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  ئاسایشى ئەنجومەنى بۆ گشتى نامەیەکى U.N  حکومیەکان نا ڕێکخراوە شێڵتەرەکانى ڕێساى بابەتى لەسەر 
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 خۆیان پەرۆشبوونى و نیگەرانى دەربڕینى بۆ نوسراوەیان داڕشتووە ئەم کردووە، واژوویان کە ناحکومیانەیئەو رێکخراوە  ، بەڕێزان

 لەبەر هەڵهاتوون کە وخێزانانەى تاک ئەو بۆ بکات دابین شێڵتەر ی ناحکومیڕێکخراو نادات ڕێگا عێراقى حکومەتى یاساى چونکە

 .ملمالنێدا و ناکۆکی کاتی لە ڕەگەز بنەمای لەسەر دژى توندوتیژی

 ،عێراقدا  لە کەس ملێون 3 بۆ ناوخۆییەکان ئاوارە ژمارەى بوونى زیاد هۆکارى بووە قەیران، داهاتنىبەدوا و داعش داگیرکردنەکانى

 یکۆمەلگا و ناوخۆییەکان هێزە کە نیە سەرسورمان یجێ .عێراق لە اتەنی مرۆییە کۆمەکى بە پێویستى دیکە ملێونى 10 کداکاتێ لە

 و کێشە شارانەى لەو اوەشڵەژ یاترز بارودۆخەکە. شێڵتەر بۆ هەستیارەکان داواکارییە جێبەجێکردنى لە هەیە گرفتیان ودەوڵەتیینێ

کان بە خزمەگوزاری گرنگ بۆ ژیان لەو ناوچانەی قوربانییە دەستگەیشتنی ئەو رێگریانە بەربەستن لە پێش چڕە، تێیدا گرفت

 ژێردەستی داعشدان. 

رێکخراوە  ، دژایەتیکوردستان هەرێمى دەرەوەیلە ناوچەکانی  ،ەنەکراو پێشبینى و سەخت زۆر قەیرانە ئەم ئەوەى سەڕەڕاى

 قەدەغەکردنە ئەم. رایانکردووە جێندەری توندوتیژى هۆکارى لەبەر ژنانەى ئەو بۆدەکرێت بۆ کردنەوەی شێڵتەر  ناحکومییەکان 

 ناوچانەى لەو تایبەتى بە ،گرنگن ژیانیان پاراستنى بۆ خزمەتگوزاریانەى بەو دەستپێگەیشتنیان لە دەکات ڕزگاربووەکان لە ڕێگرى

 .پێناگات دەستیان نیودەوڵەتیەکان مرۆییە ڕێکخراوە

 ئەنجامبدەن، نهێنى بە کارەکانیان ناچاردەکرێن دابیندەکەنتگیری پش خزمەتگوزارى شێڵتەرو مرۆییانەى ڕێکخراوە ئەو یاسا، بوونی بێ

 شێڵتەرەکانى لە کە ڕزگاربووانەى ئەو. ئەوانە هاریکارى بە پێویستیان تاکانەى ئەو بۆ دیاربن و بەرچاو کەمتر دەکات وا ئەمەش

 ڕەوانەى ناچارى بە یاخود دەبنەوە، کوشتن مەترسى ڕووبەڕووى ئاسایشەوە هێرشەکانى هۆى بە داڵدەدەدرێن، ناحکومیەکان ڕێکخراوە

 بە گرفت کە دەردەکەوێت تێڕوانینە ئەم پێى بە. هەیە بەناوی شەرەفەوە کوشتنیان نیازى ئەوان داکاتێک لە دەکرێنەوە، خێزانەکانیان ناو

 ئەوەى هۆى بوونەتە کە دیکەن ىگرفت وکارپێکردنیش بەڕێوەبردن قەدەغەکردنى یاساى بەڵکو نیە، شێڵتەر بوونى کەمى لە تەنها

 عێراق حکومەتى تواناکانى الوازى گشتى شێوەیەکى بە یاسایە ئەم. ببنەوە وکوشتن ئەشکەنجە چارى دوو دیکە وکەسانى ئافرەت

 ملمالنێدا و ناکۆکی کاتیلە ڕەگەز بنەمای لەسەر توندوتیژیانەی ئەو کردنىەپێناس لە نییەلێهاتوو  کە ودەریدەخات اتدەخبەرچاو

 هەنگاونانێت. ڕزگاربووان پێناو لە خزمەتگوزارى دابینکردنى بۆ پێویستوەکو  ،ئەنجامدەدرێن و

 یاخود ی هەیەشێڵتەر نیادنانىب دەسەاڵتى عێراقی ناحکومى ڕێکخراوی ئایا ناکاتەوە ڕوونى چونکە یاسادایە، ناڕوونی لەگەڵ کێشەکە

 کاتە ئەم تاوەکو بەاڵم هەڕێمایەتى، یاساى بڕیارى ڕێگەى لە ڕاستکردەوە ەیئەم کوردستان هەرێمى حکومەتى هەرچەندە. نا

  .پێنەکردوەکاری ناوەندى حکومەتى

 ئاشتى ، پاڵپشتیلێکراوە ئافرەت دەربارى 1325 عێراق نەتەوەیی کاری پالنی دابینەو بە عێراق یاساى پێی بە شێڵتەر مافى عێراق لە

 جەختى 2012 یUN ئاسایشی ئەنجومەنى دوابڕیارى جێبەجێکردنى بۆ کەسەکان بە کردن بازرگانى نەهێشتنى یاساى .وئاسایش

 و پێکراوەکان بازرگانى کەسە ڕزگاربوانى بۆ کۆمەاڵیەتى کاروکاروبارى وەزارەتى لەیەن لە کردەوەو شێڵتەر ىبنیادنان لەسەر

 شێڵتەرى بەڕێوەبردنى مافى حکومەت تەنها کە شێوەیەک بە. گۆڕی یانیاسایە ئەم حکومەت بەرپرسیارانى داخەوە بە. چەوساوەکان

  .ەوەدەمێنن بەچۆڵى کات زۆربەى هۆکارەش ئەم لەبەر وکاری رزگاربوان ئاگاداردەکەنەوە، کەسیاسا  یپێبەشێڵتەرانە  ئەم. هەبوو

 

 گۆڕانکارى چاوبەر کىشێوەیە بە درێژخایەنە ملمالنێ ئەم بوون، شێڵتەر یاساى ىدژ حکومیەکان بەرپرسە لە گەلێک ئەوەى سەڕەڕاى

 بەرپرسێکى چەند مرۆیى، یارمەتى وکەمى ئاوارە کەسانى لە تەوژمێک بوونەوەى دووچار هۆى بە. بینى خۆیەوە بە سەرنجڕاکێشی

 دیکە گرنگى خزمەتگوزاری چەندین و شێڵتەر کردنى بۆدابین بەست ناحکومیەکان ڕێکخراوە لەگەڵ کاتیان گرێبەستێکى ناوخۆیی

 



 خۆى ناراستەی بە حکومەتى ناوەندیەکانى هێزەی نجسەر و نەبوون سوودبێ ناوخۆییەکان کخراوەرێ مرۆییەکانى هەوڵە هەروەها 

 ناحکومیەکان ڕێکخراوە بە پشت کە دانىپێدانا حکومەت بەاڵم ، بەردەوامبوون دژایەتیکردنەکەیان لە بەرپرسان هەرچەندە. اڕاکێش

 لە کاتێک نموونە، بۆ. داملمالنێکان لەکاتی ڕەگەز بنەمای لەسەر توندوتیژى رزگاربووانى بۆ خزمەتگوزارى دابینکردنی بۆ دەبەستێت

هەبوونی  لەسەری کرد پرسیاری نەتەوە یەکگرتووەکان کەلتوریەکان مافە و کۆمەاڵیەتی و ئابووری لیژنەی 2015 ساڵی پاییزى

 ناحکومییە، ڕێکخراوێکی کە (OWFI) عێراق لە ژنان ئازادی ڕێکخراوی کە ئەوەبوو حکومەت نوێنەرانی وەاڵمی ،شێڵیەر

 بە هەستاوە OWFI کە ڕوونیانکردەوە بەرپرسان .عێراق باشوورى و عێراق لە رزگاربووان پێداویستی دابینکردنی لە یارمەتیدەرە

 زیرەک خزمەتگوزارى دابینکردنى ڕێگەى لە ئافرەت بە بەرامبەر توندوتیژى بەرزى ئاستى وپێناسکردنى وچارەسەر مامەڵەکردن

 شێڵتەر لەسەر کار کە دەکەنەوەدووپاتی و دەکەن خۆیان پابەندبوونی بە ئاماژە بەرپرسان نێودەوڵەتییەکاندا، وارە لە شێوەیە، بەم. بۆیان

 ناوچانەی لەو دابیندەکەن خزمەتگوزاری ناوخۆییانەی ڕێکخراوە ئەو بێزاری مایەی و بەربەست بونەتە ڕاستیدا لە بەاڵم دەکەن،

   .کەمە ڕێژەی ناوخۆییەکان هێزەلەگەڵ  کارا ڕێککەوتنی

 

 دابینبکەن شێڵتەر و خزمەتگوزاری عێراقیەکان ڕێکخراوە ئەگەر ڕوونیکردبۆوە کەتیایدا دەرکرا، عێراق حکومەتی لەالیەن فەرمانێک

 گرنگەکانی پێداویستیە جێبەجێکردنی بۆ عێراق توانای پەرەپێدانی بۆ هاندەر دەبێتە ئەمە ملمالنێنەوە، بەهۆی توندوتیژی قوربانیانی بۆ

 نێودەوڵەتی یمرۆڤ مافی راگەیاندنی سەرەکی بابەتی .ملمالنێوە بەهۆی ڕەگەز بنەمای لەسەر توندوتیژی بەهۆی هەڵدێن کە ژنانەی ئەو

 لە داوای ئەشکەنجەدان دژی یەکگرتووەکان نەتەوە لیژنەی ،2015 لەساڵی. عێراق یاساکانی فراوانکردنی بۆ بوو هاندان بە سەبارەت

 بە بدات شێڵتەرەکان بە ڕێگە هەبێت بوونی یاسایەک تیایدا کە گشتی، کردنێکی بەیاسایی لەسەر بکا کار کە کرد عێراقی حکومەتی

 پاڵپشتی و هەبوو پێشنیاریان هەمان مرۆڤ مافی بۆ UN لیژنەی و .ESCR  U.N لیژنەی کاتی، ماوەیەکی دوای. ببرێن بەڕێوە تایبەت

 .بوون

 

 زیانێکی بەرملمالنێدا  لەکاتی کە بدات کەسانە ئەو یارمەتی دەتوانێت ناحکومی ڕێکخراوی شێڵتەر، دەرفەتی فراوانکردنی ڕێگەی لە

 ڕێکخراوی کارکردنی. دەڕەخسێنن کار هەلی هەمانکاتدا لە ،دەکەنڕزگار خەڵکی ژیانی شێڵتەرانە ئەم لەوەی جگە. کەوتون زۆر

 بێسەرو کەسە کۆمەڵگەو بۆ هەیە گرنگی سودی هاریکاری، بۆ نێودەوڵەتییەکان ڕێکخراوە لە دوورن ناوچانەی لەو ناحکومی

 خۆیان ژیانی دووبارەتا  دەدەن ڕزگاربووان یارمەتی خێرا، پێداویستی دابینکردنی لە جگە ژنان، ناوخۆیی ڕێکخراوی. شوێنەکان

. دووردەخەنەوە زیان لە پەراوێزخراوەکان کەسە دەدەن، نەخۆشی بونەوەینەباڵو و نەخوێندەواری کەمبوونەوەی یارمەتی نیادبنێن،ب

 زۆری بڕێکی ئەوەی دوای بوو بەدوادا نالەباری بارێکی پارێزگاکان سەرشانی قورسەی ئابوورییە بارە ئەو کردنەوەیکەم هەروەها

 بە عێراق، بە سەبارەت گرنگەکانی بڕیارە هەموو لە ئاسایش، ئەنجومەنی لە. خۆیان ناوچەکانی گەڕانەوە وهەڵهاتو خەڵکی

 دەکەین داوا سەرۆکایەتی، ئەرکی و عێراق حکومەتی لەگەڵ ئەنجومەن ئاوێتەبوونی لەپاڵ ەوە،UNAMI داواکارییەکانی هەژمارکردنی

 و پێویست شێڵتەری دەتوانێت ومیناحک ڕێکخراوی کە ڕوونیبکاتەوە تیایدا دەربکا فەرمانێک کە بکەن عێراق حکومەتی لە داواکە 

 بکات دابین ملمالنێکاندا لە جێندەر بنەمای لەسەر توندوتیژی قوربانیانی بۆ دیکە خزمەتگوزاری

 

 لێرەدا

 مەککی علی ، ناحکومیەکان ڕێکخراوە بەڕێوەبەرایەتی بەشی گشتی بەڕێوەبەری لە داوا کە وەزیران ئەنجومەنی هاندانی ●

 لە توندوتیژی ئەنجامی لە هەڵدێن ئەوانەی بۆ بەڕێوەبەرن شێڵتەر بتوانن ناوخۆیی ناحکومی ڕێکخراوی بە بدات ڕێگەخەلیل بکات 

  .کۆمەاڵیەتی کاروبارى و کار وەزارەتی سەرپەستی بە ناکۆکی، و ملمالنێ کاتی

 .بکەن پڕۆسەکە بۆ ئاسانکاری کۆمەاڵیەتیی، کاروباری وەزیری و ناحکومیەکان ڕێکخراوە بەڕێوەبەرایەتی هاندانی ●

 .بن فەرمانە ئەم پشتگیری کە عێراق حکومەتی گرنگەکانی ئەندامە گشت ،وناوخۆ وەزیری وەزیر، سەرۆک هاندانی ●

  .بکەن فەرمانە ئەم پاڵپشتی دەکەن کار عێراق لە کە UN ئاژانسەکانی هاندانی ●

 



 کە دیکە کەسێکی هەر و مندااڵن و ئافرەت دژی پێشێلکاریانەی ئەو قەرەبووکردنەوەی بۆ دەکەین ئێوە پاڵپشتی و پابەندی سوپاسی زۆر

 بە .نەخرێنپشتگوێ  و بکەن ڕەچاو داواکارییەکانمان لێدەکەین تکاتان و داعش الیەن لە پێگەیشتبێت زیانی و پێکرابێت سوکایەتی

 لە دەبین یارمەتیدەرتان کە بەڵێندەدەین ئێوە، بە دەبەخشین خۆمان الیەنگری ئێوە، سەرنجی ڕاکێشانی پەرۆشییەو و خەم ئەم باسکردنی

 لە. دەکەنرا ناکۆکیەوە و ملمالنێ هۆی بە توندوتیژی هۆی بە عێراق لە کەسانەی لەو بیکێشن پارێزگاریکردن بۆ ئێوە ڕەنجێک هەر

 بەخشە زیان سیاسەتە ئەم تاکو بیکەن پێوستە ئەوەی و بکەن بابەتە لەم ڵێکۆڵینەوە کە لێدەکەین داواتان ڕێزەوە بە دا،یکۆتای

  .هەمواربکرێت

 

 پێشکەشکراوە ڕێزەوە بە

  

(OWFI) عێراق لە ژنان ئازادی ڕێکخراوی  

 ئاسودە

  سەرکردە ژنانی پەیمانگای

 بەغداد ژنانی کۆمەڵەی

 ژنان دادپەروەری ڕێکخراوی

 (WOLA) ژنان یاسایی هاریکاری ڕێکخراوی

 مرۆڤ مافەکانی بۆ ساوا ڕێکخراوی

 ئاوان ڕێکخراوی

 بەرەوپێشچون بۆ ژنان ڕێکخراوی

 ژنان بۆ ئێتانا ڕێکخراوی

 گەشەپێدان بۆ ئاشتی باڵوێزانی ڕێکخراوی 

 گەشەپێدان بۆ فیحا کۆمەڵەی

 عێراقی خێزانی ڕێکخراوی

 مرۆییەکان سەرچاوە گەشەپێدانی بۆ جیل-ئەل ڕێکخراوی

 مرۆڤ مافەکانی بۆ ژیان دامەزراوەی

 زییانلێکەوتوو ژنانی دامەزراوەی

 فاوندەیشن هیوا

 ژنان مافى لە ەرگرىۆ بب راسان ڕێکخراوی

 خەڵک گەشەپێدانى ڕێکخراوى

 سنووربێ عێراقى

 رافیدەین ژنانى یەکگرتووی کۆمەڵەى

 ژنان ژیانی باشکردنى بۆ ژنان ڕێکخراوى



 مرۆیی گەشەپێدانی بۆ بۆپێشەوە ڕێکخراوی

 ومندااڵن اندایک بۆ شەهبا   ئەل ڕێکخراوى

KIE هەڵبژاردن بۆ کوردى پەیمانگاى- 

YADC   گەنجان گەشەپێدانی چاالکی سەنتەری - 

 WADI  ڕێکخراوى

  FRYA  ڕێکخراوى

 DHRD  مرۆڤ مافى گەشەپێدانى و دیموکراسى سەنتەرى

 CSI  مەدەنى کۆمەڵگاى دەستپێشخەری

 ARJO دادپەروەری و ماف لە داکۆکی ڕێکخراوى

 CPT مەسیحی ئاشتیخوازی تیمی

  ڕێژوان ڕێکخراوى

 W.O.D.Y.A گەنجان توانای گەشەپێدانی بۆ وەفا ڕێکخراوى

 مرۆڤ مافى بۆ نیشتیمانى سەنتەرى

  مەدەنی رۆشنبیرى گەشەپێدانی بۆ ئاران ڕێکخراوەى

 ڕابەر تۆڕی

 یاسایی کلینیکی تۆڕی

 ژیان گروپی

 مافەکان گەشەپێدانی دامەزراوەی

  عێراقی مەدەنی کۆمەڵگای لەگەڵ پشتیوانی دەستپێشخەری

 

 عێراق کەسایەتییەکانی

 سەالمەتی هۆکاری لەبەر ناهێنرێن ناوەکان - ئێزیدی کۆمەڵگەی نوێنەری ژنانی * 

  ینددەالحەس پارێزگای ئەنجومەنی سەرۆکی – الکریم عبدالجبار دەحمئە بەڕێز

 سامەرا کەسێتی باری دادگای – زیدان اسماعیل سالم بەڕێز 

 سامەرا دادوەران، سەرۆکی – دەمەمحوم هدیەم دەحمئە بەڕێز

 سامەرا گشتی داواکاری یاریدەدەری – حمودەم لیلەخ اللجە بەڕێز

 سامەرا شارەوانی سەرۆکی – حمدئە فەلەخ حمودەم بەڕێز

 سامەرا شارى پارێزگای ئەنجومەنى ئەندامى – نەسەح دەمەمحوم رەموع بەڕێز

 سامەرا شارى پارێزگای ئەنجومەنى سکرتێری – الحس واڵبدەع سامی بەڕێز



 سامەرا شارى پارێزگای ئەنجومەنى ئەندامى – حمودەم عیدەس نەڕیم بەڕێز

 سامەرا شارى پارێزگای ئەنجومەنى ئەندامى – حاتم دمەمەحوم لەیس بەڕێز

 سامەرا شارى پارێزگای ئەنجومەنى ئەندامى – شەلوەع ەجیەو موحەممەد بەڕێز

  کچان ئەسمائی ئامادەیی بەڕێوەبەرى– ربیەح دەمەح لیمەەح بەڕێز

 سامەرا شێخەکانی سەرۆکی – نەسەح فالح دیخال خشێ بەڕێز

  ریدەف دیلواحوبدەع یوبئە شێخ بەڕێز

  ئێسک ونەشتەرگەرى پسپۆڕ – جبوریئەل حمدئە. د بەڕێز

  سەرەکی نوسینگەی – عیراقى دیموکراسى رەوتی جێبەجێکاری نوسینگەى ئەندامى– بیبەشئەل ریمەلکەبدوع نەسەح بەڕێز

 عێراق پەرلەمانى - عێراق پەرلەمانى ئەندامى دلێر، شێخ ڕێزان بەڕێز

 

 وینوکرد پشتگیریان کە تر ڕێکخراوەکانى

 بۆ دەکەین عێراقیەکان ڕێکخراوە داوای ئاڕاستەى خۆمان پشتگیرى کردووە واژوومان کە ناحکومییەکان ڕێکخراوە وەکو ئێمە

 بۆ دابینبکەن پێویست خزمەتگوزاری شێڵتەرو ناحکومیەکان عێراقیە ڕێکخراوە تاوەکو شێڵتەرەکان یاسای ڕوونکردنەوەی

 ناکۆکیەکاندا لە ڕەگەز بنەمای لەسەر توندوتیژی ڕزگاربووانی

 ائەمریک یەکگرتوەکانی ویالیەتە( مادرێ)

 ائەمریک یەکگرتوەکانی ویالیەتە لە - یاسا سکوڵی -نیویۆرک زانکۆى لە سورنسن سەنتەرى

 (رایسوس)  زادیئا و ئاشتی ۆب نناژ وڵەتیێودەن ێتییەك

 لوبنان – بعادئە

 ائەمریک یەکگرتوەکانی ویالیەتە - ئازاد ڕۆشتنی ڕێکخراوى

  Un Ponte Per ڕێکخراوى

 ئیتالیا - توندوتیژی دژی وەرزش

 ئیسپانیا - توندوتیژی نا کرداری بۆ نێودەوڵەتی پەیمانگای

 

 

 ئیسپانیا - هیلیا کۆمەڵەی

  ئەمریک یەکگرتوەکانی ویالیەتە - سبەینێ ئاشتی بۆ سێپتەمبەر ی ١١ خێزانەکانی

  بەنگالدیش - بەشداربوون پەرەپێدانی کاری پرۆگرامی

 اکۆڵۆمبی - ئاوارە ژنانی کۆمەڵەی

 دیموکرات کۆنگۆی کۆماری - تەواوکاری گەشەپێدانی و ئاشتی بۆ مێینە پاڵپشتی

 دیموکرات کۆنگۆی کۆماری - کۆنگۆ ژنانی سندوقی



 ئەمریکا یەکگرتوەکانی ویالیەتە - کچان و ژنان دژی توندوتیژی بە کۆتاییهێنان بۆ جیهانی بزوتنەوەی-ڤی رۆژیمن

 ئەمریکا یەکگرتوەکانی ویالیەتە - ملیاری یەک ڕاپەڕینی 

 ئەمریکا یەکگرتوەکانی ویالیەتە - نێودەوڵەتی پەنابەرانی رێکخراوی

 یکا ئەمر یەکگرتوەکانی ویالیەتە - جیهانی دادپەروەری سەنتەری

   ئەفریقا باشووری - جێندەری دادپەروەری سونکیە

 سوریا - گەشەپێدان بۆ ئێستا ژنانی

 

 


