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 یكەشێپ
 

 اسا ەڕناو یتەاڵرهۆخا ەینااوچ و هاانیج ەك ەیانییانكارۆڕگ وەئ
 یرەگیكاار ،ینایب ەوۆیەخەب كوردستان، یمیرەه و راقێع شیتەبیتا ەب
 كێلەگ و ەشتوێهێجەب یكوردستان ەیلگەمۆك رەسەل یرۆجەمەه و رۆز

 ادەگەڵمۆكااا گشااا  و  تڵەوەد رەساااەل انەیاااتاز ەیوەرووباااونەروب
 ەل تااانەئافر یكردنیشاادارەب یپرساا یتەبیتاااەب شەوانەل ،ەپاندووەساا
 و ماا  و ركەئ نەخااو یواوەت یكییەتاڵهااو كەو دان،ێپەرەپ ەیسۆپر
 .كییەاكاریج چیه  ێبەب و كسانیە یكەوێشەب

 وانێن یكسانیە ینانێستهەدەب و تانەئافر  ەیگێپ یكردنیپشتڵپا
 ەوەاڤمر یكانەماف ەیلەسەم ەب ستنەوەیپ یتەباب دوو اویپ و تەئافر
 ەب ەك ەشااااایستیوێپ و یتیەەاڵمۆكااااا یرەروەدادپ ۆبااااا رجااااانەم ەك
 ەب تەبیتاا كنێلەپرساگ ەك  ێوانرەڕن انێیل كتریە ەل ایج یكەیەوێش

 یلیقاااب ەك كەیەگەڵمۆكاا یاتنااانیبن ۆباا یەگاااێر ەتاااك لكااوەب ت،ەئااافر
 یرجەم دوو هاەروەه  ،ێب وتووەشكێپ و رەروەدادپ و  ێب ییوامەردەب

 و یوئااااابوور یاساااایس یشاااایئاسا ینانێسااااتهەدەب ۆباااا نیكەرەساااا
 .تدااڵو ەل ەیینگیژ و یریشنبڕۆ و یتیەەاڵمۆك

 یتەحكاوم یكانەتیەژیساترات و رتۆاپڕ و ییرەشخێستپەد ەیربۆز
 ماااووەه یشاااداربوونەب یساااتیوێپ ەل خااا ەج كوردساااتان یماااێرەه
 ینااااانێهیدەب ەل ەوەنەكەد یكوردسااااتان ەیگەڵمۆكاااا یكااااانەكهاتێپ
 وامەردەب یندنەساەرەپ ینانێهیدەب ۆب كیەنتەرەگ كەو ندندا،ەسەرەپ
 رەبەل ،یتیەەاڵمۆكا ینادەهڕە یتەبیتاەب ، ەوییەكانەندەهڕە مووەهەب
 و انیااژ یباشااكردن ۆباا یەناا سەب ایاانەتەب یئااابوور ەیشااەگ ەیوەئ
 یتیەاۆڤااامر ینااادەهڕە یخساااتنێپشتگو ان،یاااتاڵهاو یرانەشاااگوزۆخ

 یئاساات ەنااگڕە ەك كاااتەد كااداێخۆودبار یدروسااتبوون ەل ییپشااكدار
 كەو ادبكااااتیز ادایااات یتیەەاڵمۆكااا یزخساااتێراوەپ و كاااانییەاوازیج
 ەب ،كوشااااتن یژیتوناااادوت ،یاكاااااریج یكانەوازێشاااا ەیوەوبااااووناڵب
 و ۆیخا یالواز ەیگێپا ۆیها ەب تەئافر ەشەوانەل و یگشت یكەیەوێش
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 نكوردساتا ەیگەڵمۆك رەس یتر یكانیەكەرەد ییەتیەەاڵمۆك ەخۆبارود
 .ەوەتێبب ەخۆد وەئ یوەڕروب  اتریز

 یادناااانیبن ەل كوردساااتان یماااێرەه یتەحكاااوم یەیساااا رێاااژ ەل
 تااانەئافر یكردنیشاادارەب ینااەدەم یموكراسااید یاساایس یكێسااتمیس
 ەوەرێاال. ەكااانەخوازراو ییەسااتیوێپ ەل واوەت( ڵكاماا) یكیەتاڵهاااو كەو

 ریگشاااااتگ یشاااااتمانین یكێتییەژیساااااترات یساااااندكردنەپ یخیەباااااا
 ینااادامانەئ ماااووەه یكاااانەماف  ێااابتوانر دایاااایت ەك  ،ێاااوەكەردەد
 و ریگشااتگ یكێبااازێر یوكردنااەیڕەپ ەب شەمەئ زامنبكااات، ەگەڵمۆكاا
 یكساانیە: ەل یەتیبر ەك دانێپەشەگ یكانەنیەال مووەه ەب س ەوەیپ
 ەل ئاگاابوون ەب ەڵگەل ا،ۆڤمر یكانەماف ەل زگرتنێر و اویوپ ژن وانێن
 .دانێپەشەگ و یتیەەاڵمۆك یرەروەدادپ ینانێهیدەب

 ۆبااا كااااركردن و ەلگەمۆكااا ەل كاااانییەنێرەن مایسااا یباساااكردن
 ەب ساااااااتنەوەیپ ەك ەیوانەئ شیتەبیتاااااااا ەب ان،یركردنەساااااااەچار
 اندایدژەل یژیتوندوت و یاكاریج و تانەئافر ینیسڵۆداپ و ەوەوساندنەچ
 یكاانەنیمەكیە ەل هتاد،... كاار ینێشاو و زانێاخ و ەلگەمۆك ەیبازنەل
 شەسااتەبەم مەئ ۆباا ،یەكوردسااتاندا یماایرەه یتەحكااوم ینااداەجەئ

 نیەال نیناادەچ وانێاان ەیكییەشااەهاوب ییەرەشااخێستپەد ەل یریپشااتگ
 ەب كااارد یمانیشاااتین یكێتییەژیساااترات یكردنەئامااااد ەل ییوانیپشااات

 یتەئاااافر ڕۆڵااای و ەگێپااا  یشااابردنێوپەرەب و  دانێاااپەرەپ یئاماااانج
 یالبردنا ۆبا كاانڵەوەه ماووەه یخساتنەڕگەب ەیانیام ەل یكوردستان

 یساتەبەم ەب یكوردساتان یتاانەئافر ەب دژ یاكاریج یكانەرۆج مووەه
 مااووەه یكردنااێجەبێوج انیااكانیەتیەاۆڤمر ەماااف مااووەه یزامنكردناا

 یكسااانیە ینااانێهیدەب و ەكااار وەئ ۆباا یتواناااكردنەب ۆباا كێنێوشااوڕێ
 .دایكوردستان ەیلگەمۆك ەل اویپ و تەئافر وانێن ەل واوەت

 ەپاا ن وەئ گشاا  ۆباا ەهاوكااار واوكاااروەت یەژیسااترات ەپاا ن مەئ
 و ندكراونەسااەپ ەوەمێاارەه یكااانەزراوەدام نیەالەل ەك ەیانیژیسااترات

 یوتنەشاكێپ و ندنەساەرەپ ەب تەبیتاا نێكرەنددەسەپ داهاتوشدا ەل
 .كانداەئاست گش  ەل كوردستان یمێرەه
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 چوارچێوەی گشتی و میتۆدی كاركردن

 :ڕەوشی گشتی. 1
 
 دیموگرافیەكان -پێدراوە كۆمەلگەیی  1-1

لە عێراقدا هەرێمی كوردستان، كیاانێیی فیادرایییە پاایتەكتەكەی 
ا لە بااكور و هەولێرە و سنوورەكەشی لە كۆرهەاڵتەوە ئێران، و توركیا

كۆی گشاتی ڕووبەڕی هەرێمای كوردساتان . سوریاش لە رۆژئاواوەیەتی
 9882ژماارەی دانیشتوانەكەشای لە ساا  . كم دوجا 080888دەگاتە 

كەس و چاوەڕوانیش دەكرێت كە ژمارەی ( 007200628)دا گەیشتۆتە 
( 707810996)بگااااتە نااا ییەی  9817دانیشاااتوانەكەی باااۆ ساااایی 

 .(1)كەس
 

 سیاسی ڕەوشی 1-9
 سیستمی سیاسی 1-9-1

سیساتمی سیاسای لە هەرێمای كوردساتاندا پشات بە فرە یەناای 
سیاساااای و ئااااایوگۆڕكردنی ئاشااااتییانەی دەسااااەاڵ  و پرەنساااای ی 

دەسااتووری عێراقاای دان بە . جیاااكردنەوەی دەسااەاڵتەكان، دەبەسااتێت
 .پەرلەمان و حیومەتی هەرێمی كوردستان دەنێت

كااریگەری لەساەر ئاسایشای گشاتی و  بارودۆكی سیاسی 1-9-9
 كۆمەلگەدا

و  1221هەرێمااااای كوردساااااتان دوای راپەڕیااااانەكەی ئااااااداری 
و پێیهێنااانی حیااومە ،  1229هەیبژاردناای پەرلەمااانی كوردسااتان 

                                                            
 .وەرگیراوە 9817-9811ئەم زانیاریانە لە پرۆژەی پالنی گەشەكردنی هەرێمی كوردستان (  )



 1 

لە . پێشاایەوتنێیی بەرچاااوی لە بااوارە جیاجیاكاناادا بەكااۆوە بینیااووە
ئەنجااامی هەویاای دەسااەاڵتە فەرمییەكااان و ڕێییراوەكااانی كااۆمەیی 

ی، كوردستان چووە قۆنااێێی تاازەوە ساەبارە  بەو باارودۆكەی مەدەن
كە پێشاااووتر و ئازارەكاااانی لە سیاساااەتە دوژمنیارییەكاااانی ڕژێمااای 
پێشووی عێراق دژ بە گەلی كوردستان ئەنجامی دابوو لە بەكارهێنانی 
  دڕندانەترین جۆری سەركوتیردن و ئاوارەكردن و دەركردنای زۆرەمێا 

ەتی كاكی ساوتێنراو و وێرانیردنای تەواوی لەگە  پەیڕەوكردنی سیاس
 7888ژێركانی ئابووری و جینۆساید، بەتایبەتیش لە شااری هەیەباجە 

لەناوبران و زیااتر  بە چەكی كیمیاوی قەدەێەكراوی نێودەویەتیمرۆڤ 
برینداربون و تووشی شاێواندنی جەساتەیی  مرۆڤی دییەش 7888لە 

لە چوارچێاوەی پرۆساە  مرۆڤ( 109888)سەرباری لە ناوبردنی . بوون
كە بااووە هااۆی دەركەوتناای چەناادین كێشااەی 0 بەدناوەكااانی ئەنلالاادا

كااۆمەاڵیەتی كە ئافرەتااان قوربااانی یەكەماای بااوون، سااەرباری كێشااە 
ئابوورییەكااان كە بااوونە هااۆی زیااادبوونی ڕێااژەی نەكوێناادەواری و 
 .هەژاری و بێیاری و پیادەكردنی جیاكاری و توندوتیژی دژ بە ئافرەتان

و،  9810ە دوای هاتنی داعش بۆ ناوچەكە لە ناوەڕاستی سالی ل
جااارێیی دی كوردساااتانیان و كاااكی كوردساااتان روبەڕووی كاولیااااری 

دا،  9817كۆمەییوژی كەم وێانە باوونەوە ساەرەڕای ئەوە لە كۆتاایی 
ژماااارەی ئااااوارەی شاااارەكانی تاااری عێاااراق و پەناااابەران لە هەرێمااای 

 .كەس 1،088،888 كوردستان، گەیشتە زیاتر لە
 
 كۆمەاڵیەتی ڕەوشی 3-1

زیاتر كۆمەلگەیەكی نەریتی باوكساا ری   كۆمەیگەی كوردستانی،
موحافی كااارە، ساایمای بونیااادی كااۆمەلگەیی بااریتیە لە، دابەشاایردنی 
رۆلی ژن و پیااوە ئەر  و بەرپرسایارەتیان لەساەر بنەماایەكی نەریتای 



   

نێااو هەمااان لەسااەر هەمااان بنەمااا بەپێاای گەورەو بمااووكی تەمەن لە
كااۆمەیی پیاواناادا وە لە كااۆمەلە جیاجیاكانیشاادا دەرهاویشااتەی ئەم 
سیما نەریتییە كااریگەرە لەساەر رێییساتنی پەیوەنادییەكان لە نااو و 
كێاا ان لە دەروەوەی كێاا ان لە چوارچێااوەی دامەزراوە كۆمەلگەیەكااان، 
هەروەهاااا بە ساااوود وەرگااارتن لە دەرفە  و داهاتەكاااان وە ئاااازادی 

ن بە دابەشیردنی دەساەاڵ  وە بڕیاردانیشاەوە لە نااوەوە و بەكارهێنا
دەرەوەی كێ اندا، ئەم سیستەمە كاۆمەاڵیەتیە نەریتایە، ژناان دەكااتە 
ژێر باری هەندێك دابونەریتی كۆمەاڵیەتی ساەكت، وە  هاوساەرگیری 
پاااێش وەكااات، هاوساااەرگیری نێاااوان ك ماااان، ژن بە ژن، ئەم دا  

 .دەدەن  ەكان پێیەوە گرێونەریتیانەی كە چارەنوسی هاوسەر
لەهەمااااان كااااا  ژنااااان بەشااااێیی گەورە لەپەڕاوێ كراوەكااااانن 
بەتایبەتی ژنانی كەمایەتیە ئاینی و نەوتەوەیەكان وە كمانی گەنا  و 
كاوەن پێداویستیە تایبەتیەكاان وە قوربانیاانی ئەنلااە وە تاوانەكاانی 
دیاااایەی رژێماااای پێشااااوو، لەم دوایاااایەش قوربانیااااانی تاوانەكااااانی 

 .ۆرستانی داعشتیر
دیااااارە چارەسااااەری ئەم بابەتااااانە پێویسااااتی بە پتەوكردناااای 
چوارچێوەی یاسایی وە رێسا و رێوشوێنە پیادەكراوەكانی حیاومەتە، لە 
پێنااااو دابینیردنااای ماااافی بەشااایوارو و پەراوێ كراوەكاااان لەرێاااگەی 
پشاااتگری پالنەكاااان و كااااركردن بۆزیااااتر تێگەیشاااتنی حیاااومە  لە 

 .توێژانەی ژنانپێداویستیەكانی ئەم 



 1 

 ڕێڕەو و میتۆد. 9
 

كایی دەست ێیردن و باكگراونادی بنمیانە نیشاتیمانی و  9-1
نێودەویەتیە پشت پ  بەستراوەكانە لە داڕشاتنی ئەم 

 .ستراتیژییەدا پالنە
ئاماااادەكردنی ئەم پاااالنە ساااتراتیژییەبە پشاااتی بە ئەزماااوون و 

دەبێاات  دەسااتیەوتە نیشااتمانییەكان بەسااتووە، لەم چوارچێوەیەشاادا
سااایی رابااوردووی  97ئاماااژە بە زۆرێااك لە هەو  و كۆششاای ماااوەی 

رێییراوەكااااانی كااااۆمەلگەی مەدەناااای باااادرێت و بەتااااایبە  ئەو 
رێییاااراوانەی گرنگیاناااداوە بە پااارس و كاروبااااری ئافرەتاااان و ماااافە 
مرۆییەكانیان لە كوردستان بە هاوكاری لەگە  دامەزراوە حیومییەكان 

ەتییانەی كە كاردەكەن بۆ نەهێشتنی جیاكاری و ئەو ڕێییراوە نێودەوی
وە چەنااادین دەزگاااای حیاااومی  9887دژ بە ژناااان، هەر لە ساااایی 

 .پەیوەندیدار بە نەهێشتنی جیاكاری دژ بەژنان پێیهێنراوە
ستراتیژییەتی نیشتمانی بە رونی پشت بە پرنسای ی پەرەپێادانی 

رێت ئافرەتااان لەروحاای دەسااتووری عێااراقییەوە دەبەساات  و وەریاادەگ
وەردەگیرێت كە وە  زۆرێك لە مادەكاانی پەیوەندیادار بە پرەنسای ی 

هەروەهاا ...یەكسانی نێوان هەردوو ڕەگەز بەرانبەر بە یاسا دەبەساتن
ئەم ساااتراتیژییەتە لە ئیااارادەی حیاااومەتی هەرێمااای كوردساااتانەوە 

هەروەهاا . سەرچاوە دەگرێت بۆ هەساتانەوەی كاۆمەلگەی كوردساتانی
ی (پەرەپێادان)تنی ساتراتیژییەتی نیشاتمانی باۆ پەرەپێدان و پشتبەسا

ئافرەتان لە كوردستاندا ئاكامێیی سروشتی و لۆجییی پێیدەهێنێت لە 
بەناادەكانی پاارۆژەی دەسااتوور و سیاسااەتی هەرێماای كوردسااتان بااۆ 
بنیاتناااانەوەی هەرێااام لەساااەر بنەماكاااانی دیموكراسااای، مەدەنااای و 
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ان و ڕەتیاردنەوەی ڕێ گرتن لە مافەكاانی مارۆڤ و ئاازادییە گشاتییەك
هەماااوو جۆرەكاااانی جیاكااااری لە كاااۆمەلگەدا ساااەرباری ئەمەنااااش 
بااارودۆكی ئااابووری سااەكت بەهااۆی روبەرووبااونەوەی تیاارۆرو كەرجاای 

 چااا كی ئااابووری، بەهااۆی  تااایبە  بەو بااوارە و پەكیەوتناای هەناادێ
شەڕی داسەپاو، بڕینی بەشە بودجەی هەرێمی كوردستان لە باودجەی 

بەزینی نركی نەو  لەساەر ئاساتی جیهاان و هااتنی گشتی عێراق و دا
ژماااارەیەكی زۆری ئااااوارە لە نااااوچە جیاجیاكاااانی عێاااراق و پەناااابەری 

گشت ئەمانە كاریگەری ساەكتیان هەباووە لەساەر باارودۆكی .دەرەكی
 .گشتی كەلیی كوردستان و بەتایبەتی ئافرەتان هەبووە

 ئەم سااااتراتیژییەتە پشاااات بە بەیگەنااااامەگەلێیی نیشااااتمانی
سااتراتیژییەتی  پالناای گەشااەپێدانی دەبەسااتێت لەوانەش رەشنوساای

و ساااتراتیژییەتی نیشاااتمانی ( 9817-9819)هەرێمااای كوردساااتان 
بەرەنگاااربوونەوەی توناادوتیژیی دژ بە ژنااان، هەروەهااا سااتراتیژییەتی 

و ساتراتیژییەتی ( 9810-9818)نیشتمانی بۆ كەمیاردنەوەی هەژاری 
ی حیاومەتی هەرێمای كوردساتان تەندروستی وەچەكستنەوە و دیادگە

 .(9898)بۆ سایی 
لە هەمانیاتاااااادا ئەم سااااااتراتیژییە پشاااااات بە پابەناااااادییە 
نێودەویەتیەكانی عێراق دەبەستێت، بەو پێیەی ئەنادامە لە رێییاراوی 

لە نێااااوئەو پابەندیانەیاااادا، پەسااااندكردنی . نەتەوەیەكگرتوەكاناااادا
لێنناااامە جاڕناااامەی گەردوونااای مافەكاااانی مااارۆڤ و رێیەوتنناااامەو بە

نێودەویەتیەكااانی دیاایەی تااایبە  بە مافەكااانی ماارۆڤ لە نێویاناادا 
رێیەوتننااامەی نەهێشااتنی هەمااوو جااۆرە جیاكااارییە  دژی ئااافرە  

و پالناای كااۆنگرە نێودەویەتیەكااان لەو بااوارەدا، هەروەهااا ( ساایداو)
بۆ واڵتانی ( 9817_9888)ئامانجە نێودەویەتیەكانی هەزارەی سێیەم 

و ئامانجاكانی پەرەساەندنی بەردەوام لەساەر ئاساتی تازە پەرەسەندو 
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، وا چاوەڕواندەكرێت ئەم ستراتیژیە، ئەو ( 9838-9817)نێودەویەتی 
پیاادە بیاا  باۆ سانووردانان باۆ گشات  پابەندە نێودەویەتیە بەكردار

 .شێوازەكانی جیاكاری كە رووبەروی ئافرەتان دەبنەوە
 
 پرۆسەی ئامادەكردنی ستراتیژییەتەكە 9-9

ئاماااااادەكردنی ئەم ساااااتراتیژییەتە هەو  و كۆششاااااێیی زۆری 
كواستووە كە تیایادا هەماوو  یەنە پەیوەندیادارەكان لە ساەر گشات 
ئاستەكان لە حیومەتی هەرێمی كوردساتان و دامودەزگاا تەشاریوی و 
دادوەری و كۆمەلگەی مەدەنی و ئەكادیمییەكان و هەروەها رێییاراوە 

اكردووە و دەسااااااااتەی نێودەویەتیەكااااااااان بەشاااااااادارییان تێااااااااد
نەتەوەیەكگرتووەكان باۆ بەتوانااكردنی ئافرەتاان و یەكساانی نێاوان 
هەردوو ڕەگەز، هاوكاریان كردووە هەروەها سەنتەری ئافرەتانی عەرە  

 .هاوكاری سەرەكی بوون( كەوسەر)بۆ لێیۆلینەوە و راهێنان ناسراوبە 
 

 :ەقۆناێانەدا تێ ەڕیو ئامادەكردنی ئەم ستراتیژییەتەش بەم
  پێاااداچوونەوە و شاااییردنەوەی ڕەوشااای ئافرەتاااانی كوردساااتان

بەگشااااتی وە  هەیسااااەنگاندنێیی سااااەرەتایی بااااۆ بااااارودۆ  و 
و ( لەژیااااانی تااااایبەتی و گشااااتیدا) تایبەتمەناااادیەكانی ژنااااان

بە رەچاااااوكردنی ڕەهەناااادەكانی  دەستنیشااااانیردنی پااااێگەكەی
گەشااەپێدان وجااۆری كااۆمەاڵیەتی و مااافە مرۆییەكااانی، لە ڕێگااای 

 .لێیۆیینەوە و توێژینەوەی پێشوەكت ئەنجامدانی چەندین
  پێااداچوونەوە بە چوارچێااوە یاساااییەكان و بەیگەنااامە و ڕاپااۆرتە

نیشااتمانییە پەیوەندیاادارەكان بە رۆیاای ئافرەتااان لە گەشااەپێدان 
وپێگەیان لە كۆمەیگە و رادەی بەدەساتهێنانی ماافە مرۆییەكاانی 

 .لە كۆمەیگەدا
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 كە پەیوەندیادارن بە  ەنامە نێودەویەتیانەیپێداچوونەوە بەو بەیگ
 .ئافرەتان و بەتواناكردنیان( پەرەپێدان)هەیسانەوە و 

  ساااوود وەرگااارتن لە ئەزماااوونی دەویەتاااانی دیااایە لە ڕێگاااای
 .پێداچوونەوەی ژمارەیە  ستراتیژییەتی تایبەتی هاوشێوە

  ڕاوێژكااااردن و هەماااااهەنگییردن لەگە  دەسااااتە نیشااااتمانی و
یوەنیاااادارەكان كە لە هەرێماااای كوردسااااتاندا نێااااودەویەتییە پە

 .كاردەكەن
  بەساااتنی كۆباااوونەوەی ڕاوێژكااااریی لەگە  هەماااوو هااااوبەش و

چا كوانەكااان هەر لە سااەرەتای كاااركردن لە سااتراتیژییەتەكە كە 
لە هەولێار میتاۆد و  9819لەو ماوەیەدا توانرا لە مانگی نیساانی 

 .هەنگاوەكانی كاری داهاتوو گەاڵیە بیرێت
 امااادانی هەیساااەنگاندن و شاااییردنەوەی دامەزراوەیااای باااۆ ئەنج

وەزارتە پەیوەندیاادارەكان نمااوونەیە  لە ڕێییراوەكااانی كااۆمەیی 
 .مەدنی

  پێداچوونەوە بە ڕەشنووسی یەكەم لە  یەن جەناد شاارەزایەكەوە
 .لە سەر ئاستی نیشتمانی و هەرێمی

  بەسااتنی كۆبااوونەوەی ڕاوێژكاااری لە چوارچێااوەی پێااداچوونەوەی
ئافرەتاان لە  ی(پەرەپێادان)ۆژەی ستراتیژییەتی بەرەوپێشابردنی پڕ

لەسااەر  هەرێماای كوردسااتاندا، كە كۆمەیێااك ژن و پیاااوی شااارەزا
داوای ئەنجاومەنی باااڵی كاروبااری كانماان و پشاتیوانی دەساتەی 
نەتەوە یەكگرتووەكان لە پێنااو یەكساانی نێاوان هەردوو ڕەگەز و 

، لەئامادەكردنیاااااادا (un-women)بەتواناااااااكردنی ئافرەتااااااان
ئەمەش بااۆ دینیااابوون لە ڕادەی توانسااتی  شااەونیونییان كاارد،

ین و باشاایردنی ڕئەنجااامە داڕێژراوەكااانی سااتراتیژییەتەكە لە گااۆ
دۆكی ئافرەتان و بە پشتبەستن بە میتۆدی  یەنی كۆمەاڵیەتی و 
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مافی مرۆڤ و كاریگەری لەسەر بنەماای ئەنجامەكاان، كە ئەویاش 
 .لە عەمان ئەنجامدرا 9819 لە مانگی تەموزی

  سااااایمینار و كۆباااااوونەوە راوێژكارییەكاااااان لەگە  ناااااوێنەرارنی
وەزارەتەكاااان، دەزگاااا حیاااومییە پەیوەناااددارەكان و زانیۆكاااان، 
رێییراوەكاااانی كاااۆمەلگەی مەدەنیااای و ئەو كەساااایەتییانەی كە 
باااایە  بە مەساااەلەی مافەكاااانی ژناااان لە هەماااوو پارێ گاكاااانی 

 .هەرێمدا دەدەن
 یدگاد. 3
 باكگراوندی گشتیی 3-1

بارودۆ  و بەرهەیستییە سەكتەكان شوێنەوارێیی چەناد بارەیاان 
بە شااێوەیەكی تااایبەتی  لە هەرێماای كوردسااتان هەبااووە، لەسااەر ژن

بێبەشاای كااردووە یااان هۆكارەكااانی بێبەشاابوونی زیاااتر كااردووە لە 
چاااودێریی  مافەكااانی كااۆی لە كاااركردن و فێربااوون و تەندروسااتیی و

اڵیەتیی پەیوەندییە كێ انییەكان لەسەر بنەماای رێا ی بەرامابەر، كۆمە
ئەمەش وا دەكا  كە هەویدان بۆ داننان بەم مافانە پێویست بێت بۆ 
یەكسانبوونی ژن، سەرباری ئەوەی كە پێویساتییەكە باۆ هەساتانەوەی 

 .كۆمەیگە و دەویە 
بەیگەناااامەی ساااتراتیژیی باااۆ گەشاااەپێدانی ژن دەساااتیەوتێیی 

یە، دیاادێیی ئایناادەیی بنیاتاادەنێت كە پشاات بە مەرجەعە نیشااتیمانی
نیشتیمانییەكان روحی یاساا و مەرجەعە نێودەویەتییەكاان دەبەساتێت 
كە لە بنەماكااانی مافەكااانی ماارۆڤەوە بااۆ ژنااان سااەرچاوە دەگرێاات لە 
پێناااااو بنیاتنااااانی جیهانێااااك كە تیایاااادا ئاشااااتی بەرقەراربێاااات، و 

دانەوەی هەبێااات باااۆ كاااۆمەلگەیەكی بەرهەمهاااێن بێااات و وەاڵمااا
سااەردەم و پەرەپێاادانی مرۆیاای بەردەوام بەروویەكاای  تەحەدیەكااانی

دییەی ئازادی هەژمار بیا  ودادپەروەری لەسەربنەمای جێنادەر بیااتە 
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میتۆدێك بۆ دامەزرانادنی پەیوەنادی مرۆڤاانەی ئەوتاۆ كە هاوتاایی و 
هەساات بەرپرساایاریەتی و گیااانی هاااوو تی بااوون رووی گەشاای ئەو 

 .ندییە بنپەیوە
ئەو هە نەی بااااۆ ژن رەكساااااون هەمە جااااۆرن، بەاڵم بە باااا  
هەویێیاای رێییااراو و دیاادێیی روون، و دەشتنیشااانیردنی ئاماژەكااانی 
واقیاا ، و مییااانی مگەلێیی دامەزراوەیاای كااارا و بنیاااتێیی یاسااایی كە 
چەقەكەی یەكسانیی و دادپەروەریی و رێ گرتنی مافەكانی مرۆڤ بێت، 

ۆمەاڵیەتیی و تەندروستیی و پەروەردەیی وفێركاری و سیستمگەلێیی ك
و هەلی سیاسیی و ئەركیی كە تیایدا پیااوان و ژناان یەكساان بان لە 

بەب  هەماوو ئەماانە  سوود وەرگرتن لە ك مەتگوزاریەكان بەهاوكاری
لە پێنااو هەلیشاان . ئەو هە نە ناكرێت ببنە راستییەكی واقی  بیناانە

 .بەرەو ئامانجە گەورەكان
م سااااتراتیژە بااااۆ بە تواناااااكردنی ئافرەتااااانی كوردسااااتان و ئە

 .هاتۆتە ئاراوەن ەستهێنانی مافە مرۆڤایەتییەكانیاوەد
 
 میتۆدی ستراتیژییەتەكە 3-9

ستراتیژییەتەكە لەسەر میتۆدی بەتوانااكردن، ماناای ئەم  بنەمای
چەمیە فراون دەكاتەوە، بە  یەنی رۆشنبیریشەوە، پێویستە رەهەنادی 

باااۆ بەتوانااااكردن لە هەماااوو دیااادێیی پەرەساااەندندا  رۆشااانبیریی
ئامادەبیێاات، وە  بەرهەیسااتییە  بااۆ رۆشاانبیریی جیاكاااریی و پێشااێ  
كردنااای مافەكاااان، ئەوەش ئامااااژە باااۆ شاااتێك دەكاااا  كە زۆر لە 
كااااۆنترۆییردنی داهاتەكااااان و بنیتانااااانی تواناكااااان و وەرگرتناااای 

ترە، بەتواناكردن بڕیاردان و چاكیردنی بەرهەمهێنان دوور پۆستەكانی
 یەنێیاای دەروونیاای گرنااد لەكۆدەگرێاات كە كااۆی لە گەشااەپێدانی 
وێناكردنی ئەرێنی لەسەر كود و متمانەكردن بە توانای بەرهەمهێناان 
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یەكساااانیی لەگە  پیاوانااادا،  و بەشااادارییردن لە ژیاااانی كاااۆمەیگە و
 .دەبینێتەوە

ێیی بەتواناكردن پرۆسەیەكە لەكۆوە دروست نەبووە، بەییو دید
سااتراتیژیی واقیویاایە، دەكرێاات بااۆ رێوشااوێنی پااالن و پرۆگرامگەلێااك 
بگااوازرێتەوە كە پااوكتەكەی هەویێیاای تەواوكااارییە لەنێااوان دەزگااا 
فەرمییە دەویەتییەكان و كۆمەلگەو پەیوەندییەكان لە نێوان پیاوان و 

 .ژناندا
 
 هەلە ڕەكساوەكان بۆ سەركستنی ستراتیژییەتەكە 3-3

مەتی هەرێماای كوردسااتان بە كاااركردن بااۆ پابەناادبوونی حیااو •
بەدیهێنانی یەكسانی نێوان ئافرەتان و پیااوان كە بە شاێوەیەكی 

ئەنجااومەنی بااااڵی كاروباااری كانماناادا  فەرمیاای لە دامەزراناادنی
ڕاساااتەوكۆی ساااەرۆكی  ڕەنگیاااداوەتەوە ئەمەش بە سەرپەرشاااتی

 .ئەنجومەنی وەزیران
نەوەی تونادوتیژیی دژی دامەزراندنی لیژنەی باااڵ باۆ رووبەڕووباوو •

 .هەرێم و ئیدارەی گەرمیاندا ژنان لە پارێ گاكانی
بوونی چەندین دامودەزگای حیومی كە بە شاێوەیەكی ڕاساتەوكۆ  •

یان ناڕاستەوكۆ كار لە پرسە گشتییەكانی پەیوەسات بە كاروبااری 
وە  بەشااێك لە  لە هەمااوو قۆناێەكااانی ژیااان: ئافرەتااان دەكەن

نی وە  كەرتەكاااااانی كوێنااااادن و دەساااااتە بە ئامانجیراوەكاااااا
یاااان بەشاااداری لە چارەساااەركردنی .... تەندروساااتی و كااااركردن

هەندێ پرسی هەستیار وە  بەرەنگااربوونەوەی تونادوتیژی دژ بە 
بەتایبەتیش بەڕێوبەرایەتی گشاتی  ئافرەتان وەكو وەزارەتی ناوكۆ

هەروەهااا وەزارەتاای  بەرەنگاااربوونەوەی توناادوتیژی دژ بە ژنااان،
وباری كۆمەاڵیەتی كە پەناگەی دابینیاردوە باۆ دایادەدانی كاروكار
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ئەوانەی لەو توندوتیژیانەی لەسەریانە دەربازبوون، لەسەر بنەمای 
 .جۆری كۆمەاڵیەتی

رۆیی كۆمەلگەی مەدەنی چا   و كارا لە بواری مافە مرۆییەكاانی  •
ئافرەتان كە بەرەگەزێیای ساەرەكی لە سەرنجڕاكێشاان دادەنرێات 

هەستیارەكان و بەرزكردنەوەی ئاستی هۆشیاری كە  لەبارەی پرسە
توانسااااتە گرنگەكااااان ڕێاااای پێاااادەدا  بااااۆ بەشاااادارییردن لە 
جێبەجێیردناای سااتراتیژییەتەكە و چاااودێرییردنی جێبەجێیردناای 

 .ئەنجامەكانی و بەدیهێنانی گۆڕانیاری كوازراو
پابەناااادبوونی ڕێییااااراوە نێودەویتییەكااااان لە پشااااتیوانییردنی  •

مەتی هەرێمااای كوردساااتان و رێییراوەكاااانی هەویەكاااانی حیاااو
كااۆمەیی مەەدەناای كە كااار لە بااواری ئافرەتااان دەكەن لە ڕووی 
هاااونەری و دارایااایەوە ئەمەش دەبێاااتە ڕەگەزێیااای گرناااد باااۆ 
سااااەركەوتنی ئامااااادەكردنی ئەم سااااتراتیژیەتە و كارەكااااانی و 

 .جێبەجێیردنی
ماافە  بوونی ژمارەیە  یاسا و بڕیاار كە دەرژێاتە نێاو بەرژەوەنادی •

مرۆییەكااانی ئافرەتااانەوە لەهەرێماای كوردسااتان، و لەوانەشاای كە 
داهێنااراوە سااەبارە  بە ناااوچەكە بە گشااتی هەر وە  ئەوەی كە 
  تایبەتە بە یاسای بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی كێ انی و هەنادێ
... هەمواركردنی یاسای باری كەسێتی و یاسای سا ادانی عێراقای و

 .هتد
وەیەی كە بەسااەر كااۆمەیگەی كوردسااتانیدا ئەو گااۆڕان و كاارانە •

هااااتووە لە بوارەكاااانی كاااۆمەاڵیەتی و ئاااابووری و ڕۆشااانبیری و 
كە بەشاااێوەیەكی ئەرێنیااای لەساااەر هیواكاااان .. سیاسااای هتاااد

 .وئایندەیەكی گەش و پەرەسەندوو ڕەنگیداوەتەوە
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 ماااادەی یاساااایی لەیاسااااكانی  گاااۆرین و جێبەجێیردنااای هەنااادێ •
ی ئافرە  دەگەیەنێنن بە مەرجێاك كە دژ عێراقیدا كە زیان بە ماف

  بە دەسااتوور نەبێاات تەنهااا بااۆ نمااوونە پرساای سااەفەركردن باا 
 .یاسای باری كەسێتی وس ادان و هەندی لە مادەكانی( مەحرەم)
بوونی دامودەزگای ڕاگەیاندنی هەمەڕەنگای ئەهێای و ناائەهێی و  •

 بەردەستبوونی توانایە  كە سوود بگەیەنێت و ئاراساتەبیرێت لە
كاركردن بۆ نەهێشاتنی جیاكااری دژ  هۆشیاركردنەوەی كۆمەلگە و

بە ئافرەتان و بەدیهێنانی یەكسانی نێاوان پیااوان و ئافرەتاان لە 
 .كوردستاندا

 
ئەو كۆسااااااااا انەی ڕووبەڕووی جێبەجێیردنااااااااای  3-0

 ستراتیژییەتەكە دەبێتەوە
كااااااۆمەلگەی كوردسااااااتانی كااااااۆمەلگەیەكە لە ژینگەیەكاااااای  •

و دا  و نەریتێیاای كااۆمەاڵیەتی ئەوتااۆی  كشااتوكایییەوە هاااتووە
هەیە هااانی جیاكاااری نێااوان ژن و پیاااو پیادەدەكااا  و ئەمەش 

 لەیاساو لە كرداریشدا رەنگدەداتەوە
كااااااااااریگەری دابەشااااااااایردنی كاااااااااۆمەلگەیی باااااااااۆ ڕۆ  و  •

  بەرپرسیارییەتییەكانی نێاوان ئافرەتاان و پیااوان و دەرهاویشاتەی
 .شێوازو پیادەكردنی نەریتیانە

نیناای نەریتیاای كااۆمەلگە بااۆ بەشاادارییردنی ئافرەتااان لە تێروا •
پرۆسەی ئاابووری و پەرەساەندنی بەردەوام و لەنااوبردنی هەژاری 

 .لەنێوان ئافرەتاندا
 وازی لە بااااوونی سااااتراتیژێیی ڕوون و بەردەواماااای حیااااومە ،  •

 .دەربارەی جیاكاری جێندەری
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  وازی لە پێاااوەر و شاااەفافیە  لە پڕكاااردنەوەی پۆساااتە سااایادی •
وساااەركردایەتییەكان لەساااەر ئاساااتی حیاااومە  و ح بەكاااان و 
پەرلەمان و كارگێری و ئەوانی دییەش بەهۆی گەندەیی كاارگێڕی 
و دارایی واستە و واستەكاری ئەماانە دەبانە بەربەسات لە بەردەم 
بااوونی هاوسااەنگی لە پڕكااردنەوی پۆسااتە بااڵكااان و گەیشااتنی 

 .كاوەن توانا بۆ پێگەكانی دروستیردنی بڕیار
 وازی ژێركانی ئابووری كە دەبێتە هۆی نەڕەكساندنی ساەرچاوەی  •

مرۆیاای و دارایاای پێویسااتە ئەو بەرنامااانەی ئامانجیااانە ژنااان لە 
پرۆسااەی ئااابووری و كااۆمەاڵیەتی بەشااداربن، بااۆ بەتواناكردنیااان 

 .لەناو كۆمەلگە و كێ اندا
 قەیرانە سیاسییەكان و نەبوونی ئارامیی سیاسی كە ئەولەویاتێیی •

دییە بەسەر چوارچێاوەی سیاساەتە گشاتییە لۆكاایییەكەی هەرێام 
 .دەسەپێنێت

بۆتە هاۆی ئااوارە  شەری بەرەنگاربونەوەی تیرۆرستان و كاریگەری •
و پەنابەری ساەدان هەزار كەس دەرەنجاامی ئەو شاەڕە ئەوانە لە 
شارو ناوچەكانی هەرێمدا جێگیرباون، و باوونی ژماارەیەكی زۆر لە 

و هەلااومەرجی سااەكتی  اوارەو پەنااابەرانكەم اای پێشااوازی لە ئاا
 .ژیانی ئەو كەم انە و قەیرانی دارایی

دابین نەكردنی بودجەی دیاری كراو لە دامەزراوەكاانی حیومەتادا  •
باودجەی )بۆ چارەسەركردنی كێشەی مافە مرۆڤایەتییەكاانی ژناان 

هەروەهااا بەردەوام نەبااوونی هاوكااارییردنی ( هەسااتیار بە جێناادەر
ەكاااانی كاااۆمەلگەی مەدەنااای لە  یەن دامەزراوە دارایااای رێییراو

بە مانااااااااا ) حیومیەكااااااااان و دامەزراوە نێودەولەتیەكااااااااانەوە،
دابەشیردنەوەی دادپەروەرانەی داها  بە ئامانجی كەمیاردنەوەی 
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بۆشاااییەكان لە نێااوان ژن و پیاااودا، لەگەە زیااادكردنی ئاسااتی 
 (.دارایی دیارییراو بۆ بەرنامە تایبەتمەندەكان

رزی نەكوێندەواری لەكۆمەلگەدا و بە تایبەتیش لەنێاوان رێژەی بە •
ئافرەتاندا هۆشایاری و زانینای یاسااكانی پەیوەسات بە مافەكاانی 

 .ئافرەتانەوە پەكدەكا 
كەمیاااای ئەو كااااادیرانەی كە بااااایە  بە جااااۆری كااااۆمەاڵیەتی  •

 .دامەزراوەیی دەدا  لە دامودەزگا حیومییەكاندا
ساااتی پەیوەندیااادار بە كەمیااای تاااوێژینەوە ولێیاااۆیینەوەی پێوی •

 .پرسەكانی جیاكاری دژ بە ئافرەتان
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 دەروازەی گشتی .1
 

 ناوەرۆك 1-1 
ئەم ستراتیژیەتە، ئەو زانیاریانە دەخاتەڕو كە  باس لە كێشەكان 
لە چوارچێوەی بەتواناكردنی ئافرەتاان دەكەن لە هەواوو ناناكەكاانی 

خوێیادن و )افە ورۆییەكاانی هەر وەك ژیانی ئافرەتاان لە وەرگرتیای وا
بەشاااادای ئااااابووری ( تەندروسااااتی و تەندروسااااتی وەچەخ ااااتیەوە

وبەشااداریدردن لە وەرگرتیاای بدیاااردا، بەدەسااتاێیانی داهاتەكااان و 
تەحەكااوودردن یێیااان، لەگەش بەشااێدی تەرخاااندراو بااا ڕێ ااا ویاسااا 
ی نیشااتمانییەكان لەبەر تێاەێدێشااراوی و كاریگەرییااان لەسااەر ڕەوشاا

 .ئافرەت و وافەكانی  لە ژیانی تایبەتی و ژیانی گشتیدا
لە كاتێددا كە گرنگترین ئاواژەكاانی یەرەساەندن كە بوارەكاانی 
گرنگیاادان  دەیێوێااە ودەخاااتەڕو لەهەوااان كاتیشاادا دەریاادەخات و 

وەكاو یەكەوییەكاان ( بوارەكای گرنگیپێادان)ڕوونیدەكاتەوە كە باچی 
سااەر بدرێااە لە یێیاااو یەرەسااەندن و هەێبژێااردراون كە یێوی ااتە چارە

بەتوانااااكردنی ئافرەتاااانی كوردساااتان لە باااواری واااافە یاساااایی و 
ورۆییەكاااان كە دواتااار دەخااارێیەڕوو و یێاااداچوونەوەی باااا دەكرێاااە 
بەگەڕانەوە با چوارچێوە نیشتمانیەكەی و ساەرچاوە نێودەوێەتییەكاان 
رە كە یەیوەندیاااادارن  بە رێدەوتییاوەكااااان و بەرناوەكااااانی كااااانگ

 .تایبەتمەندەكان
كاششەكان باا بەتوانااكردنی ئافرەتاان لەساەر  1-2 

 ئاستی هەرێمدا
حدووەتی هەرێمای كوردساتان هەر لەساەرەتای  داوەزرانادنیەوە 
بە یاایەی ایاااواز گرنداای داوە بە دانااان و گاارتیبەری ڕێوشااوێیەكان و 
یاا ن بااا ڕەخ اااندنی هەلەكااانی بەتواناااكردنی ئااافرەتی كوردسااتانی 

بەاڵم لەگەڵ ...(. و تەندروساتی و ساەنتەری ڕاهێیاان و هتاد خوێیدن)
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یێوی اااتی ئەوانەشاااادا باااا بەتواناااااكردن، گااارتیەبەری رێوشااااوێیە 
گرییگتارین یێداوی اتیەكان . بەیێی یێوی ە نەباوون( تەكییدییەكان)

بااااریتییە لە داڕشااااتیی ئاوااااانگێدی ورد بااااا گاااااڕییی كولتااااوور و 
هاوتااایی و یەك ااانی بە هەل ااوكەتەكان و داوەزراناادنی كولتااووری 

 .گشە رەهەندە دەرونی و یاسایی و داوەزراوەیی و رەهەندی بەهاكان
 

 چوارچێوەی یاسایی و یاسادانان. 2 
دەستووری عێراق و یاساكانی كوردستان بدیااری لەساەر چەنادین 

وافی بەشداری سیاسی و ئاابووری، واافی :  )وافی ئافرەتانی داوە وەك
وافی خوێیدن، وافی هەێبژاردنی هاوساەر،  كاركردن، وافی تەندروستی،

كە ئەواانە كااریگەری ... ایابوونەوە لە كااتی زەرەروەنبوونادا، نەفەنە
، بەاڵم ( راسااتەوخایان لەسااەر نەهێشااتیی ایاكاااری دژی ژنااان هەیە

چەناادین كەلااێن و دژەیەكاایی لە سی ااتەوی یاسااایی و تەشااری ی و 
ە و هەڕەشاااە لە ییادەكردنااادا هەن كە كااااریگەری نەرێیییاااان دەبێااا

بیەوای یەك انی و بەدەستاێیانی وافە ورۆییەكانی ئافرەتاان دەكەن 
یاساای )سەرباری هەوواركردنی چەندین وادەی هەناد  لە یاسااكان . 

و یاساااایی بەرەنگااااربونەوەی ( سااااادان، یاسااااكانی بااااری كەساااێتی
تونادوتیژی خێااناای كە كااریگەریی ڕاسااتەوخایان هەیە لە نەهێشااتیی 

و توناادوتیژی دژ بەژنااان لە كوردسااتان هەیە، بەاڵم ئەوەی ایاكاااری 
تێبییی دەكرێە ئەوەیە كەلێن و دژیەكییەكانیی وەك گشتێك هەر لە 

( دەساتوور و یاسااكانی دیادە)هەن ( تەشاری ی)چواچێوەی یاساداناندا 
لە الیەك،  و لەنێااوان یاسااا و اێبەاێدااردن یااان اێبەاێیەكردناای و 

 .ەوەوووارەسەدا لە الیەكی دید
ناكرێااااااە نداااااااێی لەو دەسااااااتدەوتانەی لە بەرژەوەناااااادی 
بەرەوبێشبردنی ئافرەتاندا بەدیاااتوون بدرێاە، بەاڵم ایاكااری دژ بە 
ئافرەتان باوونی هەیە    راساتەوخا یاا ناڕاساتەوخا بێاە، بەتاایبەتی 

 :لە یاساكاندا با نموونە  لەهەند 
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 یرۆژەی دەستوور •
 یاسای هاواڵتیبوون •
 یاسای ساادان •
بااایمەی كااااوەاڵیەتی، باااا  و )كاوەاڵیەتییەكاااان  یاساااا •

 (.بەرزكردنەوەی ییشەیی
ئەوەش اەخاااە لەوە دەكااااتەوە كە یێوی اااتییەكی زۆرواااان بە 

لە دەنە   یێاااداچوونەوە بە سی اااتمی یاساااایی و یاساااادان و هەناااد 
یاسااااییەكان هەیە و گرنگتریییشااایان ئەوەیە كە لەساااەرەوە باسااایان 

 :لێدراوە، لە یێیاو
كردنی ئەو ناكاكیانەی لە نێاو دەساتووردا هەن لە نێاوان  چارەسەر •

بیەواگەلێاااك كە یشاااتیوانی لە یەك اااانی دەكەن و ئەوانەشااای 
 .لەخاوەت ایاكاریدان

نەهێشااااتیی ناااااكاكی  نێااااوان ژوااااارەیەك لە یاساااااكان و یاسااااا  •
بەتاایبەتی ئەوانەی یەیوەندیادارن بە ( واتا دەستوور)سەرەكییەكە 

 .ان با نمونە یاسای باری كەسێتیژنانی كەوییە ئاییییەك
نەهێشتیی ناكاكی نێوان یاساكان  و وافە بەخشراوەكان لە الیەك  •

و ئااازادییە زەوتدراوەكااان لە الیەكاای دیاادەوە، اااا ئەگەر دەنێداای 
 . اار لە یاساش بەهێاتربێە  یاسایی لەسەر هەبێە و یان هەند 

ردنی یەساااااەندك)وەرگێدانااااای یابەنااااادبوونە نێودەوێەتییەكاااااان  •
با وانی ێك كە هەووو هاواڵتییەكاان ( یەیمانیاوە نێودەوێەتییەكان

وااافە ورۆییەكااانی خایانیااان هەبێااە بە شااێوەیەكی یەك ااان لە 
 .ژیانی تایبەتی و لە بەرانبەر یاساشدا
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ئاواژەكانی گەشەسەندن و كەلێیەكان لە سوودبییین . 3
 لە وافە ورۆییەكان

 فێركردن 3-1 
 فێدی شەرعی و وان ێدی بەراەستەكراودالە نێوان وا: فێركردن

دا، دەستوور،  وەك فااكتەرێدی بیەڕەتای (11 - 11)لە وادەكانی 
بااا یێشاادەوتیی كاااوەلگە و زاویدردناای وااافی فێركااردن و فێركردناای 
بەزۆر لە نانااااكی بیەڕەتیااادا، اەخاااە لەساااەر خوێااادن دەكااااتەوە و 

یاێپشاتی لە  خاڕاییبوونیشی لە ناناكە ایاكانیدا هەلێدای شارساتانییە
ساێی  111یاسای فێركردنی بەزۆر ژوارە )یاسا ئاكتیڤدراوەكان دەكات 

ی هەوااواركراو و یاسااای هەێمەتاای نیشااتمانی بااا نەهێشااتیی 1611
و لەگەڵ كرۆكااای بیەواكاااانی واااافی ورۆ اااا ( نەخاێیااادەواری بەزۆر 

دەگونگێە بە تایەبەتیی كە هیچ ئاواژەیەكی ایاكاری لەخاا ناگرێاە 
. لە بەردەم كچاندا لە سوودوەرگرتن  لە وافی فێركاردن كە رێگر بێە

هەرچەناااد ئەو ایاكارییاااانە دەكەونە چوارچێاااوەی وووارەساااەكردن و 
ڕێوشوێن و هەێوێ تە كاوەاڵیەتییەكان كە تەركیا دەكەنە سەر  ئەو 
ڕۆاڵنەی دراونەتە یاڵ كچاان و فەراواشادردنی لەو رۆالنەی كە ڕەناگە 

سااتی باێااین وەك ئاااورازیدی گرنگاای لە ویااانەی فێركااردنەوە بەدە
 .بەتواناكردن

لە زۆربەی ناوچەكانی هەرێمدا، رەگەزی وێییەلە فێركردن و لە  -
هەوااوو ئاستەكانیشاادا، وااافی خایااان بە یەك ااانی لەگەڵ كوڕاناادا 

زۆرێداااااایی لە نەریااااااە و وووارەسااااااە خێاانیاااااای و . وەرناااااااگرن
كاوەێگەییەكااااااانی وەك هاوسااااااەرگیری یێشااااااوەخە و ڕوێاااااای لە 

ودردنەوەی هەلەكانی چوونی كچان با نوتابخانە یان بەردەواوی و كە
فاكتەرێدی دیدەش هەیە ڕۆێێدی . تەواوكردنی فێربونیان، ڕۆڵ دەبیین

گرنگ دەبییێە لە سیوورداركردنی هەلی كچان با خوێیادن كە باریتیە 
لە هەژاری كە وا لە باوكااان دەكااات فێركردناای كوڕانیااان ال لە یێشااتر 

اوچە كە ئەوە دەیگارێتەوە نااوچە دوورەدەساتەكان و بێە زۆرتارین نا
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ناااوچە یەراوێاخراوەكااانەو ئەو ناوچااانەی بە هااای دڕناادەی داعشااەوە 
 .ئاوارەبون

ساااەرباری ئەواااانەش ئەگەر كچاااان بەخاااە یاوەریاااان بووبێاااە 
باچوونیان با خوێیدن و بەردەواوبوونیاان ئەوە زۆرااار دەچایە باواری 

لە كاتێددا كوڕان دەچایە باواری ( بهونەرەكان و ئەدە)ی پاڕییەكانی 
، ئەوەش كچااااان دەخاااااتە (زان ااااە و تەكیەلاژیااااا)ی ااااپاڕییەكانی 

دۆخێدەوە كە نەتوانێاە كێبدكال لەگەڵ هااوەێە كوڕەكاانی لە باازاڕی 
 .كاردا بدات

كاششاااە بەردەواوەكااااان لە واااااوەێەكردن لەگەڵ كێشااااەی  -
ەوەی نەخوێیاادەواری لە كاااوەلگەدا ئاكاااوی خااای بااووە لە كەوبااوون

و بە  2112لە سااااێی % 11باااا % 2171ڕێاااژەی نەخوێیااادەواری لە 
گوێرەی زانیاری سەرچاوە فەرویەكانی وەزارەتای یەروەردەی حداووەتی 

رێاااژەی ( 2111 -2112)هەرێمااای كوردساااتان هەروەهاااا باااا سااااێی 
وە    باا رەگەزی وال 31) %بەشداری كچان لە ناناكەكاانی خوێیادن 

دنێدی خێاااارا بااااا  زانیااااارییە هەێ ااااەنگان( بااااا رەگەزی نێاااار %36
فەرویەكاااانی بەردەساااە وا دەخاااوازین كەكااارداری خێااارا بگااارییەبەر 

 :لەوانەش
كاااراكردنی یاسااای خوێیاادنی بەزۆر و دڕێژكااردنەوەی بااا كاتااایی  •

ناناكەكانی بیەڕەتی و اەختداردنەوە لە بەخاڕاییباوونی لە ڕێگاای 
چاانەوە لێپرسییەوە لە كەسە یەیوندیدارەكان هەر لە كەساوكاری ك

 .تا دەگاتە بەریرسانی كەرتی فێركردن
باشااااادردنی ژێرخاااااان لە رووی چەنااااادایەتی و / بەهێاكاااااردن  •

 .چیانایەتیەوە بە زیادكرنی ژوارەی نوتابخانەكانی كچان
دەسااااتپێدردنی هەێمەتێداااای نااااو  بە ئاوااااانگی نەهێشااااتیی  •

نەخوێیدەواری با گەورە و بچوك لەوانەی كە لە نوتابخانە دابداون 
ا هەوااااوو ناناكەكااااانی فێركااااردن و دانااااانی بەرناااااوەی و باااا
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بە وەبەساااتی ( فێركاااردن)ڕێدخ اااتیەوەی ئاساااتەكانی خوێیااادن 
 .گەڕانەوەی گەنگان با سی تمی فێركردن

دابییدردنی سەرچاوەی  یاروەتیدەر با فێركردنای كچاان كە لەگەڵ  •
وانی اای كاااوەاڵیەتیی و ئابوورییاناادا بگونگێااە هەر  لە یێاادانی 

بااا كەواادەراوەتەكان تااا دەگاااتە دابییدردناای هاااتوچا لە دەرواااێە 
نااااوچە دوورەدەساااتەكان  و هاوكااااریدردنی خێاانەكاااان لە ڕووی 

 .ئابوریەوە
یەرەدان بە تااااوێژییەوەو لێداااااێییەوە لە هەرێماااادا كە خاااااوەن  •

كەسایەتییەكی وەعیەوی باێ یەن بان و ئەنگاوادانی لێدااێییەوەو 
ی ی ئافرەتی كوردستانی لەهەووو توێژییەوەی وەیدانی لەبارەی وان

كاااااوەاڵیەتی، و سیاساااای و ئااااابووری و )ناناكەكااااانی ژیانیاااادا، 
بدەوێاتە ساەر شاانیان و هاوكااری بدیاار بەدەساتەكان ( ڕۆشیبیریی

باادەن بە  یێاادراو و ئاواژەگەلێااك كە ی ناای گەشااەیێدان ئاسااان 
بدااات، واتااا ئاسااانداربێە لە دەسااپێدی فێركااردنەوە بە هەوااوو 

 .انییەوەناناكەك
چااااكدردن و یشاااتگیرییدردن و زیاااادكردنی ناوەناااد و یەیماااانگە  •

فێركارییەكان كە یەیوەندییان بە تاوێژە یەراوێاخراوەكاانەوە هەیە 
و بە تاااایبەتیی خااااوەن یێداوی اااتییە تایبەتییەكاااان لە ڕەگەزی 

 .وێییەدا
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 تەندروستی گشتی و تەندروستی وەچەخ تیەوە 3-2
 یێیاسە

تیی ئافرەتاان و وەچەخ اتیەوە بەوە یێیاساە چاودێریی تەندروسا
كاوەێێك شێواز و ڕێگاا و خاوەتگاوزاریین كە بەشاداریی " دەكرێە كە

لە خاشگوزەرانی دەكەن لە ویانەی نەدەكەكردنی ڕوودانی كێشەكانی 
تەندروسااتی ژنااان و تەندروسااتی  وەچەخ ااتیەوە و چارەسااەركردنیان، 

ئاواانگی باشادردنی هەروەها تەندروستی سێد یی لەخادەگرێە كە 
ااااری ژیااان و یەیوەناادییە تایبەتیەكااانە نەك تەنیااا یێشدەشاادردنی 
ڕێیماااایی و چااااودێری یایشااادی یەیوەندیااادار بە وەچەخ اااتیەوە و 

كەواتە، چەودااای تەندروساااتی ژناااان و ." نەخاشاااییە سێد اااییەكان
وەچەخ ااتیەوە ساایوورە تەنییاادییەكانی یێیاسااەكانی تەندروسااتی و 

و ئەوەش ئەوە دەگەیەنێاە كە یێداااتووە لە  نەخاشی تێدەیەڕێیێە
دایداااایەتی )چەناااد ڕەگەزێدااای زان اااتی و كااارداری یەیوەندیااادار بە 

زانمدااراو و تەندروسااتی سێد اای و دۆزیاایەوەی یێشااوەختی نەخاشاای 
شااااێریەنگە و نەهێشااااتی نەزۆكاااای و بەتواناااااكردنی ئافرەتااااان و 

كە دەچاااایە خااااانەی وااااافە ( دابییدردناااای یەك ااااانی و دادیەروەری
سەرەكییەكانی تاك و توێژە كاوەاڵیەتییەكاانەوە و بە نیاازی گەشاەی 

 .(1)ورۆیای بەردەوام
وااااافی تەندروسااااتی ووافەكااااانی وەچەخ ااااتیەوە لەهەرێماااای 

 كوردستان
رەشیووساای ی ناای گەشااەیێدان لە هەرێماای كوردسااتاندا ئاواااژە 

ی خێاانەكاااان بێبەشااان لە دابییدردنااای %(11،3)بەوە دەكاااات كە 
ەرەكییەكانی تەندروساتیی، گونادەكانیی لە شاارەكان یێداوی تییە سا

لە گوناد و %( 21،2)زیاتر بێبەشن بە تێددای دوواار كە گیشتووەتە 

                                                            
ئاالسادوا، فەرهەنگای چەودەكاانی گەشاەیێدان، بەیاروت،   -لیژنەی ئاابووری و كااوەاڵیەتی ڕۆژئااوای ئاسایا ( 1)

 .131، ش1611
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یاش شاالوە دڕندەكانی داعای و زۆری ژواارەی . و لە شاردا%( 12،3)
 .ئاوارە سود وەرگرتن لەم خاوەت گوزاریە كەوتر باتەوە
ێری تەندروساااتی لەگەڵ فراوانباااوونی ژواااارەی بیدەكاااانی چااااود

سااااەرەتایی بەاڵم ئەم فراوانبااااوونە بە شااااێوەیەكی تەندروسااااە نە 
توێژییەوەو نە ی نی باا داناراوە، تاا ئێ اتاش بەهاای كەوای ئااوێرو 
كاااادری بەتواناااا زۆربەی ئەم بیداااانە بااال تواناااان لە دابییدردنااای 
خاوەتگوزاری و چاودێری تەندروساتی باا دایداان وویادااڵن، هەروەهاا 

هاواڵتیااااان یەنااااادەبەنە بەر كەرتاااای تااااایبەت بااااا ڕێااااژەی زۆری 
بەدەستاێیانی خاوەتگوازاری چاودێری تەندروساتی لەگەڵ بەرزباوونی 

 .تێچوونەكانیشی
بەدەساااتاێیانی خااااوەت گاااوزاریە تەندروساااتیە زیادەكاااانی تااار 
تائێ تاش زۆر دەگمەنن، با نموونە خاوەتگاوزاری خێاانای لە زۆربەی 

وداووودەزگاا تەندروساتیە گشاتیەكان بیدە تەندروستیە سەرتاییەكان 
دابااااین نەكااااراوە وبەتااااایبەتی بەربەسااااتیدردن لە دووگیااااانبوون 
یشتدەبەسترێە بە كەرتی تاایبەت، ئەوەش وایداردوە كە نێاوەی ئەو 

سااێیدا هایچ ( 16-12)ژنانەی كەهاوسەرگیریان كردوە لە تەوەناكانی 
وی بەگااوێرەی ئەنگااا)بەربەسااتێك بااا دووگیااانبوون بەكااارنەهێین 

 (.2111ڕوویێوی فرە نیشاندرەكانی ساێی 
رەشیوسااای ی نااای گەشاااەیێدانی هەرێمااای كوردساااتان ئاوااااژە 

خێاانەكااان بێاابەرین لە دابییدردناای % 1173بەوەدەدات كە نااایدەی 
یێداوی تە تەندروستیە سەرەكیەكانیان، گوندەكان بەڕێژەی دوواار لە 

گەیشااتووەتە  شااارەكان زیاااتر بێبەریتاارن ، ئەم ڕێااژەیە لەگوناادەكان
 .%1273ولەشارەكانیی گەیشتووەتە % 2172

بەربەسااااااتەكاوەاڵیەتی وكەلتوورییەكااااااان رێگاااااارن لەبەردەم 
تەندروسااااتی و خاشااااگوزەرانی ئافرەتاناااادا، تااااا ئێ ااااتاش ڕێااااژەی 
هاوساااەرگیری یێشاااوەخە بەرزە و لە بەرزباااوونەوەدایە بەتاااایبەت لە 

روساااتی نااااوچە گوندنشاااییەكاندا،  كە هەڕەشاااەیە لەساااەر لە تەند
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وەچەخ تیەوە ودەروونی ئەو كچە ویدااڵنەی كە هێشتا ئاوادە نین لە 
(. وەچەخ اتیەوە)رووی اەستەی وفدری باا هاوساەرگیری ودووگیاانی 

ئەم دیااااردەیە لەگەڵ هااااتیی تەوژوااای ئااااوارەو یەنابەرانااادا رووی لە 
سەرباری ئەوانەش بیروبااوەڕە كااوەاڵیەتی وئاایییە . زیادبون كردووە

ان رێگااارن باااا ئافرەتاااان لەبەكارهێیاااانی شاااێوازەكانی نادروساااتەك
رێدخ اااتیی خێااااان وسااایورداركردنی تواناااای هەێبژاردنااای ئاااازادانە 
ویشتبەساااتووی زان اااتیانە لە وااااوەی نێاااوان ویاااداێەكانی و ژواااارەی 
ویاێەكانی، ساەرەڕای ئەواانەش یێداێیاانی خێاانای گەورە هەڕەشاەن 

باا چااودێری دایداایەتی لەسەر ئافرەتان كاتێاك كە خاوەتگوزایەكاان 
بەشێوەیەكە تەواو دابیییاكرێە وبیروباوەڕە باوەكاانی دەرباارەی ژناان 
بەربەسااە دروسااتدەكات وهەروەهااا واااوەێەی یەساایدبوونی زیاااتری 

 .كورانیی بەربەستن لەبەرانبەر تەندروستی ژناندا
زۆر اار ااری چاودێری تەندروستی ئافرەتان بەشێوازی ااراوااار 

ێرەی باااااارودۆخی لاكااااااێیەوە هەرلە ساااااەرەتایی ناكااااااوەە، بەگاااااو
یێشااااوازیدردنی ئافرەتااااان لە بیدەكااااان یااااان كییییدەكااااان یااااان 

زۆرااار ئەوە تێبییای دەكرێاە كە ئافرەتاان بەرێااەوە . نەخاشخانەكان
واوەێەیااان لەگەێاادا ناكرێااە و تایبەتمەناادی ناێیاای دابیییاكریااە، 

هەێبژاردەكااان و وزانیاااری تەواویااان دەسااتیاكەوێە بەتااایبەتی لەسااەر 
 .خاوەتگوزاریە بەردەستەكان

 
 ڕەهەندی  گەشەیێدان و چوارچێوەی وافپەروەری

 
دوویاات لەساەر   1661بەرناوەی كاری كاانگرەی نااهرەی سااێی

یەیوەندی بەهێای نێاوان دانیشاتوان وگەشاەیێدان دەكااتەوە اەخاە 
لەسااەر دابییدردناای یێداوی ااتەكانی تاكەكااان وبەتااایبەتی ئافرەتااان 

ات لەرێگاااای فراواندردنااای بەدەساااتاێیانی هەلااای خوێیااادن و دەكااا
 .خاوەتگوزاریە تەندروستیەكان
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ی دوویااااتی 16اارنااااوەو یەیدەوەكاااانی بیگییاااگ لە بااادگەی 
واافی ژناانە بەبەرزتاارین ئاساتی یێوی اە تەندروسااتی " دەكااتەوە كە

اەسااتەیی و هاشاامەندی بەیێیاسااە گشااتیەكەی هەبێااە و هەبااوونی 
نگە بااااا ژیااااان وخاشااااگوزەرانی وتوانااااای ئەم وااااافە كااااارێدی گاااار

و . بەشاااداریدردن لەهەواااوو بوارەكاااانی ژیاااانی گشاااتی و تایبەتیااادا
تەندروستی ئافرەت و سەالوەتی سازداری و كااوەاڵیەتی واەساتەیی 

 .لەخادەگرێە
لە ڕێدەوتییاوە سیداو داوادەكات ، ایاكاری دژ بەژنان  12وادەی 

ل و لەنێویانیشاااادا لە بوارەكااااانی چاااااودێری تەندروسااااتی  نەوێیاااا
خەتەنەكردناای كچااان وخاباراسااتن لە نەخاشاای ئایاادز و چاااودێری 

 .تەندروستی با ئافرەتانی دووگیان
 

اارەكااااانیەوە  ااااااراو یەیوەندیاااادارە حدااااووەت بە داوەزراوە
 :دەتوانێە وەبەرهێیان لەم بوارانەی خوارەوە بدات

دردنای دووبارە بییاتیانەوی ژێرخان وسی تمی تەندروساتی باا زاوی •
دەستداگەیشتیی ئافرەت بە تەندروستی  خای بە شێویەكی گشتی 
و تەندروسااتی وەچەخ ااتیەوە بە شااێوەیەكی تااایبەتی ئەوەش بااا 
هەوااوو ناناكەكااانی ژیااان هەر لە تەوەنەی هەرزەیاایەوە  تااا دوای 

 .تەوەنی وەچەخ تیەوەش
یەرەیێاادانی سیاسااەتێك كە گرنگاای باادات بە تەندروسااتی گشااتی  •

یبەتی تەندروسااتی وەچەخ ااتیەوە لەسااەر بیەواكااانی ژنااان  بەتااا
اااااااری كااااااوەاڵیەتی ورێاگااااارتن لە لە وافەكاااااانی وااااارۆ  
ویشااااتیوانیدردنی ژنااااان بە هەوااااوو توانااااا واااااددی و دارایاااای 

 .وداوودەزگاییەكانەوە
دانااان ویاێپشااتیدردن لە اێبەاێدردناای ئەو بەرناوااانەی كە وااافی  •

ن ودابییدردناااای ئافرەتااااان دابااااین دەكەن لە رێدخ ااااتیی خێاااااا
خاوەتگاااوزاری گونگااااو كە یشاااددارە لە یرۆساااەكانی دووگیاااانی 
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وویاێبوون ودایدایەتی تەندروساە وخایاراساتن لە وردنای دایداان 
 .وبییاتیانی خێاانێدی اێگیر

ییااادەكردنی رێوشااوێن بااا خایاراسااتن لە شااێریەنگەی وەوااك و  •
 فراواندردنیشاای بااا اارەكااانی تااری شااێریەنگە كە توشاایی ژنااان
دبیەوە و هەروەها ئەو نەخاشیە گواستراوانەی كە یاروەتیدەرن با 

 .دابییدردنی خاوەتگوزاری گونگاو
دەستییشاندردنی كەێێیەكانی ایاكاری دژ بەژنان لە یاساا ورێ اا و  •

هەێ ااااوكەتە خێااناااای وكاوەێگەییەكااااان لەدانااااانی سااااتراتیژی 
خایاراسااااتن وهاشاااایاركردنەوە، بااااا یەرەیێاااادانی ئافرەتااااان لە 
دەستداگەیشتییان بە وافەكانی خایان بەشێوەیەكی گشتی وواافی 

 .وەچەخ تیەوە بە شێوەیەكی تایبەتی
زاویدردنی دەساڵتدارێتی ئافرەتانی كوردستان لەهەر كوێیەك بان،  •

  لەشاربن یاان لە گوناد لە یرۆساەی ییتانادن، ئەوەش لە رێگاای 
و دابییدردنااای خاوەتگاااوزاری وشاااێوازەكانی رێدخ اااتیی خێااااان 

وەرگرتیاای رێوشااوێیی گونگاااو دەباال بااا یشااتیوانیدردنی توانااای 
 .ئافرەتان  لە هەێبژاردنی ئازادانەو بدیاری زان تیانە

فراواندردنااای هەش و ساااەرچاوەكان باااا ئافرەتاااان لە ساااەرچاوەی  •
ئابووری و توانای وەرگرتیی بدیاری تایبەت بە تەندروساتی گشاتی، 

ساااوود وەرگااارتن لە  بەتاااایبەت تەندروساااتی وەچەخ اااتیەوە، باااا
سیاساااااااەتەكان وبەرناوەكاااااااان )سی اااااااتمی تەندروساااااااتی 

 .بەشێوەیەكی دادیەروەرانە لەگەڵ ییاودا( وخاوەتگوزاریەكان
بوونی ژوارەیەكی زۆر ئااوارەو یەناابەر لە هەرێمای كوردساتان، كە  •

زۆربەیااان لە بااارودۆخی تەندروسااتی نالەباااردان و بە زۆری یەنااا 
تەندروستەفەرویەكان ، ئەوانە یێوی تی دەبەنە بە خاوەتگوزارییە 

بە ی نااای تاااایبەت هەیە و ئەواااانە  ئەوە دەخوازێاااە كە ژواااارەی 
 .ناوەندە خاوەتگوزاریە تەندروستیەكان زیاد بدرێن
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بەشاااداریدرنی ئافرەتاااان و بەتواناكردنیاااان لە  3-3 
 بواری ئابووریدا

دا بەشداری كردنی ئافرەتان و بەتواناكردنیاان لە باواری ئاابوری 
بونیادی یەیوەندیە كاوەاڵیەتیەكان، لەسەر بیەوای ایاكاری نێوان ژن 
وییاااو، رەنگاادانەوەی نااولی لە ئیاادارەدان و دارشااتن و اێبەاێدردناای 
سیاسااەتەكان و داڕشااتیی یاسااا و داوەزراوەو ویدانایمەكااانی كااردووە، 
ئەوەش دەبێااتە رێگاار لەبەردەم ئافرەتاناادا بااا گەیشااتن بە داهاااتی 

 –كاااركردن، خاوەناادارێتی، دارایاای ، داهاااتی كاااوەاڵیەتی  –ئااابووری 
هاتووە یەیوەندی راساتەوخا  (2)، هەروەك لەبدگەی (خوێیدن) فێربون

هەیە لە نێااوان هەژاری ئااافرەت و نەبااونی دەرفەتاای ئااابووری و وە 
سااااەربەخایی الوازی توانااااایی بەگەیشااااتن بە داهاتەئابوورییەكااااان 

ێتی زەوی وزارو سااود وەرگاارتن لە تەنااانەت لە نەرزكااردن و خاوەناادار
وێاارات وە كەم توانااایی لە گەیشااتن بە خوێیاادن و خاوەتگااوزارییە 
یاروەتیاادەرەكان و الوازی بەشااداری لە یرۆسااەی بدیاااردان و كێشااەی 
هەژاری هەنادێك اااار یااڵ بەژنااانەوە دەنێااە باا هەناادێك حاااێەت كە 

 . بیخاتە گریمانەی باری چەوساندنەوەی سێد ی
ژناااان لە یرۆساااەی بەرهەواێیانااادا لە هەرێمااای  رەوش و رۆلااای

 كوردستان
/ 22م)دەكرێااە دیاادی دەسااتوری عێااراق ، لە وااافی كاراكردناادا 

داهاتووە ، ( 11م)، لە روانگەی یرن یپی یەك انیەوە كە لەوادەی (اوال
وە یتەوتردەردەكەوێااە ( 31م)شاایداری بااا بدرێااە، ئەم دیاادەلەرێی 
دەوێەت باا دابییدردنای بایمەی  كاتێك كە بەریرسیارێتی دەخاتە سەر

كاوەاڵیەتی و تەندروستی تاك و خێاان وە بەتایبەتی ژن و ویاداڵ لە 
 .چەند حاێەتێددا لە ناویاندا بێدارییە
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ڕەوش و ڕۆلی ژناان لە یدۆساەی بەرهەواێیاان لە هەرێمای 
 كوردستان

 
دەكرێااە شاایداری بدرێااە بااا تێدوانییاای دەسااتور لە وەڕ وااافی 

، ئەم تێاادوانییە گشااتیە یاێپشااتێدی یراكتیداای وااوۆ  لە كاااركردن  
اێبەاێدااااردنە بە زاویبااااوونی تاااااك و خێاااااان لەالیەن دەوێەتەوە 

 .وبەتایبەت ئافرەت وویاڵ
لەگەڵ گرنگیەكەی ئەوە ناگەیەنێە كە هەلای كاار باا ئافرەتاان 
یەك ان كراوە، چوندە ئەم بابەتە لەسەر چەند فاكتەرێك وەستاوە لە 
یێشیشااەوە ایاكاااری بەهەوااوو شااێواز وبوارەكااانیەوە كە تواناكااان و 
شارەزایی و وااڵ بوونی هەلەكان با ئافرەتان سایوورداردەكات، هەر لە 

 -واری ی اااپارێتی و هەێوێ اااتە كااااوەاڵیەتی خوێیااادن و چاااوونە بااا
كەلتوریەكااااان زالدردناااای رۆێە نەریتیەكااااانی ئافرەتااااان  سااااەرباری 

 .بەربەستەكانی دیدە كە رووبەڕوی ئافرەت دەبێیەوە لە بازاری كاردا
سەرەڕای ئەوەی ئافرەتی كوردستانی یێشدەوتیی گرنگی لە بوارە 

خوێیااادن وكااااری ایاكانااادا بەدەساااتاێیاوە لەیاااێی هەوووویانیشااادا 
هتد، بەاڵم تا ئێ تاش ڕێژەی چاالكی ئابووری ئافرەتاان ..كاوەاڵیەتی 

بەراورد بە چااالكی ( بەكار )ناوە وبەتایبەت كاری ئابووری بەبەرانابەر 
 .ییاوان

سەبارەت بە دابەشبوونی توێژەكانی  دانیشتوانی چاالك لە رووی 
مااای ئاااابوریەوە رەشیووسااای ی نااای گەشاااەیێدانی حداااووەتی هەرێ

كوردساااتان ئاوااااژە بەوە دەدات كە ڕێاااژەی چااااالكی نێااارییە دەگااااتە 
لە كاتێددا ئەم ڕێژەی چاالكی ئابووری وێیایە تەنااا دەگااتە % 1671
ئەوەش رەنگاادانەوەی دابەزییاای ئاسااتی بەشااداری ژنااانە لە %. 1276

لەگەڵ ئەوە یێدااااتەی دیاااریدراوی دانیشااتوان . چاااالكیە ئابوریەكااان
لە نەبااارەی گشااتی دانیشااتوان   ڕێااژەی نێاار وواالئەوە دەردەخەن كە 

بەاڵم . لەیەك نایدن، سەرەڕای ڕێژە هاوشاێوەكانی تەوەنای كااركردن
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) بەن ااابەت ڕێژەكاااانی بێدااااری لە نێاااوان ژناااان بەرز دەبێاااتەوە باااا
 .(%6721) بەراورد لەگەڵ نێرییە تەناا%( 31736

بەهااای دابەشاابوونی نااادادیەروەرانەی هەش و سااەرچاوەكان لە 
وان هەردوو ڕەگەزدا تااا ئی ااتاش ئااافرەتی كوردسااتانی بەرزتاارین نێاا

ڕێااااااژەی هەژاری و بێداااااااری  یێداااااادەهێیێە، سااااااەرباری ئەوەش 
ییااااادەنەكردنی سیاسااااەتی ئەوتااااا كەیاااااێیەرن  بااااا ئافرەتااااان لە 
تەحااداكردنی وان اای كاااوەاڵیەتی و كیتااووری كە ناهێەێااە ببێااە بە 

ارەزایی یێوی اە وای خاوەنی توانا و شاارەزای تەكییدای وزان اتی وشا
لێبدات سەرچاوەكان نارخ بداات ودەساەاڵتی بەساەریاندا هەبێاە باا 
باشدردنی رەوشای ئاابووری خاای لە ڕووی گەیشاتیی بە ساەربەخایی 
ئابووری كە لەساەر ڕەوشای كااوەاڵیەتی رەنگادەداتەوە اااچی لەشاار 

 .بێە یان گوند
كەرتای لەم بارەیەوە دەبێە ئاواژە بادرێە بە ڕێاژەی كرێداارانی 

دانیشاوانی هەرێمیاان یێداێیااوە لە سااێی % 32كشتوكاڵ كە تەناا 
گەیشاتوەتە ناایدەی  2113دا و دواتر دادەبەزیاە و لەسااێی  2111
، ئەوەش بەگااااوێرەی ئەنگاوەكااااانی تااااوێژییەوەی ئااااابووری 23%

گوناادەكانی هەرێماای كوردسااتان دوو . 2111-2111وكاااوەاڵیەتی 
 :دیاردەی زۆر دیار دەخەنە ڕوو

تایبەتە بە بەدواداچوونی چااالكییە ئابووریەكاانی گونادەكان،  :كەمیە
و لەساەرەتای سااێی % 36722لە كای هێای كار لە ناایدەی 

دا، بەهاای 2111لەكاتایی ساێی % 32و با نایدەی  2111
بەرزبوونەوەی  ڕێژەیی بێداری و بەتایبەت لە نێوان گەنگانادا 

 .ەنرێەبە فاكتەرێدی هاندەری كاچدردن با شار داد
بەاڵم دیاااردەی دووم تااایبەتە بە زیااادبوونی یشتبەسااتن بە  :دووەم

ئافرەتاااان لەباااواری كشاااتوكاێیدا، ڕێاااژەی ژناااان لە كەرتااای 
لەكاای % 1276گەیشتە زیاتر لە  2111كشتوكاێی لە ساێی 

گشتی كرێداارانی كەرتای كشاتوكاڵ وچااوەڕوان دەكرێاە ئەم 
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ە نیاااوەی هەروەهاااا ل 2111ڕێاااژەیە بەرزبێاااتەوە لە ساااالی  
وە %(  11711)رێااژەی رەگەزی واال ( 2112)دووەواای سااالی 

بەگااوێرەی دراوەكااانی ڕێدخااراوی %(  )11721) رەگەزی نێاار 
، ئەوەش ئافرەت دەكاتە هێای (نێودەوێەتی خاراك وكشتوكاڵ

 .كاری سەرەكی لە بواری كشتوكاێیدا
یشتبەستن بە ژنانی گوندنشین لە بواری كشاتوكاێدا دەبێاتە  -

بوونی نورساااایی سەرشاااانی و چااااالكییە كااااوەاڵیەتیی و هاااای زیااااد
رۆشیبیرییەكانی سیووردار دەكات، بال ئەوەی كە وەك یێوی اە واافە 

بە . ئااابووریی و ورۆیاای و یاساااییەكانی دیاادەی بەدەسااە باێیێااە
گەڕانەوە با ئەم وانی ە بە باگگراوندە ااربەاارەكانییەوە و لە یێیااو 

ن لە گەشاااەیێدانی ئابوورییااادا، زاویدردنااای بەشاااداری یێدردنااای ژناااا
یێوی تە حدووەت كێشەكانی یەك انی ااری كاوەاڵیەتی بێیێاتە نااو 

 :كایە ئابووریەكانیەوە و ئەم رێوشوێیانە بگرێتەبەر
البردناای ئەو بەربەسااتانەی كە چوونەناااوەی ئااافرەتی كوردسااتانی  •

 .سیوردار دەكات لە بازاڕی كار وكەرتی گشتی سیوداردەكەن
و ییاااادەكردنی ی نااای تاااایبەت بە تواناساااازی ئاااابووری داڕشاااتن  •

 .ئافرەتانی ئاوارەو یەنابەر
كاراكردنی رۆلی ژنان و كچاان لە كەرتای گەشاە وگاوزاردا، لەگەڵ  •

 .فەراهەم كردنی تواناسازی ئەكادیمی و زوانەوانی بایان
وەرگرتیاای رێوشااوێیی دارایاای و ئااابووری هاناادەربیە بااا كەرتاای  •

 . تیی ژنانتایبەت لەبەگەڕخ
یاێپشااتیدردنی رۆڵ و دەساااڵتەكانی ئەنگااووەنی بااااڵی كاروباااری  •

خانمااان بااا هەواااهەنگی كااردن لەگەڵ الیەن وداوەزراوە ئااابوریە 
یەیوەندیااادارەكان سیاساااەت ویاااارەدان وكااااركردنی یراكتیدااای 
تواناسازی ئاابووری ژناان لە گارتیەبەری ر  وشاوێیی ئەرییای وەك 

 .كاتا با نموونە
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دن با واالكردنی  هەش با ئافرەتان وبەتایبەت ئەو ئافرەتانی كاركر •
بەتایبەتی ژنان لە نوربانیانی ئەنفااش و )كە یشتیوانی خێاانیان نیە

باا ( نوربانیانی دەستی داعای و خااوەن یێداوی اتییە تایبەتەكاان
گەیشاااتن بە بەخششاااە دارایااایە نیشاااتمانی و نێودەوێەتیەكاااان 

 ونەرزەكان
ێداێیانی كاوەێە ییشەییەكان و كاوپانیاكان با یشتیوانیدردنی ی  •

 . ژنانی خاوەن كار
حداااووەتی هەرێااات ساااتراتیژییەكی تاااایبەت باااا سااایوورداركردنی  •

 .دیاردەی هەژاری دیاری بدات
وەرگرتیاای رێوشااوێیی یێوی ااە بااا یشااتیوانیدردن لە وااافی ژنااانی  •

ن گوندنشین لە ووێددارێتی ئەو زەوی وزارانەی كە خاوەتیان دەكە
وساااوود وەرگااارتن لە سەرچاوەسروشاااتیەكان باااا وەبەساااتەكانی 
بازرگااانی لە چوارچێااوەی گەشااەیێدانی دادیەرەوەریااانە و یاراسااتیی 

 .ژییگەدا
زیادكردنی هەلی كااری رەخ ااو باا ژناان لە رێاگەی گەشاەیێدانی  •

 .كەرتە ایاوازەكانی ئابووری و داوەزراندنی ژێرخانی یێوی ە
اهێیااااانی ئافرەتااااان لە داوەزراناااادن و دابییدردناااای بەرناااااوەی ر •

بەرێوەبردنی وە بەرهێیانی یرۆژەی  بچاوك و  یارۆژە بازرگانیەكاان 
 ....وئاسان كردنی نەرز
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 بەشداریدردن لە بواری سیاسی و بدیارداندا 3-1 

 وانی ی بەشداریدردنی ژنان لە هەرێمی كوردستاندا
شاچووە، ێبەشداری ژنانی كوردستانی لە هەووو ئاستەكان بەرەوی

بەاڵم تااااا ئێ ااااتاش دوورە لە خواسااااتەكانی خااااودی ئافرەتااااان و 
نیشااااندەرە . داخوازیەكاااانی یەك اااانی، وواااافی وااارۆ  وگەشاااەیێدان

-2112) بەردەستەكانی دەربارەی  ئافرەتاان لە یێگەكاانی بدیاردانادا
بەوەی تایبەتە بە حداووەت ودەزگاكاانی ئەوە دەردەخەن كە ( 2111

 وەتی ئێ تا تەناا یەك وەزیرێدی ژن هەیەلە یێااتەی كابییەی  حدو
بەاڵم هەرچاااای یەیوەناااادی بە بەشااااداری سیاسااااییەوە هەیە، 

لە  13نوێیەرایەتی ژوارەی ژنان لە یەرلەواانی كوردساتان لە ئێ اتادا 
ئەناادام، ئەوەش بە هااای بااوونی سی ااتمی كاتااا، ئەوە  111كااای 

ە لەگەڵ باااوونی كەوااای ژناااان لە ناوەنااادە ساااەركردایەتیەكانی یاااارت
 .ژن 31سیاسیەكان كە دەگاتە زیاتر لە 

داواكااااری ( 21)ساااەبارەت بە كەرتااای داد وئاساااایی و دادوەر ، 
بەرێااوبەری ناااحیە و . دادوەری ئااافرەت لە دادگاكااان( 31)گشااتی وە 

ئەف ااەری ئااافرەت هەیە وسااەرباری ژواااریەك  21بەرێااوبەری نەزا و
نائمقام هەیەو  3راوێژكاری ئافرەت، هەروەها یەك بەڕێوەبەری ناحیەو 

ئەف ەر و ییەكانی تری ساەربازی كە ساەر  313لە بواری سەربازیشدا 
 .بە وەزارەتی ناوخان، سەرباری ژوارەیەك لە ژنانی ییە تایبەت

ڕێژەیەكااای نایاااك لەیەك اااان لە هەردوو ڕەگەز  لە وەرگرتیااای 
یاستەكانی  كارگێدی هەیە،  وەك بەرێوەبەر لە داوەزراوە یەروەردەیی 

گوزاریەكان و بەبل خوێیدنی بااڵ بەهای دیادی كااوەێگە باا و خاوەت
ئەوگااارە رۆێە نەریتاایەی كە نایااك لەرۆلاای  وەچەخ ااتیەوەی خااای، 

سیاسای و )ئەوەش الوازی  یێدەی وەزیفی دوویاتدەكاتەوە بەتایبەتی 
 .كە لەو باوەڕەدان ئەوانە كاری نێرییەن( ئابووری
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وانداردن ویاێپشاتیدردنی واژووكردن لە سەر یاساایەك لە یێیااو فرا •
چاك اازی وتواناای یرۆگراوای ودارایاای  ئەنگاووەنی باااڵی خانمااان 
راسااپێردراو بە كاروباااری ئافرەتااان وەك ئاااورازێدی سااەرەكی بااا 
بەتواناكردنی ئافرەت وخێاان وكاوەێگە ووەرگێرانی یابەنادیەكانی 

 .هەرێمی كوردستان با وان ێدی بەراەستە
نااكی گواساتیەوە لەیێیااو اێبەاێدردنای دانانی چوارچێاوەیەكی نا •

سی ااااتمی كاتااااا لە یاسااااتە / سی ااااتمی ایاكاااااری یازەتیڤااااانە
سەركردایەتیەكانی داوەزراوەكاانی دەوێەت لەوانەش وەزارەتەكاان 

 .تا ئەو كاتەی گاڕانداری لە عەنەیەت و ژوارەكان روودەدات
 بەرزكردنەوەی ئاستی بەشداری ژنان لە ئەنگووەنەكانی ئاشتەوایی •

 .نیشتمانی وكانگرەكانی ئاشتی ویاستە دبیاواسیەكان
دانانی بەرناوە وگرتیەبەری رێوشوێیی ئەوتا كەیاروەتی دەربن لە  •

بەتواناكردنی ئافرەتان لە خودشاارەزایی و ساەرچاوە یێوی اتیەكان 
لە یێیاو بەشداریەكی كارا لەوەرگرتیی بریارە چاارەنووس ساازەكان 

 .لە ژیانی گشتی وتایبەتدا
كاراكردنی یاسای ڕێدخراوەكانی كاوەێگەی وەدەنی كە رۆلای كاارا  •

بگێاارن بااا دانااانی ویدااانیاوی هاوكاااری شااەراكەت لەسااەر ئاسااتی 
 .داوەزراوەكانی هەرێمدا

ئەنگاااووەنی باااااڵی كاروبااااری خانماااان رۆلااای كاااارا بگێرێاااە لە  •
بەدواداچون با نەبارەی ناوێیەرایەتی ئافرەتاان لە داوەزراوەكاان و 

ری كردنیااااان و یرسااااەكانیان لە ناویانیشاااادا راگەیاناااادن بەشاااادا
وسەرچاوەكانی یەیوەندیدردنی ااراواار وبەرزكردنەوەی  ڕایاارتی 
دەوری لە یێیااااو داناااانی سیاساااەتێك كە لەكااااتی یێوی اااە یاااان 
هەوواركردنەوە یان دەستدردن بەڕ  وشوێن وەرگرتن بە ئاوانگی 

ندانی یازەتیڤەكاان هاوسەنگی و راستدردنەوەی نێگەتیڤەكان و ها
 .(ساادان/ سی تمی نەرەبووكردنەوە)بێە 
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دەستپێدردن بە یرۆژە ستراتیژەیەكان وكەوپەییی چد وڕێدخاراو لە  •
یێیاااو بەرزكااردنەوەی ئاسااتی هاشاایاری كاااوەێگە ورای گشااتی و 
تەرخاندردنی رۆشاەنبیری سیاسای بییااتیراو لەساەر بیەواای اااری 

رییی وێایە ك سایدە باوەكاان كاوەاڵیەتی ووافەكانی ورۆ   و گاا
تااایبەت بە ژنااان وییاااوان لە كاااوەێگەدا، لە رێگااای ڕاگەیاناادنی 

 .یێشدەوتوو
بێگووااان دەكرێااە كاااوەلێدی دیاادە بەربەسااە و روبەروبااونەوە  •

دەستییشااان بدرێااە، كە دەكرێااە بەفااراوان كردناای دەرفەتەكااانی 
بیەواا و ژنان لە بەشاداربونیان لە یێگەكاانی بدیااردا،تێپەرێیرێن و 

كالەكەكانی ئاشاتی یتەوتربدارێن ئەویای لەرێاگەی ئەنگاوادانی 
 .گارانداری یاسایی و داوەزراوەیی و هاشیارییەوە

 
 بەرئەنگاوەكان. 1 

ئاواااانگی ساااەرەكیی لە ساااتراتیژییەتەكە بەتوانااااكردنی ژنااای 
 كوردستانییە لە ییادەكردنی وافە ورۆییەكانیدا،
ایەكاای درێژخایەناادا، لە بااا وەدیاێیااانی ئەم ئاوااانگەش لە وەود

ویاااانەی كەوداااردنەوەی ایااااوازیی نێاااوان ژناااان و ییااااوان لە باااوارە 
ایاوازەكااااانی ژیاناااادا، چەنااااد بەرئەنگاوێااااك دیاااااركراون كە رۆڵ لە 
وەدیاێیااانی ئەنگاااوگەلێدی بەراەسااتەكراو دەبیااین لە وەودای وااام 

باااااا ئەوەی ئاواااااانگی ( دەرهاویشاااااتەكان)ناوەناااااد و كوورتااااادا، 
ەكە بە شێوەكی ییەبەندیی ببێتە وانی ێاك لە ژیاانی ژنای ستراتیژییەت

ساتراتیژییەتەكە بە ( هەیدەلای)كوردستانیی و بونیاتیانی كاوەێگەیی 
شەش بەرئەنگام و ژوارەیەك دەرهاوێشتە تەواو دەبێە كە رۆێیاان لە 
وەدیاێیااااانی هەر یەكێدیاناااادا وەك لە خااااوارەوە دەستییشاااااندراون، 

 :دەبیین
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ژییگەیەكااای یاساااایی و تەشاااری یی كە لەگەڵ  :بەرئەنگااااوی یەكەم
یرن یپەكانی وافەكانی ورۆ  و یەیمانیاوە نێودەوێەتییەكاندا 

 .یەك بگرێتەوە
ئەوەش ئەوە دەگەیەنێاااە  ڕێوشاااوێیی یاساااادانانی یێوی اااتە 
بگیاارێتەبەر، كە یرەن اایپەكانی یەك ااانیی و دادیەروەریاای لەنێااوان 

دێیێااە، ئەوەش لە ساال هەردوو ڕەگەزدا لە ئەرك و وافەكااان وەدی 
 :دەرهاویشتە یێدااتووە

 
 :1. 1دەرهاویشتەی 

رێوشوێیی یشتپێبەستراو با لەنااوبردنی / رەشیووسی یاساگەلێك
 .ییاو  -كەناێەكانی ایاكاریی دژی ژنان و وەدیاێیانی یەك انیی ژن 

 
 :2. 1دەرهاویشتەی 

دەزگاااگەلێدی حدااوویی تایبەتمەنااد بااا اێبەاێدردناای یاساااو  
 .كانی تایبەت بە وافەكانی ژنانبدیارە
 

 :3. 1دەرهاویشتەی 
هاویەیمانیگەلێك بییاتیراو باا كااكردنەوەی یشاتگیری لە یێیااو  

 .رێوشوێیە یێشییازكراوەكاندا/ یشتبەستن بە چوارچێوە یاسایی
 

سیاسەتێدی فێركااریی اااریی یشتپێبەساتراو كە  :بەرئەنگاوی دووەم
 داتیەك انی ااری كاوەاڵیەتیی اێبەاێب

بااا ئەوەش یێوی ااتە كچااان لە ناناااكی بیەڕەتیاایەوە خوێیاادن 
بەاێیەهێەن و زیادكردنی یەیوەندیدردنیان بە فێركردنای ئاواادەیی و 
فێركردنی بااڵ و فراواندردنی فێركردنی تەوزیمی با نانااكی بیەڕەتای 
و كاراكردنی داخوازییەكان، با ئەوەش گرتیەبەری ئەو رێوشوێیانە كە 

لەكانی ااری كاوەاڵیەتی لە یرۆگراوەكانی خوێیادن، گشتاندنی وەسە
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و چااااكدردنی ژیااایگەی نوتابخاااانەی كچاااان بەشاااێوەیەك بێاااە كە 
 .یێوی تییە فێركارییەكانیان دابین بدرێە

 
 :1. 2دەرهاوێشتەی 

رێوشااااوێیگەلێدی یێشااااییازكراو بااااا یدكااااردنەوەی كەویاااای و 
بەتیی لە لەبەرچاوگرتیی یێوی اتییەكانی كچاان لە نوتابخاانە بە تاای

ناوچە بێبەشدراو و یەراوێاخراوەكان وەك نەزا و ناحیە و گونادەكان و 
 .كەوپەكان

 
 :2. 2دەرهاویشتەی 

بەگەڕخ ااتیی تواناكااانی كااادیرە فێركارییەكااان یاێپشااتدراوە بە  
تێدەدردناای ااااری كاااوەاڵیەتی و وافەكااانی واارۆ  لە یرۆگراوەكااانی 

 .خوێیدن
 

 :3. 2دەرهاویشتەی 
یەرەیێدراو  با كردنەوەی بەشگەلێدی ی پاریی لە یرۆگراوێدی  

یەیوەساااە بە  ژناااان و اااااری كااااوەاڵیەتیی لە زانداااا حداااوویی و 
 .ئەهیییەكاندا

 :1. 2دەرهاویشتەی 
ئاسااتی هاشاایاریی رای گشااتیی هاناادراو لەبااارەی تەوزیمیاای و 

 .خاڕایی فێركردن لە گاشەنیگای یاسایی و وافپەروەرییدا
 

اسەتێك با تەندروستی ژنان و وەچەخ اتیەوە سی :بەرئەنگاوی سێیەم
كاااراكراو لە هەرێماای / لە ناناكەكااانی ژیاناادا ، یشتپێبەسااتراو

 .كوردستاندا
وەزارەتاااای تەندروسااااتیی هەوێاااای ئاوااااادەكردنی یێدای ااااتییە 
زەروورییەكاااااان دەدات كە واااااافی هاواڵتیاااااان زاوااااان دەكاااااات لە 
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ی و سااااوودوەندبوون لە خاوەتگوزارییەكااااانی تەندروسااااتیی گشااااتی
تەندروستیی وەچەخ تیەوە بەتایبەتی لەالیەن دەزگاكانی خایاراساتن 

هەروەهااااا لەسااااەر . و چارەسااااەریی و شاااایاندنەوە بەڕێوەدەبرێااااە
یێشدەشاادردنی چاااودێریی تەندروسااتیی و هاشاایاریی تەندروسااتیی 

هەوێی داوەزرانادنی سی اتمێدی تەندروساتیی دەدات كە .  كاردەكات
دەبەساااتێە، وەك كااااێەگەیەكی یشاااە بە چااااودێریی تەندروساااتیی 

بیەڕەتیااای كە خاوەتگاااوزاریی تەندروساااتیی زاوااان بداااات، ئەوااایی 
یێوی ااتییەكان دابااین دەكااات و سااوود لە وافەكااان وەردەگرێااە ، لە 
ویانەی كاركردن  لە  وەدیاێیانی تەواوكاریی هەردوو كەرتای گشاتیی 

 .و تایبەتییدا
 

 :1.  3دەرهاوێشتەی 
ەی ساااتراتیژییەتی نیشاااتیمانیی لە ریاااای یێشاااەوەی بەێگەنااااو 

سەبارەت بە تەندروستی ژنان و وەچەخ تیەوە بەێگەناوەكاانی سااێی 
لە گاشاااەنیگای اااااری گااااوەاڵیەتیی و وافەكاااانی  2112 – 2111

 .ورۆ دا، نوێدراوەتەوە
 

 :2. 3دەرهاوێشتەی 
فراواندردناااای خاوەتگااااوزارییە تەندروسااااتییەكان بەگااااوێرەی  

 . خراوی تەندروستیی ایاانییستاندارد و یێوەرەكانی رێد
 

 :3. 3دەرهاویشتەی 
تواناكااااانی یێشدەشاااادارە خاوەتگوزارییەكااااان، لەو بااااوارەدا  

 .یتەوكراوە
 

 :1. 3دەرهاویشتەی 
هەێمەتێدااای نیشاااتیمانی اێبەاێداااراو باااا هاشااایاركردنەوە و  

رۆشاااایبیركردنی خێاااااان و بەتااااایبەتی ژنااااان لەبااااارەی گرنگیاااای 
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یی وەچەخ اااتیەوە ئەنگاواااداراوە، لە خاوەتگوزارییەكاااانی تەندروسااات
بی ااتراو و خااوێیراو و  –رێگااای كەناااێە رۆشاایبیریی و ویاادیاییە بییااراو 

 .تاڕە كاوەاڵیەتییەكانەوە
 

بەرزبااوونەوەی رێااژەی ژنااان لە بااازاڕی كاااردا لە  :بەرئەنگاااوی چااوارەم
 لە واوەی ستراتیژییەتەكەدا%( 23)با %( 12،6)

ای لە گرتیەبەری رێوشاوێیی سیاسەتی یێوی ە لەم بارەیەوە خ-
تەشاری یی و اێگبەاێدااریی دەبییێاتەوە لە دابییدردنای هەلای كااار و 
یاراسااتیی ژناای كااارگەر بە كەرتاای نافەرویشااەوە هەروەك لە كەرتاای 
كشااتوكاێیی و لە گونااد و گاارتیەبەری سااتراتیژییەتی ئەوتااا یاێپشااتی  
تێدەێدردناااااای وەسااااااەلەكانی ااااااااری كاااااااوەاڵیەتی لە وەزارەتە 

ورییەكان دەكاات و ییاادەكردنی سیاساەتگەلێك كە هاانی كەرتای ئابو
تایبەت دەكات لەسەر دابییدردنی هەلی كار با ژناان لە هەر كاوێیەك 

 .بن بە تایبەتیی ئەوانەی كە لە هەووویان هەژارترن
 

 :1. 1دەرهاویشتەی 
هەوااااواركردنی یاساااااكانی تااااایبەت بە كااااار و خانەنشاااایییی و 

وە با یێادانی یاداشاتی هانادەریی باا ژناان وەبەرهێیان كە یێشییازكرا
 .یێشییار دەكەن

 
 :2. 1دەرهاویشتەی 

توانای ژوارەیەك لە ژنان و دەزگا و رێدخراوەكانی ژناان لە رووی  
تەكییداای بییاااتیراون بااا یشااتگیریدردنی تواناكانیااان بااا چااوونە ناااو 

 .بازاڕی كار   لە كەرتی گشتیی یاخود لە كەرتی تایبەتدا بێە
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 :3. 1ویشتەی دەرها
ژنانی گوند و تواناكانیان لە رووی ئاابووریی و كااوەاڵیەتییەوە،  

 .كە یەرەیێدراون لەسەر ئاستی هونەریی و داوەزراوەییدا
هەێمەتی اێبەاێداراو و هاویەیماانیگەلێدی . 1. 1دەرهاویشتەی 

بییاااااتیراو لەگەڵ رێدخااااراو و یەكێتیاااای و دەزگاااااگەلێدی ییشااااەیی 
با بەئەناداوبوون تیایانادا و بەشاداریدردنیان لە  لەیێیاوهاندانی ژنان

 .بەڕێوەبردنییدا
 

 :2. 1دەرهاویشتەی 
زیااادكردنی تواناكااانی ژنااانی كوردسااتان لە بااواری رەخ اااندنی  

هەش بااا تەواوكردناای خوێیاادی بااااڵ و سااوودوەرگرتن لە یرۆگراواای 
 .حدووەت لەبارەی تواناسازییەوە

 
استی ژنان و بەشداریدردنیان لە بەرزكردنەوەی ئ :بەرئەنگاوی یێیگەم

 بدیارو بییاتیانی ئاشتیدا
گرتیەبەری رێوشوێیی یێوی ە با زیاادكردنی بەشاداری ژناان لە 
كاروباااااری سیاساااایی و بدیاااااردان یێوی ااااتی بەكاااااركردن هەیە لە 

یاساااایی و سیاساایی و رۆشااایبیریی ئەوەش / ئاسااتەكانی تەشااری یی
و وووارەسااااانەی كە یێوی ااااتی بە گاڕانداااااری هەیە لە بییااااات و لە

 .دەتوانێە هانی ئەو بەشداریدردنە بدەن
( 1322)بەیێی بدیاری ئەنگووەنی ئاسایی . 1. 2دەرهاویشتەی 

رێوشااااوێیگەلێدی یاسااااایی و تەشااااری یی و كاااارداری ییشااااییازكراو 
خراوەنەتەگەڕ با بەرزكرنەوەی ژوارەی ژنان لە یێگەی دانانی سیاسەت 

 .و دروستدردنی بدیاردا
تواناااااا و لێااتووییەكاااااانی ژنااااااان لە . 2. 2ەی دەرهاویشااااات

 .بەتواناكردنی خودیی و سەركردایەتییدردن بییاتیراوە
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بەرزبوونەوەی ئاستی هاشیاریی كااوەێگەو . 3. 2دەرهاویشتەی 
ژنااااااان، گرنگیاااااای بە وافەكانیااااااان لە یدكااااااردنەوەی  یاسااااااتە 

 .سەركردایەتییەكاندا
 

بە كاروباااری ژنااان  داوەزراوە تایبەتمەناادەكان :بەرئەنگاااوی شەشااەم
یشااتگیریی كااراو بە داهااات و دەسااەاڵت تااا بااواری لە چاااالكی 
 :وئەركەكان هەبێە كە لە گاڕاندارییەكاندا كاریگەریی دەبێە

یابەنااادبوونی حداااوویی لە ئاساااە وەساااەلەكانی اااااری  -
كاااوەاڵیەتی گاارتیبەری رێوشااوێیێك  ئەوە دەخوازێااە كە زاویاای بە 

اێیاادەر بدااات لە زۆربەی لە دەزگااا داوەزراوەییدردناای وەسااەلەكانی 
ییشەییەكان بە  تێدەاڵوكردنی هاواڵتیان و گەشەیێدانیان لە ویاانەی 
ناسااییی دەزگاااگەلێدی سااەربەخا كە رۆڵ لە بەهێاكردناای یااێگەی ژن 
دەبییێاااە، ساااەرباری یشاااتگیریدردنی ئەوانەی كە هەن، بە داهاااات و 

ی و هااونەریی هەروەهااا بییاااتی توانااا داوەزراوەیاا. دەسااتەاڵتی تەواو
دەخوازێاااااە لەنااااااو دەوێەت و یێداااااااتە ااربەاارەكاااااانیی باااااا 
تەراەوەكردناااای یابەناااادبوون بااااا سیاسااااەتێدی یشتپێبەسااااتراو و 
ویتااااادێدی كااااار لە هەوااااوو كەرتەكاناااادا و هەروەهااااا وانی ێداااای 

باا دێییاایی و . بەراەستەكراو لە ژیانی ییاوان و ژناندا لە كااوەلگەدا
 اااتە یشاااە بە داوەزراوەگەلێاااك سەرخ اااتیی ئەم رێااادەوەش یێوی

ببەستین كە بەریەس بێە لە برەودان بە وێیە راساتەنییەكانی رۆێای 
 .ژنان لە خێاان و كاوەلگادا

 
 :1. 1دەرهاویشتەی 

ئەنگووەنی بااڵی كاروباری خانمان دەسەاڵت و داهاتی واادیی و  
 .شەرعییەتی یاسایی گونگاوی هەیە
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 :2. 1دەرهاویشتەی 
ارچێااوە و رێوشااوێیگەلێدی یێشااییازكراو بااا رەشیووسااێك بااا چو 

 .تێدەێدردن و بەداوەزراوەكردنی اێیدەر لە وەزارەتە ایاوازەكاندا
 

 :3. 1دەرهاویشتەی 
ویتادی تێدەێدردن و بەداوەزراوەكردنی اێیدەری یەرەیێدراو با  

 .بییاتیانی تواناگەلێك لە هەووو وەزارەتەكاندا
 

 :1. 1دەرهاویشتەی 
یی یشتپێبەساتراو هاانی بیەواكاانی یەك اانیی و ی نێدی ویدیا 

لەناااااوبردنی ایاكاااااریی دژی ژنااااان دەنێااااە، كە دەبێااااتە بیەوااااای 
 .بەشداریدردنی ژنان لە ژیانی گشتییدا
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میكااااااانیزمە دامەزراوەییەكااااااان  ە  ێ ااااااااو . 1 

 جێبەجێكردن، چاودێریكردن و هەڵسەنگاندن
 

 ئەنجومەنی بااڵی كاروباری خانمان 1-1
میكااانیزمی "ئەنجااومەنی بااااڵی كاروباااری خانمااان وە  مەرجە  

دامەزراوە، تاااایبەتە  بە كاروبااااری ( 0212)یە   ە سااااڵی "ینیشااانمان
ژنانەوە  ە هەرێمی كوردسناندا، ئەم ئەنجاومەنە كاار باۆ  ەرە ێادانی 
واقیعااای ژناااان دەكااااك، بە هاوكااااری و هەمااااهەنگی  ە ە   یەنە 
فەرمییەكان، و ڕێكخراوە ناحكومییەكان، و ڕێكخراو و دەسنە هەرێمیای 

ندیدار،  ە ڕووی ئامادەكردن و بەدواداچاوون و نێودەوڵەتیەكانی  ەیوە
و هەڵسەنگاندنی سیاسەك و بەرنامەو یاسااكان كە  ەیوەندیادارن بە 
 رسااااەكانی ئافرەتااااان و مااااافە مرفییەكااااان و مااااافی  ەشااااە ێدان 

 .بەشێوەیەكی  شنی
 

 رفڵی كەرتە حكومییەكان 1-0
 النااای داڕشااان ی تاااایبەك بە ساااێكنەرە  ەیوەندیااادارەكان، بە 

 ێكی  ێویسا  دادەنرێا  نە  تەن اا  ە ڕووی  سا ۆری یاان رێوشوێِ  
ئەركەوە بەڵكاااو باااۆ  رنگااای تێكەڵكاااردن و  ەخاااۆ رت ی  رساااەكە 
بەشاااااااااێوەیەكی روون  ە   رنسااااااااای  و ئەو ئەنجاماااااااااانەی كە 
چاوەڕواناااادەكرێ ،  ە ە  تەرخااااانكردنی بااااودجەی تااااایبەك بااااۆ 

 .جێبەجیێكردن و بەدواداچوون و هەڵسەنگاندن
 

 مەنە هەڵبژێردراوەكانڕفڵی ئەنجو 1-3
 ەر ەمااااان و ئەنجااااومەنی )ئەم ئەنجااااومەنە هەڵبژێااااردراوانە 

رفڵێكاای سااەرەكیی دەبیاا ێ  ە وێ ەكێشااانی سیاسااەك و (  ارێز اكااان
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رێوشوێ ە  ێش یازكراوەكان و  شنگیریی هەماوو ئەماانەد دەكااك بە 
تەرخانكردنی باودجەی  ێویسا  و  شانگیریی و چااودێری دەكااك باۆ 

 .جێبەجێكردنی
 
 رفڵی دەسنە سەربەخۆكان 1-4

رفڵاای دەساانە سااەربەخۆكان  بە تااایبەتی دەساانەی سااەربەخۆی 
مافەكانی مرفڤ و، دەسنەی  اراسان ی ژیا گە و دەسانەی وەبەرهێ اان، 
ئەمانە كەمنر نییە  ە  رنگیای دامەزراوەكاانی تار  ە ڕووی كااراكردنی 

 .جێبەجێكردنی سنراتیژییەتەكە و چاودێرییكردنی
 
 ێكخراوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنیڕفڵی ر 1-5

ڕێكخراوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنی و خودی ژنان  ە هەر شاوێ ێ  
بێ، ڕفڵێكی  رنگیان هەیە  ە ڕووی بەرزكردنەوەی ئاسنی هۆشیای بە 
مافەكااانی و بەتواناااكردنی  ەداواكردنیاناادا وە  ئەركێكاای سااەرەكی 

نی دادوەری  ەبڕوابوونیانەوە بە  ێویسنی كاركردن  ە  ێ ااو بەدی ێ اا
و یەكسااانی و ئااازادبوون  ە فشاااری ك نااووری كااۆنی باااوی میااراك 

و چەسااا اندنی   هەڵگاااری دواكەوتاااێ و، وەر رت ااای شاااارەزایی ناااو 
 .بڕوابەخۆبوون و بە تەنگەوەهاتێ  ەسەر ئەنجامدان و سەركەوت دا

هەوڵدان بۆ بەدی ێ اانی كاارابوونی زیااتری ڕفڵای رێكخراوەكاانی 
بە هاوبەشاااێكی ساااەرەكی  ە  اراسااان ی كاااۆمەڵگەی مەدەنااای كە 

مافەكانی ئافرەتاان و داكاۆكیكردن  ێای  و داواكااری باۆ هەوڵادان  ە 
 ێ اااو بەدی ێ ااانی یەكسااانی ڕاساانەقی ە دادەنرێاا ، دەتااوانیێ رف اای 
رێكخراوەكاااااانی كاااااۆمەڵگەی مەدەنااااای  ەم خاااااااڵنەی خاااااوارەوە 

 :دەسن یشانبكەیێ
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ییەكان و هۆشایاركردنەوە بەشداریكرن  ە داڕشن ی بەرنامە و چا ك •
 .وكەم ەی ەكانی داكۆكیكردن

 ێك ێ ااانی تۆڕەكااان و هاو ەیمانێنییەكااان  ە  ێ اااو چاكسااازی و  •
 . ۆڕانكاریی و  رسەكانی داكۆكیكردن

بەشااداریكردن  ە  ونو ااۆی  ەیوەساا  بە كاااراكردنی راساا اردە  •
ن نێودەوڵەتییەكانی  ەیوەندیدار بە ڕێككەوت  اامە  ەیوەندیادارەكا

 .بە نەهێشن ی هەموو جۆرەكانی جیاكاری دژ بە ژنان
بەشااااداریكردن  ە زام كردناااای ئەو ئافرەتااااانەی كە مافەكانیااااان  •

زەوتكاااااراوە بە مەبەسااااانی ئاماااااادەكرن و بەتواناكردنیاااااان  ە 
 .داواكردنەوەی مافەكانیان

تێكەڵكردنی بابەتە  ەیودەنیادارەكان بە هااواڵتیبوون و یەكساانی  •
 .نێوان هەردوو ڕە ەزدا ە مافەكان  ە 

هانااادانی فەرماااانگەی رێكخاااراوە ناحكومییەكاااانی كوردسااانان باااۆ  •
هاوكاااریكردن و  تەمااوی كردنی  رفژە ە ێاا  بااۆ بەشااداریكردن  ە 

 .جێبەجێكردنی سنراتیژییەتەكە
 

 رفڵی دەز اكانی ڕا ەیاندن 1-6
رفڵی دەز اكانی ڕا ەیاندن  شنی بێ  یاخود تایبەتی، بەجیاوازی 

دەربڕی یااان و هەمەچەشاا ی جۆرەكااانییەوە ڕفڵێكاای جەوهەری  شااێوازی
دەبیاا ێ  ە رووبەڕووبااوونەوەی ئەو جیاكارییااانەی كە  ە بەهااا و مااافە 
مرفییەكانی ژنان كەمدەكاتەوە و برەو بە كە نوورێكی جیاوازتر دەداك 
.  ەوەی كە  ە ئێساانادا  ە دەز اكااانی ڕا ەیاناادن و كااۆمە گەدا، هەیە

 ەیانااادنیە بە هاوبەشاااێكی ساااەرەكی دادەنرێااا  دامەزراوەكاااانی ڕا
 ە ە  هاوبەشااەكانی تاار بااۆ كارەكااانی ساانراتیژییەتەكە هەروەهااا 

 ە بەئامانجكراوەكااان دەبااێ  ە بااواری ( ژنااان و  یاااوان)ڕا ەیاناادكار 
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 اڵ شنیكردنی تواناكانیان و بەشداریكردنیان  ە  اۆڕی ی وێا ە كاۆن و 
ی داكااااۆكیكردن بااااۆ تەق یاااادییە زیانبەخشااااەكان و كەم ەی ەكااااان

 .بەدەسن ێ انی  اڵ شنی زیاتر  ە  ێ او  ۆڕانكاریدا
  
 میكانیزمەكانی بەدواداچوون و هەڵسەنگاندن. 0 

 
  دابی كردنی زانیارییەكانی هێڵی سەرەكی 0-1

میكانیزمەكااااااااااانی بەدواداچااااااااااوون و هەڵسااااااااااەنگاندنی 
 زانیارییەب ەڕەتییەكان بەردەسنبوونی زانیااری  ێویسانی بە كااراكردنی
 رفسااەكانی بەدوداچااون دەداك، كە یارمەتیاادەرە بااۆ ئەو  یەنااانەی 
سنراتیژەكە جێبەجێدەكەن و هەروەها بۆ بڕیار بەدەسنان، بۆ داڕشن ی 
 النای بەدواداچااون و د  یاابوون  ە رەوشاای جێبەجێكردنای  ە رێااگەی 
را ااۆرتی دەوریەوە، بااۆ راساانكردنەوەی هەر كەموكااوریە   ە حاااڵەتی 

 ە جێبەجێكردنااادا  ە ئەنجاااامی زیاااادبونی ئەو سسااانی، یاااان خااااوی 
 .مەترسیانەی رێگە رن

 
 :ژێرخانی دامەزراوەیی 0-0

هەماهەنگی وهاوكاری نێوان ئەنجومەنی بااڵی كاروبااری خانماان 
و كەرتە حكااومی و ناحكومییەكااان ب ااارەی سااەرەكییە بااۆ  رفسااەی 
بەدواداچااوون و هەڵسااەنگاندنی ڕەوشاای ئافرەتااانی كوردساانانی بە 

وەیەكی  شاانی و بەدی ێ ااانی ئامانجەكااانی ئەم ساانراتیژییەتە بە شااێ
 .شێوەیەكی تایبەتی،  ێكدەهێ ێ

ژێرخااانێكی   ناكرێاا  هاایر ساانراتیژییەتێ  جێبەجێبكرێاا  بەباا 
ساانراتیژی دامەزراوەیاای كە توانااای چاااودێریكردن و هەڵسااەنگاندنی 
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دەسااااااانكەوتەكان و دەسن یشاااااااانكردنی هەڵەكاااااااانی هەبێااااااا  
 : ە ە   ەبەرچاو رت ی ئەمانەی خوارەوە  ەجێبەجێكردندا

 ە نێوان هەموو دامەزراوەكانی  نێو هەرێمادا دەبا  هاوكاارییەكی  - أ
كاااارا و روون و ئاشاااكرا و  بەر رسااایارێنی هەبێااا  بەتاااایبەتی  ە 

 .ڕێكخراوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنی و ڕێكخراوەكانی ژنان
  ەساااەر ئاسااانی نێاااودەوڵەتی دەبێااا  ساااوود  ە شاااارەزایی - ب

تەك یكااااای و ئەو دراو ێااااادانەی كە دەكرێااااا   بەدەسااااانبێ  و 
 .وەربگیرێ 

هەباااوونی بەرێاااوەبردنێكی ژیااارانە باااۆ سااانراتیژییەتەكە كە  - ك
دەساااەاڵتێكی دارایااای و كاااار ێڕی و تەك یكااای هەبێااا  و،  ە ە   

 . رنگیی سراتیژیەتەكەدا بگونجێ 
ون و ب یات انی تواناكانی بەر رسانی جێبەجێكردن و بەدواداچو - پ

 .هەڵسەنگاندنی سنراتیژییەتەكە
 ێك ێ ااانی  یااژنەیە   ە ئەنجااومەنی بااااڵی كاروباااری خانمااان كە  - ج

 ە وەزارەتەكاان و  یەنە  ەیوەندیادارەكان ( ژنان و یاوان)نوێ ەری 
 ەخۆبگرێاااا  بااااۆ كاااااراكردن و بەدواداچااااوونی جێبەجێكردناااای 

هەردوو سااانراتیژییەتەكە بە بەشاااداری ژماااارەیە   ە شاااارەزایانی 
 .ڕە ەز

هاندانی تۆڕێ  بۆ چاودێرییكردن و جێبەجێكردنی سانراتیژییەتەكە  - ح
 ە ناااوێ ەرانی بزافااای ژناااان و  سااا ۆران  ە مەساااە ەكانی جاااۆری 
كۆمەاڵیەتی ، ناوێ ەرانی رێكخراوەكاانی ماافی مارفڤ و دەز اكاانی 

 .را ەیاندن
 دانانی سیسنەمی بەدواداچوون و هەڵسەنگاندن 0-3

می بەدواداچوون و هەڵسەنگاندنیە  ێویسانی بە دانانی سیسنە
 :دابی كردنی ئامرازی  ونجاو هەیە وە 
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داتاااا بەیساااێ  هەماااوو كەرتەكاااان و ڕێكخراوەكاااانی كاااۆمەڵگەی  . أ
 .مەدەنی زانیاری  ێببەخشێ

 ەاڵڵكردنااااای چوارچێاااااوەیەكی ڕێكخاااااراو باااااۆ بەدواداچاااااوونی  . ب
جێبەجێكردنااااای سیاساااااەتەكان و  النەكاااااانی  ەیوەندیااااادار و 

 .هەڵسەنگاندنی ئەنجامەكانی
، دەركردناای ڕا ااۆرتێكی  شاانگیر  ەبااارەی (ب)و ( أ) ەیوەساا  بە  . ك

ڕەوشااای ژناااان و جاااۆری كاااۆمەاڵیەتی و مافەكاااانی مااارف ەوە و 
ەوە، كە سااڵنە  ە ئەنجاامی هەڵمەتێكای بەتوندوتیژی دژ بەژنانیش

. نیشنمانی و  ۆكاڵیدا و دواتر هەر دوو سا  جارێ ، باڵودەكارێنەوە
هەروەهاااا دەكرێااا  ئەم ڕا اااۆرتە ببێااانە چوارچێاااوەی ب  ی ەیااای 

بۆ  النە سنراتیژییەكان  ە یە  و  ە یەكی تریە باۆ ( مەرجەعی)
ن دەكرێااا  ئاماااادەكردنی ڕا اااۆرتە نێودەوڵەتییەكاااان كە چااااوەڕوا

دەوڵەتاای عێااراك وە  بەشااێ   ە  ابەناادبوونە نێودەوڵەتییەكااان 
، (ڕا ااااۆرتی ساااایداو، كااااۆنگرەی بیجی اااار و كااااۆنگرەی قاااااهیرە)

 .بەشێوەیەكی ڕێكو ێ   ێشكەشی بكاك
 
 ئاماژەكانی جێبەجێكردنی سنراتیژییەتەكە 0-4

بااۆ  الناای بەدواداچااوون   ە ە  تواناااو شاایانی تاااقیكردنەوە و  
ەی  ە كاتی دانانی  النی بەدواداچوون و هەڵساەنگاندن و  ێداچوونەو

دەساان ێكردنی جێبەجێكردناای ساانراتیژییەتەكە دەكرێاا  ئاماااژە بەم 
 : ێش یارانەی خوارەوە بكاك

ژمارەی كۆبوونەوەكانی  یژنەی  بااڵ بۆ بەتوانااكردنی ئافرەتاان  ە  •
هەرێماااای كوردساااانان، نووساااای گەی جێبەجێكااااردن و  ێك اااااتە 

كان  ە وەزارەتەكان و دەرهاوێشنەكانی ئەو كۆبوونەوانە هاوتەریبە
 . ە ڕا ۆرك و ڕێژەكانی بەشداریكردن
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 .ژمارەی  النە واژووكراوەكان •
 .ژمارەی ئەو چا كییانەی كە  ە  النە سااڵنەییەكاندا جێبەجێكراوە •
ژماااارەی ئەو خاااو نە و جۆرەكانیاااان كە جێبەجێكاااراون و ژماااارەی  •

بە  ێاای هەر كەرتێاا  بەو شااێوەیەی ( و ڕە ەزهەردو)ڕاهێ ەرەكااان 
 .كە بەرمەجە كراوە

ژمااارەی هەڵمەتەكااانی هۆشاایاركردنەوەی میاادیایی كە بە  ااوێرەی  •
 . النەكە جێبەجێكراون

 .ژمارەی ئەو  ێكۆڵی ەوە و  توێژیەنەوە و  ڕا ۆرتانەی كە دەركراون •
هەرچااای ئاماژەكاااانی هەڵساااەنگاندنە، دەبێااا  ئەدا و ڕێاااڕەوەكە  •

ێوانەبكاااك و ئەو ئاماژانەشاای كە بااۆ ئاساانە بەرزەكااان دانااراون  
دەبێااا  ڕێاااگە باااداك بە  ێاااوانەكردنی  ۆڕانەكاااان بە بەراورد بە 

بگەڕێوە بۆ ڕیزكراوەی بەدواداچاوون )خواسنەكانی سنراتیژییەتەكە 
 (.1)و هەڵسەنگاندن  ە هاو ێ ی 
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میكانیزمەكااااانی هاوكاااااری و هەماااااهەنگی و . 3 
 جێبەجێكردن

 
  چوارچێوە ومەرجەكانی  ێك ێ انی میكانیزمەكان 3-1

بااۆ هاوكاااری و هەماااهەنگی  ێویساانە ئەم رەهەناادانە  ەبەرچاااو 
 :بگیرێ 

بەشااااداریكردنی هەمااااوو ئەو  یەنااااانەی كە  ە ئامااااادەكردنی  •
سااانراتیژییەتەكە و  ە  رفساااەی جێبەجێكاااردن و بەدواداچاااوون و 

دەز اااایە ،  هەڵساااەنگاندندا  ە چوارچێاااوەی ڕف  و شااایانی هەر
 .بەشداربوونە

نەرمیااای نوانااادن  ە  رفساااەی جێبەجێكاااردن و بەدواداچاااوون و  •
دووركەوت ەوە  ەمەركەزییەك، كە  ەوانەیە  رفساەی جێبەجێكاردن 

 . ەكبخاك
بەرناامەیە  باۆ ب یات اانی تواناكاانی ( تەبەنیكردن)بەخاوەنكردنی  •

ی كە دامەزراوە حكومییەكااان و دامەزراوەكااانی كااۆمەڵگەی مەدەناا
بەشاااااداردەبێ  ەجێبەجێكردنااااای سااااانراتیژییەتەكەدا  ە  ێ ااااااو 

 .یەكخسن ی دید و چەم  و مینۆدەكان
 ێك ێ انی  یژنەی بااڵی نیشنمانی بۆ  ەرە ێدانی ژنان  ە هەرێمای  •

 .كوردسناندا
 ێك ێ ااانی نووساای گەی جێبەجێكااردن بااۆ  ەرە ێاادانی ژناااان  ە  •

 .هەرێمی كوردسناندا
 

نیشااانیمانیی باااۆ  ەرەساااەندنی ئاااافرەتی  ێاااژنەی باااااڵی  3-0
 كوردسنانی و وەدی ێ انی یەكسانیی نێوان هەردوو ڕە ەز

 ئەندامبوون  3-0-1
بە رابەرایەتی ئەنجومەنی باااڵی كاروبااری خانماان، ئەم  یاژنەیە 

،  ێكاااادێ  بەتااااایبەتی  ە وەزارەتاااای (هەردوو ڕە ەز) ە نااااوێ ەرانی 
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خۆ، ئەنجااومەنی دادوەری،  الناادان، وەزارەتاای دارایاای، وەزارەتاای نااا
وەزارەتاای كشاانوكا ، وەزارەتاای داد، وەزارەتاای تەندروساانی، وەزارەتاای 
 ەروەردە، وەزارەتی كاار و كاروبااری كاۆمەاڵیەتی، وەزارەتای خوێ ادنی 
بااڵ و توێژی ەوەی زانسنی، وەزارەتی ڕفشا بیری، دەسانەی ساەربەخۆی 

كااۆكیكردن مافەكااانی ماارفڤ، دەساانەی تااایبەك بە ژیاا گە،  یااژنەی دا
 ەمافەكااانی ئافرەتااان  ە  ەر ەمااان، سااەرفكایەتی هەرێاا  سااەرباری 

 . ە ڕێكخراوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنی( هەردوو ڕە ەز)نوێ ەرانی 
نااوێ ەرانی ڕێكخااراوە نێودەوڵەتییەكااان و شااارەزایانی ناااوخۆ  ە 

شاااااارەزایانی نێاااااودەوڵەتی ئە ەر بەشااااادایكردنیان )هەردوو ڕە ەز 
یكی سااەرەكی دادەناارێێ،  ە  ێك ێ ااانی ئەم بە شااەر(  ێویساا  بێاا 

 . یژنەیە
 
 ئەركەكان  3-0-0

سەر ەرشاااانیكردنی  شاااانی  ە جێبەجێكااااردن و بەدواداچااااوونی  •
 .سنراتیژییەتەكە

 ەسەندكردنی  النی كاری ساااڵنە بە هەمااهەنگی  ە ە  هەماوو  •
 . یەنە  ەیوەندیدارەكان

ە جێبەجێكردنای دەس  نیشانكردنی ئەركی  یەنە ساەرەكییەكان   •
 . النی كاركردنەكە

دابی كردنااای ساااەرچاوەی دارایااای  ێویسااا  باااۆ جێبەجێكردنااای  •
 .چا كییەكان بە وێرەی  النی كارەكە

بەدواداچااوونی جێبەجێكردناای  الناای سااااڵنە  ە چوارچێااوەی  الناای  •
 .سنراتیژەكە

بەسن ی كۆباوونەوەی شاەد ماانگی و ساااڵنە باۆ بەدواداچاوونی  •
 .سنراتیژییەتەكەجێبەجێكردنی 
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بەشااااداریكردن  ە  رفسااااەی بەدواداچااااوون و  شاااانیوانیكردنی  •
بەشااداریكردن بااۆ زام كردناای بێالیەناای و   هەڵسااەنگاندن بەباا 

 .بابەتێنی
بااۆ بەتواناااكردنی   بەشاادایكردن  ە دانااانی ساانراتیژییەكی نااو  •

ئافرەتان بۆ ئەوەی  ە ە  تەواوكردنی ئەم سانراتیژییەتە هاوكااك 
 .بێ 

ەدواداچااوونی جێبەجێكردناای  الناای كاااری سااااڵنە  ە چوارچێااوەی ب •
 . النی سنراتیژییەتەكەدا
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 ێاااژنەی جێبەجێكااااری تواناساااازی ئافرەتاااان وبەدی ێ اااانی  3-3
 یەكسانی
 ئەندامبوون و ئەرکەکان 3-4
 ئەندامبوون 3-4-1

ئەم  ێژنەیە  ە نوێ ەرانی وەزارەتی  النادانان ودارایای ساەرەڕای 
اوخۆیی  ێكاادێ ، ئەنجااومەنی بااااڵی كاروباااری خانمااان شااارەزایانی ناا

ساااەركردایەتی دەكااااك باااۆ جێبەجێكردنااای ئەو ئەركاااانەی كە  ێااای 
 .س ێردراون

 
 ئەركەكان 3-4-0

 رت ە ئەسنۆی بەرنامەیەكی ڕاهێ ان بۆ ب یات انی توانای دامەزراوە  •
 .حكومی و ناحكومییەكان بۆ جێبەجێكردنی سنراتیژییەتەكە

و بەدی ێ انی  شنگیری بۆ  اڵ شنیكردنی چا كییەكانی كۆكردنەوە  •
 .سنراتیژییەتەكە

ئامااااادەكردنی ڕا ۆرتەكااااان و دابی كردناااای ئەو زانیارییااااانەی كە  •
یارمەتی نوسی ی ڕا ۆرتە دەوریایە فەرمییەكاان دەدەن كە تاایبەتە 
بە ڕێككەوت ە نێودەوڵەتییەكان  و ڕا ۆرتەكانی چااودێریكردنی ئەو 

 . كییانەی كە دامەزراوە حكومییەكان جێبەجێیانكردوەبەرنامە و چا
داناااانی  النااای كااااری ساااااڵنەی سااانراتیژییەتەكە،  ەرە ێااادانی و  •

هەمااواركردنی  ە كاااتی  ێویسااندا و بەرزكااردنەوەی بااۆ دەساانەی 
 .بااڵی نیشنمانی  ە هەرێمی كوردسنان بۆ  ەسەندكردنی

 كییە  االن ئامادەكردنی باودجەی  ێویسا  باۆ جێبەجێكردنای چاا •
بۆدانراوەكان  ە  النی كاردا و بەرزكردنەوەی باۆ دەسانەی باااڵ  ە 
دابی كردنااای ساااەرچاوەی دارایااای  ێویسااا  باااۆ  اڵ شااانیكردنی 

 .جێبەجێكردن وهەماهەنگیكردن
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: داناااانی خشااانەی كارەكاااانی  یاااژنەكە و بەرواری كۆبونەوەكاااانی •
ی نووساای گەی جێبەجێكااردن كۆبااوونەوەی مانگااانە و نیااو مااانگ

ئەنجاماااادەداك بە مەبەساااانی بەدواداچااااوون و هەڵسااااەنگاندنی 
بەڕێوەچاااوونی ئەو كاااار و چا كییاااانەی كە  ە سااانراتیژییەتەكەدا 

 .بڕیاری  ەسەردراوە،  ە دوای چەس اندنیدا
ئامادەكردنی ڕا ۆرتەكانی تایبەك بە جێبەجێكردن و بەدواداچوونی  •

النە كەرتییەكاندا دەوری بۆ بەرنامە و چا كییەكان  ە چوارچێوەی  
 ە ( دامەزراوە حكومییەكااان و ڕێكخراوەكااانی كااۆمەڵگەی مەدەناای)

 .هەرێمی كوردسناندا
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 هاوپێچی یەكەم
 

 شیكردنەوە و دەستنیشانكردنی  
 زنجیرەی ئەنجامەكان

 
 ڵسا( 01) یدوا كوردستان یتەئافر

 انۆیخ یكانۆییەمر ەماف ەل ندبوونەسووم ییتواناەب
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 : دەرئەنجامی  یەكەم
ژینگەیەكیییی یاسیییایی یاسیییادانان كە لەكەڵ بنەماكیییانی میییافی میییرۆ  و 

 یەكبگرێتەوەپەیماننامە نێودەوڵەتیەكان 
 0. 0دەرچە  

ڕێوشیوێنگەلێكی پشێێبەسیتراو بیۆ / ڕەشنووسی یاسیا
البردنییی كەلێنەكییانی ایاكییاری دژ بە ژنییان  بەمییافی 

 .ژنانی كەمینەكانیشەوە
 2. 0دەرچە  

دامەزراوە حكییومییە تایبەتمەنییدەكان ئامییادەكراون لە 
پێناو اێبەاێكردنی یاساكان و بڕیارەكانی تیایبە  بە 

 ژنانمافەكانی 
 3. 0دەرچە  

هاوپەیمییییانیگەلێكی بنیییییاتنراو بییییۆ كییییۆكردنەوەی 
پشیییییتیوانی لە پێنیییییاو پشتبەسیییییت  بە چوارچێیییییوە 

 ڕێوشوێنی پێشنیاركراو/ یاساییەكان
 

  



56 

 : دەرئەنجامی دووەم
سیاسییییەتێكی فێركییییاری چۆنییییایەتی پشێێبەسییییتراو بە یەك ییییانی اییییۆری 

 .كۆمەاڵیەتی و پیادەكردنی
 0. 2دەرچە  

ڕێوشییییوێنگەلێكی  پێشیییینیاركراو بییییۆ پڕكییییردنەوەی 
كەموكورتییەكان و لەبەرچیاوكرتنی پێداوی یتییەكانی 
كچان لە قوتابخانەكانی كچان لە ناوچە بێبەشیكراو و 
پەراوێزخراوەكییان و بە تییایبەتیز قەزا و ناحیەكییان و 

 لە كوندەكان
 2. 2دەرچە  

تواناكییانی كییادیرە فێركەرەكییان پتەوبكرێییا لە پێنییاو 
تێكەڵكردنییی اییۆری كییۆمەاڵیەتی و مافەكییانی مییرۆ   

 .لەناو پرۆكرامەكانی خوێندندا
 3. 2دەرچە  

بەرنامەیەكی پەرەپێدراو بۆ پێكهێنانی بەشی پ یێۆڕ 
لە خوێنیییدی ژنیییانە و ایییۆری كیییۆمەاڵیەتی لە زانكیییۆ 

 .حكومی و ئەهلییەكاندا
 4. 2دەر چە  

ئاسییتی هۆشیییاری  ڕای كشییتی بەهێزبییووە لەبییارەی 
خوێنییدنی تەوزیمییی و خوێنییدنی خییۆڕایی لە روانییگەی 

 .یاسایی و مافێەروەرییەوە
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 :دەرئەنجامی سێیەم
سیاسییییەتێ  بییییۆ تەندروسییییتی وەچەخ ییییتنەوە لە قۆنا ەكییییانی ژیییییان 

 .كاراكراو لە هەرێمی كوردستاندا/ پشتێێبەستراو
 0. 3دەر چە  

ئەولەوییتەكانی بەڵگەنامەی ستراتیژییەتی نیشتمانی 
-2100تەندروسییتی وەچەخ ییتنەوە بییۆ سییاڵی بییۆ 

تییازەكراوەتەوە بەوانەشییەوە كە تییایبەت  بە  2102
 .تێڕوانینی اۆری كۆمەاڵیەتی و مافەكانی مرۆ 

 2. 3دەرچە  
تواناكیییییانی پێشكەشیییییكارانی خزمەتگوزارییەكیییییان  

پێكهیییییییاتە لە تەندروسیییییییتی ( 4)پتەوبیییییییووە لە 
 .)بەالیەنی كەمەوە)وەچەخ تنەوە 

 3. 3دەرچە  
فراوانبییییییوونی خزمەتگوزاییەكییییییانی تەندروسییییییتی 
وەچەخ تنەوەی كونجاو لەكەڵ پێوەرەكانی ڕێكخراوی 
تەندروسیییتی ایهیییانی و فراوانكیییراوە لە بنكەكیییانی 

 .تەندروستی وەچەخ تنەوە
 4. 3دەرچە  

هەڵمەتێكیییییییی نیشیییییییتمانی اێبەاێكیییییییراو بیییییییۆ 
هۆشیاریكردنەوە و ڕۆشنبیركردنی خێزانەكیان و ژنیان 

گیییی خزمەتگوزارییەكیییانی تەندروسیییتی لەبیییارەی كرن
وەچەخ ییتنەوە لە ڕێگییای كەناڵەكییانی ڕاكەیانییدن و 
ڕۆشییینبیری بینیییراو و بی یییتراو و خونییییدراو و تیییۆڕە 

 كومەاڵیەتییەكان
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 :دەرئەنجامی چوارەم
 .بەرزبۆتەوە% 23بۆ %  0221ڕێژەی ژنان لە بازاری كارد لە 

 0. 4دەرچە  
یاساكانی تایبە  بە كار و هەمواركردنی تەشریعا  و 

خانەنشیییینی و وەوەچەخ یییتنەوەی پێشییینیاركراو بیییۆ 
/ بەخشییییییینی حییییییوافزی هانییییییدەری بییییییۆ ژنییییییان

 .هەمواركراوەتەوە
 2. 4دەرچە  

زیییییادبوونی تواناكییییانی ژنییییان و دامەزراوەكییییان و 
كۆمەڵەكانی ژنان كە لە ڕووی تەكنیكییەوە بنیاتنراوە 

بۆ بیازاری كیار بۆ پشتیوانكردنی چوونە ناوەوەی ژنان 
 لە كەرتە كشتی و تایبەتەكاندا

 3. 4دەرچە  
تواناكیییییانی ئافرەتیییییانی كوندنشیییییی  بە راددەیە  
پێشییكەوتووە كە لە ڕووی ئییابووری و كییۆمەاڵیەتی و 

 .لەسەر ئاستی تەكنیكی و دامەزراوەیی كاراب 
 4. 4دەرچە  

هەڵمەتێكیییییی اێبەاێكیییییراو  و هاوپەیمیییییانێتیگەلی 
كخییییراو و كییییۆمەڵە و دامەزراوە بنیییییاتنراو لەكەڵ ڕێ

پیشییییەییەكان لە پێنییییاو هانییییدانی ئافرەتییییان بییییۆ 
 ئەندامبوون تیاندا و بەشداریكردن لە بەڕێوبردنیاندا

 2. 4دەرچە  
زیادكردنی تواناكیانی ئافرەتیانی كورسیتانی لە بیواری 
دابینكردنی هەل بۆ تەواكردنی خوێنیدی بیااڵ لە ڕێیی 

لەبییییارەی سییییوودوەركرت  لە بەرنییییامەی حكییییومە  
 بنیاتنانی تواناكان
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 :دەرئەنجامی پێنجەم
 ئاستی بەشداریكردنی ژنان لە پێگەكانی بڕیاردان و بنیاتنانی ئاشتیدا

 0. 2دەرچە  
  0322پاڵبشیییا بە بڕییییاری ئەنجیییومەنی ئاسیییایز 

ڕێوشیییوێنگەلی یاسیییایی و تەشیییریعی و ئامادەسیییازی 
كیییاركێڕی پێشییینیاركراو بیییۆ بەرزكیییردنەوەی ژمیییارەی 
ئافرەتییییان لە پێگەكییییانی دانییییانی سیاسییییەتەكان و 

كەمتییر نەبێییا  لە % 41بڕیاردانییدا بە ڕێییژەیە  لە 
ئەنجومەنە هەڵبژێدراوەكان و دامەزراوە حكومییەكان 

كەمتییر نەبێییا لە پییارتە سیاسییییەكان و % 42و لە 
 ڕێكخراوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنیدا

 2. 2دەرچە  
خییییود توانییییا و لێهاتووییەكییییانی ژنییییان  لەسییییەر 

 بەتواناكردن و پێشەواییكردن بنیاتنراوە
 3. 2دەرچە  

ئاستی هۆشیاری كۆمەڵگە و ئافرەتان لەبارەی كرنگی 
مافەكیییییانی ئیییییافرە  لە پركیییییردنەوەی پۆسییییییتە 

  .سەركردایەتیەكاندا  بەرزە
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 :دەرئەنجامی شەشەم
و ئەو دامەزراوانەی تایبەت  بە كاروباری ئافرەتان پشتیوانیكراوە بە داهیا  

دەسییەاڵتەكان  بە ئاسییتێ  كە بە چییاالكییەكی كییاریگەرانەوە  هەسییتێا بە 
 .اێبەاێكردنی ئەركەكانیان

 0. 6دەرچە  
ئەنجییومەنی بییااڵی كاروبییاری خانمییان  دەسییتەاڵ  و 

 .داهاتی مادیی و مرۆیی كونجاوی هەیە

 

 2. 6دەرچە 
ڕەشیییییینووو لە چوارچێییییییوە و ڕێوشییییییوێنگەلێكی 

و بەدامەزراوەییكردنییی  پێشیینێاركراو بییۆ تێكەڵكییردن
اۆری كۆمەاڵیەتی لە پالنی كەشیەپێدانی و بیوداەی 

 وەزارەتە ایاوازەكاندا

 

 3. 6دەرچە 
پرۆكرامییی تێكەڵكییردن و بەدامەزراوەییكردنییی اییۆری 
كییۆمەاڵیەتی پەرەپێییدراو بییۆ بنیاتنییانی تواناكییان لە 

 هەموو وەزارەتەكاندا

 

 4. 6دەرچە 
پشتیوانی پرن ییێەكانی پالنێكی میدیایی باوەڕپێكراو 

یەك ییانی و نەهێشییتنی ایاكییاری دژ بەژنییان دەكییا  
هەروەها بنەمای بەشداریكردنی ژنان لە ژیانی كشتی 

 .و تایبەتیدا
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 هاوپێچی دووەم
 

لە ریزبەندی دەرئەنجامەكانەوە بۆ 
دەستنیشانكردنی ڕۆڵی هاوبەشەكان و گروپە 

 بە ئامانجكراوەكان
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 ساڵ ئافرەتی كوردستان لە سوودەرگرتن لە  01دوای 

 مافە مرۆییەكانی بەتوانادەبێت
 

 :دەرئەنجامی یەكەم
ژینگەیەكی یاسایی و تەشریعیی كە لەگەڵ بنەماكانی مافەكانی مرۆڤ و 

 .پەیماننامە نێودەوڵەتییەكاندا بگونجێت
 .0. 0دەرچە  دەرهاوێشتەكان

ڕێوشاوێنی پشتێێەەساتراو / ڕەشنووسی یاسااگەلێ 
باااۆ دبردنااای كەلێنەكاااانی ژیاكااااری دژ بەژناااان و 

ژن، بەمااافی ژنااانی  –بەدیهێنااانی یەكنااانی پیاااو 
 .كەمێنەكانیشەوە

 .2. 0دەرچە  
دەزگااا وكااومییە تایەەتمەناادەكان ئامااادەكراون لە 
پێناو ژێەەژێكردنای یاساا و بایارەكاانی تاایەە  بە 

 مافەكانی ژنان
  

 .3. 0دەرچە 
هاوپەیمانیەتی بنیاتنراو بۆ كۆكردنەوەی پشتیوانی 
/ لە پێنااااو پشتەەساااتن بە چوارچێاااوە یاسااااییەكان

 ڕێوشوێنە پێشنیاركراوەكان
بۆچوون  و پالندان لە لەساەر ئاساتی هەرێا  و لە  ڕۆڵی شەریكەكان

هەر كەرتێكااااااای پەیوەندیااااااادار و دراوپێااااااادان 
وژێەەژێكااااااااااااردن لەگەڵ بەدواداچااااااااااااوون و 
هەڵنااااەنگاندن بە گااااوێرەی پالناااای تااااایەە  بە 
ئەنجاااااامە چاوەڕوانكراوەكاااااان  لە مەیدانااااادا و 

 امانجكراوەكەكاریگەری لەسەر گروپە بە ئ
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ئەنجومەنی بااڵ بە هاوكاری و هەماهەنگی لە گەڵ  
كەرتە وزاریااااایە پەیوەندیااااادارەكان  وڕێك اااااراوە 

 هاوبەشەكان و بە تایەەتیش  وەزارەتی داد
گااااااااااااااااااااروپە 
 بەئامانجكراوەكان

 دادوەری و پارێزەران  و شارەزایان
پەرلەماااااان، ئەنجاااااومەنی وەزیاااااران، ڕێك اااااراوە 

ن بایاردەرەكاااااان لە ماااااافێەروەرە ناوكومییەكاااااا
 .دامەزراوە رۆشنەیریی و لەمیدیاكاندا

سااااااااااااااەرچاوەی 
 دراوپێدەر

، بەخشااەرە هاوبەشااە نێودەوڵەتییەكااان، وكااومە 
 ناوخۆییەكان
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 :دەرئەنجامی دووەم

سیاساااەتێكی فێركااااری چۆناااایەتی پشتێێەەساااتراو بە یەكناااانی ژاااۆری 
 .كۆمەاڵیەتی پشتێێەەسراو ژێەەژێەكا 

 .0. 2دەرچە  دەرهاوێشتەكان
ڕێوشاااوێنگەلێكی پێشااانیاركراو باااۆ پاكاااردنەوە و 
ڕەچاوكردنی پێوینتییەكانی كچان لە قوتاب انەكانی 
كچااان لە ناااوچە بێەەشااكراو و پەراوێزخراوەكااان و 

 بەتایەەتیش قەزا و ناویەكان و گوندەكان
 .2. 2دەرچە  

تواناكانی كادیرە فێركارەكان پشتیوانیكراوە لە پێناو 
ی ژاۆری كاۆمەاڵیەتی و مافەكاانی مارۆڤ تێكەڵكردن

 .لە بەرنامە و پرۆگرامەكانی خوێندندا
 .3. 2دەرچە  

بەرنامەی پەرەپێدراو بۆ ناوێكردنەوەی بەشاگەلێكی 
پنااێۆر لە خوێناادنی ژنااانە و ژااۆری كااۆمەاڵیەتی لە 

 زانكۆ وكومی و ئەهلییەكاندا
وێناكردن  و پالندان لە لەساەر ئاساتی هەرێا  و لە  ڕۆڵی شەریكەكان

هەر كەرتێكااااااای پەیوەندیااااااادار و دراوپێااااااادان 
وژێەەژێكردن لەگەڵ بەدواداچوون و هەڵنەنگاندن 
بە گااااوێرەی پالناااای تااااایەە  بە ئەنجااااامە وێاااانە 
بۆكێشاااراوەكان لە مەیدانااادا و كااااریگەری لەساااەر 
گروپە بە ئامانجكراوەكەئەنجومەنی بااڵ  هاوكاری و 

ەمااااااااااااااهەنگی لە گەڵ  كەرتە وزاریااااااااااااایە ه
پەیوەندیدارەكان  وڕێك اراوە هاوبەشاەكان دەكاا ، 
بەتاااااایەەتیش  وەزارەتااااای پەروەردە و وەزارەتااااای 
خوێناادنی بااااڵ و تااوێیینەوەی زاننااتی و وەزارەتاای 
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 دارایی و پالندان
گااااااااااااااااااااروپە 
 بەئامانجكراوەكان

 كچان و ژنان
 پەرلەمان و ئەنجومەنی وەزیران

 انكۆكانقوتاب انە و ز
 دەسەاڵتە ناوخۆییەكان

 كۆمەڵەكانی ژنان و ڕێك راوە مافێەروەرەكان
 ڕاگەیاندنەكان

 شارەزاكان
سااااااااااااااەرچاوەی 

 دراوپێدەر
 وكومە 

 هاوبەشە نێودەوڵەتییەكان
 ناوخۆییەكان بەخشەرە
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 :دەرئەنجامی سێیەم

سیاسەتێ  بۆ تەندروساتی وەچەخناتنەوە لە ڕێگاای هەماوو قۆنانەكاانی 
 كاراكراو لە هەرێمی كوردستاندا/ پشتێێەەستراوژیان 

 .0. 3دەرچە  دەرهاوێشتەكان
یەكەمینەكانی بەڵگەنامەی ستراتییییەتی نیشاتمانی 

-2100بااۆ تەندروسااتی وەچەخنااتنەوە بااۆ ساااڵی 
نوێكراو لەوانەش لە هەردوو تێاوانینی ژۆری  2102

 كۆمەاڵیەتی و مافەكانی مرۆڤەوە
 .2.  3دەرچە  

باااوونی خزمەتگوزارییەكاااانی تەندروساااتی فاااراوان 
وەچەخنتنەوە گونجێنراوە بۆ پێوەرەكاانی ڕێك اراوی 
تەندروسااااتی نێااااودەوڵەتی  پەرەپێاااادراو لە باااانكە 

 .تەندروستییەكانی  وەچەخنتنەوەدا
 .3. 3دەرچە  

بە توانااااایی پێشكەشااااكارانی  خزمەتكوزارییەكااااان 
پێكهااااتەی تەندروساااتی ( 4)بەدیەنااای كەمەوە لە 

 وەچەخنتنەوە، پشتیوانیكراوە
 .4. 3دەرچە  

هەڵمەتێكاااااای نیشااااااتمانی ژێەەژێكااااااراو  بااااااۆ 
هۆشیاركردنەوە و ڕۆشنەیركردنی ژناان و خێزانەكاان 
لەباااااارەی گرنگااااای خزمەتگاااااوزاری تەندروساااااتی 
وەچەخناااااتنەوە لە ڕێگاااااای كەنااااااڵە ڕۆشااااانەیری 
وڕاگەیاندنە بینراو و بینتراو و خوێندراوەكان و تۆڕە 

 .ەكانەوەكۆمەاڵیەتیی
بۆچوون  و پالندان لە لەسەر ئاستی هەرێا  لە هەر  ڕۆڵی شەریكەكان

كەرتێكاای پەیوەندیاادار و دراوپێاادان وژێەەژێكااردن 
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لەگەڵ بەدواداچااوون و هەڵنااەنگاندن بە گااوێرەی 
پالناای تااایەە  بە ئەنجااامە وێاانە بۆكێشااراوەكان لە 
مەیداناااااادا و كاااااااریگەری لەسااااااەر گااااااروپە بە 

 ئامانجكراوەكە
مەنی بااڵی كاروباری خانمان بە هەماهەنگی و ئەنجو

هاوكاااری لەگەڵ كەرتە وزاریاایە پەیوەندیاادارەكان و 
ڕێك اااراوە هاوبەشاااەكان دەكاااا ، واتاااا وەزارەتااای 
پەروەردە و وەزارەتاای خوێناادنی بااااڵ و تااوێیینەوەی 

 زاننتی و وەزارەتی دارایی و پالندانان
گااااااااااااااااااااروپە 
 بەئامانجكراوەكان

 گەنجان لە هەردوو ڕەگەزدا، ژنان و پیاوان
 پەرلەمان، ئەنجومەنی وەزیران

سینااتمی تەندروسااتی بە لااپ و پنااێۆڕییەكانییەوە، 
پێشكەشاااكارانی خزمەتگاااوزارییە تەندروساااتییەكان، 
شارەزایان، كۆمەڵەكانی ژنان و ڕێك راوە مافێەروەر و 

تەندروستی، ڕیك ناتنی خێازان، ئەیادز )پیشەییەكان 
).... 

سااااااااااااااەرچاوەی 
 دەردراوپێ

 هاوبەشە نێودەوڵەتییەكان، وكومە 
 بەخشەرە ناوخۆییەكان

 
 :دەرئەنجامی چوارەم

باۆ % 0221ڕێیەی ئامادەبوونی ژناان لە باازاڕی كااردا، بەرزباووەتەوە لە 
23% 

 .420دەرچە  دەرهاوێشتەكان
هەمواركردنەكااااااانی تەشااااااریعا  و یاساااااااكانی 
تایەەتەكان بە كار و خانەنشینی و وەچەخنتنەوە بۆ 
دابینكردنی بەشاداری زیااتری ژناان لە باازاڕی كااردا 

 (.سینتەمی كۆتا لە كەرتی گشتی)
 .2. 4دەرچە  
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تواناگەلێ  لە ژنان و دامەزراوەكاان و كۆمەڵەكاانی 
ژنااااان لە ڕووی تەكنیكیاااایەوە بەرپاااااكردووە، بااااۆ 
پاڵێشتیكردنی چوونەناوەوەی ژنان باۆ باازاڕی كاار و 

 .یاركراوەكانكەرتە تایەە  و گشتییەكان، پێشن
 .3. 4دەرچە  

تواناكااانی ئافرەتااانی گوندنشااین پەرەپێاادانی بااۆ 
بەتواناكردنیااان لە ڕووی ئااابووری و كااۆمەاڵیەتیەوە  

 لە سەر ئاستی تەكنیكی و دامەزراوەییدا
 .4. 4دەرچە  

هەڵمەتێكی ژێەەژێكراو و هاوپەیمانێتی بنیاتنراو لە 
پیشااەییەكان گەڵ ڕێك ااراو و كااۆمەڵە و دامەزراوە 

بكرێت لەپێناو هاندانی ئافرەتان لە بوونە ئەندام و 
 .بەشداریكردن لە بەرێوبردنیاندا

 .2. 4دەرچە  
زیاااادكردنی تواناكاااانی ئافرەتاااانی كوردساااتانی لە 
بااااااواری دابینكردناااااای هەد بااااااۆ تەواوكردناااااای 
خوێنااادنەكانی باااااڵ لە ڕێگاااای ساااوودوەرگرتن لە 

 سازیدابەرنامەكانی وكومە  لەبارەی توانا
وێناكردن  و پالندان لە لەسەر ئاساتی هەرێا  و لە  ڕۆڵی شەریكەكان

هەر كەرتێكااااااای پەیوەندیااااااادار و دراوپێااااااادان 
وژێەەژێكردن لەگەڵ بەدواداچوون و هەڵنەنگاندن 
بە گاااوێرەی پالنااای تاااایەە  بە ئەنجاااامە وێااانە 
چاوەڕوانكراوەكاااان و كااااریگەری لەساااەر گاااروپە بە 

 ئامانجكراوەكە
ااڵی كاروباری خانماان بە هەمااهەنگی ئەنجومەنی ب

و هاوكاری لەگەڵ كەرتە وزارییە پەیوەندیدارەكان و 
ڕێك ااراوە هاوبەشااەكان واتااا وەزارەتاای پەروەردە و 
وەزارەتاای خوێناادنی بااااڵ و تااوێیینەوەی زاننااتی و 
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 وەزارەتی دارایی و پالندانان
گااااااااااااااااااااروپە 
 بەئامانجكراوەكان

 ڕەگەزداگەنجان لە هەردوو ، ژنان وپیاوان
دامەزراوە پیشەیی و ، پەرلەمان، ئەنجومەنی وەزیران

كۆمەڵەكانی ، دامەزراوەكانی قەرزدان، ڕاهێنەرییەكان
ژناااااان و ڕێك اااااراوە ماااااافێەروەر و پیشاااااەیی و 

 شارەزایان(... سەندیكاكان
سااااااااااااااەرچاوەی 

 دراوپێدەر
 هاوبەشە نێودەوڵەتییەكان، وكومە 

 
 :دەرئەنجامی پێنجەم
نی ژنااان لە پێگەكااانی بایاااردان و لە دامەزراناادنی رێاایەی بەشااداریكرد

 .ئاشتیدا
 .0. 2دەرچە  دەرهاوێشتەكان

پاڵێشااات بە بایااااری ئەنجاااومەنی ئاساااایش ژماااارە 
، رێوشااااوێنگەلێكی یاسااااایی و تەشااااریعی و 0322

ئامادەباشیی كارگێای پێشنیاركراو بۆ بەرزكردنەوەی 
ژمااارەی ئافرەتااان لە پێگەكااانی دانااانی سیاسااە  و 
بایاڕدانااااااادا، بەڕێااااااایەیەە كە لە ئەنجاااااااومەنە 

كەمتاار % 41هەڵەیێردراوەكااان و لە وكومەتاادا لە 
ت، لە ویاااز  و رێك راوەكاااانی كاااۆمەڵگەی نەبێااا

 .  كەمتر نەبێت% 42مەدەنیشدا لە 
 .2. 2دەرچە  

توانا و لێهاتووییەكانی ژناان لە خودبەتوانااكردن و 
 پێشەواییكردندا بنیاتنراوە

 .3. 2دەرچە  
ئاسااتی هۆشاایاری كااۆمەلگە و ئافرەتااان لەبااارەی 
گرنگااای مافەكانیاااانەوە لە پاكاااردنەوەی پۆساااتە 



77 

 .ایەتییەكاندا، بەرزەسەركرد
وێناكردن  و پالندان لە لەسەر ئاساتی هەرێا  و لە  ڕۆڵی شەریكەكان

هەر كەرتێكااااااای پەیوەندیااااااادار و دراوپێااااااادان 
وژێەەژێكردن لەگەڵ بەدواداچوون و هەڵنەنگاندن 
بە گاااوێرەی پالنااای تاااایەە  بە ئەنجاااامە وێااانە 
بۆكێشاااراوەكان لە مەیدانااادا و كااااریگەری لەساااەر 

ئامانجكراوەكەئەنجومەنی باااڵی كاروبااری گروپە بە 
خانمااان بە هەماااهەنگی و هاوكاااری لەگەڵ كەرتە 
وزارییە پەیوەندیادارەكان و ڕێك اراوە هاوبەشاەكان 
واتا وەزارەتی پەروەردە و وەزارەتی خوێنادنی باااڵ و 
 توێیینەوەی زاننتی و وەزارەتی دارایی و پالندانان

گااااااااااااااااااااروپە 
 بەئامانجكراوەكان

 سییەكانپارتە سیا
 ڕێك راوە مافێەروەرییە ناوكومییەكان
 بایاردەرەكان لەسەر ئاستی ناوەند

 شارەزایان
سااااااااااااااەرچاوەی 

 دراوپێدەر
 هاوبەشە نێودەوڵەتییەكان، وكومە 
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 :دەرئەنجامی شەشەم

ئەو دامەزراوانەی كە تااایەەتن بە كاروباااری ئافرەتااان، پشااتیوانكراون بە 
دەدا  بە كاراییەكی كاریگەر  لەسەر  داها  و دەسەاڵتێ  كە یارمەتیان

 پرۆسەی گۆڕاندا، ئەركەكانی خۆی ژێەەژێەكا 
 .0. 6دەرچە  دەرهاوێشتەكان

جاومەنی باااڵی كاروبااری خانماان دەسااتەاڵ  و نئە
داهاااتی مااادی و مرۆیاای و شااەروییەتی گونجاااوی 

 هەیە
 .2. 6دەرچە  

ڕەشنووساااااای چوارچێااااااوە و ڕێوشااااااوێنگەلێكی 
باااااااااۆ تێكەڵكاااااااااردن و پێشااااااااانیاركراوەكان 

بەدامەزراوەییكردنی ژاۆری كاۆمەاڵیەتی لە پالنای 
 گەشەپێدان و بودژەی وەزارەتە ژیاوازەكاندا

 .3. 6دەرچە  
پرۆرگرامااای تێكەڵكاااردن و بە دامەزراوەییكردنااای 
ژۆری كۆمەاڵیەتی پەرەپێدراو بۆ بنیاتناانی تواناای 

 هەموو وەزارەتەكان
 .4. 6دەرچە  

پشتێێەناااتراو كە پشاااتیوانی پالنێكااای میااادیایی 
بنەماكانی یەكنانی و دبردنی ژیاكاری دژ بە ژنان 
و بنەمااای بەشااداریكردنی ژنااان لە ژیااانی گشااتیدا 

 .دەكا 
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وێناكردن  و پالندان لە لەسەر ئاستی هەرێ  و لە  ڕۆڵی شەریكەكان
هەر كەرتێكااااااای پەیوەندیااااااادار و دراوپێااااااادان 
وژێەەژێكاااااااااااردن لەگەڵ بەدواداچاااااااااااوون و 

نگاندن بە گاااوێرەی پالنااای تاااایەە  بە هەڵناااە
ئەنجاااامە وێااانە بۆكێشاااراوەكان لە مەیدانااادا و 

 كاریگەری لەسەر گروپە بە ئامانجكراوەكە
ئەنجومەنی بااڵی كاروباری خانمان بە هەماهەنگی 
و هاوكاری لەگەڵ كەرتە وزارییە پەیوەندیادارەكان 
و ڕێك راوە هاوبەشەكان واتا وەزارەتی پەروەردە و 

ی خوێناادنی بااااڵ و تااوێیینەوەی زاننااتی و وەزارەتاا
 وەزارەتی دارایی و پالندانان

گااااااااااااااااااااروپە 
 بەئامانجكراوەكان

ژناااان لە هەماااوو قۆنانەكاااانی ژیانیانااادا و لەهەر 
 شوێنێكدا بن

 پەرلەمان و كەرتە وزارییە پەیوەندیدارەكان
 پارتە سیاسییەكان

 ڕێك راوە مافێەروەرییە ناوكومییەكان
 ئاستی ناوەندبایاردەرەكان لەسەر 

 شارەزایان، دەزگا میدیایی و رۆشنەیرییەكان
سااااااااااااااەرچاوەی 

 دراوپێدەر
 بەخشااەرە، هاوبەشااە نێودەوڵەتییەكااان، وكااومە 

 وكومییەكان
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 مێیەس یچێهاوپ
 

 ۆب ەوەكانەنجامەئ یندەزبیر ەل
 و دواداچوونەب ەیوێچوارچ یشانكردنیستنەد

 نگاندنەسەڵه
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ساڵ لە هەموو   01ئافرەتانی هەرێمی كوردستان، دوای : غ ئەنجامەكان/ئاكامەكان
 .مرۆییەكانیان بە توانا و سوودمەند دەبنمافە 

هێڵی )ئاماژەكان 
 ( ) (بنەڕەتی

بەپێی ڕابەری جیاوازییەكانی ( كوردستان)باشبوونی ریزبەندی -
نێوان هەردوو ڕەگەز رێژەی قوتابخانە بەجێهشتن لەالیەن 

 .دابەزیوە% 01كچانەوە لە 
- 4102دابەزینی تێكڕای مردنی دایكان  لە ماوەی نێوان -

 %.01بە رێژەی  4142
ساڵ لە ( 1)دابەزینی تێكڕای مردنی منااڵنی خوار تەمەن -

 .بە ئەندازەی سێ یەك 4142-4102ماوەی نێوان 
لە % 3بۆ % 01دابەزینی تێكڕای هەژاری لە نێوان ژناندا لە -

 ماوەی كای ستراتیژییەتەكەدا
دابەزینی تێكڕای بێكاری لە نێوان ژناندا لە لە ماوەی كاتی -
وە بۆ % 3242لـــــــە  4142 – 4102تراتیژییەتەكەدا س
 .واتا بەئەندازەی سێ  یەك%  01

 یكانەرچاوەس
 ) ( ابوونینڵد

 كانییەتڵەوەودێن و یمێرەه ەرتۆراپ
 و یشتمانین( سەیب داتا) كانییەاریزان  یماەبن و كانەوێرووپ
 كانەرەكتێس

 و یمێرەه ەرتۆراپ
 كانییەتڵەوەودێن

  یماەبن و كانەوێرووپ
 داتا) كانییەاریزان
 و یشتمانین( سەیب
 كانەرەكتێس

 كردنیپشتڵپا ۆب ەییگەڵمۆك و یاسیس ێڕیكارگ ینكردنیداب-
 یكوردستان یتەئافر یتواناكرنەب و
 و یشتمانین ەتەاسیس و كانییەتڵەوەودێن ەئاراست-
 ژنان یكانۆییەمر ەماف ەب تەبیتا یكانییەمێرەه
 و دانێپەشەگ رەسەل وانكراوەڕچاو ینێرەئ یرەگیكار-
 دانێپەرەپ
 یكردنێجەبێج ۆب واوەت ۆییمر و ییدارا یداهات ینكردنیداب-

 ەكەتییەژیسترات یكانەشتێرهاوەد و كانەئاكام
 یاسیس یریقامگەس یخراپبوون-
 ەب مێرەه یئاست رەس ەل اتییوەولەئ ەیژەیپ ینۆڕیگ-
 4102 ەل ەیخۆبارود مەئ كەو/ یكەرەد و یكەناو یكارۆه

 .ەوەبوو كوردستان و راقێع یووەڕرووب
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 :مەكیە یئاكام
 یماكـــانەبن ەڵگەل ەك یعیشـــرەت و ییاســـای یكـــەیەنگیژ

 تێبگونج كانداییەتڵەوەودێن ەماننامەیپ و ۆڤمر یكانەماف
 كـــــــانەئاماژ
ــــــــــــیه)  ێڵ
 (یتەڕەبن

 و ژنـان ەب دژ یاكـاریج یبـوونەن یزامن كانەستراوەبێپشتپ اسای ەیژمار
ــانیە ــپ و ژن یكس ــتنێهەن) اوی ــان یش ــر ەب كرنیبازرگ ــای و ەوۆڤەم  یاس
 (راتیم و یژنەفر ،یتیەەاڵمۆك ەیمیب ،یشۆشفرەل یشتنێهەن
 ەل كوردستان یمێرەه یشتووانیدان یریرگەهاوس یستەبێگر ەل گرتنڕێ
 یژنەفر ەیاردید یشتنێهەن ناوێپ ەل مێرەه یدادگاكان ەیوەرەد
 دادگا ەیوەرەد ەل ەوەابوونیوج یریرگەهاوس ەل گرتنڕێ
 كانداییەرمەف ەژنامڕۆ ەل كانەوكراواڵب ییەاسای ەقەد ەیژمار

 یزگاكـــانێپار مـــووەه ەل یزانـــێخ یژیتونـــدوت ەب تەبیتـــا یكیەدادگـــا
 مداێرەه
 ژنان یكانۆییەمر ەماف ینگرانیەال یئاست ەیوەرزبوونەب
 انۆیـخ یكـانەماف یداوا نەئامـاد ەك ەیژنـان وەئ ەیژمار ەیوەرزبوونەب
 نەبك
 انۆیخ یكانەماف یداواكردن ۆب دادگادا مەردەبەل ژنان یناڵسكا

 یكانەرچاوەس
 ابوونینڵد

ـــامەگەڵب ـــتمانین ەن ـــانییەتڵەوەودێن و یش ـــا یك ـــاكانی ەب تەبیت  و اس
 كانییەرمەف ەژنامڕۆ ۆڤمر یكانەماف
 مانەرلەپ و تەحكوم یكانەرتۆاپڕ

 یوانەژنامڕۆ یوتار
 و ییترســــەم
 كانەمانیگر

 نـــدەهەب ەخنـــانڕە و ینـــیبێت وەئ كوردســـتان یتەحكـــوم و مـــانەرلەپ
ـــرنەردەو ـــراوڕێ نیەال ەل ەك گ ـــانییەتڵەوەودێن ەكخ ـــتەد و ك  یكانەس
 انیــووەڕووبڕ ،ەوۆڤەمــر یكــانەماف ەب تەبیتــا یكــانەكگرتوویە ەوەتەن
 ەوەتێكرەد

 چـاالك یژنـان یكانەكخراوڕێ و ینەدەم ەیگەڵمۆك یكانەكخراوڕێ یبوون
 مانەرلەپ رەسەخستن فشار ۆب

 اســــاكانی یشنووســــڕە ەك  ینــــاحكوم و یحكــــوم ینــــیەال یبــــوون
 یشـــتنێهەن و یكســـانیە ینـــانێهیدەب یزامنكردنـــ ۆبـــ شـــبكاتەشكێپ
 تانەئافر ۆب یاكاریج

 ەیوەرزكــردنەب ۆبــ ەوەگەڵمۆكــ یگروپــ نــدەچ نیەالەل زووەئــار یبــوون
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 هانیج یكانییەموكراتید و ووتووەشكێپ ەتڵەوەد یئاست ۆب كوردستان
 وەئ یشنووسـڕە یدانـان ەب مـانەرلەپ یتیەكاۆرەسـ یكردنـیازڕ یختەس
 .داەیجنداكەئ یاتیوەولەئ ەل نەكەد ژنان ەل یوانیپشت ەك ەیانیاسای
 یكســانیە یكانەپرســ ەب انیــواڕب مــانەرلەپ ەل نەه نــدامەئ كێنــدەه
 .ییەن اوانیپ و ژنان وانێن

 شیتەبیتـاەب و مـانەرلەپ یكـانەكوتل وانێـن ەل یاسیس یاوازیج یبوون
 ەل ەك ەوەنەكەتـدڕە ەژۆپر  ێندەه ەك ەیوانەئ تەاڵسەد و نیۆوسۆپۆئ
 .تێكرەشدەشكێپ ەوەتر ەیكەنیەال
 ەل ەك كـانێییەنو اسـای ۆب  كانییەنیئا ەندەناو ەل كێشەب یكردنەنڵقبو
 ۆیب انینیوانێڕت و یكردنێجەبێج یكخستنەپ و یەتانداەئافر یندەوەرژەب
 .انیكانەتەاڵسەد ەیوەمكردنەك ۆیه ەتێبەد ەك
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 . 0. 0 ەرچەد 
 ۆبـ  كانەسـراوەبێپشتپ ەنێوشـوڕێ/اساكانی یشنووسڕە
 ژنان ەب دژ یاكاریج یكانەنێلەك یشتنێهەن

 كانەئاماژ
 ێڵیه)
 (یتەڕەبن

 ەكراو ۆب انەیوەداچوونێپ ەك ەیانیاسای وەئ  •
 كراونەئاماد ەك ەیانیاسای وەئ یشنووسڕە  •
 ەوەتەكراون ئاگادار كانەشنووسڕە ەل ەك ەیزراوانەدام وەئ  •
 و یتێمانەیوپەه یندامانەئ)%  ەكەنامەگەڵب یوانیپشت ەیحیالئ  •

 ینێوشوڕێ/ ەاساكی ەیژۆپر ۆب ەنامەگەڵب (ەكەبوار یانیزاەشار
 ەوییەژیسترات و یكیكنەت یووڕ ەل كراوێپەڕباو
/ ەكردوو كانەشنووسڕە رەسەل انیواژوو ەك ەیمانانیەهاوپ وەئ •
 كانەاكراویشنێپ ەتەاڵسەد

 یكانەرچاوەس
 ابوونینڵد

 كانەاركراویشنێپ اسای یكان ەینامەگەڵب
 كانەوەبوونۆك یرتۆراپ

 و ییترسەم
 كانەمانیگر

 ەخۆبــــارود ێــــیپ ەب اســــاكانی یمــــواركردنەه ینجامــــدانەئ یانیشــــ
 كانییەتیەەاڵمۆك

 یعیشـرەت ەزراوەدام ۆبـ كانۆییەناوخ و یتڵەوەودێن ەكخراوڕێ یوانیپشت
 تانداەئافر یكردنیریپشتگ یاركردنیشنێپ ەل كانەكارێجەبێج و
 ەپارت ەل تانەئافر وانێن ەل  ەیەه شەهاوب یشووترێپ یكار یكێزمونەئ
 كانداەاواریج یەاسیس
 .ستیوێپ ییدارا یداهات و یكیكنەت ییزاەشار ینكردنیداب
ـــــتانەو ـــــه ەیوەس ـــــبەر یزێ ـــــدەه و نیش ـــــپ  ێن ـــــا یاوانی  دژ ینیئ
 ییەسالمیئ یتەعیرەش ەب دژ ەك ەیوەب كانەوەمواركردنەهەب

 و اوانیــپ وانێــن ەل  ێكــڕبێك یمــاەبن ەب اوانیــپ یكردنــیازڕ یختەســ
 .كانداییەاسیس ەپارت ناو ەل تانەئافر
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 . 4. 0 ەرچەد كانەئاكام
 ەل ەكراوەئاماد كانەندەتمەبیتا ییەحكوم ەزراوەدام
 تەبیتا  یكانەارڕیب و اساكانی یكردنێجەبێج ناوێپ
 ژنان یكانەماف ەب

 كانەئاماژ
 ێڵیه)
 (یتەڕەبن

 كانەهاتووێل ەزراوەدام یتێرۆج •
 كردنێجەبێج یكانەوێچوارچ و ەحیالئ •

 ووەڕنێخرەد ركردنەسەچار ۆب ەك ژنان یكانەماف ەب تەبیتا یكێلەپرسگ
 یكانەرچاوەس
 ابوونینڵد

 

 و ییترسەم
 كانەمانیگر

 ەل یزانـێخ یژیتونـدوت ەب تەبیتا یكیەدادگا ینانێكهێپ یتاەرەس -
 .زگاكانداێپار ەل  ێندەه

 رەسـەل ەك ژنـان یكانەبرسـ ەب تەبیتا یحكوم یكیەزگاەد یبوون -
ــاهەه ــن ینگەم ــندەوەیپ ەنیەال وانێ ــ كانەداری ــێجەبێج ۆب  یكردن
 .كاتەكارد اساكانی

ــــانەكخراوڕێ ەییئامــــاد - ــــەدەم ەیگەڵمۆكــــ یك  ەكخــــراوڕێ و ین
 كــانییەحكوم ەزراوەدام ەڵگەل ینگەمــاهەه ۆبــ كــانییەتڵەوەودێن
 اساكاندای یكردنێجەبێج ەل

 ۆبـــ ەانیاســـای مەئ یكردنـــێجەبێج یگرنگـــ ەل شـــتنەیگێت یالواز -
 یكارێجەبێج ینیەال كێندەه وەگەڵمۆك یدانێپەرەپ و دانێپەشەگ
 ەوەتدارەاڵسەد

 یكـــانەكانزمیم یالواز ۆیهـــ ەب اســـاكانی ەل كـــردنێڵف ییئاســـان -
 یســتەبێگر ەل گــرتنڕێ ۆبــ نیپشــكن و كردنیرێچــاود ەیســۆپر

ــان ەیوەرەد ەل یریرگەهاوســ ــێرەه یدادگاك ــتان یم  كەو  كوردس
 .یژنەفر ەل گرتنێر ۆب كێنگاوەه

 مەب انیــواڕب و ەییئامــاد ەك یرەدادو و ییاســای یكــادر یمــەك -
 تێبەه ەانییانكارۆڕگ

 یكردنـێجەبێج رەس ەل كاركردن ۆب واوەت ییدارا ەیرچاوەس یمەك -
 ەانیاسای مەئ
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 . 3. 0 ەرچەد كانەئاكام
 ەیوەكردنۆكـــ ۆبـــ اتنراویـــبن یكێلەگیمـــانەیهاوپ
ــــاوێپ ەل یوانیپشــــت  ەوێــــچوارچ ەب ســــتنەپشتب ن

 اركراویشنێپ ینێوشوڕێ/ كانییەاسای
 كانەئاماژ
 ێڵیه)
 (یتەڕەبن

 ەتەهاتوون ەك ەیكخراوانڕێ و ەیژمار و كانەاتنراویبن ییەمانەیهاوپ# 
 .ەوەكیەتتێمانەیهاوپ ناو
 /ەكەمانەیهاوپ یندامانەئ  یستیل
 ەكەتەمەڵهیكانەئامانج ەب ستنەپشتب و ۆییخۆنا یوەیڕەپ ەینامەگەڵب
 ەكەكار یپالن ەینامەگەڵب
 ەیگەڵمۆك یكانەكخراوڕێ و تەحكوم وانێن ینكەماهەه ەیژنیل
 ەماننامەیپ اساوی ێیپەب ەگەڵمۆك ەیوەاركردنیشۆه ۆب  ینەدەم
 تانەئافر یكانەماف ەب تەبیتا یكانییەتڵوەودێن

 تانەئافر یكانییەاسای ەماف ەب ەگەڵمۆك ەیوەاركردنیشۆه ۆب كار یپالن
 یكانەرچاوەس
 ابوونینڵد

 كانەبوونۆك یرتۆاپڕ
 كانییەوانەژنامڕۆ ەوتار

 و ییترسەم
 كانەمانیگر

 ەكخـــراوڕێ و كـــانیەحكوم زگـــاەد ەل كردنینگەمـــاهەه ییزاەشـــار
 كانییەناحكوم
 ەل توانـــا ینكردنـــیداب و انـــدنەیاگڕ یزگـــاەد كێـــلەگ یبـــوون

 .كانداییەتیەەاڵمۆك ەپرس  ینانێكارهەب
 ژنان یكاروبار ەب تەبیتا یحكوم یكیەزگاەد یبوون
 و ینــەدەم ەیگەڵمۆكــ یكــانەكخراوڕێ ییریپشــتگ ینانێســتهەدەب

 .ەكید یكانەرتەك و كانییەاسیس ەپارت
 واوەت یكەیەبودج یكردنەرخاننەت
 ینـەدەم ەیگەڵمۆكـ ەیوەكردنیاریشۆه یكانەرنامەب ەیوەبوونڕچ
 اتریز یكەیەوێش ەب كانەشار یرەنتەس ەل
 نــاو ەچــوون ۆبــ یاســیس یپــارت و كخــراوڕێ  ێنــدەه ەیوەتكــردنڕە

 ەوەكانیەتێمانەیهاوپ
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 :مەدوو یئاكام
ــــیس ــــارێف یكێتەاس ــــاۆچ یرك ــــتراوەبێپشتپ یتیەن  ەك س
 بكاتێجەبێج  ستراوەبێپشتپ یتیەەاڵمۆك یرۆج یكسانیە
 كانەئاماژ
 ێڵیه)
 (یتەڕەبن

 پشت و تێبەه ەیانینەدەم یكەیەبناغ ەب یركارێف یكێتەاسیس یبوون
 .ێستەبب ۆڤمر یكانەماف و یموكراسید یماكانەبن ەب
ـــیردەروەپ و یكـــارێف یكـــێلەگرامگۆپر  یكســـانیە یچـــاوكردنڕە ەب ەی
 .ندنداێخو یكانەناغۆق مووەه ەل یتیەەاڵمۆك
 و زاەق ەل كانیێەنو ەیقوتابخان •
 كانەنیگوندنش ەناوچ و  یەناح
 ەندبوونەسوودم ندنێخو ەینحیم ەل ەیكچان وەئ •
  یكردنەئاراســـت ەل وانكراویپشــت ەیانییــنێرەئ یاكــاریج یلەنگێوشــوڕێ
 یاڵبا یندنێخو ەب ەیوەكردنیندەوەیپ ۆب كچان ەییشیپ و ییرەرمانبەف
 %.21 ەیژڕێ ەب( یكیكنەت و یزانست)
 یزانست و یكیكنەت یكانۆڕییەپسپ ەل ییداخواز یادبوونیز
ـــز ـــر یادبوونی ـــان ەیژێ ـــ ەیقوتابخ ـــانەناغۆق ەل ەڵكێت ـــدنێخو یك  ین

 دایندەدواناو
 .رچاوەب یكەیەژێرەب كچان و ژنان ییوارەندێخوەن یاڕكێت ینیزەداب

 یكانەرچاوەس
 ابوونینڵد

 ەردەروەپ یتەزارەو یكانەحیالئ
 كانییەشتمانێن و یمێرەه و یتڵەوەودێن ەرتۆاپڕ و ئامار
 كانییەرتەك و ییشتمانێن یسەب ەدات و ەوانێپ

 و ییترسەم
 كانەمانیگر

 تـا ەوەتێبكـر موارەه تێكرەد ەك  ێملەرۆز یندنێخو یاسای یبوون
 كردنەنینـدەوەیپ ەیاردید ینیزەداب. ەوەتێبگر شەیئاماد یناغۆق
 .كوردستاندا ەیگەڵمۆك ەل ندنێخو ەل نانێوازه و

 و نـدنێخو یرتـەك ەب كوردسـتان یمـێرەه یتەحكـوم یدانیگرنگ
 ەل كێنــــدەه ەل ەوەمــــواركردنەه  و كــــردنینەبەت و ەردەروەپ
 .ابردووداڕ یناڵسا ەل ندنێخو یكانەگرمۆپر
 ینـدنێخو ەل كچـان یگرتنۆخـەل ۆب واوەت ەیقوتابخان ینكردنیداب
 .دایندەناو
  ێنو ەیقوتابخان یدروستكردن ۆب واوەت ییدارا یداهات ینكردنیداب
ــ ،ۆهــاتوچ یكــانەئامراز) ەكیــد یكــانەداهات ینكردنــیداب و  ەیمیب
 ...(ندن،ێخو
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 ڵیمنـدا و ژنان یكانەماف ەل كاریكۆداك ەیستەد و كخراوڕێ یبوون
 .مێرەه ەل كچ
 .ەبووەن دانێپیگرنگ یگاێج ەقوتابخان ەل كچان یرچوونەد

 .كچان  یندنێخو یواكردنەت یگرنگ ۆب زانێخ یاریشۆه یالواز
 .ندنێخو ۆب انیزووەئار  یپاندنەس  ۆب كچان یتوانا یالواز
 .ختەشوێپ یریرگەهاوس ەیاردید ەیوەوبوناڵب
 انێـپ ندبوونەوپاب  كانێیەنو ەتەاسیس ۆب چوونەرویپەب یختەس
 .ەوەردەروەپ و ندنێخو یكانەزراوەدام نیەال ەل

 ەوەانیستاۆمام و كانەقوتابخان ەیداریئ نیەالەل كردنەن یهاوكار
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 .0. 4 ەرچەد كانەئاكام
 ەیوەكــــردنڕپ ۆبـــ اركراویشـــنێپ یكێلەنگێوشـــوڕێ
 یكانییەسـتیوێپ یرچـاوگرتنەبەل و كانییەموكورتەك

 شـكراوەبێب ەنـاوچ ەل كچان یكانەقوتابخان ەل كچان
 و یەنـاح و زاەق ەل شیتەبیتـاەب  كانەزخراوێراوەپ و

 .كانداەگوند
 كانەئاماژ
 ێڵیه)
 (یتەڕەبن

 دا،یندەدواناو و ییتاەرەس یناغۆق ەل ەقوتابخان ەل كچان ینانێوازه
 .ەوەتۆمبەك
  ۆب  كچاندا مەردەبەل كانییەگرێر یالبردن ۆب كانەاریشنێپ ەیحیالئ

 .ەقوتابخان ەچوون
 یكیپراكت ییەستیوێپ یچاوكردنڕە ۆب كار یبالن و ەوەنۆڵیكێل ەینامەگەڵب
 زاەق ۆب شیتەبیتاەب و پالندانان ەل یتیەەاڵمۆك یرۆج یكانییەژیسترات و
 .كانەنیەگوندنش ەناوچ و یەناح و
 .كچان ۆب ندنێخو ەیمیب یرخانكردنەت ۆب نێوشوڕێ/  یاسای ەژۆپر

 یكانەرچاوەس
 ابوونینڵد

 یكانەكارۆه و ەژمار ەیبارەل نگاندنەسەڵه ەیوەنۆڵیكێل ەینامەگەڵب
 .دایندەدواناو و ییتاەرەس یناغۆق ەل ەقوتابخان ەل كچان یرچوونەد
 .كانەاریشنێپ ەینامەگەڵب
 .كانەستەبەم ۆب كانەوانێپ

 و ییترسەم
 كانەمانیگر

 یشــــانكردنیستنەد یتوانــــا ەك رپــــر ەب ەیزراوەدام ێلــــەگ یبــــوون
 .ورد یكەیەوێش ەب تێبەه یكچان یكانییەستیوێپ
 .ێنو ەیقوتابخان یدروستكردن ۆب واوەت ییدارا یداهات ینكردنیداب

ــار ــانییەتیەراەبەوەڕێب یكردنەنیهاوك ــانەقوتابخان یك ــدانەئ ەل ك  ینجام
 شێپـــ یكانەســـتەربەب  یشـــانكردنیستنەد ۆبـــ یدانەیـــم ەیوەنیژێتـــو
 .ەقوتابخان ۆب كچان ەیوەانەڕگ

 ەل سـتاكانۆمام و كـانەقوتابخان یكـانییەتیەراەبەوەڕێب یكردنەنیهاوكار
 .ەنانێوشوڕێ مەئ یكاراكردن
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 . 4. 4 ەرچەد كانەئاكام
 یكردنــەڵكێت نــاوێپ ەل كــانەرەركێف ەریكــاد یتواناكــان

 و ەرنـامەب ناوەل  ۆڤمر یكانەماف و یتیەەاڵمۆك یرۆج
 .ندنێخو یكانەگرامۆپر

 كانەئاماژ
 ێڵیه)
 (یتەڕەبن

 و ندنێخو یبوار ەل رانۆپسپ/ انیزاەشار ەژنیل یندامانەئ ەیحیالئ
 .یتیەەاڵمۆك یرۆج و ەردەروەپ

 .ەوەداچوونێپ یكانەگرامۆپر ەیژمار
 .كانەاركراویشنێپ ەگرامۆپر ەیوەمواركردنەه ەیحیالئ
 ،یوانیپشت ینانێستهەدەب ۆب شتكردنێبانگه یكانییەچاالك ەیژمار
 گونجاو یكەیەنگیژ یرپاكردنەب ۆب اندنەیاگڕ یكانەتەمەڵه و ەنگرۆك
 .كانییەانكارۆڕگ یوانیپشت ۆب
 ینەدەم ەیردەروەپ و ۆڤمر یكانەماف یكانەگرامۆپر  یكانەنامەگەڵب
 ردووەه وانێنەل كردنەن یاوازیج مواركراوەه یشتمانین ەیردەروەپ و
 .رەرانبەب یكردنڵقبو و زەگڕە
 (ەخشت و كەڕۆناو) نانێاهڕ ەیرنامەب

 .ندنێخو ەیسۆپر یكانەریكاد ۆب نانێاهڕ یكانەخول ەیژمار
 یتیەەاڵمۆك یرۆج یمكەچ رەسەل كانەكراوەئاماد ەنراوێراه ەریكاد# 
 یكانییەهاتووێل  و ۆییمر ەماف ەب ەمكەچ مەئ یكردن وەاڵكێت و

 .تانەئافر
 یكانەرچاوەس
 ابوونینڵد

 .ندنێخو یكانەگرامۆپر
 .ركردنێف یكانەریكاد یكانییەستیوێپ ینگاندنەسەڵه
 .كردنیندەندبەزبڕی یدوا یكردنەڵكێت یكانییەهاتووێل ینگاندنەسەڵه
 ەل كەیەنموون كەو ختەپاشو و ختەشوێپ ینگاندنەسەڵه

 (.انیقوتاب و یتیەراەبەوەڕیب ،یكارێف یزانێخ) كانەقوتابخان
 و ییترسەم
 كانەمانیگر

 و خانمــان یكاروبــار یاڵبــا ینەنجــومەئ وانێــن ەل ینگەمــاهەه یبــوون
 كـانۆییەناخ و یتڵەوەودێـن ەكخراوڕێ ەل كەیەژمار و ەدەروەپ یتەزارەو
 .كانداەمواركردنەه ینجامدانەئ ەل كاركردن ۆب

 ێیدووتـو ەل ینـەدەم ەیردەروەپ و ۆڤمـر یكـانەماف یگرامۆپر یبوون
 .مداێرەه ەل ندنێخو یكانەگرامۆپر
ـــا ەقوتانخـــان ەل كـــانییەنێرەئ ەنجـــامەئ  ەك كـــانەییەنموون و یتەبیت
 یهـان  كـانییەتڵەوەودێن ەرەوێـپ ەیرێگوەب  ەیەه انییتێنۆچ یندنێخو
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 . نەدەد كانداەگرامۆپر ەل مواركردنەه و انۆڕگ
ــ ــدانەاڵو یختەس ــ ەوەم ــانەرنامەب ۆب ــدبوونەپاب و یتواناســاز یك  ەب ن
 .ۆڤمر یكانەماف و یتیەەاڵمۆك یرۆج یكردنەڵكێت

 سـتاكانۆمام و كانەقوتابخان یتیەراەبەوەڕێب نیەال ەل یهاوكار یالواز
 و كـانییەاریزان یكردنەڵكێت و نانێاهڕ یكانەرنامەب ەل كردنیهاوكار ەل

 .اندایكانەكردنەراوەپ و كردنێف ەل كانییەزاەشار
 .كانداییەركارێف ەریكاد مووەه ینانێاهڕ ەل ییتواناێب
 .دایتیەەاڵمۆك یرۆج یبوار ەل نانێاهڕ ەب ۆڕپسپ یریكاد یمەك
 یدانـان ۆبـ داۆنـاوخ ەل ۆڕپسـپ یهـاتووێل و زمـوونەئەب یریكاد یمەك
 .ندنێخو یكانەگرامۆپر
 .ستیوێپ ییدارا ەیرچاوەس یمەك 

  
 

  



999 

 .3. 4 ەرچەد كانەئاكام
 ەب تەبیتا یكانەشەب ەل  ێنو و وتووەشكێپ یگرامۆپر
 و یحكوم ۆزانك ەل یتیەەاڵمۆك یرۆج و ژنان یندنێخو
 .كانداییەهلەئ

 كانەئاماژ
 ێڵیه)
 (یتەڕەبن

 ەیزراوانەدام وەئ و اڵبا یندێخو یتەزارەو ەل ەژنیل یندامانەئ ەیحیالئ
 .نەكەدیرشتەرپەس و نەكەكارد داەبوار مەل ەك
 وەب تەبیتا یوشڕە ەیوەكردنیش و شانكردنیستنەد ەینامەگەڵب
 .كانەییەزراوەدام و یكیكنەت ییەستیوێپ و ستنەردەب ەك ەیندنانێخو
 .كانەخشەسوودب ەوان و ەكەناوچ یكانەوتووەركەس ەزموونەئ یستیل
 ەیندنگێخو ەل كانۆڕییەپسپ ەشەب ۆب ەیینمون ەیژۆپر ەینامەكەڵب

 .یتیەەاڵمۆك یرۆج و ژنان
 ۆب ۆزانك ەل ەیوەكردنیتاق و ۆڕپسپ یشەب یكردنەڵكێت ۆب كار یكێپالن
 .ڵسا 3 ەماو
 .داەبوار مەل كاندا،ۆزانك ەل كانەكراوەئاماد ەژێبەوان ەریكاد
 یواوكردنەت ەل یتواناساز ەیرنامەب ەل شدارنەب ەك ەیانییقوتاب وەئ# 
 .كانداییەزانست ۆزانك ەل یتیەەاڵمۆك یرۆج یبوار ەل انەیكەندنێخو

 یكانەرچاوەس
 ابوونینڵد

 یرۆج و ژنان ەب تەبیتا یكانەوەنیژێتو ەیبارەل ییتاەرەس ەیوەندنێخو
 .كانەداریندەوەیپ ۆزانك و یتیەەاڵمۆك
 .وتووەركەس ەیوان و زموونەئ ینانێرهەد

 و ییترسەم
 كانەمانیگر

 یكانەپرســ ەب یگشــت ەب هــانیج و كوردســتان یمــێرەه ەل دانیــگرنگ
 و ۆڤمــر یكــانەماف ەب انیینــدەوەیپ رەبەل یتیەەاڵمۆكــ یرۆجــ و ژنــان
 یتیەاۆڤـمر ەزانست ەل انیربوونەنتەس و دانێپەرەپ رەس ەل انییرەگیكار
 ...تردا یوانەئ و یتیەەاڵمۆك و( كانییەجۆلۆپۆنترەئ)
 .كانداۆزانك ەل مەك یكەیەژمار ەل ەبوار مەل ساكار یكێلەزموونگەئ

ـــــب یكردنەنیهاوكـــــار  ەل ســـــتاكانۆمام و كـــــانۆزانك یتیەراەبەوەڕێ
 .كانەاركراویشنێپ ییەچاكساز ەل كردنیشدارەب
 .ستیوێپ یكیكنەت و ۆییمر و ییدارا ەیرچاوەس یمەك
 ەك ەیشـانەب وەئ ەیوەكـردن رەسـەل كـانییەهلەئ ۆزانكـ یزكردنیركەت

 .تێخوازەید كار ڕیبازا
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 . 2. 4 ەرچەد كانەئاكام
ــت ــۆه یئاس ــت یاڕ  یاریش ــندكراوەپ یگش ــارەل  س  ەیب
 یدیـد ەل نـدنێخو یبوونییاۆڕخەب و ێملەرۆز یندنێخو
 .ەوییەرەروەمافپ و ییاسای

 كانەئاماژ
 ێڵیه)
 (یتەڕەبن

 ەل نـدنێخو یبـوونییاۆڕخەب و ێـیملەرۆز  یندنێخو یتەباب یووەڕخستن
 .ەوەاندنەیراگ نیەالەل ،ەوییەرەروەمافپ و ییاسای یدگاید ەل

 ەسـتەد نـاو ەل ەوەاركردنیشـۆه یكانییەچاالك ەل كانەئامانجكراوەب% 
 .كانداەداریندەوەیپ

 ەك ەوەشــەردەروەپ یرتــەك ەب مێــرەه ەل تەاڵســەد یرانەنێنــو ەیژمــار
 .داەكەتەمەڵه ەل هاوكاربوون

 .كچان یندنێخو ییگرنگ ەب درككردن یئاست
 یكانەرچاوەس
 ابوونینڵد

 یفراوان یرەماوەج یاریزان ەیبارەل ییتاەرەس یكێلەگەوەنۆڵیكێل
 .ندنێخو یبوونییراۆخ و ێیملەرۆز و ندنێخو یماف ەب تەبیتا
 .داییاریشۆه ەل یانكارۆڕگ یئاست یكردنەوانێپ ۆب ییتاۆك ەیوەندنێخو

 و ییترسەم
 كانەمانیگر

 یبـوونییاۆڕخ یگرنگـ ەب انیـكانەزانێخ و كـانەكچ ییەقوتـاب یدرككردن
 .ۆیب انیداواكردن یتوانا و ندنێخو
 و وڕەتونـد ینـیەال  ێنـدەه نیەال ەل ەكێیەنـو ەتەاسـیس یكردنەنڵقبو
 .داەلگەمۆك ەل باو یتیەەاڵمۆك ەڕیروباویب و وتووەدواك
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 :مێیەس یئاكام كانەئاكام
 مـووەه ەل ەوەخسـتنەچەو یندروسـتەت ۆبـ كێتەاسیس
 یمــێرەه ەل كــاراكراو/  كراوێرپەبــاو انیــژ یكــانەناغۆق

 كوردستان
 كانەئاماژ
 ێڵیه)
 (یتەڕەبن

 یندروسـتەت و ڵمنـدا و كیـدا یندروستەت ۆب یشتمانین یتییەژیسترات
ــۆپر ەب پشــت ،ەوەخســتنەچەو ــار یگرام ــا یژیســترات یك -4100 ڵیس

 .ەستراوەب 4101
 -شــكیپز) زاەشــار یســانەك یرێچــاود رێــژ ەل كبــووانیدا ەل یادبوونیــز
 (.مامان -رستارەپ
ــز ــ یادكردنی ــاەب و یندروســتەت ەل تەحكــوم یرجــەخ ەیژڕێ  شیتەبیت
 .ەوەخستنەچەو یندروستەت ەرنامەب
% 01 ۆبـ% 11 ەل زانێـخ یكخستنڕێ یكانەزەئامر ینانێكارهەب ەیژڕێ
% 240 ەل یحكـوم یندروسـتەت ەیبـنك ەل نانێسـتهەدەب ەیرچاوەس و
 %.41 ۆب

 یكانەرچاوەس
 ابوونینڵد

 .یندروستەت یتەزارەو یكانەحیالئ
 .كانییەشتمانین و یمێرەه و یتڵەوەودێن ەئامار
 كانەستەبەم ۆب كانەوانێپ

 و ییترسەم
 كانەمانیگر

ــــامەگەڵب  و یشــــتمانین یانیزاەشــــار نیەال ەل ەكەتییەژیســــترات ەین
 یوێـووپڕ یكـانەنجامەئ یمـاەبن رەسـ ەل ەدراوێـپەیرەپ ەوییەتڵەوەودێن
 تـانەئافر یكـانییەدخواز مووەه ۆب ەسوودەب شیكەیادڕتا ەك یدانەیم
 .كانییەتڵەوەودێن ەكخراوڕێ یوانیپشت ەب

 .خانمان یكاروبار یاڵبا ینەنجومەئ یبوونەئاماد
 .نەدەد ەپرسان مەب یگرنگ ەك ینەدەم ەڵیمۆك یكانەكخراوڕێ
 یكردنــــێجەبێج ۆبــــ واوەت ۆیــــیمر و یمــــاد یداهــــات ینكردنــــیداب

 .ەكەتییەژیسترات
ـــوونەب ـــ ەیوەرزب ـــ یرجـــەخ ەیژڕێ ـــەك ۆب ـــ ەل یندروســـتەت یرت  ۆیك
 ۆبـ% 1400 ۆبـ 4110 ڵیسـا ۆب%  24.0 ەل تەحكوم یكانییەرجەخ

ــا ــتاێه مەاڵب ،4104 ڵیس ــانەرخانكراوەت ش ــ ەب ك ــیژڕێ یكەیەوێش  ەی
ـــ  ەب ـــراوڕێ یكانەاریشـــنێپ ەڵگەل راوردەب ەب یەن  یندروســـتەت یكخ
 ەكینـز كانەندووەسەشەگ ەتاڵو ەك كاتەد ەوەئ ۆب ەئاماژ ەك یهانیج
 یندروســتەت یرێچــاود یبــوار ەل كێــتاك رەه ۆبــ یكــیمرەئ یالرۆد 32
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 .نەكەرجدەخ
   ێنــــدەه نیەال ەل ەكەتییەژیســــترات یكــــانییەچاالك یكردنەنــــانەبەت
 .ەوییەرتەك یتەزارەو

 .تر یاتیوەولەئ و یگرنگ یبوون
 داڵیـدرایف ەیبـودج ەل كـانییەدارا ەرخـانكراوەت  ەیناڵسا یكردنەادنیز
 .ەكەپالن یكردنێجەبێج ۆب

 

 .0. 3 ەرچەد كانەئاكام
 ەوەخستنەچەو یندروستەت ۆب یشتمانین یتییەژیسترات

 .ەوەتەكراوەتاز ەوەوماف یتیەەاڵمۆك یرۆج یدید ەل
 كانەئاماژ
 ێڵیه)
 (یتەڕەبن

ــڕە ــترات یشنووس ــت ەكەتییەژیس ــامەب یپش ــار یكەیەرن ــپەرەپ یك  دراوێ
 .ەستووەب

 .كانیەتگوزارەخزم ۆب كار یپالن
 یكانەرچاوەس
 ابوونینڵد

 یندروستەت یتەزارەو و مێرەه یتەحكوم یكانەحیالئ

 و ییترسەم
 كانەمانیگر

 یكـانەماف و ۆڤمـر یكانەماف یماەبن رەس ەل ەكەتییەژیسترات یستانەو
ــــافر ــــدا و تەئ ــــتمانین ەنــــامەگەڵب ەل كەو ڵمن  ەماننــــامەیپ و یش

 .ەهاتوو كانداییەتڵەوەودێن
 .ینەدەم ەیگەڵمۆك یكانەكخراوڕێ یبوونەئاماد
 .ەكەتییەژیسترات یكردنەنانەبەت

 و كــانۆییەمر توانــا ەل یموكــورتەك ۆیهــ ەب كــردنێجەبێج یختەســ
 .ەوەڵەه ەڕیروباویب  ێندەه
 نگاندنەسـەڵه ینجامـدانەئ یزامن ەك كانۆییەمر توانا یكردنەن نیداب
 .تێب
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 .4. 3 ەرچەد كانەئاكام
 كـــــــانییەتگوزارەخزم یشـــــــكارەشكێپ یتواناكـــــــان

 یندروســــتەت یكــــانەكهاتێپ ەل( 2) ەب ەســــتووەپشتب
 (ەوەمەك ینیەالەب) ەوەخستنەچەو

 كانەئاماژ
 ێڵیه)
 (یتەڕەبن

ـــانەتەباب ـــانێاهڕ یك ـــانەگەڵب و ن ـــت و ك ـــۆپر ەل انیكردنەئاراس  ەیس
 .كردنەڵكێت

 .ەوەكانەرنامەب ناو ەتەچوون ەك ەیانییندروستەت ەبنك وەئ ەیژمار
ــار ــادر ەیژم ــانەنراوێراه ییەندورســتەت ەك ــو ەب ك  یشــكردنەداب ەیرێگ

 كـانەدوور و كیـنز ییەندروسـتەت ەبـنك ەیربۆز ەك كێـرۆجەب یجوگراف
 .ەوەتێبگر
 ەك ەینانێشــو وەل كــانەنراوێاهڕ یكــاركردن ینــدبوونەپاب ەینــامەگەڵب
 .ەكراو  ێپ انینانێاهڕ

  ابوونینڵد یكانەرچاوەس
 و ییترسەم
 كانەمانیگر

 یكردنــێجەبێج ۆبــ ســتیوێپ یكــانۆییەمر و یــیدارا ەداهــات ینبــوونیداب
 .یتواناساز یكانەگرامۆپر

 یكـــــانەمانگەیپ و یشـــــكیپز یكـــــانەژّ  یلۆكـــــ ەل رۆز یكەیەژمـــــار
 .كوردستاندا یمێرەه ەل ییندروستەت
ــــەب ــــانێاهڕ یكانەش ــــارێف و ن ــــبن ەل وامەردەب یرك ــــانگەف یاتی  ەرم
 .كانداییەندروستەت

 .یتواناساز یكانەرنامەب ەڵگەل یندروستەت یكادر یككردنێكارل
 ەل ســـتیوێپ یكەیەژمـــار ینـــانێاهڕ ۆبـــ ســـتیوێپ یتوانـــا یبـــوونەن
 .كانداەدوور ەناوچ ەل تەبیتاەب كانییەتگوزارەخزم یرانەشكەشكێپ
  ێندەه نیەال ەل نانێاهڕ یكانەخول ەل كردنیشدارەب ۆب ەوەدانەمنەاڵو

 ینجـامەئ ەل ییزاەشار انی ێڕیكارگ یانوویب ەب ەوییەندروستەت یریكاد
 .ەوەرۆز یتەخزم
ــــا یكردنەكشــــەپاش ــــێجەبێج یتوان  ییەتگــــوزارەخزم یركــــەئ یكردن
ــدانەكارم نیەال ەل كانییەندروســتەت ــارود ەچــونك ەوەن  ەییشــیپ یخۆب

 و كانەشـار یرەوروبەد ەل كـاركردن ۆب ژنان ۆب تەبیتاەب ،یەن  رەهاند
 .كانەستەد دوور و نیگوندنش ەناوچ
 یشـەب شیتەبیتـا ەب یشـگیپز و یندروسـتەت یالكـاتیم ەل یمكورتەك

 .كانەستەد دوور و نیگوندنش ەناوچ و كانەشار یرەوروبەد ەل ژنان
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 .3. 3 ەرچەد كانەئاكام
 یندروســـــتەت یكـــــانییەتگوزارەخزم ەب كردنڵوومـــــاڕ
 یكانەرەوێپ ەڵگەل ەكڕێهاو ەك گونجاو ەیوەخستنەچەو
 یكــــانەبنك ەل ەك ،یهــــانیج یندروســــتەت یكخــــراوڕێ
 .ەفراوانكراو داەوەخستنەچەو یندروستەت

 كانەئاماژ
 ێڵیه)
 (یتەڕەبن

 ەل یتواناســــــاز ەل ندبوونەســــــوودم ەك ەیكــــــانەبن وەئ ەیژمــــــار
 .ەوەخستنەچەو یندروستەت یكانییەتگوزارەخزم
ـــ ەك ەیبنكـــان وەئ ەیژمـــار  یندروســـتەت یكـــانیەتگوزارەخزم و ەحیالئ

 .ەكردووەڵكێت ەیوەخستنەچەو
 یتگــــوزارەخزم ەك ییتاەرەســــ یندروســــتەت یرێچــــاود یكــــانەبنك# 
 ادیـز رچـاوەب یكـەیەژڕێ ەب كات،ەشـدەشكێپ ەوەخستنەچەو یندروستەت
 .كاتەد
 یرێچــــاود بوونڵمنــــدا شێپــــ ەك ەیانــــانیگ دوو ەژن وەئ یادبوونیــــز
 %.01-11 ەیژێرەب گرنەردەو یندروستەت

ــاڕ%  ــانییەتگوزارەخزم ەب كردنڵووم ــتنڕێ یك ــخ یكخس ــ ەب زانێ  ەیژڕێ
 .4101 ڵیسا یهاتن ەب% 01
  ێســ ۆبــ ەادبوویــز مــكەم ەینجەرپێشــ ەیوەنیــزۆد ۆبــ كانەنیپشــكن# 
 .ەندەوەئ

 یكانەرچاوەس
 ابوونینڵد

 

 و ییترسەم
 كانەمانیگر

 یوانیپشـــــت ەڵگەل كـــــانییەمادد و یكـــــیكنەت توانـــــا ینكردنـــــیداب
 ەوەتەن یسـندوق) ەب ندەتمەبیتا یكانەكگرتوویە ەوەتەن یكانەكخراوڕێ
 ۆبـ كـانەكگرتوویە ەوەتەن ەیكخـراوڕێ شـتووان،یدان ۆبـ كانەكگرتوویە
 ەیسـتەد یوانیپشـت یربارەسـ( یهانیج یندروستەت یكخراوڕێ و ناڵمندا
 .ژنان ۆب كانەكگرتوویە ەوەتەن

 .مەكیە ڵیسا نجێپ ۆب ەكەتییەژیسترات یكار یپالن یبوون
 ییەندروســـتەت ەبـــنك كان،ەشـــخانۆخەن) كـــانەزراوەدام ەل یموكـــورتەك

 و یگشـــــــت ەب یتگـــــــوزارەخزم ەك( كـــــــانییەكەالو و یكەرەســـــــ
ــــــانیەتگوزارەخزم ــــــتەت یك ــــــتنەچەو یندروس ــــــا ەب ەوەخس  تترەبیت
 .یندروستەت یكەرەس یرخانێژ یوخانڕدا ۆیهەب كاتەشدەشكێپ
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 یالكـاتیم و یندروسـتەت یتگـوزارەجزم یشكردنەداب ەل ەییژڕێ یاوازیج
 و زگــاێپار یرەنتەســ) كانەگونــد و كانەشــار وانێــن ەل رۆپســپ یشـكیپز
 (.رەوروبەد
 یندروسـتەت یكانەرنامەب یكار یكانەئامراز و زاتیجهەت ەل یموكورتەك
ـــتنەچەو ـــەب ەوەخس ـــاوەب ۆیه ـــنووردار یچوونەهان ـــ س ـــڕپچ انی  ڕیپچ

ــانەداود ــام و كانییەكەرەســ ەرم ــ كانەســتیوێپ ەرێئ  یشــكردنەشكێپ ۆب
ــانییەتگوزارەخزم ــنك ەل ك ــتەت ەب ــاەب كانییەندروس  ەك ەیوانەئ یتەبیت
 .یەداێت انیكبوونیدا ەل ۆڵیه
 یانیدووگ و یریرگەهاوس) كانییەدیقلەت و باو ەوتەسوكەڵه و ەڕروباویب
 و كـــــــانییەتگوزارەخزم ەل كردنیشـــــــوازێپ ەل یالواز ،ەختەشـــــــوێپ
ـــوونەب ـــ دواداچ ـــدووگ ۆب ـــامراز و انبوونی ـــانێیەنو ەئ ـــرتنڕێ یك  ەل گ

 (.نۆك یباو یرەسەچار یوكردنەیڕەپ و انبوونیدووگ
 ییتگــوزارەخزم ینانێســتهەدەب یگرنگــ ەب ژنــان یاریشــۆه یبــوونەن
 .ەوەخستنەچەو یندروستەت
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 .2. 3 ەرچەد كانەئاكام
 ۆبــــــ كــــــراوێجەبێج یشــــــتمانین یكــــــێلەتگەمەڵه
 یگرنگـ ەیبـارەل ژنـان و كـانەزانێخ ەیوەاركردنیشۆه

ـــانییەتگوزارەخزم ـــتەت یك ـــتنەچەو یندروس  ەل ەوەخس
ــاڕێ ــانڵەناەك یگ ــدنەیاگڕ یك ــراویب یریشــنبڕۆ و ان  و ن
 .كانییەتیەەاڵكوم ۆڕەت و ندراوێخو و ستراویب

 كانەئاماژ
 ێڵیه)
 (یتەڕەبن

 و كــاتەد كــانەئامانجكراو ەب ەژێتــو یتــەخزم انــدنەیراگ یكــانەتەباب
 .تێندرێهەد كارەب رۆراوجۆج یوازێش و ڵناەك

 ۆبــــ یندروســــتەت یركردنیشــــنبڕۆ یشــــەب ۆبــــ ســــتیوێپ یداهــــات
 .یكانەكار یكردنێجەبێج
 یكانەســـوود) انـــدنەیاگڕ یكـــانەمادد یتیەنـــاۆچ و یرۆجـــەمەه# 
 یگـاڕێ ەل ەك ەیانییشـۆخەن وەئ رەسەل كانییەاریزان زان،ێخ یكخستنڕێ
 یمـەك یسۆریاڤ شەوانەل انێیل پاراستنۆخ و ەوەتێزرێگوەد ەوەكسێس
ــرەب ــئ/ شەل یرگ ــ دز،ەی ــوونەب یگرنگ ــار یدواداچ ــدووگ یرەگێك  ،یانی
 یانیـژ یكـانەناغۆق مووەه ەل تانەئافر یندروستەت ،یسروشت یردانیش
ــ ــ ەل ەل پاراســتنۆخ ۆب  یرووەگ و مــكەم ەینجەرپێشــ كــان،یدا یمردن

 ... ( دانڵمندا
ـــانەتەمەڵه#  ـــۆه یك ـــارەل ەوەاركردنیش ـــتەت ەیب ـــت یندروس  و یگش
 ەوەخستنەچەو یندروستەت
ــپ) یكانەســتەد ەل كــانەئامانجكراوەب#  ــان و اوانی  و..(  نجــانەگ و ژن
 ...(.،ەقوتابخان اندن،ەیاگڕ) كانەزراوەدام
 .هاتوون مجارەكیە ۆب ەك ەیژنان وەئ% 

  ابوونینڵد یكانەرچاوەس
 و ییترسەم
 كانەمانیگر

 یگشـت یندروسـتەت یركردنیشـنبڕۆ و ەوەاركردنیشـۆه ەینامەب یبوون
 .ژنان یندروستەت یكردنیپشتڵپا ۆب
ــ ســتیوێپ ەیرچاوەســ یرخــانكردنەت  یریشــنبڕۆ یشــەب یكــاراكردن ۆب
 .یندروستەت

 و ارۆڤــگ و ەژنــامڕۆ و انــدنەیاگڕ یكــانەئامراز یرۆز یكەیەژمــار یبــوون
 ەاڵگەل یككردنێكــــارل یرەگەئ و ینــــەدەم ەیگەڵمۆكــــ یكخــــراوڕێ
 .داەكەتەمەڵه
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 .یحكوم یاندنەیاگڕ یلەگڵناەك یبوون
 ەیئــامرازان وەئ و ینـەدەم ەیگەڵمۆكـ یكـانەكخراوڕێ یشـدارەب یالواز
 .هاتوون ەوییەندروستەت یاریشۆه یالواز ەل ەك اندنەیاگڕ
 نیدابــ و ەوەاركردنیشــۆه  یكــانەانگەیّ  اڕ ینــانێمەرهەب یكــانەچووێت
 .تەزارەو یتواناكان و كانەداهات یكردنەن

ــانێهەوازن ــەردەب ین ــ یوام ــاەب ەل ەگەڵمۆك ــقلەت ه ــارەل كانییەدی  ەیب
 .ەوەبوونڵمندا و یریرگەهاوس
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 :مەچوار یئاكام
 ۆبـ% .044 ەل  كـاردا ڕیبـازا ەل ژنـان یبوونەئاماد ەیژڕێ
 .ەوەتەروبووەب% 43 ەیژێر

 كانەئاماژ
 ێڵیه)
 (یتەڕەبن

 .نەكەندیداب تانەئافر ۆب هاندان ەك كانەستراوەبێپشتپ اسای ەیژمار
 .تانداەئافر مەردەب ەل ەكراو یكار یلەه% 
 ەل كـار یلـەه ینانێسـتهەدەب ۆبـ ژنـان ۆبـ% 31 ەیژڕێـ یرخانكردنەت
 .مێرەه یكانییەحكوم ەزراوەدام ۆب رخانكراوەت یكار یلەه ۆیك
 .تانەئافر ۆب یتواناساز یكانەرنامەب ەل% 41 ەیژڕێ یرخانكردنەت

 .كانەرزەق ەل بن نەسوودم ژنان% 
 .كانەكار نەخاو ۆب كانەندەمامناو و بچوك ەژۆپر# 
 ەك ەیوانەئ ێـیكر ەب و زراوێپـار یكار ەب تەبیتا یرتەك ەل ژنان ەیژڕێ

 ...نەكەكارد
 یتوانــاكرن ەب یتێنۆچــ و ســتەردەب یلــەه ەیبــارەل یاریــزان یبــانك
 .تانەئافر

 یكانەرچاوەس
 ابوونینڵد

 .یتیەەاڵمۆك یكاروبار و كار یتەزارەو یكانەحیالئ
 .كانییەمێرەه و یتڵەوەودێن ەرتۆاپڕ و ئامار
 .كانەستەبەم یكانەوانێپ

 و ییترسەم
 كانەمانیگر

 یرتـەك ەل كـار یلـەه یادكردنیز و یشتمانین یئاوبور یداەئ یباشبوون
 .تداەبیتا
 ینیزەداب و یئابوور یچاالك ەل تەئافر یكار ۆب باو یدیقلەت ییریشنبڕۆ
  یكردنیشدارەب ەیژڕێ
 ەك كـــانەتیرەدابون و هـــاەب ۆیهـــ ەب تـــداەبیتا یرتـــەك ەل تـــانەئافر
 .كاتەد سنووردار تەئافر یكانەلّ  ڕۆ
 .ژنان یكاركردن ۆب كانییەتیرەن ەنیوانێڕت ەل بوون وامەردەب
 دایـــحكوم یكـــار ەل تـــانەئافر  ەك ەباشـــتر ێپـــ انەیـــوەئ كـــانەزانێخ

 .نەكاربك
 ەچـوون انیـ ۆزانكـ ینـدنێخو یواكردنـەت ەل تـانەئافر/ كچان ینیتوانەن
 .ستنیوێپ كاردا یبازار ەل ەك ەیانۆڕییپسپ وەئ
/ رانیزەو ینەنجومەئ نیەالەل كانڕەاڕیب و اسای ەژۆپر رەسەل دانەارنڕیب
 .ەوەمانەرلەپ
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 . 0. 2 ەرچەد كانەئاكام
ــواركردنەه ــا یكانەعیشــرەت و اســای یم ــار ەب تەبیت  ك

ـــ اركراویشـــنێپ ەیوەخســـتنەچەوەو و ینینشـــەوخان  ۆب
 ژنان ەب تەبیتا یهاندان ینیخشەب

 كانەئاماژ
 ێڵیه)
 (یتەڕەبن

 .ەكراو ۆب انەیوەداچوونێپ ەك ەیانیاسای وەئ ەیژمار
 .كراونەئاماد ەك ەیانیاسای وەئ یشنووسڕە ەیژمار
 .ەوەتەئاداركراون كانەشنووسڕە ەل ەیزراوانەدام وەئ ەیژمار
 ەكییەتێمـانەیهاوپ یندامانەئ)%  ەكەنامەگەڵب ەب ستنەپستب ەیحیالئ
 ەل ەكەوكـراوەیڕەپ ەنێوشـوڕێ/ اسـای ەژۆپـر ۆبـ( ەكەبـوار یانیزاەشار ەل
 .ەوییەژیسترات و یكیكنەت یووڕ

 یكانەرچاوەس
 ابوونینڵد

 .كانەستمیس و اسای
 .یتیەەاڵمۆك یكاروبار و كار یتەزارەو یكانەحیالئ

 .كانییەمێرەه و یتڵەوەودێن ەرتۆاپڕ و ئامار
 كانەكراویارید ەستەبەم ۆب كانەوێرووپ

 و ییترسەم
 كانەمانیگر

 .ەكەوەداچوونێپ ەیسۆپر ۆب ۆییمر و ییدارا یداهات ینكردنیداب
ـــنەاڵو ـــاوب ەیوەدانەم ـــو و  شەه ـــانییەئابوور ەزراوەدام یرانەنێن  و ك

ــــــ كاكانیندەســــــ ــــــانەنجامەئ ۆب ــــــپ یك  ییەچاكســــــاز و ەداچوونێ
 .كانەاركراویشنێپ
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 .4. 2 ەرچەد كانەئاكام
 ژنـان یكـانەكخراوێر و كـانەزراوەدام و ژنان یتواناكان

  ۆبـــ كـــاتەد انییپشـــتڵپا ەویـــیەكیكنەت یووڕ ەل ەك
 یرتــەك ەل و یگشــت  یرتــەك ەل كــار ڕیبــازا نــاوەچوون
 .دایتەبیتا

 كانەئاماژ
 ێڵیه)
 (یتەڕەبن

 یبردنەوەڕێــب ەل  ێنــو یایــژۆلەكنەت) رۆراوجــۆج ینــانێاهڕ ەیرنــامەب
 ...(.یندەوەیپ و شتنۆفر كان،ەمەرهەب یدانێپەرەپ كان،ەكار
 یئـابوور ەیژۆپـر یزراندنەدام ەب تەبیتا ەیگەڵب و نانێاهڕ یكانەشەب
 .رۆراوجۆج ەیبارەق ەب
 . ەیەه تانەئافر ەب انینانێاهڕ یتوانا ەك تانەئافر یكانەكخراوێر و ەزراوەدام#

 .ەوەكار ڕیبازا ناو ەچوون ۆب نراوێراه یتانەئافر ەیژمار
 یكـار رەسـەل نراونێراه ەك كانەتەبیتا ییەستیوێپ نەخاو یژنان ەیژمار

 .انیتواناكان ەڵگەل گونجاو
 .كانداەاوازیج ەبوار ەل ۆڕپسپ یژنان ەیژمار ەیوەرزبوونەب
 .كانییەئابوور ەژۆپر یشنووسڕە
 .دانێدراوپ ۆب كانەاركراویشنێپ ەژۆپر ەیژمار
 .تانەئافر ەب تەبیتا یكانەوكراواڵب و خوالو ەیژمار

 یكانەرچاوەس
 ابوونینڵد

 .كانەستەردەب ەئامار و ەوەنۆڵیكێل
 (.كانییەنێرەن و  ینێرەئ) كانەوەنیژێتو یستەبەم ۆب یاریزان و ئامار
 .كانۆڕەپسپ ەزراوەدام و ەڵەمۆك یستیل
 .كانییەدانەیم ەئامار مووەه و كانەوێوپڕ

 و ییترسەم
 كانەمانیگر

 .كانۆڕەپسپ ەڵەمۆك و ەزراوەدام یبوون
ـــتبوونەردەب ـــات یس ـــانۆییەمر و یـــیدارا ەداه ـــ ك  یكردنـــێجەبێج ۆب
 .یتواناساز یكانەرنامەب

 .زداەگڕە ردووەه ەل انیزاەشار یبوون
 .انۆیخ یكانەییەشیپ و یئابوور ەماف ەب ژنان یاریشۆه یمەك
 و ەرنامـانەب مەئ یگرنگـ ەب  كانەندەسـوودم ەژن یال یاریشۆه یمەك
ــنەاڵو ــان ەیوەدانەم ــان و كچ ــۆپر ەب ژن ــاز ەیس ــانەخول و یتواناس  یك
 .ندنێخو و یسازەئاماد ینانێاهڕ
 یكردنــــــــێجەبێج  ەل كانەداریــــــــندەوەیپ ەتەزارەو ەیوەدانەن مەاڵو
 .دایتواناساز یكانەرنامەب
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 .3. 2 ەرچەد كانەئاكام
 ۆبــــ ەدراوێــــپەیرەپ نیگوندنشــــ یتــــانەئافر یتوانــــا

 ەل  ەوییەتیەەاڵمۆك و یئابوور یووڕ ەل انیتواناكردنەب
 .داەییزراوەدام و یكیكنەت یئاست رەس

 كانەئاماژ
 ێڵیه)
 (یتەڕەبن

ــانێاهڕ یكانەشــەب ــب و ن  ەیژۆپــر یزرانــدنەدام ۆبــ نــدەتمەبیتا ەیگەڵ
ــــابوور ــــارود ەڵگەل ەب گونجــــاو یئ ــــد یخۆب ــــدەتمەبیتا و گون  و ین
 .یكانەداهات
ــا تــانەئافر یكــانەڵەمۆك و ەزراوەدام#  ــنانێاهڕ یتوان ــانەئافر ەب انی  ت
 . ەیەه

 .ەوەكار ڕیبازا ناو ەچوون ۆب كراوەئاماد یژنان ەیژمار
 یكـانەماف ەب تەبیتـا یكانەعیشـرەت و اسـای  یركردنیشنبڕۆ ەیرنامەب

 .انێیل رگرتنەو سوود یتێنۆچ و یئابوور یبوار و كاركردن و ژنان
 ەل تەبیتــا ەب و ژارەه و  تەرامەمــدەك یژنــان ۆبــ یشــارۆه ەیرنــامەب

 و یوانیپشـــت  و كانەخســـاوڕە ەلەه ەیبـــارەل كانەنیگوندنشـــ ەنـــاوچ
 .یریپشتگ
 .تانەئافر ەب تەبیتا یكانەوكراواڵب اروۆڤگ ەیژمار

 یكانەرچاوەس
 ابوونینڵد

 .كانەستەردەب ەئامار و ەوەنۆڵیكێل
 یكانییەستیوێپ ینگاندنەسەڵه و شانكردنیستنەد ۆب كێلەگەوەنۆڵیكێل

 .نیگوندنش یژنان
 .كانەستەبەم ینانێستهەدەو ۆب كانەكانەوانێپ

 و ییترسەم
 كانەمانیگر

 یكانەپرس یكردنەڵكێت ۆب ستیوێپ یداهات و ییزاەشار یستبوونەردەب
 .كانداەتەزارەو ەل یتیەەاڵمۆك یرۆج

 و كـــردنەڵكێت ەیســـۆپر ینجامـــدانەئ ەل یاســـیس ەیرادیـــئ یـــیالواز
 .كانداەتەزارەو ەل یتیەەاڵمۆك یرۆج یدید یناكردنەبەت
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 .2. 2 ەرچەد كانەئاكام
 ەڵگەل یتێمانەیهاوپ یبوون و كراوێجەبێج یكێتەمەڵه
ــــــراوڕێ ــــــ و كخ ــــــاوەج ەزراوەدام و ەڵەمۆك  و ییرەم
 نـدامبوونەئ ەل تانەئافر یهاندان ناوێپەل كانەییەشیپ
 .اندایوبردنەڕێب ەل كردنیشدارەب و اندایایت

 كانەئاماژ
 ێڵیه)
 (یتەڕەبن

 و كانییەتیەكیە ۆب كراوەئاراست ەیوەاركردنیشۆه یكانییەچاالك ەیژمار
 یبــوار ەل تــانەئافر یشــدارەب یگرنگــ ەیبــارەل كانەییەشــیپ ەزراوەدام

 .دانداڕاڕیب و یئابوور
 ەتەهــاتوون ەیكخــراوانڕێ وەئ ەیژمــار و كــانەاتنراویبن ییەتێمــانەیهاوپ
 (.كان/ەكییەتێمانەیهاوپ یندامانەئ ەیحیالئ) ەوییەناو
 یكــــانەئامانج ەب ســــتنەپشتب و ۆیینــــاوخ یســــتمیس ەینــــامەگەڵب
 .ەكەتەمەڵه
 .كار یپالن ەینامەگەڵب
 .كردن یتیەركرداەس یتوانا و خود یتواناساز یگرامۆپر

ــار ــان وەئ ەیژم ــاد ەك ەیژن ــ كراونەئام ــاركردن ۆب ــب ەل ك  یبردنەوەڕێ
 .كانییەتێكیە

 ەل تــانەئافر ییشــدارەب یســتیوێپ ەل اوانیــپ و ژنــان یاریشــۆه یئاســت
 .كانەییەشیپ ەكخراوڕێ و كانییەتێكیە یبردنەوەڕێب

 نـاو ەچـوون ەل ەوڕیـربەد انۆیخ یتییەن ەك ەیكارانێكر ەژن وەئ ەیژمار
 .كاكانیندەس و یتێكیە

 ەل ەوڕیـــــربەد انۆیـــــخ یتـــــییەن ەك ەیكـــــارانێكر ەژن وەئ ەیژمـــــار
 .كانەییەشیپ كایندەوس یتێكیە یبردنەوەڕێب ۆب دكردنییكاند
ـــان ەیژمـــار  یكردنێســـتپەدەب ەل انیگوزارشـــت ەك كـــار، نەخـــاو یژن

ــــدامبوونەئەب ــــومەئ ەل ن ــــیمێرەه ەوێهاوشــــ ەنەنج ــــەرەوع ی  و یب
 .ەكردوو كانداییەهانیج

 یكانەرچاوەس
 ابوونینڵد

 .كانەستەردەب ەئامار و ەوەنۆڵیكێل
 .كانەییەشیپ ەزراوەدام و كانییەتێكیە یستیل
 و كانەنەڵێك ینگاندنەسەڵه و شانكردنیستنەد ۆب كانەوەنۆڵیكێل
 و ییزاەشار و خود یتواناكردنەب یبوار ەل تانەئافر یكانییەستیوێپ
 .كردن یتیەركرداەس
 .كانییەدانەیم ەئامار مووەه و كانەوانێپ
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 و ییترسەم
 كانەمانیگر

 .تانەئافر یكاروبار ەب تەبیتا یحكوم یكەیەزراوەدام یبوون
 و كانییەتێكیە وانێن ەل خستنڕێ و ینگەماهەه و یهاوكار یكانەتیرەن

 .كانداەییەشیپ ەزراوەدام
ــوون ــدنەیاگڕ یكــێلەگەزراوەدام یب ــا و رۆز یان  انیشــانێكڕرنجەس یتوان

 .ەوەپرسان وەئ ەیبارەل
 و كانییەاســیس ەپــارت و ینــەدەم ەیگەڵمۆكــ یكــانەكخراوڕێ یریپشــتگ

 .ەكید یكانەرتەك
ــ ــپ یترس ــابڕ ەل اوانی ــان یكردنیرەك  یتیەركرداەســ یكانەســتۆپ ەل ژن
 .كردن

ــوونەن ــپیگرنگ یب ــ دانێ ــار انی ــانییەتیەكیە یال ییزاەش  ەزراوەدام و ك
 یكـانەماف و یتیەەاڵمۆكـ یرۆجـ و  دانێپەشـەگ یبوار ەل كانەییەشیپ
 و ییكایندەس ەماف ەل یكەرەس یكەیەوێش ەب ەوەتێبەدڕچ ەك و ۆڤمر
 .كانەییەشیپ
 نــاوەچوون ەل كانیەاســیس ەپــارت و كخــراوڕێ ەل   ێنــدەه ەیوەدكــردنڕە

 .كانییەتێمانەیهاوپ
 وەئ نـاوەل تەبیتـاەب و ژنـان یشـدارەب ەیبـارەل ەییگەڵمۆك یوڕەتوند
 .تێنرەداد ەاوانیپ یكخراوڕێ ەب جار رۆز ەك ەیكخراوانڕێ ەرۆج
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 :مەنجێپ یئاكام
 اردانڕیب یكانەگێپ ەل ژنان یشدارەب یئاست ەیوەرزبوونەب
 .دایئاشت یاتیبن و

 كانەئاماژ
 ێڵیه)
 (یتەڕەبن

 ەل زامنبكــات% 21 ژنــان یكرنیشــدارەب ەیژڕێــ ەك بــژاردنەڵه ییاســای
 .زگاكانداێپار ینەنجومەئ و مانەرلەپ
% 21 اردانڕیـب ەیسۆپر ەل ژنان كردنیشدارەب ەیژڕێ كانەحزب یاسای

 .زامنبكات
ـــیەال% )21 ـــان( مەك ین ـــتۆپ ەل ژن ـــ ەس ـــاناڵبا ییەتیەركرداەس  ەل ك
 .نەبك یشدارەب داددا و كردنێجەبێج یكانەتەاڵسەد

ــیەال ەب% 31 ــان ەوەمەك ین ــل ەل ژن ــاناڵبا ەژنی ــ ك ــ ۆب  كردنۆگفتوگ
 .دایندەناو یتەحكوم ەڵگەل

 ەب كانەداریـندەوەیپ ەژنێـل مـووەه ەل ژنـان ەوەمەك ینیەال ەب% 31
 .ەییوەتەن یشیئاسا و یئاشت
 ۆبــ رداوێــبژەڵه یوانەشــار ینەنجــومەئ یكانییەكورســ ەل% 21 ەیژڕێــ
 .ژنان
ــان ەیژمــار  ەســتەد و زگاكــانێپار ەل كانییەتیەركرداەســ ەســتۆپ ەل ژن
 .كانەییەناوچ و یشتمانین
ــدارەب#  ــان یش ــتەد ەل ژن ــارگ یكانەس ــانەژنیل و ێڕیك ــا یك  ەب تەبیت
 %.31 ەیژّ  ەڕێب كانەگوند یكاروبار یبردنەوەڕێب
ــ ــان ەیژڕێ ــ ژن ــار ۆب ــار كەو) یك ــاوچ ەل( كەڕەگ ینەنجــومەئ/ موخت  ەن

 %.41 ۆب كانەنیگوندنش
 ۆبــ تــر یوانــەئ و نگــایەدا ەل ناڵمنــا یكــانییەتگوزارەخزم ەرەنتەســ# 
 ەسـتۆپ ەل تـانەئافر  یكردنیشـدارەب و یاسـیس یكار ەل وانكردنیپشت
 .كردنداێجەبێج و كانییەتیەركرداەس

 یكانەرچاوەس
 ابوونینڵد

 ەستەد و ەزراوەدام و كانەرتەك و كانییەگشت ەستۆپ یكانەحیالئ
 .زگاكانێپار شەوانەل كانەئامانجكراوەب

 .كانییەمێرەه و یشتمانین و یتڵەوەودێن ەرتۆاپڕ و ئامار
 .كانەستەبەم ۆب كانەوانێپ

 و ییترسەم
 كانەمانیگر

 ەل تـانەئافر یشـدارەب یادكردنیز ۆب واوەت یاسیس یكەیەرادیئ یبوون
 .اردانداڕیب یكانەگێپ

 و ژنـان كردنیشـدارەب یفراوانكردنـ ەیكۆریـب ۆبـ مانەرلەپ یكردنڵقبو
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 .گونجاو یعاتیشرەت یركردنەد
 ۆب ركردنەفەس یئاسان و یشارستان ەیوەكران و  یریهانگیج یرەگیكار
 و اوانیـپ ۆب ییریشنبڕۆ ۆیئاس ەیوەكران ۆیه ەتێبەد مێرەه ەیوەرەد

 .ژنان
 .انیكانییەاسیس ەماف ەب ژنان ییاریشۆه یادبوونیز
 .اردانداڕیب یكانەگێپ رەسەل یاسیس ێیكڕبێك
ـــتمیس ـــاەب یس ـــ ەل ییه ـــور  ەل داەلگەمۆك ـــانەتیرەن و داب ع  و  ك
 .تێنەداد دا،یگشت یانیژ ەل تەئافر یكانڕۆڵە ۆب سنوور ەك كانەمكەچ

 ەب شـتنەیگ و یاسیس یشدارەب ۆب تانەئافر یخود ینگاونانەه یالواز
 .انییریشنبڕۆ و یتیەەاڵمۆك یباكگراوند ۆیه ەب اردانڕیب یكانەگێپ

 مـــوارەه انیـــ چـــنەردەد ەك ەیانیاســـای وەئ یكردنـــێجەبێج یختەســـ
ــا و  ەوەنێكــرەد  ەب شەمەئ یتیەەاڵمۆكــ یرۆجــ یكســانیە ەب تنەبیت
 .اندراوەیگەانڕ یرگرەب ۆیه
 ۆبـ ەوەكـانییەمانەرلەپ ەكـوتل و پـارت نیەال ەل یهاوكار ەیوەتكردنڕە

 یكاروبــار ەل ژنــان یاتریــز یكردنــەڵكێت  ینــانێهیدەب ەل كردنیهاوكــار
 .دایاسیس
 .كانداەستەربەب  یترس ەل یانكارۆڕگ رەرانبەب ەل ژنان یكردنیگرەب
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 .0. 1 ەرچەد كانەئاكام
 ،0341 ەژمـار شیئاسا ینەنجومەئ یارڕیب ەب پشتڵپا
 یەباشـــەئاماد یعیشـــرەت و ییاســـای یكێلەنگێوشـــوڕێ

 ەیژمـار ەیوەرزكـردنەب ۆبـ كانەاركراویشنێپ ێڕییەكارگ
 .دانداڕاڕیب و تەاسیس یكانەگێپ ەل تانەئافر

 كانەئاماژ
 ێڵیه)
 (یتەڕەبن

 .كانەنێلەك یشانكردنیستنەد و اساكانی ەیوەداچوونێپ یرتۆاپڕ
 .داەكەناوچ ەل كانەتاز ەزموونەئ و ەپراو ەیحیالئ
 یئاســت ەیوەرزكــردنەب ۆبــ كــانەكراوێپەڕباو ەنێوشــوڕێ یشنووســڕە
 .كانەاركراویشنێپ ەتەئافر یكردنیشدارەب

 یكانەرچاوەس
 ابوونینڵد

 و یتڵەوەودێن و یشتمانین ەحیالئ و عاتیشرەت و اسای و كانەرتۆراپ
 .كانییەمێرەه

 و ییترسەم
 كانەمانیگر

 و مـكەچ ەل ڕێ ەك ەیانیاسـای وەل كەیەژمـار و تاۆك یمەستیس یبوون
 زەگڕە ردووەه وانێـــن ەل یاكـــاریج ەك گـــرنەد كانییەدیـــقلەت ەعـــورف

 .نەكەد
ـــرەه ەل كـــانییەتێمانەیهاوپ و كـــانەكخراوڕێ یبـــوون ـــاوێپ ەل ەك مێ  ن
 .نەكەد كار داەكەپرس
 .داەكەناوچ ەل وتووەركەس یزموونەئ یبوون

ــــوون ــــاتووێل یب ــــ ەل ییه ــــترات ەیوەكردنیش ــــانێكەنێو و یژیس  یش
 .كردنیرگرەب یكانەتەمەڵه

ـــار ـــارت یكردنەنیهاوك ـــوتل و پ ـــیس ەك ـــت ەل كانییەاس  یكردنیوانیپش
 یاسـیس یشدارەب یادكردنیز ەب لیفەك ینێوشوڕێ یرەبەگرتن ەیسۆپر
 .ژنان ۆب
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 .4. 1 ەرچەد كانەئاكام
ــا ــاكردنەب رەســەل  ژنــان یكــانییەهاتووێل و توان  یتوان
 .ەاتنراویبن كردن یتیەركرداەس و خود

 كانەئاماژ
 ێڵیه)
 (یتەڕەبن

 ییزاەشــــار ەیبــــارەل دراوێــــپەرەپ ەیگەڵــــب و نــــانێاهڕ یكــــانەتەباب
 .اردانداڕیب و كردن یتیەركرداەس
 .تواناكاندا یدانێپەشەگ یكانەرنامەب ەل نراوێراه یژنان ەیژمار
ــار ــخێستپەد ەیژم ــانەئافر یكانییەرەش ــ ت ــدارەب ۆب ــژ ەل كردنیش  یانی
 .كانداییەتیەركرداەس ەستۆپ و یگشت
 یكـانەڵەمۆك ەیوەناو ەچوون ەل ەوڕیربەد انۆیخ یتیەن ەیژنان وەئ% 
 .كێجار مانگ 0 مووەه كانەپارت انی ژنان
ـــان وەئ%  ـــیەن ەك ەیژن ـــخ یت ـــربەد انۆی ـــاو ەچـــوون ەل ەووڕی  ەیوەن
 .كانەبژارنەڵه

 یكانەرچاوەس
 ابوونینڵد

 .كانییەشتمانین و ییمێرەه ەرتۆاپڕ و ئامار
 .كانەڵەمۆك یكانەستیل
 .كانیەاسیس ەپارت یكانەستیل
 .كانەبژاردنەڵه یكانەستیل
 .ەوەناوەچوون یتیپل

 .كانەستەبەم ۆب وێرووپ
 و ییترسەم
 كانەمانیگر

 و یحكـــوم ەیزراوەدام  ێنـــدەه ەل نـــانێاهڕ یكانەرەنتەســـ یبـــوون
ـــاحكوم ـــانۆزانك و ین ـــانەیپ و ك ـــانەئافر ەل وا ەك مانگاك ـــاتەد ت  ك
 .ننیبب ێل انیسوود
 توانــــا یادكردنیــــز ۆبــــ واوەت یكــــیكنەت ییزاەشــــار ینبــــوونیداب
 .تانەئافر یكانییەتیەركرداەس

 ەب یگروپ یركردنێبژەستەد یتەارمی ەك كانەپارت و كانەڵەمۆك یبوون
 .بدات ئامانجكراو

ــەب ــانییەزانێخ ییەتێاریرپرس ــ ەب ەك ك ــ یكەیەوێش ــوەكەد یكەرەس  ەتێ
 .ژنان ۆیستەئ
 ەڵگەل ەك ەیكاتـان وەل ەییگەڵمۆكـ یكـار و یاسـیس یكـار یكخستنڕێ
 .تێناگونج تانداەئافر یكانەرۆراوجۆج ەركەئ و ڕۆڵ
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 .3. 1 ەرچەد كانەئاكام
 ەیبـارەل تـانەئافر و ەلگەمۆكـ یاریشۆه یئاست یرزەب

 ەســـتۆپ ەیوەكـــردنڕپ ەل تـــانەئافر یمـــاف یگرنگـــ
 .كانداییەتیەركرداەس

 كانەئاماژ
 ێڵیه)
 (یتەڕەبن

 ەل بكـات ژنـان یكردنیشـدارەب یگرنگـ یوانیپشت ەك ییایدیم یكێپالن
 (.ەكەنامەگەڵب) دایگشت یانیژ

 و ەوەوكــردناڵب ۆبــ ەك كراوەئامــاد یرۆراوجــۆج یانــدنەیراگ یتەبــاب
 .تێبش شینانێكارهەب
 یكـانەماف ەیوەاركردنیشۆه ۆب ەوەكردنڕچ اندنەیراگ یكانەتەمەڵه# 

ــان ــژاردنەڵه ەل ژن ــكاند و ب ــ و دبوونی ــان وەل كردنیكۆداك  ەك ەیپرس
 ەل یهاوكــــار و دانێپەشــــەگ و یئاشــــت كەو نیگشــــت ینــــدەوەرژەب
 ...داەگەڵمۆك
 رەسـەل كـار تـانەئافر ەب تەبیتـا یرینبەشـۆر یكێلەگەانی و رەنتەس# 
 و یاســـیس یشـــدارەب ەل انیـــكانەماف ەب تـــانەئافر ەیوەاركردنیشـــۆه
 .نەكەد داندا،ڕاڕیب

ــــزنج ەیژمــــار  یكــــانڵەناەك ەل كەیەژمــــار ەل ەوەاركردنیشــــۆه ەیری
 .كانییەتیەەاڵمۆك ۆڕەت شەوانەل وامبوونەردەب و كردنیندەوەیپ

 .ژنان ەب تەبیتا یكانەچاپكراو و ەوكراواڵب ەیژمار
 یكانەپرســ ەب تەبیتـا ەیرنـامەب ەك كـانییەونیفزەلەت ڵەنـاەك ەیژمـار
 .نەكەد خشەپ یژیتوندوت یشتنێهەن و ژنان
 ەتەبــاب ەك ینــەدەم ەیگەڵمۆكــ و تەحكــوم ەل كــانەزراوەدام ەیژمــار
 .تێنێهەكاردەب ستەبەم مانەه ۆب كانییەایدیم

 یكانەرچاوەس
 ابوونینڵد

 

 و ییترسەم
 كانەمانیگر

 یگرنگـ ەیبـارەل ەگەڵمۆكـ و مێـرەه یئاسـت رەسەل ادبوویز ییاریشۆه
 .كانداەئاست مووەه ەل ژنان یشدارەب
 یچـاوكردنڕە رەسـەل خـتەج ەك الوان و یریشـنبڕۆ یتەزارەو یتەاسیس
 .ەوەكاتەد دایكانیەچاالك و ەرنامەب ەل یتیەەاڵمۆك یرۆج یكسانیە

ـــوون ـــدنەیاگڕ ەیزراوەدام یب ـــج یان ـــێرەه ەل اوازی  ەك كوردســـتان یم
 .تێریربگەوێل انیسوود تێشەد

 .نەدەد ژنان یكانەپرس ەب یگرنگ ەك اكاریدیم یژنان كەیەژمار یبوون
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 ەب یگرنگــ ەك یحكــوم و یهلــەئ یریشــنبڕۆ ەیخــان و ەچاپخــان یبــوون
 .نەدەد یگشت یرینبەشڕۆ یكاروبار

 ەنێــــو یوانیپشــــت ەك ەیبــــاوان  ییەتیەەاڵمۆكــــ  ەتیــــرەن و داب وەئ
 .داەیكییەاسیس ڕۆڵە ئاست ەل شیتەبیتاەب و كاتەد ژنان كانییەرۆج
ــدەه ەل و یمــەك ــدا  ێن ــوونەن كات ــدەناو یب  ەیوەاركردنیشــۆه یكانەن
 .یریشنبڕۆ و یتیەەاڵمۆك

 ینتەرەگ انییتەبیتا یتەاسیس ەك كانییەهلەئ ییەبازرگان ڵەناەك یبوون
 .ییەن ەكەتییەژیسترات یكانەئامانج ەب ندبوونەپاب
 .كانەوڕەتوند ەوتڕە یادبوونیز
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 :مەشەش یئاكام. 0 كانەئاكام
ــــــندەوەیپ ەك ەیزراوانەدام وەئ ــــــار ەب دارنی  یكاروب

ــــــانەئافر  و داهــــــات ەب وانكراونیپشــــــت ەیەه ەوەت
 ەب انۆیخ یكانەركەئ داتەدێپ انیبوار ەك كێتەاڵسەد

 .نەبكێجەبێج اندا،ۆڕگ ەیسۆپرەل  رەگیكار یكییەكارا
 كانەئاماژ
 ێڵیه)
 (یتەڕەبن

 .خانمان یكاروبار یاڵبا ینەنجومەئ یاسای یدانان
 یكاروبــار یاڵبــا ینەنجــومەئ ۆبــ وامەردەب یكەیەبــودج یرخــانكردنەت

 .كوردستاندا یمێرەه ەل خانمان
 یرۆجــ یمــاەبن رەســ ەل یاكــاریج یكــانەتڵەحا یرێچــاود یكانەرەنتەســ
 .یتیەەاڵمۆك
 ەل دانێپەشـــەگ یپالنـــ ەل یتیەەاڵمۆكـــ یرۆجـــ یكردنـــەڵكێت ڕیاڕیـــب
 .كوردستان یمێرەه
 یتیەەاڵمۆكـ یرۆجـ ۆب اریستەه یكەیەبودج ەب ستنەپشتب ۆب كێارڕیب
 .تێبكر ێجەبێج ەیینێش ەب ەك كوردستان یمێرەه ەل
( اوانیـپ و ژنـان) رپرسانەب( میترس) یرنجدانەس ۆب كیەاسای یركردنەد
ــاود رەســ ەل ــەڵكێت ەیســۆپر یركردنێچ ــ یكردن ــ یرۆج  ەل یتیەەاڵمۆك

 .تداڵەوەد یكانەزراوەدام
 .نراونێزرەدام كانەتەزارەو ەل یتیەەاڵمۆك یرۆج یكانەكیە ەیژمار

 یكانەرچاوەس
 ابوونینڵد

 و یشتمانین و یتڵەوەودێن یووڕ ەل ەك ەیعانیشرەت و اسای وەئ
 .دارنیندەوەیپ ەوییەمێرەه

 .داەبوار مەل كانییەتڵەوەودێن ەكردنەئاراست
  ەنیسپلید ۆب ەوەانەڕگ ەب نەنجومەئ یكانەركەئ ەیحیالئ
 ەریقاه ننا،ڤییە یكانەنگرۆك داو،یس ەیوتننامەككێر) كان،ییەتڵەوەودێن
 (.نیكەپ و

 و ییترسەم
 كانەمانیگر

 و كــــانەمانەیهاوپ یــــیەمێرەه و یتڵەوەودێــــن ەكخــــراوڕێ یبــــوون
 یكــــانییەچاالك یپشــــتڵپا ەك ینــــەدەم ەیگەڵمۆكــــ یكــــانەكخراوڕێ
 .كاتەد خانمان یكاروبار یاڵبا ینەنجومەئ

ــدنەدام ــو یزران ــ  ێن ــ ۆب ــان یكــانەماف یرێچــاود یردۆب  یمــێرەه ەل ژن
 .راقێع -كوردستان

 ینەنجـومەئ یاسـای یركردنـەد ەل كانییەمانەرلەپ ەكوتل یوتنەكەكنڕێ
 .خانمان یكاروبار یاڵبا
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ــناد ــا ) ییاری ــی ەب ســتەوەیپ( التب ــا ینەنجــومەئ ڕۆڵ ــار یاڵب  یكاروب
 .تانەئافر یكانەماف ییرێچاود یردۆب یزراندنەدام یدوا خانمان
 ەل تــــانەئافر ەب تەبیتــــا یاتیــــوەولەئ یبــــوونەن ریــــگێج و انۆڕگــــ
 .كانداەكیە یدواەل كیە ەتەحكوم یكانەتەاسیس یكردنێجەبێج

 

 .0. 0 ەرچەد كانەئاكام
 یداهات و تەاڵسەد خانمان یكاروبار یاڵبا ینەنجومەئ

 .ەیەه یگونجاو ۆییمر و یمادد
 كانەئاماژ
 ێڵیه)
 (یتەڕەبن

ــا ینەنجــومەئ یاســای یندكردنەســەپ ــار یاڵب ــان خانمــان، یكاروب  ەمتم
 .كانەداریندەوەیپ ەنیەال ۆب ەرزكراوەب و كراوێپ
 یتیەەاڵمۆكــــ یرۆجــــ یكردنــــەزراوەدام ەب یكــــانەارڕیب یكــــانەژڕۆپ
 .كانەداریندەوەیپ ەنیەال ۆب ەوەتەرزكراوەب و یرەس ەل وتوونەككڕی

 یكانەرچاوەس
 ابوونینڵد

 و یمێرەه و یتڵەوەودێن یووڕ ەل كانەداریندەوەیپ ەعیشرەت و اسای
 .ەوییەشتمانین

 .داەبوار مەل كانییەتڵەوەودێن ەكردنەئاراست
 و ییترسەم
 كانەمانیگر

 یكردنیوانیپشـــت و زرانـــدنەدام ۆبـــ یاســـیس یكـــەیەرادیئ یبـــوون
 .كانەستیوێپ ەداهات و تەاڵسەد ەب خانمان یكاروبار یاڵبا ینەنجومەئ
ـــیتیەدژا ـــومەئ یكردن ـــا ینەنج ـــار یاڵب ـــان یكاروب ـــێرەه ەل خانم  یم

 یدانێـپ رەسـەل ەوەشـیتەحكومەب ەوەنیەال  ێنـدەه نیەالەل كوردستان
 یشــتنەیگ و یكســانیە ەیبــارەل ەوەنیــچێپێل و یرێچــاود یتەاڵســەد

 یشــدارەب ەل انــدایدژ ەل كــردنەن یاكــاریج و كــانەماف ەب تــانەئافر
 .كاناڵبا ەپل و ستۆپ یرگرتنەو و یاسیس
 یكاروبـار یاڵبـا ینەنجـومەئ یاسـای یركردنـەد ەل مانەرلەپ ینیتوانەن

 .خانمان
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 .4. 0 ەرچەد كانەئاكام
 ۆبـ كانەاركراویشنێپ ەنێوشوڕێ و ەوێچوارچ یشنووسڕە
 یتیەەاڵمۆكـ یرۆجـ یكردنەییزراوەدامەب و كردنەڵكێت
 .كانداەاوازیج ەتەزارەو ەیبودج و دانێپەشەگ یپالن ەل

 كانەئاماژ
 ێڵیه)
 (یتەڕەبن

 و تەاســـیس ەل یتیەەاڵمۆكـــ یرۆجـــ یكردنـــەڵكێت ۆبـــ كێـــلەگەگەڵب
 .رتداەك 3 ەلەوەمەك ینیەال ەب كانەرنامەب
 تێـكونجاوب یتیەەاڵمۆكـ یرۆجـ ەیبـودج یكرنێجەبێج ۆب كێلەگەگەڵب
 .ەوەمەك ینیەال ەب رتەك 3 یندەتمەبیتا ەڵگەل

 .كانداەگەڵب یكردنێجەبێج ەل تواناكان ەب ەریكاد و ەزراوەدام ەیژمار
ــ ــار ەیژڕێ ــكراوەشكێپ ەئام ــو ەب كانەش ــ ەیرێگ ــ یرۆج  ەل یتیەەاڵمۆك

 كانداەستەردەب ەئامار ۆیك ەل كێتەزارەو گشت
 یكانەرچاوەس
 ابوونینڵد

 یكانەپرس یكردنەڵكێت ۆب ستیوێپ یداهات و ییزاەشار ینانێستهەدەب
 .كانداەتەزارەو ەل یتیەەاڵمۆك یرۆج
 ینجامدانەئ ۆب ستیوێپ ۆییمر و یمادد یداهات ینانێستهەدەب
 ەل یتیەەاڵمۆك یرۆج یكانەكیە یزراندنەدام و ەكەكردنەڵكێت ەیسۆپر
 .كانداەتەزارەو

  ەیسۆپر ینجامدانەئ ۆب یاسیس ەیرادیئ یبوونەنەئاماد
 .داەتانەزارەو مەل یتیەەاڵمۆك یرۆج یگرتنەدیناد و ەكەكردنەڵكێت

 یكردنەڵكێت ەیسۆپر یكردنیوانیپشت ەل كانەتەزارەو یخاوكردنەخاو
 .داەبودج و دانێپەشەگ یپالن ەل یتیەەاڵمۆك یرۆج

 و ییترسەم
 كانەمانیگر
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 .3. 0 ەرچەد كانەئاكام
 یرۆجــ یكردنــەییزراوەدام ەب و كــردنەڵكێت یگرامــۆپر
 مـووەه یتواناكان یاتنانیبن ۆب دراوێپەرەپ یتیەەاڵمۆك
 .كانەتەزارەو

 كانەئاماژ
 ێڵیه)
 (یتەڕەبن

  یتواناسـاز یرنـامەب ەل ندبوونەسـوودم ەیرتـانەك وەئ یكانەرەنێنو# 
 نـدن،ێخو ،یندروستەت ،یتیەەاڵمۆك و ییدارا یكاروبار و كار و پالندان)
 (.مانەرلەپ ژنان، یتەزارەو

 یكردنەڵكێت یپالن ەب انەیرەپ ەك یتیەەاڵمۆك یرۆج یكانەكیە ەیژمار
 .ەداو یتیەەاڵمۆك یرۆج
 .تانەئافر یوشڕە ەیبارەل كانییەرەوەد ەرتۆاپڕ
 .كوردستاندا یمێرەه ەل ژنان یكانەپرس ەیبارەل كانەییەناڵسا ەنگرۆك

 یكانەرچاوەس
 ابوونینڵد

 .یشتمانین و یرتەك یدانێپەشەگ یكانەپالن
 .كانەداریندەوەیپ ەتییەژیسترات
 .كانداەداریندەوەیپ ەرتەك ەل( اوانیپ و ژنان) یندانەكارم یكانەحیالئ
 یمێرەه ەل یتیەەاڵمۆك یرۆج ەل( اوانیوپ ژنان) انیزاەشار یستیل

 .كوردستاندا
 و ییترسەم
 كانەمانیگر
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 .2. 0 ەرچەد كانەئاكام
ـــێپالن ـــم یك  ەل یوانیپشـــت ەك ســـتراوەبێپشتپ ییایدی
 و ژنـان ەب دژ یاكـاریج یالبردن و یكسانیە یماكانەبن
ـــاەبن ـــدارەب یم ـــان یكردنیش ـــژ ەل ژن ـــت یانی  و یگش
 .كاتەد دا،یتەبیتا

 كانەئاماژ
 ێڵیه)
 (یتەڕەبن

 یژڕۆ ەینۆبــ ەب كــراوێجەبێج یتــەمەڵه دوو ەوەمەك ینــیەالەب ەناڵســا
ــانەئافر یهــانیج ــەمەڵه و ت ــ یژۆر 00 یت  یشــتنێهەن یرخســتنەس ۆب
 یكـانۆییەمر ەماف و یكسانیە ژنان، ەب دژ یژیتوندوت یكانەرۆج مووەه

 .دایانیژ یكانەناغۆق مووەه ەل ژنان
 .كداەیەنۆب مووەه ەل كانەرزكراوەب ییەچاكساز#

 یكانەرچاوەس
 ابوونینڵد

 

 و ییترسەم
 كانەمانیگر

 .كانییەتڵەوەودێن ییەچاالك ۆب تەحكوم یكردنینەبەت
 .كانییەتڵەوەودێن ەكخراوڕێ یكردنیوانیپشت
 مانەه انداەڵیگەل ینگەماهەه و كێلەگیتێمانەیهاوپ و ۆڕت یبوون
 .نەخەكدڕێ تەمەڵه
 گونجاو/  ستیوێپ یداهات  یبوونەستنەردەب
 .گونجاوەن یاسیس یواەشوهەك

 
  



999 

 


	0
	1
	2
	3
	جدول رقم - 1 - تیست
	جدول رقم - 2 تیست
	جدول رقم - 3 - تیست

