
                   
 

 
Conference on Ethnic victimization in Kirkuk 

 
Working Agenda 

 
Venue: Kirkuk  
Date: 13 January 2011  
9:30 am Opening and introduction 
Welcome speech by KIVG and FIBW  
9:45 Keynote Speeches – working on the past 
1- Social interaction in Kirkuk and the raise of violence. (Dr. Fareed)  
10:15 discussions  
10:30  
2- Human rights violations and ethnic victimization. (Dr. Fkrat)  
11:00 discussion  
11:15 Coffee break  
11:30  
3- international displacement people in Kirkuk (Khald)  
12:00 discussion  
12:15   
4- Women and child rights violations. (Dr. Merfat)  
12:45 discussion  
1:00 Lunch break  
2:00  pm Group work  
 Four Workshops with Keynote Speakers – working on the future 

a) situation of Human Rights in Kirkuk ( December 10 being the international day of 
Human Rights) 

b) situation of Women in Kirkuk 
c) situation of Youth and children in Kirkuk 
d) situation of IDPs in Kirkuk 

2:45 pm coffee brake 
3:00  pm  group work presentations 
3:40  PM Closing session 
Brief summaries of workshops - objectives for future – needs and initiatives arising from 
the workshops – possibilities of coordinated projects? 
 
 
 
 
 
 
 



                   
 

  كركوك مظلومية مكوناتمؤتمر حول 

عمل اجندة ال  

  كركوك : المكان 

   2010 الثاني تشرين 13: التاريخ 

 
9:30 am  االفتتاح والتعارف   

  KIVG and FIBWكلمة ترحيب من 

  ) فريد . د. (تبلور العنف تماعي في كركوك و الترابط االج -  9:45

 المناقشات  :   10:15

 ) فكرت . د( انتهاكات حقوق االنسان و مظلومية االطياف - 2 -   10:30

  المناقشات  11:00

   استراحة شاي  11:15

 ) المحامي خالد (  الوضع االنسان للمرحلين في كركوك - 3 -   11:30

  المناقشات  12:00

 ) ميرفت . د( انتهاكات حقوق المراة والطفل - 4 -    12:15

  المناقشات  12:45

  استراحة غداء  1:00ا

2:00  pm  جلسات العمل   

مجموعة ، مجموعة حقوق المراءة ، مجموعة حقوق االنسان (توزيع الحضور في اربع مجاميع 

 ) حقوق المرحلين ، حقوق الطفل والشباب 

( كيف يتم حل القضية ، ) ؟ (السبب ، ) التي يعاني منها العينة القضايا يتم ادراج اهم( ماذ ؟ 

 ) دور مؤسسات المجتمع المدني والجامعة والجكومة (من ، ) المشروع 

2:45 pm  استراحة  

3:00  pm   عرض نتائج عمل المجاميع  

3:40  PM  الختام  

 عرض مختصر الهم القضايا واالستنتاجات 



                   
 
 
 

 كؤنفرانسى قوربانى بوونى ثيَكھاتةكانى كةركوك 
 كار نامة 

  ركوك ةك: شويَن 
   2010ى دووةم  تشرين13 : ريَكةوت

 
9:30 am  بةخيَرھاتن و يةكترناسين  

  KIVG and FIBW وتارى
  ) فريد . د. (لة كةركوك و سةرھةلدانى توندوتيذىثةيوةندى كؤمةَ�يةتى  -1 -  9:45

 طفتؤكؤ :   10:15
 ) فكرت . د(ثيَشةلكاريةكانى مافى مؤرظ وقوربانى بوونى ثيَكھاتةكان  -2 -  10:30
 طفتؤ طؤ  11:00
   ثشوو  11:15

 )  خالد ثاريَزةر(  كركوك رةوشى مرؤيى ئاوارةكان لة - 3 -  11:30 
   طفتؤطؤ 12:00
 ) ميرفت . د( ثيَشةلكاريةكانى مافى مندا�َن و ئافرةتان -   12:15
  ؤطفتؤط  12:45

 ثشووى نان خواردن  1:00ا
2:00  pm   كارى طروثةكان  

مافى مروظ ، مافى ئافرةتان ، مافى مندا�َن ، (دابةش كردنى طروثةكان لة سةر ضوار بابةت 

 )  ئاوارةيى
رؤلَى (، كَى ) ثرؤذةكة (ھؤكارةكان ؟ ، ضؤن ضارةسةر ئةكريَـت ) طرنطترين بابةتةكان (ضى 

 ) دةنى ، زانكؤ وحكومةت دةزطاكانى كؤمةلَطاى مة
2:45 pm   ثشوو  

3:00  pm    دةرئةنجامى كارى طرؤثةكان 
3:40  PM   كؤتايى 

 دةرئةنجامى بابةتةكان و ثيَشنيارةكان 
 
 


