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 :پێشەكی
 
 

 كوردستاندا، هەرێمی حكومەتی پێكهێنانی بەسەر ساڵ پێنج و بیست تێپەڕبوونی بەبۆنەی
 الیەنە و یەكگرتووەكووان نەتەوە ئاژانسووەكانی بەهاوكوواری خانمووان كاروبوواری بووااڵی ئەنجووومەنی

 حكوومەت كردارەكوانی و ڕێكار و سیاسەت بۆ بكات بەدواداچوون بڕیاریدا تر، پەیوەندیدارەكانی
 بەشوێكی وەك بارودۆخیوان بەرەوپێشوچوونی بۆ بەرنامەكانی، و ژنان مەسەلەكانی بە سەبارەت
 بەرنووامەی كە كوردسووتاندا، هەرێمووی لە گشووتگیر و بەردەوام پەرەسووەندنی پرۆسووەی لە گرنوو 

 .پرۆسەیە ئەم بنەما سەرەکییەکانی دەكەوێتە مرۆڤ تواناكانی پەرەسەندنی
 و كوردستان ئافرەتانی تواناكانی بە تەواویەوە بڕوای لە خانمان كاروباری بااڵی ئەنجومەنی

 بەرنامەكوانی لە بواس ناكرێت ئەوە  بەبێ كە توانایانە، ئەو وەگەڕخستنی و كاراكردن پێویستی
 بەردەوامەكووانی سووەرەكییە ئەركە لە یەكووێكە ئەوەش بكرێووت، موورۆڤ تواناكووانی پەرەسووەندنی
 .هەرێمی کوردستان حكومەتی

 بەرچوواو، بخەیوونە پێشووكەوتنەكان و گەش الیەنە نیوویە ئەوە بووۆ تەنهووا كووارە ئەم بیوورۆكەی
 لە و تەگەرەكان و كۆسپ دەستنیشانكردنی و كەموكوڕییەكان و كەلێن لە لێكۆڵینەوەش بەڵكو
 لە هەموووو شووتێی خووۆی لە بەر كە سووەركەوتن دەرفەتەكووانی لە سوووودوەرگرتن كووات هەمووان
 كووواراو هاوبەشوووی و پێشوووكەوتن بوووۆ دەبینێوووتەوە كوردسوووتاندا ئافرەتوووانی بەرزی خواسوووتی

 لە تەواو یەكسووانی وەدیهێنووانی بەرەو هوواواڵتی، وەك مرۆڤایەتییەكانیووان مووافە بەدەسووتهێنانی
 .كوردستانهەرێمی  لە پیاودا و ژن مافەكانی

 بووۆ جۆرەكووانەوە هەمە بیروبۆچوووونە بە كوردسووتان سیاسووی پرۆسووەی ویسووتی لە هەروەهوا
 هەردوو بە ئەركە ئەم ،خانموان كاروبواری بااڵی ئەنجومەنی لە ژنان، بارودۆخی پێشبردنی بەرەو
 بەڕێوز كۆتاییودا لە سوپێردرا،( حەسوەن پەرویون و كەریو  كۆسوار) بەڕێوزان مەنئەنجوو ئەندامی
 حكومەتی وەزارەتەكانی زۆربەی كە باسە شایانی ،کتێبەکە داڕشتنەوەی بە هەستا كەری  كۆسار
 توایبەت ڕاپوۆرتی ئاموادەكردنی و كۆكردنەوە بە بوون ئەنجوومەن هاوكاری بەرپرسیارانە هەرێ 
 .بوارەدا لەو وەزارەتەكانیان بە

 و وەزارەت اللەمەو دڵنیواین بەاڵم ،نابێوت كووڕی  و كەم  بێ دیارە نەبوو، ئاسان ئەركەكە
 لەم بەڵگەنامەكانیوان پاراسوتنی و كوۆكردنەوە بە دەدەن زیاتر بایەخێكی فەرمییەكان دامەزراوە
 .بوارەدا
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 كە دەكەم خانموان كاروباری بااڵی ئەنجومەنی یەئەندامدوو  ملە دەستخۆشی كۆتاییدا لە
لەگەڵ سووەرجەم ئەنوودام و کارمەنوودانە توور کە  ئەسووتۆ كەوتە كووارەدا لەم سووەرەكییان ئەركووی

 فەرمییەكانی دامەزراوە و وەزارەت گشت سوپاسی زۆر ،بەشدارییان کرد لە دەرچوونی ئەم کتێبە
 لە هاوكووواربوون كە دەكەم كەسوووایەتییەكان و مەدەنوووی كوووۆمەڵگەی ڕێكخراوەكوووانی و دیوووكە

 .كارەدا ئەم ئەنجامدانی
 بە كە دەكەم ستافی گشت و خانمان كاروباری بااڵی ئەنجومەنی ئەندامانی گشت سوپاسی

 .كرد پێشكەش هاوكاریان بایەخەوە
 پڕكووردنەوەی و تێبینییەكانیووان و سووەرنج بەڕاو پەیوەندیوودار الیەنووی گشووت لە هیوووادارم

 . بكەن دەوڵەمەند كارە ئەم كەلینەكانی
 

 
 
 
 

 زەنگنە پەخشان

 خانمان كاروباری بااڵی ئەنجومەنی گشتی ئەمینداری
 كوردستان هەرێمی حكومەتی لە

 
 

 
 :لە هێڵە گشتییەكانی بەرنامەی كاری كابینەی نۆیەمی حكومەتی هەرێمی كوردستان

 
 رۆلی پەراوێزخستنی و رەگەزی جیاكارییەكی هەر دژی

 و بەتوانا ئافرەتان پێویستە دەوستینەوە، ئافرەت
 لە خۆیان شایستەی پێگەی و رۆل خۆیانەوە لێهاتوویی

 كایەی ناو كارای بەشدارییەكی و وەرگرن كۆمەڵگەدا
 .بكەن هەرێمدا، كۆمەاڵیەتی و ئابووری و سیاسی

 
 

 
 
 

 م كه شی یه به
 

 و رۆلی ژنان وپێشچوونی پێگه ره كانی به بواره
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 بواری یاسایی: یەکەم
 

لەسوووەرەتای دروسوووت بووووونی پەرلەموووان و كابینەكوووانی حكوووومەتی هەرێموووی كوردسوووتان ، بوووۆ 
ئافرەتان و دەستەبەر كردنوی مافەكانیوان چەنودان یاسوا هەموواركراون و گۆڕانكاریوان تێودا بەرژەوەندی 

كراوە كە ئێستا لە جێبەجێ كردندان ، بە لەبەر چواوگرتنی دەسوتووری عێوراق  بڕیواری لەسوەر چەنودین 
افی مافی بەشداری سیاسی و ئابووری، مافی كاركردن، مافی تەندروسوتی، مو)ماف داوە بۆ ئافرەتان وەك 

هتود ،كە ئەموانە ...خوێندن، موافی هەڵبژاردنوی هاوسوەر، جیوابوونەوە لە كواتی زەرەرمەنبوونودا، نەفە ە
، بەم شووێوەیەی الی خوووارەوە ( كوواریگەری راسووتەوخۆیان هەیە لەسووەر نەهێشووتنی جیاكوواری دژی ژنووان 

 :ڕیزبەندیان دەكەین
 

 مافەکانە ئافرەتانتهێنانە یاساکانە تایبەت بە دەس2-2
 ( 1002)ی ساڵی ( 7)ی ژمارە یاسا -2
ی (222)ی یاسوووای سوووزاكانی ژموووارە ( 12)ی مووواددەی (2)بەدەركردنوووی ژن لە حوكمەكوووانی بوووڕگە )

 : ئەو بڕگەیە بریتی بوو لە(.  هەڵدەبوێردرێ 2999هەمواركراوی ساڵی 
تەمێكردنی ژن لە الیەن مێردەكەیەوە و تەمێكردنی مندااڵنی ناكام لە الیەن باوكیوان یوان {

مامۆستا یان هەركەسێكی ترەوە كەلە حوكمی ئەواندا دان بۆ ئەو مندااڵنە لەو سنوورەی كە 
 .}بڕیاری لەسەر دراوە لەالیەن شەرع یان یاسا یان عورفەوە

 :، تەاڵ دانی بە زوڵ ( 1002)ی  ساڵی ( 8)یاسای ژمارە  -1
وڵ  تەاڵ ی داوە و ئەگەر مێردێك ژنەكەی تەاڵق داو ، دادگا بۆی دەركەوت كە مێردەكە بە ز} 

بەو تەاڵ وودانەش ژنەكەی زەرەرمەنوود كووردووە ، ئەوا لەو بووارەدا ،دادگووا لەسووەر داوای ژنەكە 
حوووكمێكی ئەوتووۆ بەسووەر مێووردەكەدا دەدات ، كە لەگەڵ بوواری دارایووی و گوووزەران و پوو ەی 

سووەرەڕای مووافە   و زەرەرەكووان سووەرجەم خەمووێ دەكوورێن بە مەرجووێ  زوڵمەكەیوودا بگووونجێ
سواڵی  ( 3)و لە   كانی دیكەی ژنەكە نەفە ەكەشی لە ماوەی دووساڵ كەمتر نەبوێچەسپاوە
 .{  تێنەپەڕێ

 (:1001)ی ساڵی (21)یاسای ژمارە  -3
تێوەگالن لە تواوانی دەرهەق بە ئافرەتودا ، بە بیوانووی هۆكواری شوەری ، بوۆ مەبەسوتی بەركارخسوتنی 

 2999ی هەموواركراوی سواڵی (222)رە یاسای سزاكانی ژما( 232، 230، 218)حوكمەكانی ماددەگەلی 
 .بە عوزری سوك كردنی سزا هەژمار ناكرێت( عوزری شەرەف)بە پۆزشی 
 : ، یاسای دەرەماڵەی منداڵبوون و دایكایەتی(1003)ی ساڵی (13)یاسای ژمارە  -1

ئەو ئافرەتەی لە ئیجازەی منداڵبووندا یان لە ئیجازەی دایكایەتیدا بێت ، بە درێژایی ماوەی  }
 .، كە ماوەی پشووەكەی یەك ساڵە { زەكەی مووچە و دەرەماڵەی تەواوی پێبدرێتئیجا

 :1001ى سالی (11)یاساى ژمارە  -1
هەمووارکراو ( 2919)ى سواڵی (288)یاساى باری کەسوێتی ژموارە )یاساى جێبەجێکردنی : ماددەى یەکەم

 .عیراق –لە هەرێمی کوردستان 
 –ئاماژە بە یاساى نواوبراو لە بوڕگەى یەکەم وەکوو یاسوایەکی توایبەت بە هەرێموی کوردسوتان : دووەم

 29/21/1003لە  237عێووراق دادەنرێووت لە حوواڵەتی جێبەجێکردنووی بڕیووارى ئەنجووومەنە حوووک  ژمووارە 
 .دەرچووە یان هەر بڕیارو یاسایەک

 نكرد  ڕاگەیاندنی جێبەجێ(: 1001)ی ساڵی (13)یاسای ژمارە  -9

ی هەمووواركراوی سوواڵی (222)ی یاسووای ژمووارە (211)وەسووتاندنی سووەپاندنی ئەو سووزایەی لە موواددە 
 :ئەوماددەیە بریتی بوو لە. ی سزاكاندا هاتووە ، جەریمەكانی دژ بە ئافرەتی بە شوو ناگرێتەوە(2999)

لە یەك دادگا كاتێك حوك  دەدات لە تاوانێك یا كەتنێك بە بەندن بۆ ماوەیەك زیاتر نەبێت  }
كردنی سزاكە ئەگەر   فەرمان بدات بە ڕاگرتنی جێبەجێ  ساڵ ئەوا لە هەمان حوكمدا دەتوانێ

كەسە سزا دراوەكە لە پێشتردا سزا نەدرابوێ لەسوەر ئەنجامودانی تواوانێكی بە ئەن ەسوت و 
دادگا لە ڕێگەی ڕەوشت و ڕابردوو و تەمەنی سزادراوەكە و بارودۆخی تاوانەكەوە پێی وا بێ 

، دەكرێ دادگا ڕاگرتنی سزا تایبەت  ەم كەسە ناگەڕێتەوە سەر ئەنجامدانی تاوانێكی نوێكە ئ
بكات بە سزا بنچینەییەكەوە بە تەنها ، دەشكرێ راگرتنەكە بە جۆرێك بێت كە سزا پاشكۆكان 
و تەواوكاریەكان و رێكارە خۆپارێزیەكانی  بگرێتەوە و خۆ ئەگەر سزادراوەكە حوكمدرا بوو بە 

كردنوی بەنود گورتنەكە   بژاردن و بەندكردن پوێكەوە ئەوا دادگوا بە تەنهوا جێبەجوێسزای پێ
دادگا دەبێت لە سزاكەدا ئەو هۆكارانە بخاتە ڕوو كە پشتی پێبەستوون بۆ ڕاگرتنی . ڕابگرێت
 .{ كردنەكە  جێبەجێ

 

 راقێیاسای لێبوردنی گشتی لە هەرێمی كوردستان و ع 1007ی ساڵی  (1) یاسای ژمارە -7
دەگوورێتەوە لەو كێشووانەی كە ( بەنوودكراو وگیووراوانە)لێبوووردنی گشووتی ئەو حوكموودراوانە  :موواددەی یەكەم

 .ئاشتبوونەوەی الیەنەكانی لەبەردەم دادگا ئەنجامدراوە
سووزای حوكموودراوان بە لەسووێدارەدان لەسووەر ئەوكێشووانەی كە ئاشووتبوونەوە لە نێوووان  :موواددەی دووەم

 .ئەنجام دەدرێ كەم دەكرێتەوە بۆ بەندكردنی تا هەتاییالیەنەكان لەبەردەم دادگا 
ی ئەم یاسووایە، حوكموودراوە گەڕاوەكوووان وئەوانەی ئەم  (1.1.1.2)حوكمەكووانی موواددە  :موواددەی حەوتەم

 و:تاوانانەیان ئەنجامداوە ناگرێتەوە
 .خراپكردنی ئافرەت ونێربازی ومێبازی لەگەڵ مەحرەمەكان پڕدان و :دەیەم
 (.عەیب شۆرین)ەسەر مەسەلەی نامووسكوشتن ل :یازدەم

 

 (:1007)ی ساڵی ( 28) یاسای ژمارە  -8
لە یاسووای ( 12)ڕاگرتنووی كوواركردن بە مەرجووی هاوسووەربوون كە لە دە ووی بووڕگەی یەكەمووی موواددەی ) 

 (.عێراق -دا هاتووە لە هەرێمی كوردستان 2979ی ساڵی (219)داواكاری گشتی ژمارە 
 

 :1008ی ساڵی (9)یاسای ژمارە  -9
یاسووای  ەدەكەكردنووی خوورار بەكارهێنووانی ئامێرەكووانی پەیوەنوودی كووردن لە هەرێمووی } 

 .{ عێراق-كوردستان
 

 (:1008)ی ساڵی (21)یاسای ژمارە  -20
ی هەموواركراو  2919یسواڵی (288)كردنی یاسای باری كەسوێتی ژموارە   یاسای هەمواركردنی جێبەجێ) 

بەرژەوەنووودی مافەكوووانی ئافرەتانووودا  موووادەی لە( 11)كە نوووزیكەی . عیوووراق-لە هەرێموووی كوردسوووتان
 .هەمواركراوە

 

 ،1009ی ساڵی (1)یاسای ژمارە  -22
ی (2)عێوراق ، ژموارە -یاسای هەمواركردنی چوارەمی یاسای هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نیشتمانی كوردستان

 :ماددەی چوارەم : ی هەموار كراو(2991)ساڵی 
عێووراق بووۆی هەیە لیسووتێكی تووایبەت بە خووۆی -هەر ەوارەیەكووی سیاسووی لە كوردسووتانی }

  عێراق تیابێ ، بە مەرجێ –پێشكەش بكات ، كە ناوی پاڵێوراوەكان لەسەر ئاستی كوردستان 
ڕێك بخات ئەم ڕێژەیەی ژنان   كەمتر نەبێت و زنجیرەی ناوەكان بە جۆرێ% 30ڕێژەی ژن لە 
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ی هەمووواركراوی سوواڵی (222)ی یاسووای ژمووارە (211)وەسووتاندنی سووەپاندنی ئەو سووزایەی لە موواددە 
 :ئەوماددەیە بریتی بوو لە. ی سزاكاندا هاتووە ، جەریمەكانی دژ بە ئافرەتی بە شوو ناگرێتەوە(2999)

لە یەك دادگا كاتێك حوك  دەدات لە تاوانێك یا كەتنێك بە بەندن بۆ ماوەیەك زیاتر نەبێت  }
كردنی سزاكە ئەگەر   فەرمان بدات بە ڕاگرتنی جێبەجێ  ساڵ ئەوا لە هەمان حوكمدا دەتوانێ

كەسە سزا دراوەكە لە پێشتردا سزا نەدرابوێ لەسوەر ئەنجامودانی تواوانێكی بە ئەن ەسوت و 
دادگا لە ڕێگەی ڕەوشت و ڕابردوو و تەمەنی سزادراوەكە و بارودۆخی تاوانەكەوە پێی وا بێ 

، دەكرێ دادگا ڕاگرتنی سزا تایبەت  ەم كەسە ناگەڕێتەوە سەر ئەنجامدانی تاوانێكی نوێكە ئ
بكات بە سزا بنچینەییەكەوە بە تەنها ، دەشكرێ راگرتنەكە بە جۆرێك بێت كە سزا پاشكۆكان 
و تەواوكاریەكان و رێكارە خۆپارێزیەكانی  بگرێتەوە و خۆ ئەگەر سزادراوەكە حوكمدرا بوو بە 

كردنوی بەنود گورتنەكە   بژاردن و بەندكردن پوێكەوە ئەوا دادگوا بە تەنهوا جێبەجوێسزای پێ
دادگا دەبێت لە سزاكەدا ئەو هۆكارانە بخاتە ڕوو كە پشتی پێبەستوون بۆ ڕاگرتنی . ڕابگرێت
 .{ كردنەكە  جێبەجێ

 

 راقێیاسای لێبوردنی گشتی لە هەرێمی كوردستان و ع 1007ی ساڵی  (1) یاسای ژمارە -7
دەگوورێتەوە لەو كێشووانەی كە ( بەنوودكراو وگیووراوانە)لێبوووردنی گشووتی ئەو حوكموودراوانە  :موواددەی یەكەم

 .ئاشتبوونەوەی الیەنەكانی لەبەردەم دادگا ئەنجامدراوە
سووزای حوكموودراوان بە لەسووێدارەدان لەسووەر ئەوكێشووانەی كە ئاشووتبوونەوە لە نێوووان  :موواددەی دووەم

 .ئەنجام دەدرێ كەم دەكرێتەوە بۆ بەندكردنی تا هەتاییالیەنەكان لەبەردەم دادگا 
ی ئەم یاسووایە، حوكموودراوە گەڕاوەكوووان وئەوانەی ئەم  (1.1.1.2)حوكمەكووانی موواددە  :موواددەی حەوتەم

 و:تاوانانەیان ئەنجامداوە ناگرێتەوە
 .خراپكردنی ئافرەت ونێربازی ومێبازی لەگەڵ مەحرەمەكان پڕدان و :دەیەم
 (.عەیب شۆرین)ەسەر مەسەلەی نامووسكوشتن ل :یازدەم

 

 (:1007)ی ساڵی ( 28) یاسای ژمارە  -8
لە یاسووای ( 12)ڕاگرتنووی كوواركردن بە مەرجووی هاوسووەربوون كە لە دە ووی بووڕگەی یەكەمووی موواددەی ) 

 (.عێراق -دا هاتووە لە هەرێمی كوردستان 2979ی ساڵی (219)داواكاری گشتی ژمارە 
 

 :1008ی ساڵی (9)یاسای ژمارە  -9
یاسووای  ەدەكەكردنووی خوورار بەكارهێنووانی ئامێرەكووانی پەیوەنوودی كووردن لە هەرێمووی } 

 .{ عێراق-كوردستان
 

 (:1008)ی ساڵی (21)یاسای ژمارە  -20
ی هەموواركراو  2919یسواڵی (288)كردنی یاسای باری كەسوێتی ژموارە   یاسای هەمواركردنی جێبەجێ) 

بەرژەوەنووودی مافەكوووانی ئافرەتانووودا  موووادەی لە( 11)كە نوووزیكەی . عیوووراق-لە هەرێموووی كوردسوووتان
 .هەمواركراوە

 

 ،1009ی ساڵی (1)یاسای ژمارە  -22
ی (2)عێوراق ، ژموارە -یاسای هەمواركردنی چوارەمی یاسای هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نیشتمانی كوردستان

 :ماددەی چوارەم : ی هەموار كراو(2991)ساڵی 
عێووراق بووۆی هەیە لیسووتێكی تووایبەت بە خووۆی -هەر ەوارەیەكووی سیاسووی لە كوردسووتانی }

  عێراق تیابێ ، بە مەرجێ –پێشكەش بكات ، كە ناوی پاڵێوراوەكان لەسەر ئاستی كوردستان 
ڕێك بخات ئەم ڕێژەیەی ژنان   كەمتر نەبێت و زنجیرەی ناوەكان بە جۆرێ% 30ڕێژەی ژن لە 
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كەمتور   ژمارەی پاڵێوراوان لە هەر لیسوتێكی هەڵبوژاردن لە سوێ  ێدەستەبەر بكات ، بە مەرج
 .{ نەبێت

 ، (1009)ی ساڵی (1)یاسای ژمارە  -21
: عێووراق  –یاسوای هەڵبژاردنووی ئەنجومەنەكوانی پارێزگاكووان و  ەزا و ناحیەكووان لە هەرێموی كوردسووتان 

 :ماددەی حەوتەم ، بڕگەی دووەم 
ی ئەنودامان % 30ت كە ڕێوژەی نووێنەرایەتی ئافرەتوان لە لیستی پاڵێوراوەكوان بە جۆرێوك ڕێكودەخرێ) 

 (.كەمتر نە بێت
 

 1009ی ساڵی (7)یاسای ژمارە  -23
 . عێراق  –یاسای پەیمانگای دادوەری هەرێمی كوردستان 

دەرچوووونی ئەم یاسووایە ڕێگووایەكە بووۆ پێگەیانوودنی ئافرەتووان و بوووون بە دادوەر ، كە ئێسووتا ڕێژەیەكووی 
 .دەكرێت لە دادگاكانی هەرێ بەرچاو دادوەری ژن بەدی 

 

 (:1022)ی ساڵی (8)یاسای ژمارە  -21
 (عیراق -یاسای بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی خێزانی لە هەرێمی كوردستان)
 

 ،(1021)ی ساڵی (3)یاسای ژمارە  -21
ی هەمواركراو  2999ی ساڵی (222)كردنی یاسای سزادانی عێرا ی ژمارە   یاسای هەمواركردنی جێبەجێ

 :كوردستانلە هەرێمی 
ی هەمووار  2999ی سواڵی (222)ی یاسای سزادانی عێرا ی ژموارە (109)كاركردن بە حوكمی ماددەی ) 

لە پێناو چەسپاندنی دادگەری و هێنانە كایەی كۆمەڵگایەكی دوور  لە توند و تیژی و  (.كراو، ڕادەگیرێت
 :كە مادەكە بریتیە لە.جیاكاری ڕەگەزی ئەم یاسایە دەرچوێنرا

ساڵ ئەوەی كوتووپڕ ژنەكەی یوان   رێ بە بەندكردن بۆ ماوەیەك زیاتر نەبێ لە سێسزادەد }
یەكێك لەوانەی كە بۆی ناشێن ببینێت لە باری زیناكردندا بێ یا لەگەڵ هاوبەشەكەیدا لەناو 

بە كوشوتنی هەردووكیوان یواخود یەكێكیوان   هەسوتێ  و دەستبەجێ  یەك جێی نوستندا ببینێ
كاتە سەر هەردووكیان یاخود یەكێكیان مردن یا كەمئەندام بووونی یان دەستدرێژی ب  بكوژێ

لە دژی ئەو كەسوەی سووود   بەرگریكردنی ڕەوا بەكواربهێنرێ  ناكرێ. بەردەوامی لێبكەوێتەوە
 .{  لەم بەهانەیە و حوكمی توندكردنی سزا لە دژی پیادە ناكرێ  وەردەگرێ

 ن،ی پەرلەمانی كوردستا(1021)ی ساڵی (9)یاسای ژمارە  -29
بوۆ بینینوی  2919ی سواڵی (288)لە یاسوای بواری كەسوی ژموارە ( 17)بە هەمواركردنی مادەی 

مندااڵن لەالیەن دایك و باوكەوە لەكاتی تەاڵق و جیابوونەوە لە هەرشوێنێك كە خۆیوان دیواری 
 .دەكەن

 اروووڕیوووب
  18 :ژمارەی بڕیار
 29/9/1001: رۆژی بڕیار

 
. و( 2991)ی هەموواركراوی سوواڵی(2)مواددەی پەنجاوشوەش لە یاسوای ژموارە ی (2)پشت بە حوكمەكانی بوڕگە 

لەسووووەر داوای ئەنجووووومەنی وەزیووووران، ئەنجووووومەنی نیشووووتمانیی كوردسووووتانی عێووووراق لە دانیشووووتنی رۆژی 
 :یدا ئەم بڕیارەی خوارەوەی دا(29/9/1001)

 .نە بە رۆژی دایك لە كوردستانی هەموو ساڵێك كە رۆژی هەڵكردنی ئااڵی كوردستا27/21دانانی رۆژی  :یەكەم
 .دەكرێت و لە رۆژنامەی رەسمی  باڵو دەكرێتەوە  بەجێ ئەم بڕیارە لە رۆژی دەرچوونییەوە جێ  :دووەم

 

 دايڕۆڵی ئافرەت لە دەسەاڵتی دادەوەری 2-1
سوواڵی ( 21)ئەنجووومەنی نیشووتمانی  كوردسووتان دامەزرا ، یاسووای ژمووارە  2991دوای ئەوەی لە سوواڵی  

ی دەسەاڵتی دادوەری دەرچوو كە گرێدرا بوو بە یاسوای وەزارەتوی دادەوە توا دەرچووونی یاسوای  2991
ەم عێورا ە ، بە پێوی ئ-كە یاسوای ئەنجوومەنی دادوەری هەرێموی كوردسوتان 1007ی ساڵی (13)ژمارە 

یاسایە ئەنجومەنی دادوەری لە وەزارەتی داد جیابۆوە و بەو پێیەش دەسەاڵتی هەریەكێكیان دیاری كورا 
، بە شێوازێك كە پێكهاتە دادوەریەكان ، تایبەتمەندی دادگا ، ڕاژەی دادوەری ، میكانیزمی دامەزرانودنی 

ۆی گوورت، هەر لەم ڕووەوە دادوەران ، چوۆنیەتی بەرزكوردنەوەی پایەكوان ،هەریەكە ڕێچوكەی توایبەتی خو
كردنی یاساكاندا تا ڕادەیەك بەرچاوە و ڕێژەیەكیوان   پێشكەوتنی ئافرەتان لە دادگا و ڕۆڵیان لە جێبەجێ

 :بەدەستهێناوە ، بەم جۆرەی الی خوارەوە 
،  2998لە سوواڵی (كەمووی ە عەلووی سوواڵ  )یەكەم دادوەری ئووافرەت لە شوواری دهووۆك دانوورا بە نوواوی * 

 .(گەالوێژ سەعید محەمەد)دادوەری ژن لە س ێمانی بە ناوی هەروەها یەكەم 
داواكوواری گشووتی ئووافرەت لە هەرێمووی كوردسووتان هەن ، كە ڕیزبەنوودیەكەیان بەم شووێوەیەیە ( 19* )

(. 2)، گەرمیووان ( 7)، دهووۆك ( 11)، سوو ێمانی و هەڵەبووجە (27)هەولێوور : لەسووەر ئاسووتی پارێزگاكووان
، سو ێمانی و (20)هەولێور : ادگاكانی تێهەڵچوونەوە پێكهواتوون لە دادوەری ئافرەت لە د( 30)هەروەها 
ژن ( 291)سەبارەت بە لێكۆڵەری دادوەری بریتین لە . دادوەرن( 2)، گەرمیان ( 1)، دهۆك (21)هەڵەبجە

جوگە لەموانە چەنودان . ئوافرەت لەسوەر ئاسوتی هەرێو ( 189)، هەروا یاریدەدەری دادوەرەری بریتین لە 
 .هەن لە كەرتی گشتی و تایبەتیدا كاردەكەن مافناس و یاساناس

 
 دەزگا و لیژنە یاساییەكان 2-3
 كردنەوەی پەیمانگای دادوەران -
پارێزگواكەی هەرێو    دامەزراندنی دادگای تایبەت بە بەرەنگار بوونەوەی توندوتیژی خێزانی لە هەرسێ -

 .و ئیدارەی گەرمیان
 بەرەنگار بوونەوەی توندوتیژی خێزانی دامەزراندنی لیژنەی ئاشتەوایی لە دادگاكانی -
دامەزراندنی لیژنەی بەرەنگار بوونەوەی توندوتیژی ئافرەتان و خێزان لە پارێزگاكانی هەولێر دهۆك و  -

رو ئەنوودامێتە وەزارەتە پەیوەنوودارەکان و ڕێکخراوەکووانە ژنووان و سوو ێمانی، بە سووەرۆكایەتی پارێزگووا
 .ئافرەتان
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 دايڕۆڵی ئافرەت لە دەسەاڵتی دادەوەری 2-1
سوواڵی ( 21)ئەنجووومەنی نیشووتمانی  كوردسووتان دامەزرا ، یاسووای ژمووارە  2991دوای ئەوەی لە سوواڵی  

ی دەسەاڵتی دادوەری دەرچوو كە گرێدرا بوو بە یاسوای وەزارەتوی دادەوە توا دەرچووونی یاسوای  2991
ەم عێورا ە ، بە پێوی ئ-كە یاسوای ئەنجوومەنی دادوەری هەرێموی كوردسوتان 1007ی ساڵی (13)ژمارە 

یاسایە ئەنجومەنی دادوەری لە وەزارەتی داد جیابۆوە و بەو پێیەش دەسەاڵتی هەریەكێكیان دیاری كورا 
، بە شێوازێك كە پێكهاتە دادوەریەكان ، تایبەتمەندی دادگا ، ڕاژەی دادوەری ، میكانیزمی دامەزرانودنی 

ۆی گوورت، هەر لەم ڕووەوە دادوەران ، چوۆنیەتی بەرزكوردنەوەی پایەكوان ،هەریەكە ڕێچوكەی توایبەتی خو
كردنی یاساكاندا تا ڕادەیەك بەرچاوە و ڕێژەیەكیوان   پێشكەوتنی ئافرەتان لە دادگا و ڕۆڵیان لە جێبەجێ

 :بەدەستهێناوە ، بەم جۆرەی الی خوارەوە 
،  2998لە سوواڵی (كەمووی ە عەلووی سوواڵ  )یەكەم دادوەری ئووافرەت لە شوواری دهووۆك دانوورا بە نوواوی * 

 .(گەالوێژ سەعید محەمەد)دادوەری ژن لە س ێمانی بە ناوی هەروەها یەكەم 
داواكوواری گشووتی ئووافرەت لە هەرێمووی كوردسووتان هەن ، كە ڕیزبەنوودیەكەیان بەم شووێوەیەیە ( 19* )

(. 2)، گەرمیووان ( 7)، دهووۆك ( 11)، سوو ێمانی و هەڵەبووجە (27)هەولێوور : لەسووەر ئاسووتی پارێزگاكووان
، سو ێمانی و (20)هەولێور : ادگاكانی تێهەڵچوونەوە پێكهواتوون لە دادوەری ئافرەت لە د( 30)هەروەها 
ژن ( 291)سەبارەت بە لێكۆڵەری دادوەری بریتین لە . دادوەرن( 2)، گەرمیان ( 1)، دهۆك (21)هەڵەبجە

جوگە لەموانە چەنودان . ئوافرەت لەسوەر ئاسوتی هەرێو ( 189)، هەروا یاریدەدەری دادوەرەری بریتین لە 
 .هەن لە كەرتی گشتی و تایبەتیدا كاردەكەن مافناس و یاساناس

 
 دەزگا و لیژنە یاساییەكان 2-3
 كردنەوەی پەیمانگای دادوەران -
پارێزگواكەی هەرێو    دامەزراندنی دادگای تایبەت بە بەرەنگار بوونەوەی توندوتیژی خێزانی لە هەرسێ -

 .و ئیدارەی گەرمیان
 بەرەنگار بوونەوەی توندوتیژی خێزانی دامەزراندنی لیژنەی ئاشتەوایی لە دادگاكانی -
دامەزراندنی لیژنەی بەرەنگار بوونەوەی توندوتیژی ئافرەتان و خێزان لە پارێزگاكانی هەولێر دهۆك و  -

رو ئەنوودامێتە وەزارەتە پەیوەنوودارەکان و ڕێکخراوەکووانە ژنووان و سوو ێمانی، بە سووەرۆكایەتی پارێزگووا
 .ئافرەتان
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 سیاسی و کارگێڕیژنان و بەشداری : دووەم
 

 :سیاسیەكان پارتە نێو لە ئافرەت ڕۆڵی 1-2
 ژنە ژن، پێشوومەرگەی) بوووو شووێوە دوو بە ڕاپەڕینوودا پووێ  لە سیاسووەتدا لە ژنووان شووداری بە
 بە حزبەكانوودا سووەركردایەتی لە بەاڵم بینیوووە، كاریگەیووان دەوری شووار لە و شووا  لە كە( پێشوومەرگە
 دوای توا ، دەبینویەوە جەماوەریەكانودا ڕێكخراوە نێو لە خۆیان تەنها و بوون بەشدار كەم زۆر ڕێژەیەكی
 بێگوموان پارتەکاندا رۆڵیان دەبینوە، سەركردایەتی له تاك تاك و سەركەوت ڕێژەیە ئەم كەمێك ڕاپەرین
 بوووون، یەك وەك ژن مەسووەلەی بووۆ گشووتی بە كۆمۆنسووتیەكان و ئیسووالمی و عەلمووانی پووارتە كووۆی لە

 توا ئوافرەت پرسوی بە بەراموبەر كوردسوتان هەرێمی لە  سیاسی سەركردایەتی ئیرادەی ئەوەشدا لەگەڵ
 و 1003 سواڵی دوای لە توایبەتی بە سیاسەتدا لە ژنان كەوتنی پێ  بۆ كردووە سازی زەمینە ڕادەیەك
 ئاسووتی لە كۆتایووان سسووتەمی سیاسوویەكان پووارتە لە هەنوودێك نمووونە بووۆ ، بەعوو  ڕژێمووی ڕوخانوودنی

 :  واتا ، داناوە خوارتر و سەركردایەتی
 % 20 كوردستان دیموكراتی پارتی -
 % 10 كوردستان نیشتمانی یەكێتی -
 % 11 كوردستان ئیسالمی یەكگرتووی -
 % 20 ئیسالمی كۆمەڵی -
 ەتئافر (2) تەنها ئیسالمی بزوتنەوەی -
 ئافرەت( 1) كوردستان شیوعی حزبی -
  ئافرەت( 1) كوردستان سۆشیالستی حزبی -
 ئافرەت( 1) كوردستان كێشانی زەحمەت حزبی -

 شوووریەكان ئوا حوزبە و  توركمانەكوان حوزبە شوێوە هەمان بە ، ژنانى % 20 گۆڕان بزوتنەوەی
 .پارتەكوردییەكاندا لەگەڵ نیە ئەوتۆیان ەكیيجیاوازی

 
 :پارێزگاكان ئەنجومەنی و پەرلەمان لە ئافرەتان رۆڵی 1-1
 :پەرلەمان - أ

 لە خووول دوایون كە تێپەڕیووە، خولووداپێونج  بە 1029 توا 2991 سوواڵی لە كوردسوتان پەرلەموانی
 پووارتە لەالیەن كە بەشووداربوون ئووافرەت ڕێووژەیەك هەرخولێكوودا لە بێگومووان. هەڵبژێووردرا 1028 سوواڵی

 بەو ، داخوراودا نویمچە و داخوراو لیسوتی و كوراوە لیسوتی هەردوو لە نیشانكراون دەست سیاسیەكانەوە
 پیادەكردنی  بێ بە بەدەستهێنا كورسیەكانی ی%( 7) ڕێژەی پەرلەماندا یەكەمی خولی لە كە شێوەیەی
 و كورا هەموار كوردستان هەرێمی هەڵبژاردنی ی(2) ژمارە یاسای 1003 ساڵی لە دواتر ، كۆتا سستەمی
 ،% 30 بوۆ كورایەوە بەرز ڕێژەكە 1009 ساڵی لە دواتر ، دانرا ئافرەتان بۆ كورسیەكان ی% 11 ڕێژەی
 :دەكاتەوە روونی خوارەوە خشتەیەی ئەم

 
 

 (2) ژمارە خشتەی
 كوردستان خولەكانی پەرلەمانی پێی بە پەرلەمانتار ژنانی ژمارەی

 ژمارە ساڵ خول
 7 2991 یەكەم خولی
 18 1001 دووەم خولی
 12 1009 سێیەم خولی
 31 1023 چوارەم خولی

 33 1028 خولی پێنجەم
بۆ یەکەمجار ئافرەت بۆ سوەرۆکایەتی و سوکرتێری پەرلەموان دا، خولی پێنجەمی پەرلەمانی كوردستانلە 

 .دەست بەکاربوون، ئەمەش دەستکەوتێکی گرن  بوو بۆ ژنانی کوردستان

 

 :پارێزگاكان ئەنجومەنی - ب
 ساڵی لە ، تێپەڕیوە خولدا دوو بە ئێستا تا كوردستان هەرێمی لە پارێزگا ئەنجومەنی هەڵبژاردنی

 ەكانیكورسوی ی% 11 ڕێوژەی بە 1023 ساڵی لە ، بوو ئافرەتان بۆ كورسی ی% 11 ڕێژەی بە 1001
 ،(21) دهۆك پارێزگای:  بوو بەمجۆرە پارێزگا بەپێی ڕێژەكە 1001 ساڵی لە .پارێزگایەكدا هەر لە بوون

: بوووو بەمشووێوەیە 1023 سوواڵی لە. كوواتە ئەو گەرمیووانەوە هەڵەبووجەو بە( 23) سوو ێمانی ،(9) هەولێوور
 (.20) س ێمانی ،( 9) لێروهە ،( 9) دهۆك پارێزگای
 

 :هەرێ  حكومەتی كابینەكانی لە ئافرەت ڕۆڵی 1-3
 كە جۆرێوك بە تێدەپەڕی سەختدا بارودۆخێكی بە ڕاپەڕین دوای لە كوردستان هەرێمی دۆخی بارو
 و جەن  و نائارامی و ئاسایی نا و گران زۆر بارێكی لە ئەزموون یەكەم وەك حكومەت یەكەمی كابینەی
 مایسوی لە واتە خایانود سواڵی یەك تەنها بۆیە هەر.  كرد گوزەری مەعنەویدا  ەیرانی و دارایی  ەیرانی
 كوابینەی شوێوە هەموان بە. هەبووو وەزیر ژنی(2) تەنها كابینەیەدا لەم ، بوو 2993 نیسانی بۆ 2991
 ئیوودارەیی دوو ئەنجاموودا ولە بوووو دروسووت نوواوخۆ شووەڕی و كوورد تەشووەنەی زیوواتر كێشووەكان دووەم

 هەر نەهاتوو ژناندا ڕێژەی بەسەر گۆڕانكاریەك هیچ لێرەشدا بوو،(  2991-2993) بۆیە هەر لێكەوتەوە
 .  مایەوە خۆی وەك پێشوو وەزیرەی ئەو

 كێشوا درێژەی( 1001-2991) ساڵی لە بوو جیاواز ئیدارەی دوو چوارەم و سێیەم كابینەی پاشان
 ئیودارەی لە ، كوابینە هەردوو لە هوات ئافرەتانودا ڕێژەی بەسەر گۆڕانكاریەك چەند ماوەیەدا لەو بەاڵم ،

 بووون( نیشوتەجێكردن كاروباری ، ئاوەدانكردنەوە) وەزارەتەكانی كە هەبوون ئافرەت وەزیری( 1) هەولێر
 كووۆمەاڵیەتی كاروبوواری) وەزارەتەكووانی كە هەبوووون ژن وەزیووری( 1) سوو ێمانی ئیوودارەی لە هەروەهووا ،

 . بوون( پیشەسازی مرۆڤ مافی زانستی، توێژینەوەی بااڵو خوێندنی و ،پەروەردە
 ئیودارەی هەردوو و نورا نواو یووكگرتنەوە كوابینەی بە كە پێنجەم كابینەی 1009 ساڵی لە پاشان
( 3) كوابینەیەدا لەم ، 1009 ساڵی تا واتا بوو چوارساڵ ماوەكەی و یەك بە بوونەوە هەولێر و س ێمانی
 شەهیدان كاروباری ، گوزار و گەشت و شارەوانی) وەزارەتەكانی لە بوون بریتیی كە هەبوون ژن وەزیری

 (.ئافرەتان كاروباری بۆ هەرێ  وەزیری ، كراوان ئەنفال و
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 (2) ژمارە خشتەی
 كوردستان خولەكانی پەرلەمانی پێی بە پەرلەمانتار ژنانی ژمارەی

 ژمارە ساڵ خول
 7 2991 یەكەم خولی
 18 1001 دووەم خولی
 12 1009 سێیەم خولی
 31 1023 چوارەم خولی

 33 1028 خولی پێنجەم
بۆ یەکەمجار ئافرەت بۆ سوەرۆکایەتی و سوکرتێری پەرلەموان دا، خولی پێنجەمی پەرلەمانی كوردستانلە 

 .دەست بەکاربوون، ئەمەش دەستکەوتێکی گرن  بوو بۆ ژنانی کوردستان

 

 :پارێزگاكان ئەنجومەنی - ب
 ساڵی لە ، تێپەڕیوە خولدا دوو بە ئێستا تا كوردستان هەرێمی لە پارێزگا ئەنجومەنی هەڵبژاردنی

 ەكانیكورسوی ی% 11 ڕێوژەی بە 1023 ساڵی لە ، بوو ئافرەتان بۆ كورسی ی% 11 ڕێژەی بە 1001
 ،(21) دهۆك پارێزگای:  بوو بەمجۆرە پارێزگا بەپێی ڕێژەكە 1001 ساڵی لە .پارێزگایەكدا هەر لە بوون

: بوووو بەمشووێوەیە 1023 سوواڵی لە. كوواتە ئەو گەرمیووانەوە هەڵەبووجەو بە( 23) سوو ێمانی ،(9) هەولێوور
 (.20) س ێمانی ،( 9) لێروهە ،( 9) دهۆك پارێزگای
 

 :هەرێ  حكومەتی كابینەكانی لە ئافرەت ڕۆڵی 1-3
 كە جۆرێوك بە تێدەپەڕی سەختدا بارودۆخێكی بە ڕاپەڕین دوای لە كوردستان هەرێمی دۆخی بارو
 و جەن  و نائارامی و ئاسایی نا و گران زۆر بارێكی لە ئەزموون یەكەم وەك حكومەت یەكەمی كابینەی
 مایسوی لە واتە خایانود سواڵی یەك تەنها بۆیە هەر.  كرد گوزەری مەعنەویدا  ەیرانی و دارایی  ەیرانی
 كوابینەی شوێوە هەموان بە. هەبووو وەزیر ژنی(2) تەنها كابینەیەدا لەم ، بوو 2993 نیسانی بۆ 2991
 ئیوودارەیی دوو ئەنجاموودا ولە بوووو دروسووت نوواوخۆ شووەڕی و كوورد تەشووەنەی زیوواتر كێشووەكان دووەم

 هەر نەهاتوو ژناندا ڕێژەی بەسەر گۆڕانكاریەك هیچ لێرەشدا بوو،(  2991-2993) بۆیە هەر لێكەوتەوە
 .  مایەوە خۆی وەك پێشوو وەزیرەی ئەو

 كێشوا درێژەی( 1001-2991) ساڵی لە بوو جیاواز ئیدارەی دوو چوارەم و سێیەم كابینەی پاشان
 ئیودارەی لە ، كوابینە هەردوو لە هوات ئافرەتانودا ڕێژەی بەسەر گۆڕانكاریەك چەند ماوەیەدا لەو بەاڵم ،

 بووون( نیشوتەجێكردن كاروباری ، ئاوەدانكردنەوە) وەزارەتەكانی كە هەبوون ئافرەت وەزیری( 1) هەولێر
 كووۆمەاڵیەتی كاروبوواری) وەزارەتەكووانی كە هەبوووون ژن وەزیووری( 1) سوو ێمانی ئیوودارەی لە هەروەهووا ،

 . بوون( پیشەسازی مرۆڤ مافی زانستی، توێژینەوەی بااڵو خوێندنی و ،پەروەردە
 ئیودارەی هەردوو و نورا نواو یووكگرتنەوە كوابینەی بە كە پێنجەم كابینەی 1009 ساڵی لە پاشان
( 3) كوابینەیەدا لەم ، 1009 ساڵی تا واتا بوو چوارساڵ ماوەكەی و یەك بە بوونەوە هەولێر و س ێمانی
 شەهیدان كاروباری ، گوزار و گەشت و شارەوانی) وەزارەتەكانی لە بوون بریتیی كە هەبوون ژن وەزیری

 (.ئافرەتان كاروباری بۆ هەرێ  وەزیری ، كراوان ئەنفال و
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 بووو بەردەوام سواڵ دوو ماوەی بۆ سیاسی ڕێكەوتنێكی پێی بە 1009 ساڵی لە شەشەم كابینەی
 كەم كوابینەیە لەم ژن ڕێوژەی ، بووون دروسوت ئۆپۆزسیۆن حزبی  سێ كابینەیەدا لەم ، 1021 ساڵی تا
 .وەرگرت(  كۆمەاڵیەتی كاروباری كارو) وەزارەتی ئەوی  هەبوو ژن( 2) تەنها و بۆوە

 ، بوو پێكهێنا پێشووی كابینەی كە ڕێككەوتنەی ئەو پێی بە هەر دەمەزرا حەوتەم كابینەی پاشان
 موایەوە خۆی وەك وەزارەتەكەی و ئافرەتەكە وەزیرە لێرەشدا ،( 1021 – 1021) لە ساڵ دوو ماوەی بۆ
 .كارەكانیدا بە درێژەی و

 بوارێكوودا گشووت لە ئوواوەدانی و خۆشووگوزەرانی بوواش توواڕادەیەكی پێشوووودا كووابینەیەی  سووێ لەو 
 بەڵكوو خوۆ نێوو لە تەنهوا نەك و كورا كوردسوتاندا هەرێمی لە بەرچاو گۆڕانكاریەكی چوو پێشەوە بەرەو
 .نێوەندەدا لەو كرد بەهێزتر كوردی پێگەی ، هەبوو باشی ڕەنگدانەوەی نێودەوڵەتی  ئاستی لەسەر

 پێووی بە كە فووراوان بوونكە كووابینەیەكی وەك  هەشووتەم كووابینەی 1021 سوواڵی لەحوووزەیرانی
 بەاڵم ، بەردەوامە ئێستا تا و دامەزرا پێكهێنا پەرلەمانیان كە پارتانەی ئەو نێو لە سیاسی ڕێككەوتنێكی

(  گەشوت و گووزار و شوارەوانی وەزارەتوی)کە  هەیە وەزیور ئافرەتی یەک تەنها و الوازە تێیدا ژن پێگەی
 تیورۆر شوەڕی و هەرێو  بودجەی بەشە بڕینی ، كابینەیەدا ئەم لەسەردەمی باسە شایانی. بەڕێوەدەبات
 .بەردەوامە ئێستا تا و بۆتەوە كوردستان ڕوبەڕووی

ئووافرەت وەک وەزیوور  3خۆشووبەختانە لە کووابینەى نووۆیەمی حکووومەتی هەرێمووی کوردسووتان 
 .دەستبەکاربوون لە وەزارەتەکانی کشتوکاڵ و کارو کاروباری کۆمەاڵیەتی و کاروباری پەرلەمان

لە ئاستی پەرلەمانیشدا بۆ یەکەمجار ئافرەت بۆ سەرۆکایەتی پەرلەمان و سکرتاریەتی  پەرلەمان 
 .دەستنیشانکران

 

 حكومەت دەزگاكانی نێو لە تایبەت پ ە ئافرەتانی ڕێژەی 1-1
 هەرێموودا تەشووریەیەكانی دەزگووا لە ئافرەتووان بووۆ%  30 ڕێووژەی بە كۆتووا سیسووتمی هەرچەنوودە 
 پێگەی ئەوەشدا لەگەڵ ، نیە ڕەنگدانەوەی جێبەجێكاریەكاندا دامودەزگا لە ڕێژەیە ئەم بەاڵم ، چەسپاوە
 بەڕێووەبەری ، ڕاوێژكوار ، وەزیر بریكاری)  وەك جیاجیاكاندا بااڵ پۆستە لە بەڵكو ، نەنراوە بەالوە ئافرەت
 و وەزارەت گشووت و(  وەزیوران ئەنجووومەنی ، پەرلەموان ، هەرێو )  سووەرۆكایەتی  هەرسوێ لە...(  گشوتی
 و 2991 سووواڵ دوای لە وەزیووور بریكووواری هەن، ژنوووان ڕێژەیەكوووی حكوووومەت فەرمانگەكوووانی و دەسوووتە
 لە بەاڵم سوەردەم، ئیودارەو بەپێوی هەبووون ئوافرەت وەزیوری وەكیو ( 7) یەكەكان دوای لە كابینەیەك
 لە توایبەت پو ە ئافرەتوانی ی%(8)  رێژەی هەروەها نەماوە، بریكار پ ەی حكومەتەوە شەشەمی كابینەی
یەک  ئێستاشوووودا لە لە یەکە کارگێڕیەکووووانە پارێزگاکانوووودا، هەن حكومەتوووودا دامەزراوەكووووانی زۆربەی

 .هەن ژن  ایم امی سێ و ناحیە بەڕێوەبەری
 

 :واڵت دەرەوەی لە كوردستان هەرێمی حكومەتی نوێنەرایەتی لە ژنان ڕێژەی 1-1
 عێرا وی حكومەتی لە كوردستان سیاسی بەشداری و 1003 ساڵی لە عێراق ئازادی پرۆسەی پاش
 بوووە سوەربەخۆ هەرێو  ڕادایەك تا ،1001 لە عێراق هەمیشەیی دەستووری لەسەر دەنگدان و فیدراڵدا
 بوۆ ، كوردەوە دۆسوت واڵتوانی لە خوۆی نوێنەرایەتی بۆیەش هەر ، كوردستاندا ئیدارەی بەڕێوەبردنی لە
 نووێنەرایەتی ، كوردستان گەلی ڕواكانی مافە كردنی پشتگیری و هەرێ  بە دەوڵەتان بوونی ئاشنا زیاتر
... ( نەمسوا بەلجیكوا، ، ،روسویا ئێوران ، ئیموارات ، ئەڵمانیوا ، ئیتاڵیوا ، فەرەنسوا ، بەریتانیوا ، ئەمریكا) لە

 ، فەرەنسوا ، بەریتانیوا) وواڵتانی ئەوانی  بوون ئافرەت وواڵت( 1) نوێنەرایەتیانە ئەم كۆی لە ، كردەوە
 (.ئیتاڵیا و ئەمریكا)  لە ماونەتەوە خان ( 1) تەنها ئێستادا لە بەاڵم ،(ئیمارات ، ئیتالیا

 دەزگاكانی تایبەت بە پرسەكانی ئافرەتان: سێەم
 

كردن و دانوووانی چەنووود یاسوووایەك توووایبەت بە هەرێموووی كوردسوووتان جوووگە لە هەمووووار یحكوووومەت
بەرژەوەنوودی مافەكووانی خانمووان ، بووۆ بەرز نرخانوودن و پاڵپشووتی كردنووی ڕۆڵ و پووێگەی ئووافرەت لە ڕووی 

كردنوی یاسواو بەرگورتن لە تونودوتیژی و هەوڵودان بۆچارەسوەركردنی   كارگێڕی و چەسپاندن و جێبەجێ
یەكان و بەگەڕخستنی تواناكانی ژنان و كچان، و یەكسانی نێوان ژن و پیاو و رێزگورتن كێشە كۆمەاڵیەت

هەنگواو .لە مافەكانی مرۆڤو، لەگەڵ بە ئاگابوون لە بەدیهێنانی دادپەروەری كۆمەاڵیەتی و گەشوەپێدان
ئیسوتا بە هەنگاو بە پێی كابینە یەك لە دوای یەكەكان چەند دەزگایەكی تایبەت بە پرسی ئافرەتان توا 

 :دامەزراون ، سەبارەت بە هەر یەكێكیان كورتەیەك دەخەینە ڕوو
 

 :ێكخراوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنیر 3-2
بوووە  2992وااڵ بوونی كەشی دیموكراتی و ئازادی كاری ڕێكخراوەیی لە دوای ڕاپەڕینەكەی ساڵی 

ئەزمووونی باشویان پەیوداكرد و هۆی هەڵكشانی ژمارەی ڕێكخراو و سەنتەر و گرور ، كە لە كارەكانیاندا 
جۆرێك لە پسپۆڕی لە بوارەكانودا پەیودا بووو ، كە هەمیشوە وەك گرووپێكوی فشوار كاریوان كوردووە بوۆ 

دانانی یاساكان ، دانانی دامەزراوەكوانی ئافرەتوان ، دانوانی ) پێشخستنی ژنان لە گشت بوارەكاندا وەكو 
بینیوووە لە ئاشووتەوایی نێووو كووۆمەڵگە و لە كوواتی  و ڕۆڵووی سوەرەكیان( هتوود...ئافرەتوان لە پووێگەی بڕیووار 

ناوخۆییەكاندا گروپیان پێكهێناوە بۆ سەردانیكردنی پارتەكان و چاالكی جۆراوجۆریان   ناكۆكی و م مالنێ
هەر بووۆیە دەكرێووت بە پێووی . ئەنجامووداوە لە پێنوواو كەمكووردنەوەی تونوودوتیژیەكان و وەسووتانی شووەڕ

 :كخراوە ناحكومیەكان ڕیزبەندیەكیان بۆ بكەین بەم شێوەیەی فەرمانگەی ڕێ 1021ئامارێكی ساڵی 
ڕێكخوراو هەن بە پێوی شووێنی جوگرافیوان پێكودێن لەم ناوچوانە ( 1،210)بە كۆی گشتی زیاتر لە 

، ئەم ڕێووژەیە بە پێووی جووۆری (هەولێور، سوو ێمانی، دهووۆك ،كەركوووك ،هەڵەبووجە ،خوانە ین، شوونگال، كەالر)
 :ڕێكخراو دابەشكراوە

 ( 2791)  (كوردستانی)ناوخۆیی كخراوی ێڕ- 
 ( 97)   (بیانی)ڕێكخراوی نێودەوڵەتی - 
 (13)   ڕێكخراوی عێرا ی- 
 (122)   ڕێكخراوی گونجاندن- 
 (11)   ى رێکخراوەکان      تۆڕ- 
 

ڕێكخوراو توایبەتن بە ژنوان و ئافرەتوان كە كواریگەری و ڕۆڵوی ( 210)لە نێو ئەو ڕێژەیەدا زیواتر لە 
هەبووە لە پێداگیری كردن بۆ دەرچوونی یاساكان و دامەزرانودنی دەزگوای توایبەت بە پرسوی بەرچاویان 

ژنان و بەهێز كردنوی پێگەیوان لە گشوت ناوەنودەكان و پرۆگرامەكوانی پەروەردە و تەندروسوتی ژنوان و 
ن هتوود ، جووگە لەوەی لە كوارو پرۆگرامووی ڕێكخراوەكووانی تووردا بەشووێكیا... پاراسوتنی ژن لە تونوودوتیژی و

 .)*( تایبەتە بۆ بەدەستهێنانی  مافەكانی ئافرەتان
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 دەزگاكانی تایبەت بە پرسەكانی ئافرەتان: سێەم
 

كردن و دانوووانی چەنووود یاسوووایەك توووایبەت بە هەرێموووی كوردسوووتان جوووگە لە هەمووووار یحكوووومەت
بەرژەوەنوودی مافەكووانی خانمووان ، بووۆ بەرز نرخانوودن و پاڵپشووتی كردنووی ڕۆڵ و پووێگەی ئووافرەت لە ڕووی 

كردنوی یاسواو بەرگورتن لە تونودوتیژی و هەوڵودان بۆچارەسوەركردنی   كارگێڕی و چەسپاندن و جێبەجێ
یەكان و بەگەڕخستنی تواناكانی ژنان و كچان، و یەكسانی نێوان ژن و پیاو و رێزگورتن كێشە كۆمەاڵیەت

هەنگواو .لە مافەكانی مرۆڤو، لەگەڵ بە ئاگابوون لە بەدیهێنانی دادپەروەری كۆمەاڵیەتی و گەشوەپێدان
ئیسوتا بە هەنگاو بە پێی كابینە یەك لە دوای یەكەكان چەند دەزگایەكی تایبەت بە پرسی ئافرەتان توا 

 :دامەزراون ، سەبارەت بە هەر یەكێكیان كورتەیەك دەخەینە ڕوو
 

 :ێكخراوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنیر 3-2
بوووە  2992وااڵ بوونی كەشی دیموكراتی و ئازادی كاری ڕێكخراوەیی لە دوای ڕاپەڕینەكەی ساڵی 

ئەزمووونی باشویان پەیوداكرد و هۆی هەڵكشانی ژمارەی ڕێكخراو و سەنتەر و گرور ، كە لە كارەكانیاندا 
جۆرێك لە پسپۆڕی لە بوارەكانودا پەیودا بووو ، كە هەمیشوە وەك گرووپێكوی فشوار كاریوان كوردووە بوۆ 

دانانی یاساكان ، دانانی دامەزراوەكوانی ئافرەتوان ، دانوانی ) پێشخستنی ژنان لە گشت بوارەكاندا وەكو 
بینیوووە لە ئاشووتەوایی نێووو كووۆمەڵگە و لە كوواتی  و ڕۆڵووی سوەرەكیان( هتوود...ئافرەتوان لە پووێگەی بڕیووار 

ناوخۆییەكاندا گروپیان پێكهێناوە بۆ سەردانیكردنی پارتەكان و چاالكی جۆراوجۆریان   ناكۆكی و م مالنێ
هەر بووۆیە دەكرێووت بە پێووی . ئەنجامووداوە لە پێنوواو كەمكووردنەوەی تونوودوتیژیەكان و وەسووتانی شووەڕ

 :كخراوە ناحكومیەكان ڕیزبەندیەكیان بۆ بكەین بەم شێوەیەی فەرمانگەی ڕێ 1021ئامارێكی ساڵی 
ڕێكخوراو هەن بە پێوی شووێنی جوگرافیوان پێكودێن لەم ناوچوانە ( 1،210)بە كۆی گشتی زیاتر لە 

، ئەم ڕێووژەیە بە پێووی جووۆری (هەولێور، سوو ێمانی، دهووۆك ،كەركوووك ،هەڵەبووجە ،خوانە ین، شوونگال، كەالر)
 :ڕێكخراو دابەشكراوە

 ( 2791)  (كوردستانی)ناوخۆیی كخراوی ێڕ- 
 ( 97)   (بیانی)ڕێكخراوی نێودەوڵەتی - 
 (13)   ڕێكخراوی عێرا ی- 
 (122)   ڕێكخراوی گونجاندن- 
 (11)   ى رێکخراوەکان      تۆڕ- 
 

ڕێكخوراو توایبەتن بە ژنوان و ئافرەتوان كە كواریگەری و ڕۆڵوی ( 210)لە نێو ئەو ڕێژەیەدا زیواتر لە 
هەبووە لە پێداگیری كردن بۆ دەرچوونی یاساكان و دامەزرانودنی دەزگوای توایبەت بە پرسوی بەرچاویان 

ژنان و بەهێز كردنوی پێگەیوان لە گشوت ناوەنودەكان و پرۆگرامەكوانی پەروەردە و تەندروسوتی ژنوان و 
ن هتوود ، جووگە لەوەی لە كوارو پرۆگرامووی ڕێكخراوەكووانی تووردا بەشووێكیا... پاراسوتنی ژن لە تونوودوتیژی و
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 :(*)شەڵتەرەكانی داڵدەدانی ژنان 3-1
بۆ بەرەنگاربوونەوەی و توندوتیژیەكان دژبە ژنان و پاراستنیان لە توندوتیژی و ئەزموونی ڕێكخراو 

پارێزگواری كوردن لەو و سەنتەر و چاالكوانان  بۆچوونێك دروست بوو بە كردنەوەی چەند خوانەیەك بوۆ 
ژنانەی بە هۆكاری جیاجیا هەڕەشەی توندوتیژیان لەسەرە و ناتوانن بگەڕێونەوە نێوو خێزانەكانیوان، هەر 
بۆیە بڕیار لە كوردنەوەی چەنودان پەنواگە و شو تەر لەالیەن حكوومەت و ڕێكخراوەكوانەوە دراوە ، كە توا 

 :ئێستا بەردەوامن ، ئەوانی  بریتین لە 
لە س ێمانی لەالیەن وادی ئەڵمانی و ڕێكخراوەكانی ژنانەوە كورایەوە ( 3/2/2999)لە شەڵتەری نەوا - 

 .خرایە سەر وەزارەتی ناوخۆ( 1001)و هەر ڕێكخراوەكان كارمەندیان بۆ دابین كردبوو تا لە ساڵی 
 .دامەزرا( 2999)شەڵتەری ڕێكخراوی سەربەخۆیی ئافرەتان لە ساڵی - 
 .لەالیەن یەكێتی ژنانی كوردستان دامەزرا (1002)النەی ئارام لە ساڵی - 
لە هەولێر لەالیەن ڕێكخوراوی وادی ئەڵموانی و یونیسوێ  دامەزرا، و  (20/21/1001)ماڵی خانزاد لە - 

ناوەكەی گۆڕا بوۆ ( 1001)ئەنجومەنی ڕێكخراوەكان كارمەند و ئێشكگریان  بۆ دابینكردبوو تا ساڵی 
 .سەر وەزارەتی كارو كاروباری كۆمەاڵیەتیی چووە (1008)نەوای هەولێر و لە ساڵی 

وەزارەتوووی نووواوخۆ لە ڕێوووگەی بەڕێووووەبەرایەتی بەرەنگووواربوونەوەی تونووودوتیژی دژی ئافرەتوووان ، لە - 
 .كاتژمێری لە س ێمانی دامەزراند( 71)شەڵتەرێكی ( 20/22/1008)
. گەرمیوان كوردەوە كواتژمێری لە( 71)وەزارەتی كاروباری كۆمەاڵیەتی شوەڵتەرێكی ( 1021)لە ساڵی - 

بووۆ پاراسووتنی ئافرەتووانی ڕزگووار بوووو لە تونوودوتیژی هەتووا گەیانوودنیان بە شووەڵتەری سوو ێمانی پوواش 
 .لێكۆڵینەوە

 
 :بەڕێوەبەرایەتی گشتی چاكسازی كۆمەاڵیەتی 3-3

لە پەرلەمووانی كوردسووتان ، وەزارەتووی كووارو كاروبوواری ( 1001)ی سوواڵی ( 31)بە پێووی یاسووای ژمووارە 
 .مەزرا ،كە لەسەرەتادا بە ناوی وەزارەتی تەندروستی و كاروباری كۆمەاڵیەتی كاری دەكردكۆمەاڵیەتی دا

بێگومان ژنانی  وەك هەر مرۆڤێكوی ئاسوایی تووشوی كێشوە دەبێوت و دەسوتی بە تواوان دەگوات 
ڕووبەڕووی توواوانی جووۆراو جووۆر دەبێووتەوە جووا بە هەر هۆكارێووك بێووت ، هەر بووۆیە یەكێووك لە گرنگتوورین 
بەڕێوەبەرایەتیەكوووانی وەزارەتوووی نووواوبراو بەڕێووووەبەرایەتی گشوووتی چاكسوووازی كوووۆمەاڵیەتی بووووو ، كە 
بەڕێوەبەرایەتیەكی تایبەتی بە ئافرەتان و نەوجەوانانی تێدا كرایەوە لەسەر ئاستی پارێزگاكانی هەرێو  

ێكواری یاسوایی بوۆ و بەشێكی تایبەتی بۆ ژنان تەرخانكراوە ، لەم بەشەدا جگە پاراستن و گورتنە بەری ڕ
ڕزگار كردنی ژنانی بەند كراو ، چەند چواالكی و خزمەتگووزاری بەردەوام پێشوكەش بەم بەنود كوراوانەی 

 :ناو ئەم بەشە دەكرێت وەك
 خزمەتگوزاری تەندروستی و پزیشكی 
 دابینكردنی خواردن و خواردنەوە و ج وبەرگ و سەردانیان لەالیەن خێزانەكانیانەوە 
 دراوئافرەتانی مەحكوم نكردنی موچە بۆدابی. 
  پەرەپێوودانی بووواری پەروەردەیووی بووۆ ئافرەتووان لە  وتابخووانەی سووەرەتایی و ناوەنوودی لەنوواو بەشووە

 .چاكسازیەكان بە دابینكردنی مامۆستاو پێداویستیەكانی خوێندن بە هاوكاری وەزارەتی پەروەردە
 هتد... مان و كردنەوەی خولی جۆراوجۆری وەك كۆمپیوتەر و زمان و ڕۆشنبیری و دورو 
 چوونی دەرئەنجامی لێكۆڵینەوەكان و جێبەجێكردنیانچاودێریكردن و بەدوادا. 

                                                           
هەموو شەڵتەرەكان خرانە سەر وەزارەتی كوارو كاروبواری  1022لەسەر داوا و ڕاپۆرتی ئەنجومەنی بااڵی كاروباری خانمان لە ساڵی (  *)

سیانیان هوی حكوومەتە و یەكێكوی  هوی ( س ێمانی، گەرمیان دهۆك، هەولێر،)ئێستا چوار شەڵتەر هەیە لە شارەكانی ، كۆمەاڵیەتی
 .ڕێكخراو

 .نی ده ی مه ڵگه كانی كۆمه رێكخراوه  ت به باره سه  یه هه  رمییانه فه  م ئاماره نها ئه تا ئێستا ته*( 

 :بەڕێوەبەرایەتی گشتی چاودێری و گەشە پێدانی كۆمەاڵیەتی 3-1
  بە هەمانشێوە ئەم بەڕێوەبەرایەتەش سەربە وەزارەتی كوارو كاروبواری كوۆمەاڵیەتیە ، لە هەرسوێ -

رمیوان ئەم بەڕێووەبەرایەتیە لە خزمەتوی هاوواڵتیانودایە ، لێورەدا پارێزگاكەی هەرێ  و ئیدارەی گە
، موواڵی خەنوودە بووۆ چوواودێری كچووانی ( شووەڵتەرەكان) جووگە لە داڵوودەدانی ژنووانی هەڕەشووە لێكووراو 

( 2997)سواڵی گردەگرتوووە ، لە سواڵی ( 28)بێسەرپەرشت كە هەموو جۆرە تەمەنەكان تادەگاتە 
ی كووۆمەاڵیەتی لەالیەن وەزارەتووی تەندروسووتی كوورایەوە سووەر بە بەڕێوووەبەرایەتی گشووتی چوواودێر

وەزارەتی كارو كاروباری كۆمەاڵیەتی  دامەزرا ئەویو  بووو بە بەشوێك (  1001) ،پاشان لە ساڵی 
هەروەها دروسوتكردنی سوەنتەری هۆشویاری و چواالكی . لەو وەزارەتە و بەردەوامە لە چاالكیەكانی 
چواالكی ئەم .یی دەروونی و كۆمەاڵیەتی ، لە ئەستۆ گرتووەئافرەتان ، دامەزراندنی سەنتەری ڕێنما

 :بەڕێوەبەرایەتیە لە خزمەتی ئافرەتاندا بریتییە لە
 چارەسەر كردنی كێشە كۆمەاڵیەتی و دەروونیەكانی ژنانی نێو شەڵتەرەكان 
 كردنەوەی خولی جۆراوجۆر بۆ ئافرەتان و مندااڵنی سەر شە ام. 
  هەژاران و كەمدەرامەت كە زۆرینەیان ئافرەتنپێشكەش كردنی یامەتی دارایی بۆ. 
  گەشەدان بە هۆشیاری و ڕۆشنبیری كۆمەاڵیەتی و دەروونی ئافرەتوان لە ڕێگوای كوردنەوەی خوول و

 .سازدانی سیمینار و ۆركشۆر
 

 :و خێزان بەڕێوەبەرایەتی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژ بە ئافرەتان 3-1
سووەرۆكی حكووومەتی هەرێمووی كوردسووتان ، وەزارەتووی نوواوخۆ لە كووابینەی پێوونجەم لەسووەر بڕیوواری 

. دەركورد( بەڕێوەبەرایەتی بەدواداچونی توندوتیژی دژی ئافرەتانی)بڕیاری دامەزراندنی ( 1007)لەساڵی 
لە سەرەتادا لە ناو دیوانی  وەزارەت بوو،پاشان لە كابینەی شەشەم بە پێی یاسوای وەزارەتوی نواوخۆ لە 

ناوەكەی گوۆڕدرا بوۆ ( 1021)ەبەرایەتی گشتی و لە كابینەی حەوتەم لە ساڵی كرا بەڕێو( 1020)ساڵی 
 (.بەڕێوەبەرایەتی گشتی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژی ئافرەتان )

ئەم بەڕێوووەبەرایەتیە  شووەش مانوو  جارێووك ئامارەكووانی تونوودوتیژی باڵودەكوواتەوە كە ئەم جووۆرانەی 
جوگە لە ( خۆكوشوتن، سوووتان، خۆسووتان، دەسوتدرێژی سێكسوی كوشتن،)توندوتیژی تێدا پۆلێن كراوە 

هەولێور ، دهوۆك ، )بەڕێووەبەرایەتی هەیە لە ( 9)ئەم بەڕێووەبەرایەتیە لە ئێسوتادا  . تۆماری سوكااڵكان
نوسوینگەی هەیە لە  ەزا و ناحیەكوان، لە دوای ( 18)هەروەهوا ( س ێمانی ، گەرمیان ، سۆران ، ڕاپەڕین 

ەرێكی بە لێشاو بوۆ شوارەكانی هەرێموی كوردسوتان و كوردنەوەی كەموپ بۆیوان لە هاتنی ئاوارە و پەناب
تا ئەمڕۆ نوسینگەی تایبەت بە توندو تیژیەكان دژ بە ژنان دانراون لەگەڵ چەنودان تیموی  1023ساڵی 

هەروەهوا لە هەنودێك بەڕێوەبەرایەتیودا سوەنتەری ڕاوێژكواری خێزانوی .گەڕۆك بۆ ناوچە دورەدەستەكان 
 .ەكراونەتەو

 :ئەم بەڕێوەبەرایەتیە دوو جۆر میالكی هەیە
 .مێیە( 310)نێر و ( 811)كە  سەرباز بە پ ەی جۆراوجۆر،( 2291)پێكدێت لە  :میالكی سەربازی- 
 .مێیە( 207)نێر و ( 91)فەرمانبەر ، كە ( 299)پێكدێت لە  :میالكی شارستانی- 

 :كارەكانی بەڕێوەبەرایەتی بریتیە لە
دنەوەی ئامووار ،وەرگرتنووی سووكااڵ ، هاوكوواری یاسووایی و سووایكۆلۆژی، گواسووتنەوەی بەدواداچوووون، كووۆكر

 . وربانی بۆ شەڵتەر،ئەنجامدانی لێكۆڵینەوەی زانستی لەگەڵ زانكۆكانی هەرێ 
  



15

 :بەڕێوەبەرایەتی گشتی چاودێری و گەشە پێدانی كۆمەاڵیەتی 3-1
  بە هەمانشێوە ئەم بەڕێوەبەرایەتەش سەربە وەزارەتی كوارو كاروبواری كوۆمەاڵیەتیە ، لە هەرسوێ -

رمیوان ئەم بەڕێووەبەرایەتیە لە خزمەتوی هاوواڵتیانودایە ، لێورەدا پارێزگاكەی هەرێ  و ئیدارەی گە
، موواڵی خەنوودە بووۆ چوواودێری كچووانی ( شووەڵتەرەكان) جووگە لە داڵوودەدانی ژنووانی هەڕەشووە لێكووراو 

( 2997)سواڵی گردەگرتوووە ، لە سواڵی ( 28)بێسەرپەرشت كە هەموو جۆرە تەمەنەكان تادەگاتە 
ی كووۆمەاڵیەتی لەالیەن وەزارەتووی تەندروسووتی كوورایەوە سووەر بە بەڕێوووەبەرایەتی گشووتی چوواودێر

وەزارەتی كارو كاروباری كۆمەاڵیەتی  دامەزرا ئەویو  بووو بە بەشوێك (  1001) ،پاشان لە ساڵی 
هەروەها دروسوتكردنی سوەنتەری هۆشویاری و چواالكی . لەو وەزارەتە و بەردەوامە لە چاالكیەكانی 
چواالكی ئەم .یی دەروونی و كۆمەاڵیەتی ، لە ئەستۆ گرتووەئافرەتان ، دامەزراندنی سەنتەری ڕێنما

 :بەڕێوەبەرایەتیە لە خزمەتی ئافرەتاندا بریتییە لە
 چارەسەر كردنی كێشە كۆمەاڵیەتی و دەروونیەكانی ژنانی نێو شەڵتەرەكان 
 كردنەوەی خولی جۆراوجۆر بۆ ئافرەتان و مندااڵنی سەر شە ام. 
  هەژاران و كەمدەرامەت كە زۆرینەیان ئافرەتنپێشكەش كردنی یامەتی دارایی بۆ. 
  گەشەدان بە هۆشیاری و ڕۆشنبیری كۆمەاڵیەتی و دەروونی ئافرەتوان لە ڕێگوای كوردنەوەی خوول و

 .سازدانی سیمینار و ۆركشۆر
 

 :و خێزان بەڕێوەبەرایەتی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژ بە ئافرەتان 3-1
سووەرۆكی حكووومەتی هەرێمووی كوردسووتان ، وەزارەتووی نوواوخۆ لە كووابینەی پێوونجەم لەسووەر بڕیوواری 

. دەركورد( بەڕێوەبەرایەتی بەدواداچونی توندوتیژی دژی ئافرەتانی)بڕیاری دامەزراندنی ( 1007)لەساڵی 
لە سەرەتادا لە ناو دیوانی  وەزارەت بوو،پاشان لە كابینەی شەشەم بە پێی یاسوای وەزارەتوی نواوخۆ لە 

ناوەكەی گوۆڕدرا بوۆ ( 1021)ەبەرایەتی گشتی و لە كابینەی حەوتەم لە ساڵی كرا بەڕێو( 1020)ساڵی 
 (.بەڕێوەبەرایەتی گشتی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژی ئافرەتان )

ئەم بەڕێوووەبەرایەتیە  شووەش مانوو  جارێووك ئامارەكووانی تونوودوتیژی باڵودەكوواتەوە كە ئەم جووۆرانەی 
جوگە لە ( خۆكوشوتن، سوووتان، خۆسووتان، دەسوتدرێژی سێكسوی كوشتن،)توندوتیژی تێدا پۆلێن كراوە 

هەولێور ، دهوۆك ، )بەڕێووەبەرایەتی هەیە لە ( 9)ئەم بەڕێووەبەرایەتیە لە ئێسوتادا  . تۆماری سوكااڵكان
نوسوینگەی هەیە لە  ەزا و ناحیەكوان، لە دوای ( 18)هەروەهوا ( س ێمانی ، گەرمیان ، سۆران ، ڕاپەڕین 

ەرێكی بە لێشاو بوۆ شوارەكانی هەرێموی كوردسوتان و كوردنەوەی كەموپ بۆیوان لە هاتنی ئاوارە و پەناب
تا ئەمڕۆ نوسینگەی تایبەت بە توندو تیژیەكان دژ بە ژنان دانراون لەگەڵ چەنودان تیموی  1023ساڵی 

هەروەهوا لە هەنودێك بەڕێوەبەرایەتیودا سوەنتەری ڕاوێژكواری خێزانوی .گەڕۆك بۆ ناوچە دورەدەستەكان 
 .ەكراونەتەو

 :ئەم بەڕێوەبەرایەتیە دوو جۆر میالكی هەیە
 .مێیە( 310)نێر و ( 811)كە  سەرباز بە پ ەی جۆراوجۆر،( 2291)پێكدێت لە  :میالكی سەربازی- 
 .مێیە( 207)نێر و ( 91)فەرمانبەر ، كە ( 299)پێكدێت لە  :میالكی شارستانی- 

 :كارەكانی بەڕێوەبەرایەتی بریتیە لە
دنەوەی ئامووار ،وەرگرتنووی سووكااڵ ، هاوكوواری یاسووایی و سووایكۆلۆژی، گواسووتنەوەی بەدواداچوووون، كووۆكر

 . وربانی بۆ شەڵتەر،ئەنجامدانی لێكۆڵینەوەی زانستی لەگەڵ زانكۆكانی هەرێ 
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 بەڕێوەبەرایەتی گشتی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی 
 :دژی ئافرەتان و خێزان ، پێکدێت لە

 
 لێربەڕێوەبەرایەتی گشتی لە هەو( 2)
 (س ێمانی، گەرمیان، ڕاپەرین، سۆران دهۆک، هەولێر،)بەڕێوەبەرایەتی لە ( 9)
 نووسینگە (  18)
 هۆبە( 1)
 تی  مۆبای (  21)

 ئاماری توندوتیژیەکانی دژی ئافرەتان لە هەرێمی کوردستان
 (1029)مانگی ساڵی ( 20)کۆی 

 سێکسی سکااڵ خۆسوتان سوتان خۆکوشتن کوشتن شوێن
 31 3978 17 13 19 21 هەولێر
 12 1213 11 13 29 9 دهۆک
 39 1118 12 38 29 20 س ێمانی
 8 829 0 1 0 0 گەرمیان
 20 113 8 21 3 3 ڕاپەڕین
 2 139 8 9 1 0 سۆران

 222 9881 88 237 93 33 کۆی گشتی
 

 ئاماری توندوتیژیەکانی دژی ئافرەتان لە هەرێمی کوردستان
 (1028)مانگی ساڵی ( 20)کۆی 

 سێکسی سکااڵ خۆسوتان سوتان خۆکوشتن کوشتن شوێن
 18 1888 19 17 21 21 هەولێر
 31 1239 18 19 29 21 دهۆک
 37 2129 28 19 20 20 س ێمانی
 20 890 9 1 1 3 گەرمیان
 23 132 7 1 7 2 ڕاپەڕین
 9 113 9 9 3 2 سۆران

 218 8077 97 221 11 11 کۆی گشتی
 

 سێکسی سکااڵ خۆسوتان سوتان خۆکوشتن کوشتن ساڵ
1029 33 93 237 88 9881 222 
1028 11 11 221 97 8077 218 

 27- 2807+ 9- 11+ 9+ 9- 1029و1028جیاوازی

 پەیوەندییەکانی هێ ی گەرم  ئاماری
 بەڕێوەبەرایەتی گشتی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژی ئافرەتان و خێزان  له

 
 (1029)مانگی ساڵی  (20) کۆی

 کۆی گشتی س ێمانی دهۆک هەولێر پەیوەندیەکان
 1207 1297 2083 817 پێدانی ڕێنمایی و ڕاوێژ

 329 97 98 211 هەواڵەکردن بۆ سەنتەری ڕاوێژکاری
 1303 703 2900 0 هەواڵەکردن بۆ نوسینگەکان

 1131 109 2281 810 سوکایەتی و بێزارکردنی کارمەندان
 1319 2009 181 818 پەیوەندی هەڵە و بێ وەاڵم

 
  یتیەەاڵمۆك یكار و كاروبار یتەزارەو

 :  دانەدڵدا ڵیما
  ڵمندا 1  - تەئافر 90:  رێولەه
  ڵمندا 2 - تەئافر 29:  یمانێس 
  ڵمندا 3 - تەئافر 13:  كۆده
 ( عاتەس 71 ۆب ییەكات) انیرمەگ
 
 :دەزگای یەكسانی 3-9

لە كۆتا ساڵی كابینەی چوارەمی حكومەتی هەرێ  ئەم دەزگایە دامەزرا ،كە سەر بە دیوانی ئەنجوومەنی 
ساڵ بوو ، سیستەمی یەكسانی جێنودەری لە نێوو كوۆمەڵگە و دەزگوا دوو وەزیران بوو ،ماوەی كاركردنی 

انسوێكی سوەبارەت فەرمی و نافەرمیەكاندا یەكێك بوو لە كارەكانی ئەم دەزگایە ، هەروەها چەنود كۆنفر
 .(*)بە پرسەكانی ئافرەتان لە ناوخۆ و دەرەوەی هەرێ  ئەنجام داوە

 
 :سینگەی وەزیری هەرێ  بۆ كاروباری ژنان و ئافرەتانونو 3-7

لە كابینەی پێنجەمی حكومەت كە كابینەی یەكگرتنی هەردوو ئیدارەبوو ، ژموارەیەك وەزارەت زیواد 
هەرێو  بوۆ كاروبواری ژنوان و ئافرەتوان بووو ،ئەم نوسوینگەیە كران ، كە یەكێكیوان نوسوینگەی وەزیوری 

دەسووتی بە كارەكووانی ( 21/20/1007)ی ( 113)بەرنووامەی كوواری داڕتشووووە بە پێووی نوسووراوی ژمووارە 
فەرمانبەری هەبووە كە بە پێی پەیكەری بەڕێوەبردنی نوسوینگە كە ئەم بەشوانە ( 8)كرددوە، هەروەها 

موواهەنگی گشووتی ، لێكووۆڵینەوەی پرۆژەكووان و كاروبوواری ئووابووری ، یاسووا ، پەیوەنوودیەكان، هە) بوووون 
 ( .راگەیاندن ، كارگێڕی ،كاروباری كۆمەاڵیەتی ، گەشەپێدانی هەمیشەیی 

ئامانجەكوانی نوسووینگە بریتووی بووون لە ، بایەخوودان بە ڕێكخراوەكووانی ژنوان و ئافرەتووان لە گشووت 
فرانسوەكانی توایبەت بە ژنوان، پاڵپشوتی حكوومەتی بوارەكاندا ، بەشدار بوونیان لە هەموو كۆنگرەو كۆن

                                                           
 ،ەو كواتەی دەزگواكە كوردلەسەر ئەم دەزگایە نەبوو سوەبارەت بە كاروچاالكیەكوانی ، داواموان لە بەڕێوز بەرپرسوی ئ هیچ زانیاریەك (*)

 .شتیبە دەستمان نەگە لە بەڕێزیانەوە بەاڵم هیچ شتێك
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 پەیوەندییەکانی هێ ی گەرم  ئاماری
 بەڕێوەبەرایەتی گشتی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژی ئافرەتان و خێزان  له

 
 (1029)مانگی ساڵی  (20) کۆی

 کۆی گشتی س ێمانی دهۆک هەولێر پەیوەندیەکان
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 1319 2009 181 818 پەیوەندی هەڵە و بێ وەاڵم

 
  یتیەەاڵمۆك یكار و كاروبار یتەزارەو

 :  دانەدڵدا ڵیما
  ڵمندا 1  - تەئافر 90:  رێولەه
  ڵمندا 2 - تەئافر 29:  یمانێس 
  ڵمندا 3 - تەئافر 13:  كۆده
 ( عاتەس 71 ۆب ییەكات) انیرمەگ
 
 :دەزگای یەكسانی 3-9

لە كۆتا ساڵی كابینەی چوارەمی حكومەتی هەرێ  ئەم دەزگایە دامەزرا ،كە سەر بە دیوانی ئەنجوومەنی 
ساڵ بوو ، سیستەمی یەكسانی جێنودەری لە نێوو كوۆمەڵگە و دەزگوا دوو وەزیران بوو ،ماوەی كاركردنی 

انسوێكی سوەبارەت فەرمی و نافەرمیەكاندا یەكێك بوو لە كارەكانی ئەم دەزگایە ، هەروەها چەنود كۆنفر
 .(*)بە پرسەكانی ئافرەتان لە ناوخۆ و دەرەوەی هەرێ  ئەنجام داوە

 
 :سینگەی وەزیری هەرێ  بۆ كاروباری ژنان و ئافرەتانونو 3-7

لە كابینەی پێنجەمی حكومەت كە كابینەی یەكگرتنی هەردوو ئیدارەبوو ، ژموارەیەك وەزارەت زیواد 
هەرێو  بوۆ كاروبواری ژنوان و ئافرەتوان بووو ،ئەم نوسوینگەیە كران ، كە یەكێكیوان نوسوینگەی وەزیوری 

دەسووتی بە كارەكووانی ( 21/20/1007)ی ( 113)بەرنووامەی كوواری داڕتشووووە بە پێووی نوسووراوی ژمووارە 
فەرمانبەری هەبووە كە بە پێی پەیكەری بەڕێوەبردنی نوسوینگە كە ئەم بەشوانە ( 8)كرددوە، هەروەها 

موواهەنگی گشووتی ، لێكووۆڵینەوەی پرۆژەكووان و كاروبوواری ئووابووری ، یاسووا ، پەیوەنوودیەكان، هە) بوووون 
 ( .راگەیاندن ، كارگێڕی ،كاروباری كۆمەاڵیەتی ، گەشەپێدانی هەمیشەیی 

ئامانجەكوانی نوسووینگە بریتووی بووون لە ، بایەخوودان بە ڕێكخراوەكووانی ژنوان و ئافرەتووان لە گشووت 
فرانسوەكانی توایبەت بە ژنوان، پاڵپشوتی حكوومەتی بوارەكاندا ، بەشدار بوونیان لە هەموو كۆنگرەو كۆن

                                                           
 ،ەو كواتەی دەزگواكە كوردلەسەر ئەم دەزگایە نەبوو سوەبارەت بە كاروچاالكیەكوانی ، داواموان لە بەڕێوز بەرپرسوی ئ هیچ زانیاریەك (*)

 .شتیبە دەستمان نەگە لە بەڕێزیانەوە بەاڵم هیچ شتێك
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هەرێ  بۆ نەهێشتنی توندوتیژی دژ بە ژنان، هەڵدان بۆ نەهێشتنی نەخوێندەواری لەناو ژنانودا ، دانوانی 
 ....پرۆگرامێك بۆ بایەخدان بە دایك و منداڵ لە كۆمەڵگەدا

بەرگریكوردن لە موافی ) تەوەر پێكهاتبوون ئەوانوی ( 20)ستراتیژی كاركردنی ئەم نوسینگەیە لە 
ڕاگەیانوودن ،پەیوەنوودیەكانی دەرەوە ،ئووافرەت و یاسووا ، ئووافرەت لە پووێگەی  ئووافرەت، بنیاتنووان و ڕاهێنووان،

بڕیاردا ، ئوافرەت و بواری ئوابووری ، ئوافرەت و ژیونگە ، ئوافرەت و مەشو كردن، ئوافرەت و تەندروسوتی ، 
 (ئافرەت و گەشە پێدانی دامەزراوەیی

 
 :سینگەیە لە ماوەی كاركردنیدا ئەنجامیداوەوكارانەی ئەم نوهەندێك لەو 

  ،چوار پرۆژە یاسا و راسپاردە سەبارەت بە توندوتیژی خێزانی ، هەمواركردنی یاسای باری كەسوی
 .دیاردەی خەتەنە كردنی كچان، زیادكردنی شەڵتەرەكانی داڵدەدانی ژنانی هەڕەشە لێكراو

  بە كێشەو جۆرەكانی توندوتیژی، خولی ڕاهێنان ،بوواری پرۆپۆزەلی تایبەت ( 9)پێشكەش كردنی
 (.، دەركردنی ڕۆژنامە... تەندروستی ژنان وەك شێرپەنجەی مەمك و نەخۆشیە دەروونیەكان و

 وەك چارەسووەركردنی كێشووەكۆمەاڵیەتیەكان ، هەژاری و سووتراتیژی : چوواالكیە كۆمەاڵیەتیەكووان
 .ی هێ ی گەرمی ئاریافۆنبەرەنگار بوونەوەی بە هەژاری كردنی ژنان، پرۆژە

 كووۆنفران  و فیسووتیكاڵی ئەنجامووداوە لە بووۆنە تایبەتەكووانی ( 1: )كووۆنفران  و فیسووتیكاڵەكان
ی موارس رۆژی جیهوانی (8)ئافرەتاندا وەك هەفتەی بەرەنگار بوونەوەی توندو تیژی دژی ژنان و 

انوودن و ئەمووانە و چەنوودان ۆرك شووۆر كووۆڕو سوویمینار لەسووەر پرسووە كووانی پێگەی. ئافرەتووان
 .بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی و بەرەو پێ  چونی رەوشی ئافرەتان ئەنجامدراوە

 
 :ئەنجومەنی بااڵی كاروباری خانمان 3-8

ئەنجومەنی بااڵ كاروباری خانمان،تاكە دەزگای فەرمی حكومەتی هەرێمی كوردستانە،كە داڕێژەر و وێنوای 
ژنوان لە گشوت بوارەكوانی ڕامیواری ،كوۆمەاڵیەتی، سیاسەت و ستراتیژی حكومەت دەكات بوۆ پرسوەكانی 

لە ماددەی هەشت لە یاسوایی ئەنجوومەنی وەزیرانوی ( 3)بە پێی بڕگەی . ئابووری و تواناسازی ئافرەتان
، لەبەر ڕۆشونایی بڕیواری كۆبووونەوەی ئاسوایی ( 2991)سواڵی (  3)عیوراق ژموارە  -هەرێمی كوردسوتان

( 2) یاردرا بە دامەزراندنی ئەم ئەنجومەنە، كە لە پەیوڕەوی ژموارەی  ئەنجومەنی وەزیران ، بڕ( 9)ژمارە 
وەزیری . سەرۆكی ئەنجومەنی وەزیرانی هەریمی كوردستان سەرۆكایەتی دەكات. دا هاتووە(  1020)ی 

نوووواوخۆ ، دارایووووی و ئووووابووری ،تەندروسووووتی ، پەروەردە ، داد ، رۆشوووونبیری و الوان ، ) وەزارەتەكووووانی 
ئەنووودامی ئەنجوووومەنن،  ئەمینوووداری گشوووتی ڕاسوووتەوخۆ سەرپەرشوووتی ( یەتی كاروكاروبووواری كوووۆمەاڵ

لە .ئەنوودامی ئەنجووومەنی بە پوو ەی بەڕێوووەبەری گشووتی هەیە ( 9)كاروبارەكووانی ئەنجووومەن دەكووات، 
 .یەكەم كۆبوونەوەی ئەنجامدا 21/9/1022
 
 : ئەنجومەن ستراتیژیەتەكانی و پرۆژە .أ 
 لە ، كوردسووتان هەرێمووی لە ژنووان بە دژ تونوودوتیژی بەرەنگوواربوونەوەی نیشووتیمانی سووتراتیژیی .2

 لە.  1017 بوۆ جێبەجێكردنوی مواوەی درێژكردنەوەی ، 129-1021 پەسەندكراولە 18/20/1021
 لە( نوواوخۆ - كووۆمەاڵیەتی كووارو - تەندروسووتی - پەروەردە) سووێكتەری پالنووی دانووانی كاتوودا هەمووان
 وەزارەتەكوانی لە سێكتەری پالنی  بڕیارە وا جێبەجێكردندایە، لە و دانراوە بۆ كانەوە وەزارەتە الیەن
 سوواڵی لە دابنرێووت بووۆ( الوان و رۆشوونبیری - ئووایینی كاروبوواری و ئەو وواف - داد - بووااڵ خوێنوودنی)

 .داهاتوودا
:  بەشوداربووەكان الیەنە ، كوۆمەالیەتی جوۆری رەچواوكردنی بنەموای لەسوەر بوودجە دانوانی پرۆژەی .1

 وەزارەتوی - شوارەوانی وەزارەتوی - تەندروستی وەزارەتی - پەروەردە وەزارەتی - پالندانان وەزارەتی

 بووارودۆخی بەهووۆی.  UNWOMEN، ئاژانسووی - خانمووان كاروبوواری بووااڵی ئەنجووومەنی - دارایووی
 . هەڵپەسێردرا پرۆژەیە ئەم بوودجەوە

 ،الیەنە  كوردسوتان هەرێموی لە كوۆمەاڵیەتی و ئوابووری بواری لە الدێ ژنانی بەتواناكردنی پرۆژەی .3
 وەزارەتوووووووی  - تەندروستی وەزارەتی - پەروەردە وەزارەتی - پالندانان وەزارەتی:  بەشداربووەكان
 - UNWOMEN ئاژانسوی - خانموان كاروبواری بوااڵی ئەنجوومەنی سەرپەرشوتی بە – كشوتوكاڵ

 UNFPA- FAO – UNESCO  . 
 ئاژانسووی بەهاوكوواری خانمووان كاروبوواری بووااڵی یئەنجووومەن ، خەتەنە دیوواردەی نەهێشووتنی پوورۆژەی .1

UNICEF -UNWOMEN ،    پەروەردە)  ئەموانەن جێبەجێكوار الیەنوی و دەكوات سەرپەرشوتی ، 
 .  مەدەنی كۆمەڵگەی رێكخراوێكی چەند لەگەڵ(ئەو اف ، تەندروستی

 وەزارەتووی:  بەشووداربووەكان الیەنە ، سووۆران زانكووۆی لە جێندەرناسووی بووۆ كوردسووتان سووەنتەری .1
 - خانمووان كاروبوواری بووااڵی ئەنجووومەنی -( سووۆران زانكووۆی) زانسووتی توووێژینەوەی و بووااڵ خوێنوودنی
 .   UNDP -UNWOMEN ئاژانسی

 ئەنجوومەنی لەالیەن.  كوردستان هەرێمی لە ئافرەتان رەوشی پەرەپێدانی بۆ نیشتیمانی ستراتیژیی .9
 و نووواوخۆ پسوووپۆرانی وUNWOMEN ئاژانسوووی گەڵ لە هاوكووواری بە خانموووان كاروبووواری بوووااڵی

 نووووووێنەری و مەدەنوووووی كوووووۆمەڵگەی رێكخراوەكوووووانی فراوانوووووی بەبەشوووووداری و نێوووووودەوڵەتی
 . كرا پەسەند 11/22/1029 لە و ئامادەكراوە  هەرێ  حكومەتی وەزارەتەپەیوەندیدارەكانی

 ئەنجوومەنی ،(ئاسوای  - ئاشوتی - ئافرەت) 2311 بڕیاری جێبەجێكردنی بۆ نیشتیمانی كاری پالنی .7
 لە دەكرێووت سەرپەرشووتی UNWOMEN هاوكوواری بە( INAP) گروپووی و خانمووان كاروبوواری بووااڵی

 ، نوواوخۆ) وەزارەتەكووانی لە بووریتین جێبەجێكردنوودا لە بەشووداربووەكان الیەنە ، كوردسووتان هەرێمووی
 پەیوەنوودیەكانی فەرمووانگەی ، تەندروسووتی كووۆمەاڵیەتی، كاروكاروبوواری ، ،داد پێشوومەرگە پەروەردە،
 .مەدەنی كۆمەڵگەی رێكخراوەكانی ،(  دەرەوە

 كوردسوتان هەرێموی لە منوداڵ بەشووودانی كەمكوردنەوەی بەمەبەستی هەڵسوكەوت گۆڕینی پالنی .8
 الیەنە دەكرێووت، سەرپەرشووتی UNFPA بەهاوكوواری خانمووان كاروبوواری بووااڵی ئەنجووومەنی ، 1029

 كاروكاروبوواری ئەو وواف، تەندروسووتی پەروەردە، نوواوخۆ،) وەزارەتەكووانی لە بووریتین جێبەجێكارەكووان
 .ساڵ سێ ماوەی بۆ مەدەنی، كۆمەڵگەی ڕێكخراوێكی چەند لەگەڵ( كۆمەاڵیەتی

 
 : ئەنجوومەن بەردەوامەكانی چاالكییە .ب 
 لە كوردسوتان هەرێموی لە ژنوان بە دژ تونودوتیژی بەرەنگاربوونەوەی جیهانی رۆژی شانزە كەمپینی 

 بە بەردەوامە دواتووووور سوووووااڵنی و 1029 – 1021-1021- 1023 - 1021 - 1022 سوووووااڵنی
 .  نوێكاریەوە

 ژنوان موافی بە توایبەت یاسواكانی جێبەجێكردنی ئاستەنگەكانی بە سەبارەت نیشتیمانی كۆنفرانسی 
 لە پرسوە بەم دەكرێوت ئاموادە توایبەت ڕاپۆرتی بەردەوام و چارەسەرەكانی و كوردستان هەرێمی لە

 .كردن  جێبەجێ بواری دەچێتە ڕێنماییەكان پەیوەندیدارەكان الیەنە هاوكاری بە.  1023 ساڵی
 لە مەدەنووی پەروەردەی و موورۆڤ مووافی موواددەی چووااڵكردنی چووۆنیەتی بووۆ هەرێمووی كۆنفرانسووی 

 و نێووودەوڵەتی رێكخراوەكووانی و پەروەردە وەزارەتووی گەڵ لە هاوبەشووی بە بنەرەتییەكووان خوێنوودنگا
 .   1023 لەساڵی ناوخۆیی

 لە كوردسوووتان هەرێموووی لە ئوووافرەت مافەكوووانی بە توووایبەت یاسووواكانی خوێنووودنی بوووۆ كووواركردن 
 زانسوتی تووێژینەوەی و بوااڵ خوێنودنی وەزارەتی  ڕێگای بە هەرێ  زانكۆكانی لە یاسا فاكەلتییەكانی

 . 1021 ساڵی لە
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 بووارودۆخی بەهووۆی.  UNWOMEN، ئاژانسووی - خانمووان كاروبوواری بووااڵی ئەنجووومەنی - دارایووی
 . هەڵپەسێردرا پرۆژەیە ئەم بوودجەوە

 ،الیەنە  كوردسوتان هەرێموی لە كوۆمەاڵیەتی و ئوابووری بواری لە الدێ ژنانی بەتواناكردنی پرۆژەی .3
 وەزارەتوووووووی  - تەندروستی وەزارەتی - پەروەردە وەزارەتی - پالندانان وەزارەتی:  بەشداربووەكان
 - UNWOMEN ئاژانسوی - خانموان كاروبواری بوااڵی ئەنجوومەنی سەرپەرشوتی بە – كشوتوكاڵ

 UNFPA- FAO – UNESCO  . 
 ئاژانسووی بەهاوكوواری خانمووان كاروبوواری بووااڵی یئەنجووومەن ، خەتەنە دیوواردەی نەهێشووتنی پوورۆژەی .1

UNICEF -UNWOMEN ،    پەروەردە)  ئەموانەن جێبەجێكوار الیەنوی و دەكوات سەرپەرشوتی ، 
 .  مەدەنی كۆمەڵگەی رێكخراوێكی چەند لەگەڵ(ئەو اف ، تەندروستی

 وەزارەتووی:  بەشووداربووەكان الیەنە ، سووۆران زانكووۆی لە جێندەرناسووی بووۆ كوردسووتان سووەنتەری .1
 - خانمووان كاروبوواری بووااڵی ئەنجووومەنی -( سووۆران زانكووۆی) زانسووتی توووێژینەوەی و بووااڵ خوێنوودنی
 .   UNDP -UNWOMEN ئاژانسی

 ئەنجوومەنی لەالیەن.  كوردستان هەرێمی لە ئافرەتان رەوشی پەرەپێدانی بۆ نیشتیمانی ستراتیژیی .9
 و نووواوخۆ پسوووپۆرانی وUNWOMEN ئاژانسوووی گەڵ لە هاوكووواری بە خانموووان كاروبووواری بوووااڵی

 نووووووێنەری و مەدەنوووووی كوووووۆمەڵگەی رێكخراوەكوووووانی فراوانوووووی بەبەشوووووداری و نێوووووودەوڵەتی
 . كرا پەسەند 11/22/1029 لە و ئامادەكراوە  هەرێ  حكومەتی وەزارەتەپەیوەندیدارەكانی

 ئەنجوومەنی ،(ئاسوای  - ئاشوتی - ئافرەت) 2311 بڕیاری جێبەجێكردنی بۆ نیشتیمانی كاری پالنی .7
 لە دەكرێووت سەرپەرشووتی UNWOMEN هاوكوواری بە( INAP) گروپووی و خانمووان كاروبوواری بووااڵی

 ، نوواوخۆ) وەزارەتەكووانی لە بووریتین جێبەجێكردنوودا لە بەشووداربووەكان الیەنە ، كوردسووتان هەرێمووی
 پەیوەنوودیەكانی فەرمووانگەی ، تەندروسووتی كووۆمەاڵیەتی، كاروكاروبوواری ، ،داد پێشوومەرگە پەروەردە،
 .مەدەنی كۆمەڵگەی رێكخراوەكانی ،(  دەرەوە

 كوردسوتان هەرێموی لە منوداڵ بەشووودانی كەمكوردنەوەی بەمەبەستی هەڵسوكەوت گۆڕینی پالنی .8
 الیەنە دەكرێووت، سەرپەرشووتی UNFPA بەهاوكوواری خانمووان كاروبوواری بووااڵی ئەنجووومەنی ، 1029

 كاروكاروبوواری ئەو وواف، تەندروسووتی پەروەردە، نوواوخۆ،) وەزارەتەكووانی لە بووریتین جێبەجێكارەكووان
 .ساڵ سێ ماوەی بۆ مەدەنی، كۆمەڵگەی ڕێكخراوێكی چەند لەگەڵ( كۆمەاڵیەتی

 
 : ئەنجوومەن بەردەوامەكانی چاالكییە .ب 
 لە كوردسوتان هەرێموی لە ژنوان بە دژ تونودوتیژی بەرەنگاربوونەوەی جیهانی رۆژی شانزە كەمپینی 

 بە بەردەوامە دواتووووور سوووووااڵنی و 1029 – 1021-1021- 1023 - 1021 - 1022 سوووووااڵنی
 .  نوێكاریەوە

 ژنوان موافی بە توایبەت یاسواكانی جێبەجێكردنی ئاستەنگەكانی بە سەبارەت نیشتیمانی كۆنفرانسی 
 لە پرسوە بەم دەكرێوت ئاموادە توایبەت ڕاپۆرتی بەردەوام و چارەسەرەكانی و كوردستان هەرێمی لە

 .كردن  جێبەجێ بواری دەچێتە ڕێنماییەكان پەیوەندیدارەكان الیەنە هاوكاری بە.  1023 ساڵی
 لە مەدەنووی پەروەردەی و موورۆڤ مووافی موواددەی چووااڵكردنی چووۆنیەتی بووۆ هەرێمووی كۆنفرانسووی 

 و نێووودەوڵەتی رێكخراوەكووانی و پەروەردە وەزارەتووی گەڵ لە هاوبەشووی بە بنەرەتییەكووان خوێنوودنگا
 .   1023 لەساڵی ناوخۆیی

 لە كوردسوووتان هەرێموووی لە ئوووافرەت مافەكوووانی بە توووایبەت یاسووواكانی خوێنووودنی بوووۆ كووواركردن 
 زانسوتی تووێژینەوەی و بوااڵ خوێنودنی وەزارەتی  ڕێگای بە هەرێ  زانكۆكانی لە یاسا فاكەلتییەكانی

 . 1021 ساڵی لە
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 گشووتی داواكوواری و دادوەران بووۆ ، راهێوونەران ڕاهێنووانی و ۆركشووۆر و  راهێنووان خووولی ئەنجاموودانی 
 هەنوودێك و خێزانووی تونوودوتیژی بوووونەوەی بەرەنگووار یاسووای و كەسووی بوواری یاسووای هەردوو لەسووەر
 نێودەڵەتییەكوان رێكخوراوە هاوكاری بە عێرا ی سزادانی یاسای لە ئافرەتان بە تایبەت مادەی بڕگەو
 لە ،UNDP و UNFPA ئاژانسوی و دادوەریوی ئەنجومەنی و یاسا سەروەریی بۆ ئەوروپا یەكێتی و

 . 1029-1021 -1021 -1023 ساڵەكانی
 مەدەنوووی كوووۆمەڵگەی ڕێكخراوێكوووی چەنووود و تەندروسوووتی وەزارەتوووی گەڵ لە بەردەوام كووواركردنی 

مەموك،  شوێرپەنجەی نەخۆشوی هۆشویاركردنەوەی هەڵمەتوی وەك ژنوان نەخۆشیەكانی بۆ سەبارەت
 ئافرەتوان هۆشویاری بە تایبەت ڕێنمایی برۆشۆری و نامی كە دەركردنی مێینە، ڕەگەزی خەتەنەكردنی

 .هتد....، بوون منداڵ دوای و دووگیانی كاتی لە
 م مالنێكانودا كواتی لە سێكسوی دەسوتدرێژی بەدیكۆمێنتكردنی لێكۆڵینەوەو پرۆتۆكۆلی كردنی واژۆ 

  1029 ساڵی لە ، كوردستان هەرێمی لە بەریتانیا گشتی  ونس ی و ئەنجومەن نێوان لە
 وەزارەتەكووانی نێووان لە(  ئاسوای  – ئاشوتی – ئوافرەت) ی 2311 پالنوی پرۆتۆكوۆلی كردنوی واژۆ 

 بە و خانمووان كاروبوواری بووااڵی ئەنجووومەنی بەسەرپەرشووتی و كووۆمەاڵیەتی كاروبوواری كووارو و نوواوخۆ
 .ساڵ  سێ ماوەی بۆ 1029 ساڵی لە UNWOMEN هاوكاری

 دۆسویە لەسوەر بەردەواموی بە نێودەوڵەتیەكوان ڕاپوۆرتە بەدواداچونی و وەاڵمدانەوە و ئامادەكردن 
 . كوردستان هەرێمی لە ئافرەتان پرسی تایبەتیەكانی

 و جێنودەری یەكسوانی دانەوەی ڕەنو  چوۆنیەتی و پەرەپێودان بە سەبارەت تایبەت خولی كردنەوەی 
 دامودەزگاكووانی كارمەنوودانی و پ ەتووایبەت فەرمووانبەرانی بووۆ ناسووی جێنوودەر چەمكووی لە تێگەیشووتن
 .دەبێت بەردەوامی دواتری  سااڵنی و 1029 و 1021 سااڵنی لە كوردستان هەرێمی حكومەتی

 وەزارەتەكووانی لەگەڵ بەردەوام پەیوەنوودی ، پرۆژەكووان كردنووی  جێبەجووێ ئاسووتی بەدواداچوووونی بووۆ 
 .دەكرێت ئامادە لەسەریان ڕاپۆرت ڕێكخراوەكان و هەرێ  حكومەتی

 
 :نێودەوڵەتی ئاستی لە پەیوەندییەكان .ج 
 هەرێو  حكومەتی نوێنەری بەشداریكردنی و عەرەبی كۆمكاری لەگەڵ پەیوەندی هێ ی دروستكردنی 

 .چاالكیەكاندا و كۆنگرە لە
 كۆبوونەوەكووانی مووین 91 و مووین 92 و مووین90 مووین18 و مووین17 لە فەرمووی بە بەشووداربوون 

 Commission on the Status of نیویۆڕك لە بەنەتەوەیەكگرتووەكان سەر ئافرەتانی رەوشی
Women CSW 1027 و1029 و 1021 و 1023 و 1021 سااڵنی لە 

 رەوشوی دەربوارەی فوراوان كۆبووونەوەیەكی لە 19/2/1021 لە ئەوروپوا پەرلەمانی لە بەشداربوون 
 .  عیراق و كوردستان هەرێمی لە ئافرەتان

 هەمووو جوۆرە نەهێشوتنی رێكەوتنامەی) سیداو لێژنەی راپۆڕتی گفتوگۆی لە فەرمی بە بەشداربوون 
 لە بووو بەشودار كوردسوتان هەرێموی شاندی یەكەمجار بۆ كە(  CEDAWئافرەتان دژی جیاكاریەك

 بوووۆ فەرمیووداین لێوووژنەی لە کە ئێسووتا. ئەنجامووودرا جنێوو  لە( 28/1/1021) لە كە گفتوگۆكانوودا
 .  ڕاسپاردەكان جێبەجێكردنی

 

  

 بااڵ بواری پەروەردە و خوێندنی: چوارەم
 

 :پەروەردە 1-2
لەدوای ڕاپەڕین بوارودۆخی سیاسوی و دارایوی هەرێو  نواجێگیر بووو كەمودەرامەتی لە نێوو خەڵكودا 
سەری هەڵدا و هەر بەم هۆیەشەوە زۆربەی  وتابیان وازیان لە خوێندن هێنا و ڕوویوانكردە كوار كوردن ، 

ەكی تری كچان بوو بوۆ چووونە بەر لەگەڵ ئەوەشدا عە  یەتی پیاوساالری و نا هۆشیاری كۆمەڵگە ڕێگری
خوێندن ، بەاڵم حكومەتی هەرێمی كوردستان و ڕكخراوەكانی كوۆمەڵگەی مەدەنوی بەتوایبەت ڕێكخوراوە 
كانی ئافرەتان بۆ بەرگرتن لەم دیاردە بەرباڵوە ، لە ڕێگەی پالنی پەروەردەیی كە بەگرنگتورین تووخمی 

ڕێوگەیەوە دەتوانرێوت دواڕۆژی بوۆ ڕێكبخرێوت و  سەرەكی پێشخستنی كرداری پەروەردە دادەنرێوت و لەو
لەسووەر ئەم بنەمووایەش ئاموواری سووااڵنەی ئەم پێشووكەوتنە پەروەردەییووانە راسووت و دروسووتی بەرنووامە و 
پرۆگرامەكانی خوێندن پێشوان دەدەن دابڕێوژن و چەنود ڕێگەیەكیوان گورتەبەر ، الی خووارەوە ئامواژە بە 

 :بواری خوێندن و پەروەردە دەخەینە ڕووچۆنیەتی بەرەو پێ  چوونی ڕەوشی كچان لە 
 

 

 پرۆژەی بەرەنگاربوونەوە و نەهێشتنی نەخوێندەواری: 
گەمارۆدانی ڕێژەی نەخوێندەواری لە ڕادەی هەرەكەمی و كاركردن لە پێناو لە ناو بردنوی یەكجواری 

ئەوە  كە ئاموانجی وەزارەتوی پەروەردەی حكوومەتی هەرێو  بووو، ( خوێندن بۆ هەموووان ) بە دروشمی 
كورایەوە كە بە ( 2992)بوو   وتابخانەی نەوجەوانان و بنكەی نەهێشتنی نەخوێندەواری لە پاش ساڵی 

ئەم خوولی نەهێشوتنی ( 1001)ئافرەت تێیودا بەشودارو سووودمەند بووون ، توا سواڵی %( 11،1) ڕێژەی
 .نەخوێندەواریە بەردەوام بوو و ئەنجامێكی ئەرێنی بەدەست هێنا

  خێراكردنەوەی خوێندنی: 
پەیڕەوی كرد ، ( 1001)بوو كە وەزارەتی پەروەردە  لە دوای ساڵی   خوێندنی خێرا سستەمێكی نوێ

بۆ ئەو  وتابیانەی كە دابڕابوون لە خوێندن و تەمەنیان گەورەیە و لە كاتی خوێندنی ئاسوایی نواتوانن 
بیووانی كووچ كووۆی گشووتی  وتا(  1029-1021)بخوووێنن دانوورا ، لەم سسووتەمەی خوێندنوودا بووۆ سوواڵی 

 .كچ ( 1109)لەسەرتاسەری هەرێ  بریتیبووە لە 
 

 زیادكردنی ژمارەی باخچەی مندااڵن: 
بوواخچەی سوواوایان یەكجووار كەم بوووو تەنهووا لە شووارە گەورەكووان چەنوود دانەیەك ( 2992)لەسوواڵی 

هەبوون ، لە كاتێكدا دەبوایە هێنودە  وتابخوانەی سوەرەتایی بووایە ، چوونكە ئەم  ۆنواكە منوداڵ فێوری 
زانیاریە سەرەتاییەكان دەكات و ئامادەیان دەكات بۆ  ۆناكی سەرەتایی، كارێكی ئاسوان نەبووو ئەم دوو 

 وتابخوانە بووو ، بەاڵم ئێسوتا ( 118)باخچەی ساوایان بەرامبەر بە ( 11)ژمارەیە هاوسەن  بكرێن  واتا 
(  1029 – 1021)ڵی ژموارەی منودااڵنی كوچ بوۆ سوا. بواخچە( 127)ژمارەی باخچەی مندااڵن بوریتیە لە 

 .كچ بوون( 909999)بریتی بوو 
 

 زیاد كردنی ژماری  وتابخانەی كچان: 
لە ڕوانگەی بایەخدان بە چوونە بەرخوێنودنی كچوان و زیواد كردنوی  وتابخوانەی توایبەت بە كچوان 

، بەاڵم تووانراوە ڕێوژەی   لەسەرتاسەری هەرێ  ، هەرچەنودە بە شوێوازی سوتانداردی عوالەمی  نەبوووبێ
 : وتابخانەكان زیاد بكرێت بەم شێوەیەی الی خوارەوەیە
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 بااڵ بواری پەروەردە و خوێندنی: چوارەم
 

 :پەروەردە 1-2
لەدوای ڕاپەڕین بوارودۆخی سیاسوی و دارایوی هەرێو  نواجێگیر بووو كەمودەرامەتی لە نێوو خەڵكودا 
سەری هەڵدا و هەر بەم هۆیەشەوە زۆربەی  وتابیان وازیان لە خوێندن هێنا و ڕوویوانكردە كوار كوردن ، 

ەكی تری كچان بوو بوۆ چووونە بەر لەگەڵ ئەوەشدا عە  یەتی پیاوساالری و نا هۆشیاری كۆمەڵگە ڕێگری
خوێندن ، بەاڵم حكومەتی هەرێمی كوردستان و ڕكخراوەكانی كوۆمەڵگەی مەدەنوی بەتوایبەت ڕێكخوراوە 
كانی ئافرەتان بۆ بەرگرتن لەم دیاردە بەرباڵوە ، لە ڕێگەی پالنی پەروەردەیی كە بەگرنگتورین تووخمی 

ڕێوگەیەوە دەتوانرێوت دواڕۆژی بوۆ ڕێكبخرێوت و  سەرەكی پێشخستنی كرداری پەروەردە دادەنرێوت و لەو
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 :بواری خوێندن و پەروەردە دەخەینە ڕووچۆنیەتی بەرەو پێ  چوونی ڕەوشی كچان لە 
 

 

 پرۆژەی بەرەنگاربوونەوە و نەهێشتنی نەخوێندەواری: 
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 زیادكردنی ژمارەی باخچەی مندااڵن: 
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 زیاد كردنی ژماری  وتابخانەی كچان: 
لە ڕوانگەی بایەخدان بە چوونە بەرخوێنودنی كچوان و زیواد كردنوی  وتابخوانەی توایبەت بە كچوان 

، بەاڵم تووانراوە ڕێوژەی   لەسەرتاسەری هەرێ  ، هەرچەنودە بە شوێوازی سوتانداردی عوالەمی  نەبوووبێ
 : وتابخانەكان زیاد بكرێت بەم شێوەیەی الی خوارەوەیە
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 (1)خشتەی ژمارە 
 ژمارە  وتابخانەكانی كچان بەپێی سااڵنی خوێندن

  وتابخانە ژمارەی خوێندن سااڵنی
1022 – 1021 317 
1021 – 3023 118 
1023 – 1021 193 
1021 – 1021 171 
1021 – 1029 939 

 
 خوێندندا لە كچان ڕێژەی كردنی زیاد بۆ هەوڵدان: 

 لە خوێندنوودا بووواری لە ڕەگەزی یەكسووانی دیهێنووانی بە بووۆ بووووە هەوڵوودا لە هەردەم پەروەردە وەزارەتووی
 ئەوەشودا ،لەگەڵ( هتد... نەخوێندەواری نەهێشتنی خولی ، خێرا خوێندنی ، كچان بە تایبەت  وتابخانەی)  ڕێگای
 ، ڕابكێشوێت بەتایبەتی كچان و گشتی بە كۆمەڵگا سەرنجی ببێت نەتوانرا و  نەبووبێ پێویستی  پێی بە ئەگەر
 بەاڵم ، ناكرێوت بەدی هێشوتا كوڕانودا لەگەڵ بەراورد بە خوێندن لە كچان بەشداری یەكسان ڕێژەی بە هەروەها
 : بەردەوامن هەوڵەكانی  و پێ  هاتۆتە باش ڕادەیەكی بە

 
 (3) ژمارە نەخشەی

 خوێندن لە كچان و كوڕان بەشداربوونی ڕێژەی
 كچان ڕێژەی كوڕ ڕێژەی خوێندن ساڵی
2999 – 2997 19.70% 13.10% 
2997 – 2998 11.70% 11.10% 
2992 – 2999 11.10% 11.10% 
2999 – 1000 11.20% 11.80% 
1000 – 1002 11.08% 17.91% 
1021 – 1029 11.01% 17.91% 

 
 :زانستی توێژینەوەی و بااڵ خوێندنی 1-1
 هەبووو پەیمانگوایەك چەنود و سوەاڵحەدین زانكۆی تەنها راپەڕین پاش لە كوردستاندا هەرێمی لە
 و خوێنودن خواسوتەكانی بوونی زیاد و دانیشتوان بوونی زۆر لەدوای بەاڵم ، شارەكاندا سەنتەری نێو لە

 و شووارێك هەر لە شووێوەیەك بە كوورد زیووادی پەیمانگووا و زانكووۆ ژمووارەی كوردسووتان ئوواوەدانكردنەوەی
 هەرێو  لە هەیە حكومی زنكۆی( 21) ئێستا تا ، هەیە خۆی بە تایبەت پەیمانگای و زانكۆ شارۆچكەیەك

  وتوابی ڕێژەی نێوەندەشدا لەم هەن، نێودەوڵەتی پرۆفیشناڵی زانكۆی و ئەه ی زانكۆی چەندان لە جگە
 ژموارەیەكی دكتۆرا و ماجستێر ئاستی سەر لە هەروەها ، خوێندندا لە كوڕە  وتابی ڕێژەی هاوشێوەی كچ

 كوۆی بە زانكۆكوان لە ڕاگور و بەش سوەرۆك ژموارەی ، بوارەكانودا گشت لە هەیە  مێ ڕەگەزی ی بەرچاو
 بە كە ، ژن( 1983) بوریتیە زانسوتی پو ەی پێوی بە مامۆسوتایان ژمارەی هەروەها ئافرەتن(  83) گشتی
 سوەرۆك و مویالك مامۆسوتای ڕێوژەی خوارەوەدا خشتەیەی لەم(  1027- 1029) ساڵی ئاماری كۆتا پێی

 :ڕوو دەخەینە ڕاگرەكان و بەشەكان

 (1)  ژمارە خشتەی
  مێ ڕەگەزی لە حكومیەكان زانكۆ ڕاگری و بەش سەرۆك ژمارەی

 کۆ ڕاگر سەرۆک بەش زانكۆكان ژ
 9 2 8 هەولێر/سەاڵحەدین زانكۆی 2
 20 1 9  س ێمانی 1
 20 1 8 دهۆك 3
 3 0 3 كۆیە 1
 3 2 1 پزیشكی هەولێری  1
 1 0 1  سۆران 9
 29 2 28 هەولێر پۆلیتەكنیكی 7
 22 0 22 س ێمانی پۆلیتەكنیكی 8
 20 0 20 دهۆك پۆلیتەكنیكی 9

 0 0 0  گەرمیان 20
 0 0 0 هەڵەبجە 22
 2 0 2 زاخۆ 21
 1 2 3 ڕاپەڕین 23
 2 0 2 چەرمۆ 21
 83 20 73 گشتی كۆی 21

 زانستی پ ەی بە  مێ ڕەگەزی مامۆستایانی ژمارەی ( 1) ژمارە خشتەی
(1029 – 1027) 
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 822 113 98 11 218 18 9 هەولێر/سەالحەدین
 712 309 19 210 299 91 1 س ێمانی
 189 331 19 23 17 30 8 دهۆك
 81 11 22 2 12 9 0 كۆیە

 111 91 11 3 97 30 1 هەولێر پزیشكی
 17 11 1 0 9 1 2 سۆران
 291 232 21 3 21 2 2 هەولێر پۆلیتەكنیكی
 231 222 9 2 23 2 0 س ێمانی پۆلیتەكنیكی

 13 31 1 0 9 0 0 دهۆك پۆلیتەكنیكی
 13 33 20 0 7 1 2 گەرمیان
 21 23 0 0 2 0 0 هەڵەبجە

 223 81 9 0 21 9 1 زاخۆ
 19 11 0 0 1 2 0 ڕاپەڕین
 30 12 1 0 9 2 0 چەرمۆ

 1983 2800 112 289 122 103 31 گشتی كۆی
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 :کۆلیژی پەرستیاری .2

، هەروەها کردنەوەى بەشی ماموانە لەم کوۆلیژەدا لە 1002کردنەوەى کۆلیژی پەرستیاری لە ساڵی 
 .بە پسپۆڕی لەدایکبوون و مندااڵن بە بڕوانامەى بااڵبە مەبەستی زیاتر برەودان  1021ساڵی 

 
 : وتابیان تواناسازی پرۆژەی .1

 پورۆژەی زانسوتی توێژینەوەی بااڵو خوێندنی وەزارەتی ژنان و كچان پێشكەوتووەی الیەنە لەم جگە
 و زانسوتی ئاسوتی بەرزكوردنەوەی بوۆ هەیە بەردەامی ئێستا تا 1022 ساڵی لە كرد  جێبەجێ تواناسازی

 سووودمەند  وتوابی ژموارەیەك كە جیهان وواڵتانی پێشكەوتووەكانی زانكۆ نێردرانە كە  وتابیان توانای
 .بوون سوودمەندانە لەو كچ  وتابیانی زۆر ڕێژەیەكی و پرۆژەیەدا لەم بوون
 

 :سەنتەرى توێژینەوەو فێرکردن .3
کە توواکە  1029کووردنەوەى سووەنتەرى توووێژینەوەو فێرکووردن بووۆ تەندروسووتی ئافرەتووان لە سوواڵی 

 .سەنتەرى ئەکادیمییە جەخت لەسەر تەندروستی ژنان دەکاتەوە
  

 تەندروستی بواری: پێنجەم
 

 لەچوارچێووەی وەچەخسوتنەوە تەندروسوتی خزمەتگووزاری رابوردوو سوەدەی حەفتاكانی لەناوەراستی
 ئوافرەتە تۆمواركردنی بە بووو پەیوەسوت چواودێرییەش ئەو پێكوردو دەسوتی مندااڵن و دایكان چاودێری

 پێوودانی و دووگیووانی بەدواداچوووونی و خوووێن فشوواری بارسووتەو و كووێ  پێوووانەكردنی و دووگیانەكووان
 یەكەكوانی هەشتاكانیشودا سوەرەتای لە دەكورا، پێشوكەش خۆپارێزی بنكەكانی لە تەنها كە ڤیرۆڤۆلیك،
  زیادكرا، خزمەتگوزارییانە ئەو بۆ گزازی  پێكوتەی هەروەها زیادكران، دیكە بنكەی دوو لە چاودێری

 هاندانێك وەك بەخۆڕایی پسوولەیەكی چوارچێوەی لە منداڵەكانی و دووگیان بۆ چارەسەری پێدانی
 :بووە شێوەیە بەم  چاودێریی یەكەكانی بۆ بەردەوامیان سەردانیكردنی بۆ دووگیان ژنانی بۆ

 10 گەیشووتە 1001  لەسواڵی هەولێور لە توور كەرتەكوانی و شوارەكان نوواو لە یەكەكوان ژموارەی- 2
 لە بەڕێوەدەبرێووت ئووافرەت پزیشووكانی لەالیەن كە چوواودێری یەكەی 78 بووووە دواتوور بوونكە،

 شوە اڵوەی نەخۆشوخانەی و گشوتی هەریوری نەخۆشوخانەی چاودێری بنكەی هەردوو نێویشیاندا
 2992 سوواڵی لە هەرێموودا لە گشووتی بەشووێوەیەكی بنكەكووان ژمووارەی بەاڵم. منوودااڵن هوواوڕێی

 .بنكە( 992) 1029 ساڵی لە بنكەو( 172) 1000 ساڵی لە بوو بنكە( 278)

 
 بنكەكان بۆ دووگیان دایكانی سەردانەكانی( : 9) ژمارە خشتەی

 
 خێزان رێكخستنی خزمەتگوزاری .2

 كووۆمەڵەی چوارچێوووەی لە پێكوورا دەسووتی رابووردوو سووەدەی هەشووتاكانی لە خزمەتگوزاریووانە ئەم
 پاشوان دەكورا، پێشوكەش منودااڵن و بووون لەدایك نەخۆشخانەی لە و عێرا ی خێزانی رێكخستنی
 1001 سواڵی كۆتوایی لە خزمەتگوزارییوانە ئەم دووبوارە بەاڵم ،(بووو سواڵ لەكوام دیارنیە) وەستا
 1020 سواڵی لە هەرێمیشودا ئاستی لەسەر هەولێر لە تەندروستی بنكەی 3 لە پێكردەوە دەستی

 .بنكە( 18) بووە 1029 لەساڵی و هەبوو بنكە( 11)
 نەخۆشوخانە( 8) 1009 سواڵی لە بووون لەدایوك و ئافرەتوان پسپۆریی نەخۆشخانەكانی ژمارەی .1

 لەدایوك  اوشوی كە گشتی نەخۆشخانەی سەرەرای نەخۆشخانە( 23) بووە 1029 ساڵی  لە بوو
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 2992 سوواڵی لە هەرێموودا لە گشووتی بەشووێوەیەكی بنكەكووان ژمووارەی بەاڵم. منوودااڵن هوواوڕێی

 .بنكە( 992) 1029 ساڵی لە بنكەو( 172) 1000 ساڵی لە بوو بنكە( 278)

 
 بنكەكان بۆ دووگیان دایكانی سەردانەكانی( : 9) ژمارە خشتەی

 
 خێزان رێكخستنی خزمەتگوزاری .2

 كووۆمەڵەی چوارچێوووەی لە پێكوورا دەسووتی رابووردوو سووەدەی هەشووتاكانی لە خزمەتگوزاریووانە ئەم
 پاشوان دەكورا، پێشوكەش منودااڵن و بووون لەدایك نەخۆشخانەی لە و عێرا ی خێزانی رێكخستنی
 1001 سواڵی كۆتوایی لە خزمەتگوزارییوانە ئەم دووبوارە بەاڵم ،(بووو سواڵ لەكوام دیارنیە) وەستا
 1020 سواڵی لە هەرێمیشودا ئاستی لەسەر هەولێر لە تەندروستی بنكەی 3 لە پێكردەوە دەستی

 .بنكە( 18) بووە 1029 لەساڵی و هەبوو بنكە( 11)
 نەخۆشوخانە( 8) 1009 سواڵی لە بووون لەدایوك و ئافرەتوان پسپۆریی نەخۆشخانەكانی ژمارەی .1

 لەدایوك  اوشوی كە گشتی نەخۆشخانەی سەرەرای نەخۆشخانە( 23) بووە 1029 ساڵی  لە بوو
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 چەنوودان هەروەهووا.تێوودایە بوووونی لەدایووك  اوشووی تەندروسووتی بوونكەی لەگەڵ تیوودایە بوووونی
 . تایبەتەوە كەرتی لەالیەن منداڵ و بوون لەدایك نەخۆشخانەی كردنەوەی

 :بوو لەدایك تازە مندااڵنی چاودێری پرۆگرامی .3
 توازە منودااڵنی و شویردەرەكان ئوافرەتە و گیان دوو ئافرەتانی بە پێشكەش خزمەتگوزاری پرۆگرامە ئەم

 تیایوودا كە ، بەردەوامە ئێسووتاش تووا ەوە 1021 سوواڵی لەوەتەی كەمپەكووان لە دەكووات بوووو لەدایووك
 پێشوكەش پێویسوتیان راوێوژی و تەندروسوتیەكان خۆبەخشوە لەالیەن دەكرێوت گیانەكوان دوو سەردانی
 منوودااڵن و دایكووان سووەردانی هەروەهووا دەكوورێن، نەخۆشووخانە ئیحووالەی پێویسووت كوواتی لە و دەكرێووت
 دەگەڕێون مەترسوی حواڵەتێكی هەر بەدوای و جگەرگۆشەكان تەمەنی یەكەمی هەفتەی دوو لە دەكرێت
 .مندااڵندا و دایكان لە هەبێت نەوەك
 سواڵی لە كە مێویەنە خەتەنكردنوی رێوژەی كەمكوردنەوە بوۆ تەندروسوتی رۆشونبیریی پرۆگرامی .1

 سواڵی لە یۆنیسوێ  و جیهوانی تەندروسوتی رێكخوراوی چوارچێووەی لە پێكردووە دەستی 1020
 ئاسووتی سووەر لە سوواڵی 10 تەمەنووی لە كەمتوور كچووانی رێووژەی و بوووو%( 13) رێووژەكە 1022

 تور رێكخراوێكوی چەنود و یۆنسێ  لەالیەن كە رووپێویك گوێرەی بە 1021 ساڵی لە كوردستان
 مەترسوویەكانی لە هۆشوویاری و رۆشوونیریی پرۆگرامووی بەهووۆی دابەزی% 20.7  بووۆ ئەنجاموودرا

 هەروەهووا و راگەیانوودن دەزگاكووانی و تەندروسووتییەكان بوونكە رێووگەی لە مێیوونە خەتەنەكردنووی
 مێیوونە خەتەنەكردنووی لە رێووگە بڕگەیەكوودا لە كە 1022 سوواڵی  ی8 ژمووارە یاسووای دەرچوووونی

 .دەگرێت
 

 (7)  ژمارە خشتەی
 : 1021 ساڵی تەندروستی بنكەی 20 لە مێینە خەتەنەكردنی بە سەبارەت هۆشیاركردنەوەی پرۆژەی

 تەندروستی بنكەی

 ئەو ژمارەی
 سەردانی كەسانەی

 كردوەە بنكەكەیان
 دایكانی ژمارەی

 خەتەنەكراو
 كچانی ژمارەی

 خەتەنەكراو

 دایكانەی ئەو
 خەتەنە پشتگیری

 دەكەن
 دژی دایكانەی ئەو

 خەتەنەن
 297 7 3 209 288 شەهیدان
 791 0 0 110 791 كوردستان
 113 0 0 209 111 باجەالن محەمەد

 231 8 8 93 239 بامەڕنی نازدار
 121 1 9 319 197 سەركارێز

 99 1 8 70 201 گۆسك كەور
 308 0 0 132 308 كوڕك خوا

 172 11 1 393 199 دارەتوو
 211 0 0 91 272 ڕاژان

 238 20 9 222 292 كەسنەزان
 1898 19 38 1019 3013 گشتی كۆی

 

 پاڵپشوووتی رێوووگەی لە پێكووورد دەسوووتی 1007 سووواڵی لە تونووودتیژی بەرنگووواربوونەوەی پرۆگراموووی -9
 ئەو و جێنودەر دەربواری هۆشویاری لە بووو بریتوی سەرەتاكەشی و بوارەدا لەم كاركردن بۆ رێكخراوەكان
 .ساڵەكان تێپەربوونی بە ئافرەتان سەر دەیكاتە توندوتیژی كاریگەریانەی

 رزگاربووان لە پێشوازیكردن بۆ پارێزگایەك هەر لە تەندورستی بنكەی  21 نیشانكردنی دەست 
 .كارمەندان ی%90  لە زیاتر راهێنانی و

 تور یەكێكوی و دهوۆك لە توندوتیژی حاڵەتەكانی لە پێشوازیكردن بۆ تایبەتی بنكەی كردنەوەی 
 جێبەجووێ سوو ێمانی لە توور بنكەیەكووی پوورۆژەدایە لە و هەولێوور لە دایە جێبەجێكووردن حوواڵەتی لە

 .بكرێت
 نەخۆشخانەكانی لە رزگاربووان چارەسەركردنی  و پێشوازیكردن دەربارەی نوژدار دەیان راهێنانی 

 كەمپەكان – دادی پزیشكی – بوون منداڵ و ئافرەتان – فریاكەوتن
 هەروەهووا رزگوواربووان چارەسووەری و پێشوووازی بووۆ كوورداری و زانسووتی بەڵووگەی ئامووادەكردنی 

 .توندوتیژیی بە سەبارەت بەڵگەكان
 بە توایبەت دادی پزیشوكی لە بەڵوگە كوۆكردنەوەی توانوای پەرەپێدانی پرۆگرامی دەستپێكردنی 

 . كوشتن و توندوتیژی حاڵەتەكاتی
 لە دەدات بەدواداچووونی و خێزان تەندروستی بە بایە  كە خێزانی  پزیشكی بنكەكانی كردنەوەی -2

( 3) بنكەكوان ژموارەی 1020 سواڵی لە خێزانودا، نێوو لە یەكەمون بەرپرسوی كە ژنوان نێوانیشیاندا
 .بنكە( 1) بووە 1029 ساڵی لە بوو بنكە

 هاوسووەرگیریی وەك ژنووان تەندروسووتی دەربوواری هەمەجووۆر هۆشوویاری كەمپینەكووانی جێبەجێكردنووی -1
 ...مەمك شێرپەنجەی پێشوەختەی دۆزینەوەی و دووگیان ئافرەتی بە بایەخدان و پێشوەخت

 27 ژمارەیووان كە تەندروسووتییەكان بوونكە رێووگەی لە مەمووك شووێرپەنجەی پێشوووەختەی دۆزیوونەوەی -3
 و پشووكنین پسووپۆڕی بوونكەی 1022 سوواڵی لە و بەكوواربوون دەسووت 1001 سوواڵی لە و بوونكەیە

 .كرایەوە پارێزگایەك هەر لە مەمك شێرپەنجەی پێشوەختەی ئاشكراكردنی
 سووەنتەری ، مەمووك شووێرپەنجەی چارەسووەركردنی و نیشووانكردن و هۆشوویاركردنەوە مەبەسووتی بە -1

 دامەزرانووودنی هەروەهوووا ، دامەزرا 1007 سووواڵی لە سووو ێمانی پارێزگوووای لە مەموووك هۆشووویاری
 سوو ێمانی، پارێگووای لە شووێرپەنجە نەخۆشوویەكانی چارەسووەركردنی بە تووایبەتە هیوووا نەخۆشووخانەی
 پارێزگوای لە ئوازادی نەخۆشوخانەی لە شوێرپەنجە كانی نەخۆشیە بە تایبەت بەشێكی دامەزراندنی

 ەولێوور،ه پارێزگووای لە شووێپەنجە نەخۆشوویەكانی بووۆ نووانەكەلی نەخۆشووخانەی كووردنەوەی دهووۆك،
 پارێزگوای لە 1027 سواڵی لە مەمك شێرپەنجەی چارەسەركردنی و پشكنین سەنتەری دامەزراندنی

 توایبەتی بە مەمك شێرپەنجەی نەخۆشیەكانی چارەسەری بۆ شوێنانە لەم سەرەكی پشكی هەولێر،
 .دەگرێت خۆ لە بەگشتی منداڵدان و ڕەح  شێرپەنجەی نەخۆشیەكانی و
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 پاڵپشوووتی رێوووگەی لە پێكووورد دەسوووتی 1007 سووواڵی لە تونووودتیژی بەرنگووواربوونەوەی پرۆگراموووی -9
 ئەو و جێنودەر دەربواری هۆشویاری لە بووو بریتوی سەرەتاكەشی و بوارەدا لەم كاركردن بۆ رێكخراوەكان
 .ساڵەكان تێپەربوونی بە ئافرەتان سەر دەیكاتە توندوتیژی كاریگەریانەی

 رزگاربووان لە پێشوازیكردن بۆ پارێزگایەك هەر لە تەندورستی بنكەی  21 نیشانكردنی دەست 
 .كارمەندان ی%90  لە زیاتر راهێنانی و

 تور یەكێكوی و دهوۆك لە توندوتیژی حاڵەتەكانی لە پێشوازیكردن بۆ تایبەتی بنكەی كردنەوەی 
 جێبەجووێ سوو ێمانی لە توور بنكەیەكووی پوورۆژەدایە لە و هەولێوور لە دایە جێبەجێكووردن حوواڵەتی لە

 .بكرێت
 نەخۆشخانەكانی لە رزگاربووان چارەسەركردنی  و پێشوازیكردن دەربارەی نوژدار دەیان راهێنانی 

 كەمپەكان – دادی پزیشكی – بوون منداڵ و ئافرەتان – فریاكەوتن
 هەروەهووا رزگوواربووان چارەسووەری و پێشوووازی بووۆ كوورداری و زانسووتی بەڵووگەی ئامووادەكردنی 

 .توندوتیژیی بە سەبارەت بەڵگەكان
 بە توایبەت دادی پزیشوكی لە بەڵوگە كوۆكردنەوەی توانوای پەرەپێدانی پرۆگرامی دەستپێكردنی 

 . كوشتن و توندوتیژی حاڵەتەكاتی
 لە دەدات بەدواداچووونی و خێزان تەندروستی بە بایە  كە خێزانی  پزیشكی بنكەكانی كردنەوەی -2

( 3) بنكەكوان ژموارەی 1020 سواڵی لە خێزانودا، نێوو لە یەكەمون بەرپرسوی كە ژنوان نێوانیشیاندا
 .بنكە( 1) بووە 1029 ساڵی لە بوو بنكە

 هاوسووەرگیریی وەك ژنووان تەندروسووتی دەربوواری هەمەجووۆر هۆشوویاری كەمپینەكووانی جێبەجێكردنووی -1
 ...مەمك شێرپەنجەی پێشوەختەی دۆزینەوەی و دووگیان ئافرەتی بە بایەخدان و پێشوەخت

 27 ژمارەیووان كە تەندروسووتییەكان بوونكە رێووگەی لە مەمووك شووێرپەنجەی پێشوووەختەی دۆزیوونەوەی -3
 و پشووكنین پسووپۆڕی بوونكەی 1022 سوواڵی لە و بەكوواربوون دەسووت 1001 سوواڵی لە و بوونكەیە

 .كرایەوە پارێزگایەك هەر لە مەمك شێرپەنجەی پێشوەختەی ئاشكراكردنی
 سووەنتەری ، مەمووك شووێرپەنجەی چارەسووەركردنی و نیشووانكردن و هۆشوویاركردنەوە مەبەسووتی بە -1

 دامەزرانووودنی هەروەهوووا ، دامەزرا 1007 سووواڵی لە سووو ێمانی پارێزگوووای لە مەموووك هۆشووویاری
 سوو ێمانی، پارێگووای لە شووێرپەنجە نەخۆشوویەكانی چارەسووەركردنی بە تووایبەتە هیوووا نەخۆشووخانەی
 پارێزگوای لە ئوازادی نەخۆشوخانەی لە شوێرپەنجە كانی نەخۆشیە بە تایبەت بەشێكی دامەزراندنی

 ەولێوور،ه پارێزگووای لە شووێپەنجە نەخۆشوویەكانی بووۆ نووانەكەلی نەخۆشووخانەی كووردنەوەی دهووۆك،
 پارێزگوای لە 1027 سواڵی لە مەمك شێرپەنجەی چارەسەركردنی و پشكنین سەنتەری دامەزراندنی

 توایبەتی بە مەمك شێرپەنجەی نەخۆشیەكانی چارەسەری بۆ شوێنانە لەم سەرەكی پشكی هەولێر،
 .دەگرێت خۆ لە بەگشتی منداڵدان و ڕەح  شێرپەنجەی نەخۆشیەكانی و
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 پسپۆری بنكەی 1008 ساڵی هەرێ ، لە بنكەیە( 30) ژمارەیان هاوسەرگیریی لە بەر پشكنینەكانی -1
 .كرایەوە پارێزگایەكدا هەر لە هاوسەرگیریی لە بەر پشكنینەكانی

 بوۆ 1022 سواڵی لە بووو( 97.8)% 1001 سواڵی لە نەخۆشوخانەكان نواو لە بوون لەدایك رێژەی -9
 .بەرزبووەوە( 81.9)%

  1027-1023 منداڵ و دایك تەندروستی ستراتیژیەتی جێبەجێكردنی -7
 1021 منداڵدان پشكنینی پرۆگرامی -8
 سوواڵی لە وەفاتنووامە بووۆ ئامووادەكراو لیسووتی رێووگەی لە دایكووان مردنووی چوواودێریكردنی پرۆگرامووی -9

1021. 

 
 فەرمانبەرانی وەزارەتی تەندروستی لەسەر هەموو ئاستەکان

 کۆى گشتى مێ نێر
43172 44722 22597 

 
 فەرمانبەران لە هەموو پارێزگاکانکۆى گشتى 

 کۆى گشتى نێر مێ شار
 2222 2523 4274 هەولێر

 4752 247 1275 سلێمانى
 4722 1242 325 دهۆک
 227 432 495 هەڵەبجە
 521 752 443 ڕاپەڕین

 592 774 132 کۆیە
 2122 123 251 گەرمیان

 5221 2459 17221 
 

  

 بواری كۆمەاڵیەتی: شەشەم
 

بگەڕێیوونەوە بوووۆ سووااڵنی دوای ڕاپەڕیووون ، بەهوووۆی داب و نەریووت و ك توووووری داسوووەپاوی ئەگەر 
كۆنەپەرستی هێشتا باڵی بەسەر كۆمەڵگەی كوردیودا كێشوابوو ، كە  وربوانی سوەرەكی ئەو ك تووورەش 
كچان و ژنان بوون ، كە لە گشت ئەو بەشانەی پەیوەستن بە پێشكەوتنی كۆمەڵگاوە بێبەش كرابووون 

هۆكاری سوەرەكی  ( هتد...میدیا ، وەرزش ، هونەر ) ن بە پەنجەكانی دەست دەبژێردرا وەك كە ژمارەیا
زوو بە شوووودان و ) لە بەشودار نەبووون كچوان لەم بووارانەدا دیوادە نەشوازەكانی كۆمەڵگوا بووون وەك 

، بەو هوۆیەی كە شوەرمە كوچ كوۆرانی ( گەورە بە بچوك و ژن بەژن و نەخستنە بەرخوێنودن و فێركوردن
بێژێت یا موزیك بژەنێت یا ببێتە وەرزش كارێكی بەناوبان  یا لەسەر شاشەكانی ت فزیوون دەربكەوێوت ب

،  وا شوویكاری بووۆ دەكوورا كە تەنهووا ئەم پیشووانە بووۆ ڕەگەزی نێوور ڕەوا بوووو ، بەاڵم ئێسووتا ئافرەتووان ئەو 
ن ، هەنودێكیان  ۆناكەیان پێپەڕاندووە و بە ڕێژەیەكوی بواش لە گشوت ئەو بووارانەدا بەرەو پوێ  چووو

 :دەتوانین بە ئامار ئاماژەی پێبدەین
 
 : ڕۆشنبیری و ڕاگەیاندن 9-2

لە ( بینووین و بیسووتن و نوسووین )جووۆرەكەیەوە   لە بووواری ڕۆشوونبیری و ڕاگەیاندنوودا ، بە هەرسووێ
سەرەتای ڕاپەڕینەوە بە ڕێژەیەكی كەم ژن دەن  و ڕەنگیوان هەبووو بە توایبەتی لە ڕاگەیاندنودا واتوا لە 

دا ، بەاڵم دەكرێت ب ێین هەندێك نووسەری ئوافرەت هەبووون كە نووسوینەكانیان (تەلەڤزیۆن و ڕادیۆ )
زیاتر كوۆمەاڵیەتی بووون ،لەگەڵ ئەوەشودا ووتارەكانیوان بوۆ ئەو سوەردەمە كواریگەر بووون و زیواتری  

گوواو لە ڕووی بابەتەكانیووان لە ڕۆژنووامە و گۆڤارەكووانی ڕێكخراوەكانوودا بوواڵو دەبووۆوە ، هەنگوواو بە هەن
ڕۆژنامەوانیەوە ڕۆڵی كچان و ژنان كەوتە بەرچاو و ئەو بوارە ڕەخسوا بوۆ ئافرەتوان ئەزمووونی تواناكوانی 
خۆیان بخنە گەڕ ، ئەمەش لە ڕێگای مەكتەبی ڕاگەیاندنی حزبەكان و ڕێكخراوەكان هەست بەو كەلێونە 

زی ڕەگەزی دەكورایەوە و گەنجوان جیواوا  كراو زەمینە خۆشكرا و خولی ڕۆشنبیری و خولی ڕاهێنوان بە بوێ
سوود مەند دەبوون تێیدا ، هەروەها كردنەوەی تەلەڤزیۆن و ڕادیۆ ناوخۆیەكوان ڕووی لە زیوادی كورد و 

ڕوژ بە ڕۆژ ڕووی ( 1000)ئافرەتانی  بوونە خاوەن پشك لەم بوارەدا ، دەكرێت ب ێین لە دوای سوااڵنی 
نودن  بە توایبەتی كوردنەوەی بەشوی ڕاگەیانودن لە لە زیاد بووون كوردووە لە هەمووو جۆرەكوانی ڕاگەیا

پەیمانگا تەكنیكیەكان لەسەرەتادا ، پاشان هەمان بەش لە زانكوۆی ئەدەبیوات فراوانتور كوراو ئوارەزووی 
لە ئێسوتادا لە كەنواڵە ئاسومانیەكان و ڕۆژنوامە و گۆڤارەكوان . كچان بۆ خوێندن لەم بەشەدا زیادی كرد

نكاری پرۆفیشناڵی ئافرەت دەبینین كە بۆتە جێگوای خۆشوحاڵی هەمووو نوسەر و ڕۆژنامەنوس و ڕاگەیاند
سوەندیكای ڕۆژنوامە نوسوانی كوردسوتان ڕیزبەنودی پوێگەی ژن ( 1027)بە پێی ئامارێكی سواڵی .الیەك 

 :دەكەین بەم شێوەیە
ئوووافرەت، خووواوەن ئیمتیوووازی ( 27)ژن ، سەرنووسوووەری ڕۆژنوووامە ( 23)خووواوەن ئیمتیوووازی ڕۆژنوووامە 

هەروەها كۆی گشتی ڕۆژنوامەنوس و ڕاگەیانودنی ئوافرەت لە . ژنن( 12)سەرنووسەری گۆڤار ، (39)گۆڤار
بە پێی پەیوڕەوی . كەس بە ئەندامی بەشدار و ئەندامی كاراوە ( 2100)هەرێمی كوردستان بریتین لە 

 ئافرەت ئەندامی دەستەن ، هەروەهوا لە( 1)سەندیكا لە دەستەی كارگێڕی هەموو لق و نوسینگەكانیان 
هەر لەنواو سوەندیكا  لە . دوای كۆنگرەی كۆتاییان ،ئافرەتوان بووونە بەرپرسوی ل وی دهوۆك و خوانە ین
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 بواری كۆمەاڵیەتی: شەشەم
 

بگەڕێیوونەوە بوووۆ سووااڵنی دوای ڕاپەڕیووون ، بەهوووۆی داب و نەریووت و ك توووووری داسوووەپاوی ئەگەر 
كۆنەپەرستی هێشتا باڵی بەسەر كۆمەڵگەی كوردیودا كێشوابوو ، كە  وربوانی سوەرەكی ئەو ك تووورەش 
كچان و ژنان بوون ، كە لە گشت ئەو بەشانەی پەیوەستن بە پێشكەوتنی كۆمەڵگاوە بێبەش كرابووون 

هۆكاری سوەرەكی  ( هتد...میدیا ، وەرزش ، هونەر ) ن بە پەنجەكانی دەست دەبژێردرا وەك كە ژمارەیا
زوو بە شوووودان و ) لە بەشودار نەبووون كچوان لەم بووارانەدا دیوادە نەشوازەكانی كۆمەڵگوا بووون وەك 

، بەو هوۆیەی كە شوەرمە كوچ كوۆرانی ( گەورە بە بچوك و ژن بەژن و نەخستنە بەرخوێنودن و فێركوردن
بێژێت یا موزیك بژەنێت یا ببێتە وەرزش كارێكی بەناوبان  یا لەسەر شاشەكانی ت فزیوون دەربكەوێوت ب

،  وا شوویكاری بووۆ دەكوورا كە تەنهووا ئەم پیشووانە بووۆ ڕەگەزی نێوور ڕەوا بوووو ، بەاڵم ئێسووتا ئافرەتووان ئەو 
ن ، هەنودێكیان  ۆناكەیان پێپەڕاندووە و بە ڕێژەیەكوی بواش لە گشوت ئەو بووارانەدا بەرەو پوێ  چووو

 :دەتوانین بە ئامار ئاماژەی پێبدەین
 
 : ڕۆشنبیری و ڕاگەیاندن 9-2

لە ( بینووین و بیسووتن و نوسووین )جووۆرەكەیەوە   لە بووواری ڕۆشوونبیری و ڕاگەیاندنوودا ، بە هەرسووێ
سەرەتای ڕاپەڕینەوە بە ڕێژەیەكی كەم ژن دەن  و ڕەنگیوان هەبووو بە توایبەتی لە ڕاگەیاندنودا واتوا لە 

دا ، بەاڵم دەكرێت ب ێین هەندێك نووسەری ئوافرەت هەبووون كە نووسوینەكانیان (تەلەڤزیۆن و ڕادیۆ )
زیاتر كوۆمەاڵیەتی بووون ،لەگەڵ ئەوەشودا ووتارەكانیوان بوۆ ئەو سوەردەمە كواریگەر بووون و زیواتری  

گوواو لە ڕووی بابەتەكانیووان لە ڕۆژنووامە و گۆڤارەكووانی ڕێكخراوەكانوودا بوواڵو دەبووۆوە ، هەنگوواو بە هەن
ڕۆژنامەوانیەوە ڕۆڵی كچان و ژنان كەوتە بەرچاو و ئەو بوارە ڕەخسوا بوۆ ئافرەتوان ئەزمووونی تواناكوانی 
خۆیان بخنە گەڕ ، ئەمەش لە ڕێگای مەكتەبی ڕاگەیاندنی حزبەكان و ڕێكخراوەكان هەست بەو كەلێونە 

زی ڕەگەزی دەكورایەوە و گەنجوان جیواوا  كراو زەمینە خۆشكرا و خولی ڕۆشنبیری و خولی ڕاهێنوان بە بوێ
سوود مەند دەبوون تێیدا ، هەروەها كردنەوەی تەلەڤزیۆن و ڕادیۆ ناوخۆیەكوان ڕووی لە زیوادی كورد و 

ڕوژ بە ڕۆژ ڕووی ( 1000)ئافرەتانی  بوونە خاوەن پشك لەم بوارەدا ، دەكرێت ب ێین لە دوای سوااڵنی 
نودن  بە توایبەتی كوردنەوەی بەشوی ڕاگەیانودن لە لە زیاد بووون كوردووە لە هەمووو جۆرەكوانی ڕاگەیا

پەیمانگا تەكنیكیەكان لەسەرەتادا ، پاشان هەمان بەش لە زانكوۆی ئەدەبیوات فراوانتور كوراو ئوارەزووی 
لە ئێسوتادا لە كەنواڵە ئاسومانیەكان و ڕۆژنوامە و گۆڤارەكوان . كچان بۆ خوێندن لەم بەشەدا زیادی كرد

نكاری پرۆفیشناڵی ئافرەت دەبینین كە بۆتە جێگوای خۆشوحاڵی هەمووو نوسەر و ڕۆژنامەنوس و ڕاگەیاند
سوەندیكای ڕۆژنوامە نوسوانی كوردسوتان ڕیزبەنودی پوێگەی ژن ( 1027)بە پێی ئامارێكی سواڵی .الیەك 

 :دەكەین بەم شێوەیە
ئوووافرەت، خووواوەن ئیمتیوووازی ( 27)ژن ، سەرنووسوووەری ڕۆژنوووامە ( 23)خووواوەن ئیمتیوووازی ڕۆژنوووامە 

هەروەها كۆی گشتی ڕۆژنوامەنوس و ڕاگەیانودنی ئوافرەت لە . ژنن( 12)سەرنووسەری گۆڤار ، (39)گۆڤار
بە پێی پەیوڕەوی . كەس بە ئەندامی بەشدار و ئەندامی كاراوە ( 2100)هەرێمی كوردستان بریتین لە 

 ئافرەت ئەندامی دەستەن ، هەروەهوا لە( 1)سەندیكا لە دەستەی كارگێڕی هەموو لق و نوسینگەكانیان 
هەر لەنواو سوەندیكا  لە . دوای كۆنگرەی كۆتاییان ،ئافرەتوان بووونە بەرپرسوی ل وی دهوۆك و خوانە ین
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لیژنەیەكیان پێكهێنا بۆ پشتیوانیكردنی ڕۆژنامە نووسانی مێینە ، كە  ڕاستەوخۆ سوەر بە ( 1008)ساڵی 
امەزراون كە تایبەت تا ئێستا چەندان ڕۆژنامە و گۆڤار و ڕادیۆ د 2991لە ساڵی .ئەنجومەنی سەندیكایە

بوووون بە پرسووەكانی ژنووان و ئافرەتووان دەور و كوواریگەری خۆیووان هەبووووە بە پێووی سووەردەم و كوواتی 
ڕۆژنووامە ، ( 32)نووزیكەی }. دەرچوونیوان  ،كە هەنوودێكیان ئێسووتاش بەردەواموون هەندێكیشوویان نەموواون 

یەن ڕێكخراوەكوووانی ژنوووان و زۆربەی زۆری ئەم باڵوكوووراوە و ڕادیۆیوووانە لەال{ ڕادیوووۆ( 1) گۆڤوووار ، ( 39)
ئافرەتانەوە  دانراون ، دەستەی بەڕێوەبردن و سەرپەرشتیاریان زۆر بەیان كادری چواالكی ئوافرەت بووون 

 .و چاالكوانی مافەكانی مرۆڤ و ژنان بوون
 
 :وەرزش 9-1

بەڕێوووەبەرایەتی ) لە هەرێمووی كوردسووتاندا دوو دەزگووای تووایبەت بە وەرزش هەیە كە بووریتین لە 
وەرزش لە وەزارەتی ڕۆشنبیری و لیژنەی ئۆڵومپی كوردستان ، لە هەر یەكێكیاندا ئافرەتوان ڕۆڵوی گشتی 

 :خۆیان دەبینن بەم شێوەیە
 
 :بەڕێوەبەرایەتی گشتی وەرزش -2

یانەی ئافرەتانی سەرەكی هەیە كە سوەرۆكەكانیان ژنون و سوەر بە دیووانی (  3)لەم بەڕێوەبەرایەتیەدا 
تووۆپی دەسووت ، بووالە و باسووكە ، ) یووانە كە لە بوارەكووانی ( 21)روەهووا لە بەڕێوووەبەرایەتی گشووتین ، هە

گۆڕپووان و مەیوودان ، تووۆپی سووەرمێز ، شووەترەنج ، تووۆپی فووود سوواڵ ، یوواری سوویانی ، پایسووك  سووواری ، 
یواریزانی ( 10)بەشوێكی توایبەت بە كچوان هەیە، كە لە هەریوانەیەك زیواترلە ( بەرزكردنەوەی  ورسایی 
ئەم .تێوودایە  بەشوودارییان لە خولەكووانی هەرێمووی كوردسووتان و عێرا وودا كووردووە  لەسووەرجەم یاریەكووان

كچانی هەولێور، ئوافرۆدێتی ) یانانەی كە ناویان دێنین لە دەرەوەی وواڵت بەشداریان كردووە ، یانەكانی 
نی كچان ، ئافرەتانی ئەكاد ، ئافرەتانی هەولێور ، ئافرەتوانی سو ێمانی ، پێشومەرگەی سو ێمانی ، ئافرەتوا

، ئافرەتوانی شوە اڵوە ، ئافرەتوانی خوانزاد ، ئافرەتوانی زێرەڤوانی ، برایەتوی ،   سەنحاریب ، سیروانی نووێ
( ئیموارات ، میسور ، جەزائیور ، توون  ، مەكورب ، لوبنوان ، هەنگاریوا )، واتا لە وواڵتوانی ( دوكان ،  ەاڵ 

ڵبژاردنی یانەكاندا دەبێوت بەالی كەم بە پێی پێڕەوی ئەم بەڕێوەبەرایەتیە ، لە هە.  بەشداریان كردووە
 .ئافرەت لە دەستەی كارگێڕی یانەدا هەبێت بۆ ئەوەی ڕۆڵی خۆی لەناو وەرزشدا ببینێت( 2)دەبێت 

 
 :لیژنەی ئۆڵۆمپی كوردستان -1
گۆڕەپان و مەیدان، شوەترەنج ، )ئەم لیژنەیە تایبەتە بە هەرێ  و گشت یارییە كانی ئۆڵمپی وەك  

لە خوۆ دەگرێوت ، كچوانی ...(  ی باسكە ، تایكواندۆ، ئەسپسواری پیسك  سواری وتێنسی سەر زەوی ،تۆپ
وەرزشوان لەم جۆری یارییانەدا ئاست و ئەنجامی بەرچاویان بەدەستهێناوە چ لە ئاسوتی كوردسوتان و چ  

لەم خشوتەی خووارەوە . ئافرەتن و پاڵەوانێتیوان بەدەسوتهێناوە( 37)لەسەر ئاستی عێرا دا، كە ژمارەیان 
 :دەیخەینە روو

  

 (8) خشتەی ژمارە 
 ژمارەی كچانی وەرزشوانی كردستان خاوەن ئاست و ئەنجامە بەرزەكان

 پارێزگا ژمارە رى يارىۆج
 هەولێر 2 تۆپی پێ

 س ێمانە 2 ايسك  سوارىپ
 كۆده –هەولێر  1 نجەترەش

 رێولەه 1 يدانەان و مگۆڕەپ
 كۆده –هەولێر  27 ێنسە سەرزەوىت

 س ێمانە-كۆده –هەولێر  9 تۆپی باسکە
 س ێمانی –هەولێر  22 تایکواندۆ

 
 :هونەر 9-3

 – 2991سەبارەت بە بەرەوپێ  چوونی بارودۆخی ئافرەتان لە هەرێموی كوردسوتان لە نێووان سوااڵنی 
لە بوارەكانی رۆشنبیری و هونەر ،دوابەدوای گۆرانكارییە كوۆمەاڵیەتی و سیاسوی و ئابووریەكوان  1027

و ناو كۆمەڵگە بە گشتی كاریگەری ئەرێنی هەیە لەسوەر گەشەسوەندن و رۆڵوی ژنوان لەم  لە لە هەرێ 
بوووارەدا و پێشووكەوتنی بەخووۆوە دیوووە لە گشووت بەشووەكانی هووونەردا ، بووۆیە پێویسووتە یەك بە یەك 

 :پێشكەوتنەكان بخەینە روو
 

 :رۆڵی ژنان لە رۆشنبیری و هونەر -2
 

 (9)وێنەی ژمارە 
 ئافرەت لە بواری شانۆ ، وێژە ، شێوەكاری ، موزیك ، گۆرانی لە پارێزگای س ێمانیبەرزبوونەوەی ئاستی 
 تێبینی ڕێژە ساڵ
 وێژە 10% -% 30 1001
 وێژە 11% -% 30 1001
 شانۆ و شێوەکار 31% 1009
1007 30 %- 30% = 
1008 31% = 
1009 30 %- 10% = 
 هەموو بەشەکان 91% 1020
 بەرز بۆتەوە بەشێوەیەکی گشتە 91% 1022
1021 90 %- 91% = 
1023 91% = 
1021 71 % = 
 لە وێژەدا بەرز بۆتەوە 80% -% 11 1021
 هەمووی کەمی کردووە 90% -% 10 1029
 شێوەکارى بەرزە ئەوانەى تر نزمە % 71 -% 30 1027
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 (8) خشتەی ژمارە 
 ژمارەی كچانی وەرزشوانی كردستان خاوەن ئاست و ئەنجامە بەرزەكان

 پارێزگا ژمارە رى يارىۆج
 هەولێر 2 تۆپی پێ

 س ێمانە 2 ايسك  سوارىپ
 كۆده –هەولێر  1 نجەترەش

 رێولەه 1 يدانەان و مگۆڕەپ
 كۆده –هەولێر  27 ێنسە سەرزەوىت

 س ێمانە-كۆده –هەولێر  9 تۆپی باسکە
 س ێمانی –هەولێر  22 تایکواندۆ

 
 :هونەر 9-3

 – 2991سەبارەت بە بەرەوپێ  چوونی بارودۆخی ئافرەتان لە هەرێموی كوردسوتان لە نێووان سوااڵنی 
لە بوارەكانی رۆشنبیری و هونەر ،دوابەدوای گۆرانكارییە كوۆمەاڵیەتی و سیاسوی و ئابووریەكوان  1027

و ناو كۆمەڵگە بە گشتی كاریگەری ئەرێنی هەیە لەسوەر گەشەسوەندن و رۆڵوی ژنوان لەم  لە لە هەرێ 
بوووارەدا و پێشووكەوتنی بەخووۆوە دیوووە لە گشووت بەشووەكانی هووونەردا ، بووۆیە پێویسووتە یەك بە یەك 

 :پێشكەوتنەكان بخەینە روو
 

 :رۆڵی ژنان لە رۆشنبیری و هونەر -2
 

 (9)وێنەی ژمارە 
 ئافرەت لە بواری شانۆ ، وێژە ، شێوەكاری ، موزیك ، گۆرانی لە پارێزگای س ێمانیبەرزبوونەوەی ئاستی 
 تێبینی ڕێژە ساڵ
 وێژە 10% -% 30 1001
 وێژە 11% -% 30 1001
 شانۆ و شێوەکار 31% 1009
1007 30 %- 30% = 
1008 31% = 
1009 30 %- 10% = 
 هەموو بەشەکان 91% 1020
 بەرز بۆتەوە بەشێوەیەکی گشتە 91% 1022
1021 90 %- 91% = 
1023 91% = 
1021 71 % = 
 لە وێژەدا بەرز بۆتەوە 80% -% 11 1021
 هەمووی کەمی کردووە 90% -% 10 1029
 شێوەکارى بەرزە ئەوانەى تر نزمە % 71 -% 30 1027
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 (20)خشتەی ژمارە 
 شێوەكاری، موزیك ، گۆرانی لە پارێزگای دهۆكژمارەی ئافرەتانی بەشداربوو لە بواری شانۆ ، وێژە ، 

 ژمارە بوار
 11 شێوەکار

 13 كارۆشان
 10 موزیکژەن
 221 سینەماکار

 21 وێژە
 30 ماكارەس

 117 کۆى گشتە
 

 (22)خشتەی ژمارە 
 ژمارەی ئافرەتانی بەشداربوو لە بواری شانۆ ، وێژە ، شێوەكاری ، موزیك ، گۆرانی لە پارێزگای هەولێر

 ژمارە بوار
 17 شێوەکار

 11 كارۆشان
 12 موزیکژەن
 10 سینەماکار

 10 وێژە
 10 ماكارەس

 213 کۆى گشتە
 

 :رۆڵی ئافرەت لە كتێبخانەكان -1
كتێبخانە گشتیەكان دامەزراوەی ڕۆشنبیری و پەروەردەیی و فێركاری و زانیارین كە خواوەنی بنەمواو 

بەراموبەری خۆیوانن، لەم سوۆنگەیەوە دەتووانین   خزمەتگوزاری بێچواچێوەی كۆمەاڵیەتی و پرۆگرامی و 
ڕۆڵی خانمان لە رووی سوود مەند بوون لە كتێبخانەكان لە رووی خوێندنەوەوە بە ڕێژە و بە پێوی سواڵ 

 :بخەینە روو
 (21)خشتەی ژمارە 

 1029- 1021رێژەی خانمانی سوودمەند لە كتێبخانەكان لە 
 1029 1021 1021 1023 1021 ساڵ

 212913 209119 231177 282179 102133 ژمارەى سەردان
 %39 %39 %39 %38 %37 ڕێژەى خانمان

 
  

 
 ئافرەت و ئایین 9-1

لە کۆمەڵگەى کوردەواریدا پێکهاتە ئاینییەکوان بەشوێوەیەکی ئاسوایی بەبوێ هەسوتکردن بە هویچ 
موحافیزکووارن، لە هەموووو جیوواوازییەک پووێکەوە ژیووان بەسووەردەبەن و تووا راددەیەکووی  کووۆمەڵگەیەکی 

 .هتد....کاکەیی، زەردەشتی، یەزیدی، یارسان، موسوڵمان)ئاینەکانە 
ئافرەتووانی  بەپووێ ى ت وسووە دینییەکووان ڕۆڵ دەبیوونن لەنێووو کووۆمەڵگەدا هەربەم هۆیەشووەوە 
دەتوانین ئاماژە بەوە بدەین کە لە ڕابردوودا ژنان بۆیان نەبوو بچونە نێومزگەوتەکوان بەاڵم ئێسوتا بوۆ 

رسەگێڕان و نوێژکردنی بەکۆمەڵ و  ورئان خوێندن، شوێنی توایبەت بوۆ ئافرەتوان لەنواو مزگەوتەکوان پ
ئامادەکراوە، هەروەها لە خوێندنەوەى مەلودنامەو خەتمکردن، ژنان دەتوانن ڕۆلی خۆیان بگێڕن لەبۆنە 

 .تبەهەمان شێوە لە ئایینەکانە تریشدا ئەم ڕۆڵەى ژنان بەرچاودەکەوێ. ئاینییەکاندا
ئووافرەت ( 9)هەروەهووا ئێسووتا لەنوواو وەزارەتووی ئەو وواف و کاروبووارى ئوواینی وەک کاروبووارى ئیوودارى 

بەڕێوووەبەرو بەرپرسووی بەش دانووراون کە لە ڕابووردوودا وەزارەتووی ئەو وواف تەنهووا پیوواوی تێوودابووە وەک 
 .بەرپرس

دەکات لە ڕێوگەى لەگەڵ ئەوەشدا وەزارەتی ناوبراو سااڵنە و بەپێی پڕۆژەکانی، خزمەت بە خانمان 
چوواالکی جۆراوجووۆر دەربووارەى بەشوووودانە منوودااڵن ، کوشووتن بەبیووانوی شووەرەف، خەتەنەکردنووە کچووان، 

 .بەکارهێنانە ماددە هۆشبەرەکان، هەروەها هەڵمەتەکانە توندوتیژی دژ بە ژنان بەڕێوە دەبات
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 ئافرەت و ئایین 9-1

لە کۆمەڵگەى کوردەواریدا پێکهاتە ئاینییەکوان بەشوێوەیەکی ئاسوایی بەبوێ هەسوتکردن بە هویچ 
موحافیزکووارن، لە هەموووو جیوواوازییەک پووێکەوە ژیووان بەسووەردەبەن و تووا راددەیەکووی  کووۆمەڵگەیەکی 

 .هتد....کاکەیی، زەردەشتی، یەزیدی، یارسان، موسوڵمان)ئاینەکانە 
ئافرەتووانی  بەپووێ ى ت وسووە دینییەکووان ڕۆڵ دەبیوونن لەنێووو کووۆمەڵگەدا هەربەم هۆیەشووەوە 
دەتوانین ئاماژە بەوە بدەین کە لە ڕابردوودا ژنان بۆیان نەبوو بچونە نێومزگەوتەکوان بەاڵم ئێسوتا بوۆ 

رسەگێڕان و نوێژکردنی بەکۆمەڵ و  ورئان خوێندن، شوێنی توایبەت بوۆ ئافرەتوان لەنواو مزگەوتەکوان پ
ئامادەکراوە، هەروەها لە خوێندنەوەى مەلودنامەو خەتمکردن، ژنان دەتوانن ڕۆلی خۆیان بگێڕن لەبۆنە 

 .تبەهەمان شێوە لە ئایینەکانە تریشدا ئەم ڕۆڵەى ژنان بەرچاودەکەوێ. ئاینییەکاندا
ئووافرەت ( 9)هەروەهووا ئێسووتا لەنوواو وەزارەتووی ئەو وواف و کاروبووارى ئوواینی وەک کاروبووارى ئیوودارى 

بەڕێوووەبەرو بەرپرسووی بەش دانووراون کە لە ڕابووردوودا وەزارەتووی ئەو وواف تەنهووا پیوواوی تێوودابووە وەک 
 .بەرپرس

دەکات لە ڕێوگەى لەگەڵ ئەوەشدا وەزارەتی ناوبراو سااڵنە و بەپێی پڕۆژەکانی، خزمەت بە خانمان 
چوواالکی جۆراوجووۆر دەربووارەى بەشوووودانە منوودااڵن ، کوشووتن بەبیووانوی شووەرەف، خەتەنەکردنووە کچووان، 

 .بەکارهێنانە ماددە هۆشبەرەکان، هەروەها هەڵمەتەکانە توندوتیژی دژ بە ژنان بەڕێوە دەبات
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 بواری كار و وەبەرهێنان: حەوتەم
 
 :بواری كاركردن7-2

كوردستان لە دوای ڕاپەڕین بە چەند دۆخێكوی جیواوازدا تێپەڕیووە و بە پێوی ئەو  باری ئابووری هەرێمی
بارو دۆخە گۆڕانكاری لە نێو هێزی كواردا كوراوە ، هەرلەسوەرەتاوە زۆرتورین هێوزی كوار لە نێوو ڕەگەزی نێوردا 

هێوزی تۆمار كراوە چونكە داب و نەریوت ئەو موۆركەی لە نێوو كۆمەڵگوادا چەسوپاندووە و ڕێگوری كوردووە لە 
كوواركەری ژن لە كەرتووی تووایبەت و لە بووازاڕی ئووازاددا ، كوواركردنی ئافرەتووان زیوواتر لە نێووو داموودەزگاكووانی 

توا  2991حكومەت خۆی بینیوەتەوە بە تایبەتی لە بواری پەروەردە و تەندروسوتی ، بەاڵم دواتور لە سوااڵنی 
راوەكوانی ژنوان و ئافرەتوان لە بە هەوڵ و كۆششی ڕێكخراوەكوانی كوۆمەڵی مەدەنوی بەتوایبەت ڕێكخ 1003

ڕێگای خولی هۆشیاری و ڕۆشنبیری و كۆڕو سیمینار لە گشت نواوچە جیاجیاكوان ڕۆڵوی ژنانیوان بەرز نرخانود لە 
بواری كاركردندا و بە هۆكواری پێشوكەوتنی كۆمەڵگایوان خسوتەڕوو ، لە هەمانكاتیشودا لە ڕێگوای كوردنەوەی 

ی سوەرەتایی و دە رزی لێودان و كشوتوكاڵی و كواری دەسوتی و دوورومان و تەندروسوت)خولی جۆراوجۆر وەك  
بوۆ ئافرەتوان و پوۆژەی بچووك بچووك بۆیوان ، ئەگەر چوی ( هتود... دروستكردنی شیرینەمەنی و ئارایشوتگا و 

 .ڕێژەكان كەم بوون بەاڵم هاندان بوو بۆ  ژنان كە بتوانن هەنگاو بنێن و بەشداربن لە بازاڕی كاردا
دێك ئاماری فەرمی ئەم سااڵنەی دوایی لەسەر ئاستی هەرێمی كوردسوتان بخەیونە لێرەدا دەتوانین هەن

 :ڕوو ، كەتەنها ڕەگەزی مێ وەرگیراوە تێدا ، بەبەراود لە نێو ساڵەكاندا بەم شێوەیە یە 
 

 (23)خشتەی ژمارە 
 بە تایبەتی  ڕێژەی بەشداری كردنی هێزی كار بە گشتی و ڕەگەزی مێ

 ێزى كاری ڕەگەزی مێه ێزى كار بە گشتەه سال
1021 38،1% 21،2% 
1023 39،8% 21،7% 
1021 39،11% 23،23% 
1021 39% 21،78% 

 
 (21) ەمارژى ەخشت
 مێدا ڕەگەزی نێو لە بێكاری ڕێژەی

 (21) ەمارژى ەخشت 
 ناحكومی كەرتی و حكومی كەرتی لە ئافرەتان ڕێژەی

 تەرتە تايبەك رتە حكومەەك ساڵ  مێ ڕەگەزی بێكاری ڕێژەی ڵسا
1021 11%  1021 79،39% 12% 
1023 27،8%  1021 79% 11،1% 
1021 29،93%     
1021 19،11%     
 
 :بواری وەبەرهێنان 7-1

و دوای ڕوخوووانی ڕژێموووی بەعووو  ، هەرێموووی كوردسوووتان لە ڕووی وەبەرهێنوووانەوە  1003لە سووواڵی 
پێشوكەوتنێكی یەكجووار زۆر و بەرچوواوی بەخووۆوە بینیوووە لە بووواری ئوواوەدانكردنەوەو تەندروسووتی و پەروەردەو 

ئافرەتوان توا هتود كە توا ئێسوتاش بەردەوامە ، لەم ڕووەوە ...گواستنەوەو گەیاندن و بازرگانی و پیشەسوازی 
پێكوودێنن ، لەگەڵ %( 2)ڕادەیەك هوواتوونەتە پووێ  و ڕۆڵیووان هەیە هەرچەنوودە ڕێووژەی بەرچوواو نووین واتووا 

ئەوەشدا زۆر خاوەن كۆمپانیا هەن بەاڵم بە شێوەی كارا كار ناكەن بەڵكو تەنها بە ناویوان كوراوە ، بەاڵم لە 
هتود ، ...اری و ئارایشت و خاوەن نەخۆشخانە وبواری بازرگانی و خاوەن كارگە و ڕێستورانت و سەنتەری جوانك

 . هەن و كاردەكەن ، بۆیە دەكرێت ب ێین هەنگاوێك نراوە لەم بوارەدا
 
 :ڕۆڵی حكومەت بۆ نەهێشتنی بێكاری و هەژاری لە نێو ڕەگەزی مێدا 7-3

حكومەتی هەرێ  چەند پرۆژەیەكی بەردەوامی گرتە ئەستۆ بۆ بەرەنگار بوونەوەی هەژاری و كەم 
ردنەوەی ڕێژەی بێكاری لە نێو گەنجاندا ، كە لە ڕێگای وەزارەتی كاروكاروباری كۆمەاڵیەتی و وەزارەتی ك

 :پالندانان ئەنجامدەدرێت ، ئەوانی  بریتین لە
 
 :تۆڕی پاراستنی كۆمەاڵیەتی- 

،  ئەم پرۆژەیە سەر بە بەڕێوەبەرایەتی گشتی چاودێری و گەشە پێودانی كوۆمەاڵیەتیە لە وەزارەتوی كوار
سوەر بە وەزارەتوی تەندروسوتی بووو  1003لە سەرەتادا بە ناوی سندو ی چاودێری خێوزان بووو كەلە سواڵی 

ناوەكەی گۆڕرا بوۆ  1001كرا ، پاشان دوای دروست بوونی وەزارەتی كارو كارو باری كۆمەاڵیەتی لە   جێبەجێ
انی لێكترازا و ئەو خێزانانەی بژێووی تۆڕی پاراستنی كۆمەاڵیەتی ، كەتایبەتە بە هاوكاری و پاڵپشتیكردنی خێز

ژیانیان و داهاتیان لە خوار هێ ی هەژاریەوەیە،  ڕێژەی سودمەندی كچان و ژنوان لەم پورۆژەیەدا بەم شوێوەیە 
ژن ، پارێزگوووای دهوووۆك ( 10893)، لە پارێزگوووای هەولێووور (   1027 -1029)  یە بە پێوووی ئامووواری سووواڵی

ئوووافرەت ( 11،031)ژن ، كوووۆی گشوووتی بوووریتیە لە ( 10019)ئوووافرەت ، پارێزگوووای سووو ێمانی ( 21210)
بێوەژن ، جیوابۆوە، بەجێهێشوتن ، كچوانی بوێ ) سوودمەندن لە سەرتاسەری كوردستان كە ئەمانە دەگرنەوە 

 (.خێزانی زیندانیان ،  وتابی خێزاندار ، بەسااڵچوو ، بێسەرپەرشت . دایك و باب ،پەككەوتە 
 
 :بیمەی بێكاری بۆ هەردوو ڕەگەز- 

لە پێناو كەمكردنەوەی بێكواری و ڕەخسواندنی هەلوی كوار و ئاموادەكردنی دەرچوووانی پەیمانگواو زانكوۆ 
حكومیەكان بۆ بازاڕی كار ، لە ڕێگای وەزارەتی كارو كاروباری كۆمەاڵیەتی حكومەتی هەرێمی كوردسوتان ئەم 

دارایوی و بڕینوی بەشوە  كوردنەوە ، بەاڵم بەهوۆی  ەیرانوی  كەوتە بوواری جێبەجوێ 1022پرۆژەیە لە سواڵی 
بوودجەی هەرێ  لەالیەن حكومەتی ناوەندەوە و هاتنی تیرۆرستانی داع  بۆ ناوچەكانی دەوروبەری هەرێو  

ئوواوارە و پەنووابەر ڕوویووان لە شووارەكانی هەرێمووی كوردسووتان كوورد ، ئەم ( 2،80،000)، هەروەهووا زیوواتر لە 
بە هەردوو ڕەگەزەوە كە سوووودیان لەم پوورۆژەیە  ڕاگیوورا ، ڕێووژەی گەنجووان و الوان 1021پوورۆژەیە لە سوواڵی 

 :وەرگرتووە دەخەینە ڕوو 
 
 (29) ژمارە خشتەی

 بێكاری بیمەی پرۆژەی لە سوودمەند گەنجانی ژمارەی
 1023 1021 پارێزگا
 1،128 20،107 هەولێر
 8،112 23،877 س ێمانی
 3،901 9،101 دهۆك
 2،219 2،1 گەرمیان
 29،213 32،722 كۆ
 10،831 گشتی كۆی

 



35

ئەوەشدا زۆر خاوەن كۆمپانیا هەن بەاڵم بە شێوەی كارا كار ناكەن بەڵكو تەنها بە ناویوان كوراوە ، بەاڵم لە 
هتود ، ...اری و ئارایشت و خاوەن نەخۆشخانە وبواری بازرگانی و خاوەن كارگە و ڕێستورانت و سەنتەری جوانك

 . هەن و كاردەكەن ، بۆیە دەكرێت ب ێین هەنگاوێك نراوە لەم بوارەدا
 
 :ڕۆڵی حكومەت بۆ نەهێشتنی بێكاری و هەژاری لە نێو ڕەگەزی مێدا 7-3

حكومەتی هەرێ  چەند پرۆژەیەكی بەردەوامی گرتە ئەستۆ بۆ بەرەنگار بوونەوەی هەژاری و كەم 
ردنەوەی ڕێژەی بێكاری لە نێو گەنجاندا ، كە لە ڕێگای وەزارەتی كاروكاروباری كۆمەاڵیەتی و وەزارەتی ك

 :پالندانان ئەنجامدەدرێت ، ئەوانی  بریتین لە
 
 :تۆڕی پاراستنی كۆمەاڵیەتی- 

،  ئەم پرۆژەیە سەر بە بەڕێوەبەرایەتی گشتی چاودێری و گەشە پێودانی كوۆمەاڵیەتیە لە وەزارەتوی كوار
سوەر بە وەزارەتوی تەندروسوتی بووو  1003لە سەرەتادا بە ناوی سندو ی چاودێری خێوزان بووو كەلە سواڵی 

ناوەكەی گۆڕرا بوۆ  1001كرا ، پاشان دوای دروست بوونی وەزارەتی كارو كارو باری كۆمەاڵیەتی لە   جێبەجێ
انی لێكترازا و ئەو خێزانانەی بژێووی تۆڕی پاراستنی كۆمەاڵیەتی ، كەتایبەتە بە هاوكاری و پاڵپشتیكردنی خێز

ژیانیان و داهاتیان لە خوار هێ ی هەژاریەوەیە،  ڕێژەی سودمەندی كچان و ژنوان لەم پورۆژەیەدا بەم شوێوەیە 
ژن ، پارێزگوووای دهوووۆك ( 10893)، لە پارێزگوووای هەولێووور (   1027 -1029)  یە بە پێوووی ئامووواری سووواڵی

ئوووافرەت ( 11،031)ژن ، كوووۆی گشوووتی بوووریتیە لە ( 10019)ئوووافرەت ، پارێزگوووای سووو ێمانی ( 21210)
بێوەژن ، جیوابۆوە، بەجێهێشوتن ، كچوانی بوێ ) سوودمەندن لە سەرتاسەری كوردستان كە ئەمانە دەگرنەوە 

 (.خێزانی زیندانیان ،  وتابی خێزاندار ، بەسااڵچوو ، بێسەرپەرشت . دایك و باب ،پەككەوتە 
 
 :بیمەی بێكاری بۆ هەردوو ڕەگەز- 

لە پێناو كەمكردنەوەی بێكواری و ڕەخسواندنی هەلوی كوار و ئاموادەكردنی دەرچوووانی پەیمانگواو زانكوۆ 
حكومیەكان بۆ بازاڕی كار ، لە ڕێگای وەزارەتی كارو كاروباری كۆمەاڵیەتی حكومەتی هەرێمی كوردسوتان ئەم 

دارایوی و بڕینوی بەشوە  كوردنەوە ، بەاڵم بەهوۆی  ەیرانوی  كەوتە بوواری جێبەجوێ 1022پرۆژەیە لە سواڵی 
بوودجەی هەرێ  لەالیەن حكومەتی ناوەندەوە و هاتنی تیرۆرستانی داع  بۆ ناوچەكانی دەوروبەری هەرێو  

ئوواوارە و پەنووابەر ڕوویووان لە شووارەكانی هەرێمووی كوردسووتان كوورد ، ئەم ( 2،80،000)، هەروەهووا زیوواتر لە 
بە هەردوو ڕەگەزەوە كە سوووودیان لەم پوورۆژەیە  ڕاگیوورا ، ڕێووژەی گەنجووان و الوان 1021پوورۆژەیە لە سوواڵی 

 :وەرگرتووە دەخەینە ڕوو 
 
 (29) ژمارە خشتەی

 بێكاری بیمەی پرۆژەی لە سوودمەند گەنجانی ژمارەی
 1023 1021 پارێزگا
 1،128 20،107 هەولێر
 8،112 23،877 س ێمانی
 3،901 9،101 دهۆك
 2،219 2،1 گەرمیان
 29،213 32،722 كۆ
 10،831 گشتی كۆی
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 : ەرزی بچووك- 
مەبەسووت لە سووندو ی پشووتیوانی پوورۆژە بچووكەكووانی الوان و بەرزكووردنەوەی ئاسووتی كووۆمەاڵیەتی و 
ئابووری گەنجانی كوردسوتان و بەكارخسوتنی ووزە و تواناكانیوان ئەم سوندوو ە دانورا لە كوابینەی پێنجەموی 

مەنودانی كچوان و ژنوان بەم شوێوەیەیە لە  رێوژەی سووود 2/2/1027حكومەت و كەوتە جێبەجێكوردن و توا 
 :پارێزگاكانی هەرێ 

، ئیودارەی گەرمیوان ( 371)، پارێزگوای دهوۆك (89)ئافرەت ، پارێزگای س ێمانی ( 211)یارێزگای هەولێر 
بازرگوانی، پیشەسوازی، )، پرۆژەكانیوان بە گشوتی پێكهواتوون لە (2،298)، واتا كۆی گشتی بریتییە لە ( 181)

 (.كشتوكاڵی، گەشتیاری و هیتر خزمەتگوزاری،
 

 :بوارى کشتوکاڵی 7-1
هەر لەسەرەتاوە خاکی کوردستان بە خاکێکی بە پیوت و بەرەکەت ناسوراوە، لە ڕووی کشوتوکاڵییەوە لە 
ڕابردوودا ژیان و گووزەرانە هاواڵتییوانی بەڕێووەبردووە، بەاڵم لە دواى خواپوورکردنی دێهاتەکوان و ئەنفوال و 

ڕژێمی پێشووی بەعسەوە، کەرتی کشوتوکاڵی  بەرەو الوازی ڕۆیشوت، حکوومەتە هەرێو   کیمیاباران لەالیەن
لە ڕێگاى وەزارەتی کشتوکاڵ و ئاوەدانکردنەوەو شارەوانە برەوی خستە ناو گوندەکان و هوانە گوندنشوینانە 

کورا بوۆ دا بە کۆچی پێچەوانە لە شارەوە بۆ الدێ، لەم نێوەندەشدا بەچەند شوێوەیەک پشوتگیریی ئافرەتوان 
ئەوەى جێدەستیان هەبێت و بتوانن کارى بازرگانە بچووک بەدەستبهێنن وەک پێدانە مەڕوموااڵت بوۆ ئەوەى 
لە ڕێگاى ئەوەوە بەرهەمی سپیایی ناوخۆ زیاد بکات و کارگەى  وتوبەندکردنی کوردەوەو هەروەهوا وەزارەتوی 

 :کشتوکاڵ بەتایبەتی کارى لەم پرسەدا کردووە بەم شێوەیە
( 28.000)ى گرێبەستی زەوی کشتوکاڵی بەنواوى ئافرەتوانەوەکراو کە نوزیکەى %(30 -% 10)نزیکەى  .2

 .خان  دەبێت، جگە لە زۆری ژنان و کچانە جووتیار کە لەو کێ گانەدا کاردەکەن
ئافرەت کراوە بۆ پەروەردەى هەن  و مانگواو شویرەمەنی و پەلەوەر ( 100)لە سااڵنی ڕابردوو ڕاهێنان بە  .1

 .کە زۆربەیان ئێستا لەسەر کارن...( سرکە، مرەبا، مێوژ: )خۆراک وەکو دروستکردنی 
لەگەڵ ڕێکخراوی یونیدۆ ئێستا لە کارکردندان بوۆ پێشخسوتنی خوۆراکی دەسوت لە موااڵن بە پێکهێنوانە  .3

 .کارى هەرەوەزی و کردنەوەى خول لەسەر ئامێرە پێشکەوتووە تەکنەلۆژییەکان
چیکی تەموی ی پڕۆژەى بازرگانین لەنێوان جوتیوارانە ژن و پیواو هەروەها لەگەڵ ڕێکخراوی کاریتاسی  .1

 .کە ئەمەش هانی ژنان دەدات بچنە کارى کشتوکاڵییەوە

  

بەشداری ئافرەتان لە پاراستنی ئاشتی و سەقامگیری و : هەشتەم
 بەرەنگاربوونەوەى تیرۆردا 

 
هێزەكوانی پێشومەرگە و ئاسوای  و رۆڵی ژنان لەم بوارەدا گەشەی كردووە لە نێو هێزەكانی پۆلی  و 

ئەم هێزانەش لە حكوومەتی هەرێموی كوردسوتان سوەربە وەزارەتەكوانی نواوخۆ و پێشومەرگە و ئاژانسوی .... 
پاراستنی هەرێمن ، هەریەكەیان دەزگای تایبەتیان هەیە بۆ پێگەیاندنی الوان بە گشتی و كچان بە توایبەتی 

 :، دەكرێت بەم شێوەیە
 
 :ناوخۆوەزارەتی  8-2
 :كۆلێژی پۆلی  -2

لەم وەزارەتەدا بەرپرسیارانە بەدەم تواناكانی ژنانەوە هواتوون و ئەوەیوان لە بیور نەكورد، كە ئافرەتوان 
وەك تەتەر و گەیەنەر و كاری نهێنی ناوشار لەسەردەمی ڕژێمی سوەركوتكەری پێشووو چوۆن ڕۆڵیوان بینیووە ، 

یانە و بۆ پێگەیاندنی كچان و كووڕان لەم بووارەدا ، لە هەر بۆیە بە مەبەستی بە ئەكادیمی كردنی ئەم توانا
خووولی ئەفسووەری بووۆ ئافرەتووان ( 9)كووۆلێژی پۆلیسووی لە هەولێوور دامەزرانوود ، كە تووا ئێسووتا ( 2997)سوواڵی 

خولی ڕێپێودراو ( 1)ئەنجامداوە كە بە سەدان  كچ بە پ ەی ئەفسەر بڕوانامەیان بە دەست هێناوە ، هەروەها 
بە ( 1000)لە سواڵی . دەیان كچ تێیدا بە پو ەی ڕێپێودراو بڕوانامەیوان بە دەسوتهێناوەبۆ كچان كردۆتەوە و 

 .هەمان شێوە كۆلێژی پۆلیسی لە س ێمانی دامەزراند و ژمارەیەك ژن تێیدا سوود مەند بوون
 
 :ڕۆڵی ژنانی پ ەی سەربازی لە گشت بەڕێوەبەرایەتیەكانی وەزارەت -1

پووو ەی ( 310)ەبەرایەتیەكوووانی سوووەر بە وەزارەت هەن ، كە بە هەزاران ئەفسوووەر و كارمەنووود لە بەڕێو
سووەربازی جووۆراو جووۆر سووەر بە بەڕێوووەبەرایەتی گشووتی و گشووت نوسووینگە و بەڕێوەبەرایەتیەكووانی بەرەنگووار 
بوووونەوەی تونوودوتیژی دژبە ئافرەتووانن ، هەروەهووا سووەدان كووچ كە ژمووارەیەكی بەرچوواو پێكوودەهنن لە نوواو 

پۆلی  ، لێكۆڵینەوەی بەڵگەكانی تاوانی هەرێ  ، پۆلیسی دارسوتان ، پۆلیسوی گشتی ) بەڕێوەبەرایەتیەكانی 
كارەبا، پۆلیسی پارێزگای هەولێور، پۆلیسوی پارێزگوای دهوۆك، پۆلیسوی پارێزگوای سو ێمانی، پۆلیسوی سوۆران، 
پۆلیسی گەرمیان، پۆلیسی راپەڕین، بەرگری شارستانی هەولێر، بەرگری شارستانی دهۆك، بەرگری شارسوتانی 

بە هەردوو پوو ەی ئەفسووەر و كارمەنوود ( سوو ێمانی، بەرگووری شارسووتانی سووۆران، پۆلیسووی مەشووق و شوویاندن
 .ڕنگدانەوە و ڕۆڵی ئافرەتان بەدی دەكرێت

 
 :وەزارەتی پێشمەرگە 8-1
 :كۆلێژی سەربازی -2

بە هەمان شێوەی وەزارەتی ناوخۆ ، دەركیان بە هێز و بازوو و ماندوو نەناسوی ئافرەتوان كورد كە چوۆن 
لە شا  و پێشمەرگە ئاسا ڕۆڵیوان بینیووە لە شۆڕشوە یەك لە دوای یەكەكوانی بەرگریكوردن لە خواك ، هێوزی 
پێشمەرگەی كوردسوتان دامەزراو لە نێوو ئەم هێزانەشودا سوریەی توایبەتی كچوان و ژنوان دروسوت بووون لە 

لە كچوان لە كوۆلیژانە  ئەنجامی كردنەوەی دوو كۆلیژی پێشمەرگە لە  ەالچۆالن و زاخۆ، كە ژموارەیەكی دیوار
 .دەخوێنن و پ ەكانی سەربازی وەردەگرن
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بەشداری ئافرەتان لە پاراستنی ئاشتی و سەقامگیری و : هەشتەم
 بەرەنگاربوونەوەى تیرۆردا 

 
هێزەكوانی پێشومەرگە و ئاسوای  و رۆڵی ژنان لەم بوارەدا گەشەی كردووە لە نێو هێزەكانی پۆلی  و 

ئەم هێزانەش لە حكوومەتی هەرێموی كوردسوتان سوەربە وەزارەتەكوانی نواوخۆ و پێشومەرگە و ئاژانسوی .... 
پاراستنی هەرێمن ، هەریەكەیان دەزگای تایبەتیان هەیە بۆ پێگەیاندنی الوان بە گشتی و كچان بە توایبەتی 

 :، دەكرێت بەم شێوەیە
 
 :ناوخۆوەزارەتی  8-2
 :كۆلێژی پۆلی  -2

لەم وەزارەتەدا بەرپرسیارانە بەدەم تواناكانی ژنانەوە هواتوون و ئەوەیوان لە بیور نەكورد، كە ئافرەتوان 
وەك تەتەر و گەیەنەر و كاری نهێنی ناوشار لەسەردەمی ڕژێمی سوەركوتكەری پێشووو چوۆن ڕۆڵیوان بینیووە ، 

یانە و بۆ پێگەیاندنی كچان و كووڕان لەم بووارەدا ، لە هەر بۆیە بە مەبەستی بە ئەكادیمی كردنی ئەم توانا
خووولی ئەفسووەری بووۆ ئافرەتووان ( 9)كووۆلێژی پۆلیسووی لە هەولێوور دامەزرانوود ، كە تووا ئێسووتا ( 2997)سوواڵی 

خولی ڕێپێودراو ( 1)ئەنجامداوە كە بە سەدان  كچ بە پ ەی ئەفسەر بڕوانامەیان بە دەست هێناوە ، هەروەها 
بە ( 1000)لە سواڵی . دەیان كچ تێیدا بە پو ەی ڕێپێودراو بڕوانامەیوان بە دەسوتهێناوەبۆ كچان كردۆتەوە و 

 .هەمان شێوە كۆلێژی پۆلیسی لە س ێمانی دامەزراند و ژمارەیەك ژن تێیدا سوود مەند بوون
 
 :ڕۆڵی ژنانی پ ەی سەربازی لە گشت بەڕێوەبەرایەتیەكانی وەزارەت -1

پووو ەی ( 310)ەبەرایەتیەكوووانی سوووەر بە وەزارەت هەن ، كە بە هەزاران ئەفسوووەر و كارمەنووود لە بەڕێو
سووەربازی جووۆراو جووۆر سووەر بە بەڕێوووەبەرایەتی گشووتی و گشووت نوسووینگە و بەڕێوەبەرایەتیەكووانی بەرەنگووار 
بوووونەوەی تونوودوتیژی دژبە ئافرەتووانن ، هەروەهووا سووەدان كووچ كە ژمووارەیەكی بەرچوواو پێكوودەهنن لە نوواو 

پۆلی  ، لێكۆڵینەوەی بەڵگەكانی تاوانی هەرێ  ، پۆلیسی دارسوتان ، پۆلیسوی گشتی ) بەڕێوەبەرایەتیەكانی 
كارەبا، پۆلیسی پارێزگای هەولێور، پۆلیسوی پارێزگوای دهوۆك، پۆلیسوی پارێزگوای سو ێمانی، پۆلیسوی سوۆران، 
پۆلیسی گەرمیان، پۆلیسی راپەڕین، بەرگری شارستانی هەولێر، بەرگری شارستانی دهۆك، بەرگری شارسوتانی 

بە هەردوو پوو ەی ئەفسووەر و كارمەنوود ( سوو ێمانی، بەرگووری شارسووتانی سووۆران، پۆلیسووی مەشووق و شوویاندن
 .ڕنگدانەوە و ڕۆڵی ئافرەتان بەدی دەكرێت

 
 :وەزارەتی پێشمەرگە 8-1
 :كۆلێژی سەربازی -2

بە هەمان شێوەی وەزارەتی ناوخۆ ، دەركیان بە هێز و بازوو و ماندوو نەناسوی ئافرەتوان كورد كە چوۆن 
لە شا  و پێشمەرگە ئاسا ڕۆڵیوان بینیووە لە شۆڕشوە یەك لە دوای یەكەكوانی بەرگریكوردن لە خواك ، هێوزی 
پێشمەرگەی كوردسوتان دامەزراو لە نێوو ئەم هێزانەشودا سوریەی توایبەتی كچوان و ژنوان دروسوت بووون لە 

لە كچوان لە كوۆلیژانە  ئەنجامی كردنەوەی دوو كۆلیژی پێشمەرگە لە  ەالچۆالن و زاخۆ، كە ژموارەیەكی دیوار
 .دەخوێنن و پ ەكانی سەربازی وەردەگرن
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 :ڕۆڵی ئافرەتانی پ ەداری سەربازی لە وەزارەت -1

لە   ژموووارەیەكی بەرچووواو كە بە سوووەدان ئوووافرەتی پووو ەداری جۆراوجوووۆر لە نووواو وەزارەت و هەنووودێ
كە لە هەمووو  ئامرسوریە،جگە لە چەند سریەیەكی كچوان و ئوامرفەوج و  بەڕێوەبەرایەتی دا هەژمار دەكرێن،

، هەروەهوا هەنودێك لەم (..مەسیحی، ئێزیودی، موسووڵمان، كواكەیی)ئاینەكان بەشدارن تێیدا كە پێكهاتوون 
پێشوومەرگانە لە ئەمریكووا و ئەوروپووا خووولی بەهێزكردنووی سووەربازیان بینیوووە و بەردەوامیشوون لە نوواردنە 

اتووە لە پنتاگۆن بوۆ خوولی پێگەیانودن، هەروەهوا دەرەوەیان، لە ئێستادا بانگهێشتنامەیەك بۆ هەندێكیان ه
كە ئووامر ( مووالزم كووۆچەر سوواڵ ) 28/9/1027دەسووتكەوتێكی تووری هێووزی پێشوومەرگی كچووان ئەوەیە كە لە 

فەوجێكووی ژنووانە لەبەر لێهوواتوویی و بە توانووایی و بەشووداری كردنووی لە شووەڕی دژ بە تیرۆرسووتانی داعوو  و 
یونسوكۆ و هوایوای ڕێکخوراوی نیویوۆركی واڵتوی ئەمریكوا لە الیەن یەكەم ژنە وەك بەرپرسی فەوج، لە شاری 

لە بووواری   بێشووك بوووونی ڕەگەزی مووێ. خەاڵتووی بوووێری بە نوواوی پێشوومەرگەی كوردسووتانەوە  پێبەخشوورا
 .پێشمەرگایەتی و بەرگریكردن لە خاك وەك هەمیشە ئاماژەیەكە بۆ  پێشكەوتنی ژن لە هەرێمی كوردستان

 
 :تێبینی

ئەمنووە بە ژمووارەو ڕێووژەى ئافرەتووان ئاماژەمووان بە ژمووارەى ئووافرەت نەداوە، هەرکەسووێی لەبەر هۆکووارى 
 .پێویستە بوو دەتوانێت لە وەزارەتەکانە ناوخۆ و پێشمەرگە وەریبگرێت
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 2992ڕۆڵوی ڕێكخراوەكوان دراوە ،كە  لە دوای ڕاپەڕینوی سواڵی لەسەرەتای ڕاپۆرتەكەدا ئامواژە بە 
هەوڵ و كۆششوویان خسووتە گەڕ سووەبارەت بە داكووۆكیكردن و بەتوانوواكردنی ژنووان لە ڕووی فێركووردن و 
پێگەیانوودن و ئاشووناكردن بە ئەرك و مافەكانیووان و خسووتنە ڕووی توانووا و بەگەڕ خسووتنیان لە گشووت 

 .بوارەكانی ژیاندا
كوۆمەڵەی ئافرەتوانی )هەنودێك لە كوار و چاالكیەكانیوان سووود لە ڕێكخراوەكوانی بۆ خسوتنە ڕووی 

كوردستان ، یەكێتی ئافرەتانی كوردستان ، یەكێتی ژنانی كوردستان ، یەكگرتوووی خوشوكانی ئیسوالمی 
وەرگیراوە ، دەتوانرێت ڕۆڵی ڕێكخراوەكوانی توری  ( كوردستان، ڕێكخراوی ڕاگەیاندن و رووناكبیری ژنان 

 .شێوەی ئەمان مەزەندە بكرێت بە پێی  ەبارە و بەرفراوانی كار و چاالكیەكانیانبە 
جۆری چاالكی ئەم ڕێكخراوانە بریتی بووە لە كۆڕو سیمینار و كردنەوەی خولی جۆراوجۆر و پورۆژەی 

 :جۆراو جۆر ، الی خوارەوە دەیانخەینە ڕوو 
 
 :بەرەنگاربوونەوە و نەهێشتنی نەخوێندەواری -2

ڕاپەڕیوون ڕێووژەی نەخوێنوودەواری لە نوواو ڕەگەزی مێوودا ڕێووژەی ڕوو لە زیوواد بوووون كوورد بوووو لە دوای 
بەهۆی ناجێگیری باری كۆمەاڵیەتی و سیاسی و ئابورییەوە ، كە ڕێگربوون لە بەرەو پێشچونی كچوان لە 
ەم ڕووی پەروەردە و فێركردنەوە ،هەربۆیە ئەم ڕێكخراوانە هەوڵەكانیان چڕكوردەوە بوۆ كەمكوردنەوەی ئ

دیووواردەیە و هەر یەكەیوووان بە پێوووی پەیوووڕە وپرۆگراموووی ڕێكخوووراوەكەی و بە هەمووواهەنگی ڕێكخوووراوە 
و چەند ڕێكخراوێكوی تور و ( یونسێ  ، دیاكۆنیای سویدی ، ئیكیولیبیری فەرەنسی)نێودەوڵەتیەكان وەك 

، ( 1002)سواڵی  كرا توا  وەزارەتی پەروەردە ، لەسەرەتاوە تەنها لەالیەن ئەمانەوە ئەم پرۆژەیە جێبەجێ
پاشان وەزارەتی پەرەردە پرۆژەكەی گرتە ئەستۆی خۆی و هەردوو ڕەگەز تێیدا بەشوداربوون توا دروسوت 
بوووونی بەرنووامەی خوێنوودنی خێوورا لە وەزارەت ، بەاڵم ئەم خووولە تووا ئێسووتاش بەردەوامووی هەیە لە نێووو 

وە هەنوودێك لەو ئامووارانە پرۆگرامووی ڕێكخراوەكانوودا لە گشووت شووار و شووارۆچكەكانی هەرێوو  ،الی خوووارە
 :پێشاندەدرێت 

 ( 28)نەخشەی ژمارە 
 (1027 – 2993)خولی نەهێشتنی نەخوێندەواری لەالیەن ڕێكخراوەكان لە 

بنك.ژ خول. ژ
 ە

 تێبینی ناوی ڕێكخراو سوودمەند.ژ

  كۆمەڵەی ئافرەتانی كوردستان-  21 390
خوشكانی ئیسالمی  یەكگرتوی 1000 71- 

 وردستانک
 

 تا ئێستا خولەكان بەردەوامن لەم بنكانە یەكێتی ئافرەتانی كوردستان 990،000 201- 
سكرتاریەت . پۆل لە ناو م 3جگە لە  یەكێتی ژنانی كوردستان 1000 - 

كراوەتەوە لەگەڵ خولە جۆراوجۆرەكانی تر 
 نەهێشتنی نەخوێندەواری بەردەوام هەبووە

 
 :خولە جۆراوجۆرەكان  -1

) مەبەسووت لە خووولی جۆراوجووۆر ، ئەو خوووالنەن كە پەیوەنوودیان بە هۆشوویاری تەندروسووتی وەك 
هۆشیاری دەرونی ، نەزۆكی ، دایكانی دووگیان ،شویردانی سروشوتی ، منوداڵبوونی سروشوتی ، پشوكنینی 

گوا یاسواكان ، رۆڵوی ئوافرەت لە كۆمەڵ)،هەروەها خولی رۆشنبیری دەربارەی ( هتد... مەمك و خۆپاراستن 
، خولی پیشوەیی بوۆ بەرزكوردنەوەی ئاسوتی (هتد...،ڕۆڵی ئافرەت لە هەڵبژاردندا ،هۆشیاری كۆمەاڵیەتی 

دوورومان ، دەرزی لێدان و فریاگوزاری سەرەتایی ، كاری دەستی ، فێربوونی شویرینەمەنی )ئابوری كچان 

ی زمووانی ،فێربوووونی فێربوووون)خووولی گەشووەپێدانی مرۆیووی وەك ( هتوود...، خووولی راوێژكوواری كشووتوكاڵی ،
كۆمپیوووتەر ،خووولی بەڕێوووەبردن و كووارگێڕی ، خووولی ئەتەكێووت لەگشووت بوارەكانوودا ، خووولی فێربوووونی 

هەروەها خولی وەرزشی و هونەری و وێژەیی بێبەش نین لە چاالكی ڕێكخراوەكانودا ، (.هتد ... چاپكردن 
 :ەخاتە ڕووئەم خشتەیەی خوارەوە كۆی گشتی ژمارەی ئەو خوالنەی ئەنجامدراون د

 
 (29) خشتەی ژمارە 

 (1027 – 2993)خولە جۆراوجۆرەكانی ڕێكخراوەكانی ئافرەتان 
 تێبینی ناوی ڕێكخراو سوودمەندان.ژ خولەكان.ژ

  كۆمەڵەی ئافرەتانی كوردستان-  310

بە نزیكەی بە پێی هەڵسەنگاندنی     خوشكانی ئیسالمی كوردستان یەكگرتوی 900 200
 ڕاپۆرتەكە

  یەكێتی ئافرەتانی كوردستان 209،800 1710

  یەكێتی ژنانی كوردستان 22،733 771

 
 :پرۆژەكان -3

پرۆژە بەشێكی سەرەكیە بۆ بەرەو پێشبردن و ئاسان كردنی كاری ڕێكخراوەیی و هەر ڕێكخراوێك بە 
بە پێوی گرنگیوان ئەنجامودراون هەیوانە  پرۆژەكواندەیان پرۆژەی هەبووە سوااڵنە ئەنجامودراوە ، مواوەی 

هەنگەوانووی و بەخێوووكردنی هەنوو ، ) پوورۆژەی كشووتوكاڵی وەك: درێژخووایەن وهەشوویانە كورتخووایەن وەك
كردنەوەی ماڵی داڵدەدانی ژنوانی ) ، پرۆژەی كۆمەاڵیەتی وەك ( هتد ...بەخێوكردنی مەڕومااڵت ، مشت  

ەنتەری چارەسوەری كێشوە كۆمەاڵیەتیەكوان ، پورۆژەی هەڕەشە لێكراو ، سەنتەری ڕاوێژكاری خێزانوی ، سو
هێ ووی گەرم ، كووردنەوەی دایەنگووا و بوواخچەی سوواوایان ، پەیمانگووای پێگەیانوودنی ئافرەتووان ، پوورۆژەی 

پورۆژەی  ەرزی بچووك ، كوردنەوەی ) پورۆژە ئابووریەكوان وەك ( هتد ...لەناوبردنی خەتەنە كردنی كچان
ار بۆ ئافرەتوان ، كوردنەوەی ئارایشوتگا، كوردنەوەی بوازاڕی ژنوان، كارگەی دوروومان ، دۆزینەوەی هەلی ك

هەروەها پێشكەش كردنوی پورۆژە بوۆ هەموواركردنەوەی یاسواكان و پورۆژەی ( هتد ...پرۆژەی لە  وتونان
هتوود ،ئەمووانەو چەنوودان ... دروسووتكردنی ڕێكخووراوی مەدەنووی و سووەنتەر و كووردنەەی هووۆڵی بۆنەكووان و

 :(*)ا بە ژمارە دەخرێتەڕووپرۆژەی تر، كە لەم خشتەیەد
 

 ( 10)  خشتەی ژمارە 
 (1027 -2993)پرۆژەی ڕێكخراوەكانی ژنان لە 

 ڕێکخراوناوى  پڕۆژە
 تانە كوردستانەئافرکۆمەڵەى  99
 خوشكانی ئیسالمی كوردستان یەكگرتوی 29
 یەكێتی ئافرەتانی كوردستان 280
 یەكێتی ژنانی كوردستان 92
 ڕوناکبیری ژنانڕاگەیاندن و  8

 

                                                           
 .داینەوە وەاڵمیان و ناردین بۆ ڕاپۆرتیان ڕێكخراوە( 1)  ئەم تەنها لێكردبوون داوامان كە (NGO) و ڕێكخراو( 21) كۆی لە( *)
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ی زمووانی ،فێربوووونی فێربوووون)خووولی گەشووەپێدانی مرۆیووی وەك ( هتوود...، خووولی راوێژكوواری كشووتوكاڵی ،
كۆمپیوووتەر ،خووولی بەڕێوووەبردن و كووارگێڕی ، خووولی ئەتەكێووت لەگشووت بوارەكانوودا ، خووولی فێربوووونی 

هەروەها خولی وەرزشی و هونەری و وێژەیی بێبەش نین لە چاالكی ڕێكخراوەكانودا ، (.هتد ... چاپكردن 
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بە پێوی گرنگیوان ئەنجامودراون هەیوانە  پرۆژەكواندەیان پرۆژەی هەبووە سوااڵنە ئەنجامودراوە ، مواوەی 

هەنگەوانووی و بەخێوووكردنی هەنوو ، ) پوورۆژەی كشووتوكاڵی وەك: درێژخووایەن وهەشوویانە كورتخووایەن وەك
كردنەوەی ماڵی داڵدەدانی ژنوانی ) ، پرۆژەی كۆمەاڵیەتی وەك ( هتد ...بەخێوكردنی مەڕومااڵت ، مشت  

ەنتەری چارەسوەری كێشوە كۆمەاڵیەتیەكوان ، پورۆژەی هەڕەشە لێكراو ، سەنتەری ڕاوێژكاری خێزانوی ، سو
هێ ووی گەرم ، كووردنەوەی دایەنگووا و بوواخچەی سوواوایان ، پەیمانگووای پێگەیانوودنی ئافرەتووان ، پوورۆژەی 

پورۆژەی  ەرزی بچووك ، كوردنەوەی ) پورۆژە ئابووریەكوان وەك ( هتد ...لەناوبردنی خەتەنە كردنی كچان
ار بۆ ئافرەتوان ، كوردنەوەی ئارایشوتگا، كوردنەوەی بوازاڕی ژنوان، كارگەی دوروومان ، دۆزینەوەی هەلی ك

هەروەها پێشكەش كردنوی پورۆژە بوۆ هەموواركردنەوەی یاسواكان و پورۆژەی ( هتد ...پرۆژەی لە  وتونان
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 دەدەن ئەنجوامی بەردەواموی بە ڕێكخراوەكوان كە هەن تور چواالكی چەندان و سەرەوە ئەمانەی- 
 توایبەتی بە ئافرەتوان و ژنان و گشتی بە كوردستان هەرێمی مەرجانەی و هەل ئەو و دۆ  و بار پێی بە
 و وورد ئاموارێكی نەبووونی لەبەر بەاڵم ، دەگێوڕن تێودا ڕۆڵی گشتی بە ڕێكخراوەكان ، تێپەڕدەبن پێیدا
 :پێدەدەین ئاماژەی بەمشێوەیە دروست
 

 و تەندروسوتی بابەتەكوانی گشت لە توێژینەوە و ڕاپرسی و كۆنفران  و سیمینار و كۆڕ) ڕێگای لە •
 و دەكرێوت ژنوان كێشوەكانی  دەستنیشوانی( پەروەردەییەكاندا و سیاسی و ئابووری و كۆمەاڵیەتی

 . دادەڕێژرێت بۆ كردنی  جێبەجێ كاری پالنی
 خوانەوادەی هاوكواری و الیەك لە( پەنوابەر و ئواوارە و كەمئەنودامان) بوۆ مرۆیوی هاوكاری ڕووی لە •

 سواڵەی چەنود لەم بەتوایبەتی تورەوە، لەالیەكوی پێشومەرگە هێزەكانی و ئەنفالكراوان و شەهیدان
 ڕێكخراوەكووان  بووۆوە دارایووی  ەیرانووی و تیوورۆر شووەڕی ڕووبەڕووی كوردسووتان هەرێمووی كە دواییوودا
 . رووەوە لەم بوون پێشەن 

 ، شووەرەفپارێزی بیوانووی بە ژنوان كوشوتنی و فرەژنووی نەهێشوتنی)  بوۆ واژو هەزاران كوۆكردنەوەی •
 (.هتد...  ئەنفال پرۆسەی تاوانبارانی كردنی دادگایی

 دژی تونودوتیژی بووونەوەی بەرەنگوار) بۆ ئافرەت سەدان بەشداری بە گەورە ڕێپێوانی ئەنجامدانی •
 (هتد... نەتەوەییەكان پرسە گشت ، ژنان كوشتنی بەتایبەتی ژنان

 بەردەواموی 2998 ساڵی لە كە ڕێكخراوەكان تۆڕی و فیدراسیۆن و هاوبەش ناوەندی دامەزراندنی •
 .كوردستان شارەكانی لە ئافرەتان پرسەكانی گشت بە سەبارەت بوون ئاگادار بۆ هەیە

 كوۆمەاڵیەتی تووێژەری و یاسایی كەسانی بە پشتبەستن كۆمەاڵیەتیەكان كێشە چارەسەركردنی بۆ •
 لە ڕوو كە كۆمەاڵیەتیوووانەی كەیسوووە و كێشوووە ئەو چاراەسوووەركردنی بوووۆ شوووارەزا و پسوووپۆڕ و

 چووارە كێشووە هەزاران الیەنە بەم تووایبەت سووەنتەری و بەش ڕێگووای لە  دەكەن ڕێكخراوەكانیووان
 .كراوون

 ڕادیووۆی و هەیە كوواتی و بەردەوام كووراوەی بوواڵو ڕێكخراوێووك هەر ڕاگەیانوودنەوە ڕووی لە هەروەهووا •
 برۆشۆری و پۆستەر و كتێب و نامی كە و گۆڤار و ڕۆژنامە و ت فزیۆنی و ڕادیۆی بەرنامەی و تایبەت
 .دەردەكەن بۆنەكان پێی بە جۆر جۆراو
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بوۆ هەنودێك (  داعو )لە دوای هێرشەكەی ڕێكخراوی تیرۆرستی دەوڵەتی ئیسالمی عیوراق و شوام 

ناوچەی عیراق و داگیر كردنیان ،بەتایبەتی گەورەترین شواری عیوراق كە شواری موسوێ بووو ، پاشوان بە 
ەری كە زۆربەی روویووووان كووووردە  ەزای شووووەنگال و دەوروب 1021ی ئووووابی  3پیالنێكووووی  ێووووزەون لە 

دانیشتوانەكەی پێكهاتەی ئاینی كوردانی ئێزیدی و هەندێكیشان كریستیان و پێكهاتەكانی تری  تێیدا 
دەژیان ، بوونە  وربانی بە ژن و پیاو و منداڵەوە ئەوەی رزگاری بوو بەرەوشارەكانی هەرێمی كوردسوتان 

ژی و دەسووتدرێژی سێكسووی و بە هوواتن و بە هەزارانووی تریشوویان توشووی زینوودەبەچاڵ كووردن و كۆمەڵكووو
 .كۆی ە كردن و فرۆشتن لە بازەرەكانی هەندێك لە وواڵتانی عەرەبی

پاشان حكومەت بە هاوكاری ماددی و مەعونەوی  ڕێكخوراوە نواوخۆیی و نێودەوڵەتیەكوان و خواوەن 
هانواوە سەرمایەدارەكان و وواڵتە بەخشەر و هاوپەیمانەكان ، سەرتاپای ئەولەویاتی پالنی گوۆری بوۆ بە 

چوونی لێ ەوماوان و بەرەنگار بوونەوەی شەڕ دژ بە تیورۆر ، بێگوموان  پرسوی ئوافرەت یەكەموین پورس 
پاڵپشوتی   بوه بوو كە شانی درایە بەر بۆ هاوكاری كردنی ڕزگاربوان و بەدەسوتهێنانەوەی لە دەسوتچوان

رێمی  تی هوه رۆكی حكومه هرێمی كوردستان ڕێزدار مسەود بارزانی و س رۆكی هه سه)ڕێزان  وخۆی به راسته
ئاوارە و پەنابەر ئێسوتا لە ( 2،800،000)، جێی ئاماژەیە كە زیاتر لە (كوردستان رێزدار نێچیرڤان بارزانی

هەرێمی كوردستان دەژین و تا ئامادە كردنی ئەم راپۆرتە هاتنی ئاوارە بەردەواموی هەیە بوۆ شوارەكانی 
ەر گەلەكەماندا هات و بڕینی بەشوە بوودجەی هەرێو  هەرێ  ، لە گەڵ ئەم هەموو نەهامەتییە كە بەس

لەالیەن حكومەتی ناوەندەوە و دابەزینی نرخوی نەوت ، كوردسوتانی تووشوی  ەیرانێكوی دارایوی  وورس 
 .بۆتەوە كە تا ئێستا نەتوانراوە بگەڕێتەوە باری ئاسایی خۆی 

 :لێرەدا هەندێك لە كارو چاالكیەكان دەخەینە ڕوو 
خوواردن و خوواردنەوە ، ج ووبەرگ و پۆشواك، پوێخەف ، داو و )یوی و مواددی كەمپینی هاوكواری مرۆ -2

هەفوتە لەبەردەموی پواركی (2)بەتایبەتی پێداویستی ژنان و مندااڵن ، بۆ ماوەی ( هتد .... دەرمان 
تەن گەیەنووودرایە زۆربەی كەمپەكوووان و چیوووای شوووەنگال لەالیەن ( 100)شوووانەدەر كە زیووواتر لە 
 .كە تا ئامادەكردنی ئەم ڕاپۆرتە بەردەوامی هەیە.خانمان  ئەنجومەنی بااڵی كاروباری

بوۆ هاوكواری ئاوارەكوان بەتوایبەتی ئافرەتوان و ( National Action Plan)پورۆژەی ئیمێرجنسوی  -1
 .مندااڵن بە ئامادەیی وەزارەتە پەیوەندیدارەكان و ڕێكخراوە بەخشەرە نێو دەوڵەتیەكان

 .لەالیەن سەرۆكایەتی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێ دامەزراندنی لیژنەی بااڵی جینۆساید  -3
كووردنەوەی نوسووینگەی بەرەنگوواربوونەوەی تونوودوتیژی دژ بە ئافرەتووان و تیمووی گەڕۆك لە گشووت  -1

 .كەمپەكان لەالیەن وەزارەتی ناوخۆ
  پرۆژەی گۆڕینی هەڵسوكەوت بە مەبەستی كەمكردنەوەی بەشوودانی مندااڵن كە بوۆ مواوەی سوێ -1

لەبەر ئەوەی ئەم دیاردەیە لە نێو كەمپ و ئاوارەكاندا بەرباڵو بووو لەالیەن .دەبێتساڵ بەردەوام 
 .ئەنجومەن و وەزارەتە پەیوەندیدارەكان بە هاوكاری ڕێكخراوە نێو دەوڵەتیەكان 

 (.ئافرەت ، ئاشتی ، ئاسای ) 2311كردنی پالنی كاری نیشتمانی بڕیاری   جێبەجێ -9
كردنوی پرۆتۆكوۆلی   ك ،كە بەشوێك لە كارەكوانی جێبەجوێكردنەوەی سەنتەری جینۆسواید لە دهوۆ -7

لێكووۆڵینەوە و بە دیكۆمێنووت كردنووی دەسووتدرێژكردنی سێكسووی لە كوواتی م مالنێكانوودا لە الیەن 
 .وەزارەتی شەهیدان و ئەنفالكراوان

كردنەوەی سەنتەری چارەسەری و پشتیوانی ژنان و كچانی ڕزگوار بوووی دەسوتی داعو  لە دهوۆك  -8
 .تی تەندروستی بە هاوكاری ڕێكخراوە نێودەوڵەتیەكانلەالیەن وەزارە

كردنەوەی نوسینگەی تایبەتی سەرۆكی حكومەت بۆ هاوكواری شونگال و دەوروبەری و ڕزگواركردنی  -9
 .كچان و ژنانی بن دەستی تیرۆرستان

سووەنتەری هۆشوویاركردنەوە و خزمەتگوووزاری تەندروسووتی و دەروونووی و ( 10)كووردنەوەی نووزیكەی  -20
 .كەمپەكان لەالیەن ڕێكخراوەكانەوە هتد لە ناو...

كووردنەوەی  وتابخووانە لە نێوكەمپەكانوودا لەالیەن وەزارەتووی پەروەردە و بە هاوكوواری ڕێكخوووراوە  -22
 .نێودەوڵەتیەكان

كردنەوەی بنكەی تەندروستی سەرەتای و دابینكردنی پزیشكی نەخۆشیەكانی ئافرەتوان و منودااڵن  -21
هەروەهوووا دابینكردنوووی گشوووت . توووی تەندروسوووتیبوووۆ ئووواوارەی نووواو كەمپەكوووان لەالیەن وەزارە

 .خزمەتگوزاریەكانی تر
بە دیكیۆمێنت كردنی تونودوتیژی بەراموبەر بە كچوانی فڕێنودرا و ڕزگوار بووو لە دەسوتی داعو  و  -23

 .ژنانی ئاوارە
 

 پوختە
 

دوابەدوای كۆكردنەوەی زانیاری و بەدوادا چوونی پرۆژە و كوار و چاالكیەكوانی حكوومەتی هەرێموی 
ن و ڕێكخراوەكووانی كووۆمەڵی مەدەنووی لە سووەرەتای دروسووت بوووونی پەرلەمووان و دامەزرانوودنی كوردسووتا

سەبارەت بە دۆخی ژنان و پەرەسەندنی توانوا و پێشوكەوتنەكانی ( 1027 -2991)حكومەت ، لە ساڵی 
 ، ئەوەی كە بەر...( یاسوا ، سیاسوی ، كوۆمەاڵیەتی ، ئوابووری ، سوەربازی )پرسی ئافرەتان لە بوارەكانی 

دەستمان كەوتووە بە ئامار و ژمارە ، لە كۆتایی ئەم بە دواداچوونەماندا بۆمان دەردەكەوێت ، كە سواڵ 
بەساڵ گۆڕانكاری بەرچاو هەبووە لەسەر بار و دۆخی ژنان بە پێی  ۆناكەكوانی تێوپەڕ بووونی هەرێو  لە 

جێوی دڵخۆشوی نویە ،  ڕووی سیاسی و ئابووری و كۆمەاڵیەتیەوە و لەگەڵ ئەوەشدا لە هەنودێك ڕووە وە
 :بۆ بكەینخێرای  ێکیبۆیە دەتوانین  چەند هەڵسەنگاندن

 
 :یەكەم

متمانەی سەركردایەتی سیاسوی كوردسوتان بە ژنوان و ئیورادەی ڕەهوا بوۆ پێشوكەوتنی ئافرەتوان و 
ڕۆڵی ژنانی چاالكوان و ڕێكخراوەكانی ئافرەتان دەستكەوتگەلێكی باشی لێكەوتەوە وەك ، داڕشتنی یاسا 

ەرژەوەنووودی موووافە ڕەواكوووانی خانموووان و بەشوووداری ژنوووان لە سیاسوووەت و پێشوووكەوتنە ئوووابووری و لە ب
كۆمەاڵیەتیەكووان و كوورانەوەی پووێگەی سیاسووی و ئووابووری كوردسووتان بەڕووی وواڵتانوودا و بەشووداری 
ئافرەتوووانی چووواالكوان و شووواندە بااڵكوووان لە كوووۆڕ و كۆنفرانسوووە نێودەوڵتیەكوووان ، ئەوە دەردەخەن كە 

ی ڕاسووتەوخۆی هەبووووە لە پووێ  كەوتوون و ناوبووانگی ژنووان و بەهێووزی پێگەیووان لە هەرێمووی كوواریگەر
 . كوردستان
 

 :دووەم
ڕێژەی بەشداربوونی كچوان و ژنوان بە شوێوەیەكی ئەرێنوی دەردەكەوێوت لە گشوت بوارەكانودا، لە 

پەروەردە و خوێنوودنی بووااڵ و كارمەنوود لە )هەنوودێك ڕووەوە ڕێووژەی یەكسووان بەدەسووتهاتووە وەك لە 
ەكاندا ، بەاڵم لە زۆر ڕووی ترەوە جیاوازیەكی زۆر هەیە لە ڕێژ(دەامودەزگاكانی حكومەتدا و هەندێكی تر

هەرچەندە هەنگاوی بۆ نراوە و لە گشت بوارەكانودا بووونی ئوافرەت ڕەنگودانەوەی خوۆی هەیە،  لێورەدا 
نەخووراوەتە گەڕ، كە ئەمەش بەتەواوەتوی ئەوەموان بوۆ روون دەبێوتەوە زەمیونە سووازی و ڕێكواری جوددی 

و كەرتووی دەگەڕێوتەوە بووۆ ئەوەی سسوتەمێكی گشووتگیر و یەكسووان نویە لە نێووو پالنووی كەرتوی حكووومی 
تایبەتی ،و ناڕێكی و پەرت و باڵوی پالنوی كواری رێكخراوەكوان و بێئاگوای لە پرۆژەكوانی یەكتور ، لەگەڵ 

 .ئەوەشدا پرسی ژن نەبۆتە پرسێكی سیستماتیكی لە نێو كایەكانی ڕەوتی ژیاندا 
 

 :سێیەم
بووووە ( 1023–1009)ڕێژەكووان پێمووان دەڵووین  پێشووكەوتنی ژنووان و كووارو چاالكیەكووان لە سوواڵی 

بەسووەردەمی زێووڕن ناودەبرێووت بووۆ ئافرەتووان لە ڕووی (  1023 – 1022)بەتووایبەتی موواوەی سووااڵنی 
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كووردنەوەی  وتابخووانە لە نێوكەمپەكانوودا لەالیەن وەزارەتووی پەروەردە و بە هاوكوواری ڕێكخوووراوە  -22
 .نێودەوڵەتیەكان

كردنەوەی بنكەی تەندروستی سەرەتای و دابینكردنی پزیشكی نەخۆشیەكانی ئافرەتوان و منودااڵن  -21
هەروەهوووا دابینكردنوووی گشوووت . توووی تەندروسوووتیبوووۆ ئووواوارەی نووواو كەمپەكوووان لەالیەن وەزارە

 .خزمەتگوزاریەكانی تر
بە دیكیۆمێنت كردنی تونودوتیژی بەراموبەر بە كچوانی فڕێنودرا و ڕزگوار بووو لە دەسوتی داعو  و  -23

 .ژنانی ئاوارە
 

 پوختە
 

دوابەدوای كۆكردنەوەی زانیاری و بەدوادا چوونی پرۆژە و كوار و چاالكیەكوانی حكوومەتی هەرێموی 
ن و ڕێكخراوەكووانی كووۆمەڵی مەدەنووی لە سووەرەتای دروسووت بوووونی پەرلەمووان و دامەزرانوودنی كوردسووتا

سەبارەت بە دۆخی ژنان و پەرەسەندنی توانوا و پێشوكەوتنەكانی ( 1027 -2991)حكومەت ، لە ساڵی 
 ، ئەوەی كە بەر...( یاسوا ، سیاسوی ، كوۆمەاڵیەتی ، ئوابووری ، سوەربازی )پرسی ئافرەتان لە بوارەكانی 

دەستمان كەوتووە بە ئامار و ژمارە ، لە كۆتایی ئەم بە دواداچوونەماندا بۆمان دەردەكەوێت ، كە سواڵ 
بەساڵ گۆڕانكاری بەرچاو هەبووە لەسەر بار و دۆخی ژنان بە پێی  ۆناكەكوانی تێوپەڕ بووونی هەرێو  لە 

جێوی دڵخۆشوی نویە ،  ڕووی سیاسی و ئابووری و كۆمەاڵیەتیەوە و لەگەڵ ئەوەشدا لە هەنودێك ڕووە وە
 :بۆ بكەینخێرای  ێکیبۆیە دەتوانین  چەند هەڵسەنگاندن

 
 :یەكەم

متمانەی سەركردایەتی سیاسوی كوردسوتان بە ژنوان و ئیورادەی ڕەهوا بوۆ پێشوكەوتنی ئافرەتوان و 
ڕۆڵی ژنانی چاالكوان و ڕێكخراوەكانی ئافرەتان دەستكەوتگەلێكی باشی لێكەوتەوە وەك ، داڕشتنی یاسا 

ەرژەوەنووودی موووافە ڕەواكوووانی خانموووان و بەشوووداری ژنوووان لە سیاسوووەت و پێشوووكەوتنە ئوووابووری و لە ب
كۆمەاڵیەتیەكووان و كوورانەوەی پووێگەی سیاسووی و ئووابووری كوردسووتان بەڕووی وواڵتانوودا و بەشووداری 
ئافرەتوووانی چووواالكوان و شووواندە بااڵكوووان لە كوووۆڕ و كۆنفرانسوووە نێودەوڵتیەكوووان ، ئەوە دەردەخەن كە 

ی ڕاسووتەوخۆی هەبووووە لە پووێ  كەوتوون و ناوبووانگی ژنووان و بەهێووزی پێگەیووان لە هەرێمووی كوواریگەر
 . كوردستان
 

 :دووەم
ڕێژەی بەشداربوونی كچوان و ژنوان بە شوێوەیەكی ئەرێنوی دەردەكەوێوت لە گشوت بوارەكانودا، لە 

پەروەردە و خوێنوودنی بووااڵ و كارمەنوود لە )هەنوودێك ڕووەوە ڕێووژەی یەكسووان بەدەسووتهاتووە وەك لە 
ەكاندا ، بەاڵم لە زۆر ڕووی ترەوە جیاوازیەكی زۆر هەیە لە ڕێژ(دەامودەزگاكانی حكومەتدا و هەندێكی تر

هەرچەندە هەنگاوی بۆ نراوە و لە گشت بوارەكانودا بووونی ئوافرەت ڕەنگودانەوەی خوۆی هەیە،  لێورەدا 
نەخووراوەتە گەڕ، كە ئەمەش بەتەواوەتوی ئەوەموان بوۆ روون دەبێوتەوە زەمیونە سووازی و ڕێكواری جوددی 

و كەرتووی دەگەڕێوتەوە بووۆ ئەوەی سسوتەمێكی گشووتگیر و یەكسووان نویە لە نێووو پالنووی كەرتوی حكووومی 
تایبەتی ،و ناڕێكی و پەرت و باڵوی پالنوی كواری رێكخراوەكوان و بێئاگوای لە پرۆژەكوانی یەكتور ، لەگەڵ 

 .ئەوەشدا پرسی ژن نەبۆتە پرسێكی سیستماتیكی لە نێو كایەكانی ڕەوتی ژیاندا 
 

 :سێیەم
بووووە ( 1023–1009)ڕێژەكووان پێمووان دەڵووین  پێشووكەوتنی ژنووان و كووارو چاالكیەكووان لە سوواڵی 

بەسووەردەمی زێووڕن ناودەبرێووت بووۆ ئافرەتووان لە ڕووی (  1023 – 1022)بەتووایبەتی موواوەی سووااڵنی 
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هەر بۆیە دەتووانین ب ێوین نەبووونی .گەشەسەندن و كەمی توندو تیژیەكان بەرامبەر بە ڕەگەزی مێینە
دارایووی ڕاسووتەوخۆ كوواریگەری دەبێووت لەسووەر بەرەوپووێ  ناسووە امگیریی ە و  ەیرانووی سیاسووی و بوووودج

 .چوونی ڕەوشی ئافرەتان
 

 :چوارەم
لەم ڕاپۆرتەدا دەردەکەوێت کە ک تورو دابونەریت هێشتا زاڵە بەسوەر کوۆمەڵگەداو نەتووانراوە ئەو 

افرەتان وەک ئەندامێکی کوارا کە ڕۆلوی تێگەیشتنە زانستیانە ڕۆشنفکریە باڵوبکرێتەوە دەربارەى پرسی ئ
بە کوورتی ڕوانوگەى کوۆمەڵگە . هەبێت لە گشت بەرەوپێشچوونە کۆمەاڵیەتی و ئابووری و سیاسیەکاندا

 .بەرامبەر بە ژن ڕوانگەیەکی پیاوساالرییە لەگەلێی ئاستدا
 :پێنجەم

وی سوووەرەڕاى بووووونی گەلوووێ یاسووواى بووواش کە لە خزمەتوووە مافەکوووانە ژنانووودان بەاڵم لە ڕو
 .جێبەجێکردنەوە پێویستیان بە چاودێری و بەدواداچوونی بەردەوام هەیە

 
 :شەشەم

ساڵی ( 11)لە ئەنجامی دوو توێی ئەم ڕاپۆرتەدا كە گوزارشت لە ڕەوشی خانمان دەكات لە ماوەی 
حكومڕانی گەلوی كوردسوتاندا، پێویسوتە بە هەمووو الیەك تووێژنەوەیەكی تێور و تەسوەل ئەنجامبودرێت 

كار و كەموكوڕیەكان و ئەو بۆشاییانەی كە جێ پەنجەی ئافرەتی تێدا بەدیناكرێت ، هەروەهوا لەسەر هۆ
سووتراتیژو پووالن دابڕێژرێووت بووۆ چووۆنیەتی پاڵپشووتكردنی ژنووان بووۆ ئەوەی ڕۆڵووی گەورە ببیوونن لە گشووت 

ار، بەهاوکوارى و بەشوداری وەزارەتەکوانە پەیوەندیود ساڵی داهاتوو( 11)كایەكانی حوكمڕانی وواڵت ،بۆ 
 ..ڕێکخراوە نێوخۆیی و نێودەوڵەتییەکان، دەزگاکانە ڕاگەیاندن و چاالکوانان

 
 

 :حەوتەم
بوووۆ  سوووتراتیژیی نیشوووتمانی)لەسوووەر ئاسوووتی حکوووومەت سوووتراتیژ داڕێوووژراوە وەک سوووتراتیژەکانە 

 بووۆ پەرەپێوودانی ڕەوشووی سووتراتیژی نیشووتیمانیی)هەروەهووا  (ژنووان   ی تونوودوتیژی دژ بووه وه نگاربوونووه ره  به
کە لەسەر ئاستی وەزارەتەکانە حکومەت و بەشوێی لە ڕێکخراوەکوانە ( لە هەرێمی كوردستاندا ئافرەتان

کۆمەڵگەى مەدەنی پالنی بۆ دانراوە، بەهۆکارى جیا جیا بەشێی لەو پالنانە نەیانتوانیوە ئامانجەکانیوان 
 .بپێکن
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