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 : زانيارى طشتى

ريَكخراو موَلةتى ياسايي وةرطرتوة بة ثىَ فةرمانى ئةميندايةتى طشتى ئةجنومةنى وةزيران لة 
وة مَولةتى ياسايي رَيكخراو لة  .2562-0-9لة ريَكةوتى   6530701بغداد بة ذمارةى 

بةروارى   (  ط- 671)  ى تؤمار فةرمانطةى رَيكخراوة ناحكوميةكانى كوردستان ذمارة
 .2567-7-21:  دةرضوونى بةَلطةنامةى تؤمار

ئاماجنى ريَكخراو ناساندن و بةرزكردنةوةى ئاستى هوَشيارى طشتى دةربارةى يةكسانى 
ريَكخراوى ليَكولينةوة و زانياريةكانى جةندةر ريَكخراوى , و بنةماكانى ماف مروَف جةندةرى 

و تايبةتة بة كيَشةكانى جةندةر و ئافرةت و , نا حكوميية و قازانج نةويستة و سةربةخوَية 
كاردةكات  لة ثيَناو ضةسثاندنى دميوكراسى و بالوبونةوةى ياسا و بنيادنانى كوَمةلطاى 

 .يَطاى جيَبةجيَكردنى بةرنامة و ثروَذة كانلة ر, مةدةنى 

 :وة ريَكخراو ئةندامة لة ضةندين توَر لةمانة

 .توَرى ضاوديَرى كردنى مافى مروَف لة كوردستان-6

 .توَرى روَذ بوَ ضاوديَرى كردنى هةلبذاردن-2

 .توَرى ماف بوَ ياساى ريَكخراوة نا حكوميةكان-7
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 .سةر ئاستى عرياقتوَرى دادثةروةرى بوَ زيندانيان لة-1

 .توَرى نا بوَ توندو تيذى لة كوردستان-0

   .ثاالتفوَرمى نا بوَ شيَواندنى كوَئةندامى زاوزىَ ميَينة-1

 ..UPR منسقى هةوليَر بوَ طروثى-3

 .ئةندام لة توَرى بةرةنطاربوونةوةى بازرطانى كردن بة مروَف-8

 .تيذى دذى ئافرةتان ئةندام لة طروثى ذيان بوَ بةرةنطاربوونةوةى توند و-9

 .بوَ ضاوديَريكردنى ثيَشلكاريةكانى مافى مروَف لة عرياق( مروف )ئةندام لة طروثى -65

 2013طرنكرتين ضاالكيةكانى ريَكخراو لةسالَى 

 ئافرةت لة قةزاى 51كردنةوةى خوىل فيَركردنى  دوورمان  بوَ   2567-2-6  لةريَكةوتى -6

اهيَنانيان لةسةر دوورمان تا بتوانن بذيَوى ذيانى خوَيان و بوَ ماوةى مانطيَك  وة رخةبات  

 7لة ريَطاى فيَربوونى دوورمان  خولةكة مانطيَكى خاياند و روَذى  خيَزانيان دابني بكةن 

كاتذميَر وة  وانةى كوَمةاليةتى و ياسايي ثيَشكةش بة ئافرةتةكان كرا وة لة كوَتايي 

. بةسةر  بةبةشداربووان خولةكةدا مةكينةى دوورمان دابةش كرا   
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كوَبوونةوةى فةرمانطةى ريَكخراوة نا حكوميةكان بةشداريكردن لة  2153- 2-3  لةريَكةوتى -2

بوَ ذمارةيةك لةريَكخراوةكانى هةوليَردةربارةى ضونيةتى هةماهةنطى و هاوكارى لة نيَوان 

.هةريَمى كوردستان  فةرمانطةى ريَكخراوة نا حكوميةكان و ريَكخراوةكانى  

 

   
 

ريَكخراومان لةطةل بةشيَك لة ريَكخراوةكانى كوَمةىل مةدةنى و  2153-2-7  لةريَكةوتى -7 

نابةرة سوورييةكان  كة هاتونةتة ةضاالكوانان هةلَسان بة كوَكردنةوة ثارة بوَ خيَزانة ث

.هةوليَر  
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لة ند قوتابي هونةرمة 51 َ  ايف بوكردنةوةى ثيَشةمطاى فوتوطر 2153-2-27 لة ريَكةوتى  -1

(  مندالَ لة هاويَنةى فوتوطرافاندا ) ثةميانطةى هونةرة جوانةكانى هةوليَر لة ذيَر ناونيشانى 

.ثيشةنطاكة دوو روَذ بةردةوام بوو  
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لة ئةندامانى ريَكخراوة  511 راهيَنانى  وة بوَ ماوةى دوو مانط   2153-2-22  لة ريَكةوتى -1

حكوميةكان  لةسةر رةشنووسي ميساقي هاوبةش لة نيَوان دةسةلَاتى طشتى و ريَكخراوة نا  نا

  . حكوميةكان دةستنيشانكرام وةكو راهيَنةر ميساقى هاوبةش لة هةوليَر 

 

       

 

ئافرةت لة قةزاى بنةصلَاوة و   211سازدانى دوو سيمينار بوَ  2153-3-2  لةريَكةوتى -0

مارس  روَذى جيهانى ئافرةتان  لةسيمينارةكةدا باس لةم  2دةربارةى   ناحيةى قوشتةثة 

لة , روَذة كرا وة هوَكارةكانى توند و تيذى و ضونيةتى  كةمكردنةوةى دياردةى توند و تيذى 
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كوَتاييدا دابةش كردنى طولَ  بةسةر  بةشداربووان وةكو دياريةك لة ئةجنومةنى بالَاى 

.كاروبارى خامنان  

     

 

   كردنةوةى ثيَشةنطا لة ضاكسازى ئافرةتان و نةوجةوانان لة ريَكةوتىمارس  2  بة بوَنةى -1

.لةميانةى ضاالكيةكة دابةش كردنى ديارى بةسةر ئافرةتانى ضاكسازى لة هةوليَر  9-3-2153  
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ة لة بةشداريكردن  لة راديوى رووداو  لةسةر روَىل ئافرةتان ل  2153-1-52  لة ريَكةوتى -3

 .ثيشخستنى كومةلطاى كوردى  وة  بةربةستةكانى  كة  ريَطرن لة ثيَشكةوتنى 
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هاوبةش و بةشداريكردمن لة كونفرانسي هةريَمى   2153-1-31  تا  22  لةريَكةوتى -2

لة ماموستايانى زانكوَ  51 ونى طةشةسةندن  لةسةر ئاستى روَذهةالتى ناوةراست بة ئامادةبو

USAID و ا اوةكانى كوَمةىل مةدةنى و ضاالكوانانى مايف مروَظ  بةهاوكارى ريَكخراوىريَكخر    

..وة ريَكخراومان ئةندامة لةم توَربةنديية  

        

 

شداريكردمنان لة طردبونةوة ى ئافرةتان لة سليَمانى دذى توند بة   2153-5-5   لةريَكةوتى -9

و تيذى دذى ئافرةتان و راطرتنى سوكايةتى كردن بة ضاالكوانة ئافرةتةكان لة كوردستان 

.لةطةل كومةليَك لة ضاالكوانانى ئافرةتان لة هةوليَر   

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=623968097630988&set=pcb.623968330964298&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=623968097630988&set=pcb.623968330964298&type=1
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   21  وورمان بوَكردنةوةى خوىل د    2153-2-53  تا  2153-5-53 لة ريَكةوتى  -65

 )  2152 ئافرةتى بيَوةذن لة خيَزانة ئةنفال كراوةكان بةسةرثةرشتى  شاجوانى كوردستان

عيماد  ) وة بة هاوكارى  جيَطرى سةروَك وةزيران  لة حكومةتى هةريَم  (شيَنىَ  عزيز ئاكوَ 

شكةشكرا  بوَ بوَ ماوةى دوو مانط وة لة خولةكةدا بابةتى كوَمةاليةتى وياسايي ثي  (ئةمحد 

  .ئافرةتان
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 20  بوَ( المهارات الحياتية  )دةربارةى  دانةوةى بابةتيَك   2567-65-3  لة ريَكةوتى  -66

. .كةس لةبةريَوبةرى سةنتةر و  ريَكخراوةكانى كوَمةىل مةدةنى لة سليَمانى شخص  
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لةطةل ريَكخراوى  بة مروَظ لة هةريَمى كوردستانبةرةنطاربوونةوةى بازرطانيكردن ثروَذةى  -52

فةرمانطةى ريَكخراوة نا  بةهاوكارى لةطةل  وَ داكوَكى كردن  لة مايف ئافرةت راسان ب

  .حكوميةكان  لة كوردستان 

  بة مروَظ لة هةريَمى كوردستانبةرةنطاربوونةوةى بازرطانيكردن  :  ناوى ثروَذة  . 

 2153-52-35 تا  2153-5-5 مانط لة    5 :  ماوةى ثروَذة. 

  هةريَمى كوردستان :  شويَنى ثروَذى  . 

  َسوودمةندانى راستةوخو: . 



 

 ريكخراوي ليَكَولَينةوةو زانياريةكاني جةندةر      

Gender Studies and Information Organization (GSIO)                                           

 منظمة الدراسات والممعلومات الجندرية             

www.gsio-iraq.org                Email: gsio.org2005@gmail.com                                Tel: +964 750 726 1499  

 

 لة تويَذةرانى كوَمةاليةتى و ياساناسان  و ئةفسةرى ثةليس   51:   وركشوَث لة هةوليَر

  .لةهةردوو رةطةز

   كوَمةاليةتى و ياساناسان  و ئةفسةرى ثةليس  لة تويَذةرانى 51 : وركشوَث لة سليمانى

 . لةهةردوو رةطةز

 لة تويَذةرانى كوَمةاليةتى و ياساناسان  و ئةفسةرى ثةليس  51:  وركشوَث لة دهوَك

 . لةهةردوو رةطةز

 كةس لة ريَكخراوةكانى كوَمةىل مةدةنى و ريَكخراوة دوةليةكان  11:     كونفرانسي هةريَمى

  .و ضاالكوانانن  و كةسايةتى و دادوةر

 نوسخة لة ريَنمايي تايبةت بة بازرطنيكردن بة مروَظ 111  ضاث كردنى  .  

 ثوَستةر  5211  ضاث كردنى. 

 ثروشر   3111  ضاث كردنى. 

  َكوَمةلطا بةشيوةيةكى طشتى  :ذمارةى سوودمةندانى راستةوخو. 

  زانيارى تايبةت بة ضاالكيةكان : 
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 تيَبينى شويَن  ريَكةوت ناوى ضاالكى  ذ

-32 -32 هةوليَر  وركشوَث لة  1

32/3112 
 روَذ 7 ماوةى هوتيلى سكاى ستار

 تا7-2 سليَمانى وركشوَث لة  3

8-7/3112 

 روَذ 7ماوةى   ريَكخراوى راسان 

-2-2  دهوَكوركشوَث لة   2

6/11/3112 
هوَىل ريَكخراوى  طةشةسةندن لة   

 كوردستان 
 روَذ 7ماوةى 

 روَذ  يةك  هوتيَل بانوَذ 3112-13-13  مىكونفرانسي هةريَ 2
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ويَنةكانى وةكشوَثى  هةوليَر   *  
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ويَنةكانى وركشوَثى دهوَك *  
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وركشوَثى سليَمانى  ةكانى نويَ  *  
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فرانسي هةريَمى ويَنةكانى كون *  
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واذوو كردنى ميساقي هاوبةش لة نيَوان دةسةالتي طشتى و   2153-9-4  لة ريَكةوتى -53

ريَكخراوةكانى كوَمةىل مةدةنى وة ريَكخراوةكةى ئيَمةش وةكو هاوبةشيَك  دةستنيشانكراين 

 . ثةرلةمانى كوردستان بوَ واذوو كردنى ميساقةكة و   UNDP  لةاليةن

  روَذى جيهانى  55   ة بةبوَنةىو   2153-52-51  تا  2153-55-21 لة ريَكةوتى  -54

بةرةنطاربوونةوةى توند و تيذى دذى ئافرةتان  ريَكخراومان  و ريَكخراوى فرياكةوتنى ميللى 
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سيمينار لة  26وة بة هاوكارى ئةجنومةنى بالَاى كارو بارى خامنان  هةلَساين بة سازدانى  

  :بةثىَ ئةم خشتةيةى خوارةوة ( سليَمانى –دهوَك –هةوليَر ) ثةميانطاو زانكوَكانى  هةريَم 

 8 3 1 0 1 7 2 6 ثاريَزطاكان

 8/هةوليَر
 سيمينار

زانكوَى 
صالح 
  الدين

زانكوَى 
 دجلة 

زانكوَى 
  جيهان 

زانكوَى 
  كوردستان

ثةميانطاى 
  شقالوة 

ثةميانطاى 
 ضوَمان

زانكوَى 
 سوَران

زانكوَ
ى 

 كوَية 

 8/سليَمانى
 سيمينار 

ثةميانطاى 
 رانية 

كوَى زان
  سليَمانى 

زانكوَى 
ئةمريك
  ى 

ثةميانطاى 
ضةمضةما

 لَ

ثةميانطاى 
 هةلةجبة 

ثةميانطاى 
دةربةندي

 خان

زانكوَى 
 كةالر 

زانكوَ
ى 
قةردا

 غ

 0/دهؤك
 مسينار 

ثةميانطاى 
 ئاكرىَ

ثةميانطاى 
 ئاميَدي

زانكوَى 
  دهوَك

زانكوَى 
 نةوروَز

   

:انةى خوارةوة ريتى بوون لةم بابةتببابةتةكانى سيمينارةكان  *  
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باس كردنى ياساى توند و تيذى خيَزانى و ياساى خراث بةكارهيَنانى ئامريةكانى  -5
  . ثةيوةنديكردن

توند و تيذى خيَزانى  و كاريطةريية دةروونيةكان  -2  

.خيَزانى بةختةوةر  -3  

  .لة كضان و كوران لة ثةميانطا و زانكوكانى هةريَم  794: ذمارةى سوودمةندان  *

  .مسينارةكانى ثةميانطاو كوليذةكانى هةوليَر *

 

زانكووووووووووووووووووووو     شويَن

 صالح الدين 

زانكووووووووووووووووووو    

لوبنااااااااااااااانى 
      فرنسي

ى  زانك  

 جيهان
ثةميانطاى 
تةكنيكى 

نضوَما  

ثةميانطاى 
هونةرة 

جوانةكانى 
 روادوز

ثةميانطاى 
تةكنيكى 
 شقالوة 

زانكوَى 
  كوية

ئةكادميياى 
خونةرة 
 جوانةكان

 

-66-23 ريَكةوت 

2567 

28-66-

2567 

2-62-

2567 

1-62-

2567 

0-62-

2567 

8-62-

2567 

8-

62-

256

7 

65-62-

2567 

 ذمارةى سوودمةندان 

 122 10 12 12 14 12 8 38 16 ك ران

 133 15 12 31 8 17 11 8 33 كضان

ى  كووووووووووو  

  طشتى

49 46 19 29 22 51 24 

 

25 255 
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. ليَرويَنةى سيمينارةكانى  ثةميانطا و كوليذةكانى هةو *  
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.مسينارةكانى ثةميانطا و كوليذةكانى ثاريَزطاى دهوَك  *  

 

ثةميانطاى  شويَن 
 ئاكرىَ

ثةميانطا
 ى ئاميدي

زانكوَى 
      دهوَك

ثةميانطاى 
      دهوَك

 ثةميانطاى زاخوَ

 

-62-65  ريَكةوتى
2567 

8-62-
2567 

1-62-
2567 

1-62-
2562 

9-62-2562  

 ذمارةى  سوودمةندان

 130 40 25    7 23 25 كوران

 104 33 15 29 22 15 كضان

 234 73 40 36 45 40 كوَى طشتى 
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. سيمينارةكانى ثةميانطاو زانكوَكانى سليَمانى*   
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هةلةجباااااة ضةضةمالَ شويَن 
ى 
 شةهيد 

رانية  زانكااااااااااوَى  
 سليمانى 

ثةميانطااااة
ى 
تااااةكنيكى 
 سليمانى 

زانكااااااااااوَى 
 قةرداغ 

زانكااااااااوَى  دةربةندخيان
 طةرميان

 

/82/11 ريَكةوت

8112 

5/18/

8112 

4/

18/

811

2 

8/18/

8118 

1/18/

8112 

1/18/

8118 

4/18/

8118 

2/18/

8112 

 ذمارةى سوودمةندان

كاااورا
 ن

11 5 20 13 11 21 11 24 

كضااااا
 ن

21 28 48 10 25 9 25 24 

كاااوى 
طشااات
 ى

32 32 68 23 36 30 36 48 

305 
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بةشداريكرن لةطةل ريَكخراوى توَربةندى   2153-55-31  تا   2153-51-59  لة ريَكةوتى -51
وركشوَثةكة  دةربارةى  (   ريَطاكانى طوَرانكارى )دوةىل بوَ بةها مروَقليةتيةكان  لةوركشوَثي 

 .نةهيَشتنى توند و تيذى لةريَطاى  يوغا 
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