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 : زانيارى طشتى

ريَكخراو موَلةتى ياسايي وةرطرتوة بة ثىَ فةرمانى ئةميندايةتى طشتى ئةجنومةنى وةزيران لة 
وة مَولةتى ياسايي رَيكخراو لة  .2562-0-9يَكةوتى لة ر  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 
ماكانى ماف مروَف , ريَكخراوى ليَكولينةوة و زانياريةكانى جةندةر ريَكخراوى جةندةرى و بنة

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

 جيَبةجيَكردنى بةرنامة و ثروَذة كان. مةدةنى , لة ريَطاى

 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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 ئاستى عرياق.توَرى دادثةروةرى بوَ زيندانيان لةسةر  -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

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

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

 ئةندام لة توَرى هوَشيارى هةلبذاردن لة ثاريَزطاى هةوليَر.-66

 ئةندام لة توَرى ثاريزطارانى مايف مروَظ لة سةر ئاستى عرياق.-62

 2017 طرنكرتين ضاالكيةكانى ريَكخراو لةسالَى
فريكردنى لة خوىل   ئاهةنطى دةرضونى  خوىل يةكةم و دووةم    2563-6-2   ريَكةوتى-6

( بةشداربوو تيدا بةشداردبوو  63وة هةر خوليك )دواى دوو مانط لة خولةكة  ئنطليزيزمانى 

سةر  ( ية تساويكة دوو مانط بوَ زمانى ئنطليزى و دوو مانط بوَ كومثيوتر ناوى بةرنامةكة ) 
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بوو  2563-0-76 نا  2561-65-25وةزارة دةرةوةى ئةمريكايية , ثروَذةكة لة  بة

. ذمارةى FHI 360    ريَكخراوىبة هاوكارى  لة هةشت خول. سودمةندة 671سوودمةندان  
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فريكردنى لة خوىل  ئاهةنطى دةرضوونى خوىل سيَيةم و ضوارةم   2563-6-7  ريكةوتى-2

( بةشداربوو تيدا بةشداردبوو  63وة هةر خوليك )دواى دوو مانط لة خولةكة  ئنطليزيزمانى 

ر سة ( ية تساوينط بوَ زمانى ئنطليزى و دوو مانط بوَ كومثيوتر ناوى بةرنامةكة ) كة دوو ما

 بوو ذمارةى 2563-0-76 نا  2561-65-25ثروَذةكة لة  بة وةزارة دةرةوةى ئةمريكايية

.FHI 360    ريَكخراوىبة هاوكارى  لة هةشت خول. سودمةندة 671سوودمةندان  
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نطليزي و كومثيوتر فريبوونى زمانى ئ ىل حةوتةم ةوةى خونكرد   2563-6-60  ريَكةونى-7

 (68) , تةمةنى بةشداربوو نابيَت لةبوَ ثيَكهاتةكانى ) يزيدي و مسيحي و عةرةب و كاكةيي (

ر بيت  وة ثيوَستة بروانامةى شةشى ئامادةيي و سال زيات (15)سال كةمرت بيت و لة 

كة خولةكة بريتية لة فريكردنى زمانى ئنطليزي و كومثيوتر   سةرووى ئةم بروانةمةى هةبيَت, 

كة دوو مانط بوَ  كاتذميَر لة روَذيَك   7  و ( بةشداربوو تيدا بةشداردبوو63وة هةر خوليك )

سةر بة وةزارة  ( ية تةساوى وى بةرنامةكة ) زمانى ئنطليزى و دوو مانط بوَ كومثيوتر نا

.FHI 360     ريَكخراوىهاوكارى  ةب دةرةوةى ئةمريكايية 
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بوَ طليزي و كومثيوتر نةوةى خوىل شةشةم فريبوونى زمانى ئنكرد  2563-6-61 ريكةوتى-4

( 68) ابيَت لة, تةمةنى بةشداربوو نثيَكهاتةكانى ) يزيدي و مسيحي و عةرةب و كاكةيي (

ستة بروانامةى شةشى ئامادةيي و وَسال زياتر بيت  وة ثي (15)سال كةمرت بيت و لة 

كة خولةكة بريتية لة فريكردنى زمانى ئنطليزي و كومثيوتر   , سةرووى ئةم بروانةمةى هةبيَت

بوَ كة دوو مانط  كاتذميَر لة روَذيَك  7و  ( بةشداربوو تيدا بةشداردبوو63وة هةر خوليك )

سةر بة وةزارة  ( ية تساويزمانى ئنطليزى و دوو مانط بوَ كومثيوتر ناوى بةرنامةكة ) 

.FHI 360   ريَكخراوىهاوكارى  ةب دةرةوةى ئةمريكايية 
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بوَ نطليزي و كومثيوتر م فريبوونى زمانى ئحةوتةةوةى خوىل نكرد  2563-6-63  ريَكةوتى -5

 (68), تةمةنى بةشداربوو نابيَت لة ي و مسيحي و عةرةب و كاكةيي (ثيَكهاتةكانى ) يزيد

سال زياتر بيت  وة ثيوَستة بروانامةى شةشى ئامادةيي و  (15)سال كةمرت بيت و لة 

كة خولةكة بريتية لة فريكردنى زمانى ئنطليزي و كومثيوتر   سةرووى ئةم بروانةمةى هةبيَت, 

كة دوو مانط بوَ  كاتذميَر لة روَذيَك  7و  بةشداردبوو( بةشداربوو تيدا 63وة هةر خوليك )

سةر بة وةزارة  ( ية تةساوىزمانى ئنطليزى و دوو مانط بوَ كومثيوتر ناوى بةرنامةكة ) 

.FHI 360 اللغة  لتعليمالدورة السابعة   فتح  ريَكخراوىهاوكارى  ةب دةرةوةى ئةمريكايية   
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بةشدارى سىَ لة ئةندامانى ريَكخراومان لة خوىل   2561-2-21تا  2561-2-27   ريكةوتى -0

 . FHI360 ضوَنيةتى نووسينى ثروَذة ( لةطةل ريَكخراوى  )
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سةردانى هةنديَك خيَزانى ييزيدى  لة هةيكةىل تةواو نةكراو  لة   2561-2-1   ريَكةوتى -1  
ناحيةى عةنكاوة  كة لة بارودوَخيكى زوَر نالةبار دةذين , بةمةبةستى  بةشداريكردنى  

 كخراومان دةيكاتةوة . ئافرةتةكان لةو خوالنةى كة ريَ
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بةرةنطاربوونةوةى توند و تيذى  ثروَذةى 2563-62-76 تا 2563-6-2  ريَكةوتى-3
لةسةر بنةماى رةطةز بوَ ئافرةتان و كضانى ئاوارة لة ناحيةى عنكاوة و شاويَس جيَبةجيَكرا 

 .Qandil  وريَكخراوى UNFPAيةهاوكارى ريَكخراوى 

بريتيية لة كردنةوةى خوىل هوَشيارى بوَ ئافرةتانى ئاوارة لة ناحيةى عنكاوة و  ثروَذةكة
وىل دوورمان و خوىل خناحيةى شاويس , وة كردنةوةى خوىل راهيَنان بوَ ئافرةتانى ئاوارة ) 

سةرتاشني و جوانكارى ( و ضارةسةرى دةروونى و كوَمةاليةتى بوَ ئافرةتانى ئاوارة و 
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خوَمان , هةر خوليَك ثيَنج روَذ دةخايةنيَت و مانطى دوو خول جيبةجيَكرا ئافرةتانى كومةلطاى 
ئافرةت  005خول لة هةردوو سةنتةرى ريَكخراومان ذمارةى سوودمةندان  22وة كة دةكاتة 

بوو لة هةردوو خوىل ) دوورمان و جوانكارى ( , وة سةبارةت بة سيمينار كة مانطانة دوو 
ئافرةت بوو وة بابةتى سيمينار تايبةت  6206سوودمةندان  سيمينار ئةجنامدةدرا ذمارةى 

 بوو بة هاوسةرطريى ناكام و توند و تيذى بة طشتى .  

مانط. 62ماوةى ثروَذة :   

 ثروَذةكة بة ضوار قوناغ جيبةجيَكرا بةم شيَوةية : 

2563-7-76تا   2563-6-2 لةريَكةوتى-6  

.2563-1-75  تا  2563-1-6لةريَكةوتى -2  

.2563-9-75 تا   2563-3-6 كةوتىلةريَ-7  

 

توعية النساء النازحات في ناحية عنكاوة و ناحية شاويس و فتح دورات تدربية المشروع 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 00الى  10ية يشارك فيها و االجتماعية للنازحات , كل دورة تدريب

 550عدد المستفيدات  ايام  عشرة  دورة لمدة كل  كل مركزل دورة تدريبية  11في كال المركزين مايعادل  

توعية في  تيندور كل شهرمستفيدة في دورة الصالون و الخياطة , اما دورة التوعية فهي كانت في 
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عن مناهضة العنف ضد النساء و الزواج نازحة  موضوع دورات التوعية  2152فيدات عدد المستالشهر 

 المبكر و التحرش الجنسي و غيرها من المواضيع. 

شهر. 21مدة المشروع:   

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

.1027-4-2الى  1027-2-1من تاريخ -2  

.1027-7-2الى  1027-4-2من تاريخ -1  

.1027-20-2الى  1027-7-2من تاريخ -0  

 .1027-21-02الى  1027-20-2من تاريخ -4
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دةربارةى  ريَذةى    ARAB 24 ضاوثيَكةوتن لةطةل ئاذانسى  2563-2-25  ريَكةوتى -8
 .خةتةنةكردنى كضان لة  كوردستان
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ردانى كردنى ستاف و بةشداربووانى خوىل ئنطليزى بوَ ضياى ةس  2563-2-26 ريَكةوتى -9
  كوَرك.  



 
 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  

 

    

)عدنان بةريَز  انى بوَ ئاشتى (نتةرى جيهة) سسةردانى سةروَكى  2563-2-28  ريَكةوتى-65

بوَ ريَكخراومان بةمةبةستى  هةماهةنطى و هاوكارى لة نيَوان  ريَكخراومان وسةنتةرى   حممد(
 جيهانى بوَ ئاشتى لة كوردستان .
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بةشداربوو لة بةرنامةى )تةساوى(   (78) نطى دةرضوون بوَةئاه  2563-7-8  ريَكةوتى -66

مةسيحى –كاكةيي  -يةزيدى–توركمان ) ردنى زمانى ئنطليزى بوَ ثيَكهاتةكانى خوىل فريك لة

 .  سةر ية وةزارةتى دةرةوةى ئةمريكا (FHI 360) عةرةب ( بة هاوكارى ريَكخراوى–
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بةشداربووى بةرنامةى  )تةساوى (    (78)ئاهةنطى دةرضوون بوَ  2563-7-9   ريَكةوتى -62

 -مسيحي–كاكةيى  –يزيدي  –كمان تور) ثيَكهاتةكان  خوىل فريكردنى زمانى ئنطليزى  بوَ 

  سةر ية وةزارةتى دةرةوةى ئةمريكا. ( FHI 360) بة هاوكارى  ريَكخراوى عرب ( 
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 (    PAO)وة بة هاوكارى لةطةل ريَكخراوى فرياكةوتنى ميللى    2563-7-9  ريَكةوتى -67

سيميناريَك  بةبوَنةى روَذى جيهانى ئافرةتان  بوَ بةشيَك  لة ريَكخراوةكانى كوَمةىل مةدةنى  

 .ئةندامى دةستةى كارطيَرى ريَكخراومان ( كوردستان رسول) لةاليةن خاتوو 



 
 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  

 

    

وَ ريَكخراومان ب World Child سةردانى كردنى ريَكخراوى  2563-7-62 ريَكةوتى  -61

 .  ةمةبةستى هاوكارى هةماهةنطى لةنيَوان هةردوو ريَكخراو. ب
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بةشداربوو لة بةرنامةى    (18) ئاهةنطى دةرضوون بوَ  2563-7-61  ريَكةوتى -60

) ليزى و كومثيوتر  بوَ ئافرةتانى ثيَكهاتةكان )تةساوى( يوَ ضوار مانط بوَ فريكردنى زمانى ئةط

سةر ( FHI 360)بةهاوكارى ريَكخراوى  عرب (  -مسيحي–كاكةيى  –يزيدي  –ركمان وت

 .يةوةزارةتى دةرةوةى ئةمريكا
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بةشدارى كردنى بةريَوةبةرى ريَكخراومان  لة    2563- 7//75-29- 28  ريَكةوتى -61

ة ثروَطرامى  ل  GIZ مى  لة ووالتى لوبنان  لةطةل ريَكخراوى ئةملانى كونفرانسى هةريَ

طروثى   توركيا(  –ئوردن  -لوبنان–ووالت ) كوردستان  1)قودرة(  لةسةر ئاستى 

كوردستان ثيَكهاتبوو لة  ريَكخراوةكانى  كوَمةىل مةدةنى  و وةزارةتى ثالندانان و وةزارةتى 

 .( NRC-DRC IRD) اوةكانى نيَو دةولةتىكاروبارى كوَمةاليةتى  و ريَكخر
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خيَزانى    (15) كةل و ثةىل خاويَنكردنةوة  بةسةردابةشكردنى   2563- 1- 0  ريَكةوتى -63
ةنكاوة بة هاوكارى ريَكخراوى ئةملةسةلة و ريَكخراوى عيزيدى لة هيكةىل تةواو نةكراو  لة 

UNFPA-QANDIL . 

    

ةتان و كضانى (  بوَ ئافر26خوىل فيَربوونى  سةرتاشايني بوَ )  2563- 0- 3  ريَكةوتى -68
-UNFPAيزيدى لة هةيكةىل تةواو نةكراوى  لةناحيةى عةنكاوة  بة هاوكارى ريَكخراوى 

QANDIL . 
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ئافرةتانى ئاوارة و ثةنابةر  و ( 21) فيَربوونى دوورمان بوَخوىل   2563- 0- 8  ريَكةوتى -69

-UNFPA  خوَيي لة سةنتةرى ريَكخراومان لة ناحيةى ئاويَس بة هاوكارى ريَكخراوى

QANDIL . 
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 زيارة )اليف الياس ( بعد اجراء عملية  كبرى في القلب ,  2563- 0- 9  بتاريخ -25

كملة في عنكاوة كانت مم في بناية غير ه( سنة  يزيدية من سنجار بعد زيارتنا ل21) اليف ( عمرها )

ة في القلب و تحتاج الى عملية جراحية في اسرع وقت نظرا لحالتها الصحية الصعبة و هم حتعاني في فت

, قمنا بالتنسيق مع مكتب رئيس الوزراء ) نيجرفان عائلة نازحة يعيشون في وضع مادي سيء جدا 

دفع كافة تكاليف نيجرفان بارزاني وقد تم مكتب رئيس الوزراء  بارزاني ( الجراء العملية على حساب 

في   نيبي الماالعملية من فبل مكتب السيد نيجرفان بارزاني , و العملية تم اجراءها من فبل كادر ط

   CMCمستشفى 
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بةشداربووى بةرنامةى )تةساوى( كة  (11) نطى دةرضوون بوَةئاه 2563-0-66 كةوتىريَ -21

ضوار مانطى خاياند  بوَ فيَركردنى زمانى ئنطليزى و كوَمثيوتر بوَ ئافرةتان و كضانى 

 عةرةب(  بة هاوكارى ريَكخراوى–كاكةيى  –ى حمةسي -يةزيدي–توركمان )  ثيَكهاتةكان 

(FHI 360)  رةتى دىرةوةى ئةمريكاسةر بة وةزا . 
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لة  ريكردنى دوو ئةندامى ريَكخراومان بةشدا  2017-5-16  تا  2017-5-44 ريَكةوتى  -21

 . FHI360 روَذة ( لةطةل ريَكخراوىثخوىل ) ضوَنيةتى نووسينى 

    

كردنةوةى خوىل يةكةم لة ثروَذةى )تةساوى( بوَ ئافرةتانى   2563- 1-1  ريَكةوتى  -22

عةرةب(  بوَ فريبوونى زمانى ئنطليزى  –مةسيحى –كاكةيى –توركمان –ثيَكهاتةكان ) يزيدى 

ى سةر بة وةزارةتى و كومثيوتر لةسةنتةرى ريَخراومان لة عةنكاوة  بة هلوكارى ريَكخراو

.FHI 360   ئةمريكاةوةى ردة 

. 
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دية و من مشروع التساوي لالقليات )اليزي الثانية  افتتاح الدورة  2563- 1-3 بتاريخ  - 27  

 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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   بوَ ئاوارةكانى مسيحى ( 21) خوىل فيَربوونى سةرتاشني بوَ  2563- 0- 3 ريكةوتى -20

بة هاوكارى ريَكخراوى روَذ  65سةنتةرى ريَكخراومان لة عةنكاوة بوَ ماوةى   

 . QANDIL -UNFPA 

  

من مشروع التساوي لالقليات )اليزيدية و  لثةالثا افتتاح الدورة  2563- 1-67 بتاريخ  - 21  

 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  2563- 1-60 بتاريخ  - 20  

 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     20افتتاح دورة لتعليم اللغة االنكليزية   ل  -21

وهم من فئات مختلفة  نازحين من قرقوش و برطلة  و المجتمع المحلي و اعمار المشاركات متفاوتة من 
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  -65من تاريخ  اشهر   7سنة  في مركز منظمتنا في عنكاوة  في  لمدة   69سنة  الى عمر  67 عمر

 . UNFPA-QANDIL بتمويل من منظمة    2563- 9-75الى   3-2563   

 

 

 

 

من طالبات المرحلة المتوسطة   21اح دورة لتعليم اللغة االنكليزية   ل افتت 2563- 3- 0  بتاريخ -23

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    25سنة  الى عمر  67من عمر 

.UNFPA-QANDIL   بتمويل من منظمة  2563- 9-75 الى   2563
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على مناهضة مشاركة في دورة تدريب الخبراء   2563-3-61الى   2563- 3- 62  بتاريخ -23

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

سوزان عارف و رمزية زانا ( –و من كوردستان   
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المهني لقادة منظمات   مشاركة في دورة تدريب  2563-3-23الى   2563- 3- 21  اريخبت -28 

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

 المسجونين مع منظمة هارتالند ئالينس . 

  

  

تعليم اللغة ( مشاركة في برنامج )التساوي(  دورة 03حفل تخرج  ل ) 2563-3-75  بتاريخ -29

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

تابعة لوزارة الخارجية االمريكيةال  FHI 360 
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تعليم اللغة ( مشاركة في برنامج )التساوي(  دورة 03حفل تخرج  ل ) 2563-3-76  بتاريخ -75

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

تابعة لوزارة الخارجية االمريكيةال  FHI 360 

 

UPR كتابة تقرير الشامل  في دورة تدريب مشاركة 2563-8-63الى  2563- 8- 67 بتاريخ -76

NPA- PAO-UNAMI   مع منظمة 
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من منظمتنا في دورة ) المراقبة و  عضوينمشاركة   2017-8-22  الى  2017-8-25  بتاريخ -72

 . FHI360التقيم( مع منظمة 
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 عائلة نازحة من االنبار في مركز منظمتنا في 75 توزيع مساعدات على 2563- 8- 75 يخبتار -77

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

 

 

 

    CV 71- مشاركة من االقليات عن كيفية كتابة 10دورة تدريبية ل  2563- 9- 61 بتاريخ  

.اثناء التقديم للعمل ة و كيفية اجراء المقابل  
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منظمات مع  بيروت  في في دورة تدريب اركةمش 2563-9-27الى  2563- 9- 26 بتاريخ -70

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

ناشطات من المنظمات المجتمع المدني .التي  10شارك في الورشة  المنظمات حول اتفاقية سيداو( ، و

وع بناء قدرات المجتمع المدني في العراق في مجال حقوق ظمها جمعية االمل العراقية، ضمن مشرن

 .االنسان، الذي ينفذ بالشراكة مع منظمة هيفوس الهولندية
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 و طالب من طالبات 21ل تعليم اللغة االنكليزية  دورة حفل تخرج   2563- 9- 21  بتاريخ -71

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

.UNFPA-QANDIL بتمويل من منظمة 2563- 9-21 الى   2563   

 

 

ت المرحلة من طالبا  21دورة تعليم اللغة االنكليزية   ل  حفل تخرج   2563- 9- 21  بتاريخ -73

في مركز منظمتنا في وهم من فئات مختلفة  نازحين و الجئيين و المجتمع المحلي  المتوسطة و االعدادية 

ل من منظمةبتموي 2563- 9-21 الى  .2563 -3-9  من تاريخ اشهر   7بعد شاويس   

UNFPA-QANDIL 
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سةردانى تيمى ريَكخراومان  بوَ خيَزانى ئاوارةكان لة كةمثى   2563-65-1   ريَكةوتى -78
يداويستيةكان و كردنةوةى خول بوَ ئافرةتان و ثيَشكةشكردنى هةرشةم  بةمةبةستى زانينى ث

  ريَكخراومان بوَ ئافرةتان.خزمةتطوزاريي 
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خوىل   بةشداربووى بةرنامةى )تةساوى(  (71)  كوَتا ئاهةنط بوَ  2563-65-0 ريَكةوتى-79
      –بوَ ئافرةتان و كضانى ثيَكهاتةكانى  ) يةزيدى  ثيَشكةوتووى  فيَربوونى زمانى ئنطليزى 

   . FHI 360 عةرةب( بة هاوكارى ريَكخراوى –مةسيحى  –توركمان  -كاكةيي   
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ئافرةتى ئاوارة و  (  21)حوىل فيَربوونى  دوورمان  بوَ   2563- 65- 66  ريَكةوتى -15

روَلةسةنرتى ريَكخراومان لة ناحيةى شاويَس بة هاوكارى  65بوَ ماوةى ثةنابةرو  خوَيى 

 .UNFPA -QANDIL  ريَكخراوى 

 

 

لة  بوَ ئافرةتانى ئاوارة (  75) خوىل فيَركردنى دوورمان بوَ  2563- 65- 69  ريَكةوتى -16
  روَذ بة هاوكارى ريَكخراوى  65بوَ ماوةى  لة ناحيةى عةنكاوة  كةمثى هةرشةم

.QANDIL -UNFPA  
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  لة ئةندامانى ريَكخراومان   1بةشدارى   2563-65-23  تا  2563- 65- 20  ريَكةوتى -12
بةبةشدارى ريَكخراوة  )تةساوى(   لة بةرنامةى   FHI 360 ايى ريَكخراوى  لة كونفرانسى كوَت  

.G SIO-WALA-NEW-AMEN- DAD-ODR هاوبةشةكان     
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اليةتى لة قوتابيانى بةشى كارى كوَمة  05سيمينار بوَ  2563 – 66- 61   ريَكةوتى-17
دةربارةى  مافى بةندكراوان و راطرياوان  لة  )حاكم بشدار جميد (زانكوَى صالح الدين لةاليةن 

نةروجيى و توَرى دادثةروةرى بوَ   NPA    ثةميان نامة دوليةكان  بة هةماهةنطى ريَكخراوى 

.بوَ بةندييةكان   
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طةياندن  زانكوَى راةشىبقوتابيانى    05سيمينار بوَ  2563 – 66- 68   ريَكةوتى -11
حاكم )  بةريَزمافى بةندكراوان و راطرياوان  لة ثةميان نامة دوليةكان  لةاليةن صالح دةربارةى 

نةروجيى و توَرى دادثةروةرى بوَ بةنديةكان.  NPA ( بة هةماهةنطى ريَكخراوىجميد بةشدار    
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دةرونزانى  زانكوَى  قوتابيانى  بةشى   30سيمينار بوَ  2563 - 66- 60    كةوتىريَ-10
. صالح الدين فةرةنسى دةربارةى  مافى بةندكراوان و راطرياوان  لة ثةميان نامة دوليةكان     

نةروجيى و توَرى   NPA   لةاليةن خاتوو ) تاظطة عمر رةشيد ( بة هةماهةنطى ريَكخراوى 

. بةندييةكاندادثةروةرى بوَ   
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لةاليةن كونسوىل هوَلةندى لة هةوليَر و ريَكخراوى ئةلةند    2563-66-61 ريَكةوتى-10  

خةالت كرام وةكو ضاالكوانيَك لة بوارى بةرةنطاربوونةوةى خةتةنةكردنى ميَينة لة كوردستان 

ة ضاالكوانانى مافى ئافرةتان ىل هةريَمى كوردستان. لةطةل كوَمةليَك ل  
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ئافرةتى ئاوارةو ثةنابةر  (  20) خوىل  فيَربوونى دوورمان بوَ 2563- 66- 68  رًيكةوتى -11

روَذ  بة هاوكارى ريَكخراوى  65لةسةنتةرى ريَكخراومان لة ناحيةى شاويَس بوَ ماوةى  و خوَيى

.UNFPA  

 

زانكوَى  قوتابيانى كض و كور  بةشى ياسا   38سيمينار بوَ  2563 - 66- 69   ريكةوتى  -13
مافى بةندكراوان و راطرياوان  لة ثةميان نامة دوليةكان  لةاليةن  ى دةربارةى لوبنانى فةرةنس

نةروجيى توَرى دادثةروةرى   NPA خاتوو ) تاظطة عمر رةشيد ( بة هةماهةنطى ريَكخراوى   

   .بوَ بةندييةكان 
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ى كض و كور  بةشى ياسا قوتابيانى   35 سيمينار بو 2563 - 66- 22   ريَكةوتى -18
نامة دوليةكان  لةاليةن ندكراوان و راطرياوان  لة ثةمياندةربارةى  مافى بة الدين زانكوَى صالح

بة  بةرثرسى بةشى ياسا لةبةريوبةرايةتى طشتى  ضاكسازى  (  رمزي كريم عبداهلل) بةريَز
ةروجيى و توَرى دادثةروةرى بوَ بةندييةكان. ن  NPA هةماهةنطى ريَكخراوى     
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بوَ ئافرةتانى ئاوارة  ( 20)شني بوَ تاربوونى  سةرخوىل فيَ  2563- 66- 27   ريَكةوتى -19
.QANDIL-.UNFPA   بة هاوكارى ريَكخراوىروَذ  65بوَ ماوةى ة كةمثى هةرشةم ل     
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اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المراَة قامت  منظمتنا في المركزين عنكاوة و  21مناسبة  ب -05

 زحات انال الفتيات من النساء و 51بالنشاطات التالية فتح دورتين للحالقة في مجمع هرشم ل  شاويس 

ياطة للنساء , و في مركز منظمتنا في شاويس تم فتح دورتين للخايام  نظري و عملي 20مدة كل دورة 

نساء و فتيات مدة كل دورة   52النازحات و االجئات و المجتمع المحلي في مركز منظمتنا في شاويس ل 

ايام نظري و عملي . و تم القاء مجاضرات في المدارس االعدادية للبنات و البنين  في كال الناحيتين  20

 لسيمناراتفي ابالنسبة لعدد المشاركين  , امامن اولياء الطالب من كال الجنسين  241عدد المستفيدين 

, و النشاطات  في ناحية شاويس   047في ناحية عنكاوة و  111من النساء و الفتيات   2001كانت 

  كانت كالتالي :

الى  1027-22-21 من النساء و الفتيات النازحات في مجمع هرشم بتاريخ  00فتح دورة الحالقة ل  -52

00-22-1027  
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شةم  ريَكةوتى ئافرةت و كضى ئاوارة لة كةمثى هةر  26كردنةوةى خوىل سةرتاشني بوَ  -02  

. .روَذ 65بوَ ماوةى  2563-62-61  تا   7-62-2563  
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سيمينار دةربارةى روَذى جيهانى  بةرةنطاربوونةوةى  توند و تيذى دذى   1سازدانى   -07
.ئافرةتان و كضانى ئاوارة   02 ئافرةنتان  لة كةمثى هةرشةم بوَ   
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لة كةمثى هةرشةم  بةمةبةستى   خيَزانى ئاوارة 21كخراومان بوَ  مى ريَسةردانى  تي -01
و بةشدارى كردنى ئافرةتان لة خولةكانى ريَكخراو.  ضاالكيةكانى  ريَكخراومانناساندنى   
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روَذى جيهانى  61لة قوتابيانى دواناوةندى عةنكاوةى كضان بة بوَنةى    86سيمينار بوَ  -00
هاوسةرطريى ناكام . ةى  توند و تيذى دذى ئافرةتان وبونةوبةرةنطار  
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سيمينار   -01 
روَذى جيهانى  61لة  قوتابيانى  دواناوةندى فينوَسى  كضان  بة بوَنةى   83بوَ 

.بةرةنطاربوونةوةى توند و تيذى دذى ئافرةتان  
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بة بوَنةى ناحيةى شاويَس ىل كضان لة قوتابيانى دواناوةندى شةثوَلة   71سيمينار بوَ  -03

روَذى جيهانى بةرةنطاربوونةوةى توند و تيذى دذى ئافرةتان و هاوسةرطريى ناكام . 61  
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لةسةنتةرى   خوَييئافرةتى ئاوارةو ثةنابةر و كوَمةىل  21كردنةوةى خوىل دوورمان  بوَ  -08
-66-75 تا  2563-66-69 روَذ  لة ريَكةوتى 65ماوةى ريَكخراومان لة ناحيةى شاويَس بوَ 

2563.  

 

لة دايك و باوكانى قوتابيان لة دواناوةندى شةثوَىل كضان لة ناحيةى  12سيمينار بوَ -09
روَذى جيهانى بةرةنطاربوونةوةى  توند و تيذى دذى ئافرةتان  و  61شاويَس دةربارةى  
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         هاوسةرطريى ناكام. 

 

 61دايك و باوكى قوتابيان لة دواناوةندى عةنكاوةى كضان بةبوَنةى  655نار بوَ سيمي– 15
 روَذى جبهانى بةرةنطاربوونةوةى توند و تيذى  دذى ئافرةتان  و هاوسةرطريى ناكام. 
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ى و كوَمةىل خوَيي لة سةنتةر ارةو و ثةنابةرئافرةتى ئاو  20كردنةوةى خوىل دوورمان بوَ -16

. 2563-62-61  تا 2563-62-7لة ريَكةوتى ريَكخراومان لة ناحيةى شاويَس   
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