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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 , بنةماكانى ماف مروَف جةندةرى و 

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 

 .طاى جيَبةجيَكردنى بةرنامة و ثروَذة كانلة ريَ, 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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 .ر ئاستى عرياقتوَرى دادثةروةرى بوَ زيندانيان لةسة-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

 .يذى دذى ئافرةتانئةندام لة طروثى ذيان بوَ بةرةنطاربوونةوةى توند و ت-9

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

 2014طرنكرتين ضاالكيةكانى ريَكخراو لةسالَى 

 ئافرةت  لة طوندي  بةستوَرة  (15)سيميناريَك بوَ وةكو   2561-6-21لة ريَكةوتى -6

ريَكخراوى يونسيف و يةكانى ريَكخراومان بة هاوكارى سةر بة قةزاى شةقالوة لة ميانةى ضاالك

. دةربارةى  هوَشيارى لةسةر بابةتى خةتةنةكردنى كضان ريَكخراوى وادي ئةملانى  
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 ئافرةت لة قةزاى بنةسلَاوة   (10)سيميناريَك بوَ سيمينار 2561-6-23 لة ريَكةوتى  -2

ريَكخراوى يونسيف و ريَكخراوى   شةقالوة لة ميانةى ضاالكيةكانى ريَكخراومان بة هاوكارى

.دةربارةى  هوَشيارى لةسةر بابةتى خةتةنةكردنى كضان  وادي ئةملانى  

 



 

 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  

 

     
 

           

كردنةوةى  سةنتةرى نةهيَشتنى   2561-62-6  تا  2567-66-61   لة ريَكةوتى  –7 
  93نةخوينةدةوارى  بوَ خيَزانة ئاوارةكان  لة قةزاى بنة سلَاوة  وة راهيَنانى ثيشةيي بوَ  

 .لة قةزاى بنةسلَاوة  2لةسةنتةرى ئايندة  (  ثياو  22و   ئافرةت 30)ئااوارة 
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هيَشتنى نةخويندةوارى بوَ ئافرةتان و كضانى ئاوارة لةنيتةمةنيان لة ثروَذةكة بريتى بوو لة  نة
خوىل دوورمان و حوىل ) سالَ بوو  وة راهيَنانيان لةسةر ثيشة ى  (   05تا   60) نيَوان

.وة هوَشيارى دةروونى و كوَمةاليةتى ( كومثيوتر   

وة ثروَةكة  2567-8-1 مانط بوو ثروَذةكة واذوو كرا لة ريَكةوتى   8 ماوةى ثروَذةكة 
بوَ ماوةى سىَ مانط  دواتر ثروَةكة راوةستا لةاليةن   2567-66-61 جيَبةجيَكرا لة ريَكةوتى

ريَكخراوى يونسكو كة بودجةى تةواويان نية بوَ تةواو كردنى ثروَةكة بةالم ئيَمة وةكو ريَكخراو 
فةرمانبةرانى   ضةىوَذةكة بوَ ماوةى دوو مانط مويربةردةوام بووين لة جيَبةجيَكردنى 

دواتر يونسكوَ دووبارة دةستى ,  درا  ثروَذةكة و ماموستايانى ثروَذةكة لةاليةن ريَكخراومانةوة
لة كوَتاييدا سازدانى ئاهةنط   2561 -62-6  تا  2561-9-6 بة ثروَذةكة كردةوة لة ريَكةوتى

  .بوَدةرضووان كرا دابةشكرنى ديارى بةسةر يةكةمةكان
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كردن لة كونفرانسي نةتةوةيي بوَ  بةشدارى 2561-2-65 تا   2561-2-3  لة ريَكةوتى -1

ئافرةت لة هةموو  6555وولَات و ئامادةبوونى  08ئافرةتان لة وولَاتي هندستان بةبةشدارى  

 لة,  ( شريي شريي رايف شنكار )وولَاتاتى جيهان و ئامادةبوونى بانطةوازخوازى جيهانى 

كونفرانسةكةدا  ضةندين راثورت و ليَكولينةوة ثيشكةش كرا لةسةر بارودوخى ئافرةتان لة 

وةفدى , وولَاتانى جيهان وة ضونيةتى بةرةنطاربوونةوةى توند و تيذى دذى ئافرةتان 

ئةندام كة بريتى بوون لة ضاالكوانانى بوارى ئافرةت و   20كوردستان ثيَكهاتبوو لة 

 . بةريوةبةرى ريَكخراوةكانى كوَمةىل مةدةنى و ئةندام ثةرلةمانبةريوةبةرةي طشتى و 
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راديو دةنطى كوردستان  دةربارةى روَىل  بةشدارى كردمن لة  2561-1-2 لةريَكةوتى   -0
ريَكخراوةكانى ئافرةتان لة بةرةنطاربونةوةى  توند و تيذى دذى ئافرةتان لةكوردستان لةطةل 

  .روذنامةنوس ئاالن نقشبندي و ثيشكةشكةرى بة توانا ضوَمان هيوا 

      

ئاماجنى , سازدانى كونفرانسيَك لة هوَىل ماموستا سةعد عبداهلل   2561-1-9 لة ريَكةوتى   -6

ثروَذة بريتى بوو لةبةشدارى كردنى ئافرةتان لةبوارى سياسي لة كابينةى حكومةتى هةريَمى 

بة هاوكارى ريَكخراوى نرويجي   %75 بةشدارى كردنى ئافرةتان بةريَذةى,كوردستان 

NPA. 
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يتى بوو لة فشاركردنة سةر حكومةتى هةريَم بةمةبةستى بةشداريكردنى ئافرةتان ثروَذةكة بر

وة لةكونفرانسةكةدا سةركردة , لة وةزارةتةكانى حكومةتى هةريَم و ثوستةكانى شويَنى بريار 

دوةليةكان و ريَكخراوةكانى كوَمةىل  سياسيةكانى ثارتة دةسةالتدارةكان و ريَكخراوةكانى 

و ضاالكوانانى كوَمةىل مةدةنى لة هةريَم و ئةجنومةنى باالى كاروبارى  مةدةنى  وة كونسلَ

.خامنان و طروثى ئاشتى ثارتة سياسيةكان لة كوردستان  

.مانطيَك: ماوةى ثروَذة   

. ثياو  85 ئافرةت 673 -(263)  سوودمةندان  
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لةطةلَ ( كضةكامنان بطةريَنةوة )  ةلَمةتى بةشدارى كردن لة ه   2561-8-23 لة ريَكةوتى  -3

بة بةشدارى  ضاالكوانانى كوَمةىل مةدةنى  و  دةستةى سةربةخوَيي مايف مروَظ لة كوردستان 

ىل بوَ طةرانةوةى  كضة يزيديةكامنان  ةروَذنامةنووسان بوَ سةرةنج راكيَشانى ريَكخراوةكانى دو

تريوَرستانى داعشةوة  ىكة بةندن ال  
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- مةليَك لة ئاوارةكان لةطةلَ كوَ بةحركة بوَلةكةمثي    2561 - 8-75كةوتى لة ريَ -8

.كةمثةكةدابةش كردنى ديارى بةسةر منداالنى  ساين بةمةدةنى هةلَريَكخراوةكانى كوَمةلَى   
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دنى  هوَشيارى كر)ستثيَكردنى ثروَذةى ة د  2561-66-75 تا  2561-9-6  لةريَكةوتى -9

بة هاوكارى ريَكخراوى (  ئافرةتان و كضان لة الدىَ و طوند و قةزاكانى ثاريَزطاى هةوليَر 

.يونسف و وادي ئةملانى   
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هوَشياريكردنى ئافرةتان و كضان دةربارةى بةرةنطاربوونةوةى : ئاماجنى ثروَذة 

بارةى روَذةكة بريتى بوو لة هوَشياركردنةوة دةرث. خةتةنةكردنى كضان لة كوردستان

مةترسيةكانى خةتةنةكردنى ميَينة و لة ريَطاى سازدانى سيمينار ى تةندروستى و ياسايي و 

هوَشياركردنةوةى لةسةر ياساى بةرةنطاربوونةوةى توند و تيذى خيَزانى كة لةياساكةدا 

ماددةيةك باس لة سزادانى ئةو كةسانةى كة هةلَدةسنت بة ئةجنامدانى كردارى خةتةنةكردن 

.زيندانى كردن ياخود بة غةرامةى ماىل  كضان بة   

.ئافرةت ( 6612)مانط و ذمارةى سوودمةندان  7: ماوةى ثروَذة   
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  ريَكخراوى وة بة هاوكارى  2561-62-7 تا   2561-9-7 لة ريَكةوتى  -8

UNFPA لة  جيبةجيَكردنى ثروَذةى بةرةنطاربوونةوةى توند و تيذى دذى ذنان و ئاوارة

 .ناحيةى هةنكاوة و ناحيةى شاويَس

بةرةنطاربوونةوةى توند و تيذى لةسةر بنةماى رةطةز  بوَ كضان و ئافرةتانى  :  ئاماجنى ثروَذة

 .عةنكاوة و ناحيةى شاويس بةر لة ناحيةى ئاوارة و ثةنا

ثروَذةكة بريتى بوو لة هوَشياركردنوةى ئافرةت و كضانى ئاوارة و ثةنابةر لة ناحيةى  

خوىل دوورمان و خوىل ) عةنكاوة و ناحيةى شاويس  و كردنةوةى خوىل راهيَنانى ثيشةيي 

راويَذكارى دةرونى و كوَمةاليةتى  ثيشكةشكردنى هةروةها , ( سةرتاشني و جوانكارى   

. مانط 7: ماوةى ثروَذة   

  .و شاويسةنابةر  لةهةردوو ناحيةى عةنكاوة ئافرةتى ئاوارة و ث  ( 325)    :سوودمةندان  
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) بةشدارى كردن لة كونفرانسي سةرثةريشتنى كردن و   2561 -66-25  لةريَكةوتى -9

بةسةرثةرشتى سةروَك وةزيرانى كوردستان و ( ثاراستنى ئافلرةتان و سةقامطريى ئاشتى

ةتان و ئامادةبوونى وةزيرى كاروبارى ئافر( شريي شريي رايف شنكار ) بانطةوازخازى جيهانى 

و كونسل و ثارتة سياسيةكان و ئاذانسةكانى نةتةوة يةكطرتووةكان و ريَكخراوةكانى كوَمةىل 

 ريَز ليَناننام ثيَ بةخشرا لةطةل  وة لة كونفرانسةكةدا  ,  مةدةنى و ضاالكوانانى مايف مروَف 

ريي ش) ثيَ بةخشرا لةاليةن  بانطةوازخوازى ئاشتى  يمان ذمارةيةك ضاالكوان ديارى ئاشت

  .(شريي رايف شنكار 
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 الرابطة الدولية للقيم) وة بة هاوكارى لةطةل ريَكخراوى  2561-66-20 لة ريَكةوتى  -65

DLS charity وة ريَكخراوى   ( ناانيةالا   

جل و بةرطى زستانة لة كةمثى شاريا لة دهوَك   7055  ئةمريكي هةلَساين بة دابةش كردنى 
 .ئافرةتان  روَذى جيهانى بةرةنطاربوونةوةى توند و تيذى دذى 61بةسةر ئافرةتان بةبوَنةى 
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 25وة بوَ ماوةى سىَ روذ  سازدانى  وَركشوَث بوَ    2561 -62-62  لة ريَكةوتى -66

لحماية   معا)لةطةل ريَكخراوى عةنكاوةخوَبةخشي ريَكخراومان لة  سةنتةرى ريَكخراومان لة 

UNFPA                  وريَكخراوى ( البيئةوالمراة  

  .دةربارةى روشنبريى كردنى طةجنان 
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 25اوةى سىَ روذ  سازدانى  وَركشوَث بوَ وة بوَ م   2561 -62-68  لة ريَكةوتى -62

معا  )لةطةل ريَكخراوى خوَبةخشي ريَكخراومان لة  سةنتةرى ريَكخراومان لة شاويَس 

UNFPAا                 وريَكخراوى  (لحماية المراءة و البيئة  
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