


  ا لااا ااا اااحاااة 

 دورة ت لٌ  اللغل اال ولٌزٌل فً زمار 

حذريبيت   دورة  حنظين  السليوانيت  هركس شباب

العول ببراهج هايكروفسج   اسخخذام  الساسياث  

نينىي  سهل  سقىط  في ركري  اهسيت شعريت  

  

 اربي    مركز شباب

بللللللملللللل للللللا للللللبللللللل الللللللذوللللللر  

  ل   لٌل لو  بلٌلد   ال  وٌلل قوو

شلبلا  مرولز   ظ    داع   ت ظٌ 

فلً    ام لٌلل شل لرٌلل  اربلٌل   ب

ن  579عٌل لولاوة شلار  فلٌل لا ) 

شللللللللللللللللاعللللللللللللللللرا ملللللللللللللللل  

   المجتمع  موو ا   مالتل 

القاء   االم ٌل  ف الٌا   وتضم  

الللللل لللللدٌلللللد مللللل    الشللللل لللللراء

اللللملللواضلللٌلللع   ذا   اللللقللل لللائلللد

المت ددة مل ل لا   باللغا    المالتلفل

-ال لرٌلا لٌلل   -) اللغل الل لربلٌلل 

عللل    اال لللولللللللٌلللزٌلللل ن فضللل   

فللللللل لللللللاللللللللٌلللللللا    تللللللل لللللللظلللللللٌللللللل 

مل لر  فل لاللٌلل  ت ظٌل   م  ا   االر 

علرض للوحلا    ٌت او   ض للر  

 الشلبلاب  و شاوا   للوبٌ ل  ر و 

ووللللذللللل  تضللللملللل لللل    االالللللر  

تلللللللوزٌلللللللع   اللللللللفللللللل لللللللاللللللللٌلللللللا 

هللذا   اللل للازحللٌلل   للل وللفللا   هللداٌللا

علللدد ولللبلللٌلللر   وحضلللر االم لللٌلللل

  واللدٌل لٌلل  الثقافٌل  الشال ٌا   م 

 وموو ا  المجتمع  و  ووائ   م 

   ا تمر  لمدة ٌومٌ 

بدأ  بال لاد  عشلر مل  الشل لر   حٌث

تموز ل ف  ال ا  وا ت   بلال لابلع عشلر 

 م ي.

ن 57هذا البر ام  التدرٌبً)   فً  شار 

م  مالتل  االعلملار ومل  ِول    مشاروا

 محاضرا   الدورة  وتضم    الج  ٌ 

باأل ا ٌا  التً تفتل  األفلل للللملتلدرب  

بللا للتللقللبللا  الللملل لللللومللا  األوللثللر دتللل  

ع  األهمٌل الُملحل ل ذه اللبلرامل    مشددا

وضرورة ت لٌ  الشباب على ا تالدامل لا  

البرام  ت اعد الشباب فً   ووٌ  أ  هذه

أعمال   وت    عللٌل ل  اللحل لو  علللى 

فلللرص علللمللل  ضلللمللل  اللللمللل  للل لللا  

 

 السليمانية  مركز شباب

 

م بوتاً بتدرٌب أ ا ً علللى ملجلملوعلل 

م  برام  ماٌورو وف  وتوبٌقات ا على 

مروز شبلاب   محر  البحث غوغ   ظ 

ال لٌما ٌل التلابلع للمل لظلملل ج لر اللى.. 

دورة تدرٌبٌل تشم  أ ا لٌلا    االٌوالٌل

ا لللتلللاللللدا  والللل لللمللل  علللللللى بلللرامللل  

ملاٌللوللرو لوفلل  ملثلل  )بلر للاملل  وورد  

وبلر للاملل  او لل  ن.. وغللٌللرهللا  ضللافللل 

لتوبٌقات ا على محر  بحث غوغ  على 

الللمللدرب   شللبللوللل اال للتللر لل . وتللا 

اللتلً   ا  اللدورة  علً ش لابلً  الالبٌر

 والشروا . 

ش ابً :ا  االاللتل   اللملللحلوظ   واضا 

باألعمار واألوٌا  لمجموع المتدربٌ  ٌثب  

أهمٌل هذه التلدرٌلبلا  الل لملللٌلل اال لا لٌلل  

أبلدوا رغلبلتل ل  الشلدٌلدة فلً زٌلادة   حلٌلث

 اعا  التدرٌب الٌومً وتوثٌل  اللبلر لامل  

    لٌشم  برام  أالر .

ا جلواء اللفلائلدة   الدورة  اد ت ا  :وبٌ  ا 

ول       ل لى  م  التلدرٌلب حلٌلث  ال امل

عضو متلدرب بلولرف أفلولاره و راءه بلملا 

ٌالص التدرٌب لٌتشارو ا مع زم ئي  فض  

المتدربٌ  لب ض   ألالذ أوبر   م اعدة  ع 

ومٌل م  الفائدة ب ذا البر لامل  رغل  ضلٌلل 

 الوت .

تا  مروز شباب ال    فً زومار 

بفت  دورة تدرٌبٌل للغل اال ولٌزٌل 

لغرض ت ل  المحادثل باللغل 

اال ولٌزٌل.وروز المدرب  احمد الل  

ال   الدورة الى عد  التورن وثٌرا 

الى القواعد فً اللغل اال ولٌزٌل 

بالمقاب   ٌوو  التروٌز اوثر على 

المحادثل واشار الى وجود الول 

تدرٌبٌل لزٌادة القدرة الشال ٌل على 

التحدث وال ول واحتو  الدورة على 

ال  ا ر المرئٌل وال م ٌل و توو  

 الدورة على ث ث مراح  



في السليوانيت   االعوار واالطياف  ( شابا لوخخلف81هباراة كرة قذم وبوشاركت )  ينظن   السليوانيت  هركس شباب  

3ا لااا ااا اااحاااة     

 السليمانية   شباب  مركز

للللللللظلللرو  اللللراهللل لللل   ملللواجللل للللً 

والضللغللو اللل للاتلل  علل  األحللوا  

الم ٌشٌل ل ازحً ال ران وال جئٌل  

ال للورٌللٌلل  الللمللقللٌللمللٌلل  فللً مللدٌلل للل 

ال لٌملا لٌلل  وبل لٌلداً عل  اال ل لزا  

والتور  الفوري  اجتم   اتللٌلا  

وأوٌا  المجتمع الل لراتلً بل غلللب 

موو اتي التً ولا ل  تلد وفلد  اللى 

وللرد للتللا   -مللدٌلل للل ال لللللٌللمللا للٌللل 

اللل للران  مللع عللدد ملل  اللل جللئللٌلل  

ال ورٌٌل  فلٌل لا  فلً و لو ملللًء 

باأللفل والمحبل  مب ً على أوا لر 

اللتل لاو  واللتلبلاد  اللثلقلافللً واللفلوللري  

وضللملل  بللراملل  و شللاوللا  تللرفللٌلل للٌللل 

وتدرٌبٌل أ ا ٌل وعملٌل هادفل وهلاملل  

 وح ب رغبا  الشباب وحاجات  .

احتض  مل ب بلارولً  زادي بلمل لولقلل 

 ابو  ورا   مباراة ورة تد  حلملا لٌلل 

بلملاللتللل    –جم   ثما ٌلل عشلر شلابلاً 

مل  رواد ملرولز  -األعمار واألولٌلا  

الشباب فً الٌو  الث ثٌ  م  تموز لل لذا 

  ا تلملر  اللملبلاراة للملدة  :615ال ا  

 اعتٌ  حلٌلث بلدأ  مل  ال لاد لل اللى 

ال اعل الثام ل م اءا تالللل لا ا لتلراحلل  

 و اد أجوائ ا حما  وتحدي.

افان وفرص وبٌرة للتوور والتقد  فً 

الحٌاة ال لمٌل وال ملٌل للفرد" 

والمدربل هً اال تاذة   ى ا درٌو  

ذا  االت اص ماج تٌر فً تدرٌب 

و تووٌر الموارد البشرٌل تائلل "ه ا  

ولب وبٌر جدا م  الشباب على فت  

هوذا دورا  وال و ا ا   وعٌل 

الت لٌ  والفرص االوادٌمٌل ال وعٌل 

اال  مرتبول جدا بم تو  اللغل 

 اال ولٌزٌل". 

 فيان اكرم 

مروز شباب دهو  ٌفت  دورة لت لٌ  و 

تح ٌ  اللغل اال ولٌزٌل م ذ ش ر 

و لحد اال  م تمرة عدد :615حزٌرا / 

مشار  و مشارول م   62المشاروٌ  

جمٌع الموو ا  و االدٌا   تا  اال تاذ 

 اما  م  ل المروز "فت  دورا  لت ل  

اللغل اال ولٌزٌل م   جدا وذا  ال  اللغل 

اال ولٌزٌل هً لغل عالمٌل  واضافل 

تمو  ا م  التوا   مع ال ال  وذل  فت  

 مركز شباب اربي  

 لظل  مللرولز شلبللاب اربلٌل   لفلره تللرفلٌل لٌللي 

ن 79لمجموعي م  الشباب التً شار  فٌل لا )

شابا م  ال ازحٌ  وت اول  ال لفلره ململار لي 

هواٌي الر   فً ال واء الولل حلٌلث تل لاولل  

اللر للومللا  الشللبللابللٌللي اللمللشللاروللٌلل  تللجلل للٌللد 

مواضٌع مالتلفي مل  اللولبلٌل لي اهلمل لا ا لاتلي 

الوبٌل لي وجلملالل لا وملحلاور اللحلٌلاه الل لاملي 

وبااللوا  الزاهٌي التً تد  على جما  وا لاتلي 

 الوبٌ ي .

النازحين  للشباب  سفره حرفيهيو فنيو  

شاب و شابت 03دورة هستورة لتعلين و تحسيي اللغت االًكليسيت ل  



4ا لااا ااا اااحاااة     

رياضيت ) رياضت اليىكا (  دورة   هركس شباب دهىك  

 الباحثىى عي السالم 

 هركس شباب اربيل دوره حذريبيو في برناهج 

max (3d )  

 مركز شباب اربي  

االتت  مروز شباب اربٌ  اللدوره اللتلدرٌلبلٌلي 

واللتلً شلار  فلٌل لا )  (max 3d)لبر ام  
ن م  د   م  مالتل  موو ا  المجلتلملع  69

 والتً اتٌم  فً المروز 

وت اول  اللدوره اللقلاء ملحلاضلرا  علللملٌلي 

 موثفي وباشرا  م  د ٌ  وفوئٌ  

هذا وتل لد  اللدوره اللى تلولوٌلر تلابلللٌلا  

المشلارولٌل  الل لللملٌلي واللذهل لٌلي مل  الل   

المحاضرا  المت وعي التً تل  تل لاولل لا فلً 

الدوره مواوبي للتوور ال لمً التلً تشل لدهلا 

ال احي ال لمٌي المتووره وبل لد  ا لتلثلملار 

الم لوما  وت الٌرها الدمي لللل لالل  الل لا  

 والمجتمع ال راتً اجمع.

ٌجد غٌر ال    ح  ول  ٌجلد غلٌلر 

الشباب ع  را ف اال فبلدا بلاللبلحلث 

والت قل  اللى ا  و ل  اللى شل لللل 

االم  العادة زرع اللثلقلل واللملحلبلل 

ملروللز شللبللاب ال لل   وبللدعلل  ملل  

م ظمل ج ر الى اال  ا ٌل االٌوالٌل 

وبدا بالت  ٌل ملع اللمل لظلملل وفلتل  

المروز وبدا بلملشلارٌل لي ال لغلٌلرة 

ودوراتي التثقٌفٌل وشلار  فلً تللل  

اللللملللشلللارٌلللع واللللدورا  شلللبلللاب 

وموحٌ  م  و  الموو ٌٌ  ال ربلً 

 والووردي..... 

فً احد  االٌا  ب د ما حدث ل احلٌلل 

زومار م  الراب و دملار وتلفلول  

الموو ا  جراء ال ملٌا  ال  ولرٌلل 

التً ح ل  فً مروز ال احٌل تلرر 

ال دٌد م  الشباب الوموحٌ  وعلللى 

را    عا   زوماري بالتفوٌر فلً 

وجود حلو  واعادة دم  الملولو لا  

والللوللوائلل  الللتللً عللا لل  ملل  هللذه 

الحرب...تا  بالبحث ع  ا   ودعل  

للللحللٌللللوللل دو  تللفلاتلل  اللل ل لل لرٌللل 

والوائفٌل ال اتجل م  هذه الحرب لل  

ورفلللللللللع   اللللللللللمللللللللل لللللللللاعلللللللللب

و شلر   ال مود والبقاء  على   تدرات  

 المجتمع   موو ا   بٌ   الت ام   ثقافل

تل    ا لي    لالل   ب ا    وتا  المدرب  

ن 611ملللللاٌلللللقلللللارب)   تلللللدرٌلللللب

وتلد   دهو   م  محافظل  وشابل  شاب

ملللل    وللللبللللٌللللرا  االتللللبللللا   وللللا 

عل    فض   المحافظل  مالٌما   جمٌع

مل  الل      لتلئلائل  اٌلجلابلٌلل  ت جٌل 

 مع التمارٌ    المشاروٌ   تفاع 

م للتللمللر   الللى ا  الللمللروللز  وشللدد

تللللللللللللقللللللللللللدٌلللللللللللل    علللللللللللللللللللللللللى

 المالتلفل  الرٌاضٌل  ال شاوا   وت ظٌ 

  مركز شباب دهوك 

ملل  الضللغلللوو   بللغللٌللل الللتللاللللفللٌلل 

والللحللالللل   و للوء االوضللاع  اللل للفلل للٌللل

الم ا ب   الموا   وعد  توفر  الم اشٌل

 لللل للللى مللللروللللز    لللللللللل للللازحللللٌلللل 

دورة رٌاضٌلل    الى فت   دهو   شباب

واعلولاء   اللٌلوولا ن  ف   ) فً رٌاضل

الللتلل للفلل    ملل لل للا  الللوللاتللل  م للدر

فلا     -الل لو    -اللغلذاء  -   ال حٌ 

اللل لل لل لللر   هللً  رٌللاضللل الللٌلللووللا

لللللللل للللللمللللللللللللللٌلللللللل   االٌللللللجللللللابلللللللً

للشا  واال ترالاء  الدااللً  ال     ب اء

علللى   فلً اللتلغلللب  وم لاعلدتل ل   ب



 مروزشباب  لٌما ٌل: دورة تدرٌب لت لٌ  اللغل الوردٌل 

  

5ا لااا ااا اااحاااة     

 مركز شباب سليمانية  

 

ت  فت  دورة تدرٌلبلٌلل للتل لللٌل  

اللللللغللل الللوللوردٌللل فللً مللروللز 

الشباب فً محافظل  لٌلملا لٌلل 

الللملل للل عشللرة بللمللشللاروللل 

متدرب  م  ِو  الج  ٌ  مل  

أوللٌللا  وأ للو  واللللللفللٌللا  

دٌ ٌل مالتلفل حٌث تواجد فٌل لا 

الم ٌحلً واللمل للل   الل جل  

ال للوري واللل للراتللً اللل للازف 

 وال دٌد م  االتلٌا  األالر . 

وما أثبت  المشاروا  ال ئً التقٌَ  بل لذا  

البر ام  التدرٌبً م  ماللتللل  اللمل لاولل 

واالدٌا  والاللفٌا  االجتماعٌل  ع  دور 

مث  هذه اللبلرامل  علللى تلحل لٌل  وضلع 

األ للرة اللل للازحللل  ضللملل  هللذا الللوضللع 

 الراه .

 للرحلل  الللمللشللاروللا  اللل للشللرة اللل ئللً 

تدربّ  ضم  هذه الدورة "أ ي لم  اللمل ل  

أ  تقا  هذه الدورا  التدرٌبٌل واللمل ل لٌلل 

بشو  م تمر ودائ  وعلى جمٌع األ  دة 

الم  ٌل  وأعللل ع عل  رغلٌلتل لّ  بلدورا  

 مركز شباب السليمانية 

ب د ش ر م  التدرٌب ا    مروز شبلاب 

ال لٌما ٌل الدورة التدرٌبٌل الالا ل لت لٌل  

 الالٌاول.

حٌث ا تلفلاد  الل لل لا اللملتلدربلا  مل  

البرة المدربل وم  اج ا واولتل لبل  أٌضلاً 

البرة عملٌل ذل  وو  التدرٌلب الل لملللً  

ت ع على  ال  الٌاولل وبلا لتلاللدا  جلملٌلع 

األدوا  والم تلزما  ال زمل فً عملٌلل 

 الالٌاول 

تدرٌبٌل تشلمل  ملراحل  ملتلقلدملل بلحلٌلث 

توو  بفائدة ت اوي أو تلزٌلد عل  اللفلائلدة 

الوبٌرة التً اوت ب  لا بلاللملرحلللل األوللى 

 م  التدرٌب"

 مركز شباب اربي   

مروز شباب    ظ 

اربٌ  دوره مو ٌقٌي 

فً ت ل  )ف  ال ز  

على االلتٌ  

المو ٌقٌتٌ  ال ود و 

 ال از ن

 ا فً الدور وٌشار 

مجموعي م  الشباب 

م  مالتل  موو ا  

 المجتمع.

 دورا  مو ٌقٌل م تمرة فً مروز اربٌ 

 مروز شباب ال لٌما ٌل دورة ت لٌ  الالٌاول



6ا لااا ااا اااحاااة     

هشاركت هركس شباب دهىك بىرشت التىعيت هي الكىارث 

 وكيفيت هىاجهت حاالث الطىارئ

 هحاضرة تىعيت حىل حقىق االًساى و الجٌدر 

 فيان اكرم 

م   شاولا  ملرولز شلبلاب دهلو  

الم تملرة ملحلاضلرة تلوعلٌلل حلو  

حللقللون اال  للا  فللً ٌللو  الللثلل ثللاء 

  مل  تلبل  :67/2/615الم اد  

اللملدرب "ب للا   لالل  اللٌلا " وتلل  

االتٌار الموضوع م  تلبل  اللملدرب 

لتوعٌل االفلراد و الل لاشلولٌل  علللى 

الحقون اال ا لٌلل واللرئلٌل لٌلل لل ل  

ووللذللل  ملل للرفللل اهللمللٌللل الللجلل للدر 

واال ت اوا  وال راع القائ   لتلٌلجلل 

عد  الم اواة الج درٌل اللتلً ت لبلب 

تمٌٌلز علللى م لتلو  الل ل تلل بلٌل  

الرج  والملرأة   واضلافلل تلائل  " 

وا   م لوما  المشاروٌل  ب لٌلولل 

ومتواضل لل حلو  هلذا اللملوضلوع 

والب ض م    او  مرة  مع بوللملل 

الج در ومدة اهمٌل الت ر  علٌي "  

وب د الشرف م  تب  اللملدرب ب لا  

تم  م اتشا  بٌ  المشاروٌ  حلو  

هذا الملوضلوع و الل   ا لتل لملا  

ادوا  مت وعل فً التدرٌب والل لاب 

حلو  ملواضلٌللع اللجل للدر وتلملارٌلل  

وم للابللقللا  ا للتللوللاع الللمللشللاروللٌلل  

اال  ا  فٌ لا بشلول  فل لا  و تلالل  

جٌ ا  ف اد احد  اللملشلارولا  فلً 

هذه المحاضرة " الو  ملرة ا لملع 

بولمل الج در و اهمٌل الت ر  علللى 

حللقللون اال  للا  و الللملل للاواة بللٌلل  

الرج  و المرأة و للقلد فلادتل لً هلذه 

المحاضرة وثٌرا لزٌادة مل لللوملاتلً 

وتووٌر املولا لٌلا  اللجلملٌلع " فلً 

ال  اٌل ولللب اللملشلارولو  تلولثلٌل  

الدورا  و الور  التدرٌلبلٌلل حلو  

مواضٌع مالتلفل و بلاالاللص حلو  

 موضوع حقون اال  ا . 

المواضٌع م  ال   ملبلادا الل ل   

االحمر   و موو ا  الحرول الدوللٌلل 

و تللل لللرٌللل  اللللولللوارث   ا لللواع 

الولوارث و اللتلوعلٌلل مل  ملاللاولر 

الووارث و فً الل ل لاٌلل اللغلاٌلل هلً 

اال للتلل للداد او الللتللالللوللٌللو الللملل للبللل 

للللولوارث  الللٌلو  اللثلا للً للللتلدرٌللب 

الم د م  تب  فرٌل ال    االحلملر  

ت  ت رٌ  المشارولٌل  علللى ولٌلفلٌلل 

القٌا  بل لمل  اال لتلبلٌلا  فلً الل لمل  

المٌدا ً لغرض جلملع اللمل لللوملا  

الللالللا للل بللاحللتللٌللاجللا  اللل للازحللٌلل  

لللغللرض اغللاثللتللي ووللا لل  ا للئلللللل 

اال تبٌا  مغلقل اي تولو  االجلابلا  

محددة اما و    او ال او والٌارا  و 

توو    لل االجابل و ال تحتا  لتفلولٌلر 

و  رٌ ل االجابلل ال تلحلتلا  للجل لد و 

مفتوحل ٌوو  الجواب ع  ا بلحلرٌلل و 

غلٌلرة ملحلدد مل  تلبل  اال لتلبلٌلا   و 

بت رٌ  م  تب  اال تاذ  اما  م ل لل 

مروز شباب دهو  "  ح  شارو ا فلً 

هذه الدورة ل ولو  علللى ا لتل لداد فلً 

حالل الووارا على  بٌ  اللملثلا  عل لد 

تحرٌلر ملو ل  و لل لولو  فلرٌلل فلً 

الدمل ال ازحٌ  و اللمل لجلرٌل  وتلقلدٌل  

اللالللدمللا  لل لل  بللال للورة ال للحللٌللحللل 

والمفٌدة ب لد االلذ االرشلادا  اللولافلٌلل 

م  هذه الدورة " فً ال  اٌل ت  تلوزٌلع 

شلل للادا  اوللمللا  الللدورة علللللى وللافللل 

 المشاروٌ .

  فيان اكرم

م  مشلارولا  اعضلاء ملرولز شلبلاب 

دهو  مشاروت   فلً ورشلل تلدرٌلبلٌلل 

 :69068/2/615لمدة ٌومٌ  بتلارٌل  

  الورشل وا   حلو  "ولٌلفلٌلل تلوزٌلع 

المواد الغذائٌل و مواد االغاثل  ت  القلاء 

الدورة م  تب  المدرب الماللتلص "  

جلا لل  شللرٌلل " ملل  ملل للظللمللل اللل لل   

 62االحلمللر ووللا  علدد اللمللشللارولٌلل  

مشار  و مشارول   و تا  اال تاذ   

با  " ال د  م  اللدورة هلو اللتلوعلٌلل 

مل  ملاللاولر اللولوارث وولٌلفلٌلل ادارة 

االزمللل فللً حللالللل الللوللوارا ووللٌللفللٌللل 

اجراء التوزٌل لا  للللملواد اللغلذائلٌلل و 

االغاثل  واضافل تائ  با ي تلولرن اللى 
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تلی  ئاما جلی اللزملي  بي 6112 الی    جا ی بوێر لي ڕێوالراوی گي

جلێلرلٌلر ولرد لی   دا  بي  ره ر ما  و پپي  ي ورد  لي     و ت ي گي

ی ولارو الاالولی و  درێلهه  وارورد  ولرد للي   تی بي  تور ده ده

 لاحلولوملی   ی ڕێولاللراوه رما ري   في 6155 اڵی   وا ی لي وڵي هي

اللیی تلیملار   وه  جلا لی بلوێلره  اوی گي  بي 7:6  هماره  وا  بي ٌي

ردا  و   لدٌل   لي وا ی اي تي درێهی الزمي  وردو دا ی پێدا  را  لي

  ولا  بلي دٌلاره  تلی ٌلي  لاٌلي بی ولي   جامداوه ی ئي ٌي وه ویڕو ویبو ي

ملا  و    جا  و ئاشل لا ولرد لٌلا  بلي ئاما جی ڕیش بٌر ورد ی گي

 الیٌا  و مافٌا .  پێ او داویوی ورد  لي   تور لي ده

  ورد لی زٌلاتلر و   تی الزمي بي مي  نبي6112 اڵی ) ها لي روه هي

زارن  هلي51تلی دا لٌلا   )    و ٌارملي ڵ  و گي الي  لي  وه  زٌ  بو ي

ی   للتللی زٌللادوللرد للی پللێللشللٌلل للي بللي مللي بللي  وه واهیمللا  وللیوللرده

ما ی ولورد لتلا لملا   رلي ی پي ما   اڵ ئارا تي هي رگٌری لي هاو ي

بلو لٌلشلی  وتلوو  لي رولي بوٌ .ئاما جی  ي وتوو  ي روي اڵ   ي ورد بي

  ی ولي وه ڕای ئي ره ی  ي مي بٌ رٌ   ئي ڕوو ی ئي  مووی بي   هي وه

و   وه رێ  گلرتلیتلي موو هي هي  ال  الیما  لي بي  الره وي  گاما  لي باره

  ر للي   بي وه پا  ئي   لي  وه   شوٌ ي   ا ٌي تي  بووٌ  بي     ي ٌوه پي

 لتلی  بلي مي  ردا ما  ورد  بي  دٌ  جار  ي ما  اي رلي وال ت ی پي پي

 تی گشتی الزمي

ملا لی  رللي ردا لی پلي  ل   لي بلي ملا  ملي ن بلی هلي6155 اڵی ) لي

ملا لی  رللي پلي  ٌلا لده زارن واهیما  گلي هي51وورد تا ما  ورد و )

  رگٌری او وي ی هاو ي  تی زٌاد ورد ی پێشٌ ي بي مي وورد تا  بي

  دا  پێ او ب ٌاد ما ی هٌا ی دوو وي  بوو لي هٌچ  ي  و بڕه ئي

ی   ل  هلێل لا و پلێلشلٌل لي ده  جلاملی بلاشلملا  بلي ئي  التا ي  الو  بي

 ملٌی ن دٌ ار.9)  ورا بي  وه ملٌی ێوي رگٌری لي هاو ي

تلی    اللیی و بلی اللزملي جی ولرد لی وه  بي   تورو جێ بو ی ده

ٌل   ر ل  بلده ر  لي گلي اڵ  ئلي بي  وي موو هاواڵتی ٌي گشتی ئاواتی هي

  جلێ بلي  الل  بلوو للي ملێل   لي وي  رێمی ئێمي وواڵ  و هي  لي  مي ئي

زارن واهیما  بلی  هي51ن )6158-6157 اڵی ) لي  ٌا د ی بیٌي گي

ی  ئلارا لتلي  وه  لتلور ولیولرده شل لو لی ده ی ڕه وه ملوارولرد لي هي

الشٌل   واو ببي ف ومی تي ما ی وورد تا ما  ورد.تا بتوا ٌ  مي رلي پي

تشرٌ ی ) ما  واتدا و لي هي  ورد ی لي  جێ  بي  ر بٌ  بو جێ و ها ده

 (NED)پلاڵلپلشلتلی ڕێلولاللراوی  ن بي6159ٌلولی ) نبی ئي6158

رێمی وورد تا ما    توری هي ده ی گیڕا واری لي مرٌوی پریهه ئي

پلاڵلپلشلتلی  ی ملا لرلێل  بلي ن بلی ملاوه6159موزی ) تي  جا  دا.لي ئي

ی ٌلا لاٌلی  ردوو بلڕگلي ر هلي  لي دی عێراتی ٌلیف لاٌلتلێلولملا  دا لا للي  ي  ي

 وا . رێ  و ما  و ئازادٌٌي تی هي ریواٌي  ي

 جاملێلولی تلا  ئي  توا ٌما  بي (NED)ڵ ڕێوالراوی  گي ی لي وڵي و هي پای ئي لي

ٌللوللی) ن بی ئي6159تشرٌ ی ) لي     ب ێ ٌ  بیٌي ده  ر بي   دڵالیشوي ٌي ڕاده

شل لو لی  ی ااودێرٌورد ی ڕه مرٌوی پریهه ئي (NED)پاڵپشتی  ن بي:615

نی )55ملا لرلی ) .للي واملي رده تا ئێ تا بلي رێمی وورد تا  وي  توری هي ده

   بلاره شاری  لللێلملا لی  لي ما  لي وي ر با ر ێشتی ڕێوالراوه  ي ن لي6159

 لد و  فلتلا تلیڕبلي ی حلي ولا   لزٌلولي  لٌلا لٌلٌلي  ٌرا ی داراٌی و ئاڵیزٌٌي تي بي

رشلتلی  رپلي  لي   بلي  لتلي بلي و ملي   بلی ئلي وه و ڕێلولاللراو ولیبلوو لي ڵي ویمي

ولا لی ملا لرلی  ولیتلاٌلٌلي  لجلا لی بلوێلر للي رشتلٌلاری ڕێلولاللراوی گلي رپي  ي

وێتی  ٌشتما ی وورد تا  و پارتی  بی  ٌا ی ٌي وتي ردا ی مي  ي 56/6159

ولرلرتلووی ئلٌل ل ملی و  ی گیڕا  و ٌلي وه دٌمووراتی وورد تا  و بزوت ي

و   فلدێلولی حلي وه   تي بي و مي وا ی ترٌا  ورد بی ئي ڵی ئٌ  می حزبي ویمي

 لتلی  بلي ملي  لجلا لی بلوێلر بلي رشتی ڕێواللراوی گلي رپي  ي  ی پێو ێ را بي وي

هیی تێواوو ی  اڵ  بي ی عێران بي وي تٌي ریواٌي ر ێ  ي ردا ی ورد ی هي  ي

 درا.  جا   ي ئي  ردا ي و  ي ئي  وه بارودیالی  ٌا ی عێراتي

  ما  للي رلي ی پي وه مووشی واراورد ي تای هي ره  دٌ  ئاما   و  ي بو ی اي  بي

ر بلا لرل لێلشلتلی ڕێلولاللراوی   لي ن للي:615 ٌ ا ی ) وار ال ت ی لي  پای لي

ر ئلا لتلی   لي  ی للي ده ڵی مي ن ڕێوالراوی ویمي51)   جا ی بوێر زٌاتر لي گي

  وه زارن واهی ولیولراٌلي هلي59)  وا ی ولورد لتلا  زٌلاتلر للي پارێزگاو شاره

 -: وه ی الی الواره    ێ الاڵي پێ او ئي لي

 ما . رلي ی پي وه  / واراورد ي وي ٌي

  تور. ی ده وه ی  وو ٌ ي ی لٌه ي وه ڕال ت ي گي  / بي دووه

  تور. ی ده وه ی  وو ٌ ي رفراوا ورد ی لٌه ي  / بي  ێٌي

 لجلا لی بلوێلر شلا لدێلولی  رشتی ڕێوالراوی گلي رپي  ي    بي بي ما  مي بی هي

تلی  ریولاٌلي    لي بلجلي ڵلي هلي ما  للي رلي ی پي ردا ی  و ٌ ري وا   ي ڕێوالراوه

 وا ٌا  ورد.  ٌا ٌي   ي  لێما ی  حزب و الٌي  ما  لي رلي پي

هلیی گلو    بلي  بلووه وتلیی  لي  جاملێلولی ئلي   ئي  تا ئٌ ي  وه داالي  اڵ  بي بي

ر    هلي وه ڵ ئلي گلي ڵل  للي هٌلا  و ملافلی اللي  دا  بلي گرت  و گر ری  لي  ي

 وامٌ  رده بي

 

 

 

 م  رچه په

 نجانی بوێر رپرسانی رێكخراوی گه ڵ به گه ديدارێك له



مروزشباب ال ل   اللحلجلر اال لا  لل لشلر ال ل   

 والت اٌ  بٌ  موو ا  )المجتمع الزماري ن

 ال      مروز شباب

اود ال اشو المد ً فً ملجلا  حلقلون اال  لا  عل ء 

زماري : ا  مروز شباب ال    فً زمار هو الحجر 

اال ا ً لل    واللتل لاٌل  ال لللملً بلٌل  ملولو لا  

 المجتمع الزماري وال وا  الف الي فٌي هً )الشباب ن

واضا  زماري ا  ال لشلاولا  اللتلً  لفلذهلا ملرولز 

الشباب هً  شوي ف الي وملتل لوعلي  لاهلمل  بشلول  

اٌلجلابلً فللً اللحلد مل  ال لراعللا  واالزملا  فللً 

 المجتمع 

وشدد على ا  المروز ٌلحلتلا  اللى دعل  اولبلر ال لي 

ٌت او  مشاو  الشبلاب ومل لاللجلتل لا واللا لي اللذٌل  

ٌ ا و  م  الت مٌ  الوبٌر وعد  اشراو   فً ال ملٌي 

ال ٌا ٌي حٌث ٌت  االتٌاره  على ا ل  اللمل ل لوبلٌلي 

 والمح وبٌي 

واضا  ا  مروز ا اولد اللى ضلروره اهلملٌلي فلتل  

دورا  حو  حقون اال  ا  والت اٌ  ال لمً وابراز 

دوره فً الحوارا  وال قاشا  بالو لو  اللى افلولار 

 الشباب ووموحات   .

Primary Business Address 

Address Line 2 

Address Line 3 

Address Line 4 

066  ور للس رة الترفيهية لمركز شباب اربي    

Business Name 

حقىق االًساى  الٌاشط الودًي في  

عالء زهاري    

Organization 

 

 دهوك   مركز شباب

للملاللتللل    اللولامل  للللشلبلاب ولافلل  تلقلدٌل  اللدعل   ٌ  ض بم مل  مروز  مروز شباب دهو 

علملللٌلل   للٌل لاهل  فلً  فً مالتل  الجلوا لب  وتابلٌات    وتووٌر تدرات     واالدٌا   االعران

علل  هللذا    الللمللالللتلللللفللل  الللمللوللو للا   بللٌلل   وحللقللون اال  للا   بلل للاء ال لل    تللوللرٌلل 

فلً بل لاء    لاشلو وملدرب    لالل   ب لا   ا   لللتلقلً ) بلملدٌلره  ارتلاٌل لا  واهلدافلي   المروز

ا ي م  اللمل ل    حدث ا تائ   والذي   وم  ل مروز شباب دهو   ابقا  وحقون اال  ا   ال   

وتلللل فلرص   للشلبلاب  حٌث ازداد    بل البوالل  الحالً وال  ب  الوت   فً  دع  الشباب

 الٌو    و لووٌا  الشباب  ٌ ثر على مفاهٌ    والذي  ال م 

بلللمللل لللملللل دعللل    تللل للل لللض  ملللراولللز  ا  ٌلللتللل  فلللتللل   الضلللروري  مللل   ا لللي  واضلللا 

حللب    وحللثلل لل  علللللى  ثللقللافللتلل لل   وزٌللادة  تللدراتلل لل  وامللوللا للٌللاتلل لل   وتللوللوٌللر  الشللبللاب

   حب وب اء ال     وزرع مفاهٌ   والت ام   االالر

ضلمل    6159فلً علا    فلً شل لر اٌلللو   افلتلتلاحلي  تل   شباب دهلو   واوض  ا  مروز

اربلللٌلللل    مللللرولللز  ن اللللى جلللا للللب   االعلللران  عللللبلللر  ربللللٌلللع الشلللبللللاب  مشلللروع

 االٌوالٌل   الى  م ظمل ج ر  وبدع   والتووٌر  للت مٌل  الم لل  م ظمل  وبت فٌذ

مل    الشلبلاب  اهلدا  اهلمل لا هلو تلقلدٌل  دعل   بجلملللل  ٌ  ض  المروز  الى ا   وشدد  ال 

وولذلل    اللحلٌلاة  جلوا لب  وتابلٌات   فً ماللتللل   تدرات    وتووٌر  واالدٌا   االعران  وافل

فلللً   وم لللاهلللملللٌللل   للللٌلللوللو لللو تلللادة   للل لللع اللللقلللرار  الشلللبلللاب فلللً علللملللللللٌللل  اشللرا 

مللل    فلللئللل الشلللبللاب  تلل  الللتللرولللٌللز عللللللى  ووللذلللل   ملللجللتللمللل للاتلل للل   بللل للاء  عللمللللللٌللل

 المحلً   والمجتمع  ال ازحٌ 

متنوعة    ف اليات  مركز شباب دهوك

 الشباب  بواقع  للنهوض


