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U.N     ئةنجومةنى ئاسايشى 

U.S.A   نةتةوة يةكطرتوةكان، نيويؤرك 

 نامةيةكى طشتى بؤ ئةنجومةنى ئاسايشى U.N   لةسةر بابةتى ِريَساى شيَلَتةرةكانى ِريَكخراوة نا حكوميةكان

CC: UNAMI, OHCHR, OCHA, UNFPA, UN Women, SGRG-SVC Office 

،بةِريَزان   

ياساى حكومةتى   دەربارەی هةستاون بة داِرشتنى ئةم نوسراوة بؤ دةربِرينى نيطةرانى و ثةرؤشبوونى خؤيان ەکاننا حكوميرێکخراوە 

تاك وخيَزانانةى كة هةلَهاتوون لةبةر  لە بارەی  رێگە نادان  بە رێکخراوە ناحکوميەکان بۆ دابين کردنی  پەناگە  ياساييانە  بۆ عيَراقى 

.لة كاتي ناكؤكي و ملمالنيَدا یبنةماي ِرةطةزلةسةر  ژی توندوتي  

 

بوەتە هۆی زيادبوونی ژمارەی ئاوارەکان بۆ سێ مليۆن وە زياتر لە دە مليۆن خەڵکی  و قةيران گيرکردنی داعش و دروست بوونی دا

و  هێزە ناوخۆييەکان  ئاوارە ناوخۆکان پێويستيان بە يارمەتی مرۆيی هەيە تەنها لە عێراق.  وە ئەوەش جێ سەرسورمان نی يە کە

دابين کردن و جێ بە جێ کردنی داواکارييەکانی پەناگە.بارودۆخەکە زۆر خراپترو بۆ  کۆمەڵگا ی نێودەوڵەتی لە هەوڵێکی گران دان 

کە مافی چونە ناوەوەيان کەم دەکاتەوە بۆ ئەو  کە گرفتی مەترسی زۆرە  بۆ کۆمەڵگەی خێرخوازی مەدەنیشڵەقاوترە لە و شارانەی 

ازگانەی کە لە اليەن داعشەوە کۆنترۆڵ کراوە. ب  

 

لەالیەن رێکخراوە  عێراق دژی دابین کردنی پەناگە یە کوردستان سیاسەتی گشتیسەڕەرای  بوونی ئەو قەیرانە بێو ێنەیە، بەدەر لە 

رزگاربووەکان دەکات بۆ گەیشتن بەو ئەو قەدەغە کردنە  رێگری لە  لەبەر توندوتیژی رەگەزی.  بۆ ئەوانەی هەڵهاتوون باحکومییەکان

ودەوڵەتیەکان دست خزمەت گوزارییانەی کە بۆیان دابین کراوە بۆ پاراستنی ژیانییان بە تایبەتی لەو شوێنانەی کە رێکخراوە مرۆییە نی

 ییان پێ ناگات. 

خزمەت گوزاریی دابین دەکەن بە بێ سیاسەتی پارێزگاریی کردن،  ئە رێکخراوە ناوەخۆ مرۆییانەی کە پەناگە و هاریکاریی و 

زۆرییان لی دەکرێن کە بە نهێنی کارەکانیان ئەنجام بدەن، ئەوەش وادەکات کەمتر بەرچاو دیار بن بۆ ئەو تاکانەی کە پێویستییان بە 

اچاری نەی کە لە پەناگەی رێکخراوە ناحکومییەکاندا دادەنرێن، مەترسی کوشتنیان لەسەرە یاخود بە نهاریکارییە. ئە رزگاربووا

بوونی کەمی  خێزانەی دەکرێنەوە کە رووبەری کوشتن دەبنەوە بە ناوی شەرەف. ئەمەش وا نیشان دەدات کە گرفت تەنها لە رەوانەی

 ىهۆكة بوونةتة  وە کارتێکردنیشی گرفتێکی دیکەیە کە پەناگە نی یە بەڵکو لە سیاسەتی قەدەغەکردنی بەرێوەبردنی پەناگە ی تایبەت

الوازی تواناکانی حکومەتی عێراق  شتىگئةم ياساية بة شيَوةيةكى . رى ئةشكةنجة وكوشتار ببنةوةچاسانى ديكة دوو ئةوةى ئافرةت وكة

خزمەت گوزاری بۆ رزگار بووەکان. پيشان دەدات لە دەستەبەرکردنی پێداويستەکان  و   

 

خراوە ناحکومييەکان دەسەاڵتيان هەيە لە بونيادنانی گرفتەکە لە پێچ و پەنای سياسەتەکە دايە کە روون و ئاشکرا نی يە کە  ئەگەر رێک

دنەوەی ئەو ئاڵۆزييەی کە لە ڕيگەی برياری ياسايی لە هەڵسا بە راست کر حکومەتی هەرێمی کوردستان  لە کاتێکدا کە پەناگە ياخود نا. 

، کە حکومەتی ناوەندی عێراق هێشتا کاری پێ نە کردووە. ٢٠١٤ساڵی   

 

 ١٣٢٥ە لە ژێر ياسای عێراق کە پاڵپشت کراوە لە اليەن پالنی کارکردنی نيشتمانی بۆ جێ بەجێ کردنی برياری مافی بوونی پەناگە هەي

ئەنجومەنی ئاسايشی نەتەوە يەکگرتووەکان دەربارەی ژنان، ئاسايش و ئاشتی. ياسايی برەنگاربوونەوەی بازرگانی کردن بە تاکەوە 

پەناگە دروست بکرێت بۆ هەريکاريی و پاراستنی وباری کۆمەاڵيەتی   کە پێويستە جەخت لە وە دەکاتەوە کە وەزارەتی  کارو کار

قوربانی بازرگانی مرۆيی و چەوسانەوە. بەداخەوە بەرپرسانی حکوبەت هەستان بە راگەياندنی ئەو سياسەتەی کە تەنها حکومەت مافی 

ەتەوە بەرێوەدەبرێن  شوێن و شوێنەواری رزگاربووان بە کەس بەرێوەبردنی پەناگەی هەيە. هەرچەندە ئە پەناگەييانەی کە لەاليەن حکوم

و کارييان رادەگەييەنن و ئەمەش بە بۆشی دەمێنێتەوە.    

 



حکومەت دژی بوونی  ياسايی  پەناگەن، بوونی بەردەوامی ئەم ملمالنەيە گۆرانکاری بەرچاوی بە هەرچەندە زۆربەی بەرپرسەکانی 

ئاوارەکان  و کەمی کۆمەکی مرۆيی، هەندێک لە بەرپرسی ناوەخۆ  گرێبەستێکيان کاتتيان بەست لە گەڵ لێشاوی هاتنی خۆيەوە بينيوە. 

کردنی پەناگە و خزمەت گوزاری تر. رێکخراوە ناحکوميەکان بۆ دابين  لەگەڵ   

 

كخراوة ناوخؤييةكان بآ سوود نةبوون و سةرةنج وسةليقةى هيَزة ناوةنديةكانى حكومةتى بؤ ناراستةي   ََ هةروةها هةولَة مرؤييةكانى ريِ

هةرضةندة بةرثرسان بةردةوام بوون لة دذايةتيكردنةكةيان، بةالَم حكومةت دانى ثيَدانا كة ثشت بة ِريَكخراوة . خؤى ِراكيَش كرد

ةستيَت بؤ دابينكردني خزمةتطوزارى بؤ رزطاربووانى توندوتيذى لةسةر بنةماي ِرةطةز لةكاتي  ملمالنيَكان كة لة ناحكوميةكان دةب

بؤ   UNثرسيار لةسةر هةبوونى شيَلَتةر كرا لة اليةن  ئاذانسي 2015بؤ نموونة، كاتيَك لة ثاييزى سالَي . ئيَستادا ِرووى تيَكردووة

، وةآلمي نويَنةراني حكومةت ئةوةبوو كة ِريَكخراوي ئازادي ذنان لة عيَراق ( ESCR)ةلتوريةكان ئابووري و كؤمةآليةتي و مافة ك

(OWFI )بةرثرسان .  كة ِريَكخراويَكي نا حكوميية، يارمةتيدةرة لة دابين كردني ثيَداويستي رزطاربووانة لة عيَراق و باشوورى عيَراق

كردن وضارةسةر وثيَناس كردنى ئاستى بةرزى توندوتيذى بةرامبةر بة ئافرةت لة هةستاوة بة مامةلَة  OWFIِروونيان كردةوة كة 

بةم شيَوةية، لة دةستةواذة نيَودةولَةتييةكاندا، بةرثرسان ئاماذة بة ثابةندبووني . ِريَطةى دابينكردنى خزمةتطوزارى تيَطةيشتوو بؤيان

ن، بةآلم لة ِراستيدا بونةتة بةربةست و مايةي بيَزاري ئةو ِريَكخراوة خؤيان دةكةن و دلَنياي دةكةنةوة كة كار لةسةر شيَلَتةر دةكة

 .ناوخؤييانةي خزمةتطوزاري دابين دةكةن لةو ناوضانةي ِريَككةوتني كارا ِريَذةي كةمة لةطةألهيَزة ناوخؤييةكان

 

راقيةكان خزمةتطوزاري و شيَلَتةر دابين فةرمانيَك لةاليةن حكومةتي عيَراق دةركرا، كةتيايدا ِرووني كردبؤوة ئةطةر ِريَكخراوة عيَ 

ثيَداويستية بكةن بؤ قوربانياني توندوتيذي ليَكةوتوو بةهؤي ملمالنيَنةوة، ئةمة دةبيَتة هاندةر بؤ ثةرةثيَداني تواناي عيَراق بؤ جيَبةجيَكردني 

بابةتي سةرةكي ثةيماني مافي .  ةهؤي ملمالنيَوةطرنطةكاني ئةو ذنانةي كة هةلَديَن بةهؤي توندوتيذي لةسةر بنةماي ِرةطةز ليَكةوتوو ب

، ليذنةي نةتةوة يةكطرتووةكان دذي 2015لةسالَي . مرؤيي نيَودةولَةتي سةبارةت بة هاندان بوو بؤ فراوان كردني ياساكاني عيَراق

ياسايةك بووني هةبيَت ِريَطة بة ئةشكةنجةدان داواي لة حكومةتي عيَراقي كرد كة كار بكا لةسةر بةياسايي كردنيَكي طشتي، كة تيايدا 

دواي ماوةيةكي كاتي، ليذنةي. شيَلَتةرةكان بدات بة تايبةت بةِريَوة ببريَن  ESCR   U.N. و ليذنةي UN بؤ مافي مرؤظ 

 هةمان ثيَشنياريان هةبوو و ثالَثشتي بوون

 

ةو كةسانة بدات كة بةر زيانيَكي زؤر كةوتون لةكاتي ، ِريَكخراوي ناحكومي دةتوانيَت يارمةتي ئپەناگە  ِريَطةي فراوانكردني هةليلة 

كاركردني ِريَكخراوي . جطة لةوةي ئةم شيَلَتةرانة ذياني خةلَكي ِرزطار دةكات، لة هةمان كاتدا هةلي كار دةِرةخسيَنيَت. ملمالنيَدا

هةية بؤ كؤمةلَطةو كةسة بيَسةرو ناحكومي لةو ناوضانةي دوورن لة ِريَكخراوة نيَودةولَةتييةكان بؤ هاريكاري، سودي طرنطي 

ِريَكخراوي ناوخؤيي ذنان، جطة لة دابين كردني ثيَداويستي خيَرا، يارمةتي ِرزطاربووان دةدةن دووبارة ذياني خؤيان بوونياد . شويَنةكان

هةروةها . ن دوور دةخةنةوةبنيَن، يارمةتي كةم بوونةوةي نةخويَندةواري و بآلوبونةوةي نةخؤشي دةدةن، كةسة ثةراويَزخراوةكان لة زيا

كةك كردنةوةي ئةو بارة ئابووريية قورسةي سةرشاني ثاريَزطاكان باريَكي نالةباري بةدوادا بوو دواي ئةوةي بِريَكي زؤري خةلَكي 

هةذماركردني لة ئةنجومةني ئاسايش، لة هةموو بِريارة طرنطةكاني سةبارةت بة عيَراق، بة . هةلَهاتو هةلَِرذانة بةشة ناوضةكاني خؤيان

 ةوة، وة ئاويَتة بووني ئةنجومةن لةطةأل حكومةتي عيَراق و ئةركي سةرؤكايةتي، داوا دةكةين  UNAMI داواكارييةكاني

 

داوا لة حكومةتي عيَراق بكةن كة هةستن بة دةركردني فةرمانيَك كةتيايدا ِرووني بكاتةوة كة ِريَكخراوي ناحكومي دةتوانيَت شيَلَتةري 

زمةتطوزاري ديكة دابين بكات بؤ قوربانياني توندوتيذي لةسةر بنةماي ِرةطةز لة ملمالنيَكانداثيَويست و خ  

 

 ليَرةدا

هانداني ئةنجومةني وةزيران كة داوا لة بةِريَوةبةري طشتي بةشي بةِريَوةبةرايةتي ِريَكخراوة ناحكوميةكان ، علي مةككي  ●

خؤيي بتوانن شيَلَتةر بةِريَوةبةرن بؤ ئةوانةي هةلَديَن لة ئةنجامي توندوتيذي خةليل، كة ِريَطة بدات بة ِريَكخراوي ناحكومي ناو

 . لة كاتي ملمالنَي و ناكؤكي، بة سةرثةستي وةزارةتي كار و كاروبارى كؤمةآليةتي

 .ة بكةنهانداني بةِريَوةبةرايةتي ِريَكخراوة ناحكوميةكان و وةزيري ثةيوةندية كؤمةآليةتيةكان كة ئاسانكاري بؤ ثِرؤسةك ●

 .هانداني سةرؤك وةزير، وةزيري ناوخؤ، وة طشت ئةندامة طرنطةكاني حكومةتي عيَراق كة ثشتطيري ئةم فةرمانة بن ●

 . كة لة عيَراق كار دةكةن ثالَثشتي ئةم فةرمانة بكةن  UNهانداني ئاذانسةكاني  ●

 



شيَلكاريانةي دذي ئافرةت و منداأل و هةر كةسيَكي ديكة كة زؤر سوثاسي ثابةندي و ثالَثشتي ئيَوة دةكةين بؤ قةرةبوو كردنةوةي ئةو ثيَ 

بة .  سوكايةتي ثيَكرابيَت و زياني ثيَطةيشتبيَت لة اليةن داعش و تكاتان ليَدةكةين داواكارييةكانمان ِرةضاو بكةن و ثشتطوآ نةخريَن

ن بة ئيَوة، بةلَيَن دةدةين كة يارمةتيدةرتان دةبين لة باسكردني ئةم خةم و ثةرؤشييةو ِراكيَشاني سةرنجي ئيَوة، اليةنطري خؤمان دةبةخشي

. راقهةر ِرةنجيَك ئيَوة بيكيَشن بؤ ثاريَزطاري كردن لةو كةسانةي هةلَديَن بة هؤي توندوتيذي ليَكوتوو بة هؤي ملمالنآ و ناكؤكيةوة لة عيَ 

ةن و ئةوةي ثيَوستة بيكةن تاكو ئةم ياسا زيان بةخشة هةموار بكريَتلة كؤتايدا، بة ِريَزةوة داواتان ليَدةكةين كة لَيَكؤلَينةوة لةم بابةتة بك .  

 

 بة ِريَزةوة ثيَشكةشكراوة

 

(OWFI)ِريَكخراوي ئازادي ذنان لة عيَراق 

 ئاسودة

 ثةيمانطاي ذناني ِرابةر

 كؤمةلَةي ذناني بةغداد

 ِريَكخراوي دادثةروةري ذنان

 (WOLA) ِريَكخراوي هاريكاري ياسايي ذنان

 ِريَكخراوي ساوا بؤ مافةكاني مرؤظ

 ِريَكخراوي ئاوان

 ِريَكخراوي ذنان بؤ بةرةوثيَشضون

 ِريَكخراوي ئيَتانا بؤ ذنان

 ِريَكخراوي بالَويَزاني ئاشتي بؤ طةشةثيَدان

 كؤمةلَةي فيحاْ   بؤ طةشةثيَدان

 ِريَكخراوي خيَزاني عيَراقي

يةكانجيل بؤ طةشةثيَداني سةرضاوة مرؤي-ِريَكخراوي ئةل  

 دامةزراوةي ذيان بؤ مافةكاني مرؤظ

 دامةزراوةي ذناني زييان ليَكةوتوو

 هيوا فاوندةيشن

 ِريَكخراوي راسان بةرطرى لة مافى ذنان

 ِريَكخراوى طةشةثيَدانى خةلَك

 عيَراقى بآ سنوور

 كؤمةلَةى يةكطرتووي ذنانى رافيدةين

 ِريَكخراوى ذنان بؤ باش كردنى ذياني ذنان

ؤثيَشةوة بؤ طةشةثيَداني مرؤييِريَكخراوي ب  

 ِريَكخراوى ئةل شةهباْ  بؤ دايك ومنداالَن

KIEثةيمانطاى كوردى بؤ هةلَبذاردن- 

YADC   سةنتةري ضاالكي طةشةثيَداني طةنجان - 

WADIِريَكخراوى 

FRYAِريَكخراوى 

DHRD  سةنتةرى ديموكراسى و طةشةثيَدانى مافى مرؤظ 

CSI  ةدةنىدةستثيَشخةري كَومةلَطاى م  

ARJO ِريَكخراوى داكؤكي لة ماف و دادثةروةري 

CPTتيمي ئاشتيخوازي مةسيحي 

 ِريَكخراوى ِريَذوان

W.O.D.Y.Aِريَكخراوى وةفا بؤ طةشةثيَداني تواناي طةنجان 

 سةنتةرى نيشتيمانى بؤ مافى مرؤظ



 ِريَكخراوةى ئاران بؤ طةشةثيَداني رؤشنبيرى مةدةني

 تؤِري ِرابةر

ياساييتؤِري كلينيكي   

 طروثي ذيان

 دامةزراوةي طةشةثيَداني مافةكان

 دةستثيَشخةري ثشتيواني لةطةأل كؤمةلَطاي مةدةني عيَراقي

 

 كةسايةتييةكاني عيَراق

ناوةكان ناهيَنرَين لةبةر هؤكاري سةالمةتي-ذناني نويَنةري كؤمةلَطةي ئيَزيدي  *   

يَزطاي صالحدينسةرؤكي ئةنجومةني ثار –بةِريَز أحمد عبدالجبار الكريم   

دادطاي باري كةسيَتي سامراْ   –بةِريَز سالم اسماعيل زيدان   

سةرؤكي دادوةران، سامراْ  –بةِريَز أحمد مهدي محمد   

ياريدةدةري داواكاري طشتي سامراْ  –بةِريَز طالل خليل محمود   

سةرؤكي شارةواني سامراْ   –بةِريَز محمود خلف أحمد   

مى ئةنجومةنى ثاريَزطاي شارى سامراْ ئةندا –بةِريَز عمر محمد حسن   

سكرتيَري ئةنجومةنى ثاريَزطاي شارى سامراْ  –بةِريَز سامي عبدهللا صالح   

ئةندامى ئةنجومةنى ثاريَزطاي شارى سامراْ  –بةِريَز أيمن سعيد محمود   

ئةندامى ئةنجومةنى ثاريَزطاي شارى سامراْ  –بةِريَز ليث محمد حاتم   

ئةندامى ئةنجومةنى ثاريَزطاي شارى سامراْ  – بةِريَز محمد وجية علوش  

بةِريَوةبةرى ئامادةيي اسماْ  ي كضان–بةِريَز حليمة حمد حربي   

سةرؤكي شيَخةكاني سامراْ  –بةِريَز شيخ خالد فالح حسن   

 بةِريَز شيخ أيوب عبدالواحد فريد

ثسثؤِر ونةشتةرطةرى ئيَسك –أحمد الجبوري . بةِريَز د  

نوسينطةي سةرةكي –ئةندامى نوسينطةى جيَبةجيَكاري تةيارى ديموكراسى عيراقى –ريم الشبيب بةِريَز حسن عبدالك  

ثةرلةمانى عيَراق -بةِريَز ِريَزان شيَخ دليَر، ئةندامى ثةرلةمانى عيَراق   

 

 ِريَكخراوةكانى تر كة ثشتطيريان كردوين

خَومان ئاِراستةى داواي ِريَكخراوة عيَراقيةكان دةكةين بؤ ِروون  ئيَمة وةكو ِريَكخراوة ناحكومييةكان كة واذوومان كردووة ثشتطيرى

كردنةوةي ياساي شيَلَتةرةكان تاوةكو ِريَكخراوة عيَراقية ناحكوميةكان شيَلَتةرو خزمةتطوزاري ثيَويست دابين بكةن بؤ ِرزطاربوواني 

 توندوتيذي لةسةر بنةماي ِرةطةز لة ناكؤكيةكاندا

 

( نی ئەمریکویالیەتە یەکگرتوەکا)   َ ىردام 

 ( ویالیەتە یەکگرتوەکانی ئەمریک)لة  -سكولَي ياسا   -سةنتةرى سورنسن لة زانكؤى نيويَورك  

 (رایسوس) زادی ئاو  ئاشتیۆ بن ناژ ەتیێودهوڵن تیێیەك

( لوبنان)–ابعاد   

( ویالیەتە یەکگرتوەکانی ئەمریک)ِريَكخراوى ِرؤشتني ئازاد   

وىِريَكخرا Un Ponte Per (ئيتاليا)  

( ئيتاليا)وةرزش دذي توندوتيذي   

( ئيسثانيا)ثةيمانطاي نيَودةولَةتي بؤ كرداري نا توندوتيذي   

 کۆمەڵەی هیلیا )ئیسپانیا)
( ی سێپتەمبەر بۆ ئاشتی سبەینێ )ویالیەتە یەکگرتوەکانی ئەمریک ١١خێزانەکانی   

 پرۆگرامی کاری پەرەپێدانی بەشداربوون )بەنگالدیش)
( ئاوارە )کۆڵۆمبیکۆمەڵەی ژنانی   



 پاڵپشتی مێینە بۆ ئاشتی و گەشەپێدانی تەواوکاری )کۆماری کۆنگۆی دیموکرات)
 سندوقی ژنانی کۆنگۆ ) کۆماری کۆنگۆی دیموکرات)

بزوتنەوەی جیهانی بۆ کۆتاییهێنان بە توندوتیژی دژی ژنان و کچان ) ویالیەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا-رۆژیم ڤی )  
 ڕاپەڕینی یەک ملیاری ) ویالیەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا( 

 رێکخراوی پەنابەرانی نێودەوڵەتی ) ویالیەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا)
 سەنتەری دادپەروەری جیهانی ) ویالیەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا)

 سونكیە دادپەروەری جێندەری )باشووری ئەفریقا)
 ژنانی ئێستا بۆ گەشەپێدان )سوریا)

 

 

 


