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 المعلومات العامة : 

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

9-0-1021  

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

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 

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

 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

 العضاء التناسلية للمراءة.منبر ال لتشويه ا-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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 2017اهم نشاطات المنظمة خالل سنة 

و الثانية  من دورة تعليم اللغة االنكليزية  بعد  الدورة االولى  حفل تخرج   1023-2-1  بتاريخ-2

من مشروع التساوي لالقليات )اليزيدية و التركمانية و المسحيات و العرب (  شهرين  من بدء الدورة  

ة اشهر شهرين ( مستفيدة مدتها اربع 71اتعليم اللغة االنكليزية و الكومبيوتر  , و كل دورة تشارك فيها )

      -5-17الى  0272-72-02 لتعليم اللغة االنكليزية و شهرين كومبيوتر  ,  تم الموافقة على المشروع

.الوزارة الخارجية االمريكية     FHI 360   , بتمويل من منظمة  0272
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و الرابعة من دورة تعليم اللغة االنكليزية  بعد  الثالثةالدورة  حفل تخرج   1023-2-7  بتاريخ-1

من مشروع التساوي لالقليات )اليزيدية و التركمانية و المسحيات و العرب (  شهرين  من بدء الدورة  

مدتها اربعة اشهر شهرين  ( مستفيدة 71اتعليم اللغة االنكليزية و الكومبيوتر  , و كل دورة تشارك فيها )

      -5-17الى  0272-72-02 لتعليم اللغة االنكليزية و شهرين كومبيوتر  ,  تم الموافقة على المشروع

.الوزارة الخارجية االمريكية     FHI 360   , بتمويل من منظمة  0272
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نساء  االفليات ل اللغة االنكليزية و الكومبيوتر  لتعليمالدورة الخامسة   فتح   1023-2-20   يخربتا -7

( سنة 71المشاركات عن )عمرعرب ( , االعمار يجب ان ال يقل  -مسيحي–كاكةيى  –يزيدي  –) تركمان 

( مشاركة  71كل دورة يشارك فيها ) جة اعدادية فما فوق ( سنة و يجب ان تكون خري40و ال يزيد عن )

من منظمة بتمويل  ي(وو ثالث ساعات محاضرة في اليوم نظري و عملي ,. اسم البرنامج )التسا  

   FHI 360    .تابعة لوزارة الخارجية االمريكية   
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االفليات نساء  غة االنكليزية و الكومبيوتر لالل لتعليمالدورة السادسة   فتح   1023-2-21   يخربتا -4

( سنة 71المشاركات عن )عمرعرب ( , االعمار يجب ان ال يقل  -مسيحي–كاكةيى  –يزيدي  –) تركمان 

( مشاركة  71كل دورة يشارك فيها ) ( سنة و يجب ان تكون خريجة اعدادية فما فوق 40و ال يزيد عن )

من منظمة بتمويل  ي(وو عملي ,. اسم البرنامج )التسا و ثالث ساعات محاضرة في اليوم نظري  

 FHI 360    .تابعة لوزارة الخارجية االمريكية   
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االفليات ) اللغة االنكليزية و الكومبيوتر لنساء   لتعليمالدورة السابعة   فتح   1023-2-23   يخربتا -5

( سنة و 71المشاركات عن )عمراالعمار يجب ان ال يقل  عرب ( , -مسيحي–كاكةيى  –يزيدي  –تركمان 

( مشاركة و  71كل دورة يشارك فيها ) ( سنة و يجب ان تكون خريجة اعدادية فما فوق 40ال يزيد عن )

من منظمة بتمويل  ي(وثالث ساعات محاضرة في اليوم نظري و عملي , اسم البرنامج )التسا  

 .FHI 360  .تابعة لوزارة الخارجية االمريكية   
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) كيفية مشاركة ثالثة اعضاء من منظمتنا في دورة   1021-1-11  الى  1021-1-17  بتاريخ -0

 . FHI360كتابة المشاريع ( مع منظمة 

      
في هيكل عير مكمل في ناحية عينكاوة زيارة  عدد من العوائل اليزيدية  الى  1021-1-1  بتاريخ -1  

   ة  للنساء . والذين يعيشون في حالة اقتصادية سيئة جدا , لغرض فتح دورات مهارات حياتي
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مناهضة العنف القائم على  تم تنفيذ مشروع 1023-21-72 الى 1023-2-1  بتاريخ -3

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

UNFPA  و منظمةQandil. 

في ناحية عنكاوة و ناحية شاويس و فتح دورات تدربية  توعية النساء النازحاتالمشروع عبارة 

( و كذلك االستشارة النفسية ليم اللغة االنكليزية عو دورة ت للنازحات )دورة الخياطة و دورة تعليم الحالقة

و الجئة و مجتمع محلي  امراة نازحة 12الى  02و االجتماعية للنازحات , كل دورة تدريبية يشارك فيها 

 552عدد المستفيدات  ايام  عشرة  دورة لمدة كل  كل مركزل دورة تدريبية  00ركزين مايعادل في كال الم 

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

زواج عن مناهضة العنف ضد النساء و النازحة  موضوع دورات التوعية  7057عدد المستفيدات الشهر 

 المبكر و التحرش الجنسي و غيرها من المواضيع. 

شهر. 70مدة المشروع:   

 مالحظة: المشروع تم تنفيذها على اربعة مراحل و هي كاالتي:

.0271-4-7الى  0271-7-0من تاريخ -7  

.0271-1-7الى  0271-4-7من تاريخ -0  

.0271-72-7الى  0271-1-7من تاريخ -1  

 .0271-70-17الى  0271-72-7من تاريخ -4
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 كوردستان. خصوص نسبة ختان البنات فيب ARAB 24  مقابلة مع وكالة  1023-1-10 بتاريخ -8
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 .  سفرة المنظمة الى جبل كورك 1023-1-12 بتاريخ -9
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الى )عدنان محمد( االستاذ )المركز العالمي للسالم (  زيارة رئيس 1023-1-18 بتاريخ -20

 .منظمتنا لغرض التنسيق و التعاون المشترك بين منظمتنا و مركز السالم العالمي في كوردستان

 

    

    

     

تعليم اللغة ( مشاركة في برنامج )التساوي(  دورة 11حفل تخرج  ل ) 1023-7-8 بتاريخ -22

تمويل من منظمة بعرب (  -مسيحي–كاكةيى  –يزيدي  –االنكليزية لفتيات و نساء  االفليات ) تركمان 

(FHI 360 )تابعة لوزارة الخارجية االمريكيةال. 
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تعليم اللغة في برنامج )التساوي(  دورة  ( مشاركة11حفل تخرج  ل ) 1023-7-9  بتاريخ -21

تمويل من منظمة بعرب (  -مسيحي–كاكةيى  –يزيدي  –االنكليزية لفتيات و نساء  االفليات ) تركمان 

(FHI 360 )تابعة لوزارة الخارجية االمريكيةال. 
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محاضرة عن اليوم (    PAOبالتنسيق مع منظمة النجدة الشعبية  ) و  1023-7-9  بتاريخ -27

من قبل عضو مجلس ادارة منظمتنا ) كوردستان  العالمي للمراَة  لمجموعة من المنظمات غير الحكومية 

 رسول (.
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لمنظمتنا  لغرض التنسيق و التعاون  World Child   زيارة كادر منظمة   1023-7-21  بتاريخ -24

 بين المنظمتين . 

    

الربعة اشهر لتعليم ( مشاركة في برنامج )التساوي( 21حفل تخرج  ل ) 1023-7-24 بتاريخ -20

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

 .تابعة لوزارة الخارجية االمريكيةال( FHI 360)تمويل من منظمة ب
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 مشاركة في المؤتمر االقليمي  في لبنان  مع منظمة االلمانية   1023- 7//70-19- 18 بتاريخ -21

GIZ    تركيا ( , الوفد –اردن –لبنان –بلدان ) كوردستان  4في برنامج القدرة  على مستوى

الكوردستانى كانت تضم المنظمات الغير خكومية و وزارة التخطيط و وازارة العمل و الشؤن االجتماعية و 

 ( .NRC-DRC –IRDالمنظمات الدولية )

 



 
 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  
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( عائلة يزيد ية في بناية عير مكملة في 42توزيع مواد تنظيفية على ) 1023- 4- 0  بتاريخ -23

 . UNFPAعنكاوة  بالتنسيق مع منظمة المسلة و منظمة  

    

( من  للنساء والفتيات اليزيديات في هيكل غير  07دورة تعليم الحالقة ل ) 1023- 0- 3  بتاريخ -28

 . UNFPAمنظمة  تمويل منمل في عنكاوة بامك
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( من  للنساء و االجئات و المجتمع المحلي في  04دورة تعليم الخياطة ل ) 1023- 0- 8  بتاريخ -29

 . UNFPAمركز منظمتنا في ناحية شاويس  بتمويل من منظمة 

    

 زيارة )اليف الياس ( بعد اجراء عملية  كبرى في القلب ,  1023- 0- 9  بتاريخ -10

( سنة  يزيدية من سنجار بعد زيارتنا لعم في بناية غير نكملة في عنكاوة كانت 71) اليف ( عمرها )

تعاني في فتخة في القلب و تحتاج الى عملية جراحية في اسرع وقت نظرا لحالتها الصحية الصعبة و هم 

اء ) نيجرفان , قمنا بالتنسيق مع مكتب رئيس الوزرعائلة نازحة يعيشون في وضع مادي سيء جدا 

دفع كافة تكاليف العملية من فبل بارزاني ( الجراء العملية على حساب مكتب نيجرفان بارزاني وقد تم 

   CMCمكتب السيد نيجرفان بارزاني , و العملية تم اجراءها من فبل كادر طبي الماني  في مستشفى 
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الربعة اشهر لتعليم ( مشاركة في برنامج )التساوي( 24حفل تخرج  ل ) 1023-0-22 بتاريخ -21

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

 .تابعة لوزارة الخارجية االمريكيةال( FHI 360)تمويل من منظمة ب
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من منظمتنا في دورة ) كيفية  عضوينمشاركة   2017-5-16  الى  2017-5-14  بتاريخ -21

 . FHI360كتابة المشاريع ( مع منظمة 

    

من مشروع التساوي لالقليات )اليزيدية و التركمانية  ولىاال افتتاح الدورة  1023- 1-1 بتاريخ  -11

  بتمويل من  في مركز منظمتنا في عنكاوة و المسحيات و العرب (  اتعليم اللغة االنكليزية و الكومبيوتر 

االمريكية . الوزارة الخارجية   FHI 360 منظمة   
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من مشروع التساوي لالقليات )اليزيدية و  الثانية  افتتاح الدورة  1023- 1-3 بتاريخ  - 17  

 في مركز منظمتنا في عنكاوة لمسحيات و العرب (  اتعليم اللغة االنكليزية و الكومبيوتر التركمانية و ا

الوزارة الخارجية االمريكية . بتمويل من FHI 360 منظمة   
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( من  النازحات المسيحيات  في مركز منظمتنا  04دورة تعليم الحالقة ل ) 1023- 0- 3  بتاريخ -10

.QANDIL -UNFPA مويل من منظمة بت ايام  72لمدة  في عنكاوة    

 

  

من مشروع التساوي لالقليات )اليزيدية و  لثةالثا افتتاح الدورة  1023- 1-27 بتاريخ  - 14  

 في مركز منظمتنا في عنكاوة التركمانية و المسحيات و العرب (  اتعليم اللغة االنكليزية و الكومبيوتر 

الوزارة الخارجية االمريكية . بتمويل من FHI 360   منظمة 
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من مشروع التساوي لالقليات )اليزيدية و  رابعة ال افتتاح الدورة  1023- 1-20 بتاريخ  - 10  

 في مركز منظمتنا في عنكاوة التركمانية و المسحيات و العرب (  اتعليم اللغة االنكليزية و الكومبيوتر 

الوزارة الخارجية االمريكية . بتمويل من FHI 360   منظمة 

      

من طالب و طالبات المرحلة المتوسطة و االعدادية     10افتتاح دورة لتعليم اللغة االنكليزية   ل  -11

وهم من فئات مختلفة  نازحين من قرقوش و برطلة  و المجتمع المحلي و اعمار المشاركات متفاوتة من 

  -20من تاريخ  اشهر   7سنة  في مركز منظمتنا في عنكاوة  في  لمدة   29سنة  الى عمر  27 عمر

 . UNFPA-QANDIL بتمويل من منظمة    1023- 9-70الى   3-1023   
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من طالبات المرحلة المتوسطة   14اح دورة لتعليم اللغة االنكليزية   ل افتت 1023- 3- 0  بتاريخ -13

و االعدادية   وهم من فئات مختلفة  نازحين و الجئيين و المجتمع المحلي و اعمار المشاركات متفاوتة 

 -3-9  من تاريخ اشهر   7لمدة  في مركز منظمتنا في شاويس سنة    10سنة  الى عمر  27من عمر 

.UNFPA-QANDIL   بتمويل من منظمة  1023- 9-70 الى   1023
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على مناهضة مشاركة في دورة تدريب الخبراء   1023-3-24الى   1023- 3- 21  بتاريخ -13

–ليبيا -مغرب-جزائر–اردن  -لبنان -) تونسعلى مستوى الوطن العربي  نف ضد المراءة  للناشطات الع

سوزان عارف و رمزية زانا ( –و من كوردستان   

 

المهني لقادة منظمات   مشاركة في دورة تدريب  1023-3-13الى   1023- 3- 11  اريخبت -18 

حقوق االنسان و كيفية التعامل  االنساني مع الموقوفين و  مجتمع المدني حول  تطوير و تعزيزال

 المسجونين مع منظمة هارتالند ئالينس . 
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تعليم اللغة ( مشاركة في برنامج )التساوي(  دورة 11حفل تخرج  ل ) 1023-3-70  بتاريخ -19

تمويل من منظمة بعرب (  -مسيحي–كاكةيى  –يزيدي  –االنكليزية لفتيات و نساء  االفليات ) تركمان 

ارة الخارجية االمريكيةتابعة لوزال  FHI 360 
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تعليم اللغة ( مشاركة في برنامج )التساوي(  دورة 11حفل تخرج  ل ) 1023-3-72  بتاريخ -70

نظمة تمويل من مبعرب (  -مسيحي–كاكةيى  –يزيدي  –االنكليزية لفتيات و نساء  االفليات ) تركمان 

تابعة لوزارة الخارجية االمريكيةال  FHI 360 

 

UPR كتابة تقرير الشامل  في دورة تدريب مشاركة 1023-8-23الى  1023- 8- 27 بتاريخ -72

NPA- PAO-UNAMI   مع منظمة 
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من منظمتنا في دورة ) المراقبة و  عضوينمشاركة   2017-8-11  الى  2017-8-10  بتاريخ -71

 . FHI360التقيم( مع منظمة 

 

 عائلة نازحة من االنبار في مركز منظمتنا في 70 توزيع مساعدات على 1023- 8- 70 بتاريخ -77

بمناسبة عيد الفطر المبارك.من محافظة كركوك )توعية المجتمع (  شاويس بالتعاون مع منظمة  

 



 
 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  

 

 

 

    CV 74- مشاركة من االقليات عن كيفية كتابة 02دورة تدريبية ل  1023- 9- 24 بتاريخ  

.اثناء التقديم للعمل و كيفية اجراء المقابلة   
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منظمات مع  بيروت  في في دورة تدريب مشاركة 1023-9-17الى  1023- 9- 12 بتاريخ -70

المجتمع المدني الى تفعيل اتفاقية سيداو، تحت عنوان ) بناء قدرات الناشطات في مجال كتابة تقرير 

اشطات من المنظمات المجتمع المدني .التي ن 02شارك في الورشة  المنظمات حول اتفاقية سيداو( ، و

ظمها جمعية االمل العراقية، ضمن مشروع بناء قدرات المجتمع المدني في العراق في مجال حقوق ن

 .االنسان، الذي ينفذ بالشراكة مع منظمة هيفوس الهولندية

 

 و طالب اتمن طالب 14ل تعليم اللغة االنكليزية  دورة حفل تخرج   1023- 9- 11  بتاريخ -71

 -3-9  من تاريخ اشهر   7 في مركز منظمتنا في عنكاوة بعد المرحلة المتوسطة و االعدادية    

.UNFPA-QANDIL بتمويل من منظمة 1023- 9-11 الى   1023   
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ت المرحلة من طالبا  14دورة تعليم اللغة االنكليزية   ل  حفل تخرج   1023- 9- 11  بتاريخ -73

ز منظمتنا في في مركوهم من فئات مختلفة  نازحين و الجئيين و المجتمع المحلي  المتوسطة و االعدادية 

بتمويل من منظمة 1023- 9-11 الى  .1023 -3-9  من تاريخ اشهر   7بعد شاويس   

UNFPA-QANDIL 
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معرفة االحتياجات ض رفي كمب هرشم لغ ية للعوائل النازحةزيارة ميدان  1023-20-4  بتاريخ -78

ات مهارات حياتية للنساء و تقديم خدمات المنظمة للنساء .الضرورية و فتح دور  

 

( مشاركة في برنامج )التساوي(  دورة متطورة 14حفل تخرج  ل ) اخر  1023-20-0  يخبتار -79

تمويل بعرب (  -مسيحي–كاكةيى  –يزيدي  –تعليم اللغة االنكليزية لفتيات و نساء  االفليات ) تركمان ل

تابعة لوزارة الخارجية االمريكيةال  FHI 360 
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( من  للنساء  النازحات و االجئات و  02دورة تعليم الخياطة ل ) 1023- 20- 22  بتاريخ -40

 . UNFPAفي مركز منظمتنا في ناحية شاويس  بتمويل من منظمة ايام  72لمدة  المجتمع المحلي 
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 كمب هرشم ( من  النازحات  في  12دورة تعليم الحالقة ل ) 1023- 20- 29  بتاريخ -42

.QANDIL -UNFPA ايام  بتمويل من منظمة 72في عنكاوة لمدة    

  

مشاركة كوادر منظمتنا في المؤتمر االخير     1023-20-13الى  1023- 20- 10 بتاريخ -41

FHI 360بنشاركة المنظمات الشريكة في برنامج التساوي  لمنظمة   

G SIO-WALA-NEW-AMEN- DAD-ODR  
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 مديرة المنظمة 

هاب امين زانا رمزية عبدالو   

 

 

 

 

 

 


