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Priorities of the Implementation of Iraqi National Action Plan for UNSCR 
1325 in 2016 

 

 
Introduction 

16 years have passed since UNSCR 1325 was issued which focuses on the role of women 

in conflict prevention and resolution and peace building, negotiations, and maintaining 

peace and responding to humanitarian and reconstruction efforts after the conflict. 

Iraq has been the first country to develop NAP to enforce and activate UNSCR 1325. The 

Ministry of State for Women's Affairs announced the approval of Iraqi National Action Plan 

(INAP) in April 2014  by  the Iraqi Prime Minister. The Kurdistan Region Government 

approved INAP on 10th March 2014, at the international women day’s conference in Erbil 

through its representative the Minster of Interior. 

The Iraqi Ministry of State for Women's Affairs announced to the public the activation 

of UNSCR 1325 in cooperation with Iraqi INAP Initiative 1325 (a network of Iraqi women 

NGOs) and support of Euromed Feminist Initiative (IFE-EFI) to include women in peace-

making and decision- making process during and after armed conflict, and protect 

them from all forms of violence. 

Considering the current situation of Iraq and the fierce terrorist attacks by Daesh gangs 

in the northern and western regions of the country and the crimes which rise to the 

genocide. According to the Statistics of the Ministry of Planning, one million and five 

hundred displaced women and girls are subject to serious violations and they live in tough 

and exceptional circumstances which call for immediate intervention by the international 

community, local and international organizations. Concerted efforts of the state 

institutions and the allocation of funds need to be channeled to implement INAP, 

particularly the three key pillars which are the (participation, protection, and prevention). 

Thus, the Ministry of State for Women's Affairs and the Alliance 1325 resorted to the 

development of an emergency plan based on the approved INAP in collaboration with the 

Commission of Human Rights in Iraq and High Council of Women Affairs in Kurdistan, 

comprising the measures, procedures and programs of the national plan that contribute 

to the protection of women against violations through harmonization of national and 

international efforts to  respond to emergency  situation of women affected by  the 

conflict, particularly survivors of violence. The emergency plan reflects the priorities of 

INAP for the necessary and urgent needs of displaced women and survivors of violence in 

the current situation. There has been many meetings held with the members of the 

Alliance 1325 and the supporting entities including the Ministry of Interior in the 

Kurdistan Regional Government and the Iraqi Council of Representatives as well as High 
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Council of Women Affairs in the Kurdistan Region in the context of work to provide 

the capabilities and resources  in  order  to  provide  the  necessary  resources  to  

implement  the  one-year  Emergency plan. The last event conducted for the Alliance 1325 

was a workshop held by Women Empowerment Organization through the support of 

Hivos to prioritize the work on the implementation of the national action plan and the 

emergency plan for UNSCR 1325, which included the following: 
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Pillar One: Participation 

 

No Objectives Activities Expected Results Indicators Implementing 
Agency 1. Women engage 

actively in the design, 
identification         and 
management  of 
humanitarian 
activities  and  events 
during wars and 
armed   conflicts   and 
post-conflict 

- Training of women 
leaders on how to 
participate in the 
Peace teams 
- Review and amend 
existing policies 
(security, civil service) 
to promote women’s 
participation on local 
and national level. 

Improved legislation 
and standard of policy 
and enhanced status 
and role of women. 

Number of women 
and presence of 
women’s rights in 
formal peace building 
structures/process in 
Iraq. 

1- Iraqi Council   
of Ministers 
2- KRG High Council 
of Women Affairs 
3- Ministry of 
Interior 4- Legal 
Committee in 
Parliament 
5- 1325
 Operation 
Command Room 2. The involvement of 

women in peace- 
making and decision- 
making for 
negotiations and 
resolution of disputes 
and  agreements  and 
peacekeeping 
initiatives 

• Training on Security 
Council resolution 
1325 
• training on gender 
• Training on national 
reconciliation and 
peace-building 
negotiation skills 

Improving the status 
of women by 
increasing the number 
of women in the 
committees of 
reconciliation and 
peace initiatives and 
strategic committees 

The number of women 
in   senior   leadership 
positions and 
committees 
reconciliation and 
peace initiatives 

1- Iraqi Council   
of Ministers 
2- KRG High Council 
of Women Affairs 
3- Internatio
nal Community 
4- Alliance 1325 
5- 1325
 Operation 
Command Room 3. Representation         of 

women in the 
communities in which 
armed conflicts have 
happened. Let women 
be part of the process 
of settling disputes 
and an influential 
partner in conflict 
resolution and 
prevention in order to 
achieve sustainable 
peace 

• Training women to 
run for elections and 
cast their ballots 
• awareness of the 
importance of 
women's participation 
in decision-making 
• Training of women in 
political parties 

Increasing numbers of 
women holding senior 
positions in decision- 
making centers and in 
peace committees and 
strengthening the role 
of women in the field 
of civil peace and 
women's rights 

Approving of women 
on the nomination for 
the decision-making 
positions and 
participation in the 
peace and  taking 
those positions 

1- three authorities 
2- Alliance 1325 
3- KRG High Council 
of Women Affairs 
4- political parties 
5- 1325
 Operation 
Command Room 
6- internatio
nal community 

4. The involvement of 
women returning to 
the reconstruction and 
rehabilitation of their 
original places 

1-enable the 
returnees through the 
development of their 
abilities in order to 
reach decision-making 
positions    and    they 

1-increasing numbers 
of women in local 
governments 
2-achieving economic 
independence for 
returnees and also for 

1-improve the 
situation of women at 
the local level 
2-social and economic 
stability and low 
unemployment rate 

1. The Ministry of 
Planning 
2-The Ministry of 
Displacement and 
Migration 
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  contribute effectively 
to take the decisions 
necessary for 
reconstruction 
2-pressure on the 
relevant authorities to 
support small projects 
for the returnees to 
provide grants and 
concessional loans 

survivors through the 
provision of job 
opportunities 

 3-Displacement and 
Migration Directorate 
in Kurdistan 
4-Local Governments 
5-Alliance 1325 
6-operating room 

5. Engage and support 
and encourage 
displaced women in 
camp management 
and attention to issues 
of concern to women 

Training        Displaced 
women on the 
efficiency of camp 
management and 
dealing with the 
situation of displaced 
people 

Providing a number of 
women who are able 
to manage the camps 
and deal with 
displaced people 

Significant 
improvement   in   the 
general   situation   of 
the camps, social, 
psychological, and the 
low  number  of 
complaints by IDPs 

1- Local -government 
2-International 
Organizations 
3-Alliance 1325 
4-room operations 

6. Develop programs to 
enable women to 
economic and social 
levels and follow up 
their implementation 

1-Cooperation with 
the competent 
authorities to grant 
small loans to women 
to start small 
businesses and help 
them find jobs 
2. enable displaced for 
the purpose of literacy 
and help to complete 
the study to increase 
the possibility of 
getting a job 

1 economic 
development 
capabilities and 
independence of 
women and the 
socially 
2- low illiteracy rate 
and high level of 
education among the 
displaced 

1-stabilize the 
economic status of 
women 
2. increase people's 
knowledge of the 
importance of their 
role in society 

1. international 
organizations 
2. The   Ministry   of 
Labor 
3. The   Ministry   of 
Planning 
4. The private sector 
5. alliance 1325 
6. The   Ministry   of 
Education 

7. Ensure fair 
proportional 
representation and 
full participation  of 
women in  all 
committees of 
reconciliation and 
negotiations, and 
peace-building 

1-training on Security 
Council resolution 
1325 what it is 
2-training on gender 
and the role of women 
in society 
(government agencies 
and security, civil and 
military institutions) 
and special forces on 
the level of heads and 
directors of units 
3-pressure on those 
decision-maker for the 
appointment of 
experts and specialists 
in gender in senior 
positions in the three 

1-increase  women's 
participation in politics 
and decision-making 
positions in the state 
2-issuing State  for 
decisions   raise   rates 
by  women  in 
accordance   with 
international 
conventions 
3-increase women's 
participation in the 
committees of 
reconciliation under 
the terms of  Security 
Council resolution 
1325 

1-The number of 
women in senior 
leadership positions 
2-ratio of the number 
of men and women in 
government 
institutions 
3-Preparation of 
women in the 
committees of 
national reconciliation 

High Council for 
Women 
(Kurdistan) 
1. Ministry of Interior 
2. prime minister 
3. The United Nations 
4. alliance 1325 
5. Operation Room 
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  branches of 
government   and   all 
ministries 
4-convening a national 
meeting  of   the 
reconciliation 
committees    on 
Security   Council 
resolution 1325 with a 
view   to   signing   the 
Charter  including  the 
involvement    of 
women in  these 
committees 

   

 

 

Pillar Two: Protection 
 

No Objectives Activities Expected Results Indicators Implementing 
Agency 1 The protection of 

displaced women 
and reduce directed 
violence against 
them to ensure 
there is no impunity 
for the perpetrators 
of violence and the 
integration of 
women's rights in 
the justice and 
security system 

1- put pressure on 
the authorities to 
amend the 
legislation on rape 
and harassment 
2- saving  specialized 
centers in the camps 
to receive  the 
victims   of   violence 
and survivors to 
provide  the 
following services: 
A-urgent health 
services and 
reproductive health 
services 
B. Psychological 
Services 
C- female police 
services for quick 
response 
D- legal services 
E- social and 
economic 
empowerment 
services 

Integration  of 
survivors of violence 
in society and the 
protection  of 
women while 
maintaining the 
personal freedom 
and dignity 

Participation has 
been done in various 
fields of work in 
public life and they 
are settled 
psychologically, 
socially and 
economically 

Supreme
 reli
ef committee for 
the displaced 
-Ministry of Health 
-Ministry of Interior 
-Ministry of Labor 
-
Internation
al 
organizatio
ns 
-Alliance 1325 
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  2- establishment of 
data base for the 
beneficiaries of the 
centers above. 
3- training  courses 
for the survivors of 
sexual abuse for the 
purpose of 
rehabilitation and 
re-integrate them 
back into society 

   

2 Rescuing abducted 
and missing women 
during military 
operations  and 
armed/ unarmed 
conflicts 

1- pressure  on 
authorities   to  take 
urgent  measures  to 
restore abducted 
and missing women 
2-communicate with 
the  displaced 
families to know the 
number  of  missing 
and   their 
whereabouts 
3- coordination  with 
governmental and 
non-governmental 
agencies to learn the 
fate of  the 
abductees 
4- coordination  with 
international 
organizations and 
bodies on the fate of 
missing and 
abductees 

Database containing 
information on the 
survivors, abductees 
and missing 
including  the 
possibility of access 
to them and help 
them 

Match the number 
of missing, 
abductees and 
survivors with 
numbers that are 
investigated 

1- Human
 Rights 
Commission 
2- Alliance 1325 
3-operating 
room 
4-Highe  Council  
for Women 
(Kurdistan) 

3 Consider complaints 
made  by  displaced 
women and take the 
necessary  measures 
for urgent and 
effective 
investigations  to 
ensure  redress  and 
not impunity 

-Campaigns  to 
pressure on the 
authorities and 
independent bodies 
for human rights to 
take the necessary 
measures 
2-placement cops 
claim to work in the 

1-provision of legal 
services to displaced 
women 
2. The provision of 
legal and judicial 
protection for 
complainers 

1-preparation of 
policewomen inside 
the camps 
2. The number of 
complaints filed by 
the displaced 
3-number of security 
breaches in the 
camps 

-Commission
 
of Human rights 
-Alliance 1325 
-Ministry of Interior 
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  police stations in the 
camps 
3- claim specialist 
placement   in 
community 
protection  centers 
to  receive 
complaints from 
battered women in 
secret 
4- referral    of 
complaints to  the 
competent 
authorities   and 
follow-up  actions 
taken by it 

   

4 Ensure the 
application and 
implementation of 
the necessary laws 
to protect women 
who have been 
subjected  to 
abduction or sexual 
assault 

1- pressure the 
authorities for 
issuing  and 
amending laws that 
guarantee 
protection  for 
women victims  of 
abuse  and 
kidnapping 
2- working to open 
shelters for survivors 
of their needs into 
consideration while 
providing them with 
the necessary 
protection 
3-allocating 
compensation to 
survivors 
4- training to the 
families of survivors 
to ensure those 
families understand 
the survivors 
5- identify the 
perpetrators and to 
ensure that there is 
no      impunity,      in 

Protection and care 
of women subjected 
to violence and rape 
during military 
operations  and 
conflicts 

Low abuses and 
arbitrary actions 
against survivors 

-Ministry of Labor 
- Ministry of 
Immigration 
-Ministry of Interior 
-Alliance 1325 
-operations room 
High Council of 
Women (Kurdistan) 
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  cooperation with the 
authorities 

   

5 Enable displaced 
women economically
 and 
socially  and 
utilization of human 
resources in  the 
camps 

1. training and 
rehabilitation  of 
displaced women to 
implement small 
income-generating 
projects 
2. finding material 
support to help the 
displaced in the 
implementation of 
small projects 
3. coordination with 
the government and 
the private sector to 
provide job 
opportunities for the 
Displaced 

Improve the 
economic situation 
of the displaced 
women 

The low percentage 
of women living 
below the poverty 
line 

Ministry of Finance 
-Commission of 
Human rights 
-Alliance 1325 
-Ministry of Labor 
-operations room 
-International 
organizations 
High Council for 
Women (Kurdistan 
region) 

6 Ensure the return of 
displaced women in 
peace and secure a 
decent life for them 

1. Cooperation with 
the authorities to 
secure the return 
areas and clean up 
remnants of military 
operations 
2-helping to open 
specialized  centers 
to provide the basic 
needs for returnees 
3-exercises    to 
rehabilitate 
returnees   and 
integrate  them  into 
society 

Provide a favorable 
environment        for 
returnees and 
guarantee them the 
dignity and safety of 
living 

Women want to 
return and stability 
in the areas of return 

The Supreme 
Committee for the 
displaced 
-operations room 
High Council for 
Women (Kurdistan) 
-International 
organizations 
-Ministry of Defense 
-Alliance 1325 
-Ministry of Health 

7 Harmonization of 
national legislation 
with international 
standards on the 
rights of women, 
including the 1325 
UN Security Council 
resolution to ensure 
the prosecution of 
perpetrators of 

1. pressure on the 
House of 
Representatives to 
pass the law against 
violence against 
women 
2-coordination with 
the relevant 
committees in the 
Federal    House    of 

Legislation and laws 
that guarantee the 
protection of 
women and the 
enjoyment of their 
rights 

Ratio of the number 
of abused 

-International 
organizations 
-Allaince 1325 
- committee of 
human rights 
-committee of 
Women, family and 
childhood 
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 crimes 
women 

against Representatives to 
reconsider the 
legislation texts 
unfair to women 

   

8 Equal opportunities 
for access to 
economic resources 
between women 
and men 

1-pressure on 
decision-makers to 
guarantee equal 
opportunities for 
women and men in 
all areas of policy 
2. Work to increase 
government support 
for the victims of war 
and conflicts 
3-creating 
partnerships  with 
the private and civil 
sectors   to   support 
and  empower  non- 
literate  and those 
who have   not 
completed  their 
education  to  allow 
them  to  enter  the 
labor market 

1- low   poverty   and 
unemployment 
among women 
2- better services for 
victims of military 
operations and 
human trafficking 

-ratio of labor 
according to gender 
segregation statistics 
2- government policy 
and the level of care 
for victims 
3- number of 
programs and the 
employment rate 

Ministry of Finance 
-Ministry of Interior 
High Council for 
Women (Kurdistan) 
-Ministry of Labor 
-Alliance 1325 
-Ministry of Health 
-International 
organizations 
-Ministry of Labor 
- Ministry of 
Planning 
-Ministry of 
Commerce 

9 Resource 
mobilization 
monitoring 
evaluation 

 

, 
and 

1. The establishment 
of committees to 
monitor and 
evaluate   the 
implementation of 
the  national  action 
programs by  the 
participants 
(government 
agencies-civil- 
society  
organizations 
Alliance  1325- 
beneficiaries) 
2. Work  to 
institutionalize  the 
participation of non- 
governmental 
organizations and 

1.Activating the 
monitoring and 
evaluation processes 
2-institutionalized 
structure  based  on 
participatory 
monitoring and 
evaluation 
3-easier access to 
the facts through 
objective  reports  in 
government 
institutions and civil 
society 

1. security Status 
and the nature of the 
monitoring and 
evaluation 
2-participation  of 
non-governmental 
organizations 
concerned with 
women's rights in 
the monitoring 
process 
3-increase 
community 
awareness of 
women's issues and 
also in terms of their 
role   in   peace   and 
security 

High Council for 
Women (Kurdistan) 
-Ministry of Interior 
-International 
organizations 
-Alliance 1325 
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  women's rights in 
the monitoring and 
evaluation of 
national programs 
3. train cadres of 
these organizations 
to increase their 
ability to prepare 
reports 

   

 

 

Pillar Three: prevention 
 

No Objectives Activities Expected Results Indicators Implementing Agency 

1 Mainstreaming 
gender  in  all  policy 
areas   in   order   to 
ensure increased 
awareness  of the 
security  forces  and 
service  providers  in 
this sense 

training courses in 
relevant institutions 
on how to deal with 
displaced people 
and conflict-affected 
population 

Increased awareness 
of the security 
authorities, service 
providers, human 
rights on the 
concept of gender 

Outstanding 
performance  and 
positive treatment 
by security agencies 
and   service 
providers in line with 
human  rights and 
the concept  of 
gender 

international 
organizations  
Local organizations 
Alliance 1325 

2 The integration of 
human rights and 
the values of 
equality, justice and 
the principles of the 
concept of gender in 
all policies, programs 
and projects for 
those working in the 
security authorities 

Awareness sessions 
and workshops for 
capacity       building 
regarding the 
concept of gender 

Increase awareness 
of the security 
authorities to the 
values of equality 
and justice 

Activate  and   apply 
the laws properly 

international 
organizations  
Local organizations 
Alliance 1325 

3 Mainstreaming 
gender in  policies 
and processes 
relating  to  the 
resolution   and 
prevention of 
conflicts and 
building peace in 
Iraq 

1- training   to   build 
the capacity of 
workers in the 
committees  of 
reconciliation, 
including   the 
implementation of 
Security  Council 
resolution 1325 
2- formation of 
committees to 

1- producing policies 
related with conflict 
resolution and 
peace-building 
2- raise the 
awareness of 
personnel working in 
ministries concerned 
with Security Council 
resolution 132 

1. The number of 
qualified people who 
were hired in the 
committees of 
reconciliation 
2-positive change in 
the existing policies 
and programs 

PM Office 
High Council for 
Women (Kurdistan) 
Alliance 1325 
Ministry of Interior 
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  review the 
government's 
policies   and 
programs of political 
parties and push for 
them,  including  the 
provision of capacity 
building regarding 
women's  rights, 
security and peace 

   

4 Empower women 
and strengthen their 
capabilities          and 
increase their 
awareness of their 
rights 

1-forming 
committees  to 
review the curricula 
in schools and 
universities and 
push for inclusion of 
the concept  of 
gender 
2-training  courses 
for both sexes in 
schools to establish 
the concept of 
gender and to 
promote positive 
behavior and to 
increase awareness 
of women's rights 
and their role in 
society 

1-fully aware of the 
rights of women and 
girls 
- Increasing 
awareness by men 
to women's rights 
and their role in 
society, according to 
the concept of 
gender 

1-The number of 
campaigns and 
programs 
2. The number of 
beneficiaries of the 
training courses 

High Council for 
Women (Kurdistan) 
-International 
organizations 
-Alliance 1325 
-Ministry of 
Education 
-Ministry of Culture 

5 Adoption of 
legislation that 
respects human 
rights in accordance 
with international 
standards and in line 
with international 
conventions on 
human rights 

1- formation of a 
committee to review 
the legal provisions 
that are inconsistent 
with the rights of 
women and push for 
the necessary 
amendments to it 
2- training  programs 
for  judges  to  raise 
awareness regarding 
the legislations 
containing  negative 
discrimination 
against women 

1- Low Level of 
discrimination 
against women 
2- Approving of 
women to lodge 
complaints in case of 
exposure to violence 

1 Social -acceptance 
principle of equality 
2-increasing number 
of complaints   and 
referrals to eliminate 
violence against 
women 

-Ministry of Justice 
Legal -committee in 
parliament 
-High Council for 
Women (Kurdistan) 
-International 
organizations 
-Alliance 1325 
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ئةولةوياتي جَيبةجَي كردني ثالني كاري نيشتماني و ثالني فرياكةوتن بؤ بِرياري ئةجنوومةني ئاسايش 
 3152ي ساَلي 5231ذمارة 

 
 ثَيشةكي
كة جةخت دةكاتةوة لةسةر  1221ساَل بةسةرضووة لةسةر دةرضووني بِرياري ئةجنوومةني ئاسايش ذمارة  11نزيكةي 

ِرؤَلي ئافرةت لة قةدةغةكردن و ضارةسةركردني ملمالنيكان و دانوستاني ئاشتيانةو بونياتناني ئاشيت و ضاآلكية 
 النَيكان. مرؤييةكان و دووبارة ئاوةدانكردنةوةى ناوضةكان دواي ملم

عَيراق يةكةم دةوَلةتي عةرةبية كة ثالني كاري نيشتماني ثةسةندكردووة بؤ كاراكردن و جَيبةجَي كردني بِرياري 
 . 1221ئةجنوومةني ئاسايش ذمارة 

ي عَيراقي و بة ثاَلثشيت دةستثَيشخةري  1221وةزارةتي دةوَلةت بؤ كاروباري ئافرةت لةطةَل دةستثَيشخةري 
بة  2014نيساني  ( هةواَلي ثةسةندكردني ثالني كاري نيشتماني ِراطةياند لة بةغدا لةEFIئةوِروثي )فيمينيسيت 

 هةروةها حكومةتي هةرَيمي كوردستانيش ثالنةكةي ثةسةندي كرد لة  ي عَيراق.ئامادةبووني سةرؤك وةزيران
وني بةِرَيز وةزيري ناوةخؤ وةكو لة شاري هةولَير بة ئامادةبو 2014-2-10 جيهاني ئافرةت لة نسى روذيانفرؤك

 نوَينةري حكومةت.
بةمةبةسيت بةشداريكردني ذن لة ثرؤسةكاني ئةم ثالنة ثةسةندكرا لةاليةن هةردوو حكومةت و ِراطةياندرا بؤ ِراي طشيت 

و دروستكردني ئاشيت و دةركردني بِريار لة ميانةي ملمالنَي ضةكداريةكاندا. هةروةها ثاراستين ئافرةت لة هةمو
 جؤرةكاني توند و تيذي. 

ئَيستا كة عَيراق ِرووبةِرووي هَيرشي توندي وةحشيطةرانةي داعش دةبَيتةوة لة ناوضةكاني باكور و رؤذئاواي ووآلت, 
تاواني طةورة ئةجنام دةدات كة دةطاتة ئاسيت جينؤسايد, وة بةثَيي ئاماري وةزارةتي ثالندانان نزيكةي يةك مليؤن و 

ةبووينةو ِرووبةِرووي ثَيشَيلكاري طةورة بوونةتةوة و ذيانَيكي خراثي بَي وَينة دةبةنة سةر كة نيو ذن و كض ئاوار
ثَيويست دةكات رَيكخراوةكاني نَيودةوَلةتي بة هةماهةنطي لةطةَل ِرَيكخراوةكاني نَيوخؤيي بةخَيرا كاربكةن بؤ ئةوةي 

ربطرين بؤ جَيبةجَي كردني ثالني كاري نيشتماني سةرضاوة كؤبكةنةوةو سوود لة تواناي دامةزراوة حكوميةكان وة
 بنةمايةي كة ئَيستا زؤر ثَيويسنت )بةشداريكردن, ثاراسنت, قةدةغةكردن(  2بةتايبةتي ئةو 

)تؤِري  1221هةر لةبةر ئةوةش وةزارةتي دةوَلةت بؤ كاروباري ئافرةت بة هاوكاري لةطةَل هاوثةمياني نيشتماني 
لةسةر  1221وستكردني ثالني كاري نيشتماني( هةَلسان بة ئامادةكردني ثالني فرياكةوتين ِرَيكخراوةكاني ذنان بؤ در

ي ثةسةندكراو. ئةمةش هةَلبةتة بة يارمةتي و بةشداربووني كؤمسيؤني باآلي  1221بنةماي ثالني كاري نيشتماني 
و بةرنامة ثَيويستيانةي بؤ دانرا كة مايف مرؤظ و ئةجنوومةني باآلي كاروباري خامنان ئةجنامدرا, هةموو ئةو ِرَيكار 

يارمةتيدةر دةبَيت بؤ ثاراستين ئافرةت لة ثَيشَيلكاريةكان. ئةمةش لة ِرَيطةي يةكخستين كؤششة نيشتماني و 
نَيودةوَلةتيةكان بؤ بةدةموةضووني خَيراي ذناني زيان لَيكةوتوو لة ملمالنَيكان و ِرزطاربوواني توندوتيذيةكان. ئةم 

ةوتنة ثَيويستية هةرة لةثَيشةكاني ذناني ئاوارةو قوربانياني توندوتيذي دةستنيشانكردووة لة بارودؤخي ثالني فرياك
 ئَيستادا. 

و وةزارةتي نَيوخؤ لة هةرَيمي  1221كؤبوونةوةي زؤر كراوة لةطةَل اليةنة ثةيوةندارةكان وةكو ئةنداماني هةوثةمياني 



 

13 
 

و ئةجنوومةني باآلي كاروباري خامنان لة كوردستان بةمةبةسيت كاركردن كوردستان و ئةجنوومةني نوَينةراني عَيراق 
بؤ دابينكردني سةرضاوةي ثَيويست بؤ جَيبةجَي كردني ثالني فرياكةوتن كة ماوةكةي يةك ساَلة. لةدواين كؤبوونةوةي 

كخراوي هيظؤس, كة ؤركشؤثَيكي ِرَيكخراوي تواناسازي ئافرةت بوو بة هاوكاري رَي 1221ئةنداماني هاوثةمياني 
و ثالني  1221بِرياردرا لةسةر دةستنيشانكردني ئةولةويةتي كار بؤ جَيبةجَي كردني هةردوو ثالني كاري نيشتماني 

 . ئةولةوياتةكان بةم شَيويةي خوارة دةستنيشان كران:1221فرياكةوتن بؤ بِرياري ئةجنوومةني ئاسايش ذمارة 

  



 

14 
 

 بنةماي يةكةم: بةشداري كردن
ئةجنامة  ضاآلكي ئامانج ذ

 ضاوةِروانكراوةكان
 اليةني بةرثرس ئاماذةكان

بةشداريكردني ذنان  .1
بةشَيوةيةكي كاريطةر لة 
ديزاينكردن و 
بةِرَيوةبةردني ضاآلكية 
مرؤييةكان لةكاتي جةنط 
و ملمالنَي ضةكداريةكان و 

 قؤناغةكاني دواي جةنط

  خوولكردنةوة بة ذناني
سةركردة لةسةر 

بةشداريكردن ضؤنيةتي 
لة ثَيكهَيناني تيمةكاني 

 ئاشيت

  ثَيداضوونةوةو
هةمواركردنةوةي 

سياسةتةكاني ئاسايش 
و خزمةتي نيشتماني بؤ 
بةهَيزكردني بةشداري 
ذنان لةسةر ئاسيت 

 لؤكاَلي و نيشتماني 

باشرتكردني سياسةت و 
ياساكان )دةستوور و 
ياسا نيوخؤييةكان( بؤ 
بةهَيزكردني ِرؤَلي ذن لة 

سةي بِرياردان و ثرؤ
 بةرثاكردني ئاشيت

ذمارةي ذناني بةشداربوو 
لة بونياتناني 
دامةزراوةكاني ئاشيت لة 
عَيراق و بووني مايف 
ئافرةت وةكو ئةوةي كة لة 

ِرَيككةوتنامة 
نَيودةوَلةتيةكان باسي 

 لَيوةكراوة

ئةمانةي طشيت  .1
 ئةجنوومةني وةزيران

ئةجنوومةني باآلي  .2
 كاروباري خامنان

 وةزارةتي ناوةخؤ .2

ليذنةي ياسايي  .4
 ثةرلةمان

ذووري  .1
ئؤثةراسيؤنةكاني 

1221 

بةشداري ثَيكردني ذنان لة  .2
ثرؤسةكاني بونياتناني 
ئاشيت و بِريارداني 
تايبةت بة دانوستانةكان 
سةبارةت بة ملمالنَيكان و 

دةستثَيشخةريةكاني 
 ثاراستين ئاشيت

  خوول دةربارةي بِرياري
1221 

 جةندةر خوول دةربارةي 

  خوول دةربارةي
ئاشتةوايي نيشتماني و 
بونياتناني ئاشيت و 

 بةهرةكاني دانوستان

باشرت كردني بارودؤخي 
ئافرةت لة ِرَيطةي 
زيادكردني ذمارةي ذناني 
بةشداربوو لة ليذنةكاني 
ئاشتةوايي و 

دةستثَيشخةريةكاني 
ئاشيت و ليذنة 

 سرتاتيذيةكان

ذمارةي ذنان لة ثَيطة 
بِرياردان و بةرزةكاني 

ليذنةكاني ئاشتةوايي و 
دةستثَيشخةريةكاني 

 ئاشيت

ئةمانةي طشيت  (1
 ئةجنوومةني وةزيران

ئةجنوومةني باآلي  (2
 كاروباري خامنان

هاوثةمياني نيشتماني  (2
1221  

ِرَيكخراوة  (4
 نَيودةوَلةتيةكان

ذووري  (1
ئؤثةراسيؤنةكاني 

1221 
نوَينةرايةتي كردني ذنان  .2

دانوستانة طشتيةكان لةو 
كؤمةَلطانةي كة ملمالنيَ ي 
ضةكداري تَيدا ِروويداية بؤ 
ئةوةي بنب بة بةشَيكي 
سةرةكي لة ضارةسةري 
ناكؤكيةكان و 
قةدةغةكردني توندي 

  مةشقكردن بة ذنان
دةربارةي دةنطدان و 

 خؤثاآلوتن

 وشياري دةربارةي و
طرينطي بةشداريكردني 
ذنان لة ثرؤسةكاني 

 بِريارداندا

  مةشقكردن بة ذناني نَيو
 حزبةكان

زيادبووني ذمارةي ذنان لة 
ثَيطة هةستيارةكاني 
بِريارداندا و لة ليذنةكاني 
ئاشيت و بةهَيزكردني 
رؤلي ذن لة بواري 
سةالمةتي مةدني و مايف 

 ذندا

بةدةموةضووني ذنان بؤ 
سةكاني خؤثاآلوتن بؤ ثرؤ

ثَيطةكاني بِرياردان و 
بةشداريكردن لة 

 بةرثاكردني ئاشتيدا. 

 هةر سَي دةسةآلتةكة -1

ئةجنوومةني باآلي  -2
 كاروباري خامنان

هاوثةمياني  -2
  1221نيشتماني 

ِرَيكخراوة  -4
 نَيودةوَلةتيةكان
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تيذيةكان بة ئاماجني 
 بةرثاكردني ئاشيت 

ذووري  -1
ئؤثةراسيؤنةكاني 

1221 

 حزبة سياسيةكان -1
بةشداري ثَيكردني ذناني  .4

طةِراوة لة 
ئاوةدانكردنةوةو 
نؤذةنكردنةوةى 

 ناوضةكاني خؤيان 

  بةرزكردنةوةى تواناي
طةِراوةكان بؤ ئةوةي 
بطةن بة سةنتةرةكاني 
بِرياردان و بةشداري 
بكةن لة دةركردني بِريار 
بؤ نؤذةنكردنةوةى 

 ناوضةكانيان

  فشارخستنة سةر اليةنة
ثةيوةندارةكان بؤ 

ثشيت كردني ثرؤذةي ثاَل
بضووك بؤ طةِراوةكان لة 
ِرَيطةي ثَيداني طرانت و 

 قةرزي بضووك. 

  زيادبووني ذمارةي ذنان
لة دةسةآلتة 

 خؤجَييةكان
  طةيشنت بة سةربةخؤيي

ئابوري بؤ طةِراوةكان و 
رزطاربووان لة ِرَيطةي 
دابني كردني دةرفةتي 

 كار

  باشرتكردني
بارودؤخي ذنان لة 

 ئاسيت خؤجَييي
  سةقامطريبووني

كؤمةآليةتي و ئابووري 
و كةمبوونةوةي ِرَيذةي 

 بَيكاري

 وةزارةتي ثالندانان -1

وةزارةتي كؤض و  -2
 كؤضبةران

بةِرَيوةبةرايةتي كؤض  -2
 و كؤضبةران

 دةسةآلتي خؤجَييي -4

 1221هاوثةمياني  -1

ذووري  -1
ئؤثةراسيؤنةكاني 

1221 

بةشداري ثَيكردن و  .1
ثاَلثشيت كردن و هانداني 

ئاوارة لة ذناني 
بةِرَيوةبردني كةمثةكان و 
طرينطيدان بةو بابةتانةي 
كة ثةيوةندي بة ذياني 

 ئةوانةوة هةية

خوول كردنةوة بؤ ئةو ذنة 
ئاوارانةي كة تواناي 
بةِرَيوةبردني كامثيان هةية 
و دةتوانن مامةَلة لةطةَل 
 بارودؤخي ئاوارةكان بكةن

بووني ذمارةيةكي باش 
ن لةو ذنانةي كة توانادار

بؤ ئةوةي كاروباري 
كامثةكان بةِرَيوةببةن و 
شارةزان لة مامةَلة كردن 

 لةطةل ئاوارةكان

باشرتبووني بارو بذَيوي 
كامثةكان بة شَيوةيةكي 
طشيت بةتايبةتي لة 
بواري كؤمةآليةتي و 
دةرووني كةمبوونةوةى 
طلةيي و طازاندةي 

 ئاوارةكان

 . حكومةتي خؤجَييي 1
. ِرَيكخراوة 2

 ةتيةكاننَيودةوَل
. هاوثةمياني نيشتماني 2

1221 
. ذووري 4

 1221ئؤثةراسيؤنةكاني 
داناني ثرؤطرامي  .1

بةهَيزكردني ذن لةهةردوو 
باري ئابووري و 
كؤمةآليةتي وة 
بةدواداضوون بؤ جَيبةجَي 

 كردنيان

  هةماهةنطي كردن لةطةَل
اليةنة ثةيوةندارةكان بؤ 
ثَيداني قةرزي بضووك بؤ 
دةست ثَيكردن بة 
ثرؤذةي بضووك 

وةهةروةها 
يارمةتيدانيان بؤ 

 دؤزينةوةى هةلي كار
  يارمةتيداني ذنة

ئاوارةكان بؤ لةناوبردني 
نةخوَيندةواري و تةواو 

  ثَيشكةوتين تواناي ذن
لةِرووي سةربةخؤيي 

 ئابووري و كؤمةآليةتي
  ِرَيذةي كةمبوونةوةى

نةخوَيندةواري و 
بةرزبوونةوةى 

خوَيندةوار لة نَيو 
 ئاوارةكاني ذندا

  سةقامطريبووني باري
 ئابووري ذن

  زيادبووني رَيذةي ذن لة
دامةزراوة حكوميةكان 
بة بةراوورد لةطةل 

 رَيذةي ثياو
  زياتر بووني ذناني

بةشداربوو لة 
 ليذنةكاني ئاشتةوايي

 . كةرتي تايبةت 1
 . ِرَيكخراوة2

 نَيودةوَلةتيةكان
. هاوثةمياني نيشتماني 2

1221 
 . وةزارةتي ثالندانان4
 . وةزارةتي كار1
 . وةزارةتي ثةروةردة1
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كردني خوَيندني 
سةرةتايي بةمةبةسيت 
دةستطةيشتنيان بة 

 دةرفةتي كار
مسؤطةركردني ِرَيذةي  .7

بةشداربووني ذن بة 
شَيوازَيكي دادثةروةرانة و 
بةشداريةكي تةواوي ذن لة 
ليذنةكاني ئاشتةوايي و 
دانوستان و بونياتناني 

 ئاشيت 

  كردنةوة خوول
 1221دةربارةي بِرياري 

 و طرينطيةكةي
  خوول كردنةوة

دةربارةي جةندةر و 
رؤَلي ذن لة كؤمةَلطة ) بؤ 
اليةنة حكوميةكان و 
دامةزراوة ئاسايشي و 
مةدةني و سةربازيةكان( 
وةهةوةروةها هَيزة 
تايبةتةكان لةئاسيت 
سةرؤك و بةِرَيوةبةركاني 

 يةكةكان
  فشارخستنة سةر اليةني

ت بؤ دامةزراندني دةسةآل
شارةزاي تيبةمتةند لة 
جةندةر لة ئاستة 
باآلكاني هةر سَي 
دةسةآلتي دادوةري و 
جَيبةجَيكردن و 
ياسادانان و هةموو 

 وةزارةتةكان
  ئةجنامداني كؤبوونةوةى

نيشتماني بؤ ليذنةكاني 
ئاشتةوايي دةربارةي 

بة  1221بِرياري 
ئاماجني واذوو كردني 
ثةميانَيك بؤ 

دني بةشداري مسؤطةركر
 ذن لةو ليذنانة 

  زيادبووني بةشداري ذن
لة بواري سياسي و 
جومطةكاني بِرياردان لة 

 نَيو دةوَلةتدا
  دةوَلةت بِرياربدات بة

زياتركردني بةشداري 
ذن بة ثَي ي 

ِرَيككةوتنامة 
 نَيودةوَلةتيةكان

  زيادبووني بةشداري ذن
لة ليذنةكاني 
ئاشتةوايي بة ثَي ي 

ري بةندةكاني بِريا
1221  

  ذمارةي ذنان لة ثَيطةو
 ثلة باآلكان

  ِرَيذةي ذمارةي ذن بؤ
ثياو لة دامةزراوة 

 حكوميةكان
  ذمارةي ذناني

بةشداربوو لة 
 ليذنةكاني ئاشتةوايي

  ئةجنوومةني باآلي
 كاروباري خامنان

  سةرؤكايةتي
 ئةجنوومةني وةزيران

 وةزارةتي ناوةخؤ 

  هاوثةمياني نيشتماني
1221  

  نةتةوة ِرَيكخراوى
 يةكطرتووةكان

  ذووري
ئؤثةراسيؤنةكاني 

1221 
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 بنةماي دووةم: ثاراسنت
 اليةني بةرثرس ئاماذةكان ئةجنامة ضاوةِروانكراوةكان ضاآلكي ئامانج ذ
ثاراستين ذناني ئاوارةو  .1

نةهَيشتين توندو تيذي لة  
دذيان بةشَيوةيةك كة 
ئةجنامدةراني توندوتيذي 
لة سزا رزطاريان نةبَيت. 
ئةوةش بةهؤي 
تَيكةَلكردني مافةكاني 
ئافرةت بة سيستةمي 
 دادثةروةريي و ئاسايشي.

  فشارخستنة سةر
اليةني ثةيوةندار بؤ 
هةمواركردنةوةي ياسا 

ثةيوةندارةكاني 
دةستدرَيذي سَيكسي و 

 هةراسان كردن
  دابني كردني سةنتةري

تايبةت لة كامثةكان بؤ 
ثَيشوازي كردني 

رزطاربوواني 
بؤ توندوتيذي 

ثَيشكةش كردني ئةم 
خزمةتطوزاريانةي 

 خوارةوة:
خزمةتطوزاري  -1

تةندروسيت خَيرا و 
خزمةتطوزاري 

 تةندروسيت مناَلنانةوة
خزمةتطوزاري  -2

 دةرووني
خزمةتطوزاري  -2

ثؤليسي ذن بؤ 
 بةدةموةضووني خَيرا

خزمةتطوزاري  -4
 ياسايي

خزمةتطوزاري  -1
تواناسازي ئابووري و 

 كؤمةآليةتي
  داناني داتابةيسَيك بؤ

سوودمةنداني 
خزمةتطوزاريةكاني 

 سةرةوة

تيكةَلبوونةوةي قوربانيان 
و رزطاربوواني توندوتيذي 
لة كؤمةَلطة و ثاراستين ذن 
و ثارَيزطاري كردن لة 

 امةت و ئازادي كةسي  كةر

بةشداربووني ئةوانةي 
ئاساييكراونةتةوة 

لةبوارةكاني كاري 
جؤراوجؤر و ذياني 
طشيت وةسةقامطريبووني 
دةرووني و كؤمةآليةتي و 

 ئابووري

 باآلي ليذنةي 
 ئاوارةكان يارمةتيداني

 ةزارةتي تةندروسيتو 
 ةزارةتي ناوةخؤو 
 ةزارةتي كارو 
 َِيكخراوة ر

 نَيودةوَلةتيةكان
 اوثةمياني نيشتماني ه

1221 
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  خوولكردنةوة بؤ
دووبارة 

ئاساييكردنةوةى 
قوربانياني دةستدرَيذي 
سَيكسي و 
تَيكةَلكردنةوةيان بة 

 كؤمةَلطة
طةِراندنةوةي ذناني  .2

فِرَينراو و 
بَيسةروشوَينكراو لة 
ميانةي ثرؤسة 
سةربازيةكان و ملمالنَي 
ضةكداري و 

 ناضةكداريةكان

  فشارخستنة سةر
اليةني ثةيوةندار بؤ 
طرتنةبةري ِرَيكاري 
ثَيويست بؤ 
طةِراندنةوةى ذناني 
فِرَينراو و 

 بَيسةروشوَينكراو
  هةماهةنطي كردن لةطةَل

خانةوادةي 
بَيسةروشوَينكراوان بؤ 

 زانيين شوَينيان 
  هةماهةنطي كردن لةطةل

اليةنة حكومي و 
ناحكوميةكان بؤ زانيين 

ضارةنووسي 
 بَيسةروشوَينكراوان

  هةماهةنطي كردن لةطةل
اليةنة نَيودةوَلةتيةكان 
بؤ زانيين ضارةنووسي 

 نبَيسةروشوَينكراوا

َيك كة بووني داتابةيس
ذمارةو داتاي تيابَيت 
دةربارةي رزطاربووان و 

بَيسةروشوَينكراوان 
ضؤنيةتي دةستطةيشنت 

 ثَييان و يارمةتيدانيان

يةكسانبووني ذمارةي 
رزطاربووان و 
بَيسةروشوَينبووان لةطةل 
ئةو ذمارانةي كة ئَيستا 

 لَيكؤَلينةوةي لَيدةكرَيت

  ئةجنوومةني باآلي
 كاروباري خامنان

 سةربةخؤي  كؤمسيؤني
 مافةكاني مرؤظ

  هاوثةمياني نيشتماني
1221  

ذووري ئؤثةراسيؤنةكاني 
1221 

سةيركردني طلةيي  .2
ثَيشكةشكراو لةاليةن ذنة 
ئاوارةكان وة طرتنةبةري 
ِرَيكاري ثَيويست بؤ 
ئةجنامداني لَيكؤَلينةوةي 
خَيرا و كاريطةر بؤ ئةوةي 

  ئةجنامداني هةَلمةتي
داكؤكي و فشار لةسةر 
اليةنة ثةيوةندارةكان و 
دةستة سةربةخؤكاني 
مايف مرؤظ بؤ طرتنةبةري 

 ِرَيكاري ثَيويست

  دابينكردني
خزمةتطوزاري ياسايي 

 بؤ ذناني ئاوارة
  دابينكردني

خزمةتطوزاري ياسايي و 
دادوةري بؤ 

 طازاندةكاران

  ذنةكان ذمارةي ثؤليسة
 لةنَيو كامث

  ذمارةي طازاندة
ثَيشكةشكراوةكان 

 لةاليةن ذناني ئاوارة
  ذمارةي ثَيشَيلكارية

 ئاسايشيةكان

  دةستةي سةربةخؤي
 مايف مرؤظ

 وةزارةتي ناوةخؤ 
  1221هاوثةمياني 
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ئةجنامدةران لة سزا 
 رزطاريان نةبَيت. 

  دامةزراندني ثؤليسي
ذن بؤ كاركردن لة 
بنكةي ثؤليسي 

 كامثةكان
  داواكردن بة

دامةزراندني 
شارةزاياني ذن لة 
بنكةكاني ثاراستين 
كؤمةآليةتي بؤ 

رتين طلةيي و وةرط
طازاندةكاني ذناني 
قورباني توندوتيذي 

 بةشَيوةيةكي نهَيين
  ناردني طلةييةكان بؤ

اليةني ثةيوةندار و 
تايبةمتةند و 

 بةدواداضوون بؤيان. 
مسؤطةركردني جَيبةجَي  .4

كردني ئةو ياسايانةي 
ثَيويستة بؤ ثاراستين ئةو 

 نذنانةي ِرووبةِرووي ِرفاند
و دةستدرَيذي سَيكسي 

 دةبنةوة 

  فشارخستنة سةر اليةنة
ثةيوةندارةكان بؤ 
دةركردن و كاراكردني 

ياساكاني 
مسؤطةركردني 

ثاراستين ذنان لة 
ِرفاندن و دةستدرَيذي 

 سَيكسي
  كاركردن بؤ كردنةوةى

شةَلتةر بؤ قوربانيان و 
دابني كردني 
خزمةتطوزاري بؤيان 
لةطةَل مسؤطةركردني 

 ثاراستنيان
  دابينكردني قةرةبوو بؤ

 قوربانيان

ثاراسنت و ضاودَيريكردني 
ذناني قورباني توندوتيذي 

ميانةي ثرؤسة  لة
 سةربازيةكان

كةمبوونةوةي 
ثَيشَيلكاريةكان لة دذي 
 قوربانيةكاني توندوتيذي

 وةزارةتي كار 

 وةزارةتي كؤض 

 وةزارةتي ناوةخؤ 

  1221هاوثةمياني 

  ذووري
ئؤثةراسيؤنةكاني 

1221 

  ئةجنوومةني باآلي
 خامنان
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  خوولكردنةوة بؤ
خانةوادةي قوربانيان بؤ 
ئةوةي لة 
ثَيويستيةكاني قورباني 

 بزانن
  هةوَلدان بؤ زانيين

تاوان و 
دةستنيشانكردني 

تاوانبار بة هةماهةنطي 
 لةطةَل اليةنة ئةمنيةكان

تواناسازكردني ذنة  .1
ئاوارةكان لةِرووي 
ئابووري و كؤمةاليةتي و 
سوود وةرطرتن لة 
سةرضاوة مرؤييةكاني نَيو 

 كامثةكان

  خوولكردنةوة بة ذنة
ئاوارةكان دةربارةي 

 ثرؤذةي بضووك
  دؤزينةوةي ثاَلثشيت

دارايي بؤ ثرؤذةي 
 بضووكي ذنة ئاوارةكان

  هةماهةنطي كردن لةطةَل
حكومةت و كةرتي 
تايبةت بؤ دؤزينةوةي 
دةرفةتي كار بؤ ذنة 

 ئاوارةكان

ري ئابووري باشرتبووني با
 ذنة ئاوارةكان

كةمبوونةوةي ِرَيذةي 
 ذناني ذَير هَيلي هةذاري

 وةزارةتي كار 
 وةزارةتي دارايي 
 بؤردي مايف مرؤظ 
  ذووري

ئؤثةراسيؤنةكاني 
1221 

  رَيكخراوة
 نَيودةوَلةتيةكان 

  ئةجنوومةني باآلي
 كاروباري خامنان

دلنياكردنةوةى  .1
طةراندنةوةى ذنانى ئاوارة 

ى ئاسودة و بَى بَو ذيانَيك
 ترس

هاوكارى لةطةل . بة 1
اليةنى ثةيوةنديدار بَو 
ثاراسنت و خاوَين 

نةوةى  شوَينى كرد
  يطةراوةكان لة ثامشاوة

 كردارة سةربازييةكان.
. يارمةتى دان بَو 2

سةنتةرى  وةىكردنة
بةت بَو دابني كردنى يتا

ثَيويستية سةرةتاييةكان 
 بَو طةراوةكان .

. مةشق ثَيكردن و 2
راهَينانى طةراوةكان بَو 

دابني كردنى ذينطةيةكى 
طوجناو و لةبار بَو 
طةراوةكان و دلنياكردنيان 
 لة ذيانَيكى تةواو و ئاسودة

 خواستى ذنان بؤ
طةرانةوةيان و 
جَيطريبونيان لة شوَينى 

 خويان

  لَيذنةيَ باَلا بو ئاوارةكان 
  ئؤثةراسيؤنةكانذوورى  

  ئةجنومةنى باَلا ى
 خامنان )كوردستان (

  رَيكخراوة
 نَيودةولةتييةكان

  وةزارةتى بةرطرى 
  1221هاوثةميانى  
 وةزارةتى تةندروستى 
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 وشياندنةوة
يةكخستنةوةيان  لة ناو 

 كومةلطا.
طوجناندنى ياسا  .7

نةتةوةييةكان  لةطةل 
ستانداردة 

نَيودةولةتييةكان لة سةر 
مافى ئافرةتان ، بريارى 

ئةجنومةى ئاسايش 
1221 UN    دةطرَيتة خو

بَو دةست نيشان كردنى 
ئةجنامدةرى تاوان و دلنيا 

بَون لة وةى كة لة سزا 
رزطاريان نابَيت لة 

تاوانةكانى دةست درَيذى 
 بَو سةر ذنان.

ار خستنة سةر ف-
نوَينةرانى حكومةت بَو 

تَيثةراندن و ثةسةند 
كردنى ياسا دذى 

 توندوتيذى ئافرةتان.
هةماهةنطى لةطةل  - 

 لَيذنةى 
ثةيوةندي دارةكانى 

نوَينةرايةتى حكومةتى 
فيدرال بَو ثَيداضونةوةة 

دةقى دةستورة نارةوةكان 
 بةرامبةر بة ذنان.

ياسا و دةستوور كة 
ثاراستنى ذنان و 

بةرثاكردنى مافةكانيان  
 مسوطةر بكات.

رَيذة و ذمارةى توش 
 بووان بة توند و تيذى.

  رَيكخراوة
 نَيودةولةتييةكان

  1221هاوثةميانى 
 لَيذنةى مافى مروظ 
  لَيذنةى ئافرةت و

 خَيزان و مندال.
 
 
 
 

دةرفةتي يةكسان بؤ  .8
طةيشنت بة سةرضاوة 
ئابووريةكان لة نَيوان ذن و 

 ثياو

 سةر  فشارخستنة
بِرياربةدةستان بؤ 
داناني سياسةتي 
يةكسان لة نَيوان ذن و 
ثياو لة هةموو 

 بوارةكاندا
  كاركردن لةسةر

زياتركردني ثاَلثشيت 
حكومةت بؤ قوربانياني 

 جةنط و ملمالنَيكان
  داناني كؤمثانيا لة

هةردوو كةرتي تايبةت 
و طشتيدا بؤ ثاَلثشيت 
كردني ذناني 
نةخوَيندةوار بؤ ئةوةي 

انن بضنة نَيو بازاِري بتو
 كار

  كةمبوونةوةي ِرَيذةي
هةذاري و بَيكاري لةنَيو 

 ذناندا
  خزمةتطوزاريةكي باشرت

بؤ قوربانياني جةنط و 
 بازرطانيكردن بة مرؤظ

  ِرَيذةي كريكار بة ثَيي
 ِرةطةز

  سياسةتي حكومي و
ئاسيت ضاودَيري 

 كردني قوربانيةكان
  ذمارةي ثرؤذةكان و

 ِرَيذةي كرَيكار

 ارةتي كاروةز 
 وةزارةتي دارايي 

 وةزارةتي ناوةخؤ 

 وةزارةتي ثالندانان 

 وةزارةتي بازرطاني 

 وةزارةتي تةندروسيت 
 بؤردي مايف مرؤظ 
  رَيكخراوة

 نَيودةوَلةتيةكان 
  ئةجنوومةني باآلي

 كاروباري خامنان
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كؤكردنةوةي سةرضاوةو  .9
ضاودَيري كردن و 

 هةَلسةنطاندن

  داناني ليذنةي
و ضاودَيري كردن 

هةَلسةنطاندني 
بةرنامةي كاري 
نيشتماني لةاليةن 
بةشداربووان )اليةنة 
حكوميةكان و 
كؤمةَلطةي مةدةني و 

و  1221هاوثةمياني 
 سوودمةندان(

  كاركردن لةسةر ثَيداني
مؤركي دامةزراوةيي بة 

رَيكخراوةكاني 
كؤمةَلطةي مةدةني بؤ 

بةدواداضووني 
جَيبةجَي كردني 

 ثرؤطرامةكان
  مةشقثَيكردن بة ستايف

ئةو دامةزراوانة بؤ 
ئةوةي بتوانن ِراثؤرتي 

 باشرت بنووسن 

  كاراكردني ثرؤسةي
ضاودَيرى و 

 هةَلسةنطاندن
  ثَيداني مؤركي

دامةزراوةيي بة كاري 
 كؤمةَلطةي مةدةني

  ئاساني طةيشنت بة
ِراستيةكان لة ِرَيطةي 
ِراثؤرتي بابةتيانةي 

ِرَيكخراوةكاني 
 نيكؤمةَلطةي مةدة

  بارودؤخي ئَيستاو
سروشيت كاري 
ضاودَيري و 

 هةَلسةنطاندن
  بةشداري رَيكخراوة

ناحكوميةكان و 
طرينطيدانيان بة 

ضاودَيريكردني 
 مافةكاني ئافرةت

  زياتر بووني ووشياري
كؤمةَلطة بة مافةكاني 
ذنان بةتايبةتي رؤلي 
ذن لة دروستكردني 

 ئاشتيدا

  ئةجنوومةني باآلي
 خامنان

 ةخؤوةزارةتي ناو 
  رَيكخراوة

 نَيودةوَلةتيةكان
  1221هاوثةمياني 

 
 بنةماي سَييةم: قةدةغةكردن

 اليةني بةرثرس ئاماذةكان ئةجنامة ضاوةِروانكراوةكان ضاآلكي ئامانج ذ
1.   ئاسايي كردنى بابةتى

رةطةز لة هةموو 
رويةكةوة بَو دلنيا بوون 

لة بةرزكردنةوةى  
ئاستى هوشيارى 
هَيزةكانى ئاسايش و 
دابني كةرى خزمةت 

 طوزارى.

  خوىل تايبةت لة دةزطا
ثةيوةندى دارةكان بَو 
ضونيةتى مامةلةكردن 
لةطةل ئاوارةكان و 

ئةوانةَى كة ناكَوكى  
جةنطى كاريطةرييان لة 

 سةر هةبووة.

   بةرزكردنى ئاستى
هوشيارى 

دةسةالتدارانى ئاسايش 
و اليةنةكانى ثَيشكةش 
كردنى  خزمةتطوزارى و 

لة سةر  مافى مروظ 
 ضةمكى رةطةز.

  ئةجنامدانى
ثَيشكةشكردنَيكى 

بةرضاو و ناياب و 
ضارةسةرى  ئيجابى لة 
اليةن نوَينةرانى 
ئاسايش و اليةنةكانى 
ثَيشكةش كردنى  
خزمةتطوزارى لة 
روانطةى  مافى مروظ و 

 ضةمكى رةطةز.

  رَيكخراوة
 نَيودةولةتييةكان

  رَيكخراوة
 ناوةخوييةكان

  1221هاوثةميانى 
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2.   يةكخستنةوةى مافى
مروظ و بايةخى 
يةكسانى رةطةز و 
دادثةروةرى و 
بنةماكانى ضةمكى 
رةطةز لة هةموو 
روَيةكةوة و بةرنامة و 
ثروذةى تاَيبةت بَو 
هةموو ئةوانةى لة 
بَوارى ئاسايش كار 

 دةكةن.

 - وانةَى تايبةت  بو
هووشياركردنةوةو و 
ووركشوث بَو بنياتنانى 
توانا لة بارةَى ضةمكى 

 ةطةز.ر

   بةرزكردنى ئاستى
هوشيارى 

دةسةالتدارانى ئاسايش 
لة بايةخى  يةكسانى و 

 دادوةرى.

  ضاالككردن و جَى بة
جىَ كردنى  ياساكان بة 

 تةواوى.

  َيكخراوة
 نَيودةولةتييةكان

  رَيكخراوة
 ناوةخوييةكان

  1221هاوثةميانى 

2.   ئاسايي كردنى بابةتى
رةطةز لة هةموو رويةك و 

ة ثروسةيةكةوة ك
ثةيوةندى بة برياردان و  
نةهَيشتنى ناكَوكى  و 
دروست كردنى ئاشتى 

 و تةبايى هةية.

 -  خوىل تايبةت بَو.
بةرزكردنةوةَى تواناى 
كارمةندانى لَيذنةى 
ئاشتى ، لة بارةَى  جَى 
بة جَى كردنى 
ئةجنومةنى ئاسايشى 

 .1221ئاشتى 
 -  ثَيكهَينانى لَيذنة بَو

ثَيداضونةوة بةسةر  
ياساكانى ثالن و 

حكومةت و بةرنامةكانى 
ثارتة سياسييةكان كة 
دابني كردنى بنياتنانى 
توانا  لة روى مافى ذنان 

 و ئاسايش و ئاشتى.

  دروست كردنى
سياسةتَيك كة ثةيوةندى 
بة ناكَوكى  ئاشتى و 

 بنيادنانى ئاشتى هةبَى
  بةرزكردنى  ئاستى

هوشيارى ئةو 
فةرمانبةرانةَى لة بَوارى 

كاردةكةن لة وةزارةت  
طةل بريارى ئةجنومةنى 

 1221ئاسايش
  

 1 ذمارةى كةسانى.
ثسثور  كة لة لَيذنةى  

 ئاشتى دامةزراون.
 2 طورانكاريية.

ئيجابييةكان لةسةر ئةو 
ياسا و بةرنامانةى كة 

 بوونيان هةية.  

  ئوفيسىPM 

  ئةجنومةنى باالى
 خامنان كوردستان

  1221هاوثةميانى 
 وةزارةتى ناوخو 

4.  ازى ئافرةتان و تواناس
بةهَيزكردنى 

تواناكانيان و 
بةرزكردنةوةى ئاستى 
هوشيارى لة بارةى 

 مافةكانيان.

 - ثَيكهَينانى لَيذنةيةك
بَو ثَيداضونةوةى 
بةرنامةى خوَيندن لة 
قوتاخبانةكان و 
زانكوكان ثال نان 
بوضونة ناو بنةما 

 ضةمكييةكانى رةطةز .

 - هوشيارى تةواو لة
 سةر مافى ذنان و كضان.

 - بةرزكردنى ئاستى
هوشيارى ثياوان لة 
بارةى مافى ئافرةتان  و 
روَليان لة كومةلطادا لة 

 سةر ضةمكى رةطةز.
  

 1 ذمارةى هةملةت و.
 بةرنامةكان.

 2 ذمارةى.
سوودمةندبَووان لة 

 خولةكان.

  ئةجنومةنى باالى
 خامنان كوردستان

  رَيكخراوة
 نَيودةولةتييةكان

  1221هاوثةميانى 
  وةزارةتى ثةروةردة 
 وةزارةتى روشنبريى 
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 - خوىل تايبةت بَو
هةردوو رةطةزى نَير و 
مَى لة قوتاخبانة بَو 
بنيادنانى ضةمكى 
رةطةز  و بةرةوثَيش 
بردنى هةلسوكةوتى 
ئيجابى و 
بةرزكردنةوةى ئاستى 
هوشياريان لة بارةَى 
مافى ئافرةت و 
 رولةكانيان  لةكومةلطا.

  

1.   دانانى ئةو ياسايانةى
مافى مروظ  كة رَيز لة

دةطرن بة خوطوجناندن 
لةطةل ستانداردة 
نَيودةولةتييةكان و لة 
سةر هَيل بوون لة طةل 

رَيككةوتنيكى 
نَيودةولةتى لةسةر 

 مافى مروظ.

 - ثَيكهَينانى لَيذنة يةك
بَو ثَيداضونةوة ئةو 

ئامادةكاريية 
ياساييانةى كة جَيطري 
نني لة سةر مافى ئافرةت 
و ثالنان بَو 

كانى ضاككردنةوة
 ثَيويست.

  - مةشق كردنى
دادوةرةكان بَو 
بةرزكردنةوةَى ئاستى 
هوشيارى لة بارةَى ئةو 
دةستورانةى كة 
جياكارى و نايةكسانى 
سةلبى دذى ذنان 

 دةطرَينة خوى.

  نزمبَوونى ئاستى
 جياكارى دذى ذنان.

  ثةسةندكردنى ذنان لة
ئامادةكردنى سكاال لة 
حالةتى كةوتنة بةر 

 توندوتيذى.

 قةبَول كردنى-
 كومةاليةتى بنةماى

 ...يةكسانى 
  زيادكردنى ذمارةى

سكاالكان و 
ناردراوةكان بَو 
لةناوبردنى توندوتيذى 

 دذى ئافرةتان.

 ياسا لة -وةزارةتى داد
 ثةرلةمان 

  ئةجنومةنى باالى
 خامنان كوردستان

  رَيكخراوة
 نَيودةولةتييةكان

  1221هاوثةميانى 

   
  



 

25 
 

 3152لعام  5231 تنفيذ الخطة الوطنية وخطة الطوارىء لقرار مجلس االمن  أولويات
 

 الذي يركز على دور 6231( ستة عشره عاما على صدور قرار مجلس األمن 61مايقرب من )لقد أنقضى 

النساء في منع النزاعات وحلها ومفاوضات السالم وبناء وحفظ السالم واألستجابة االنسانية وإعادة االعمار 

 بعد أنتهاء النزاع .

 6231وأعلنت وزارة الدولة لشؤون المرأة مع المبادرة النسوية العراقية لتفعيل قرار مجلس األمن الدولي 

( بهدف أشراك المرأة في عملية صنع السالم وأتخاذ القرار أثناء  EFIوبدعم من المبادرة النسوية األوربية )

نف  وتكثيف الجهود في تطوير خطة وطنية لتفيذ القرار أشكال الع دها, وحمايتها من كلالنزاعات المسلحة وبع

العراق من أول الدول العربية التي أصدرت األستراتيجية الوطنية في أنفاذ وتفعيل قرار و أصبح  ,  ٥٢٣١

 .6231مجلس األمن 

, من قبل رئيس الحكومة العراقية   3162 في بغداد في شهر نيسان  األعالن عن تبني الخطة الوطنية  وتم 

بحضور وزير الداخلية   3162من أذار  61 مؤتمر يوم المرأة العالمي  وفي أقليم كردستان تم األعالن عنها في

 . ممثال عن حكومة األقليم

وبالنظر لما تعرض له العراق من هجمات أرهابية شرسة من قبل عصابات داعش في المناطق الشمالية 

ية من البلد وأرتكابه جرائم ترتقي الى أباده جماعية، وحسب أحصائيات وزارة التخطيط تعرضت مليون والغرب

وخمسمائة أمرأة وفتاة نازحة الى أنتهاكات جسيمة ويعيش معظمهن ظروف أستثنائية صعبة تستدعي تدخل 

ات الدولة ورصد األموال عاجال من المجتمع المدني الدولي والمنظمات المحلية والدولية وتكاتف جهود مؤسس

) المشاركة، الحماية،  تتضمن ثالث ركائز رئيسة هي 6231بغية تنفيذ خطة وطنية في أطارقرار مجلس األمن 

 الوقاية(.

وضع خطة  6231لذلك أرتأت وزارة الدولة لشؤون المرأة وتحالف تنفيذ الخطة الوطنية لقرار مجلس األمن 

ررة بالتعاون مع المفوضية العليا لحقوق األنسان والمجلس األعلى للمرأة طارئة تنبثق من الخطة الوطنية المق

في كوردستان متضمنه التدابير واألجراءات والبرامج التي تساهم في حماية المرأة من األنتهاكات عبر توحيد 

عبر الخطة عنف، تالجهود الوطنية والدولية لآلستجابة الطارئة للنساء المتأثرات بالنزاع والسيما الناجيات من ال

 عن أولويات األحتياجات الضرورية والملحة للنساء النازحات والناجيات من العنف في الوضع الحالي.

وقد تم عقد العديد من األجتماعات واللقاءات مع أعضاء التحالف والجهات الداعمة ومنها وزارة الداخلية في 

االعلى للمرأة في أقليم كوردستان في سياق العمل حكومة أقليم كوردستان ومجلس النواب العراقي والمجلس 

على توفير األمكانات والموارد بغية توفير الموارد الالزمة لتنفيذ خطة الطواريء والتي أمدها عام واحد وكان 

  تمكين تمكين  ورشة العمل التي أقامتها منظمة6231اخر لقاء لتحالف تنفيذ الخطة الوطنية لقرار مجلس األمن 

هيفوس  لوضع خطة أولويات العمل على تنفيذ الخطة الوطنية وخطة  بدعم من منظمة للتحالف و المرأة 

 تضمن مايلي: والذي ٥٢٣١الطوارىء لقرار مجلس االمن 
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 الركيزة االولى : المشاركة
 التنفيذمسؤولية          المؤشرات        النتائج المتوقعة        االنشطة               الهدف         ت

اشراك النساء بشكل  1
فعلي في رسم وتحديد 
وادارة النشاطات 
والفعاليات االنسانية 
اثناء الحروب 
والنزاعات المسلحة 
ولمرحلة ما بعد 

 النزاعات

  تدريب النساء القياديات
على كيفية المشاركة في 

 تشكيالت فرق السالم 

  مراجعة واجراء
التعديالت على السياسات 

األمن والخدمة القائمة ) 
الوطنية ( لتعزيز 
مشاركة المرأة على 
الصعيدين المحلي 

 والوطني

تحسين التشريعات 
والسياسات ) الدستور 
والقوانين ( لتعزيز دور 
المرأة وتوسيع رقعة 
مساهمتها في عملية صنع 

 القرار واحالل السالم

عدد النساء المشاركات 
في بناء هيكلية السالم 
الرسمية في العراق 
ووجود حقوق للمرأة وفقا 
لما تنص عليه المواثيق 

 الدولية

األمانة العامة لمجلس -1

 الوزراء
المجلس االعلى للمرأة ) -2

 ردستان(واقليم ك
 وزارة الداخلية-2
اللجنة القانونية في -4

 البرلمان
 غرفة العمليات  -٥

اشراك المرأة في  2
صنع السالم واتخاذ 
القرارات الخاصة 

زاعات بمفاوضات الن
وحلها واتفاقيات 
ومبادرات حفظ 

 السالم

  تدريبات حول قرار
  1221مجلس االمن 

  تدريبات عن النوع
 االجتماعي

  تدريب على المصالحة
الوطنية وبناء السالم 

 مهارات التفاوض 

تحسين وضع المرأة من 
خالل زيادة عدد النساء 
المشاركات في لجان 
المصالحة ومبادرات السالم 

 االستراتيجيةواللجان 

عدد النساء في المراكز 
القيادية العليا ولجان 
المصالحة ومبادرات 

 السالم

االمانة العامة لمجلس -1

 الوزراء
المجلس االعلى للمرأة -2

 )اقليم كردستان(
 تحالف تنفيذ الخطة  -٣
غرفة العمليات لتنفيذ  -٤

 ٥٣٣٥الخطة الوطنية 
 المنظمات الدولية  -٥

 في النساء تمثيل 2
 التي المجتمعات

 نزاعات شهدت
 ةتسوي بعملية مسلحة

 جزءا   ليكن النزاعات
 لح في وشريكا   مؤثرا  

 بغية ومنعها النزاعات
 السالم تحقيق

 المستدام

  تدريب النساء على
الترشح واألدالء 

 بأصواتهم 

  التوعية بأهمية مشاركة
 النساء في صنع القرار 

  تدريب النساء في
 األحزاب 

 

النساء اللواتي  ازدياد أعداد
يتقلدن مناصب عليا في 
مراكز صنع القرار وفي 
تشكيالت لجان السالم 
وتعزيز دور المرأة في مجال 
 السلم المدني وحقوق المرأة

اقبال النساء على 
الترشيح لمراكز صنع 
القرار والمشاركة في 
احالل السالم وتوليهن 

 لتلك المراكز

 السطات الثالث-1
 1221تحالف -2
س االعلى للمرأة المجل-2

 )اقليم كردستان(
 األحزاب  -٤
 ٥٣٣٥غرفة العمليات  -٥
 المنظمات الدولية  -٦

اشراك النساء  4
العائدات في اعادة 
اعمار وتأهيل 

 مناطقهن االصلية

تمكين العائدات من خالل تنمية -1

قدراتهن كي يصلن لمراكز صنع 
القرار ويساهمن فعليا  في اتخاذ 

 إلعادة االعمارالقرارات الالزمة 
الضغط على الجهات ذات العالقة -2

لدعم المشاريع الصغيرة للعائدات 
 بتقديم منح وقروض ميسرة  

زيادة اعداد النساء في -1

 الحكومات المحلية
تحقيق استقالل اقتصادي -2

للعائدات وايضا  للناجيات من 
 خالل توفير فرص عمل 

تحسن اوضاع النساء -1

 على المستوى المحلي
االستقرار االجتماعي -2

واالقتصادي وانخفاض 
 نسبة البطالة 

 وزارة التخطيط-1
وزارة الهجرة -2

 والمهجرين
مديرية الهجرة -2

 ردستانووالمهجرين في ك
 الحكومات المحلية-4
 1221تحالف -1
 غرفة العمليات-1

اشراك ودعم وتشجيع  1
النساء النازحات في 
ادارة المخيمات 
واالهتمام بالقضايا 

 التي تخص المرأة

تدريب النازحات على ذوات الكفاءة 
على كيفية ادارة المخيمات والتعامل 

 مع اوضاع النازحين

توفر عدد من النساء 
القادرات على ادارة 
المخيمات والملمات بكيفية 

 التعامل مع النازحين

 في ملموس تحسن
 العامة االوضاع
كاالجتماعية  للمخيمات

 ددع والنفسية  وانخفاض
 قبل من الشكاوى
 النازحين

 الحكومات المحلية-1
 المنظمات الدولية-2
 1221تحالف -2
 غرفة العمليات-4

وضع برامج لتمكين  1
المرأة على الصعد 

االقتصادية 
واالجتماعية ومتابعة 

 تنفيذها   

التعاون مع جهات مختصة لمنح -1

النساء قروض ميسرة لبدء مشاريع 
صغيرة ومساعدتهن في ايجاد 

 ص عملفر

تطوير قدرات واستقاللية 1

 المرأة اقتصاديا  واجتماعيا  
انخفاض نسبة األمية 2

وارتفاع المستوى التعليمي 
 لدى النازحات

استقرار الوضع -1

 االقتصادي للمرأة
فة النساء زيادة معر -2

بأهمية دورهن في 
 المجتمع

 منظمات دولية -1
 وزارة العمل -2
 وزارة التخطيط -2
 القطاع الخاص -4
 1221تحالف  -1
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تمكين  النازحات  لغرض محو  -2

األمية والمساعدة على اكمال 
الدراسة لزيادة امكانية الحصول 

 على عمل
 

 وزارة التربية -1

ضمان تمثيل نسبي  7
عادل ومشاركة  
كاملة للمرأة في كافة 
لجان المصالحة 
ومفاوضات بناء 

 السالم

تدريبات حول قرار مجلس االمن -1

 وماهيته  1221
النوع االجتماعي  تدريبات عن-2

ودور المرأة في المجتمع ) للجهات 
الحكومية والمؤسسات األمنية 
والمدنية والعسكرية( والقوات 
الخاصة على مستوى رؤساء 

 ومدراء الوحدات
الضغط على الجهات صانعة -2

القرار لتعيين خبراء ومختصين في 
النوع االجتماعي في مناصب عليا 
في السلطات الثالث وجميع 

 ارات الوز
عقد اجتماع وطني للجان -4

المصالحة حول قرار مجلس االمن 
بهدف توقيع ميثاق بضمن  1221

 اشراك المرأة  في تلك اللجان 

زيادة مشاركة المرأة  في -1

المجال السياسي ومراكز 
 صنع القرار في الدولة

اصدار الدولة لقرارات -2

ترفع نسب مشاركات المرأة 
 وفقا  للمواثيق الدولية

زيادة مشاركة النساء في -2

لجان المصالحة وفقا  لبنود 
 1221قرار مجلس االمن 

عدد النساء في -1

 المراكز القيادية العليا
نسبة عدد النساء -2

للرجال في المؤسسات 
 الحكومية

اعداد النساء -2

المشاركات في لجان 
 المصالحة الوطنية

 المجلس االعلى للمرأة
 )اقليم كردستان(

 ليةوزارة الداخ -1
 رئاسة الوزراء -2
 االمم المتحدة -2
 1221تحالف  -4

 غرفة العمليات  -1

 
 
 
 
 

 الركيزة الثانية : الحماية
 مسؤولية التنفيذ    المؤشرات      النتائج         االنشطة                     الهدف        ت

حماية النازحات  1
والحد من العنف 
الموجه ضدهن بما 
يضمن عدم افالت 
الجناة من العقاب 
وذلك بإدماج حقوق 
المرأة في نظام 

 العدالة واالمن 

الضغط على الجهات المختصة لتعديل -1

 التشريعات المتعلقة باالغتصاب والتحرش
توفير مراكز مختصة في المخيمات -2

 لتقديم الستقبال المعنفات والناجيات
 الخدمات التالية:

خدمات الصحية العاجلة وخدمات -ا
 الصحة االنجابية

 الخدمات النفسية -ب
خدمات شرطة نسوية لالستجابة -ج

 السريعة 
 خدمات قانونية-د
 خدمات تمكين اجتماعي واقتصادي-ه

انشاء قاعدة بيانات للمستفيدات من -2

 المراكز اعاله 
دورات تدريبية للمتعرضات العتداءات -2

جنسية لغرض اعادة تأهيلهن ودمجهن 
 مجددا  في المجتمع 

اندماج الناجيات من 
العنف في المجتمع 
وحماية المرأة مع 
الحفاظ على حريتها 
 الشخصية وكرامتها

مشاركة من تم 
تأهيلهن في مجاالت 
العمل المختلفة وفي 
الحياة العامة 
 واستقرارهن نفسيا  

واجتماعيا  
 واقتصاديا  

اللجنة العليا إلغاثة -
 النازحين

 وزارة الصحة-
 وزارة الداخلية-
 وزارة العمل-
 المنظمات الدولية-
 1221تحالف -
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اعادة النساء  2
المختطفات 

والمفقودات اثناء 
العمليات العسكرية 
والنزاعات المسلحة 

                                                 والغير مسلحة                                       

الضغط على الجهات المختصة التخاذ -1

اجراءات عاجلة الستعادة المختطفات 
 والمفقودات

التواصل مع العوائل النازحة لمعرفة -2

 عدد المفقودات واماكن تواجدهن
التنسيق مع الجهات الحكومية وغير -2

 الحكومية لمعرفة مصير المختطفات
التنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية -4

 بشأن مصير المفقودات والمختطفات

قاعدة بيانات 
تتضمن اعداد 
ومعلومات عن 

الناجيات 
والمختطفات 

والمفقودات تضمن 
امكانية الوصول 
 اليهن ومساعدتهن 

تطابق عدد 
المفقودات 

والمختطفات 
والناجيات مع 
االعداد التي يتم 
التحقيق فيها والتي 
ينبغي معرفة 

 مصيرها

مفوضية حقوق -1

 االنسان
 1221تحالف -2

 غرفة العمليات-2

المجلس االعلى -
للمرأة )اقليم 

 كردستان(

النظر في الشكاوى  2
التي تقدمها النساء 
النازحات واتخاذ 

االجراءات 
الضرورية ألجراء 
تحقيقات عاجلة 
وفعالة تضمن 
انصافهن وعدم 
افالت الجناة من 

 العقاب

ت ضغط على الجهات المختصة حمال-1

والهيئات المستقلة لحقوق االنسان التخاذ 
 االجراءات الالزمة

المطالبة بتنسيب شرطيات للعمل في -2

 مراكز الشرطة في المخيمات
المطالبة بتنسيب مختصات في مراكز -2

الحماية المجتمعية لتلقي الشكاوى المقدمة 
 من النساء المعنفات وبشكل سري

كاوى للجهات المختصة احالة الش-4

 ومتابعة االجراءات المتخذة من قبلها

توفير الخدمات -1

القانونية للنساء 
 النازحات

توفير الحماية -2

القانونية والقضائية 
 للمشتكيات

اعداد الشرطيات -1

 داخل المخيمات
عدد الشكاوى -2

المقدمة من قبل 
 النازحات

عدد الخروقات -2

األمنية داخل 
 المخيمات

حقوق  مفوضية-
 االنسان

 1221تحالف -

 وزارة الداخلية-

ضمان تطبيق وتنفيذ  4
القوانين الالزمة 
لحماية النساء 
اللواتي تعرضن 
لالختطاف او 

 االعتداء الجنسي

الضغط على الجهات المختصة إلصدار -1

وتفعيل قوانين تضمن الحماية للنساء 
 ضحايا االعتداء واالختطاف

لناجيات العمل على فتح دور ايواء ل-2

تُراعى فيها احتياجاتهن مع توفير الحماية 
 الالزمة لهن

 تخصيص تعويضات للناجيات-2

تدريبات لعوائل الناجيات لضمان تفهم -4

تلك العوائل لحال الناجيات وعدم االضرار 
 بهن

السعي لمعرفة الجناة وضمان عدم -1

االفالت من العقاب وذلك بالتعاون مع 
 الجهات المختصة

حماية ورعاية 
للنساء المتعرضات 
للعنف واالغتصاب 
خالل العمليات 

العسكرية 
 والنزاعات 

انخفاض االنتهاكات 
واالجراءات 

التعسفية ضد 
 الناجيات

 وزارة العمل-
 وزارة الهجرة-
 وزارة الداخلية-
 1221تحالف -

 غرفة العمليات-
المجلس االعلى -

للمرأة )اقليم 
 كردستان(

تمكين النازحات  1
اقتصاديا  واجتماعيا 
واالستفادة من 
الموارد البشرية في 

 المخيمات  

تدريب وتأهيل النازحات لتنفيذ  -1
 مشاريع صغيرة مدرة للدخل

ايجاد دعم مادي لمساعدة  -2
النازحات في تنفيذ المشاريع 

 الصغيرة
التنسيق مع الحكومة والقطاع  -2

الخاص لتوفير فرص عمل 
 للنازحات

تحسين الوضع 
 ساءاالقتصادي للن

 النازحات

انخفاض النسبة 
المئوية للنساء 
اللواتي يعشن تحت 

 خط الفقر

 وزارة المالية-
مفوضية حقوق -

 االنسان
 1221تحالف -

 وزارة العمل-
 غرفة العمليات-
 المنظمات الدولية-
المجلس االعلى -

اقليم 0للمرأة 

 كردستان(

ضمان عودة  1
النازحات بسالم 
وتأمين الحياة 

 الكريمة لهن

التعاون مع الجهات المختصة لتأمين 
وتنظيف مناطق العودة من مخلفات وآار 

 العمليات العسكرية
المساعدة في فتح مراكز مختصة توفر -2

 االحتياجات االساسية للعائدات

توفير بيئة مالئمة 
للعائدات تضمن لهن 
 كرامة وأمان العيش 

غبة النساء في ر
العودة واالستقرار 

 في مناطق العودة

اللجنة العليا لشؤون -
 النازحين

 غرفة العمليات-
المجلس االعلى -

للمرأة)اقليم 
 كردستان(
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تدريبات إلعادة تأهيل العائدات -2

 ودمجهن في المجتمع

 المنظمات الدولية-
 وزارة الدفاع-
 1221تحالف -

 وزارة الصحة-

موائمة التشريعات  7
الوطنية مع المعايير 
الدولية لحقوق 

ذلك المرأة بما في 
قرار مجلس االمن 

بما يضمن  1221

مقاضاة مرتكبي 
الجرائم ضد المرأة 

 وانصافها

الضغط على مجلس النواب  -1
المركزي لتمرير قانون 

 مناهضة العنف ضد المرأة
التنسيق مع اللجان المختصة في -2

مجلس النواب االتحادي ألعاده النظر 
في النصوص والتشريعات المجحفة 

 بحق المرأة

وانين تشريعات وق
تضمن حماية المرأة 

 وتمتعها بحقوقها

 المنظمات الدولية- نسبة عدد المعنفات
 1221تحالف -

لجنة حقوق -
 االنسان النيابية

لجنة المرأة -
واالسرة والطفولة 

 النيابية

فرص متكافئة  8
للوصول الى 
الموارد االقتصادية 
 بين النساء والرجال

الضغط على صنّاع القرار لوضع -1

تضمن فرص متساوية للمرأة سياسات 
 والرجل في جميع المجاالت

العمل على زيادة الدعم الحكومي -2

 لضحايا الحرب والنزاعات 
خلق شراكات مع القطاعين الخاص -2

والمدني لدعم وتمكين النساء الغير 
متعلمات واللواتي لم يكملن تعليمهن 

 للسماح لهن بدخول سوق العمل

انخفاض نسبة -1

والبطالة بين الفقر 
 النساء

خدمات افضل -2

لضحايا العمليات 
العسكرية واالتجار 

 بالبشر
  
 

معدل العمالة وفقا  -1

إلحصاءات الفصل 
 بين الجنسين

السياسة الحكومية -2

ومستوى رعاية 
 الضحايا

عدد البرامج -2

 ومعدل العمالة

 وزارة المالية-
 وزارة الداخلية-
المجلس االعلى -

للمرأة )اقليم 
 ستان(كرد
 وزارة العمل-
 1221تحالف -

 وزارة الصحة-
المفوضية العليا -

 لحقوق االنسان
 المنظمات الدولية-
 وزارة العمل-
 وزارة التخطيط-
 وزارة التجارة-

حشد الموارد  9
 والرصد والتقييم

انشاء لجان لرصد وتقييم تنفيذ  -1
برامج العمل الوطني من قبل 
-المشاركين )جهات حكومية

تحالف  -مجتمع مدنيمنظمات 
 المستفيدين(-1221

العمل على اضفاء طابع  -2
مؤسسي لمشاركة المنظمات 
غير الحكومية لحقوق المرأة في 
رصدها وتقييمها لبرامج العمل 

 الوطنية وتطوير 
تدريب كوادر تلك المنظمات  -2

لزيادة قدراتهم على اعداد 
 التقارير

تفعيل عمليات -1

 الرصد والتقييم
اضفاء طابع -2

سسي على مؤ
الرصد والتقييم 

 التشاركي
تسهيل الوصول -2

للحقائق عبر تقارير 
موضوعية في 

المؤسسات 
الحكومية والمجتمع 

 المدني

الوضع القائم -1

وطبيعة الرصد 
 والتقييم

مشاركة منظمات -2

غير حكومية تهتم 
بحقوق المرأة في 

 عملية الرصد
زيادة الوعي -2

المجتمعي بقضايا 
المرأة وبما يخص 

رها  في السالم دو
 واألمن 

المجلس االعلى -
للمرأة )اقليم 

 كردستان(
 وزارة الداخلية-
 المنظمات الدولية-
 1221تحالف -

 
 

 
 
 

 الركيزة الثالثة : الوقاية
مسؤولية    المؤشرات         النتائج            االنشطة                الهدف          ت

 التنفيذ
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 مفهوم تعميم 1
 االجتماعي النوع
 جميع في

 السياسات
 بما والمجاالت

 زيادة يضمن
 لدى الوعي
 األمنية القوات
الخدمات  ومقدمي

 بهذا المفهوم

 تدريبية دورات اقامة
 اتذ المؤسسات في للمنتسبين
 التعامل كيفية حول العالقة

 والمتأثرات النازحات مع
 بالنزاع

 الجهات لدى الوعي زيادة
 الخدمات ومقدمي االمنية
 ومفهوم االنسان بحقوق
 االجتماعي النوع

 وتعامل متميز أداء
 األمنية ايجابي للجهات

 بما الخدمات ومقدمي
 حقوق مع يتناسب
 النوع ومفهوم االنسان

 االجتماعي

 منظمات دولية
 منظمات محلية

 1221تحالف 

دمج مبادئ حقوق  2
االنسان وقيم 
المساواة والعدالة 
ومفهوم النوع 
االجتماعي في 
جميع السياسات 

والبرامج 
والمشاريع 

للعاملين في 
 الجهات االمنية

دورات توعية وورش عمل 
لبناء القدرات بما يخص 

 مفهوم النوع االجتماعي 

زيادة وعي الجهات 
االمنية بقيم المساواة 

 والعدالة

تفعيل وتطبيق القوانين 
 بشكل سليم

 
 منظمات دولية
 منظمات محلية

 1221تحالف 

وم تعميم مفه 2
النوع االجتماعي 
في السياسات 

والعمليات 
المتعلقة بحل 
النزعات ومنعها 
وبناء السالم في 

 العراق

تدريبات لبناء قدرات -1

العاملين في لجان المصالحة 
بما يخص تنفيذ قرار مجلس 

 1221االمن 

تشكيل لجان لمراجعة -2

سياسات الحكومة وبرامج 
االحزاب السياسية والضغط 

تضمنة لبند باتجاه جعلها م
بناء القدرات بما يخص 
 حقوق المرأة واالمن والسالم

انتاج سياسات متعلقة -1

 بحل النزاع وبناء السالم
زيادة وعي الكوادر -2

العاملة في الوزارات 
المعنية بقرار مجلس 

  1221االمن 

عدد االشخاص األكفاء 
الذين تم تعيينهم في 

 لجان المصالحة

تغيير ايجابي في -2

والبرامج  السياسات
 القائمة

مكتب رئاسة 
 الوزراء

المجلس االعلى 
للمرأة)اقليم 
 كردستان(
 1221تحالف 

 وزارة الداخلية

 المرأة تمكين 4
 قدراتها وتعزيز
 وعيها وزيادة
 بحقوقها

 
 لمراجعة لجان تشكيل-1

 في الدراسية المناهج
 والجامعات المدارس
 باتجاه والضغط
 النوع لمفهوم تضمينها

 االجتماعي
 تدريبية دورات-2

 المدارس في للجنسين
 النوع مفهوم لترسيخ

 وتعزيز االجتماعي
 ةوزياد االيجابي السلوك
 المرأة بحقوق الوعي
 المجتمع في ودورها

 
 النساء لدى تام وعي-1 

 بحقوقهن والفتيات
 لدى متزايد وعي-

 المرأة بحقوق الرجال
 وفقا   المجتمع في ودورها
 االجتماعي النوع لمفهوم

 
 الحمالت عدد-1

 والبرامج
 و المستفيدات عدد-2

 الدورات من المستفيدين
 التدريبية

 االعلى المجلس-
 اقليم) للمرأة

 (كردستان
 المنظمات-

 الدولية
 1221 تحالف-
 التربية وزارة-
 الثقافة وزارة-
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 التشريعات اعتماد 1
 قحقو تحترم التي

 وفقا   االنسان
 الدولية للمعايير

 مع يتناسب وبما
 الدولية المواثيق
 االنسان لحقوق

 
 لمراجعة لجنة تشكيل-1

 التي القانونية النصوص
 المرأة حقوق مع تتعارض
 اجراء باتجاه والضغط
 عليها الالزمة التعديالت

 للقضاة تدريبية برامج-2

 يخص بما للتوعية
 ييزلتم المتضمنة التشريعات

 المرأة ضد سلبي

 زالتميي مستوى انخفاض-
 المرأة ضد

 ديمتق على النساء اقبال-2

 حال في الشكاوى
 للعنف تعرضهن

 
 االجتماعي التقبل- 

 المساواة لمبدأ
 الشكاوى عدد زيادة-2

 للقضاء واالحاالت

 العدل وزارة-
 القانونية اللجنة-

-البرلمان في
 االعلى المجلس
 اقليم) للمرأة

 (كردستان
 المنظمات-

 الدولية
 1221 تحالف-
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The organizations that contributed to the development of those priorities are 
 
From the 1325 Alliance: 
 

1. Women Empowerment Organization 

2. Baghdad Women Association 

3. Iraqi Women League 

4. Women Leadership Institute 

5. Peace Organization for Democratic Development 

6. Awan Organization 

7. Sawa Organization  

8. Iraqi Organization for Academic Youth 

9. Assyrian Women Organization  

10. Rasan Organization  

11. Women Committee for Iraqi Teachers 

12. Fajr Center 

13. Iraqi Minority Council 

14. Tulay Organization for Turkmen Affairs 

15. Olive Tree Organization 

16. Widow Rehabilitation and Training Center 

17. Kurdistan Women Union 

18. Asuda Organization 

19. Astera Organization 

20. Yezidi Organization for Documentation 

 
The government agencies: 

1. KRG Ministry of Interior 

2. High Council of Women Affairs 

3. National Operation Room 1325 in Baghdad 
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