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  به ڕز آاك عومه ر عه زیز
  وای سو و ڕز،  

  
پرۆژه ی ژنی آورد به پویستی ده زانت سپاس و پزانینی خۆی پشكه شی 

زتان بكات بۆ به شداریتان له آۆنفرانسی نونه ته وه یی ژنانی آورد له به ڕ
  .  دا2005ی مانگی ئه   پریلی سای 10 و 9ستۆآھۆم، سوید له ڕۆژانی 

  
هاوآاری به ڕزتان له ئاماده آاری و بوآردنه  وه ی ڕاگه یاندنی آۆنفرانسه آه، زۆر  

. جگه ی قه دره و زانیاری و ئه زموونكی به نرخ بوو بۆ پرۆژه ی ژنی آورد
اوآاریتان له گه ڵ پرۆژه ی ژنی آورد له داهاتوودا به رده وام بت و هیوادارین ه

به تایبه تی له به دواداچوونه وه ی په یامی آۆتایی آۆنفرانس به گوره ی ده رفه ت و 
  .  ئه زموونی خۆتان یارمه تیده رمان بن له و ئه رآه دا

  
 و هه سه نگاندنی په یوه ست له گه ڵ ئه م نامه یه دا په یامی آۆتایی آۆنفرانس

  . پرۆژه ی ژنی آورد له سه ر آۆنفرانسه آه تان پشكه ش ده آه ین
  

  له گه ڵ ڕزی دوباره،
  پرۆژه ی ژنی آورد

2005/05/11 
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  هه سه نگاندنی آۆنفرانسی نونه ته وه یی ژنانی آورد له سوید
  

ۆنفرانسی پرۆژه ی ژنی آورد به م شوه یه ڕاپۆرتی هه سه نگاندنی خۆی له سه ر آ
 له 2005 ی مانگی چواری سای 10 و  9نونه ته وه یی ژنانی آورد، آه له رۆژانی

شاری ستۆآھۆم له سوید به ڕوه چوو، به بیرورای گشتی آورد و جیھان 
  .  ڕاده گه ینت

  
ئامانج له ڕكخستنی آۆنفرانسی نونه ته وه یی ژنانی آورد باس و لدوان له سه ر 

 گه ی مه ده نی له باشووری آوردستان و ئامراز و ئه رآه آان بۆ بنیاتنانی آۆمه
هه روه ها نواندن و نرخاندنی ڕۆی ژنانی آوردستان . به مه ده نیكردنی آۆمه گه بوو

بوو بۆ گه یشتن به و ئامانجه و پكھنانی ده رفه تك بۆ ئافره تانی آوردستان آه 
  .  ا سوود وه رگرنله ئه زموونی ژنانیتری جیھان له و ڕبازه د

  
ژماره یه آی زۆر له به شدارانی له آۆنفرانسه آه، له الیه ن ڕه زامه ندی و پیرۆزبایی 

 ئه نته رنته وه ه ڕگای لبه ڕوه چوونی آۆنفرانسه آه یانآۆنفرانس و خه كیتر آه 
ئمه سه رآه وتنی . بۆ پرۆژه ی ژنی آورد جگه ی خۆشحالی و شانازییهینیبوو، ب

به ده سكه وتكی گه وره ی، سه ره ڕای هه ندێ آشه و آه م و آووڕ آۆنفرانسه، ئه و
   .ده زانین به تایبه تی نانی آورد ژبۆبۆ آۆمه گه ی آورد به گشتی و 

  
 ده رفه تك ب هاوتا بوو آه تیایدا توانرا آۆنفرانسی نونه ته وه یی ژنانی آورد

شكه وتنخواز و تكۆشه  ر و هه روه ها هه وڵ و تكۆشانی ژمار ه یه ك له ژنانی پ
پیاوانی یه آسانیخوازی گه له آه مان بۆ به مه ده نیكردنی آۆمه گه ی آورد به آوردی 

آۆنفرانسه آه  ئه و ڕاستییه ی نواند آه ئافره تان . هه نده ران و به جیھان بناسنرت
 سه  ره ڕای زابوونی له باشووری آوردستان آه دووره له چه وسانه وه ی نه ته وه یی،

سیسته می باوآساالری له آۆمه گه دا، وه ك ژنانی وته پشكه وتووه آانی جیھان 

 2



له پرۆسه ی گۆڕانكارییه  سیاسی و آۆمه یه تیه آاندا، به لھاتوویی و وریاییه وه 
  . ڕۆی به رچاو و به رپرسانه ی خۆیان ده گن

  
وردانه ی آه ئازار و ئه شكه نجه ی زۆم و زۆری له و آونفرانسه دا گوتاری ئه و ژنه آ

، و زه بر و زه ختی نامرۆڤانه ی آۆمه گه ی 'ئه نفال'نه ته وه یی، وه ك آاره ساتی 
و ' آوشتن به پاساوی پاراستنی شه ره ف'نه ریتی، وه ك توندوتیژی و په الماری 

وه چه شتووه،   هه ر وه ها نایه آسانیی سیسته می باوآساالرییان به توندترین ش
و ' نه بات'سیمای بوری . وتار و آرداری نامرۆڤانه ی چه وسنه رانی به تاكرده وه

و هه وستی ئازایانه و به رپرسانه ی ئه وان، وره ی ژنانی آوردی نواند و ' به یان'
په یامی آۆنه دان و هه مه تی ب وچانیان بوو دژ به نایه کسانیی آۆمه یه تی و 

هه روه ها به و په یامه به آۆمه گه ی آورد و بیروڕای گشتی جیھان .  سیاسی
ڕاگه یه ندرا آه پویسته لره وال بابه ت و ناوه رۆآی آۆڕ و آونفرانسه آان له سه ر 

له و آۆنفرانسه دا ئه و ڕاستییه خۆی نواند آه هاوآات . ئافره تانی آورد بگۆڕدرن
نان له آۆمه گه ی آورددا، ناساندنی سیما و له گه ڵ باسی آشه آان و ب مافی ژ

گه یاندنی په یامی ژنانی تكۆشه ر و ئازای گه له آه مان به آۆمه گه ی آورد و به 
  .   جیھان بووه ته پویستییه آی مژوویی

  
ئاشكرایه پشتیوانیی حكومه تی هه رمی آوردستان له آۆنفرانسه آه و یارمه تی 

و ئیداره ی هه ولر و سلمانی و هاوآاری چه ند ماددی و مه عنه وی هه ردو
ڕكخراو ی آوردی و نونه ته وه یی و ژماره یه ك له ژنان و پیاوانی چاالآی آورد 
سه رآه وتنی آۆنفرانسی نونه ته وه یی ژنانی آوردی مسۆگه ر آرد و ئه و الینگری و 

 یارمه تی حكومه تی له ئاآامی پشتیوانیی و. هاوآارییه جگه ی قه در و پ زانینه
هه رمی آوردستان بوو آه ژماره یه ك به رچاو له ژنانی آوردستان توانییان بۆ 
یه آه م جار له آۆنفرانسكی ده ره وه ی وت به شداری چاالآانه یان هه بت و به و 
شوه یه توانرا سیمای  یه آگرتووی ئافره تانی آوردستان به آۆمه گه ی آورد و 

به و جۆره خه ك .  له آاربه ده ستان و آه سایه تی ئه و وته پیشانبدرتژمار ه یه ك

 3



له هه موو به شه آانی آوردستان و له ده ره وه له خه باتی ژنان له باشووری 
آوردستان بۆ بنیاتنانی آۆمه گه ی مه ده نی و له پشتیوانیی آاربه ده ستانی 

  .  آییانه ئاگادار آرانه وهحكومه تی هه رمی آوردستان له و هه وڵ و چاال
  

خه كی سوید پشتر له رگا ی هه ندێ آۆڕ و آۆنفرانس و به هۆی پۆپا گا ندای 
به مه به ستی میدیای سویدییه وه، ژنی آوردیان ته  نھا وه ك تداچووی داب ونه ریتی 
آۆن و توندوتیژی ده ناسی و سیمایه ك دزویان له چۆنیه تی ژیانی ژنانی آورد و 

به م له ئاآامی ئه و آۆنفرانسه و به تایبه تی . آۆمه گه ی آورد له به رچاو بووله 
پاش ئه وه ی آه په یامی آۆتایی آۆنفرانس به بیروڕای جیھان ڕابگه یندرت و 
آاری شلگیر بۆ داسه پاندنی بكرت، ئه وان، ئافره تانی آورد و آار و خه باتیان 

هه روه ها هاوآاری و هاوخه باتیی ژنان .  ده ناسنله بواره آانی جۆراوجۆردا باشتر
له باشووری آوردستان و ژنانی آورد له پارچه آانیتر و له هه نده راندا ده توانت 
هاوخه باتیی ژنان وپشكه وتنخوازانی جیھان له گه ڵ ژنانی آوردی به دواوه بت 

  .    دداآه قۆناخكی پربایه خ ده بت له بزووتنه وه ی ئافره تانی آور
  

تما . پرۆژه ی ژنی آورد آۆنفرانسه که له چه ند الیه نه وه به سه رآه توو ده نرخنت
و ناوه رۆآی آۆنفرانسه آه و ڕاده ی لھاتوویی و زانیاری وتاربژه آان و چاالآانیتر 

یه کگرتنه وه ی ژنان و پیاوانی . تایبه تمه ندییه آی به رچاوی به آۆنفرانسه آه دابوو
ه آانی آوردستان له سوید و هاوآاری به رپرسانه ی ئه وان له گه ڵ پرۆژه ی پارچ

ژنی آورد بۆ به ڕوه بردنی ئه و آۆنفرانسه، تایبه تمه ندییه آی تر بوو آه آاریگه ری 
به شداریی نونه رانی چه ند . راسته وخۆی له سه رآه و تنی آۆنفرانسه آه دا هه بوو

 هه ولر و سلمانی و ئافره تانی چاالك له ڕكخراوه و ركخراو ی ژنان و ئافره تانی
حزبه  آانی آوردی و ژنانی تكۆشه ری آورد له هه نده ران، آه بووه هۆی ناسینی 
یه آتری و بیروڕاگۆڕانه وه یان، ده سكه وتكی هه ره گرنگ و به رچاو بوو بۆ ژنانی 

 آی پرۆژه ی ژنی آورد و ئه و هاوآاری و یه آگرتنه وه یه ئامانجی سه ره.  آورد
ئامرازی سه رآه وتنی بزووتنه وه ی ژنانی آورده آه خۆشبه ختانه له و آۆنفرانسه دا 
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یه آگرتنه وه و هاوآاری ژنانی آورد له و آۆنفرانسه دا ئه و راستیه ی . به دیھات
ئاشكرا آرد آه ركخراوه آانی ژنان و ئافره تان و چاالآانی بواری مافی مروڤ و 

 سه ره ڕای جیاوازی هه وست و چاالآی سیاسی و په یوه ندی و آاری ژنان،
حزبایه تی، ده توانن له پناو به رژه وه ندی آۆمه گه ی آورددا پكه وه هاوآارییان 

  .  هه بت و سه رآه وتووبن
  

به داخه وه به هۆی زابوونی چه وسانه وه ی نه ته وه یی له تورآیه، ئران و سوریه 
گرفته آۆمه یه تی، ئابووری و سیاسییه آان بۆ خه كی آورد و به تایبه تی آه گیرو

بۆ ئافره تان گرانتر ده آات، پرۆژ ه ی ژنی آورد بۆی نه آرا آه نونه رانی ژنانی 
بۆشایی . چاالآی آورد له ناوخۆی ئه و وتانه بۆ آۆنفرانسه آه بانگھشت بكات

ه له آۆنفرانسه که دا به ئاشكرا به دیده آرا، به م جگه ی ئه و ژنه نه به ز و لھاتووان
دا، هه وڵ بۆ 2006 پرۆژه ی ژنی آورد به بۆنه ی رۆژی جیھانی ژنان له سای

ركخستنی آۆنفرانسكی تایبه تی ده دات له سه ر چاالآی ژنانی آورد له 
  .   چوارچوه ی ناله باری سیاسی و آۆمه یه تی ئران، تورآیه و سوریه دا

   
پشتیوانیی حكومه تی هه رمی آوردستان له ڕكخستنی آۆنفرانسه آه و یارمه تی 
 به جمانی له جر و سلماددی و مه عنه وی و ئاسانكاری هه ر دوو ئیداره ی هه ول
آردنی ئه رآی سه فه ری به شدارانی آۆنفرانس له آوردستانه وه تایبه تمه ندییه آیتر  

ئه و هاوآارییه ی آاربه ده ستانی حكومه تی .   آه دا بووله سه رآه وتنی آۆنفرانسه
هه رمی آوردستان له م قۆناغه مژووییه دا، هه نگاوكی به رچاو بوو بۆ پته وآردن 
و چه سپاندنی سیاسه تی پشكه توو ی حكومه تی هه رم له پناو به مه ده نیكردنی 

آاركی پویست و به رهه مھنه ر ئمه  ئه و یارمه تییه به نرخه وه ك . آۆمه گه دا
به مه به ستی سه رآه وتنی خه باتی یه کسانیخوازی و دمۆآراتیكی گه له آه مان به 
گشتی و ژنانی آورد به تایبه تی ده نرخنین و وه ك نوخته  گۆڕانكی گرنگ 

  .  ده یبینین له پرۆسه ی به مه ده نیكردنی آۆمه گه ی آورددا
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ڕاستییه  بكرت آه هه بوونی ده سه تی آوردی و الینگریی و پویسته ئاماژه به و 
پشتیوانیی آاربه ده ستان له چاالآی ركخراوه  و پرۆژه جۆراوجۆره آان له پناو 
دابینكردنی یه آسانی سیاسی و آۆمه یه تی و پاراستنی به ها مرۆڤایه تییه آان له 

اشووری آوردستان ده بت له باشووری آوردستاندا، دخۆشیی و هانده ری ژنانی ب
به داخه وه ژنان له . په ره پدانی خه باتی دمۆآراتی و یه آسانیخوازییان

پارچه آانیتری آوردستاندا له و به هره یه ببه شن، به م هیوادارین  هاوخه باتیی و 
هاوآاری هه موو ژنان و پیاوانی چاالك و پشكه وتنخوازی آورد بۆ سه رآه وتنی 

 تی به مه ده نیكردنی آۆمه گه له باشووردا، بتوانت مسۆگه ری هنانه دی هه مه
  .  گۆڕانكاری بنه ڕه تی سیاسی و آۆمه یه تی بت له و به شانه دا

  
پرۆژه ی ژنی آورد ده رچوونی په یامی آۆتایی آۆنفرانسی نونه ته وه یی ژنانی 

 آۆنفرانس ئاماده آرا و آورد آه له سه ر خواست و پشنیاره آانی به شدارانی
ئمه له و . په یوه ستی ئه م راپۆرته یه، به ده سكه و تكیتری آۆنفرانسه آه دانه نت

باوه ڕه داین آه هه وڵ و تكۆشان بۆ به دواداچوونه وه و دابینكردنی خاه آانی ئه و 
ن و په یامه، باشترین هاوآاری و هاوخه باتییه له گه ڵ چاالآانی مافی مرۆڤ و ژنا

هانده ر و یاریده ره بۆ آاربه ده ستان له باشووری آوردستان، بۆ دامه زراندنی 
بۆیه پرۆژه ی ژنی آورد داوا له هه موو ڕكخراوه آانی ژنان و . آۆمه گه ی مه ده  نی

مافی مرۆڤ و هه موو پشكه وتنخوازانی گه له آه مان و جھان ده آات آه، له پناو 
ه تییه آان و خزمه ت به یه کسانی و دادگه ری، خۆیان به پاراستنی به ها مرۆڤای

به رپرس بزانن و له به دواداچوونه وه ی په یامی آۆتایی آۆنفرانسدا هاوخه بات و 
  .  یاریده ری ژنانی آورد بن

  
  پرۆژه ی ژنی آورد 

2005/5/03 
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  په یامی آۆتایی آۆنفرانسی نونه ته  وه یی ژنانی آورد 
  

 له ستۆآھۆم، 2005ی مانگی چواری سای 10 و 9رد له ڕۆژانی پرۆژه ی ژنی آو
فرانسكی له ژر دروشمی  ژنانی باشووری آوردستان و بنیاتنانی "سوید، آۆن

  . به ڕوه برد" آۆمه گه ی مه ده نی
  

ره ی هه رمی آوردستان آه  ئه م آۆنفرانسه به یارمه تی و پشتیوانی هه ردوو ئیدا
پرۆسه ی پكھنانی حوآمه تی یه آگرتوودان، و هه روه ها به خۆشبه ختانه ئستا له 

  . هاوآاری ژماره یه ك ڕكخراوی آوردی و نونه ته وه یی و آه سایه تییه آان به ڕوه چوو
  

آۆنفرانس سه رآه وتنی گه لی آورد له باشووری آوردستان به ئاآامی خه باتی 
نت و به و بۆنه یه وه نه ته وه یی و سیاسه تی یه آگرتووی حزبه سیاسی یه آان ده زا

انی، ده آات   .پیرۆزبایی له سه رآۆماری عراقی فدڕاڵ، به ڕز مام جه الل تاه ب
   

ران له  وه آانی هاوآار و به شدا ژنه یه آی له پرۆژه ێ ژنی آورد و ركخرا آۆنفرانس ل
ژنه آه له سه ر ئه م خانه رد و ل اریداركخستنی آۆنفرانسه آه دا هه بژا   : بی

  
  ده ستوور و ده سه تی سیاسی

  :له دارشتنی ده ستووردا ئه م خانه ڕه چاو بكرن
  .  جیاآردنه وه ی ئایین له ده وه ت.   1
زییه آانی ئافره تان به پی سه رجه م په یماننامه و .   2   آار بۆ جبه جكردنی داخوا

  .      ڕكکه وتنامه نوده وه تییه آان
دا له سه ر بنه مای پیا.   3 ن یا ن   ده آردنی یه آسانیی ژن و پیاو له ئه رك و مافه آا

  .حوآمه تی هه رمی آوردستان" سیاسه تی یه آسانی"     پرۆژه ی 
هنان بۆ به رزآردنه وه ی ئاستی هۆشیاریی .   4 ایه خدان به آردنه وه ی آۆرسی ڕا   ب

  دگا و ئاسایش و شونه      بۆ آارمه ندان و به ڕوه به رانی پۆلیس و دا
ره آان به مافی مرۆڤ، به تایبه تی مافه آانی ژن   .     پوه ندیدا

نه وه ی یه آسانیی ژن و پیاو .   5   چاآسازی له سیسته می په روه رده دا آه ڕه نگدا
  .     بت

ناسازی بۆ ژنان و له و ڕبازه دا .   6   داڕشتن و جبه جكردنی پرۆگرامی توا
   . (NGOs) آردن له چاالآیی ڕكخراوه ناحكومییه آان     پشتگیری

  پابه ندبوونی ده سه تی سیاسی به سه رجه م ڕككه وتننامه و په یمانه .   7
  .      نوده وه تییه آانی تایبه ت به مافه آانی ئافره ت، ئه نفال و جینۆساید

بوردن له .   8 بارانی ئه نفال و داوای ل ن   آورد له الیه ن حوآمه تی دادگایی آردنی تاوا
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  .      نوی عراقه وه
وه آان، پشتگیری .   9 ارمه تیدانی ژنه ئه نفال آرا داچوون، سۆراخ گرتن و ی   به دوا

انیانی ئه نفال و  نه آانی ئه نفال، دۆزینه وه ی گۆڕی قورب        ماددی و مه عنه وی خزا
  .       به خاآسپاردنیان به ڕوڕه سمی شایسته

پۆرتی نه ته وه  یه آگرتووه آان له سه ر جینۆسایدآردنی ب. 10 داچوونه وه ی ڕا   ه دوا
       گه لی آوردستان و هه مه ت بۆ ئه وه ی آه نه ته وه یه آگرتووه آان به ڕه سمی دان 

ار   .      به وه دا بنت آه ئه و جینۆسایده ڕووی داوه و بیكات به بی
دگادانی هه موو ئه و الی. 11   ه نه نوده وه تیانه ی آه هاوآاری حكومه تی به دا

  به ئه نفال، هه ه بجه، بارزانی و (     به عسیان آردووه له جینۆسایدی آورددا 
لییه آانه وه   ).      فه ی

منكردنی مافی آه مئه ندامان و ئه و مرۆڤانه ی له . 12 نانی قانوون بۆ پاراستن و زا   دا
نان     ڕووی فیزیكی و مشكییه وه    . بتوا

 
  په یوه ندی چاالآیی و ڕكخراوه یی

   هزآردنی په یوه ندی نوان ڕكخراوه آانی ژنان و ئافره تان له گه ڵ دام و به   .1
  .      ده زگا حكومییه آان له ڕگای دیالۆگ و پرۆژه ی هاوبه شه وه

ھاتوو بۆ به شدا.   2 ا و ل ن ر بۆ سه رجه م ژنانی به توا   ری آردن له ڕه خساندنی بوا
ار و ده سه ت به ب جیاوازی اوه نده آانی بی   .      ن

  به هزآردنی پردی په یوه ندی و هاوآاری نوان ژنانی آوردستان و ژنانی آورد .   3
  .      له ده ره وه

وه آانی مافی مرۆڤ و ژنانی جیھان .   4 نای ڕكخرا   سوودوه رگرتن له ئه زموون و توا
  . آشه ی ژنی آورد بخرته ناو ڕۆژ  ڤی نوده وه تییه وه     بۆ ئه وه ی 

  
  میدیا و هۆشیارآردنه وه ی ڕای گشتی

نیاریی ده رباره ی -  ا بۆ بوآرنه وه ی زا       آه كوه رگرتن له آه ناه جیاجیاآانی میدی
       بنه ماآانی دیموآراسی و مه ده نییه ت له پناوی هۆشیارآردنه وه ی ڕای گشتیی  

  .     آۆمه ڵ 
  

  
  آۆنفرانسی نونه ته وه یی ژنانی آورد له ستۆآھۆم 

2005/4/10  
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