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 : المعلومات العامة 

(  0130702) اجازة المنظمة  الصادر من االمانة العامة لمجلس الوزراء في بغداد  الرقم 

مة في دائرة المنظمات الغير الحكومية في كوردستان  نظو اجازة الم   ,6106 -0-9بتاريخ 

 6107-7-62: تاريخ إصدار وثيقة التسجيل (   ط - 071: )   رقم التسجيل

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

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

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

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

 :و المنظمة عضو في اكثر من شبكة منها

 .شبكة مراقبة حقوق االنسان في كوردستان-0

 .شبكة شمس لمراقبة االنتخابات-6

 .لقانون المنظمات غير الحكومية( ماف)شبكة-7

 .شبكة العدالة للسجناء في العراق-1

 .شبكة الال عنف في كوردستان-0

 .االعضاء التناسلية للمراءةمنبر ال لتشويه -2

 .UPRمنسق اربيل لمجموعة -3

 .عضو في شبكة مناهضة االتجار بالبشر-8

 .الحياة لمناهضة العنف ضد المراءة( زيان)عضو في مجموعة -9
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 .عضو في محموعة االنسان لرصد انتهاكات حقوق االنسان في العراق-01

 2016اهم نشاطات المنظمة خالل سنة 

كفريق (  الراصد ) تم تنفيذ  جزء من المشروع    2016-1-28  الى 2016-0-24  بتاريخ-0

, ( PAOمنظمة النجدة الشعبية )و  (  المعهد العراقى ) مع هذا المشروع المهام  في 

ونحن كفريق عن مجلس االمن الصادر االمم المتحدة  قرار ( 0760)المشروع خاص بقرار 

مجمع االمل ) نازحة  من  ( 61) ل( الحالقة و الصالون )المهام في المشروع قمنا بفتح دورة 

لمدة خمسة ايام و دورة ( برطلة و حمدانية و قرقوش ) من  خاصة بالنازحات المسيحيات ( 

 . (0760) ة لنفس المجموعة عن قرارتوعي
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 ل ( الحالقة و الصالون )فتح الدورة الثانية  6102-6-1  لىا 6102-0-70  بتاريخ -6

توعية لنفس  لمدة خمسة ايام و دورة( قرقوش  -حمدانية –برطلة ) نازحة من .  ( 67)

االمل في عنكاوة  كفريق المهام  في هذا المشروع   مجمعفي  (0760)المجموعة عن قرار 

( 0760)المشروع خاص بقرار , ( PAOمنظمة النجدة الشعبية )و  (  المعهد العراقى )مع 

 .الصادر عن مجلس االمن  االمم المتحدة  قرار
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نازحة ( 02)ل ( الحالقة و الصالون )فتح الدورة الثالثة   6102-6-00  الى 6102-6-3 بتاريخ -7

  (5201)لمدة خمسة ايام و دورة توعية لنفس المجموعة عن قرار يزيدية من مدرسة عشتار في عنكاوة 

المشروع , ( PAOمنظمة النجدة الشعبية )و  (  المعهد العراقى )كفريق المهام  في هذا المشروع  مع  

 .الصادر عن مجلس االمن  االمم المتحدة  قرار (5201)بقرار خاص 
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نازحة يزيدية في  (61)فتح الدورة الرابعة ل   6102-6-08 الى 6102-6-01   بتاريخ -1

لمدة خمسة ايام و دورة توعية لنفس المجموعة عن قرار مدرسة عشتار في عنكاوة 

( منظمة النجدة الشعبية )و (  المعهد العراقى )مشروع  مع في هذا ال  كفريق المهام ( 0760)

.الصادر عن مجلس االمن  االمم المتحدة  قرار (0760) عن فرار  
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ل ( الحالقة و الصالون )فتح الدورة الخامسة   6102-6-60  الى  6102-6-60  بتاريخ -0

لمدة خمسة ايام و دورة توعية لنفس ( ( برطلة و حمدانية و قرقوش ) نازحة من  ( 62)

و  (  المعهد العراقى )كفريق المهام  في هذا المشروع  مع    . (0760)المجموعة عن قرار 

الصادر  االمم المتحدة  قرار( 0760)المشروع خاص بقرار , ( PAOبية منظمة النجدة الشع)

 .عن مجلس االمن 
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مناهضة العنف القائم  تم تنفيذ مشروع 6102-06-70 الى 6102-6-0  بتاريخ -2

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

 .Qandilو منظمة  UNFPAمن منظمة 

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

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

امراة نازحة في كال  71الى  60كل دورة تدريبية يشارك فيها , االجتماعية للنازحات 

 001عدد المستفيدات  خمسة ايام دورة تدريبية كل مركز دورة لمدة 66ركزين مايعادل الم

 تيندور كل شهراما دورة التوعية فهي كانت في , مستفيدة في دورة الصالون و الخياطة 

عن مناهضة نازحة  موضوع دورات التوعية  0600عدد المستفيدات توعية في الشهر 

. بكر و التحرش الجنسي و غيرها من المواضيعالعنف ضد النساء و الزواج الم  

.شهر 06: مدة المشروع  

:المشروع تم تنفيذها على اربعة مراحل و هي كاالتي: مالحظة  
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.6102-1-0 الى 6102-6-6من تاريخ -0  

.6102-3-0 الى 6102-1-0من تاريخ -6  

.6102-01-0الى  6102-3-0 من تاريخ-7  

 .6102-06-70الى  6102-01-0من تاريخ -1
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 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  
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دورة  الربعة اشهر لتعليم اللغة االنكليزية و  كل فتح دورتين   6102-7-0   يخربتا -7

, ( عرب  -مسيحي–كاكةيى  –يزيدي  –تركمان ) الكومبيوتر لفتيات و نساء  االفليات 

سنة و يجب ان  (11)سنة و ال يزيد عن  (08)المشاركات عن عمراالعمار يجب ان ال يقل 

مشاركة و  ( 03)فقد تم فتح دورتين كل دورة يشارك فيها ,  فوق تكون خريجة اعدادية فما 

و مدة المشروع كانت سبعة اشهر و نصف , ثالث ساعات محاضرة في اليوم نظري و عملي 

اسم البرنامج . مشاركة 71عدد المستفيدات  6102-3-71الى  6102-6-03 من تاريخ

 الخارجية االمريكيةتابعة لوزارة  (FHI 360)تمويل من منظمة ب( يوالتسا)
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مشاركتي في حفل تكريم الناشطات و ناشطين المجتمع المدني   6102-8-71   بتاريخ-8     

في اربيل من فبل مجلس محافظة اربيل وذلك الستمرار المنظمات بالعمل رفم الظروف 

  القاسية  التي تمر بها كوردستان
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غرض  لقائمقام شقالوة (  رفيقجوان )اجتماع مع السيدة   6102 - 01-00  بتاريخ -9

.العمل المشترك  لمنتظمتنا في شقالوة و اون و التنسيقعالت  
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فيصل  – ممزهر جاس شرىب)   نظمتنامشاركة اعضاء  م 6102-01-00  بتاريخ-01

في اجتماغ غرفة االغاثة  (  امينفيروز محمد –كوردستان رسول  حسن  -حطةسعود م

  .االنسانية للنازحين من اهالي موصل اثناء تحرير الموصل 
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اليزيدية و )افتتاح الدورة االولى من مشروع التساوي لالقليات   6102-00-0  بتاريخ -00

و كل دورة تشارك , ليزية و الكومبيوتر  اتعليم اللغة االنك  (التركمانية و المسحيات و العرب 

, مستفيدة مدتها اربعة اشهر شهرين لتعليم اللغة االنكليزية و شهرين كومبيوتر   ( 03)فيها 
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مستفيدة 072عدد النستفيدات ,  6102-0-70الى  6102-01-61 تم الموافقة على المشروع 

FHI360   الوزارة الخارجية االمريكية بتمويل من منظمة  

 

 

اليزيدية و )من مشروع التساوي لالقليات  الثانية  افتتاح الدورة  6102-00-0  بتاريخ -06

و كل دورة تشارك , االنكليزية و الكومبيوتر  اتعليم اللغة (  التركمانية و المسحيات و العرب 

, مستفيدة مدتها اربعة اشهر شهرين لتعليم اللغة االنكليزية و شهرين كومبيوتر   ( 03) فيها
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.072عدد النستفيدات ,  6102-0-70الى  6102-01-61 تم الموافقة على المشروع   

FHI360    الوزارة الخارجية االمريكيةمستفيدة بتمويل من منظمة  

 

    
 )ARD 1( TV  07-بتاريخ  0-00-6102  مقابلة مع راديو و راديو  و 
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الماني  عن اوضاع  النازحات و االجئات في كوردستان  و اوضاع النازحات بعد تحرير 

 الموصل
 

 

اليزيدية و )من مشروع التساوي لالقليات  الثالثة افتتاح الدورة    6102-00-6  بتاريخ -01

و كل دورة تشارك , اتعليم اللغة االنكليزية و الكومبيوتر  (  التركمانية و المسحيات و العرب 

, دة مدتها اربعة اشهر شهرين لتعليم اللغة االنكليزية و شهرين كومبيوتر  مستفي(  03)فيها 

 072عدد النستفيدات ,  6102-0-70الى  6102-01-61 تم الموافقة على المشروع 

.الخارجية االمريكية لوزارة FHI 360    مستفيدة بتمويل من منظمة 
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اليزيدية و )يات من مشروع التساوي لالقلالرابعة  افتتاح الدورة    6102-00-6  بتاريخ -00

و كل دورة تشارك , اتعليم اللغة االنكليزية و الكومبيوتر  (  التركمانية و المسحيات و العرب 

, مستفيدة مدتها اربعة اشهر شهرين لتعليم اللغة االنكليزية و شهرين كومبيوتر   ( 03) فيها

 072ت عدد النستفيدا,  6102-0-70الى  6102-01-61 تم الموافقة على المشروع 

  مستفيدة بتمويل من منظمة 
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.الوزارة الخارجية االمريكية  FHI 360  

 

 

 

ورشة  .شاركة ثالثة من اعضاء منظمتنا فيم  6101-00-07  الى 01و  01  بتاريخ -02

FHI 360    خاصة بالموارد البشرية مع منظمة 

   ا 
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اليوم العالمي  02 في مركز منظمتنا في عنكاوة  محاضرة عن 6102-00-69  بتاريخ -07

  .لمناهضة العنف ضد المراة 
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اليوم العالمي  02في مركز منظمتنا في عنكاوة  محاضرة عن  6102-00-69  بتاريخ-08

. لمناهضة العنف ضد المراة   

 

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المراة القاء محاضرة   6102-06-7  بتاريخ -09

.طالبة  في اعدادية فينوس المسائية للبنات بالتنسيق مع رابطة نساء كوردستان  081ل    
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اليوم العالمي  02في مركز منظمتنا في عنكاوة  محاضرة عن    6102-06-0  بتاريخ -61

. لمناهضة العنف ضد المراة   
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مشاركتي مع فريق عمل منظمتنا في كونفرانس المسح و  6101-06-7  بتاريخ -60

االستبيان  لختان البنات في كوردستان كمديرة للمسح الميداني في اربيل و ادارة الجلسة 

االستبيان  بتمويل من منظمة اليونسيف مع منظمة هارتالند و المجلس االعلى للمراة في 

  . كوردستان
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و لمدة ثالثة ايام  مشاركة ثالثة من اعضاء     6102-06-1و  07و  06  بتاريخ -66

.منظمتنا في ورشة العمل عن وضع النساء النازحات في حالة الحرب مع منظمة يونامي   

  

الحلقة كانت عن ( مع ادام )مشاركتي في برنامج راديو رووداو   6102-06-00  بتاريخ -67

لى للمراة على عالمسح و االستبيان التي قامت بها منظمة اليونسيف و هارتالند و المجلس اال

.مستوى كوردستان و  استبيان اربيل نفذت من قبل فريق منظمتنا   

  


