقشبندي و مع مقدم مناهضة العنف ضد المر

 البرنامج جومان هيوا.

      

مشاركة  -سعد عبدهللا  هدف المشروع:مؤتمر في قاعة ماموستا  اقامة 2112-6-9  بتاريخ-6

المراءة في المجال السياسي في كابينة حكومة اقليم كوردستان. و الشاركة السياسية للنساء ان 

 .NPA %  بتمويل من منظمة النرويجية21التقل عن 

ض مشاركة المراءة في الوزارات و المشروع عبارة عن  الضغط على حكومة االقليم لغر

مواقع صنع القرار. و شارك في المؤتمر القيادات السياسية في االحزاب الكوردية و المنظمات 

الدولية و المحلية مع القنصليات الموجودة في كوردستان و مجلس االعلى للمراءة في اقليم 

ة في كوردستان.كوردستان و كروبي ئاشتي للنساء الناشطات في االحزاب السياسي  

 مدة المشروع: شهر.

من الرجال  51من االناث مع  122 -(212المستفيدون )   
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في اقليم  المشاركة في حملة ) اعيدوا بناتنا( مع هيئة حقوق االنسان  2112-5-22 بتاريخ -3

ن و ذلك الثارة في كوردستا و الصحفين و بمشاركة نشطاء المجتمع المدنيكوردستان 

  .المنظمات الدولية العادة بناتنا من اليزيديات المختطفات لدى داعش
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- مع مجموعة منظمات المجتمع  للنازحين قمنابحركة  ممخي في  2112 – 5-21 بتاريخ-5

.الهدايا على اطفال المخيم بتوزيعالمدني   
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مشروع توعية النساء في قرى و ارياف اربيل  2112-11-21 الى 2112-9-1 بتاريخ -9

 بتمويل من  منظمة وادي المانية مع منظمة يونسيف, 



 
 ريكخراوي لَيكَوَلينةوةو زانياريةكاني جةندةر      

Gender Studies and Information Organization (GSIO)                                                

 منظمة الدراسات واملعلومات اجلندرية             

www.gsio-iraq.org                Email: gsio.org2005@gmail.com                                Tel: +964 750 4632261  

 

توعية النساء في قرى و ارياف اربيل حول كيفية مناهضة ختان البنات في  -هدف المشروع:

 كوردستان.

ن البنات و مناهضة الختان و ذلك المشروع عبارة عن  توعية النساء و الفتيات عن مخاطر ختا

من خالل محاضرات طبية و قانونية و توعية النساء عن قانون مناهضة العنف االسري حيث 

القانون مادة تعاقب كل من يقوم بختان بناته بالسجن او بغرامة مالية . ان من ضمن مواد   

(.1122شهر المستفيدون )   2مدة المشروع:    
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تنفيذ مشروع  UNFPA و بتمويل من منظمة  2112-12-2الى  2112-9-2 بتاريخ -8

 مناهضة العنف ضد النساء.

مناهضة العنف القائم على نوع الجنس بين النساء و الفتيات النازحات في  -هدف المشروع:

 ناحية عنكاوة و ناحية  شاويس.

 (2112/ 21/12ية وصف المشروع )األنشطة المتحققة حسب التاريخ والمكان لغا



 
 ريكخراوي لَيكَوَلينةوةو زانياريةكاني جةندةر      

Gender Studies and Information Organization (GSIO)                                                

 منظمة الدراسات واملعلومات اجلندرية             

www.gsio-iraq.org                Email: gsio.org2005@gmail.com                                Tel: +964 750 4632261  

 

المشروع عبارة توعية النساء النازحات في ناحية عنكاوة و ناحية شاويس و فتح دورات تدربية 

للنازحات )دورة الخياطة و دورة تعليم الحالقة( و كذلك االستشارة النفسية و االجتماعية 

 للنازحات  .

شهور. 2مدة المشروع:   

 ,  في ناحية عنكاوة و شاويس من النساء النازحات(  221المستفيدون )   
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المشاركة في مؤتمر )حماية النساء و تقوية السالم(  برعاية رئيس  2112 -11-21 ريخبتا -9

 زراء كوردستان و بحضور داعية السالم العالمي )شيري شيري رافي شنكار( و بحضور و

قنصليات و االحزاب  وكاالت االمم المتحدة و منظمات المجتمع وزيرة شؤن المراءة  و 

حقوق االنسان  وتم خالل المؤتمر تكريمي معمجموعة ناشطات  المدني و الناشطات في مجال

.و ناشطين في اقليم كوردستان بوشاح السلم من قبل داعية السالم )شيري شيري رافي شنكار(  
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مع منظمة)الرابطة الدولية للقيم االنسانية (  و بالتعاون مع منظمة 2112-11-24 بتاريخ -20  
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قطعة مالبس شتوية في كمب شاريا في 2411 االمريكية قمنا بتوزيع  DLS charity 

اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المراءة. 16دهوك للنساء بمناسبة   
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 متطوعة في منظمتنا بالتعاون 21و لمدة ثالثة ايام وركشوب ل  2112 -12-12 بتاريخ -22

UNFPA ة ( ضمن نشاطات المنظمة مع منظمةمع منظمة )معا لحماية المراءة و البيئ    

  عن تثقيف االقران .
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كتب منظمتنا في م متطوعة في 21و لمدة ثالثة ايام وركشوب ل  2112 -12-15 بتاريخ-21  

UNFPA منظمتنا بالتعاون  مع منظمة )معا لحماية المراءة و البيئة ( ضمن نشاطاتشاويس      

  عن تثقيف االقران .
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 مديرة المنظمة      

 رمزية عبدالوهاب امين

 

 


