
 

 

 وەاڵمی راپۆرتی 

 نێردەی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ هاوکاری کردنی عێراق )یۆنامی( سەبارەت بە پاراستنی قوربانیانی 
 توندوتیژی سێکسی دەستی داعش

 (ئۆفیسی رێکخەری راسپاردە نێودەوڵەتییەکان لە حکومەتی هەرێمی کوردستان) 

 سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران

 

2020 Updated 

 

 

 



 

 
 ئەو ئافرەتە ئێزیدیانەی لە دەست داعش رزگار کراون: رەکان بە گشتی و بەتایبەتیئاوا رەوشی

  نزیك پارێزگای موسڵ  شیان له تی خۆیانن زۆربه لتووری تایبه ریت وكه ند و دابونه مه وڵه كی ده ن ئایین و مێژوویه ئێزیدی خاوه
ر  به  ته وتبوونه ش  زۆربهیان كه م ناوچانه ئه ،کانی دەرەوەی ههرێمناوچه کوردستانییه  ری له وروبه و ده زای شنگال  ندی قه و ناوه

رێمی كوردستان بوون تا ئهو کاتهی لهالیهن هێزی پێشمهرگهی  ی هه ی ئاواره كه ڵكه هێرشی تیرۆریستانی داعش و خه
 .کوردستانهوە رزگار کرانهوە

  بوونه كان نه نیا ئێزیدییه ته 2014تای مانگی ئابی  ره سه  نگال له شتی موسڵ و داگیركردنی شه كانی داعش بۆ ده دوای هێرشه
سات  تی و كاره هامه رووی جینۆساید و نه ش رووبه كه كانی ناوچه ك و توركمانه به ڵكو كریستیان و شه ئامانجی تیرۆریستان به

ر  به اڵم له رێمی كوردستان كرد، به هه  كانی خۆیان جێهێشت و روویان له و بۆ رزگاركردنی ژیانیان ناچاربوون شوێنه  وه بوونه
  .كان بوو ناوبردنی ئێزیدییه  كان زیاتر بۆ له ندیی ئاینییان  هێرشه تمه تایبه

حكومهتی ههرێم گرنگییهكی زۆری به الیهنی یاسایی قوربانیانی دەستی تیرۆریستانی داوە به تایبهتی ئهو ئێزیدیانهی که 
لێژنهیهكی دامهزراند بۆ كۆكردنهوەی زانیاری و  25/11/2014رۆژی  بۆ ئهم مهبهستهلهالیهن تیرۆریستانهوە رفێندراوبوون، 

بهدواداچوون له كهیسی ئێزیدییه رفێندراوەكان و بودجهیهكی تایبهتی تهرخان كردووە بۆ رزگارکردنیان، دوای گهڕانهوەشیان 
یان بۆ نێو كۆمهڵگا. له چوارچێوەی ئهو حكومهت ههموو ئامادەكارییهك دەكات بۆ حهواندنهوەیان ودووبارە گهڕاندنهوە

 ههواڵنهی حکومهتی ههرێم توانراوە ژمارەیهکی زۆر له رفێندراوەکان ئازاد بکرێن.

له دوای ههوڵه  یان مێ بوو،(2870)یان  نێر و (3547)کهس بوو لهوانه  (6417)ئێزیدییه رفێندراوەکان ژمارەیان 
ئهوانهی  1/12/2017ی ان بهپێی دوایین داتا دەربارەی رزگار کراوەکان تا رۆژبهردەوامهکانی حکومهتی ههرێم بۆ رزگار کردنی

کچ و منداڵی یان (904)و  پیاویان (335)و  ئافرەتیان (1137)کهسه لهوانه  (3207)تا ئێستا رزگار کراون ژمارەیان 
 پیاون. (1703)ئافرەت و  (1507)، ئهوانهی تا ئێستا رزگار نهکراون کوڕ بوون منداڵی یان(831)

 :جەستەیی و دەروونیخزمەتگوزاری تەندورستی پێشکەش کردنی 

  ئاواره  ش به ی پێشكه له په  زگاكانی هاوكاری به شداری گشت داموده به پێی پالنێكی ستراتیژی به رێم به تی هه حكومه
نیا ژیانی خۆیان  و ته  وه ش بوونهناكاوی داع  كان دووچاری هێرشی له ئێزیدییه  كان، چونكه گشت بواره  كان كرد له ئێزیدییه

 . وه تا ئهو کاتهی ناوچهکانیان رزگارکرایهوە كانیان مانه داگیركراوه  ناوچه  ستی داعش له ژێر ده شێكیان له ت به نانه رزگار كرد ته

  به  یمانی داناوهپێدانی نیشت شه رێمی كوردستان پالنی گه تی هه ندروستییهوە حكومه تگوزاری ته ڕووی دابینكردنی خزمه  له
ی  وه ڕای ئه ره كان سه ندرووستی بۆ ئاواره تگوزاری ته شكردنی خزمه بۆ پێشكه ندروستی جیهانی ڵ رێكخراوی ته گه راوێژ له



اڵم  ، به فشارێكی زۆری درووستكردووه  موو ئاوارانه م هه و هاتنی ئه  یرانێكی ئابووریدایه قه  رێمی كوردستان له تی هه حكومه
هێشتنی  كانیان و نه ی ئازاره وه مكردنه بۆ كه  وام بووه رده وڵی به هه  و له  كان داوه ئاواره ئێزیدییه  كی زۆری به یهگرنگی

ندرووستی  نی ته الیه  رێمی كوردستان گرنگی پێداوه تی هه حكومه  كان كه گرنگه  ره هه  نه الیه  كێك له كان، یه موكوڕیه كه
 . ابینكردنی پێداویستییهکانیانهروونی و د یی و ده سته جه

  نسیپه چاوی پره تی و  ره ندروستی و منداڵبوون و دایكایه تگوزاری ته بۆ دابینكردنی خزمه  وڵدایه هه  له  حکومهتی ههرێم
 كات، بۆ ئهم مهبهستهش له کهمپهکاندا بنکهی تهندروستی دانراوە که  تی بواری تهندروستی ده كانی تایبه تییه وڵه نێوده

كان  مپه كه  دایكبوونی له له  ت به ندرووستی تایبه ی ته ندین بنكه به ئاوارەکان دەکات و چه خزمهتگوزاری پێشکهش
به هیچ  دایكبوون، و كانی له ته تایبه  كان و بنكه خۆشخانه نه  دایكبوون له زراندووە و به ههزاران منداڵی ئێزیدی له دامه

ت بۆ وەرگرتنی چارەسهری نهخۆشی بچنه دەرەوەی کهمپهکان، ههروەها له ههموو رێگا له ئاوارەکان ناگیرێ شێوەیهک
 رسوماتی تهندروستی بهخشراون. 

  ته ندرووستی ئافره ته  به  تی داوه كی تایبه ندرووستی جیهانی گرنگییه ڵ رێكخراوی ته گه نگی له ماهه هه  لهالیهکی دیکهوە به
  ، رێگه ی منداڵیان بووه وانه تانی دووگیان و ئه ندرووستی ئافره ی ته له په  ڵ چاودێری به گه ستی داعش، له كانی ژێر ده رزگاربووه

تی بۆ  ری تایبه نته كان و چهندین كلینێك و سه خۆشییه نه  خوازراو، مردنی مندااڵن و تووشبوونیان به دووگیانی نه  گرتن له
كاتی   تان له ندرووستی ئافره ته  ، بۆ ئاگاداربوونی زیاتر له وه كردۆته  انهمپ و كه بواری منداڵ بوون له  تان له ندروستی ئافره ته

 منداڵبوون و دوای منداڵبوون.

تی دووگیان  ندرووستی ئافره ته  ت به باره سه  وه خولی وشیار كردنه  شداربوون له تی ئێزیدی به ئافره ههزاران لهالیهکی دیکهوە 
دووگیانی   و رێگا گرتن له  وه گوازرێنه ده  وه رێگای سێكسه  ی له خۆشیانه و نه هندرووستی سێكسی و خۆپاراستن ل و ته

كی  یه شێوه كانیان به ی منداڵه وه بۆ ئه  نوێیه  و ژینگه یی خۆیان له سته تی راگرتنی پاك و خاوێنی جه خوازراو و چۆنیه نه
شیان بۆ  خۆشیانه و نه تی خوێن و دووگیانی و ئه ینی تایبهدایك بێت. ئافرەته رزگار کراوەکان پشكن  ندرووست له سروشتی و ته

ری  سه ندێكیان چاره نجامدراو هه یان ئه بۆ زۆربه  ك پشكنینی ئایدز كه بن، وه تووشی مرۆڤ ده  وه رێگای سێكسه  له  كه  كراوه
 .ستدرێژی ببوون دووچاری ده  ، چونكه رگرتووه پێویستیان وه

كانی  خۆشخانه مان كاتدا نه هه  لهكرا، كان ده ئاواره  ش به پێشكه  وه كانه مپه كه  ی له ندروستییانه ته  رییهتگوزا و خزمه ڕای ئه ره سه 
شێكی  ولێر به ی هه خۆشخانه نه  له  ی منداڵیان بووه وانه تانی دووگیان و ئه تی ئافره تایبه به  پارێزگاكانیش پێشوازییان لێكردووه

شێكی  نگاڵ به دووگیان بوون دوای ئازاد كردنی شه  ی كه ئێزیدیانه  ته و ئافره ها ئه روه . هه وه ن كرایهتان و منداڵبوو نوێی ئافره
 . ش كراوه تیان پێشكه تگوزاری تایبه و خزمه  وه ته تیان بۆ كراوه تایبه

دوای خۆی   روونی زۆریشی له دهریی  یی، كاریگه سته ریی جه كاریگه  له  كان، جگه رفێندراوه  ئێزیدییه  ته ساتی ئافره كاره
  ته گشتی و ئافره  كان به روونی ئاواره ندروستی ده ته  كی زۆری به رێمی كوردستان گرنگییه تی هه حكومه  جێهێشت، بۆیه

ش  مه وه، ئه ته ستدرێژی بوونه تی و ده دووچاری كوێالیه  تانه م ئافره ئه  ، چونكه تی داوه تایبه كان به رزگاربووه  ئێزیدییه
 . بووه ندروستی چڕ هه كی ته چاودێرییه  و پێویستیان به  بووه ریان هه سه روونی زۆری له ریی ده كاریگه



  ته ئافره  ت به روونی تایبه یی وده سته ری جه سه رێكی چاره نته ڵگا، سه وەی ئهو ئافرەتانه بۆ نێو كۆمه ڕانه گه  بۆ دووباره
و چهندین پزیشك وپسپۆڕی دەروونی له دەرەوە هاتوون به هاوكاری پزیشكه   زراوه دهۆك دامه  كان له رزگاربووه

دەروونییهكانی ناوخۆیی خۆبهخش لهم سهنتهرەدا كار دەكهن لهوانهش د. نهغم نهوزاد که لهالیهن وەزارەتی دەرەوەی 
ئهو کچه ئێزیدییانهی کردووە ئهمریکا رێزی لێنرا و یهکێک بووە لهوانهی ڕووی دەروونی و بواری تهندروستییهوە هاوکاریی 

که له دەست داعش رزگار دەکرێن  و تا ئێستا خزمهتگوزاری پێشکهش به سهدان ئافرەتی رزگارکراوی دەست داعش کردووە، 
ی ههیه و پێویسته به هاوکاری زیاتری الیهنه بهاڵم بههۆی قهیرانی ئابوورییهوە ئهم سهنتهرە له زۆر رووەوە کهموکوڕ

 نێودەوڵهتییهکان ههیه بۆ بتوانێت خزمهتگوزاری پێویست پێشکهش بهو ئافرەتان بکات.

بۆ گرنگیدان به تهندروستی دەروونی ئافرەته رزگارکراوەن له ههولێر سهنتهرێکی دووبارە شیاندنهوەی ئافرەته رزگارکراوەکان 
به ی ئهمریکی دامهزراوە و تا ئێستا (CRI)کاروباری ئێزیدییهکان له وەزارەتی ئهوقاف و رێکخراوی لهالیهن بهڕێوەبهرایهتی 

کوڕی ههیه و داراییهوە چهند روویهکهوە کهمو ئافرەتی رزگار بوو سوودیان لێی وەرگرتووە، بهاڵم به هۆی قهیرانی سهدان
 خزمهتگوزارییهکانیان وەکو پێویست نییه.

یه رزگاركراوەكان پێویستیان به مامهڵهیهكی تایبهت ههبوو لهالیهنی دەروونییهوە ئهمهش تا راددەیهك كچه ئێزیدی ئافرەت و
نێو كۆمهڵگا و  بۆ دووبارە گێڕانهوەیان ۆئاسان نهبوو، له ئهنجامی ئهو تاوانه نا مرۆڤانهی دەرههقیان ئهنجامدرا ب

ههموو ۆمهڵگا ئهركێكی سهخت بوو و پێویستی به هاوكاری دەستکردنهوە به ژیانی ئاسایی خۆیان وەک ههر تاکێکی دیکهی ک
ئێزیدی هاندا بۆ ئهنجامدانی  حكومهتی ههرێم پیاوانی ئایینی لهم رووەوە .حكومهت ههبوو لهگهڵ الیهنه پهیوەندیدارەكان

ئافرەتانه بۆ ناو م ئهم كارە، ئهنجوومهنی رۆحانی ئێزیدی ههڵوێستێکی ئیجابی و مرۆڤانهی ههبوو بۆ دووبارە گهڕاندنهوەی ئه
به لهبهرچاوگرتنی ئهو کارەساتهی رووبهروویان بۆوە ئهنجوومهنی رۆحانی ئێزیدییهکان فهتوای دەرکرد که پێویسته  کۆمهڵگا،

 .وەسفی کردوون (پیرۆز)ەتهکانی به پێشوازییهکی گهرم و شایسته لهو ئافرەته رزگار بووانه بکرێت له ههمان کاتدا ئافر

دەروونی تایبهت به ئافرەته رزگاربووەكان له دهۆك  سهنتهرێكی چارەسهری جهستهیی و ی ههرێمحكومهتله الیهکی ترەوە 
و چهندین پزیشك وپسپۆڕی دەروونی له دەرەوە هاتوون به هاوكاری پزیشكه دەروونییهكانی ناوخۆیی  ندووەدامهزرا

یهکێک  وەزارەتی دەرەوەی ئهمریکا رێزی لێنرا و که لهالیهن  د. نهغم نهوزادلهوانهش  خۆبهخش لهم سهنتهرەدا كار دەكهن
له دەست داعش رزگار  کردووە که ڕووی دەروونی و بواری تهندروستییهوە هاوکاریی ئهو کچه ئێزیدییانهیله وانهیبووە له

ا له ههروەه . به ههمان شێوەدەکرێن و تا ئێستا خزمهتگوزاری پێشکهش به سهدان ئافرەتی رزگارکراوی دەست داعش کردووە
ههولێریش سهنتهرێکی دووبارە شیاندنهوەی ئافرەته رزگارکراوەکان لهالیهن بهڕێوەبهرایهتی کاروباری ئێزیدییهکان له 

 ،ئافرەتی رزگار بوو سوودیان لێی وەرگرتووە (١٦٣)ی ئهمریکی دامهزراوە و تا ئێستا (CRI)وەزارەتی ئهوقاف و رێکخراوی 
و حکومهتی ههرێمی کوردستان له توانایدا نییه گشت  د روویهکهوە کهم و کوڕی ههیهچهن به هۆی قهیرانی داراییهوە بهاڵم

 .پێداویستییهکانیان دابین بکات و خزمهتگوزارییهکانیان وەکو پێویست نییه

 

 



 :جینۆساید ناساندنی کەیسی کۆمەڵکوژی ئێزیدییەکانبە 

ێودەوڵهتییهکان دەچێته خانهی تاوانی جینۆساید  و ئهو کارەساتهی دەرههق به کوردانی ئێزیدا ئهنجامدرا به پێوەرە ن
ئهگهرچی عێراق ئهندام نییه له دادگای تاوانی نێودەوڵهتی بۆیه به جینۆساید ناساندنی کۆمهڵکوژیی ئێزیدییهکان کارێکی 

ناساندنی، ئاسان نییه، سهرەڕای ئهمهش حکومهتی ههرێم لهسهر ههموو ئاستهکانی له ههوڵی بهردەوامدایه بۆ به جینۆساید 
 .ئهمهی خوارەوە ئهو ههنگاوانهی که حکومهت لهم پێناوەدا هاویشتوویهتی

حكومهتی ههرێم لێژنهیهكی دامهزراندووە كه پێكهاتووە له نوێنهرانی وەزارەته پهیوەندیدارەكان شههیدان و ئهنفالكراوەكان، 
 ی یاساناسی ئێزیدییهكان.كارو كاروباری كۆمهاڵیهتی، فهرمانگهی پهیوەندییهكانی دەرەوە و نوێنهر

ئهركی سهرەكی ئهم لێژنهیه كۆكردنهوەی زۆرترین بهڵگه و دوكیۆمنته لهسهر تاوانهكانی داعش و تا ئێستاش به ههزاران بهڵگه 
لهسهر ئهم تاوانه كۆكراونهتهوە، ههروەها چهندین لێژنهی الوەكی دامهزراوە له ناوەوە و دەرەوەی كوردستان له ئهمریكا، 

ئهڵمانیا، ئیتاڵیا، هۆڵهندا، یهكێتی ئهوروپا  ئهم لیژنانه دەستیان به كارەكانیان كردووە بۆ ناساندنی ئهم كهیسه وەك  فهرەنسا،
جینۆساید. بهم میكانیزمهوە حكومهتی ههرێم له ههوڵی ئهوەدایه رێكارە یاساییهكان بگرێته بهر بۆ تۆماركردنی ئهم 

 یدارەكان بۆ دادگای بااڵی تاوانی نێودەوڵهتی له الهای.داواكارییه و پێشكهش كردنی بهڵگه پهیوەند

وڵی  هه  كان له كگرتووه یه  وه ته ڵ نه گه نگی له ماهه هه  بهحکومهتی ههرێم  له الیهکی ترەوەجگه لهم ههوڵه بهردەوامانه 
  جێ بكات له كانی جێبه ركه تی ئه هوڵ دادگای تاوانی نێوده  تی رێگا بدرێت به وڵه ر ئاستی نیشتیمانی و نێوده سه لهیه دا وه ئه

بهتایبهتی له توندوتیژی سێکسی و پاکتاوی  ن داعش الیه نجامدراون له كان ئه ئێزیدییه  دژ به  ی كه و تاوانانه تی ئه بابه  عێراق له
 .رەگهزی

 :یارمەتیدانی ئێزیدییەکان لەرووی یاساییەوە

 تی حكومه بكرێت بۆ ئاسانكارییان ی وه ئه بۆ بوون  ئاواره كاتێك بوو نه كانیان سمییه ره  نامه ڵگه به كان ئاواره زۆری  ره هه ی زۆربه
 :كان نامه ڵگه به ندی ریزبه پێی به رێگا دوو  به  نامانه ڵگه به و ئه ستخستنی ده بۆ كات ده زۆریان كی هاوكارییه رێم هه

  موو هه ناوی  كه (استبدال  ةاستمار) ناوی  به گالشن تی قایمقایمیه  له كرێت ده درووست بۆ تیان تایبه فۆرمێكی .1
 زگاكانی ده و دام ن الیه له و كانیان كاروباره كردنی رایی بۆ  كاتییه كی یه شێوه  به ش مه ئه  تێدایه ی كه خێزانه ندامانی ئه

 . كاتییه كی یه شێوه به  فۆرمه م ئه كرێت، پێده كاری  وه ته حكومه

 دواتر شێخان،  له شارستانی باری ی رمانگه فه بۆ رێك ده بۆ نووسراوێكیان تا ره سه بوون رزگار نگالش  له  كه ی وانه ئه .2
  به ر سه ش یه رمانگه فه دوو م ئه  زنامه گه ره ستخستنی ده بۆ شێخان  له  زنامه گه ره ی رمانگه فه بۆ رێك ده بۆ تریان نووسراوێكی

 ی نشینگه و پاسپۆرت تی رایه به ڕێوه به  له ئینجا ن، كه ده كار رێم هه تی حكومه زگاكانی ده و دام ڵ گه له نگی ماهه هه  به و غدان به
  وه بنه ده  دووباره  ئاوارانه و ئه ش مه به كات، رده ده بۆ پاسپۆرتیان ، وه رووه م له كات ده كان ئاواره زۆری كی هاوكارییه  كه دهۆك
 . پێویستانه  نامه ڵگه به م ئه ن خاوه



 تی مۆڵه ك وه ن بخه ست ده تریش كانی نامه ڵگه به كوردستان رێمی هه  له توانن ده كان ئاواره  نامانه ڵگه به م له  جگه .3
 .كرێ ده  پیاده رێم هه  له  كه ی رێنماییانه و ئه پێی به شوفێری

  به  درێژه زانكۆ تاكو  وه تاییه ره سه  له ر هه خوێندن كانی قۆناغه موو هه  به كان ئاواره  قوتابییه گشت  وه دیكه كی الیه له .4
  قوتابییه و ئه نیا ته 2016-2015 خوێندنی ساڵی بۆ و (االستبدال  ةاستمار) پێی به رێم هه  له ن ده ده خۆیان خوێندنی
  له ، هزاران قوتابی دەبێتبه ه یان ژماره خوێنن ده ( ةافضاست) میوانداری  به رێم هه یمانگاكانی په و زانكۆ  له  كه ی ئێزیدیانه

 خۆیان كانی شوێنه كانی قوتابخانه  له كانیشن مپه كه ی وه ره ده  له  ئاواره و ئه و  وه ته كراوه ی قوتابخانه كانیش مپه كه موو هه
 .ن ده ده خوێندن  به  درێژه

 رز به رێم هه دادگاكانی  له سكااڵ توانن هد و  یه هه یاساییان مافێكی موو هه رێم هه دانیشتووانی موو هه ك وه ها روه هه  .5
 . وه نه بكه

بوونیان  دوای ئاواره  ، چونكه كان داوه نی یاسایی ئاواره الیه  كی زۆری به رێم گرنگییه تی هه حكومهلهالیهکی دیکهوە 
رفاندنی ئافرەت و  زیاتر له ههموو پێکهاتهکانی تر رووبهڕووی توندوتیژی سێکسی بوونهوە بهتایبهتی دوایكان  ئێزیدییه

كانی خۆیان، بۆ ئهم  ی مافه وه رگرتنه بوو بۆ وه تیدانی یاسایی هه یارمه  پێویستیان بهکچانی ئێزیدی لهالیهن داعشهوە، بۆیه 
  م پاڵپشتییه ی سوودیان له سانه و كه ی ئه پاڵپشتی كراون و ژماره  وه رووی یاساییه  یس له كه (33,000)  مهبهستهش زیاتر له

 .س كه (60,000)  یشته زیاتر له گه 2015ی ساڵی 3مانگی   له  رگرتووه وه

 

 


