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 : زانيارى طشتى

طشتى ئةجنومةنى رَيكخراو مَولةتى ياسايي وةرطرتوة بة ثَى فةرمانى ئةميندايةتى 
وة مَولةتى ياسايي  .2562-0-9لة رَيكةوتى   6530701وةزيران لة بغداد بة ذمارةى 

  (  ط- 431)  ى تؤمار رَيكخراو لة فةرمانطةى رَيكخراوة ناحكوميةكانى كوردستان ذمارة
 .6143-3-62: : بةروارى دةرضوونى بةَلطةنامةى تؤمار

ئاماجنى رَيكخراو ناساندن و بةرزكردنةوةى ئاستى هَوشيارى طشتى دةربارةى يةكسانى 
رَيكخراوى لَيكولينةوة و زانياريةكانى جةندةر , بنةماكانى ماف مرَوف  جةندةرى و

و تايبةتة بة كَيشةكانى , رَيكخراوى نا حكوميية و قازانج نةويستة و سةربةخَوية 
جةندةر و ئافرةت و كاردةكات  لة ثَيناو ضةسثاندنى دميوكراسى و بالوبونةوةى ياسا و 

 .بةرنامة و ثرَوذة كانطاى جَيبةجَيكردنى لة رَي, بنيادنانى كَومةلطاى مةدةنى 

 :وة رَيكخراو ئةندامة لة ضةندين تَور لةمانة

 .تَورى ضاودَيرى كردنى مافى مرَوف لة كوردستان-6

 .تَورى رَوذ بَو ضاودَيرى كردنى هةلبذاردن-2

 .تَورى ماف بَو ياساى رَيكخراوة نا حكوميةكان-7
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 .ةر ئاستى عرياقتَورى دادثةروةرى بَو زيندانيان لةس-4

 .تَورى نا بَو توندو تيذى لة كوردستان-0

   .ثاالتفَورمى نا بَو شَيواندنى كَوئةندامى زاوزَى مَيينة-1

 ..UPRمنسقى هةولَير بَو طروثى -3

 .َوفئةندام لة تَورى بةرةنطاربوونةوةى بازرطانى كردن بة مر-8

 .تيذى دذى ئافرةتانئةندام لة طروثى ذيان بَو بةرةنطاربوونةوةى توند و -9

 .بَو ضاودَيريكردنى ثَيشلكاريةكانى مافى مرَوف لة عرياق( مروف )ئةندام لة طروثى -65

 2560طرنكرتين ضاالكيةكانى رَيكخراو لةساَلى 

بةيةكةوة بَو باشرتكردنى )ثرَوذةى  2560-2-60تا  2564-66-60لة رَيكةوتى -1
ثرَوذةكة بريتى بوو لة , (ة تةندروستى ئافرةتانى ئاوارة لة ناحيةى عنكاو

خزمةتطوزاريية هَوشياركردنةوةى ئافرةتانى ئاوارة لة ناحيةى عنكاوة دةربارةى 
سةرةتاييةكان بَو ئافرةتان و كضان لة كةمث و و خيوةتطا و قوتاخبانة و كنيسة لة ناحيةى 

لة  65لة ئافرةتى ئاوارة و   65كةس  25ثرَوذةكة بريتى بوو لة راهَينانى  , عنكاوة
 بايلَوذى و ثةميانطاى ثزيشكى و ثسثَورى  بةشةكانى ترىئافرةتى عنكاوة  كة ثسثَورى 
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رَوذ  بة هةماهةنطى لةطةل راهَينةران لة  3ئةم طروثة راهَينران بَو ماوةى   , ثزيشكى
دواى تةواو بوونى خولةكة هةر , مانطى سوورى عرياقي بَو خوللى راهَينةرانى راهَينةران 

كةس لة ئافرةت و    20تا  25بةشداربووة  هةَلسا بة هَوشيارى كردنةوةى  25يةك لةم 
كضى ئاوارة دةربارةى ئةم زانياريانةى كة لة  خولةكة فَيرى ببوون بة شَيوةى ثراكتيك و 

ئافرةت و  401ة مانط بوو ذمارةى سوودمةندانى ئةم ثرَوذةي 7ماوةى ثرَوذةكة . تَيورى 
 .كضى ئاوارة ببون 
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ثرَوذةى  هوشيارى كردنةوةى ئافرةتان    5102-05-10تا  5102-0-5لة رَيكةوتى   -2
هاوكارى رَيكخراوى وادى ئةَلمانى و رَيكخراوى لة شارو الدَييةكانى ثارَيزطاى هةولَير  بة 

ثرَوذةكة بريتى بوو لة هَوشيارى كردنةوةى ئافرةتان و كضان  دةربارةى  , يونسيف
لة رَيطاى  ةنطاربونةوةى خةتنةكردنى مَيينة مةترسيةكانى خةتةنةكردنى مَيينة وة بةر

تةندروستى  و ياسايي وة هَوشيارى  دةربارةى ياساي  ىسيمينارى تايبةت 
لةم ياسايية  ماددةك هةية باس لة بةرةنطاربوونةوةى توندو تيذى خَيزانى  كة لةبةشَيك 

ان هانى سزادانى  هةر كةسَيك دةكات كة كردارى خةتةنةكردنى كضان  ئةجنام بدات ي
وة هةر لة ميانةى  . خةتةنةكردن بدات سزا دةدرَيت بة زيندانى كردن ياخود غرامةكردن

هةلبذَيردرا وةكو طوندَيك خاىل ( هةَلةجةى طةورة ) جَيبةجَيكردنى ئةم ثرَوذةية طوندى 
وة هةروةها  دروست كرى  , لة خةتةنةكردن  و توندو تيذى بة هةموو جَورةكانيةوة

ثرَوذةكة بة دوو قَوناغ . منداَلانى طوند لةسةر بودجوى ثرَوذةكة  ياريطايةك بَو
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تا  5102-8-0وة دووةميان لة  5102-4-11تا  5102-0-5يةكةميان لة جَيبةجَيكرا 
  .كَوتايي ثَيهات 10-05-5102
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تى و ئةندام كةساية 41سازدانى سيمينار بَو  عفد   5102-5-01 لة رَيكةوتى  - 3
ثةرلةمان و رَيكخراوةكانى كَومةىل مةدةنى و رَيكخراوةكانى دوىل ئةمةش لة ميانةى 

وة لة سيمينارةكة  تيشك , ضاالكيةكانى ثرَوذةى هَوشيارى دةربارةى خةتةنةكردنى مَيينة 
خراية سةر  ياساى بةرةنطاربونةوةى  توند و تيذى خَيزانى و طفتوطَو لةسةر بابةتةكانى 

كة كرا ؟ وة كَوسثةكانى كة لةناو ياساكةدا هةن ؟  وة ضَونيةتى جَيبة جَيكردنى ياسا
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سال لةسةر دةرضونى  ياساكة  4كة تا ئَيستا وةكو ياسا جَيبة جَينةكراوة  كة  ياساكة 
.تَيثةر بووة   

 

 
 

   
 

رَيكخراومان هةَلسا بة دابةش كردنى  كةل و ثةىل خواردن  5102-1-7   لة رَيكةوتى  -4
شةبةك  و عةرةب  لة و ىو مسيح ىيزيد خَيزانى ئاوارةى   521و ثاك كةرةوة بةسةر 
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ؤسسة شيخ بن ثاني بن م)ناحيةى شاوَيس بة هةماهةنطى   سةنتةرى رَيكخراومان لة 
.PAO و رَيكخراوى  ( عبداهلل   
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ئافرةت )بةشدارى كردن  لة وركشَوثى   5102-1-08  تا  5102-1-01    لةرَيكةوتى-5
كة ثةميانطاى عرياقى جَيبة  (الراصد ) لة ثرَوذةى  بغداد لة  (ئاشتى  وو ئاسايش 

وة لة ,  ( 0152) بريارىة بة هَوشيارى دةربارةى تايبةت جَيدةكات ثرَوذةكة 
نطاربوونةوةى  توند و تيذى دذى ئافرةتان وة وركشَوثةكةدا باس لة ضَونيةتى  بةرة

هةروةها بةشدارى كردنى ئافرةتان لة درةستكردنى بريار وة ضَونيةتى جَيبةجَيكردنى 
 .لة عرياق 0152بريارى 
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ثرَوذةى بةرةنطاربوونةوةى توند و  5102-05-10  تا 5102-5-0 لةرَيكةوتى -6
تيذى لةسةر بنةماى رةطةز بَو ئافرةتان و كضانى ئاوارة لة ناحيةى عنكاوة و شاوَيس 

 .Qandilرَيكخراوى   و UNFPAجَيبةجَيكرا يةهاوكارى رَيكخراوى 
تانى ئاوارة لة ناحيةى عنكاوة و ثرَوذةكة بريتيية لة كردنةوةى خوىل هَوشيارى بَو ئافرة

حوىل دوورمان و ) وة كردنةوةى خوىل راهَينان بَو ئافرةتانى ئاوارة , ناحيةى شاويس 
و ضارةسةرى دةروونى و كَومةاليةتى بَو ئافرةتانى ئاوارة و ( خوىل سةرتاشني و جوانكارى 
دوو خول جيبةجَيكرا و مانطى مانطَيكى خاياند هةر خولَيك , ئافرةتانى كومةلطاى خَومان 

 105خول لة هةردوو سةنتةرى رَيكخراومان ذمارةى سوودمةندان  22وة كة دةكاتة 
وة سةبارةت بة سيمينار كة , ( دوورمان و جوانكارى ) ئافرةت بوو لة هةردوو خوىل 
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ذمارةى  مانطى ضوار سيمنار لةهةر سنتةرَيك  سيمينار ئةجنامدةدرا هةشت مانطانة 
ئافرةت بوو وة بابةتى سيمينار تايبةت بوو بة هاوسةرطريى ناكام و  805سوودمةندان  

.  توند و تيذى بة طشتى   

.مانط 66: ماوةى ثرَوذة   

 :ثرَوذةكة بة ضوار قوناغ جيبةجَيكرا بةم شَيوةية 
 

5102-4-0 تا   5102-5-0لة رَيكةوتى -0  

.5102-7-0 تا 5102-4-0 لةرَيكةوتى  -2  

.5102-01-0 تا   5102-7-0لىرَيكةوتى -7  

 512-05-10  تا  5102-01-0 لة رَيكةوتى -4
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و هَوشيارى  ئافرةتان لة الدَى  وة لة ميانةى ثرَوذةى   5102-4-11   لة رَيكةوتى -7
ثارَيزطاى هةولَير دةربارةى مةترسيةكانى خةتةنةكردنى مَيينة  و بة  طوندةكانى 

 11هاوكارى رَيكخراوى وادى ئةملانى و يونسيف كردنةوةى خوىل فَيركردنى دوورمان بَو
وة لة كَوتايى خولةكةدا   , بَو ماوةى يةك مانط ( ورة هةلةجةى طة) ئافرةتى طوندة 

هةلساين بة دابةش كردنى  ماكينةى دوورمان بةسةر بةشداربووانى خولةكة  بة 
  .ئامادةبوونى  خمتار و بةرثرسانى طوند 
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ئةجنومةنى راويذكارى  دةستةى  بةشدارى كردن لة   5102-1-11  لة رَيكةوتى -8
دةست ثاكى  لة هةرَيمى كوردستان وةكو راوَيذكارَيك لة دةستةى دةست ثاكى  لةطةل 

كَومةلَيك  لة كةسايةتى و ضاالكوان  لة رَيكخراوةكانى كومةىل مةدةنى  لة ئَوفيسى دةستة 
زةخت كراوة لةسةر ضَونيةتى  لةناو بردنى طةندةىل ئيدارى   لة كَوبونةوةكة, لة هةولَير 

. 

 

- كردنى ريكخراومان بة ثَيشانطاى رَيكخراوةكان لة بةشدارى  5102 -9-8كةوتى لة رَي -9
هوتَيلى ديفان  بةسةرثةرشتى رَيكخراوى مَيرسى كَورث  بةبةشدارى رَيكخراوةكانى 

.هةولَيرو سلَيمانى و دهَوك  
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لة كةل و ثةىل خاوَين كةرةوة و كةل  211  دابةش كردنى 5102-9-9 لةرَيكةوتى-01
خَيزانى ئاوارة لة ناحيةى شاوَيس  لة ميانةى  عائلة 211 و ثةىل ناو مال  بةسةر 

ثرَوذةى بةرةنطاربونةوةى  توند و تيذى لةسةر بنةماى رةطةز لةنَيوان كضان و ئافرةتانى 
 و رَيكخراوى UNFPA  هاوكارى رَيكخراوى شاوَيس  بةئاوارة  لة ناحيةى عنكاوة و 

Qandil. 
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ئةجنومةنى باالى كارو سةردانى كردنى ستافى رَيكخراومان و   2015-9-14لةرَيكةوتى -00
بَو ضةند طةرةكَيك لة هةولَير لة  بارى خامنان و رَيكخراوى يونسيف و رَيكخراوى هارتالند

ميانةى ثرَوذةى هَوشيارى كردنى ئافرةتان لة طوند و الدَى هولَير دةربارةى خةتةنةكردنى 
  كارى رَيكخراوى وادى ئةملانى و يونسيفمَيينة بةهاو
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هةلةجةى )سةردانى ستافى رَيكخراومان بَو طوندى   5102-10-26 لةرَيكةوتى  -12
و الدَى كان  لةسةر زيانةكانى لة ميانةى ثرَوذةى  هَوشيارى ئافرةتان لةطوند  ( طةورة

وة كوبونةوة  ,.خةتةنةكردنى مَيينة  بة هاوكارى رَيكخراوى وادى ئةملانى و يونسيف
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دروستكردنى ثرَوذة بَو منداالنى  لةطةل موختار و بةرثرسانى طوندةكة دةربارةى  
  .طوندةكة  لةسةر بودجةى ثرَوذةكة

   

        

   

لة رَيكخراوةكانى كَومةىل   42سازدانى سيمينارَيك بَو   5102 -00-2 لة رَيكةوتى  -13
مةدةنى و ضاالكوانانى مافى مرَوظ  دةربارةى ياساى بةرةنطاربونةوةى توند و تيذى 
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خَيزانى  لة ميانةى ثرَوذةى  هَوشيارى ئافرةتان لةطوند و الدَى كان  لةسةر زيانةكانى 
.رَيكخراوى وادى ئةملانى و يونسيفة  بة هاوكارى خةتةنةكردنى مَيين  
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يةكيةتى زانايانى سة ردانى ئةندامانى رَيكخراومان بَو  5102-00-51 لة رَيكةوتى  -14
وة طفتوطَو كردن لةسةر طرنطرتين ئةو خاالنةى كة هَوكارن بةرامبةر توندو   كوردستان

.تيذى دذى ئافرةتان   
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َو الى وةزيرى سة ردانى ئةندامانى رَيكخراومان ب 5102 -00-54لة رَيكةوتى   -15
لة سةردانةكةدا باس لةسةر ثرَوذةى ( ت محة رشيد رَيكةو: دكتور ) تةندروستى بةرَيز 

هاوكارى هوشيارى كردنةوةى ئافرةتان  لة شارو الدَييةكانى ثارَيزطاى هةولَير  بة 
دكتور رَيكةوت خوشحاىل خَوى دةربرى ,  رَيكخراوى وادى ئةَلمانى و رَيكخراوى يونسيف

رةتى تةندروستى وة بةرَيزى بةرامبةر هاوكارى و هةماهةنطى نَيوان رَيكخراومان و وةزا
برياريكى طرنطى دا كة تَيدا قةدةغةكردنى مَيينة و سزادانى ئةو كةسانةى كة ئةم كردارة 

:ئةم لينكانةى خوارةوة دةيف كوبونةوةكةية, (مامان و كادرى تةندروستى )ئةجمام دةدةن   

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

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

17.html 
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http://xelk.org/dreja.aspx?=hewal&jmare=33775&J

or=1 

 

 

http://xelk.org/dreja.aspx?=hewal&jmare=33775&Jor=1
http://xelk.org/dreja.aspx?=hewal&jmare=33775&Jor=1
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رَوذى جيهانى بةرةنطاربوونةوةى  01وة بةبَونةى  5102 -00-51 ة رَيكةوتى ل -16
توند و تيذى دذى ئافرةتان  كردنةوةى ثَيشانطايةك بَو كارى دةستى وبَو ئافرةتانى ئاوارة 

لة بارةطاى نةتةوة يةكطرتوةكان لة هةولري وة لة ثَيشةنطاكة كةل و ثةلة  و ثةنابةر 
روشتنى كرا و داهاتةكةى بَو ئافرةتة ئاوارةكان و ثةنابةرة  منايشكراوةكان  دةست بة ف

.بةشداربووةكان درا  
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هةلةجةى ) اريطايةك بَو منداالن لة طوندى كردنةوةى ي 5102 -05-1 لة رَيكةوتى  -17
لة ميانةى ثرَوذةى هَوشيارى كردنةوةى ئافرةتان لة طوند و الدَى كان و شارو (  طةورة 

.ناحيةكانى هةولَير بة هاوكارى رَيكخراوى وادى ئةملانى و رَيكخراوى يونسيف  
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ضاوثَيكةوتن لةطةل كةناىل رَيطا دةربارةى روذى   5102 -05-01 ى لة رَيكةوت -18 
جيهانى بةرةنطاربوونةوةى توند و تيذى دذى ئافرةتان  و روذى جيهانى جارنامةى مافى 

مروظ  و رَوىل رَيكخراوةكانى  كَومةىل مةدنى لة كةمكردنةوةى توند و تيذى ؟ وة ئةو 
ةند لةبةرذةوةندى  ئافرةتان داية  وة تا ضةند ياسايانةى  كة لةكوردستان  دةرضووة تا ض
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ئافرةتى ثاراستووة ؟ وة رَوىل بةريوبةرايةتيةكانى  بةرةنطاربوونةوةى توند و تيذى  دذى 
.ئافرةتان   

 

ئةجنامدانى سيمينارَيك لة ناحيةى مشامك بة   5102 -05-50 لة رَيكةوتى  -19
لة كةسايةتى و بةرثرسانى ناحيةكة  دةربارةى   97ئامادةبوونى بةريوةبةرى ناحية و 

لة ميانةى ثرَوذةى هَوشيارى كردنةوةى , ند و تيذى خَيزانى ياساى بةرةنطاربوونةوةى تو
ئافرةتان لة طوند و الدَى كان و شارو ناحيةكانى هةولَير بة هاوكارى رَيكخراوى وادى 

.ئةملانى و رَيكخراوى يونسيف  
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