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 زانيارى طشتى :

يةتى طشتى ئةجنومةنى ر ا رَيكخراو مَولةتى ياسايي وةرطرتوة بة ثَى فةرمانى ئةميند
وة مَولةتى ياسايي  .2562-0-9ة رَيكةوتى ل  6530701وةزيران لة بغداد بة ذمارةى 

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

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

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

 طاى جَيبةجَيكردنى بةرنامة و ثرَوذة كان.بنيادنانى كَومةلطاى مةدةنى , لة رَي

 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 عرياق.تَورى دادثةروةرى بَو زيندانيان لةس -1

 تَورى نا بَو توندو تيذى لة كوردستان.-0

   ثاالتفَورمى نا بَو شَيواندنى كَوئةندامى زاوزَى مَيينة.-1

 ..UPR منسقى هةولَير بَو طروثى-3

 ئةندام لة تَورى بةرةنطاربوونةوةى بازرطانى كردن بة مرَوف.-8

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

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

 ئةندام لة تَورى هَوشيارى هةلبذاردن لة ثارَيزطاى هةولَير.-66

 لةسةر ئاسيت عرياق.  6720ئةندام  لة طروثي تَوبةندي برياري -62

 مرَوظ لة سةر ئاستى عرياق. ئةندام لة تَورى ثاريزطارانى مايف-62
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 2019طرنكرتين ضاالكيةكانى رَيكخراو لةساَلى 
   خةتةنة كردنى مَيينة كَوبونةوةى لَيذنةى باَلاى نةهَيشتنى   2569-6-60  رَيكةوتى--6
(FGM )  ولة هةرَيمى كوردستان  بة هاوكارى ئةجنومةنى باَلاى كاروبارى خامنان 

           .UNFPAرَيكخراوى 

     

تَور  لة كَوبونةوةى كَومةلَيك  بةشداريكردن 2569 -6-22 تا   2569-6-25  ىترَيكةو-2 
تَورى هاوبةشي ئافرةتان و دامةزراندني ضاالكوانى بوارى مةدةنى لةسةر ئاستى عرياق و 

هةماهةنطى  كردن لةطةل ثةرلةمانى عرياق  بَو   لةسةر ئاستى عرياق  بةمةبةستى 
كارى رًيكحراوى ئاسودة و رَيكخراوى هارتالند كَيشةكانى ئافرةتان  بة هاوضارةسةركردنى 

  ئاالينس .
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لة ئَوفيسي رَيكخراومان لة عةنكاوة  كَوبونةوةمان لةطةل   4112-1-42  ىترَيكةو-3
ئةجنامدا  بَو ئامادةكارى          تيمي  (ICMP) ةرو َيسكَومسيونى نَيودةولةتى ب 

  ان شوَينكراو

دةستثَيكردنى  ثرَوذةيةك  بَو ثةنابةرانى سورى لة كوردستان .  ثرَوذةكة لة دةستثَيكدا  
بريتية لة  ئةجنامدانى ضةندين سيمينار و كَوبونةوة  بَوثةنابةران و ناساندنى  كارو 

براو  بَو خَيزان و كةس و كاري بَيسةر و شَوينان  وةيان ثرَوذةكانى كَوميتةى ناو
 ون لة كاتى شةر و ثَيكدادانة ضةكداريةكانى  ناو سوريا دةستطريكرا
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 كومثيوتةر خوىل فَيركردنىكردنةوةى    2569-6-23  تا  2569-6-63  ىترَيكةو-1
. مسيحي سورى لة ئَوفيسي رَيكخراومان لة عةنكاوة  ئافرةت و كضى   25 بَو  

     

مندال لة   255منداالن بةسةر  دابةش كردني ديارى   2569-2-1  ىترَيكةو --0
 Bring hope . باخضةى  منداالنى سةرمةيدان  لةشقالوة  بة هاوكارى رَيكخراوى  
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  26بَو   عةنكاوة  سيمينار  لة رَيكخراومان   لةئَوفيسي  4112-2-14  رَيكةوتى --1
بَيسةر و   نَيودةولةتى  كَومسيونىوى  ثةنابةرى سوري  لةطةَل  تيمي  و ثيا  ئافرةت

 شَوينكراوان

كَوبونةوة  بَو ثةنابةران و ناساندنى كار و ثرَوذةكانى كَوميتةى ناوبراو بةو   (ICMP)  

خَيزانانةى كة كةس و كاريان  بَيسةر و شَوينن وة يان دةستطريكراون  لة كاتى شةر و 
  ثَيكدادانة ضةكداريةكانى ناو سوريا .
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  26ئَوفيسي  رَيكخراومان  لة  عةنكاوة  سيمينار  بَو لة  4112-2- 20 رَيكةوتى --3
ئافرةت  و ثياوى  ثةنابةرى سوري  لةطةَل  تيمي  كَومسيونى  نَيودةولةتى  بَيسةر و 

 شَوينكراوان

كَوبونةوة  بَو ثةنابةران و ناساندنى كار و ثرَوذةكانى كَوميتةى ناوبراو بةو   (ICMP)  

سةر و شَوينن وة يان دةستطريكراون  لة كاتى شةر و خَيزانانةى كة كةس و كاريان  بَي
  ثَيكدادانة ضةكداريةكانى ناو سوريا .
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تةواو بوونى كارةكانى ضاالكى تايبةت  بة نووسينى   2569- 7- 9و  8  رَيكةوتى --8
بةبةشدارىبَو ثانوراماى خوىل طشتطري     راثَورتى    Parallel report -UPR 

   تةريب

 -نةجةف   -بةغداد   -كةركوك  -هةلةجبة  -دهَوك  -سلَيمانى  -هةولَير  )خراوةكانىرَيك
    ( صالح الدين  -زيقار   -بابل  -ميسان 

وانةكانيش لةاليةنجَيبةجَيكراوة     NPA   نةروجيى ئةم ضاالكيانة لةاليةن رَيكخراوى 

ثَيشكةش كراوة : ئةم بةرَيزانة    

نى مرَوف لة يونامى .ئرييك لة نوسينطةى مافةكا-6  
مسيونى باالى مافةكانى مرَوف لة عرياق. 2  

شوان صابر  لة تَورى دادثةروةرى بَو بةندييةكان.-7  
زةيتَو سيانى راهَينةرى نَيودةولةتى لة بوارى مافةكانى مرَوف-1  



 
 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  

 

     

Rachel Wareham َوبونةوةى تايبةت  لةطةل خاتوو ك  2569-7-67 رَيكةوتى --9  

. رى كردن  دةربارةى رةوشى ئافرةتان لة كوردستانراوَيذكا  
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لةطةل ئةندامى  بةشدارى كردن   2569-7-69   تا  2569-7-68  رَيكةوتى -65
ريوز حممد ئةمني   وةكو ضاالكوانى بوارى ئافرةت  لة كَوبونةوةى ف     رَيكخراومان 

1325     تايبةت   بة  رى  نوسينةوةى  راسثاردةكانى  بريا   

ارى ئافرةت  لةسةر ئاستى عرياق  بة هاوكارى وبةبةشدارى كَومةلَيك لة شارةزايانى ب
WOMEN S INTERNATIONSL LEGUES FOR PEACE & FREEDOM                

  ورَيكخراوى  [ ] gspa و سفارةى بةريتانيا و رَيكخراوى  ئاسودة . 
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ةطةل خاتوو ثاميَلا بةرثرسي هةَلسةنطاندن و كَوبونةوة ل 2569-7-21  رَيكةوتى -66  

ICMP لة رَيكخراوى  كَومسيونى  نَيودةولةتى  بَيسةر و شَوينكراوان بةدواداضون    

. بةمةبةستى ئةجنامدانى ثرَوذةى هاوبةش   

 

منداَلى  255 دابةش كردنى ديارى بةسةر 2569-7-69رَيكةوتى   -62
  ئاوارةبةهاوكارى

. Bring hope    اوىرَيكخر 
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لةئَوفيسي  رَيكخراومان  لة  عةنكاوة  سيمينار  بَو   2569-7-67رَيكةوتى   لة - 67
ئافرةت  و ثياوى  ثةنابةرى سوري  لةطةَل  تيمي  كَومسيونى  نَيودةولةتى  بَيسةر    61

شَوينكراوان  (ICMP) كَوبونةوة  بَو ثةنابةران و ناساندنى كار و ثرَوذةكانى   و   

ميتةى ناوبراو بةو خَيزانانةى كة كةس و كاريان  بَيسةر و شَوينن وة يان كَو    

- دةستطريكراون  لة كاتى شةر و ثَيكدادانة ضةكداريةكانى ناو سوريا .  
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كَوبونةوة لةطةل رَيكخراوى تواناسازى ئافرةتان و   2569-7-76رَيكةوتى   لة  -61
 مجعيةى

(ة المبادرة النسوية االورومتوسطي   ( EFI    ئافرةتانى بغداد بة هاوبةشي لةطةل 

يةكيةتى ئةوروثى بةمةبةستى ئةجنامدانى ثرَوذةى هاوبةش .    EU وة رَيكخراوى    

لةبةرنامةى ) مدد(  لة ضوارضَيوةى  ثرَوذةى طةيشنت  بة ثاراسنت و بةشداري ثَيكردنى  
.ئافرةتان  ئاوارة و ثةنابةر و كَومةىل خَويي  

   

   69لةئَوفيسي  رَيكخراومان  لة  عةنكاوة  سيمينار  بَو   2569-1-7ةوتى  رَيك -60
ئافرةت  و ثياوى  ثةنابةرى سوري  لةطةَل  تيمي  كَومسيونى  نَيودةولةتى  بَيسةر و 

 شَوينكراوان

كَوبونةوة  بَو ثةنابةران و ناساندنى كار و ثرَوذةكانى كَوميتةى ناوبراو بةو   (ICMP)  
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كة كةس و كاريان  بَيسةر و شَوينن وة يان دةستطريكراون  لة كاتى شةر و خَيزانانةى 
   ثَيكدادانة ضةكداريةكانى ناو سوريا .

    

   

بةشدارى كردن لةبةرنامةى دةروون و دياردة  لة         2569-1-8رَيكةوتى   لة  -61   

سةبارةت بة دياردةى زيادبوونى رَيذةى ئافرةتان   (K24 )  كوردستانكةناَلى    
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كة سةردانى شَيخ و جادوكةران دةكةن وة كاريطةرى لةسةر خَيزان و كَومةلطا وةكو  
.ضاالكوانَيكى بوارى ئافرةتان ميوانى بةرنامةكة بووم        

       

مندال لة  655دابةش كردنى  ديارى منداالن بةسةر   2569-1-63رَيكةوتى   لة  -63
 .Bring hope   ة هاوكارى رَيكخراوىباخضةى منداالن لة عةنكاوة ب

 

    

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2570821609612284&set=pcb.2570822426278869&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCOnmQjzC9xaloNmy4m4QmmBcPCCEfx2rJPjCAlHPIwJrmNXdJ5ufw7X6kEgzThrUNjMK3sv7j_tHgN
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2570821609612284&set=pcb.2570822426278869&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCOnmQjzC9xaloNmy4m4QmmBcPCCEfx2rJPjCAlHPIwJrmNXdJ5ufw7X6kEgzThrUNjMK3sv7j_tHgN
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2570821609612284&set=pcb.2570822426278869&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCOnmQjzC9xaloNmy4m4QmmBcPCCEfx2rJPjCAlHPIwJrmNXdJ5ufw7X6kEgzThrUNjMK3sv7j_tHgN
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 ثرَوذةى  جَيبةجَيكردنى 2569-8-76 تا  2569- 1-26وتى  رَيكة لة  -68
طةز بَو ئافرةتان و كضانى ئاوارة و بةرةنطاربوونةوةى توند و تيذى لةسةر بنةماى رة

رَيكخراوى تواناسازى ئافرةتان و  بةهاوكارى  لة ناحيةى عنكاوةكَومةىل خَويي  ثةنابةر و
ئافرةتانى بغداد  مجعيةى وة رَيكخراوى(  وية االورومتوسطيةالمبادرة النس)      EFI   بة

رَيكخراوى هاوبةشي لةطةل  

  EU لةبةرنامةى   بةمةبةستى ئةجنامدانى ثرَوذةى هاوبةش   يةكيةتى ئةوروثى  

  ى) مدد(  لة ضوارضَيوةى  ثرَوذةى طةيشنت  بة ثاراسنت و بةشداري ثَيكردنى  ئافرةتان 
.ئاوارة و ثةنابةر و كَومةىل خَويي  

و ثةنابةر و  ئاوارةو كضانى  َوذةكة بريتيية لة كردنةوةى خوىل هَوشيارى بَو ئافرةتانثر 
دوو  )لة ناحيةى عنكاوة, وة كردنةوةى خوىل راهَينان بَو ئافرةتانى ئاوارة  كَومةلي خَويي 

و  (كومثيوتر يةك خوىلو خوىل سةرتاشني و جوانكارىيةك و فريبوونى زمانى ئنطليزى  خوىل  
و ئافرةتانى كومةلطاى و ثةنابةر  رى دةروونى و كَومةاليةتى بَو ئافرةتانى ئاوارة ضارةسة

ذمارةى  , خول جيبةجَيكرا يةكو مانطى ى خاياند رَوذ دة   خَومان , هةر خولَيك
 716 وة ذمارةى سودمةندان لة خوىل هَوشيارى 652  سوودمةندان  لة خوىل راهَينان لة

 70ئافرةت و كضى ثةنابةر بوون لةطةل  251رة بوو وة ئافرةت و كضى ئاوا  651كة  
بوو. 665ذمارةى سةردانى كردنى خَيزان ثياوى ثةنابةر   25ئافرةتى كَومةىل خَويي و   
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لة ئَوفيسي رَيكخراومان لة عةنكاوة سيمينارى تايبةت  2569-0-61رَيكةوتى   لة  -69
  

بة توند و تيذى خَيزانى  بةهةماهةنطى لةطةَل بةريوةبةرايةتى بةرةنطاربونةوةى توند و 
  .تيذى خَيزانى ) نةقيب سةنطةر و حليمة خان و نقيب جَيطر (
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اوة سيمينارى تايبةت  رَيكخراومان لة عةنك ة ئَوفيسي ل 2569-0-60رَيكةوتى  لة -25
GBV 21بَو  توند و تيذى لةسةر بنةماى  ئافرةتى ثةنابةرى مسيحى سورى دةربارةى 

 رةطةز 

نةخَوشيك وة  رَينمايي كردن   IMC نةخوشي وة  بة هاوكارى رَيكخراوى تةندروستى 
 ناونيشانى ئةو نةخَوشخانانةى تايبةتن بة ئاوارة و ثةنابةران.
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منداىل كور و  255دابةش كردنى ديارى منداالن بةسةر  2569-0-25رَيكةوتى   لة  -41
  كض لة

  . Bring hope   باخضةى منداالنى طةَلاوَيذ  بة هاوكارى رَيكخراوى 

   

لة ئَوفيسي رَيكخراومان لة عةنكاوة  كَوبونةوة لةطةَل   2569-0-26  رَيكةوتى لة  -22
SEED  هاوبةشي بةمةبةستى هةماهةنطى و كارى     لة رَيكخراوى   Ann   خاتوو 

 هةردوو رَيكخراو .
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منداَلى كور و كض 655دابةش كردنى ديارى بةسةر   2569-0-22 رَيكةوتى لة  -27  

.Bring hope   منداَلانى دارين بة هاوكارى رَيكخراوى باخضةى  

   

ة كَوبونةوة لةطةل ئةندامانى  لَيذنةى مسيحي  2569-1-65 رَيكةوتى لة  --44
سوريةكان بةمةبةستى هةماهةنطى و هاوكارى هةردووال بَو هاوكارى كردنى خَيزانة 
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مسيحية سوريةكان كة لة ناحيةى عةنكاوةن وة بةشدارى ثَيكردنيان لة خولةكانى 
  رَيكخراومان.

   

طروثى رَيكخراومان لة ثاركى سامى عبدالرمحان    2569-1-67 رَيكةوتى لة  -42
انكردنى كةم و كوريةكان و ضارةسةركردنى ئةمةش يةكيكة لة بةمةبةستى دةستنيش

USAID  ضاالكيةكانى كة  ى رَيكخراومان بة ثالثشتى  ئاذانسي ئةمريكى بَو ثةرثَيدان 
يودةولةتى ن  

لة ضوارضيوةى  ثرَوذةى  ) التكامل ( جَيبة جَي دةكات .    
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ئافرةتى ئاوارة و ثةنابةري   25سيمينار بَو  سازدانى  4112-6-11رَيكةوتى  لة  -45
فؤاد (  دةربارةى  ءمسيحى لة عةنكاوة  لةاليةن ثزيشكى تايبةت بة ئافرةتان  ) هنا

نةخَوشيةكانى ئافرةتان و ثَيشكةش كردنى ضةندين رَينمايي  ثزيشكى  بة  ئافرةتة 
 بةشداربووةكان.

     

رَوذ  7 ن بَو ماوةىبةشداريكرد 2569-1- 68  تا   4112-6-16رَيكةوتى  لة  -21
 لة خوىل 
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YOGA لةطةَل دوو راهَينةرى هندى  لة بةرنامةى      تايبةت بة وةرشى يَوطا 

 Together We Chsnge-TOT   لة كةمثى دارةشةكران لة ئَوفيسيدواتر  ,  
رَوذ راهَينانى  دوو طروث ئافرةتان و ثياوان  2بَو ماوةى  دةزطاى بارزانى بةشداريكردن   

. Bring Hope لةسةر يَوطا  سوودةكانى بة هاوكارى رَيكخراوى    

 

 بةشداربوون لة كَوبونةوةى تايبةت بة بريارى  2569-1- 21و  27رَيكةوتى   لة  -23
لةسةر ئاستى عرياق بة  6720 وةكو ئةندام لة هاوثةميانيةتى  بريارى 6720

 6720 ومةنى ئاسايشرَيكخراو لة وركشَوثى تايبةت بة بريارى ئةجن  15 بةشداربوونى
  .هارتالند ئةالينس  ساَل بة هاوكارى رَيكخراوى 0وة دانانى ثالنى سرتاتيذى بَو ماوةى 
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سيمينارى تايبةت بَو تَويذةرى بةرَيوبةرايةتى   2569-8-0رَيكةوتى   لة  -28
 20بةرةنطاربوونةوةى توند و تيذى خَيزانى دةربارةى توند و تيذى دذى ئافرةتان بَو 

 ئافرةتى ئاوارة و ثةنابةر لة ئَوفيسي رَيكخراومان لة عةنكاوة .

     

ئافرةت و   71بَو ئاهةنطى  دةرضوونى خوىل  كومثيوتر    2569-8-20  رَيكةوتى -29
رَيكخراومان لة عةنكاوة   ئَوفيسيلةى مسيحى سورى يزيدى  و ثةنابةر ى ئاوارى  كض 
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EFI بةهاوكارى ئافرةتانى بغداد  بة هاوبةشي  ى ئافرةتان و مجعيةىرَيكخراوى تواناساز 
  لةطةل

EU يةكيةتى ئةوروثى   ( وة رَيكخراوى   المبادرة النسوية االورومتوسطية        (  

لةبةرنامةى ) مدد(  لة ضوارضَيوةى  ثرَوذةى بةمةبةستى ئةجنامدانى ثرَوذةى هاوبةش   
ان  ئاوارة و ثةنابةر و كَومةىل خَوييطةيشنت  بة ثاراسنت و بةشداري ثَيكردنى  ئافرةت  

       

بةشداري كردن وةكو ئةندامى هاوثةميانيةتى جيبة  2569-8-76  رَيكةوتى -75
  5231 ئةجنومةنى ئاسايشى نةتةوة يةكطرتوةكان  جَيكارى هاوثةميانى بريارى

بةشداربووين لة كَونطرةى ئاسايش ( ,  –ئاشتى  -كة تايبةتة بة ) ئافرةت
يةكةمى ساَلانةى   ) جمعية نساء بغداد (  ئاماجنى كَونطرة دةستنيشانكردنى 
رَيطر و بةربةستةكان و طفتوطَوى راستةوخَو لةطةَل وةزارةتةكان سةبارةت بة 

, هةنطاوى ثَيويست بَو ضةسثاندنى ياساى بةرةنطاربونةوةى توند و تيذى خَيزانى
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اواكارى بوو بَو اليةنى هةروةها ئاماجنَيكى ترى كَونطرة ثيشكةش كردنى د
.  5231ثةيوةنديدار بَو جيبةجَيكردنى ثالنى كارى نشتيمانى و بريارى 

باليوزخانةى بةريتانيا للة عرياق وة ذمارةيةكى زَور لة رَيكخراوةكانى ئافرةتان و 
    كَومةلطةى مةدةنى لةكوردستان و سةر ئاستى عرياق بةشداربوون 

     

بة ئامادةبونى خاتوو ثةخشان زةنطةنة  ئةمينداري طشتى  2569- 9-7  رَيكةوتى -76
        ئةجنومةنى باَلاى كاروبارى خامنان  و ئةندامانى ئةجنومةن  و بة هاوكارى ئاذانسي  

دووةمني وركشَوثى  تايبةت بة ثالنى  كارى ئةجنومةن لة روانطةى   UN-Women  

وردستان بَو ضوار ساَلى داهاتوو هَيلة طشتيةكانى  كارنامةى  حكومةتى  هةرَيمى ك 
.  بةرَيوةضوو  
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بةشدارى كردن لة ) ملتقى تونس(    2569-65-2 تا  2569--9-75  رَيكةوتى -72
كة كَوبونةوةى كَومةلَيك لة ضاالكوانانى ئافرةت لة رَوذهةالتى ناوةراست و باكورى 

ماجنى كَوبونةوةكة  بَو ئالوطَور ئةفريقيا بةشداربووان ضاالكوانى مايف ئافرةت بوون , ئا
كردنى زانيارى و  شارةزايي و جتربة  دةربارةى  ئامراز و شَيوةكانى طَورينى هةَلس و 

كةوت لةسةر طَورانكارى داب و نةريتة كَومةاليةتية باوةكانى تايبةت بة توند وتيذى دذى 
  .ئافرةتان بة هاوكارى  رَيكخراوى ئَوكسفامى  نيودةولةتى .
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اليةن رَيكخراوى كرَوك خةَلاتى رَيزلَينام  وةكو لة 2569 -65-63  رَيكةوتى -77
ضاالكوانيك ثَى بةخشرا  لةطةَل  شةش لة كةسايةتى تر لة بوارى جيا كاريان كردبوو بَو 

 بةرذةوةندى كَومةلطا كةمان .
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تايبةت  بة تَوري بةشدارى كردن لة وركَشثي  2569 -66- 28و  23  رَيكةوتى -71  

UNDP رَيكخراوى ن(  كة لةالية اهداف التنمية المستدامةثَيرةو )  طةشةثَيدانى   

  رَيكخراوى  كَومةىل مةدةنى و كةسايةتى 05لة سلَيمانى بةرَيوةضوو بة بةشدارى   

    . لةسةر ئاستى هةرَيم 
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نةرى  رَيكخراوةكانى لةشارى هةولَير  وةك نوَي  2569 -62-66  رَيكةوتى -70
ئافرةتان و بة ياوةرى نوَينةرى  ئةجنومةنى باَلاى كاروبارى خامنان  سةردانى بةرَيز 

ثشتيوان صادق  وةزيرى ئةوقاف و كاروبارى ئاينيمان كرد . راشكاوانة هةَلوَيستى خَومان 
و   لَيذنةى  فةتوا  لة هةرَيمى كوردستان روونكردةوة سةبارةت  بة دوايني سوكايةتى

  سوكايةتيةكانى  مةال مةزهةر خوراسانى  بةرامبةر ضاالكوانانى ئافرةت لة كوردستان . 
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بةرَيوةبردنى ثةنيَل لة كَونفرانسي راطةياندنى  ثالنى  2569-62-60  رَيكةوتى -71
نةهَيشتنى  خةتةنةكردنى مَيينة  لة هةرَيمى طَورينى هةَلسوكةوت  بةمةبةستى 

و زيا  بوترس كوردستان . بة ئامادةبوونى كوَيستان حممةد وةزيرى كاروبارى كَومةاليةتى 
سةرَوكى دةستى سةربةخَويي  مافى مرَوظ  و ثةخشان زةنطةنة  ئةميندارى طشتى  

لة عرياق و نوَينةرى ئةجنومةنى باَلاى  UNFPA كاروبارى خامنان  و هيميار عبدوملوغنى  
جَيطرى    

كونسلخانة و ئاذانسةكانى نةتةوة يةكطرتوةكان   و رَيكخراوةكانى كَومةىل مةدةنى و 
نةرى وةزارةتةكان بةرَيوةضوو.نوَي . 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3049522951742145&set=pcb.3049523231742117&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBdbsnD8g_t4BFp1mvBWNn5Wy-Ctz3jRdmgGaOEmCj49B6ZvqKvxySPk9lIhCzBw3r4GlmmCvaypPJb
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3049522951742145&set=pcb.3049523231742117&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBdbsnD8g_t4BFp1mvBWNn5Wy-Ctz3jRdmgGaOEmCj49B6ZvqKvxySPk9lIhCzBw3r4GlmmCvaypPJb
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كَوبونةوةى طروثى ثالثشتى دميوكراسي لة عرياق  بة   2569-62-62  رَيكةوتى -73 
ثروذةى فراوانكردنى بةشدارى خةَلك  لة ثرَوسةى برياردان لةسةر ئاستى ثارَيزطاكان  –

ووم لة دانانى وةكو لَيذنةى ثالثشتى دميوكراسي  لةثارَيزطاى هةولَير بةشدارب     نةروجيى   

و  RID و رَيكخراوى    NPA ثالنى ثَينج ساَلةى كاركردن بة هاوكارى رَيكخراوى     

 , PAO   جمعية االمل العراقية و.  
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 ى كَومةلَيك لة ضاالكوانانى ئافرةت خَوثَيشاندان  2569-62-69  رَيكةوتى -38
خاتوو ثةخشان باَلاى كاروبارى خامنان ئةجنومةنى  لةشارى هةولَير بة ياوةرى نوَينةرى

بة مان روونكردةوة سةبارةت هةَلوَيستى خَو بَو بةردةم  ثةرلةمانى كوردستان  زةنطةنة 
دوايني سوكايةتى لَيذنةى  فةتوا  لة هةرَيمى كوردستان  و سوكايةتيةكانى  مةال مةزهةر 

كَوبونةوة لةطةَل لَيذنةى   و دواترخوراسانى  بةرامبةر ضاالكوانانى ئافرةت لة كوردستان 
داكَوكيكردن لة ماظي  ئافرةت  و لَيذنةى ئةوقاف و كارو بارى ئاينى  و لَيذنةى ماظى مرَوظ 

بةمةبةستى  راطرتنى سوكايةتى كردن بة ئافرةتان و  لة ثةرلةمانى كوردستان  
.ضاالكوانانى ئافرةت لة  كوردستان   
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امادةكارى بَو سةرى ساَلى نوَى لة ئَوفيسي ئ  2569-53-25  رَيكةوتى -39
  رَيكخراومان لة عةنكاوة لةاليةن خَوبةخشانى رَيكخراومان.
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رَيكخراو سةرَوكى   ئامادةكردنى  

 رمزية عبدالوهاب ئةمني زانا    

 


