
  ناين كورد لةناين كورد لةذذونةتةوةيي ونةتةوةيي صصنن كؤنفرانسي  كؤنفرانسي ةياندينةياندينططرارا
 2005 ئةپريل 10 -9 سوثد/ستؤكهؤمل

  "گةي مةدةينصژناين باشووري كوردستان و بنياتناين كؤمة"
 

پرؤژةي ژين كورد، بة پشتيواين و هاوكاري حكومةيت هةرمثي كوردستان و ژمارةيةك ذثكخراوي كوردي 
  .ونةتةوةيي لة ستؤكهؤصمي پايتةخيت سوثد ساز دةكاتو جيهاين، كؤنفرانسثكي دوو ذؤژةي نث

لةم كؤنفرانسةدا چ وةك قسةكةر و چ وةك ميوان ژمارةيةك لة كةسايةيت ناسراوي ذووناكبري، 
سياسةمتةدار و كةسايةيت چاالكي  بواري مايف مرؤض بة گشيت و مايف ژنان بة تايبةيت لة كورد و 

ئةم كؤنفرانسة لةچةند ذوويةكةوة .  ئينگليزي و كوردي دةبثتزماين كؤنفرانسةكة. جيهاين بةشدار دةبن
ئامانج لةم . بايةخي تايبةيت دةبثت بؤ پرسي ژناين كوردستان بة تايبةيت و پرسي كورد بة گشيت

  :كؤنفرانسة ئةوةيةكة
هةر لة سةرةتاي پرؤسةي مؤديرنيزةكردن و دميوكراتيزةكردين كؤمةصگةدا، ذؤصي گرنگي  •

ان بةرجةستة بكرثت و پرؤژةي هاوبةشيان لةگةص حكومةيت كوردستان بؤ ئافرةتاين كوردست
  .گؤذانكاري پثويست بةرةو ئاراستةي كؤمةصگةي مةدةين خبرثتة ذوو

بة نيگايةكي نوثوة و بة مةبةسيت سوودوةرگرتن، گوثزانةوة و گةألصةكردين پثشنياري  •
ةين، بؤ منوونة بةكاربردين پذبايةخ، چاو لة ئةزموونةكاين وألتاين گةشةسةندووي دنيا بك

جاذنامة و پةمياننامة نثونةتةوةييةكان سةبارةت بة مافةكاين مرؤض بة گشيت و مافةكاين ژنان 
هةروةها تيشك خستنة سةر ئةو پرؤژانةي كة لة اليةن ژناين كوردستانةوة . بة تايبةيت

  . پثشكةش كراون
ة نثوان ژناين كوردستان و جيهان دان و ستان و ئاصوگؤذثكي فيكري، ذووناكبريي و سياسي ل •

. بثتة كايةوة و پردثكي پةيوةندي لة نثوان كلتوورةكاندا لة مةذ پرسي يةكساين دروست ببثت
  .هةروةها گرثداين پرسي ژين كورد بة دنياوة كة پثويستييةكي قؤناغي گلوباليزمة

يبةت ئةكتوثل و بة پرسي كارةسايت ئةنفال بة گشيت و كثشةكاين ژناين پامشاوةي ئةنفال بة تا •
  .جيهاين بكرثت

  
بؤ ئةوةي هاوألتياين كورد لة سوثد و لة جيهان، ذثكخراوةكاين مايف مرؤض و ذثكخراوةكاين ژناين 
كورد لة سوثد و لة وألتاين تري ئةوروپا و وألتاين دنيا بتوانن ذاستةوخؤ بةشداري گفتوگؤكان بنب لةم 

 ناونووس كردبثت و نرخي هاتنةژوورةوة و خةرجةكاين  خؤيان30/3/2005كؤنفرانسةدا، پثويستة تا 
تكاية بذوانة زانياري سةبارةت بة . تريان خستبثتة سةر ئةو كؤنتؤيةي كة لة فؤرمي بةشداري دا هاتووة

 .7-6ي كؤنفرانسةكة لة الپةذي  هةروةها بةرنامة. 3نرخةكان لة الپةذي 
 
  

  لةگةص ذثزي ذثكخةران و هاوكاراين كؤنفرانس

 1

Omar
kn



 
KURDISH WOMEN’S PROJECT   
  بةثشتيواين
KURDISTAN REGIONAL GOVERNMENT   

    هاوكاريبة
(In alphabetic order) 
ERK (Equal Rights in Kurdistan)- Sweden 
Iranian-Kurdish Youth Union in Sweden 
Kurdish Human Rights Project -UK 
Kurdish Organisation for Culture and Language- Sweden 
Kurdish Women’s Radio- Sweden 
Kurdistan National Union in Sweden 
Kurdistan Women’s Progress in Sweden 
Kurdistan Women’s Union in Sweden 
LIBERATION-UK 
Support Committee for Kurdish Women- Sweden 
Swedish-Kurdish Art Organisation- Sweden 
The Tulip – Kurdish Women for Equality- Sweden 
Volunteers 
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  سويدسويد  //  ستؤكهؤلَمستؤكهؤلَم  لةلة  كوردكورد  ذناينذناين  نصونةتةوةيينصونةتةوةيي  أؤذةيأؤذةي  دوودوو  كؤنفرانسيكؤنفرانسي  لةلة  بةشداريبةشداري  فؤأميفؤأمي
دةتواين كليكي ئصرة بكةيت و ئةم فؤأمة بة شصوةيةكي ئةلةكترؤين و خصرا بنصريتدةتواين كليكي ئصرة بكةيت و ئةم فؤأمة بة شصوةيةكي ئةلةكترؤين و خصرا بنصريت

 / سويد لة 2005 ئاثريلي ي 10 و 9 أؤذاين كةلة ستؤكهؤلَم كؤنفرانسي لة بكةم بةشداري  دةمةوص
 ذوورةوةي هاتنة ترخي و دةكةم ناونووس خؤم خوارةوة لة مةبةستة ئةو بؤ .دةكرصت ساز ستؤكهؤلَم

  .نووسراوة خوارةوة لة كة كؤنتؤيةي ذمارة ئةو سةر دةخةمة انسةكةكؤنفر

 .دةخرصت  فؤرمةكة ثشتطوص  خوارةوة، كؤنتؤيةي ئةو سةر نةضوبصتة ثارةكة ئةطةر :تصبيين
 

Name - Naw  نــــــاو :

Nawnishan - Adres  ناونيشان:  

City - Wulat وآلت :  

E-mail َئيمايل :  

Phone - Telefon  تةلةفؤن:  

Organization - Nawi Rekxrawو ناوي أصكخرا:  
 

  من تةا بلييت هاتنةذورةوة بؤ يةك أؤذ دةدةم-1

 من نرخي بلييت هاتنةذورةوة بؤ هةردوو أؤذةكة دةدةم-2

. ة ذةمي نيوةأؤ ، ضاوقاوةي يةك أؤذ دةدةم من جطة لة بلييت هاتنة ذورةو-3

من جطة لة بلييت هاتنة ذورةوة ذةمي نيوةأؤ ، ضاوقاوةي دوو أؤذ دةدةم -4

 ثصويستةةكان ذةم من شوصين مانةوة بؤ يةك شةو و خواردين -5

 ثصويستة ذةمةكانمن شوصين مانةوةم بؤ دوو شةو و خواردين  -6

من و هاوأصيةكم دةمانةوص لة مانةوةدا ثصكةوة لةيةك ذووردا بني -7

. ئةويش فؤأمي خؤي ناردووةناوي هاوأصكةم كة -8

  من ثصويستم بة فيزاي سوصدة بؤ هاتن بؤ كونفرانسةكة دةتوانن هاوكارمي بكةن؟-9

  كؤي ئةو ثارانةي خستومةتة سةر كؤنتؤكة دةكاتة-10

بؤ ثةيوةندي و خؤتؤماركردن و زانياري زياتر، ئةمة ذمارةي ثؤستطريؤ و ئةدرةس و ئيمايلي 
  كؤنفرانسي ذين كورد ة كة بنووسن بؤ Postgirgتكاية لةسةر بةرطةي . كؤنفرانسة

  
                                                                                                 Postgiro: 4960788-0   

Adress: Bommersvik 
153 95 Järna/Sweden 
konfrans@kurdistannet.org  
 733012336-0046   :تةلةفؤن
 735099086 -0046  :تةلةفؤن
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  زانياري سةبارةت بة نرخةكان
  

  
  كرؤين سوثدي            

  200      بلييت هاتنة ژوورةوة بؤ يةك ذؤژي  بةشداري كؤنفرانس
  350      بلييت هاتنة ژوورةوة بؤ دوو ذؤژي  بةشداري كؤنفرانس

  150        جار  قاوة و چا لةگةص كثك2+ژةمث خواردن 
  2000    2005/ 11/4 تا 8اكةكةسي لة ئثوارةي سث شةو مانةوة لة ژوورثكي ت

  هةموو ژةمةكان+   
  1500    2005/ 11/4 تا  8سث شةو مانةوة لة ژووري دووكةسي لة ئثوارةي 

           هةموو ژةمةكان+  
  

  بؤ ئاگاداري
ئةم نرخانةي كة بؤ بةشداربووان دانراون كةمتر لة نيوةي نرخة ذاستييةكانن و بة يارمةيت 

  . تةواو دةكرثنحكومةيت كوردستان
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  نةخشةي ذث بة ئؤتؤمبيل

  

  

  
Adress: Bommersvik 153 95 Järna 

Telefon: 08-552 410 00 
Fax: 08-552 410 71  
www.bommersvik.se
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  یی ژنانی آورد وه ته پرۆگرامی آۆنفرانسی نونه
  "نی ده ی مه گه ژنانی باشووری آوردستان و بنیاتنانی آۆمه"

  2005پریلی   ئه10- 9رۆژانی 
Bommersvik kursgard/Stockholm, Sweden  

  
  رنامه به    آاتژمر

  :رۆژی پش آۆنفرانس
 وه دن و ی سویده وه ره  پشوازیكردن له میوانان آه له ده-   18:00–12:00

  جكردنیان ناونووسكردن و نیشته
   نانخواردنی ئواره-  19:30–18:00
  آترناسینی میوانان ی یه وه  آۆبوونه-   22:00–20:00

  
  9/4/2005می آۆنفرانس  آه ی یهرۆژ

   پشوازی و ناونووسكردن -  09:30–08:30
  آاری آۆنفرانس  ی ئاماده سته یاندنی پرۆگرام و وتاری ده  راگه-     09:45–09:30
 ژنكی آوردی' بات نه'یامی  ی آۆنفرانس به په وه  آردنه-  10:00–09:45

  رباز بوو نفال ده ساتی ئه آاره له
  یامی پشتگیری له آۆنفرانس  ران و په دام میته ما-  10:10–10:00
  رمی آوردستان تی هه  وتاری حكومه-  10:20–10:10
  . یامی آۆتایی آۆنفرانس  بۆ داڕشتنی په ك یه بژاردنی آۆمیته  هه-     10:30–10:20

  
  "پانۆڕامای ژیانی ژنانی آوردستان"

ی  آراوی پرۆژه ئاماده( "ژنی آوردستان بناسه"فیلمی دكۆمنتاری     10:45–10:30
 ,Kurdsatبه هاوآاری )  حیمی ن ره رهنانی چیمه ژنی آورد و ده

KTV, RojTV (   
  وه  پشووی چاوقاوه خواردنه    11:00–10:45
11:00–12:00    

  :ژیانی ژنان له باشووری آوردستان
   خزانی و   ندییه یوه دا و په گه ستاتووی ژنان له خزان و آۆمه

  - هاب  بدووه  عه مزیه بدۆ و ره آنر عه(آان  هتیی یه آۆمه
  )آوردستان

  ) آوردستان–جید  ڤیان مه(تی ئابووری و سیاسی ژنان سه ده
  ڕۆ آانی پش نیوه ته ر بابه سه  باس و لدوان له-     13:00- 12:00
  ڕۆ  پشووی نانی نیوه-     14:30- 13:00

  
نی له  ده ی مه گه و آۆمه ره نگاونان به هه نفال ژنانی ئه

  وه آانی ژر سفره خاه
نفال له باشووری آوردستان  ساتی ئه ر آاره سه وه له  لكۆینه-   15:30–14:30

  )ریتانیا  به- شۆڕش حاجی (
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 - ر  ت عومه داه عه(دا  گه راوزی آۆمه نفال و ژیان له په ژنانی ئه
  ) آوردستان

  ل نفا ساتی ئه آی زیندوو له آاره مژوویه: بات نه
  وه  پشووی چاوقاوه خواردنه-   15:45–15:30
  ڕۆ آانی پاش نیوه ته ر بابه سه  باس و لدوان له-     16:45–15:45
  ری   پرۆگرامی هونه-   17:30–16:45
  م  آه  آۆتایی رۆژی یه-             17:30

  
 10/4/2005می آۆنفرانس  رۆژی دووه

  سپكردن  ده-  09:40–09:30
  

  نی ده ی مه گه آان بۆ بنیاتنانی آۆمه  گۆڕانكارییه پویسته
واندزی وشرزاد  خانزاد ڕه(رده  روه می په  گۆڕانكاری له سیسته-       10:40–09:40

  ) آوردستان- ن  سه حه
تدا  وه زگانی ده عس له داموده واری آلتووری به ی شونه وه سینه

  )          ریتانیا  به–تاح  ڕبوار فه. د(
  وه  ووی چاوقاوه خواردنه پش-  11:00–10:40
نا  ره(تی  یه یاندن له گۆڕانكاری آۆمه زگاآانی ڕاگه  ڕۆی ده-  12:00–11:00

  ) ئوردۆن- ینی  حوسه
مای  یاسا  ر بنه سه می داد و یاسا له گۆڕانكاری له سیسته

  )  ئامان–نكه ستۆك  ئه. د(آان  ییه وه ته نونه
  )  سوید–ی داغ ره هاباد قه مه(آسانی  تی یه سیاسه

  ڕۆ  آانی پش نیوه ته ر بابه سه  باس و لدوان له-  13:00–12:00
  ڕۆ   پشووی نانی نیوه-  14:30–13:00

  
14:30–15:50    

  نی ده ی مه گه باتی ژنان له بنیاتنانی آۆمه خه
  )  سوید- ن  ئولله هوفمه(زموونی سوید  ئه

آان  نییه ده رۆی ژنانی باشووری آوردستان له چاالآییه مه
 )ریتانیا  به–گیخانی ند به زه نه.  آوردستان و د–ردی  چلووره هه(

  )ڕانسه  فه- دیجه یاشار  خه(تدا زموونی ژنی آورد له سیاسه ئه
  

  وه   پشووی چاوقاوه خواردنه-   16:00–15:50
  ڕۆ آانی پاش نیوه ته ر بابه سه  باس و لدوان له-   17:00–16:00
   Resolutionیامی آۆنفرانس  ر په هس  باس و بیار له-  17:20–17:00
  )   سوید–زل  لفه ر ئه مونزه. د(نگاندنی آونفرانس سه  هه-  17:40–17:20
    یامی آونفرانس و آۆتاییھنان به آونفرانس      په-   18:00–17:40
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	13:00–14:30 - پشووی نانی نیوهڕۆ
	14:30–15:50
	خهباتی ژنان له بنیاتنانی كۆمهڵگهی مهدهنی
	ئهزموونی سوید (ئولله هوفمهن - سوید)
	رۆڵی ژنانی باشووری كوردستان له چالاكییه مهدهنییهكان (چلوو
	ئهزموونی ژنی كورد له سیاسهتدا(خهدیجه یاشار - فهڕانسه)
	15:50–16:00 -  پشووی چاوقاوه خواردنهوه
	16:00–17:00 - باس و لێدوان لهسهر بابهتهكانی پاش نیوهڕۆ
	17:00–17:20 - باس و بڕیار لهسهر پهیامی كۆنفرانس Resolutio
	17:20–17:40 - ههڵسهنگاندنی كونفرانس(د. مونزهر ئهلفهزل –
	17:40–18:00 - پهیامی كونفرانس و كۆتاییهێنان به كونفرانس





