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 : زانيارى طشتى

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

 .بةرنامة و ثروَذة كانطاى جيَبةجيَكردنى لة 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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 .ةر ئاستى عرياقتوَرى دادثةروةرى بوَ زيندانيان لةس -1

 .توَرى نا بوَ توندو تيذى لة كوردستان-0

   .ثاالتفوَرمى نا بوَ شيَواندنى كوَئةندامى زاوزىَ ميَينة-1

 ..UPR منسقى هةوليَر بوَ طروثى-3

 .وَفئةندام لة توَرى بةرةنطاربوونةوةى بازرطانى كردن بة مر-8

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

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

 2561طرنكرتين ضاالكيةكانى ريَكخراو لةسالَى 

, ( الراصد)ثروَذةى وةكو تيمى كار لة  2016-1-28 تا   2561-6-24لة ريَكةوتى -6
جيَبةجيَكرا  كة ثروَذةكة ( PAOفرياكةوتنى ميللى ريَكخراوى )و ( معهد عراقي )كة لةاليةن 

ئيَمة وةكو تيمى كار , ى نةتةوة يةكطرتووىكان نةمئةجنو (6720)تايبةتة بة بريارى 
جممع )  ئافرةتى ئاوارة لة  (21) بوَ( سةرتاشى و جوانكارى ) هةلساين بة كردمةوةى خوىل 

بوَ ماوةى ثيَنج روَذ وة ( انية و قرقوش لة و محدترب) تايبةت بة ئاوارة مسيحيةكانى ( االمل 
 بوَ ئاوارةكان درا  ( 6720ريارى ب) مسيناريَك لةسةر 
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سةرتاشى و ) كردنةوةى خوىل دووةم   2561-2-1 تا   2561-6-76لة ريَكةوتى   -2
جممع )  لة ( و محدانية و قرقوش تلةرب)ئافرةتى ئاوارةى مسيحيةكانى ( 27)بوَ ( جوانكارى 

وةكو , . بوَ ئاوارةكان درا ( 6720بريارى ) بوَ ماوةى ثيَنج روَذ وة مسيناريَك لةسةر ( االمل 
ريَكخراوى فرياكةوتنى ميللى )و ( معهد عراقي )كة لةاليةن , (الراصد )تيمى كار لة ثروَذةى 
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PAO )ئةجنونةتى نةتةوة  (6720)بة بريارى  بوو  جيَبةجيَكرا  كة ثروَذةكة تايبةت
 . يةكطرتووىكان

      
 

       
 

سةرتاشي و ) كردمةوةى خوىل سيَةم  2561-2-66  تا  2561-2-3 لة ريَكةوتى  - 7
لة عنكاوة   بوَ ماوةى ثيَنج روَذ (قوتاحبانةى عشتار )ئافرةتى يزيدي لة  (25) بوَ( جوانكارى 

ريَكخراوى فرياكةوتنى )و ( معهد عراقي )كة لةاليةن , (الراصد )وةكو تيمى كار لة ثروَذةى 
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ئةجنونةتى نةتةوة ( 6720)بة بريارى  جيَبةجيَكرا  كة ثروَذةكة تايبةتة( ميللى
 بريارى) وة مسيناريَك لةسةر , (ئافرةت و ئاسايش و ئاشتى ))كة تايبةتة بة يةكطرتووىكان 

.بوَ ئاوارةكان درا ( 6720  
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( 25)بوَ  كردنةوةى خوىل ضوارةم  2561-2-68 تا 1026-2-61  لة ريَكةوتى   -1
عنكاوة وةكو  لةبوَ ماوةى ثيَنج روَذ لة ( قوتاخبانةى عشتار ) زيدى لة ئافرةتى ئاوارةى ي

( ريَكخراوى فرياكةوتنى ميللى)و ( معهد عراقي )كة لةاليةن , (الراصد )تيمى كار لة ثروَذةى 
كة  ئةجنونةتى نةتةوة يةكطرتووىكان( 6720)جيَبةجيَكرا  كة ثروَذةكة تايبةتة بة بريارى 

بوَ (  6720بريارى ) وة مسيناريَك لةسةر ,  ( ت و ئاسايش و ئاشتى ئافرة))تايبةتة بة 
.ئاوارةكان درا  
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سةرتاشني و ) كردنةوةى خوىل ثيَنجةم   2561-2-20 تا   2561-2-26  لةريَكةوتى -0
)  لة  (و محدانية و قرقوش برتلة)ئافرةتى ئاوارةى مسيحيةكانى  (21)بوَ (  جوانكارى 

معهد )كة لةاليةن , (الراصد ) وةكو تيمى كار لة ثروَذةى بوَ ماوةى ثيَنج روَذ    (جممع الكرمة 
جيَكرا  كة ثروَذةكة تايبةتة بة بريارى جيَبة( PAOريَكخراوى فرياكةوتنى ميللى )و ( عراقي 

,   (ئافرةت و ئاسايش و ئاشتى )كة تايبةتة بة ئةجنونةتى نةتةوة يةكطرتووىكان ( 6720)
 .بوَ ئاوارةكان درا  ( 6720بريارى ) وة مسيناريَك لةسةر 
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بةرةنطاربوونةوةى  ثروَذةى 2561-62-76 الى 2561-2-6 لةريَكةوتى -1
تيذى لةسةر بنةماى رةطةز بوَ ئافرةتان و كضانى ئاوارة لة ناحيةى عنكاوة و شاويَس توند و 

 .Qandil  وريَكخراوى UNFPAجيَبةجيَكرا يةهاوكارى ريَكخراوى 

ثروَذةكة بريتيية لة كردنةوةى خوىل هوَشيارى بوَ ئافرةتانى ئاوارة لة ناحيةى عنكاوة و 
وىل دوورمان و خوىل خ) نان بوَ ئافرةتانى ئاوارة وة كردنةوةى خوىل راهيَ, ناحيةى شاويس 

و ضارةسةرى دةروونى و كوَمةاليةتى بوَ ئافرةتانى ئاوارة و  (سةرتاشني و جوانكارى 
هةر خوليَك ثيَنج روَذ دةخايةنيَت و مانطى دوو خول جيبةجيَكرا , ئافرةتانى كومةلطاى خوَمان 

ئافرةت  005راومان ذمارةى سوودمةندان خول لة هةردوو سةنتةرى ريَكخ 22وة كة دةكاتة 
وة سةبارةت بة سيمينار كة مانطانة دوو , ( دوورمان و جوانكارى ) بوو لة هةردوو خوىل 

ئافرةت بوو وة بابةتى سيمينار تايبةت  6206سيمينار ئةجنامدةدرا ذمارةى سوودمةندان  
  . بوو بة هاوسةرطريى ناكام و توند و تيذى بة طشتى 



 

 دةر      ريكخراوي لَيكَوَلينةوةو زانياريةكاني جةن
Gender Studies and Information Organization (GSIO)                                                

 منظمة الدراسات والمعلومات الجندرية             

www.gsio-iraq.org                Email: gsio.org2005@gmail.com                                Tel: +964 750 4632261  

 

.مانط 62: ذة ماوةى ثروَ  

: ثروَذةكة بة ضوار قوناغ جيبةجيَكرا بةم شيَوةية   

2561-7-76 تا  2561-6-2 لةريَكةوتى-6  

.2561-1-75  تا  2561-1-6لةريَكةوتى -2  

.2561-9-75 تا   2561-3-6 لةريَكةوتى-7  

2561-62-76  تا  2561-65-6لةريَكةوتى -1  
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يزيدي و مسيحي و ) كردنةوةى دوو خول بو ثيَكهاتةكانى   2561-7-6   لة ريَكةوتى -3
كة خولةكة بريتية لة فريكردنى زمانى ئنطليزي و كومثيوتر  وة هةر ( و كاكةيي  بعةرة

بةشداربوو تيدا بةشداردبوو كة دوو مانط بوَ زمانى ئنطليزى و دوو مانط بوَ ( 63)خوليك 
سةر بة وةزارةتى ( FHI 360)ية كة ريَكخراوى ( تساوي ) ةكة كومثيوتر ناوى بةرنام
بوو ذمارةى  2561-3-75تا  2561-2-63ثروَذةكة لة , دةرةوةى ئةمريكايية 

 .سودمةند بوو 71سوودمةندان 
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لة خةالتى ريَزلينان كة ئةجنومةنى بةشدارى كردن   2561-8-75  لة ريَكةوتى -8     
 ثاريَزطاى هةوليَر بوَ كوَمةليَك لة ضاالكوانان و سةروَكى ريَكخراوةكانى كوَمةىل مةدةنى

 . ثاريَزطاى هةوليَر كة ماوةى دوو سالَى قةيران ئةوان بةردةوام بوون لة كارةكانيان
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ائمقامي ق(  فتح اهللجوان )كوَبوونةوة لةطةل بةريَز   2561 - 65-66كةوتى لة ريَ -9
شقالوة  بة مةبةستى  هةماهةنطى و جيَبةجيَكردنى ثروَذةى هاوبةشي ريَكخراومان لة شقالوة 

. 
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 بوشرا مزهر جاسم) نى ريَكخراومان بةشدارى  ئةنداما 2561-65-60 لةريَكةوتى-65
لة كوَبونةوةى ذوورى ( فريوز حممد ئةمني –حسن كوردستان رسول  -فيصل سعود حمةتة –

   .هاوكارى مروَيي بوَ بة هانةوة ضوونى ئاوارةكانى موسلَ لةكاتى ئازاد كردنى موسلَدا
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يزيدي و مسيحي و ) وىل يةكةم  بوَ ثيَكهاتةكانى خكردنةوةى   2561-66-6 لةريَكةوتى-66
كة خولةكة بريتية لة فريكردنى زمانى ئنطليزي و كومثيوتر  وة هةر  (و كاكةيي  بعةرة

بةشداربوو تيدا بةشداردبوو كة دوو مانط بوَ زمانى ئنطليزى و دوو مانط بوَ (  63)خوليك 
ثروَذةكة لة , سةر بة وةزارة دةرةوةى ئةمريكايية  ية(  تساوي) كومثيوتر ناوى بةرنامةكة 

   سودمةندة بوَ  671سوودمةندان  .بوو ذمارةى 2563-0-76  نا   25-65-2561
.هاوكارى دةكات. FHI 360    كة ريَكخراوى .هةشت خول 
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يزيدي و مسيحي ) وىل دووةم  بوَ ثيَكهاتةكانى خكردنةوةى   2561-66-6 لةريَكةوتى -62
كة خولةكة بريتية لة فريكردنى زمانى ئنطليزي و كومثيوتر  وة هةر ( و كاكةيي  بو عةرة
بةشداربوو تيدا بةشداردبوو كة دوو مانط بوَ زمانى ئنطليزى و دوو مانط بوَ ( 63)خوليك 

ثروَذةكة لة , سةر بة وةزارة دةرةوةى ئةمريكايية  ية(  تساوي) نامةكة كومثيوتر ناوى بةر



 

 دةر      ريكخراوي لَيكَوَلينةوةو زانياريةكاني جةن
Gender Studies and Information Organization (GSIO)                                                

 منظمة الدراسات والمعلومات الجندرية             

www.gsio-iraq.org                Email: gsio.org2005@gmail.com                                Tel: +964 750 4632261  

 

    سودمةندة بوَ  671سوودمةندان  .بوو ذمارةى 2563-0-76  تا   25-65-2561
.هاوكارى دةكات  FHI 360   كة ريَكخراوى .هةشت خول 

 

   

 67-ريَكةوتى 6-66-2561 ضاوثيَكةوتن لةطةل راديووARD 1( TV (  ئةملانى دةربارةى 

ئازاد كردنى  ييدواموصلَ ئافرةتانى ئاوارة و بةنابةر لة كوردستان و وة ئاوارةكانى  ىباردوخ  
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.موصلثاريَزطاى   

 

يزيدي و ) وىل سيَيةم   بوَ ثيَكهاتةكانى خكردنةوةى   2561-66-2 لةريَكةوتى -61
كة خولةكة بريتية لة فريكردنى زمانى ئنطليزي و كومثيوتر  وة ( كاكةيي  و بمسيحي و عةرة

بةشداربوو تيدا بةشداردبوو كة دوو مانط بوَ زمانى ئنطليزى و دوو مانط بوَ ( 63)هةر خوليك 
 ثروَذةكة لة, سةر بة وةزارة دةرةوةى ئةمريكايية  ية(  تساوي) كومثيوتر ناوى بةرنامةكة 

           سودمةندة بوَ  671سوودمةندان  .بوو ذمارة 2563-0-76  تا  25-65-2561
.هاوكارى دةكات    FHI 360   كة ريَكخراوى .هةشت خول 
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يزيدي و ) كردنةوةى خواى ضوارةم بوَ ثيَكهاتةكانى   2561-66-2  لةريَكةوتى -60
كة خولةكة بريتية لة فريكردنى زمانى ئنطليزي و كومثيوتر  وة ( ي و كاكةيي بمسيحي و عةرة

ئنطليزى و دوو مانط بوَ  بةشداربوو تيدا بةشداردبوو كة دوو مانط بوَ زمانى (63)هةر خوليك 
ثروَذةكة لة , سةر بة وةزارة دةرةوةى ئةمريكايية  ية( تساوي ) كومثيوتر ناوى بةرنامةكة 
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           سودمةندة بوَ  671سوودمةندان  بوو ذمارةى 2563-0-76تا    25-65-2561
.هاوكارى دةكات    FHI 360   كة ريَكخراوى .هةشت خول 

 

 

 

بةشداري كردنى سيَ لة ئةندامانى ريَكخراومان لة   2561-66-63 تا  61و  60 لةريَكةوتى -61
FHI 360   ييةكان  كة لةاليةن  ريَكخراوىوََوَثى تايبةت بة سةرضاةى مروركش 
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ااكسةر بة وةزارةتى دةرةوةى ئةمري     

    

لة ئوَفيسى عنكاوةى ريَكخراومان ثيَشكةشكردنى بابةتيَك    2561-66-29 لةريَكةوتى-63
         .هانى بةرةنطاربوونةوةى توند و تيذى دذى ئافرةتانروَذى جي 61بة بوَنةى 
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لة ئوَفيسى عنكاوةى ريَكخراومان ثيَشكةشكردنى بابةتيَك    2561-66-29 لةريَكةوتى-68
  .روَذى جيهانى بةرةنطاربوونةوةى توند و تيذى دذى ئافرةتان 61بة بوَنةى 

 

بة بوَنةى روَذى جيهانى بةرةنطاربوونةوةى توند و تيذى دذى ئافرةتان   2561-62-7 لةريَكةوتى-69
لةى قوتابي لة ئامادةيي ظينوَسي ئيوارانى كضان بة هةماهةنطى كوَمة 685ثيَشكةش كردنى بابةتيَك بوَ 

  .ئافرةتانى كوردستان
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نكاوةى ريَكخراومان ثيَشكةشكردنى بابةتيَك بة ةلة ئوَفيسى ع  2561-62-0 ريَكةوتى-25
.روَذى جيهانى بةرةنطاربوونةوةى توند و تيذى دذى ئافرةتان 61بوَنةى   
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ةتةنةكردنى ميَينة خكوَنفرانسي رووثيَوى ريَذةى بالَوبوونةوةى   2561-62-3 ريكةوتى-26
لة هةريَمى كوردستان وةكو بةريَوةبةرى ثانيَل و بةريَوةبةرى راثرسيةكة لة هةوليَر لةطةل 

.راومانخريَك تيمى  
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بوَ ماوةى سىَ روَذ بةشدارى كردن لة   2561-62-1و  67و  62 ريكةوتى-22
بة هاوكارى ريَكخراوى يونامى كة سىَ وركشوَثى تايبةت بة ئافرةتانى ئاوارة  لة كاتى جةنطدا 

  ..ئةندامى ريَكخراومان تيدا بةشدار بوون

  

لةطةل ئادةم )بوَ بةشداري كردن لةبةرنامةى راديوى رووداو   2561-62-60 ريكةوتى-27
تايبةت بة رووثيَووى خةتةنةكردنى ميَينة لةكوردستان كة لةسةر ئاستى كوردستان ( 

. هةوليَر جنامدا لةريَكخراومان رووثيَوةكةى ئةئةجنامدرا وة تيمى   
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ثيَشكةش كردنى (لقاء موسى الساعدى . د) سيمينار بوَبةريَز   2561-62-20 ريكةوتى-27
بابةتيَك بةناوى )  جناية الفكر الذكوري في القران الكريم االسالم و البيدوفيليا -
و  قراءة نسوية  ( لةاليةن ريَكخراومان ريكخراوى ليكولينةوة و زانياريةكانى جةندةر و

.و  سةنتةرى دجلة بوَ ليَكولينةوةى سرتاتيجي ريَكخراوى فرياكةوتنى ميللى    
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