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 : المعلومات العامة 

(  0132721) اجازة المنظمة  الصادر من االمانة العامة لمجلس الوزراء في بغداد  الرقم 

ير الحكومية في كوردستان  مة في دائرة المنظمات الغنظو اجازة الم   ,5105 -2-9بتاريخ 

 5107-7-51: تاريخ إصدار وثيقة التسجيل (    ط- 071: )   رقم التسجيل

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

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

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

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

 :و المنظمة عضو في اكثر من شبكة منها

 .شبكة مراقبة حقوق االنسان في كوردستان-0

 .االنتخابات شبكة شمس لمراقبة-5

 .لقانون المنظمات غير الحكومية( ماف)شبكة-7

 .شبكة العدالة للسجناء في العراق-1

 .شبكة الال عنف في كوردستان-2

 .منبر ال لتشويه االعضاء التناسلية للمراءة-1

 .UPRمنسق اربيل لمجموعة -3

 .عضو في شبكة مناهضة االتجار بالبشر-8
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 .مناهضة العنف ضد المراءةالحياة ل( زيان)عضو في مجموعة -9

 .عضو في محموعة االنسان لرصد انتهاكات حقوق االنسان في العراق-01

  2015اهم نشاطات المنظمة خالل سنة 

معا لصحة افضل للنساء )تم تنفيذ مشروع   5102-5-02 الى  5101-00-02 بتاريخ -0

ء النازحات في ناحية المشروع عبارة عن  توعية النسا,  ( النازحات في ناحية عنكاوة 

عنكاوة عن االسعافات االولية و التي استهدفت النساء و الفتيات النازحات في الكمب و 

 51و قد تم من خالل المشروع تدريب , المخيمات و المدارس و الكنائس   في ناحية عنكاوة 

من ناحية عنكاوة ذو اختصاص بايلوجى او معهد طبي او 01من النازحات و  01شخصا  

بالتنسبق مع  ايام  3لمدة  اختصاصات طبية احرى فقد تم تدريبهم  لدورة اعداد مدربين 

من النازحات عن  52--51مدربين من الهالل االحمر العراقي و بعدها دربت كل متدربة من 

مدة المشروع  ثالثة اشهر عدد . المواد الذي تعلومها في الدورة التدريبية نظري و عملي

.ازحة من ناحية عنكاوةن 121المستفيدات   
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مشروع توعية النساء في قرى و ارياف اربيل   5102-05-70 الى 5102 -0-5 بتاريخ -5

المشروع عبارة عن  توعية النساء و ,  بتمويل من  منظمة وادي المانية مع منظمة يونسيف

محاضرات طبية و قانونية الفتيات عن مخاطر ختان البنات و مناهضة الختان و ذلك من خالل 

و توعية النساء عن قانون مناهضة العنف االسري حيث ان من ضمن مواد  القانون مادة 

و قد تم خالل المشروع اختيار فرية . تعاقب كل من يقوم بختان بناته بالسجن او بغرامة مالية

و كم , لبنات كقرية خالية من العنف بانواعها و خالية من ختان ا( هه له حه ى  كه وره ) 

 .ضمن نشاطات المشروع   افتتاح ملعب اللعاب االطفال في المنطقة على ميزانية المشروع 

اما الثانية  5102-1-71 الى 5102-0-5 تم تكملة المشروع بدورتين االولى من :مالحظة 

 . 5102-05-70 الى 5102-8-0 تم من فقد
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شخصا من اعضاء برلمان و و ممثلي   11عفد سيمنار ل    5102-2-07   بتاريخ -7

منظمات المجتمع المدني و المنظمات الدولية و من ضمن نشاط مشروع توعية النساء عن 

و تم في السيمينار القاء الضوء على قانون مناهضة العنف االسري و مناقشة ,  ختان البنات

و كيفية تنفيذ القانون الذي لم ينفذ لحد االن , جودة في القانون قانون و اهم الثغرات الموال

.على اصدار القانون  تسنوا 1رغم مرور   
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عائلة نازحة يزيدية و  521مواد غذائية و تنظيفية على   تم توزيع  5102-7-3  بتاريخ -1

شبك في مركز منظمتنا بشاويس  بالتنسيق مع مؤسسة  شيخ بن ثاني  بن  .و مسيحية 

PAO   عبدهللا و منظمة 
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المرأة  واالمن و ) ورشة عمل المشاركة في  5102-7-08 الى  5102-7-01  بتاريخ -2

للمعهد العراقي وتم خالل ورشة العمل   0752في بغداد في مشروع الراصد هن قرار  (السالم 

  0752ار كيفية مناهضة العنف ضد المراة و مشاركة المراة في صنع الفرار و كيفية تنفيذ قر

 .في العراق
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تم تنفيذ مشروع مناهضة العنف القائم على  5102-05-70 الى 5102-5-0 بتاريخ -1

نوع الجنس بين النساء و الفتيات النازحات في ناحية عنكاوة و ناحية  شاويس بتمويل من 

 .Qandil منظمة و UNFPA منظمة

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

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

امراة نازحة في كال  71الى  52كل دورة تدريبية يشارك فيها , االجتماعية للنازحات 

مستفيدة  121دورة تدريبية كل مركز دورة لمدة شهر عدد المستفيدات  55المركزين مايعادل 

اما دورة التوعية فهي كانت في كل اسبوع دورة توعية في , و الخياطة في دورة الصالون 

 71الى  51دورات و المشاركات في الدورة عددهم بين  1دورات توعية كل مركز  8الشهر 

هضة العنف ضد النساء و الزواج المبكر و التحرش مشاركة يتم فيها توعية النساء عن منا

  .الجنسي و غيرها من المواضيع

.شهر 00: لمشروعمدة ا  
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:المشروع تم تنفيذها على اربعة مراحل و هي كاالتي :مالحظة  

.5102-1-0 الى 5102-5-0 من تاريخ-0  

.5102-3-0 الى 5102-1-0 تاريخ من-5  

.5102-01-0 الى 5102-3-0من تاريخ -7  

 512-05-70الى  5102-01-0من تاريخ -1
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و من ضمن مشروع توعية  النساء في القرى و االرياف عن   5102-1-71  بتاريخ-7

من  71اقامة دورة تدريبية ل  , مخاطر ختان البنات و بتمويل من منظمة الوادي و اليونسيف 

لمدة  شهر و في ختام الدورة تم توزيع   (هه له جه ى كه وره ) ةالنساء و الفتيات في قري

      .الخياطة على المشاركات في الدورة بحضور مختار الفرية و المسؤلين في القريةمكائن 
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المجلس االستشاري للهيئة النزاهة في اقليم المشاركة في  5102-1-71 بتاريخ -8

كمستشارة  في هيئة نزاهة كوردستان مع مجموعة من الشخصيات و ناشطين  . كوردستان

و تم في االجتماع التركيز على كيفية ,  في مقر الهئية في اربيل من منظمات المجتمع المدني

 .محاربة القساد االداري 

 

- مشاركة منظمتنا في معرض المنظمات في فندق ديفان التي اقامتها   5102 - 9-8 بتاريخ-9

. منظمة ميرسي كورب و التي شاركت فيها منظمات في اربيل و دهوك و سليمانية  
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 211من مواد تنظيفية و مواد منزلية على  211 توزيع 5102-9-9 بتاريخ -01

عائلة نازحة في ناحية شاويس من ضمن مشروع مناهضة العنف القائم على نوع الجنس بين 

 UNFPAالنساء و الفتيات النازحات في ناحية عنكاوة و ناحية  شاويس بتمويل من منظمة 

 .Qandilو منظمة 
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زيارة كوادر منظمتنا مع ممثلي المجلس االعلى لشؤن المراة و   5102-9-01 بتاريخ -00

مشروع توعية النساء في قرى  منظمة يونسيف و منظمة هارتالند كزيارة ميدانية من ضمن 

  .و ارياف اربيل بتمويل من  منظمة وادي المانية مع منظمة يونسيف
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 من  (هه له جه ى كه وره)  زيارة كوادر منظمتنا  الى قرية  5102-10-26 بتاريخ -05

مشروع توعية  النساء في القرى و االرياف عن مخاطر ختان البنات و بتمويل من ضمن 

و االجتماع مع مختار و مسؤلين الفرية حول اقامة مشروع , منظمة الوادي و اليونسيف 

     . ية المشروعلالطفال بالقرية من ضمن ميزان
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من  منظمات المجتمع المدني و  12اقامة سيمينار  ل  المشاركة  5102 -00-2 بتاريخ -07

توعية  ناشطين في مجال حقوق االنسان حول قانون مناهضة العنف االسري ضمن مشروع 

النساء في القرى و االرياف عن مخاطر ختان البنات و بتمويل من منظمة الوادي و 

.اليونسيف  
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زار كوادر منظمتنا اتحاد علماء كوردستان لبحث و مناقشة اهم  5102-00-57 بتاريخ -01

  النقاط الموجودة لمناهضة العنف ضد المراة 

      

     

الدكتور ريكه وت حمه قام كوادر منظمتنا بزيارة وزير الصحة  5102 -00-51 بتاريخ -02

توعية  النساء في القرى و االرياف عن و تم خالل اللقاء القاء الضوء على مشروع   رشيد

و رحب الوزير بالتنسيق و  ر ختان البنات و بتمويل من منظمة الوادي و اليونسيفمخاط

مع منظمتنا الجل مناهضة العنف ضد المراة في كوردستان و بهذا الصدد اصدر التعاون 
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و  .سيادته قرارا بمنع ختان البنات و معاقبة اي قابلة او كادر طبي الجرائة ختان البنات 

.اصيل االجتماع الرلبط التالي فيها تف  

http://www.radionawxo.org/kurdi/index.php/all-

news/kurdistan/item/28424-2015-11-24-16-17-17.html 

http://xelk.org/dreja.aspx?=hewal&jmare=33775&Jor=1   
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افتتاح لمناهضة العنف ضد المراة  اليوم لعالمي 01بمناسبة و  5102 -00-51 بتاريخ-01

معرض لالعمال اليدوية و الحياكة   للنلوحات و المهجرات في مفر الالمم المتحدة في اربيل و 

تم خالل المعرض بيع المعروضات و استفادة النازحات و المهجرات من المعروضات المباعة 

  .في المعرض
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( هه له جه ى كه وره )افتتاح  ملعب اللعاب االطفال في قرية  5102 -05-1 بتاريخ-03

توعية النساء في قرى و ارياف اربيل بتمويل من  منظمة وادي المانية مع ضمن مشروع 

.منظمة يونسيف  
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لمي   لمناهضة العنف مقابلة مع  تلفزيون ريكا حول اليوم العا  5102 -05-01 بتاريخ-08 

اليوم العالمي لحقوق االنسان و دور المنظمات في الحد من العنف ؟ و القوانين ضد المراة و 

الصادرة في كوردستان الى اي حد تحمي حقوق المراة ؟ و دور مديريات مناهضة العنف ضد 

.المراة  
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 93مقابلة سيمينار في ناحية شمامك بحضور مديرة الناحية و   5102 -05-50 بتاريخ-09

.نطفة جول قانون مناهضة العنف االسري من رجال و وجهاء الناحية و المسؤلين في الم  

 

 



 

 ريكخراوي لَيكَوَلينةوةو زانياريةكاني جةندةر      
Gender Studies and Information Organization (GSIO)                                                

 منظمة الدراسات والمعلومات الجندرية             

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

 

      

 

 


