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 :پێشەکی

لە هەرێمی کوردستان لە ماوەی نێوان  دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤ دوایین راپۆرتی خۆی دەربارەی رەوشی مافی مرۆڤ
تیشکیان خستووەتە سەر ئەو پێشلێلکاریانەی کە لەو ماوە  داوه. لە دوایین راپۆرتیان باڵوكردە 31/12/2015تا  1/1/2015

ە دیاریکراوەدا ئەنجامدراون و دەستەکە تێبینی لەسەریان هەبووە، هەروەها لە هەمان کاتدا ئەو الیەنانەشی دیاری کردووە ک
 بەشێوەیەکی راستەوخۆ یان نا راستەوخۆ پەیوەندییان بەو بابەتەوە هەیە.

لەوانە  لە رێکخستنی رەوشی مافی مرۆڤ لە هەرێمی کوردستان ر  چەند الیەنێکی گرنگ سە  لەم راپۆرتەدا تیشك خراوەتە
كان،  وشی گرتووخانە ن و کەمئەندامان، ڕهتان و مندااڵ کەمپەکان بە گشتی، مافی ئافره لەو راگوێزراوان   سەروەری یاسا، ئاواره

یاندن، رەوشی کرێکاران بە گشتی، تەندروستی، بازرگانی کردن بە ماددە  ربڕین و راگە پۆلیس و ئاسایش، ئازادی راده
 هۆشبەرەکان، پەروەردە و فێرکردن، خوێندنی بااڵ و دارایی و ئابووری.
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کە پێیان راگەیاندین ە ە یاسای بەرەنگاربوونەوەی بازرگانی کردن بە مرۆڤەوسەبارەت بلە وەاڵمدا دامودەزگا پەیوەندیدارەکان 
ی سزادانی عێراقی 1969ی ساڵی (١١١)  رێم کار بە یاسای ژماره هە  مرۆڤ لە  ی بازرگانی كردن بە وه نگاربوونە ره لە ئێستادا بۆ بە

كرێت، وەک حکومەتیش  كاری پێ ده 2012ی ساڵی 28  مارهمرۆڤ ژ  رێمیش یاسای بازرگانی كردن بە ی هە وه ره ده  كرێت و لە ده
 ، هەروەهاان داوە بۆ رێکخستن و پاراستنی کرێکاران و دەستەبەر کردنی مافەکانیان وەک هەر تاکێکی هەرێممهەموو هەوڵێک

ى ساڵى  (4)  اساى ژمارهی  مواركراو بە هە (1971)ساڵى   لە (39)  تى ژماره اڵیە رى كۆمە بە ستە نشین و ده پێی یاساى خانە بە
نشین  ى كرێكارانی خانە ش ژماره م پێیە بە .نشینی كرێكاران رێكخراوه می خانە مانى كوردستان سیستە رلە ن پە الیە لە (2012)

 تا كۆتایی ساڵى  رگرتووه ی پاداشتى كۆتاییان وه وانە ى ئە كرێكار و ژماره (678)  یشتووەتە گە (2015)كراو تا كۆتایی ساڵى 
 كرێكار. (3751)  یشتە گە (2015)

رێمى كوردستان گرتووەتە بەر و   وەزارەتی ناوخۆ کۆمەڵێک رێکاری تایبەتی بۆ هێنانی كرێكارى بیانی بۆ هە لە وەاڵمی خۆیاندا
ر  ێم و هەتە هەرێ، کرێکاری بیانی دەهێندر رچووه هتی كار د زاره ن وه الیە لە  كە (2015)ى ساڵى  (2)  نمایی ژمارهرێپێى  بە

موو پارێزگاكان  هە  لە  ى كرێكارى بیانی كە دواداچونى كێشە ى بە ن لیژنە الیە وا لە كات ئەكان ب ڕێنماییە  ك پێشێلكارى لە كۆمپانیایە
. بە كرێت وەیان لێده پێی یاسا لێپرسینە كرێ و بە دواداچوونی بۆ ده تی گشتی بە رایە بە ڕێوه بە  ى بااڵش لە و دوو لیژنە  یە هە

تی عێراق و  اڵیە رى كۆمە بە ستە نشین و ده وانیش یاساى خانە ئە  ، چونكە كی گشتى مافى كرێكارانى بیانی پارێزراوه یە شێوه
 كان. ی یاساو ڕێنماییە چوارچێوه  كرێت لە جێ ده ر جێبە سە تیان لە زاره ڕێساكانی وه

کە پالنێکی تایبەت و تۆکمەی داناوە بۆ رێگریکردن لە جێهێشتنی  سەبارەت بە رەوشی پەروەردە وەزارەتی پەروەردە رایگەیاند
خوێندن و رووبەرووبوونەوەی ئەم قەیرانەی  کە حکومەتی هەرێمی کوردستان پێیدا تێپەڕدەبێت، پالنەکەش بە شێوەیەکە کە 

توانیویەتی ڕێژەی  جەخت لەسەر بەرزکردنەوەی ڕێژەی خستنە بەر خوێندن و کەمکردنەوە ڕێژەی دابڕان دەکات بە جۆرێک
 کەم بکاتەوە. (٢٠١٥لە ساڵی  ٨)%بۆ  ( ١٤%لە  ٢٠٠٨ساڵی )دابڕان لە 

حکومەتی هەرێمی کوردستان لەالیەک بە بارودۆخێکی ئابووری و دارایی سەختدا تێپەڕ دەبێت و لەالیەکی دیکەش لە شەڕێکی 
وەزارەتی . کردووەتەوە وو ملیۆن ئاوارە و پەنابەردژواردایە لەگەڵ تیرۆریستانی داعش سەرەڕای ئەمەش باوەشی بۆ نزیکەی د

پێویستە كۆمەڵگای  و لێرەدا بەشێكی زۆری شوێنی نیشتەجێی ئاوارە و پەنابەران لە جۆری خێمەنپێی راگەیاندنک کە ناوخۆ 
و  نێودەوڵەتی كۆمەكی دارایی راستەوخۆ پیشكەش بە حكومەتی هەرێم بكات بۆ پڕكردنەوەی بۆشایی پێداویستی مرۆیی

 باشتركردن و زیادكردنی خزمەتگوزاری ئاو و خزمەتگوزارییەكان. 

بەشێوەیەکی گشتی بارودۆخی كەمپی ئاوارە و پەنابەران جیاوازە، پێویستە وردبین و جیاوازی بكەین لە نێوانیان. ئەگەر بە 
وا بارودۆخی ئەو ئاوارانەی كە بەرنامە كار بكرێ بۆ گەڕاندنەوەی ئاوارەكان و حكومەتی عێراق هاوكار بێت لەم ڕووەوە ئە

دەمێننەوە زۆر باشتر دەبێ و دەتوانرێ زۆرترین خزمەتگوزارییان پێ بگات لە رووی تەندروستی ، پەروەردە، نیشتەجێبوون، ئاو 
 و پاككردنەوە، خزمەتگوزارییەكانی دیکەش بەاڵم تاكو ئێستا گرنگیدان بە گەڕاندنەوەیان لە الیەن حكومەتی عێراق و حكومەتە

 .خۆجییەكانیان وەكو پێویست و لە ئاست گەورەیی قەیرانەكە نییە
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ڵ  گە هاوكارى لە  بە  رده روه تى پە زاره رانى سوریا، وه نابە یشتنى پە تاى گە ره سە  لەسەبارەت بە رەوشی پەنابەران هەر 
تى خوێندن بۆ مندااڵنى پەنابەرە  رفە ابینكردنى دهد  وامن لە رده كان بە و لۆكاڵییە  تى وڵە نێوده  و رێكخراوه كانى یو ئێن  ئاژانسە
جێن  رانى تێیدا نیشتە نابە پە  جیاجیاكان كە  شوێنە  ش رووپێو لە مە لە  مپەکان، جگە ى كە وه ره و ده وه  ناوه  كان لە سوریە

بی  ره ى عە قوتابخانە  كە  شوێنانەیو  یی قوتابیانە، هەروەها لە رده روه و مەبەست لەمە دیاریكردنى پێداویستى پە  نجامدراوه ئە
 ران دروستكراوه. نابە ت بۆ پە ى تایبە ، قوتابخانە نییە

-١رتووك بۆ قۆناغى  بۆ چاپكردنى پە  رێكخراوى یونسێف سەرچاوەیەکی دارایی باشی دابینكردووه ٢٠١٧-٢٠١٦بۆ ساڵی خوێندنی 
ند بۆ  ستهێنانى فە ده وڵدایە بۆ بە هە  و رێكخراوى یونسكۆش لەتى بۆ قوتابیانی پەنابەری سوری و ئاوارەی ناوخۆ  ڕه بنە ٩

 یی. رتووكى خوێندن بۆ قۆناغى ئاماده چاپكردنى پە

لە الیەکی دیکەوە حکومەتی هەرێم ئەوەی لە توانایدا بووە کردوویەتی بۆ رێگریکردن لە ئەنجامدانی توندوتیژی دژ بە ئافرەتان 
موو  هە  تان لە ى توندوتیژى دژى ئافره وه نگاربوونە ره تى گشتى بە رایە بە ڕێوه رێگاى بە  لە تى ناوخۆ زاره و بۆ ئەم مەبەستە وه

  كە  زاندووه ژین مۆبایل تیمیان دامە كان ده مپە ى كە وه ره ده  ى لە وانە ، بەاڵم بۆ ئە زراندووه كیان دامە یە كاندا بنكە مپە كە
  مپ بە ندێك كە هە  تان لە كانى ئافره پرسە  ند بە تمە رێكى تایبە نتە ند سە ها چە روه ن، هەایدواداچون كاركردن و بە  لە نوام هرد بە

 زراون. تدا دامە كان و حكومە شى رێكخراوه هاوبە

کێشەیەکی دیکە کە لە راپۆرتی دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤ جەختی خراوەتەسەر کێشەی زەوی برا مەسیحییەکان و ئەو 
وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو دەیکات لە جێبەجێکردنی داخوازییەکانی برا مەسیحییەکان، بەاڵم  سستیەیە کە گوایە

کە ئەوان بەردەوام پشتگیری لە جوتیاری بەرهەمهێن دەکەن بەبێ رەچاوکردنی جیاوازی  دووپاتی دەکاتەوەوەزارەتی کشتوکاڵ 
لە ئەولەویاتی کاری وەزارەتی کشتوکاڵدایە. هەروەها بە ئەرکی خۆیان  چینایەتی و ئایینی و نەتەوەییەوە، چونکە بەرهەمهێنان

هەڵساون لە وەاڵمدانەوەی داخوازییەکانی برا مەسیحییەکان و هەر کێشەیەک رووبەروویان ببێتەوە سەرجەم جومگەکانی 
مەسیحییەکان و دوای  حکومەتی هەرێم دێنە سەر هێڵ بۆ چارەسەرکردنی، بەاڵم سەبارەت بە گلەیی هەندێکی دیکە لە برا

 .نارەوایە بەدواداچوونی داخوازییەکانیان دەرکەوتووە کە هەندێک لە داواکارییەکانیان لە چوارچێوەی یاسا کارپێکراوەکان

دەستەی سەربەخۆ ئاماژە بەوە دەکەن کە لە هەندێک بابەتدا لە هەرێمی کوردستان سەرەوری یاسا نییە و ئەو یاسایانەی 
کرێن، بۆ نموونە، هەندێک بەندکراو سەرەڕای دەرچوونی بڕیاری دادگا بۆ ئازادبوونیان ئازاد ناکرێن و لە دەردەچن جێبەجێ نا

مان و  رلە نێوان پە ك لە یە بەندیخانەکاندا دەمێننەوە بەاڵم الیەنە حکومییەکان ئەمە رەتدەکەنەوە و ئاماژە بەوە دەکەن کە لیژنە
چن و ئەوەی لە تونایاندا بێت بۆ سەروەربوونی  رده ده  ی كە و یاسایانە ر ئە سە نگی كردن لە ەماه بۆ هە  یە ری هە نی دادوه نجومە ئە

 یاسا ئەنجامی دەدەن.

کۆچی ژمارەیەکی زۆر لە گەنجانی ئەم هەرێمە یەکێکی دیکە لە گرفتە سەرەکییەکانە و لە ئەنجامی ئەو بارودۆخە ئابووری و  
ێپەڕ دەبێت هاوواڵتیان روویان لە دەرەوەی واڵت کردووە بە شێوەیەکی نایاسایی، سیاسییەی کە هەرێمی کوردستان پێیدا ت

هەر بۆیە بە سەدان دانیشتووی هەرێم لەو رێگایەدا بوونەتە قوربانی کە تەرمی بەشێکیان گەڕێنراوەتەوە و بەشێکیان 
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ی كۆچى الوان بۆ دەرەوەی هەرێم  ە کە دیاردهالیەنە پەیوەندیدارەکان پێیان وای. لێرەدا نراوە تەرمەکانیشیان بهێنرێتەوەنەتوا
بارى بارى ئابوورى و ملمالنێ   ژارى و نالە . بێكارى و هە یە هە  وه رێمى كوردستانە بارودۆخى دارایی هە  ندی بە یوه پە

هەر بۆیە ۆچ، كین بۆ ك ره ڕى داعش هۆكارى سە ت شە تایبە بە  كە ناوچە  ڕ و بارى نائاسایی لە رێم و شە كانى هە سیاسییە
 . قۆناغى كۆتایى دایە  لە   ستە بە م مە ستنى كۆنفرانسێکی تایبەت بۆ ئە كارى بۆ بە ئاماده

هەرچی سەبارەت بە دواکەوتنی رێو شوێنەکان دادگایی کردنی تۆمەتبارانە، الیەنە پەیوەندیدارەکان هۆکارەکەی دەگێڕنەوە بۆ 
هێشتنی تاوان رێکارە یاساییەکان لەالیەن لێکۆڵەرەکانی پۆلیس ئەنجام ئەوەی کە لە بنکەکان پۆلیس و نووسینگەکانی نە

دەدرێت کە بەپێی یاسا بۆی دیاری کردووە، بەاڵم لە الیەن بەرێزان دادوەرانی لێکۆڵینەوە چارەنووسیان دیار دەکرێت لە 
نی پەراوی لێکۆڵینەوە لە ماوەی سەبارەت بە تەواوکرد دادوەرانی لێکۆڵینەوەهەمانکاتدا بەرپرسیاریەتی دەکەوێتە ئەستۆی 

 یاسایی دیاری کراو. 

ندانی پۆلیس راگیراوان  ر و كارمە فسە نادرێت ئە  كان رێگە و رێنماییە ك بەپێی یاسا یە هیچ شێوه دان بە  نجە شكە ئە  ت بە باره سە
  نە الیە   سكااڵ تۆمار بكات لە  یە ك بۆی هەێتبار ەر تۆم زۆر، هە دانانیان بەرگرتنی دانپێ وه  و  وه كاتی لێكۆڵینە بدەن لە  نجە شكە ئە
كانی  كانی پزیشكی بنكە ر راپۆرتە سە ندروستی بۆ راگیراوان لە تی ناوخۆ. لەالیەکی دیکەوە پشكنینی تە زاره وه  كان لە نداره یوه پە

 كان پشکنینەکان ئەنجام دەدرێت. ەكانی پزیشك ر راسپارده سە كان و لە وه شی گرتن و گواستنە تی بە رایە بە رێوه ناو بە

سەبارەت بە کەمتەرخەمی کارمەندانی بواری تەندروستی تا ئێستا چەندین حاڵەت هەیە کە فەرمانبەرانی وەزارەتی 
تەندروستی بە پزیشک و کارمەند و فەرمانبەرانی دیکەشەوە سزا دراون، هەروەها هیچ پزیشکێک بۆی نییە لە کاتی دەوامی 

وشخانەکان نەخۆش چارەسەر نەکات ئەگەر هەر حاڵەتێکی لەم شێوەیە هەبێت ئەوا لێپرسینەوە لەگەڵ ئەو فەرمی دا لە نەخ
پزیشکە دەکرێت و رێو شوێنی پێویست دەگیردرێتە بەر، هەروەها نابێت نەخۆش لە نەخۆشخانە گشتیەکان بنێردرێت بو 

سەر رەزامەندی خۆی لە نەخۆشخانەی گشتی دەربچێت نەخۆشخانەی تایبەت تەنیا لە حاڵەتێک نەبێت ئەویش کە نەخۆشەکە لە
 ئەو کات ئازادە وەکو هەر نەخۆشێکی دیکە چۆن بڕیار دەدات.

خزمەتگوزارییە تەندروستییەکان و هێنانی دەرمان لە دەرەوە، وەزارەتی تەندروستی پالنی تایبەت و بەرنامەی  بە سەبارەت
ردووە، بەاڵم بە هۆی قەیرانی دارایی زۆربەی پرۆژەکان وەستاون، بۆ کاری هەبووە و بەردەوامیش بۆ ئەم مەبەستە کاری ک

دەربارەی دامەزراندنی نەخۆشخانەی لەالیەکی دیکەوە نەخۆشخانە لە سەرتاسەری هەرێم.  (٢٠)نموونە پرۆژەی دروستکردنی 
ەجێیان بکات ئینجا مۆڵەتی ئەهلی چەند رێنماییەکی تایبەت هەیە کە پێویستە ئەو کەسەی کە دایدەمەزرێنێت بە تەواوی جێب

چاودێری و بەدواداچون هەیە بو نەخۆشخانە تایبەتیەکان لەالیەن وەزارەتی  ،دامەزراندن و کردنەوەی پێ دەدرێت
پشکنین و بە دواداچون لەالیەن بەڕێوەبەرایەتییە گشتییەکانی شارەکانەوە بۆ نەخۆشخانە ، هەروەها تەندروستییەوە

 تایبەتەکان دەکرێت.

  ت دەڵێت بە ن پێداویستى تایبە ندامان و خاوه مئە ى پاراستنى ماف و ئیمتیازاتى كە باره  ی کار و کاروباری کۆمەاڵیەتی لەوەزارەت
پشكنینى پزیشكى بۆ   بە  وه ستی پێداچوونە بە مە  بە  كی بااڵ پێكهاتووه یە ندروستی لیژنە تی تە زاره تی كار و وه زاره هاوكارى وه
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ندامان دیارى  م ئە كانی پێشتر بۆ كە پشكنینە  لە  كە  یە هە  یە و ڕێژه گومان لە  وەی رئە بە ندامى، لە مئە ى كە دیاریكردنى ڕێژه
م  ی كە ڕێژه (زار دینار هە 150)بڕى   بە  كانیان بۆ بگەڕێتەوە ڕۆژ دانراوە کە مووچە (90) م پشكنینە واو بوونى ئە كرابووه، پاش تە

 .  كی بۆ دیاری كراوه یە ك ڕێژه ندامییە م ئە كە  ر جۆره كات بۆ هە ست پێده ده  و % 65  ندامیش لە ئە

 لە راپۆرتی دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤ بە شێوەیەکی مەترسیدار باس لە قوربانییەکانی هاتوچۆ و رێگاوبانەکان کراوە،
پێی  بە سای هاتووچۆی عێراقی پیادە دەکرێت، لە کوردستان تا ئێستا یاوەزارەتی ناوخۆ لە وەاڵمدا ئاماژە بەوە دەکات کە 

كانی  ی هۆكاره%(٦٠) نزیکەی  گاتە ده کەبۆ رووداوەکان   كییە ره كانی تایبەتی بە قوربانیانی هاتوچۆ خێرایی هۆكاری سە ئاماره
،  نییە  وەرگرتنی پاره  ست لە  غەرامەی خێرا لێخوڕینی ئۆتۆمبێل تەنیا بە قوربانیان لە ئەنجامی رووداوەکانی هاتوچۆ، بۆیە مە

كانی هاتوچۆوە بۆ پاراستنی گیانی خۆیان و بە هەدەر نەدانی  رێنماییە  ند بن بە بەڵکو بۆ ئەوەیە کە برا شوفێرەکان پابە
 سەروەت و سامانی واڵت.

ێ ئەوەی بدەکات دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤ ئاماژە بە بوونی ژمارەیەکی زۆر لە پااڵوتگەی نەوت لەالیەکی دیکەوە 
لە وەاڵمدا وەزارەتی سامانە سروشتییەکان . ش بە پێشێلکارییەکی زەق دادەنێتمۆڵەتی یاسایی کارکردنیان هەبێت و ئەمە

ئەم پااڵوتگانە مۆڵەتیان نییە و وەزارەتی سامانە سروشتییەکان بە هیچ شێوەیەک مۆڵەتی نەداوە بە هیچ پێیان راگەیاندین کە 
مەبەستی رێکخستنی چاالکییەکانی کەرتی نەوت و گاز بە باشترین شێوە کە خزمەت بە بەرژەوەندی لەم پااڵوتگانە، بەاڵم بە 

بڕیاردان و بۆ  گشتی بگەیەنێت و لە هەمان کاتدا بۆ پارێزگاریکردن لە تەندرووستی هاوواڵتیان و پاراستنی ژینگەی هەرێم
 .بۆ کاری پێویست ومەنی هەرێمی بۆ کاروباری نەوت و گازلەسەر داهاتووی ئەم پااڵوتگانە کەیسەکە خراوەتە بەردەستی ئەنج

بە  ی كە دەستەی ناوبراو باسی لێوە کردووە خنانە ره و تێبینی و ت بە باره سە و روونکردنەوەیەک ند زانیاری دا چە م ڕاپۆرتە لە
و وەاڵمدانەوەی راپۆرتە ی بەدواداچوون ئەم زانیاریانە لە تۆڕی زانیاری لیژنە زۆرینەی دەخەینەروو وشێوەیەکی ورد 
 لە دامودەزگا پەیوەندیدارەکانی حکومەت بەدەستمان گەیشتووە.  نێودەوڵەتییەکان

 :ئازادی رادەر بڕین و میدیا

لە چوارچێوەی ئەو  ئازادیهەر تاکێکی هەرێمی کوردستان  ئازادە لە ئەنجامدانی کاری میدیایی و دەربڕینی بیروڕای خۆی  بە 
ن وبە سوود وەرگرتن لەم ئازادییە و پابەندبو ،کاریان پێدەکرێتکوردستان هەرێمی کە تایبەت بەم بوارە لە  ییاسا و رێنماییانە

کەناڵی تەلەفزیۆنی لۆکاڵ و ئاسمانی و رادیۆ پەخشی خۆیان باڵودەکەنەوە، لە ە، گۆڤار، بە یاسا و رێنماییەکان دەیان رۆژنام
پارێزراوە، بەاڵم راپۆرتی دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤ مافیان ی یاسا بەپێهەمان کاتدا رۆژنامەنووس و میدیاکارانیش 

ن و هەریەکە لە ئەنجومەنی دادوەری و وەزارەتی ر بە میدیاکاران و دەزگاکاچەند پێشێلکارییەکی خستۆتە روو کە بەرامبە
 .ڤیان داوەتەوەجەکانی دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆوەاڵمی تێبینی و سەرنرۆشنبیری 

 یان میدیاكارکرابێت و  انمیدیاكار یان نووس رۆژنامە ر رامبە بە ك پێشێلكارییە ر هەنی دادوەری ئاماژە بەوە دەکات کە ئەنجومە
 و كات ده خۆی پێویستی ئیجرائاتی دادگا  وه ئە تۆماركردبێت دژی کەسێک یان الیەنێکی دیاریکراو، سكااڵی نووس رۆژنامە
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 نی الیە  یە وه ئە گرنگ اهن تە ،ناكات كان یسە كە  لە كیش جیاوازییە هیچ و كات ده  كە یسە كە ڵ گە لە  ڵە مامە یاساكان پێی بە
 .ر بە  گرێتە ده پێویستی خۆی رێكاری دادگا ئیتر كردبێت، تۆمار سكااڵی ند رمە ره زه

دەرکردووە. تێیدا   TV یۆ ورێنمایى مۆڵەتى کارى وێستگەکانى راد ٢٠١٥وەزارەتى رۆشنبیرى و الوان ساڵى لەالیەکی دیکەشەوە 
بە دەیان رادیۆ و تیڤى لە هەرێمى کوردستان مۆڵەتى  راوە و هەر بەپێی ئەم رێنماییانەپێناسەى کاری رۆژنامەنووس ک

کار بە یاساى کارى دەڵێت  سەبارەت بە چۆنیەتى کارکردنى میدیاکاران وەک وەزارەتی رۆشنبیری .کارکردنیان پێدراوە
ە هەر شوێنێک و ل دەکەین و ئەم یاسایە یەکێکە لەیاسا هەرە پێشکەوتووەکانى ناوچەکە ٢٠٠٧ى ساڵى  (٣٥)رۆژنامەگەرى ژمارە 

پێشێلکارى بەرامبەر رۆژنامەنوسان کرابێت، وەزارەتی رۆشنبیری بەیاننامەی دەرکردووە و ئیدانەی هەموو کردەوەیەکی 
 .کردووە انتیشدا لە دادگاکانیش پشتگیرى رۆژنامەنووسانیتوندوتیژی دژ بە رۆژنامەنوسانی کردووە هەروەها لە هەمان کا

 :بازرگانیکردن بە مرۆڤ

 ەوەبارزگانی بە مرۆڤ یان بەوە کردووە کە بە شێوەی جیا جیادەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤ لە راپۆرتەکەیاندا ئاماژە
لەوانەش مرۆڤ خستووەتەروو، یەک بە  زیادبوونی حاڵەتەکانی بازرگانی کردن ی وەک نموونە بۆتاوانێکچەند رێت و دەک

ئەنجومەنی لە هەرێمی کوردستان. لە وەاڵمدا  بە بەرەنگاربوونەوەی بازرگانی کردن بە مرۆڤ ەنەبوونی یاسایەکی تایبەت
 ساڵی ی(١١١)  ژماره کار بە یاسای رێم هە  لە مرۆڤ  بە كردن بازرگانی ی وه نگاربوونە ره بە بۆدادوەری رایگەیاندووە کە لە ئێستادا 

 پێ كاری 2012 ساڵی ی28  ژماره مرۆڤ  بە كردن بازرگانی یاسای رێمیش هە ی وه ره ده  لە و كرێت ده عێراقی دانیسزا ی1969
  ت بە كی تایبە تاكو ئێستا هیچ یاسایە. لەالیەکی دیکەوە وەزارەتی کار وکاروباری کۆمەاڵیەتی باس لەوە دەکات کە كرێت ده

 كرێ. ر ده سە لەیان ن كار دادگاكان هە  لە  ەك دیکەنها یاساكانی  تە  كوردستاندا نییە  لە  وه مرۆڤە  ی كردن بەبازرگان  لەڕێگرى كردن 

 :رەوشی کرێکاران

ئەو پێشکەوتن و بوژانەوەی لە سااڵنی رابردوو لە هەرێمی کوردستان هەبوو بەر لە سەرهەڵدانی ئەو قەیرانە سیاسییەی کە 
ژمارەیەکی زۆری کرێکار و پیشەوەر لە بوارە جیاجیاکان لە سەرتاسەری جیهان بەتایبەتی لە واڵتانی ئێستا هەیە، وایکرد کە 

ئەو ژمارە زۆرەی ئاوارەی ناوەڕاست و  دەوربەر روو لە  هەرێمی کوردستان بکەن، ئەمە جگە لە کرێکارانی ناوخۆی کوردستان و
رێکخستن و پاراستنی کرێکاران و . ی بژێوی ژیانیان کرێکاری دەکەنکە بۆ پەیدا کردن نخوارووی عێراق و پەنابەرە سورییەکان

لەالیەنە  هەیەدەستەبەر کردنی مافەکانیان وەک هەر تاکێکی هەرێم پێویستی بە دەرکردنی چەندین رێنمایی و یاسا 
الی ەن بپارێزرێت، ەوە بۆ ئەوەی مافی هەموو ئەو کەسانەی روو لە هەرێم دەکپەیوەندیدارەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان

کرێکارانی بەرامبەر چەندین پێشێلکاری و سەرپێچی  ئاماژەی بەوە کردووە کە دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤ خۆیەوە
چەند دامودەزگایەکی پەیوەندیدار  ئەنجامدراوە و لەوەاڵمدا دەکەنیەکان کە لە هەرێمی کوردستان کاربیانیو ناخۆی کوردستان 

 ر گە ئە بیانی، كرێكاری  بە كردن بازرگانی  لە  عێراقی رێگره سزاكانی ری ئاماژە بەوە دەکات کە یاسایئەنجومەنی دادوە لەوانە
بكرێت ئەوە بە پێی ئەم یاسایە کە یاسای سزاکانی عێراقییە سزادەدرێت و لەالیەکی  پێشێل مرۆڤ كو وه كرێكار مافی هاتوو
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رێنمایی تایبەتی بۆ چۆنیەتی مامەڵەکردن لەگەڵ کرێکارانی   و ڵێک یاسااروباری کۆمەاڵیەتی کۆمەدیکەشەوە وەزارەتی کار و ک
 ناوخۆ و بیانی و هێنانی کرێکاران بۆ هەرێمی کوردستان خستووەتەروو کە بەم شێوەیە:

 ۆكرێكارانی ناوخ - ١             

 (4)  یاساى ژماره  مواركراو بە هە (1971)ساڵى   لە (39)  تى ژماره اڵیە رى كۆمە بە ستە نشین و ده پێی یاساى خانە بە 
پێی یاساى كار  ، بە نشینی كرێكاران رێكخراوه می خانە مانى كوردستان سیستە رلە ن پە الیە لە (2012)ى ساڵى 

ت  رتى تایبە كە  كانی كاركردن لە یی و كاتە تى پیشە المە ندروستی و سە می تە سیستە (1987)ساڵى  (71)  ژماره
و  كرێكار (678)  ەووەتیشت گە (2015)نشین كراو تا كۆتایی ساڵى  ى كرێكارانی خانە ش ژماره ێیەم پ ، بە ڕێكخراوه

 كرێكار.  (3751)  یشتە گە (2015)تا كۆتایی ساڵى   رگرتووه ی پاداشتى كۆتاییان وه وانە ى ئە ژماره

 رایەتییەکانى  بە ڕێوه بە (، سۆرانرمیان، زاخۆ ولێر، سلێمانی، دهۆك، گە هە)شارەکانی   رێمی كوردستان لە هە  لە
  كە  یە یی هە كی ڕاهێنانى پیشە یە رشە ند وه چە  تییانە رایە بە ڕێوه م بە ك لە ر یە هە  . لە یە یی هە ڕاهێنانى پیشە

اناكانیان پێدانی تو ره پە  لە  یە زوویان هە ی بێكارن و ئاره سانە و كە كانی ڕاهێنان بۆ ئە ى خولە وه كردنە  ڵدەستن بە هە
 (985)  خول بوون كە (72)  وه تە كراونە (2015)ساڵى   نیا لە ی تە و خوالنە یی. ئە بوارى فێربوونی پیشە  لە
  ست لە بە مە)كان.  تییە رایە بە ڕێوه موو بە هە  وامن لە رده كان بە ندبوون و ئێستاش خولە شداربوو سوودمە بە

 (ت رتی تایبە كە  كردنیان بۆ بازارى كار لە ئاماده  یی و كاری پیشە  لە  نەفێركردنی الوا  م خوالنە ى ئە وه كردنە
 .(ری ە، سپلیت، دروومان و كۆمپیتەمیكانیك ، ئۆتۆمبێل، كاری بینای)  كانیش بریتین لە شە بە

 كرێكارى بیانى  -٢

 ن  الیە لە  كە (2015)ڵى ى سا (2)  پێى ڕێنمایی ژماره رێمى كوردستان بە ێكارى هێنانی كرێكارى بیانی بۆ هەر
ك كرێكارى بیانى بهێنێت و كاری بۆ دابین بكات  ر كۆمپانیایە هە  م ڕێنماییە پێی ئە ، بە رچووه تی كار ده زاره وه

  ك پێشێلكارى لە ر كۆمپانیایە ڵ كرێكار، هە گە وت كردن لە ڵسوكە بێت بۆ هە ده ر سە ندبوونی لە ڵێك پابە كۆمە
و دوو   یە موو پارێزگاكان هە هە  لە  ى كرێكارى بیانی كە دواداچونى كێشە  ى بە ن لیژنە الیە وا لە ەكان بكات ئ ڕێنماییە

م  بۆ ئە ،كرێت دهیان لێوه پێی یاسا لێپرسینە و بە كرێ ده ی بۆدواداچوون تی گشتی بە رایە بە ڕێوه بە  ى بااڵش لە لیژنە
ر پێشێل كردنی مافى  سە لە  وه شە لیستی ره  یاخود خراونە  ڕاگیراوهندین كۆمپانیا كاریان  ش تا ئێستا چە ستە بە مە

 كرێكاران.

 رێنماییەکانی هێنانی کرێکاری بیانی:

 یانکە لە کوردستان کار دەکەن و پێویست (ناوخۆ و بیانی)هەر کۆمپانیایەکی  ەوە:لە رێگەى کۆمپانیاکانى وەبەرهێنان 
 یانڕۆژنامەى فەرمییەوە ئاگاداری خۆ هەیە لە رێگەی انبۆی بە خزمەتگوزاری پسپۆری دەگمەن هەبێت ئەوا
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ئەگەر لە ماوەى دیاریکراودا کەس نەهات بە دەم داواکارییەکانیانەوە ئەوا بۆى هەیە بەپێى و ەوە ەنباڵوبک
 رێنماییەکان لە دەرەوەى هەرێم کرێکار بهێنى.

 ۆمپانیایانە مۆڵەتى کار کردنیان هەیە لە هەرێمى کۆمپانیا رێگەپێدراوەکانی هێنانی کرێکاری بیانی: ئەم ک لەرێگەی
کوردستان ئەویش بەپێی یاساو رێنماییەکان دەبێت. بەدەر لەم دوو ڕێگایە هاتنى کرێکارى بیانى بە نایاسایی ئەژمار 

 دەکرێت و ڕەوانەى واڵتانى خۆیان دەکرێنەوە.
 

 ماڵی بێت یاخود بیانی ئەوا بە پێی یاسا و هەر کۆمپانیایەک پێشێلکارى بکات بەرامبەر بە مافی کرێکاران چ خۆ
 (بالک لیست)کۆمپانیا خراونەتە لیستی رەشەوە  (6)لەم بوارەوە  ، هەررێنماییەکان رێکارى یاساییان بەرامبەر کراوە

کۆمپانیاى دیکە بە شێوەیەکی فەرمی ئاگادارکراونەتەوە بۆ پابەندبوون بە یاسا و رێنماییەکان و  (18)و 
 یان چارەسەر بکەن.کەموکوڕییەکان

 
 تی  اڵیە رى كۆمە بە ستە نشین و ده وانیش یاساى خانە ئە  ، چونكە كی گشتى مافى كرێكارانى بیانی پارێزراوه یە شێوهە ب

پارێزگاكان یاساى   لە كان. و ڕێنماییە ی یاسا چوارچێوه  كرێت لە جێ ده ر جێبە سە تیان لە زاره عێراق و ڕێساكانی وه
 كان چ خۆماڵى بێت یا بیانی. ى كرێكاره ی كێشە وه كالكردنە یە  بە  نده تمە تایبە  كە  یە دادگاى كار هە

 
 :پەروەردەرەوشی 

بەردەوامی قەیرانەکانی هەرێمی  ۆی مافی مرۆڤ لە راپۆرتەکەیاندا خراپی رەوشی ئابووری ودەستەی سەربەخ
ەکی گەورە لەسەر بەردەوام بوونی پرۆسەی کوردستان و جێبەجێ نەکردنی پرۆژە پەروەردەییەکان وەک مەترسیی

ر لە ، چونکە بۆتە هۆی ئەوەی کە بەشێک لە قوتابیان و خانەوادەکانیان بیدادەنێت خوێندن لە هەرێمی کوردستان
، م رەخنە و پێشێلکاریانە دەداتەوەالیەنی پەیوەندیدار لەم بوارە بەم شێوەیە وەاڵمی ئە جێهێشتنی قوتابخانە بکەنەوە.

لە جێهێشتنی خوێندن و رووبەرووبوونەوەی ئەم قەیرانەی  کە ریکردن پالنێکی تایبەتی داناوە بۆ رێگ ی پەروەردەوەزارەت
 :ێپەڕدەبێت، پالنەکەش بەم شێوەیەحکومەتی هەرێمی کوردستان پێیدا ت

 
 شتنی رێکخستنی میالکات لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی پارێزگاکان بۆ کەمکردنەوەی دیاردەی بەجێهێ

 خوێندن بەهۆی نەبوونی مامۆستا لە هەندێک لەقوتابخانەکان.
 قوتابخانەکان توندوتیژی لەو  ڕێنێتەوەدەبێت بەڕێوەبەری قوتابخانەکان ناوی قوتابی تۆمار بکات و کەس نەگە

 نێت.ێکەم بکرێتەوە و نەم
 کەکانیان بن چونکە بە هۆی پەرتووکی کۆن دابەش بکرێت و ئامۆژگاری قوتابیان بکرێت بەوەی ئاگاداری پەرتوو

پڕۆگرامی خوێندن دابەش بکرێت بەسەر قوتابخانە و  CDو پێویستیشە کە  ئەم قەیرانە چاپکردن ئەستەمە
 قوتابیان.
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 .بە بەراورد بە سااڵنی دیکە کۆبوونەوەی دایکان و باوکان زیاتر ئەنجامبدرێت 
 

 :سەبارەت بە ژمارە و ڕێژەی دابڕان
 حکومەتی هەرێمی ٢٠٠٧پەروەردە و گۆڕینی پڕۆگرامی خوێندن لە ساڵی  لە دوای چاکسازی سیستەمی ،

کوردستان جەختی لەسەر بەرزکردنەوە ڕێژەی خستنە بەر خوێندن و کەمکردنەوە ڕێژەی دابڕان کرد، بە جۆرێک 
 کەم بکاتەوە.  (٢٠١٥لە ساڵی  ٨)%بۆ  ( ١٤%لە  ٢٠٠٨ساڵی )توانیویەتی ڕێژەی دابڕان لە 

 ابردوودا حکومەتی هەرێمی کوردستان توانیویەتی بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتی پەروەردەی لە چەند ساڵی ڕ
حکومەتی فیدڕاڵ و ڕێکخراوی یونسێف پالنێك بۆ کەمکردنەوەی ڕێژەی دابڕان، هەروەها ئەو مندااڵنەی کە لە 

 دابڕێژێت.دەرەوەی قوتابخانەن لە سەرتاسەری عێراق بە گشتی و لە هەرێمی کوردستان بەتایبەتی 
 بەتایبەتی ڕەگەزی مێینە و ئەو مندااڵنەی کە سەر بە  دابینکردنی خوێندن بۆ گشت قوتابیانی هەرێمی کوردستان

، پالنەکانی وەزارەتی پەروەردە خۆی وەزارەتی پەروەردە ڕەنگی داوەتە ین لە پالنەکانیئکەمینەکی نەتەوە
ەزارەتی پەروەردە و وەزارەتی خوێندنی بااڵی هەرێمی دەبینێتەوە لە پالنی ستراتیژی نیشتمانی کە لەالیەن و

بەهاوکاری و هەماهەنگی چەند ڕێکخراو و دەزگای  ٢٠٢٠تا  ٢٠١١کورستان و حکومەتی فیدڕاڵی لە ساڵی 
 .....هتد داڕێژراوە. و نێودەوڵەتیبانکی  ، یونسکۆ ،ی یونسێفەکاننێودەوڵەتی لە بواری پەروەردە وەك ڕێکخراو

 ی چاکسازی سیستەم و الوە هەوڵ بەو ٢٠٠٧ردەی حکومەتی هەرێمی کوردستان هەر لەساڵی وەزارەتی پەروە
پەروەردەی داوە کە چاکسازیەکانیش موژدە بەخش بوون و توانیان گۆڕانکاری و بەرەو پێشچوون  پڕۆگرامەکانی

م چاکسازیەش درێژ لەبواری پەروەردە دا دروست بکات بە بەراورد بە سااڵنی ڕابردوو لە نموونە دیارەکانی ئە
ی بنەڕەتی وە هەوڵدان بۆ  (٩)ی بنەڕەتیەوە بۆ (٦)بوو لە پۆلی (الزامی) کردنەوەی خوێندنی بەزۆری

بەرزکردنەوەی تێکڕای ڕێژەی چوونە بەر خوێندن لە قۆناغی سەرەتایی بەتایبەتی بەرزکردنەوەی ڕێژەی بەشداری 
یەکسانی رێژەی بەشداری کردنی کوڕان و کچان بۆ کردنی کچان  بۆ بەرخوێندن بە ئامانجی  گەڕاندنەوەی 

ئەمەش بە فراوانکردن و  زیادکردنی پۆلی قوتابخانەکان و  ،خوێندن لە قۆناغی بنەڕەتی و قۆناغەکانی دواتردا
کردنەوەی قوتابخانەی تایبەت بە کچان  لە شارو الدێکان و هاندان و هۆشیارکردنەوەی کۆمەڵگە بە پەیڕەو کردنی 

ۆشیارکردنەوە  لەمەڕ  گرینگی چونەبەر خوێندنی مندااڵن بە گشتی و ڕەگەزی مێینە بەتایبەتی لە پڕۆگرامی ه
 هەموو قۆناغەکانی خوێندن.

   هەر سەبارەت بەو مندااڵنەی کە لە بارودۆخی سەخت و دژواردا دەژین، هەلێکی باشیان بۆ ڕەخساوە بۆ
غەکانی دیکەی خوێندن لە هەرێمی کوردستان، ساڵی پەیوەندی کردنیان بە خوێندن لە قۆناغی بنەڕەتی و قۆنا

اق بەهۆی ئەم رەوشە رێی سوری و ئاوارەکانی ناوخۆ و عئەم ڕاستیە دەردەخات کە لێشاوی پەنابەر ( ٢٠١٥-٢٠١٤)
هەلی  شەڕی داعش  ناوچەکانیان جێهێشت و ڕوویان کردە ناوچە ئارامەکانی هەرێمی کوردستان نەخوازراوەی

 بۆ چوونە بەر خوێندن. باشیان بۆ رەخساوە
 

 :ئاوارە و پەنابەرانرەوشی 
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الیەک بە بارودۆخێکی ئابووری و دارایی سەختدا تێپەڕ دەبێت و لەالیەکی دیکەش لە حکومەتی هەرێمی کوردستان لە

شەڕێکی دژواردایە لەگەڵ تیرۆریستانی داعش سەرەڕای ئەمەش باوەشی بۆ نزیکەی دوو ملیۆن ئاوارە و پەنابەر 
وە و بە گوێرەی توانا یارمەتی داون و هاوکاری پێشکەش کردوون، هەروەها بەهۆی پرۆسە سەربازییەکان لەو کردۆتە

روو لە هەرێم دەکەن و  لەگەڵ نزیک بوونەوەی پرۆسەی  بەردەوام هاوواڵتیانی ناوچەکانی ژێردەسەاڵتی داعش ەیە،ناوچ
 بەاڵم  وواڵتی دیکە لە موسڵ و دەوروبەری ئاوارە ببن،ئازاد کردنی شاری موسڵ پێشبینی دەکرێت بە سەدان هەزار ها

  .سەرەڕای ئەوەی کە حکومەتی ئیتیحادی وەکو پێویست هاوکاری هەرێم ناکات لە بواری ئاوارە و راگوێزرانەوە
رێکخراوە ناوخۆیی و دەرەکییەکانی تایبەت بە مافی مرۆڤ تێبینی و سەرنجیان و  زۆر جار الیەنە نێودەوڵەتییەکان

بەتایبەتی لە بەرامبەر بە ئاوارە و پەنابەران ووە دەربارەی مامەڵەکردنی دەزگا پەیوەندیدارەکانی حکومەتی هەرێم هەب
وەزارەتی ناوخۆ، بواری ئاسایش و رێکخستنی کەمپەکانەوە و پرۆسەی خوێندن و پەروەردە لە کەمپەکان، لێرەدا 

ە و بەشێک لەو تۆمەتانە دەدەنەو سەربەخۆاپۆرتی دەستەی وەاڵمی روەزارەتی پەروەردە و ئەنجومەنی بااڵی خانمان 
 رەتدەکەنەوە کە دراوەتە پاڵ حکومەتی هەرێم.

هۆكاری   كان بە مپە موو كە هە  لەیان شێكی زۆر بە دیارە ئاوارە و پەنابەرانی  خێمەوەزارەتی ناوخۆ رایگەیاند وەک لە 
 بۆیە  باوه شە هێزی باران و ره ی بە زمەێهۆی ل بەن بەرکەوتووە و زیانیا كۆن و رزیونرمای زستان  سە رمای هاوین و گە

 .  یە ین هەڕگۆ  بە یانپێویست
كەمپی پەنابەران لە جۆری ر و چێشتخانە لە ۆیەكەی نیشتەجێ بوون و دەستش%(٨١)یەکە كە دەكاتە نزیکەی  (15776)

دارە شەكران و باسرمە و )ل وەكو كەمپەكانی خانوو درووستكراون کە پێکهاتوون لە یەك یان دوو ژوو و ساندویچ پانێ
، ئەگەر كۆمەكی پێویست (قوشتەپە و كەورگۆسك و قەاڵی ئاكرێ و دۆمیز یەك و دۆمیز دوو و گەویالن و عەرەبەت

 دەكرێن. كۆتایی ئەم ساڵ هەموو یەكەكان درووستبەردەست بێت تا 
 

و بوو، نەتوانرا جگە لە خێمە هیچ شوێنی لە ناكالەبەر ئەوەی شەپۆلی هاتنی ئاوارەكان زۆر بوون و بەلێشاو و 
بەشێكی زۆری شوێنی نیشتەجێی ئاوارە و پەنابەران لە بۆیە ابین بكرێت، وەک خانوو بۆ ئاوارەکان د دیکەنیشتەجێکردنی 

بەردەوام ئەو خێمانەی لە كەمپەكان جۆری خێمەن، بەاڵم هەموویان لەو ئاستە خراپە نین كە بەكەڵكی ژیان نەیەن، 
سەرەڕای ناتوانرێت خێمەكان بكرێنە خانوو.  هۆکارێکی سەرەکییە کە  خراپبوون دەگۆڕدرێن، نەبوونی بودجەی پێویست

ئەگەر دیراسەیەكی وورد بكرێت لە ماوەی دوو ساڵی ڕابردوو حاڵەتەكانی دڕان و سووتانی خێمەكان بەروارد بە ئەمەش 
 كەم بوون. ابەرانەی ئاوارە و پەنزۆر و ئەو ژمارە كۆی گشتی خێمەكان

 
لە پارێزگای  قەیرانی دارایی كاریگەری نەرێنی هەبووە لەسەر سەرجەم سێكتەرەكانی ژیان لە هەرێمی كوردستان،

سلێمانی ئەم كاریگەرییە زیاتر دەركەوتووە، نەك بۆ ئاوارە و پەنابەران بەڵكو بۆ هاوواڵتیانی شارەکەش، زۆرێك لە قەزاو 
 ێمانی كێشەی كەمی ئاویان هەیە. ئەمەش کاریگەری لەسەر ئاوارە و پەنابەرانیش هەبووەناحیە و گەڕەكەكانی شاری سل
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 ر لیتر ئاو بۆ هە 28ا هن رۆژێكدا تەو و  شە سنوری پارێزگای سلێمانی لەئاوارە و پەنابەران لە  كانی مپە كە  لەبۆیە دەبینین 
و   وه ر مرۆڤێك ناكات بۆ خۆشتن و خواردنە یستی هەشی پێو و بە  مە ش برێكی زۆر كە مە ئە ،كرێت دابینده  سێك كە
حكومەتی هەرێم ئەوەی لە توانایدا بووە كردوویەتی، بەاڵم بەهۆی نەبوونی پارە ناتوانێت سەرەڕای ئەمەش ، كارهێنان بە

بۆیە پێویستە  .بەشێوەیەکی پێویست بەتایبەتی لە کەمپەکان بەردەوام بێت لە پێشكەشكردنی خزمەتگوزارییەكان
كۆمەڵگای نێودەوڵەتی كۆمەكی دارایی راستەوخۆ پیشكەش بە حكومەتی هەرێم بكات بۆ پڕكردنەوەی بۆشایی 

 . دیکەپێداویستی مرۆیی و باشتركردن و زیادكردنی خزمەتگوزاری ئاو و خزمەتگوزارییەكانی 
 

وازی بكەین لە نێوانیان. ئەگەر بەشێوەیەکی گشتی بارودۆخی كەمپی ئاوارە و پەنابەران جیاوازە، پێویستە وردبین و جیا
بە بەرنامە كار بكرێ بۆ گەڕاندنەوەی ئاوارەكان و حكومەتی عێراق هاوكار بێت لەم ڕووەوە ئەوا بارودۆخی ئەو ئاوارانەی 
كە دەمێننەوە زۆر باشتر دەبێ و دەتوانرێ زۆرترین خزمەتگوزارییان پێ بگات لە رووی تەندروستی ، پەروەردە، 

كو ئێستا گرنگیدان بە گەڕاندنەوەیان لە الیەن بەاڵم تاەكانی دیکەش و و پاككردنەوە، خزمەتگوزاریینیشتەجێبوون، ئا
  .یی قەیرانەكە نییەەحكومەتی عێراق و حكومەتە خۆجییەكانیان وەكو پێویست و لە ئاست گەور

 
دوای   لەدەڵێت  رێمى كوردستان ەه  كان لە سوریە پەنابەرەوشى  ڕه  ت بە باره سە ەزارەتی پەروەردەولەالیەکی دیکەوە 

رێمى كوردستان كرد.  هە  رانى سوریا روویان لە نابە پە  رچاو لە كى بە یە سوریا، ژماره  منى لە و ئە وشى سیاسی  تێكچوونى ره
  لەەنابەران پ ، پاش زیادبوونى ژمارەی٢٠١٢ساڵى   مپى دۆمیز لە دروستكردنى كە  ستكرا بە دهۆك دهپارێزگای   تادا لە ره سە لە

شارى دهۆك   رانى سوریا دروستكرا. ئێستا لە نابە پە  ت بە مپی تایبە ولێر و سلێمانى كە رێم وەک هە ى هە كانى دیكە شاره
، پە ، قوشتە ورگۆسك، باسرمە كران، كە شە داره)مپ  كە (٥)ولێر  هە  ، لە (ویالن ، ئاكرێ، گە2، دۆمیز 1دۆمیز )چوار کەمپ 

 . دروستکراون کە تایبەتن بە پەنابەرە سووریەکان (ت ربە و عە  بازیان)مپ  سلێمانى دوو كە  و لە (بەحرکە
  و رێكخراوه كانى یو ئێن  ڵ ئاژانسە گە هاوكارى لە  بە  رده روه تى پە زاره رانى سوریا، وه نابە یشتنى پە تاى گە ره سە  لە

و  وه  ناوه  كان لە تى خوێندن بۆ مندااڵنى پەنابەرە سوریە رفە نى دهدابینكرد  وامن لە رده كان بە و لۆكاڵییە تى وڵە نێوده
  یی لە رده روه ر پرەنسیپی پە سە لە  وه كاتە خت ده جە  میشە هە  رده روه تى پە زاره شدا، وه مە ڵ ئە گە مپ لە ى كە وه ره ده
ن رێكخراوی  الیە ش لە مە . دوای ئە وه تە و نە  یینزو ئا گە بێ جیاوازى ره بە " مووانە خوێندن بۆ هە"  رێمى كوردستان كە هە

 تى ڵمە هە"بانگەواز بۆ  ٢٠١٣رى  مانگى ئۆكتۆبە  لە (UNHCR)ڵ یونیسكۆ و ڕێکخراوی  گە نگى لە ماهە هە یونسێف بە
  و بچن خۆیان لە بدرێت  تیان پێ رفە ژین ده كان ده مپە ى كە وه ره ده  ى لە و مندااڵنە كو ئە تا کرا " بۆ قوتابخانە  وه ڕانە گە

 ن.  خوێندن بكە  ست بە و ده ن کانی هەرێمی کوردستاندا خۆیان ناونووس بكە قوتابخانە
زمانى   کە خوێندنیان بە  یە هە  كى دیاریكراو قوتابخانە یە و ژماره  رێمى كودستان كوردییە هە  زمانى خوێندن لە  نده رچە هە
  ت بۆ قوتابییە ى پۆلى تایبە وه كردنە  بە  واوى پیشانداوه تە  باشى خۆى بە ئاماده  رده روه ەتى پ زاره اڵم وه بی بێت، بە ره عە

كو بتوانن  كان تاوه بییە ره عە  بخوێنن یان باشتركردنى تواناى قوتابخانە بی ره زمانى عە  كو بە كان تا یەپەنابەرە سورری
جێن  رانى تێیدا نیشتە نابە پە  جیاجیاكان كە  شوێنە  رووپێو لە ش مە لە  جگە ربگرن. قوتابیان وه  ى زیاتر لە ژماره
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ى  قوتابخانە  كە  و شوێنانەی هەروەها لە ە،یی قوتابیان رده روه ێداویستى پەدیاریكردنى پ و مەبەست لەمە  نجامدراوه ئە
 ران دروستكراوه. نابە ت بۆ پە ى تایبە ، قوتابخانە بی نییە ره عە
 

مامۆستای پەنابەری سوری بۆ قوتابیانی سوری بە   رده روه تى پە زاره وه ٢٠١٣-٢٠١٢ساڵى خوێندنى  ش لە مانە ڕاى ئە ره سە
  كو دۆاڵب وه  كانى قوتابخانە ڵ پێداویستییە گە رتوكى خوێندن لە ها دابینكردنى پە روه شێوەی گرێبەست دامەزراندووە، هە

ێ لەوانەیە نەتوانر ٢٠١٧–٢٠١٦اڵم بۆ ساڵى خوێندنى داهاتوو  بە ستۆ، ئە  پێی پێویست گرتۆتە و كورسى بە  حلە و ر
بواری پەروەردە کردووە  کانیەبۆ ئەم مەبەستەش داوامان لە ڕێکخراوە پەیوەندیدار  وه ستى مامۆستایان نوێ بكاتە گرێبە

 سوری دابین بکەن.  کە بە گوێڕەی توانای دارایی ڕێکخراوەکەیان بتوانن هاوکاری دارایی بۆ مامۆستایانی پەنابەری
 

 مانگى تەمموزی ئەمساڵ  ردە لەوەزارەتی پەروە  ركێكى قورس بوو، بۆیە كان ئە مپە رتووك بۆ كە ها چاپكردنى پە روه هە
ك  یە داوای لێکردن رێگا چاره ئەنجامدا و كان ندیداره یوه پە  لەگەڵ رێكخراوه یكى فراوان یە وه كۆبوونە (2016)

رووى یارمەتی دارایی بۆ   ر لە نابە ى پێداویستى قوتابیانى پە وه بكرێت بۆ پڕكردنە ند دابین ها فە روه هە  وه، بدۆزرێتە
رتووكى خوێندن بۆ پەنابەرە سورییەکان. لەم رووەوە چەند  مامۆستایان و پێداویستیەکانی پەروەردەیی و چاپکردنی پە

)ڕێکخراوێکی سەر بە گرووپی پەروەردەیی Education cluster group) مڵێنراو  كى خە یە بودجە بەڵێنیان داوە
 ،مێز ،كو رحلە رتووك، دابینكردنى پێداویستى وه بکەن بۆ پێدانی یارمەتی دارایی مامۆستایانی سوری، چاپكردنى پە ئاماده

 و...هتد.  كورسى
 

ڕابردوودا پێشکەشی زیاتر لە پاڵ ئەو بڕە پارەیەی کە وەکو یارمەتی لەالیەن حکومەتی هەرێمی کوردستان لە چەند ساڵی 
ی پەنابەری سوری کراوە، بە سوپاسەوە چەند رێکخراوێک یارمەتییان بۆ مامۆستا پەنابەرە سوریەکان مامۆستا (١٠٠٠)لە 

مامۆستای  (٧١)مامۆستای قۆناغی بنەڕەتی و ڕێکخراوی یونسکۆ بۆ  (٤٠٠) دابین کرد لەوانە ڕێکخراوی یونسێف بۆ زیاتر لە
 مامۆستا. (٦٤)بۆ نزیکەی ( IRC)دی و ڕێکخراوی قۆناغی دواناوەن

 
رتووك بۆ  بۆ چاپكردنى پە  رێكخراوى یونسێف سەرچاوەیەکی دارایی باشی دابینكردووه ٢٠١٧-٢٠١٦بۆ ساڵی خوێندنی 

كردنى ند بۆ چاپ هێنانى فەست ده بۆ بە یەوڵدا هە  تى بۆ قوتابیانی پەنابەری سوری و ئاوارەی ناوخۆ لە ڕه بنە ٩-١قۆناغى 
رووى   دات لە ت ده زاره تى وه شدا رێكخراوى یونسێف یارمە مە ڵ ئە گە یی. لە رتووكى خوێندن بۆ قۆناغى ئاماده پە

  نجام بدرێت. كان ئە مپە كە  لە  بڕیاره  تى كە ڕه بنە ٩ى پۆلى  وه بردنى تاقیكردنە ڕێوه و بە  نجامدان بۆ ئە  وه داراییە
 

و   دابینكردنى خوێندن  لە  وه بێتە روومان ده رووبە ى و كێشانە ركردنى ئە سە و چاره داچووندوا ستى بە بە مە ر بە هە
رى گشتى  بە ڕێوه تى بە رۆكایە سە  بە  رده روه تى پە زاره وه  كى بااڵ لە یە كان، لیژنە سورییە  كان بۆ مندااڵنى ئاواره پێداویستییە
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ر  هە  كان لە رده روه رى گشتى پە بە ڕێوه تى بە رۆكایە سە  ر ئاستى پارێزگاكان بە سە ك لە یە ها لیژنە روه یی، هە رده روه پالنى پە
  . و سلێمانى دروستكراوه  ولێر و دهۆك سێ پارێزگاى هە

 
ى ر بە ڕێوه بە  كە  نیشان كراوهست تاوى ده نگە كاتى تە لە  رده روه بۆ پە فۆكاڵ پۆینت  رده روه زارتى پە هر ئاستى و سە لە
رى پالندانان فۆكاڵ  بە ڕێوه ر ئاستى پارێزگاكان بە سە یی، لە رده روه پالندانانى پەەڕێوەبەرایەتی گشتی ب  دواداچوون لە بە

شدا، گرووپی پەروەردەیی کە پێكهاتووە لە چەندین ئاژانسی یوئێن و ڕێکخراوی  مە ڵ ئە گە ست. لە بە مان مە پۆینتن بۆ هە
ەها نوێنەرانی وەزارەتی پەروەردە لە ئاستی وەزارەت و بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی نێودەوڵەتی و ناوخۆ، هەرو

بۆ   وه بنە هەردوو هەفتەیەك جارێك بە جیا كۆده  پارێزگاکان، لەسەر ئاستی پارێزگاکان، لەسەر ئاستی هەرێمدا كە
جێ كردنى  جێبە  لە  وه وتنە دووركە  وه كە یە كان بە نە كان و كاركردنى گشت الیە ستە ربە و بە  تاوتوێكردنى پێداویستى

 .دا ك ناوچە یە  ست لە بە ك مە یاخود كاركردن بۆ یە  ى دووباره پرۆژه
 

 :سەبارەت بە پەنابەران بریتین لە ی بەردەم وەزارەتی پەروەردە بۆ جێبەجێکردنی بەرنامەکانیكان ستە ربە و بە كێشە
 

 كانى ناو  قوتابخانە  ر لە نابە قوتابی پە  كى زیاتر لە یە رگرتنى ژماره ان بۆ وهك مى تواناى قوتابخانە کەمی بینا و كە
 .شار

  .نەبوونی بوودجەیەکی تەواو بۆ دابینکردنی بڕە پارەی هاوکاری بۆ مامۆستایانی پەنابەری سوری 
 خولى   ێویستیان بەپێی پێویست. مامۆستایان پ كان بە مپە كە  تى لە تایبە و خوێندن بە رده  روه تى پە جۆرییە

 .قوتابیان  ننە یە باشی بگە  و بە  دروست  كان بە كو بتوانن وانە تاوه  یە هێزكردن هە بە
 ر ئاستى  سە ر چ لە نابە یی قوتابیانى پە رده روه ت بۆ دابینكردنى پێداویستى پە كى تایبە یە بوونى بودجە ى نە كێشە

 .كان ر ئاستى رێكخراوه سە لە ها روه رێمى هە تى هە ت یاخود حكومە زاره وه

 2016 - 2015بۆ ساڵی خوێندنی  ژمارەی قوتابییە ئاوارە و پەنابەرەکان لە هەرێمی کوردستان

 :دهۆکپارێزگای 

  ارفەرمانبەر و خزمەتگوز (٧)مامۆستا و  (١٢)منداڵ لە هەردوو رەگەز و  (١٢٨)باخچەی ساوایان. 

  فەرمانبەر  و خزمەتگوزار. (33) مامۆستا و (199)رەگەز،  قوتابی لە هەردوو  (5700)قۆناغی سەرەتایی 

  فەرمانبەر و خزمەتگوزار. (١١)مامۆستا و  (٣٦)قوتابی لە هەردوو رەگەز،  (1565)قۆناغی ناوەندی 

  فەرمانبەر و خزمەتگوزار. (28)مامۆستا و  (52)قوتابی لە هەردوو رەگەز  و  (1205)قۆناغی ئامادەیی 

 :پارێزگای هەولێر 
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 فەرمانبەر و خزمەتگوزار. (٦٨٩) مامۆستا و(٧٣٨٢)قوتابی لە هەردوو رەگەز،   (٦٤٢٢٤)ۆناغی سەرەتایی ق 

  قوتابی لە هەردوو رەگەز. (24099)قۆناغی ناوەندی 

  فەرمانبەر و خزمەتگوزار. (٤٠٣)مامۆستا و  (3893)قوتابی لە هەردوو رەگەز  و  (15907)قۆناغی ئامادەیی 

  فەرمانبەر و خزمەتگوزار. (٢٦)مامۆستا و (٢٠٧)قوتابی لە هەردوو رەگەز و  (538)خوێندنی پیشەیی 

 :پارێزگای سلێمانی

  قوتابی لە هەردوو رەگەز (٢٨٥٩٤)قۆناغی سەرەتایی 

  قوتابی لە هەردوو رەگەز (٣٨٣٩)قۆناغی ناوەندی 

  قوتابی لە هەردوو رەگەز (7217 )قۆناغی ئامادەیی 

 ئیدارەی گەرمیان

 قوتابی لە هەردوو رەگەز (5991)تایی قۆناغی سەرە 

  قوتابی لە هەردوو رەگەز (7217 )قۆناغی ئامادەیی 

 (پەنابەرانی رۆژئاوا)ژمارەی قوتابیان و مامۆستا و فەرمانبەر و فەرمانبەری خزمەتگوزاری 

 

 

 :پارێزگای دهۆک

  منداڵ (3)باخچەی ساوایان.  

   فەرمانبەر و خزمەتگوزار . (47)مامۆستا و   (230)، قوتابی لە هەردوو رەگەز (١٠٥٣٩)قۆناغی بنەڕەتی 

   فەرمانبەر و خزمەتگوزار . (4)مامۆستا و   (30)قوتابی لە هەردوو رەگەز،  (٦١٩)قۆناغی ئامادەیی 

 :پارێزگای هەولێر

   فەرمانبەر و خزمەتگوزار. (٧)مامۆستا و   (202)منداڵ لە هەردوو رەگەز،  (817)قۆناغی بنەڕەتی 

 فەرمانبەر و خزمەتگوزار. (٤)مامۆستا و   (82)قوتابی لە هەردوو رەگەز،  (926)امادەیی  قۆناغی ئ 
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 :پارێزگای سلێمانی

   فەرمانبەر و خزمەتگوزار. (20)مامۆستا و   (45)قوتابی لە هەردوو رەگەز،  (1526)قۆناغی بنەڕەتی 

   فەرمانبەر و خزمەتگوزار. (2)مامۆستا و   (30)قوتابی لە هەردوو رەگەز،  (496)قۆناغی ئامادەیی 

 ، بەاڵمئەرکی حکومەتی هەرێمی کوردستان بەگشتی و وەزارەتی پەروەردە بەتایبەتی قورستر بوولەم بارودۆخەدا 
بە کردنەوەی قوتابخانە بۆ قوتابیانی ئاوارە بەبێ لەبەرچاو گرتنی جیاوازی نەتەوەیی   نبەڵکو هەستا ،ننەبوودەستەوەستان 

بە کردنەوەی قوتابخانەی  ، ئەویشۆماڵی تواندرا جێگەیان بکرێتەوە لە قوتابخانەکانی هەرێمی کوردستانوەك قوتابیانی خ
دنی مامۆستا بۆ قوتابیانی پەنابەری سوری بە هاوکاری و هەماهەنگی چەند نو دەرەکی و دامەزرا تایبەت بە ئاوارەکانی ناوخۆ

ی و دارایی وەك نەبوونی بودجە و ڕکێشەیەکی سیاسی و کارگێ ڕێکخراو و دەزگای نێودەوڵەتی سەرەڕای هەبوونی چەند
 و نەبوونی مامۆستای پێویست.... هتد. کێشەی کەمی بینای قوتابخانە

 
ەڵ سەبارەت بە رەوشی ئافرەتان لە کەمپەکانی ئاوارەکان بە هەماهەنگی لەگ نى بااڵى كاروبارى خانمان نجومە ئە

  و توندوتیژیانە رووبەرووى ئە (1325)ڕێگاى پرۆتۆكۆلى بڕیارى   لەناوە لەوانە ەنگاوێکی پەیوەندیدارەکان چەند هالیەنە
تى گشتى  رایە بە ڕێوه رێگاى بە  تى ناوخۆ لە زاره وهو  تان ئەنجامدەدرێن ئافره  ر بە بەرام كان بە مپى ئاواره كە  لە  كە  وه بێتە ده
ى  وه ره ده  ى لە وانە بۆ ئە ، بەاڵم زراندووه كیان دامە یە ەكاندا بنك مپە موو كە هە  تان لە ى توندوتیژى دژى ئافره وه نگاربوونە ره بە
ند  تمە رێكى تایبە نتە ند سە ها چە روه دواداچوندان، هە كاركردن و بە  وام لە رده بە  كە  زاندووه ژین مۆبایل تیمیان دامە كان ده مپە كە
 زراون. تدا دامە كان و حكومە شى رێكخراوه هاوبە  مپ بە ندێك كە هە  تان لە كانى ئافره پرسە  بە
 

هەموو کەمپەکان  وەسەرەتا بۆ ئەوەی کە لەسەبارەت بە بچووکی شوێنی نیشتەجێبوونی ئاوارەکانی هۆکارەکەی دەگەڕێتەوە 
و ئەوەی بە شێوەیەکی کاتی بۆ ئاوارە و پەنابەران دروست دەکرێن و دواتر بە چەند قۆناغێک دەکرێنە کەمپی هەمیشەیى 

یەکان بۆیان دابین دەکرێت، بەاڵم ئەم کێشەیەى کە لە ڕاپۆرتی دەستەی سەربەخۆی مافی ێویست بێت لە کەل و پەلە سەرەتایپ
مرۆڤ باسی لەسەر کراوە تایبەتە بەو کەمپانەی کە بە شێوەی کاتی دروستکراون و هێشتا نەکراونەتە کەمپی هەمیشەیی. 

کەمپی هەمیشەیی ئەوە ئەم کێشەیە نامێنێت و هەر خێزانێک بەپێى  ستاندارد شوێنێکی بۆ ئەگەر بێت و ئەم کەمپانە بکرێنە 
پەل و خزمەتگوزارییە سەرەتاییەکانیشیان بۆ جا دەبێت و هەموو کەلوومەتر دو 115دابین دەکرێت کە رووبەرەکەی نزیکەى 

 دابین دەکەن.

م کەمپەکان لە رێگای کردنەوەی بنکەی تەندروستی هەموو لە سەرجە وەزارەتی تەندروستی سەبارەت بە رەوشی تەندروستی،
خزمەتگوزاریەکی پێویست لە خوپارێزی و چارەسەرکردن پیشکەش دەکات، بۆ ئەو حاڵەتانەی کە لە بنکە تەندروستییەکان 

یچ حاڵەتێکی تا ئێستا هو  چارەسەر ناکرێن ئەمبوالنس دابین کراوە بۆ رەوانە کردنی نەخۆش بو نەخۆشخانەکانی ناو شارەکان
هیچ نەخۆشییەک وەک باڵوبونەوە بەمانای پەتا باڵونەبوتەوە، بەاڵم چەند ، هەروەها  نەخۆشی کۆلێرا لەم ساڵدا تۆمار نەکراوە

سکچوونی توند ـ هەو کردنی کۆئەندامی سەر و )نەخۆشییەک هەیە پێشبینی کراوە و تومار کراوە وەک نەخۆشییەکانی 
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بۆ کەمپی ئاوارە و پەنابەران ئەم کارە لە  دابین کردنی خواردن و خواردنەوەەبارەت بە س .(هەستەوەری ـ نەخۆشی پێست
 .تەندروستی نییە وەزارتی ەکانیئەرک چوارچێوەی

  :دەست بەسەرداگرتنی زەوی کشتوکاڵی هاوواڵتیانی کریستیان

ە پارێزگای دهۆکەوە دەست بە ی سەربەخۆی مافی مرۆڤ باس لەوە دەکات کە لەالیەن خەڵکی چەند گوندێکی سەر بەدەست
سەر چەند زەوییەکی برا کریسیتیانەکاندا گیراوە و رێگایان لێگیراوە زەوییە کشتوکاڵییەکانیان بۆخۆیان بەکار بهێنن و ئەمەش 

وەزارەتی  ئەنجومەنی دادوەری ودەزانن،  بە پێشێلکردنی مافی مرۆڤ و گیانی پێکەوەژیانی نێوان پێکهاتەکانی ناوچەکە
 ەنە ڕوو. راستی ئەم کێشەیە دەخ ڵ بە روونیکشتوکا

  لە ئاكرێ، ری ڤە ده  لە مانموسڵ و سیحی مە هاوواڵتی ك یە ژماره نێوان زاری و وی زه یسی كە  بە ت باره سەئەنجومەنی دادوەری 
 بڕیاری هێشتا و  یسە بوو كە و ئە دادبینی رۆژی 31/8 رۆژی  لە و  كراوه تۆمار  یسە كە و ئە ر سە لە داواكاری رسنگ سە دادگای
  زارانە و وی زه و ئە بۆ شف كە ی پرۆسە نجامدانی ئە و پێویست زانیاریی ی وه كۆكردنە دوای دادگا  چونكە ، چووه رنە ده كۆتایی

 نسێیا و موسڵمانن پێنجیان  كە سە كە شت هە نێوان لە ش كە كێشە و  چووه رنە ده كۆتایی بڕیاری هێشتا و كات رده ده بڕیار
 .سیحین مە

بەتایبەت سەرچاوەکانی ئاو بەگشتی و  وەزارەتی کشتوکاڵگوایە  سستیەی  کێشەی زەوی برا مەسیحییەکان و ئەو سەبارەت بە
 وەزارەتی کشتوکاڵ رایگەیاند: دەیکات لە جێبەجێکردنی داخوازییەکانی برا مەسیحییەکان 

جوتیاری بەرهەمهێن دەکات بەبێ رەچاو کردنی جیاوازی  وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو بەردەوام پشتگیری لە -1
 .وەزارەتی کشتوکاڵدایەچینایەتی و ئایینی و نەتەوەییەوە، چونکە بەرهەمهێنان لە ئەولەویاتی کاری 

وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو بە زیادەوە بە ئەرکی  ،ئەنجوومەنی وەزیران ،سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان -2
ون لە وەاڵمدانەوەی داخوازییەکانی برا مەسیحییەکان و هەر کێشەیەک رووبەروویان ببێتەوە سەرجەم کایە خۆیان هەڵسا

سنووری  گوندی باکورمان لە هاوواڵتیانیکردنی، بۆ نموونە ی هەرێم دێنە سەر هێڵ بۆ چارەسەرو جومگەکانی حکومەت
ین لە نزیک خانووی خۆیان درووست بکەن، بەاڵم دهۆک دەیانویست خانوو لەسەر زەوی گوندێکی مەسیحی نش پارێزگای

راستەوخۆ بەڕێز پارێزگاری دهۆک و فەرمانگەکانی سەر بە وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو لە دهۆک ئەم کارەیان 
 وەستاند.

لە سەردەمی رژێمی بەعس واتە  پێش راپەرین و دامەزراندنی حکومەتی هەرێمی کوردستان هەندێک پێشێلکاری بەرامبەر  -3
بە برا مەسیحییەکان کراوە وەک سەرجەم هاوواڵتیانی کوردستان، گێڕانەوەی مافی ئەم هاوواڵتیانە هەندێک جار ئەستەم 

ی لەسەری جێگیر بێت کە خەڵکی نیاز پاک بن، بۆ نموونە کۆمەڵگایەک دەبێت بەتایبەتی کە مافی خەڵکی دیکە بۆ ماوەیەک
لە دهۆک کە زەوی برا مەسیحییەکان بووە درووستکراوە بۆ راگواستنی خەڵکی  (گاڤانا)لەسەر زەوی گوندی  ١٩٧٨لە ساڵی 

وە لە نێوان موسڵمان و لەوانەیە نیازی رژێمی بەعس لەم کارە پاک نەبێت و بە مەبەستی نانەوەی ئاژا)بە شەرەفی چۆمان 
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، بە هەمان شێوە دەیان (مەسیحییەکان بێت بۆیە کۆمەڵگای بۆ موسڵمانان لەسەر زەوی برا مەسیحییەکان درووستکردووە
کۆمەڵگای دیکەی لەسەر زەوی موسڵمانەکان درووستکرد، لە دوای راپەرین و لەبەر ئەوەی حکومەتی هەرێم توانای دارایی 

ایانە بڕووخێنێت و قەرەبووی دانیشتووانەکانی بکاتەوە، بۆیە ئەم کۆمەڵگایانە بوونەتە ئەمری نەبوو ئەم هەموو کۆمەڵگ
 واقع.

سەبارەت بە گلەیی هەندێکی دیکە لە برا مەسیحییەکان و دوای بەدواداچوونی داخوازییەکانیان دەرکەوتووە کە هەندێک  -4
کان، گرنگترین ئامرازی چەسپاندنی دادپەروەریش هەر یاسایە لە داواکارییەکانیان نارەوایە لە چوارچێوەی یاسا کارپێکراوە

چەندین جوتیار مەسیحی ئێستا لە هەرێمی . حییەکان دیاریکراوە پێیان دراوەو ئەو مافەی کە بە یاسا بۆ برا مەسی
بۆ  کوردستان شاهیدی ئەو راستییەن و دوای بەدواداچوونمان دەرکەوت کە ئەوەی گلەیی لەسەر هەیە چەند گوندێکن،

 دەهێنینەوە کە راستی داخوازییەکانیان بەم شێوەیەی خوارەوەیە: (باتێل)لە ناحیەی  (شکەڤدلی)نموونە گوندی 

موسڵمان  (٢)مەسیحی و  (٢١)جوتیار لەم گوندە بەپێی یاسا زەوییان پێدراوە بە گرێبەست کە  (٢٣)تەنیا  ١٩٧٤لە ساڵی  - أ
یان کردووە و زۆربەی برا مەسیحییەکان روویان لە کۆچو خەڵکەکە  ئەو گوندە کاول کراوە 1974بووینە و دوای ساڵی 

 بەغدا کردووە و نەگەڕاونەتەوە.

ی ساڵی (٢)دەرچوو کە بە رێنمایی ژمارە کاول کراون  یبەو گوندانەتایبەت دوای راپەرین رێنمایی  ١٩٩٢لە ساڵی   - ب
ولکردن لە گوند زەویان لەبەر دەستدا بووە بەو زەوی بدرێتە ئەو جوتیارانەی پێش کا :تیایدا هاتووە ناسراوە و 1992

 جوتیارانەی لەم گوندە دەست بەکاربووە و ئەو لیژنە ١٩٩٦و لە ساڵی  مەرجەی ئامادە بێت لەبەردەم لیژنەی لێکۆڵینەوە
لە کاتی دابەشکردنی زەوییەکاندا هەندێک زەوی زیادی  بەاڵم پێدراوە لە مەسیحی و موسڵمان، یانزەوی نئامادە بوو

کردووە لەبەر ئەوەی ژمارەیەک لە مەسیحی و موسڵمانەکان لەبەردەم لیژنە ئامادە نەبوونە، ئەوا زەوییەکان دراوەتە 
ر کاری جوتیارییان کردووە کەس لەو جوتیارانە پێشت (٣٦)ئەوانەی ئامادە بوون لەبەردەم لیژنە، لە ئەنجامدا 

 کانیان زەوییان پێدراوە.رۆڵە

ەر لە بەغدا ماونەتەوە و ئامادە نەبوونە بێنە بەردەم لیژنە بۆ وەرگرتنی مافەکانیان، بۆیە ئەوانەی گلەییان هەیە ه - ت
کە لە عێراق و هەرێمی کوردستان تا ئێستاش کاری  ١٩٧٠ی ساڵی (١١٧)بەپێی یاسای چاکسازی کشتوکاڵی زەوی ژمارە 

ئامادە نەبێت لەبەردەم لیژنە بۆ گەواز رۆژ لە رێکەوتی باڵوکردنەوەی بان (٣٠)ماوەی لە پێدەکرێت، هەر جوتیارێک 
بوو  رۆژ (٣٠) دیاریکراوە کە ماوە و، بەاڵم ئەم برا مەسیحیانە لەبەبێ هۆکارێکی رەوا مافی نامێنێ وەرگرتنی زەوی

دوای رووخانی رژێمی  ٢٠٠٣ساڵ تێپەڕی لەسەر بڕیاری لیژنەی کشتوکاڵ واتە لە ساڵی  (٧)بەڵکو ماوەی  ئامادە نەبوون
، بەاڵم بە هیچ یاسایەک ئەو مافەیان لەو زەویانە دەکەن خۆیان وسێن ئینجا هاتنەوە کوردستان و داوای مافیسەدام ح

 ناکەوێت، هەمان شت لە گوندەکانی دیکەش روویداوە.

سەرباری ئەم راستییە کەچی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان لە روانگەی رێزگرتن لە نەتەوەکانی دیکە بێجگە لە   - ث
کوردێک، بۆیە هەر ک م خاکەدا ژیاون و خاکی خۆیانە وەبەتی برا مەسیحییەکان کە لە دێرزەمانەوە لەکورد بەتای
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لیژنەیەکی بۆ داواکاری ئەم برا مەسیحیانە پێکهێنا و ئێستا لیژنەکە گەیشتۆتە دوایین قۆناغی کارەکانی و پێشنیاریان 
زەوی ئەم برا مەسیحیانە بۆیان بگەڕێتەوە و  (القانوناستثناء من )پێشکەش کردووە کە وەک حاڵەتێکی بەدەر لە یاسا 

سەرۆکی هەرێم پشتگیری لە پێشنیارەکە  رێنماییەکانی وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو لەژێر رۆشنایی
جوتیاری دیکە لە  (١٣)کردووە و داوا لە ئیدارەی پارێزگای دهۆک کراوە کە جێبەجێی بکات، بەاڵم بەپێی ئەم پێشنیارە 

ساڵە  (٢٠)زەوییەکانیان وەرگرتووە و ماوەی  ١٩٩٦ەسیحی و موسڵمانەکان زەرەرمەند دەبن لەبەر ئەوەی لە ساڵی م
مافێک بە یاسا بدرێت و دوای ئەو ماوە زۆرە ئینجا دووبارە لێی دیارە هەر ، و بەکاری دەهێنن لەبەردەستیاندایە

 تا تەقەبول بکرێت.وەربگیرێتەوە پێویستی بە کات و قەناعەت پێهێنان دەبێت 

 :سەروەری یاسا

سەروەری یاسا بنەمایەکی بەهێزە بۆ بوونی متمانە و یەکسانی لە مافەکان و بەشدارێکی بەهێزە لە پاراستنی سیستەمی 
کۆمەاڵیەتی، بەاڵم ئەگەر پێچەوانە بێت و لە واڵتێکدا یاسا سەروەر نەبێت ئەوە متمانە نامێنیت و دەسەاڵت بە ناڕەوا 

دەستەی سەربەخۆ ئاماژە بەوە دەکەن کە لە هەندێک بابەتدا لە هەرێمی کوردستان سەرەوری یاسا نییە و ئەو  بەکاردێت.
یاسایانەی دەردەچن جێبەجێ ناکرێن، بۆ نموونە، هەندێک بەندکراو سەرەڕای دەرچوونی بڕیاری دادگا بۆ ئازادبوونیان ئازاد 

 نێوان لە ك یە ەنە حکومییەکان ئەمە رەتدەکەنەوە و ئاماژە بەوە دەکەن کە لیژنەناکرێن و لە بەندیخانەکاندا دەمێننەوە بەاڵم الی
چن و ئەوەی لە تونایاندا بێت بۆ  رده ده  كە ی یاسایانە و ئە ر سە لە كردن نگی ماهە هە بۆ  یە هە ری دادوه نی نجومە ئە و مان رلە پە

 سەروەربوونی یاسا ئەنجامی دەدەن.

 كردن نگی ماهە هە بۆ  یە هە ری دادوه نی نجومە ئە و مان رلە پە نێوان لە ك یە لیژنەلەوە کردووە کە  ئەنجومەنی دادوەری باسی
 ك ستكارییە ده ر هە یان گۆڕانكاری یان  وه پێداچوونە بۆ  یە هە نگی ماهە هە  بە پێویستیان یان چن رده ده  كە ی یاسایانە و ئە ر سە لە
 نی الیە بەڵکو نین یاساكان كردنی جێ جێبە نی الیە دادگاكان، و ری دادوه نی نجومە ئە . یە هە پسپۆڕێتی  بە پێویستی  كە

 حوكم  كە دادگا واتا بینێتەو، ده پۆلیس هێزی و ناوخۆ تی زاره وه و ت حكومە  لە خۆی  كە  جێكردنە جێبە اڵتی سە ده جێكار، جێبە
 الی لە كردن جێ جێبە كانی میكانیزمە و كات ده جێ جێبە  كە حوكمە  ەك  جێكاره جێبە نی الیە  وه ئە كات، رده ده بڕیار یان

 كردنی جێ جێبە تی چۆنیە  لە  گشتیە داواكاری و كردن جێ جێبە اڵتی سە ده ركی هەروەها ئە،  نییە ری دادوه نی نجومە ئە
 . وه بپرسێتە دادگا كانی بڕیاره

 :کردنی نایاساییکۆچ

دەرەوەی  روویان لە ری و  سیاسییەی کە هەرێمی کوردستان پێیدا تێپەڕ دەبێت هاوواڵتیانلە ئەنجامی ئەو بارودۆخە ئابوو
هەر بۆیە بە سەدان دانیشتووی هەرێم لەو رێگایەدا بوونەتە قوربانی کە تەرمی  ،کردووە بە شێوەیەکی نایاسایی واڵت

الیەنە  یاخودچونکە نەدۆزراوەتەوە  ە،تەرمەکانیشیان بهێنرێتەونەتوانراوە ن انبەشێکیان گەڕێنراوەتەوە و بەشێکی
و ئەو پێشێلکاریانەی ئەو مەرگەسات و ئاستەنگانەی کە رووبەروویان دەبێتەوە  .پەیوەندیدارەکان نەیانتوانیوە بیانهێننەوە

 وەکراوە.بە ئەوروپا یەکێکە لەو بابەتانەی کە بە گرنگییەوە لە راپۆرتەکەدا باسی لێ لە رێگای گەیشتنبەرامبەریان روودەدات 



19 

 

بارودۆخى   ندی بە یوه ی كۆچى الوان بۆ دەرەوەی هەرێم ئەم بابەتە پە دیاردهپێی وایە کە  وەزارەتى کارو کاروبارى کۆمەاڵیەتى
ڕ و بارى  رێم و شە كانى هە بارى بارى ئابوورى و ملمالنێ  سیاسییە ژارى و نالە . بێكارى و هە یە هە  وه رێمى كوردستانە یی هەدارا

م  ستنى كۆنفرانسێکی تایبەت بۆ ئە كارى بۆ بە كین بۆ كۆچ، ئاماده ره ڕى داعش هۆكارى سە ت شە تایبە بە  كە ناوچە  ایی لەنائاس
 . قۆناغى كۆتایى دایە  لە   ستە بە مە

 :رەوشی گرتووخانەکان و بنکەکانی گرتن و گواستنەوەی پۆلیس و ئاسایش

، یەکی زۆر بەر لە دادگایی کردنیانهێشتنەوەی راگیراوان بۆ ماوە و اگیراوانشوێنی ر ،رەوشی راگیراوان لە گرتووخانەکان
افی مرۆڤ  بوونی ئەشکەنجەدان لە بنکەکانی راگرتن و بەندیخانەکان ئەو بابەتانەن کە هەمیشە دەستەی سەربەخۆی م

کاروباری کۆمەاڵیەتی،  لە ئەنجومەنی دادوەری، وەزارەتی کار و الیەنە پەیوەندیدارەکانو  جەختی لەسەر دەکەنەوە
 .رووبەتە تێبینییەکانی خۆیان  دەخەنەسەبارەت بەم بابەڕێوەبەرایەتی گشتی پۆلیسی هەولێر، 

 ڵكو بە نادات نجام ئە  وه لێكۆڵینە پۆلیس ائاماژە بەوە دەکات کە تەنه سەبارەت بە سیستمی لێکۆڵینەوەئەنجومەنی دادوەری 
 ری لێكۆڵە ندین چە  لە  كە كات ده كار ك یە رمانگە فە ك وه پۆلیس كانی بنكە موو هە  لە ری وهداد ی وه ره لێكۆڵە  وه وانە پێچە بە

 پشت  بە  وه لێكۆڵینە ری دادوه كانیش كاتە ی زۆربە و ن ده ده نجام ئە پڕ و چڕ و زانستی ی وه و لێكۆڵینە  پێكهاتووه توانا  بە ری دادوه
 .كات رده ده بڕیار   وه لێكۆڵینە راوی پە  لە ری دادوه ی وه ره ەلێكۆڵ كانی ئیفاده و  وتە   بە ستن بە

  ێس بۆ نموونە جواڵندووەوەزارەتی ناوخۆ چەند کەیسێکی تایبەت تاوانباران،  یی سزای لە سێدارەدانكردنێجەبێجە ب تەبارەس
 یوتەكێرەل ئەم تاوانبارانە (میرەك درەیح انیڤرێب ،لیسماعئین ەسەح ەخونچ ،حمودەر مەعفەرهاد جەف) بە ناوەکانیتاوانبار 

ملك  برێر نڤیها) یناوەب اڵنەسا (10) نەمەت یكێكچتاوانێکی قێزەوەنیان ئەنجامدا کە بریتی بووە لە رفاندنی  24/3/2013
 و ركراەدۆب انیدانەدارێسە ل یسزا یرمانەف یراقێع یسزادان یاسای ێیپەب بۆیەبەشێوەیەکی دڕندانە،  و دواتر کوشتنی (وسفی
 .ەكراو ندەسەپ انیدانەدارێسەل یحكوم (2015) ڵیسای  (121) ەژمار مێرەه یتیەكاۆرەس یرمانەفەب

وەک ئەرکی ، 2015 ڵیساە ل یشۆخەن ۆیهەب یمانێسل /ورانەگ یچاكساز یتیەراەبەوێرەبەسزادراوان ل یمردنەب تەبارەس
 یراوەو پ ەجۆتاسل یسیلۆپ ەیبنكەل ەدراو نجامەئ اسای ێیپەبسەبارەت بەم کەیسە  كانییەاسای ەكارێر وەزارەتی ناوخۆ

 کراوەتەوە. ۆب انەیوەنۆڵیكێل

 2016 یڵساەل ئەم رووداوە هەولێر، /ی سزادراوێک لە بەڕێوەبەرایەتی چاکسازی گەورانكوشتن ۆخ یسەیكبۆ یەکالکردنەوەی 
 ەیبنك مانەهە ل ە واتەكەتاوان یجوگراف ینێشو بەپێی ۆ کراوەتەوەبەى وەنۆڵیكێل یراوەپرێکارە یاساییەکان  ، بەپێی یاساەبوو

 .ەدراو نجامەئکە رووداوی خۆکوشتنەکەی تێدا  سیلۆپ

 ەوە هەیەكانەسزادراوگشت ئەو کەیسانەی پەیوەندییان بە  سزادراوان وێنەل كانەگوازراو یەشۆخەن ەیوەگواستنەب تەبارەس
 كانەداریو ئ زگاكانێپارە ل ەیوەگرتن و گواستن یكانەشەبە ل بەشێوەیەکی گشتی: وراننەگ یچاكساز یتیەراەبەوێرەب ەب رەس
 .نەكەد شانینستدە ەیكیەشۆخەن رۆپسپو کەسانی  ەیەه یندروستەت یكەیەبنك كێشەب رەهەل
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 :بە دەستگیرکراوان ی تایبەترێکارە یاساییەکان و رێو شوێن

اصول محاکمات قانون )یی کردنی سزایی تۆمەتباران و داواکراوان بەپێی یاسای بنەماکانی دادگا دوای دەستگیرکردنی
ە لە سەلماندنی کەسایەتی ین بریتیکاو رێکارە مامەڵەیان لەگەڵدا دەکرێ ی هەموارکراو(١٩٧١)ی ڵسا (٢٣)ژمارە  (ئیەزاالج

ە تۆمەتبارەکە وەک دوای گەیشتن بە راستی داوایەک ،ینەوەیەکی بنەرەتیڵپێکردنی لێکۆتداواکراو و گومان لێکراو و دەس
بۆ  لەسەر دادگا پێویستە پارێزەریئەوا نەیتوانی پارێزەر ئامادە بکات پارێزەرێک ئامادە بکات و ئەگەر فێکی خۆی بۆی هەیە ما

کەیسەکە رەوانەی دادگای تایبەتمەند ، دواتر ی پۆلیسکە ناوبراو گیراوە لە بنکە ئاگاداری کەسوکاری دەکرێتدابین بکات و  
 یاسا.پێی ی بەەوەدەکرێت بۆ یەکالیی کردن

 الجمهورية وحكومة العراقية حكومة الجمهورية بين عليوم والمحكوم المتومين تسليم تصديق اتفاقية)یاسای سەبارەت بە 
 ەکانی گەوران سەر بە وەزارەتی کارویتایبەتمەندی ئەو رێکارانە لەالیەن بەرێوەبەرایەتی چاکسازی پێیبە (االسالمية االيرانية

 . ەنجام دەدرێتئیەتی اڵکاروباری کۆمە

ێتەوە بۆ ئەوەی کە لە بنکەکان پۆلیس و نووسینگەکانی ڕدەگە دادگایی کردنی تۆمەتباران هۆکارەکەی دواکەوتنی رێو شوێنەکان
لە م اڵبە ،یاسا بۆی دیاری کردووەپێی بەکە ەرەکانی پۆلیس ئەنجام دەدرێت ڵلەالیەن لێکۆ ەکانیاسایی ەرێکار نەهێشتنی تاوان

ەکەوێتە ئەستۆی ئەوانەوە دبەرپرسیاریەتی  لە هەمانکاتدا چارەنووسیان دیار دەکرێتینەوە ڵی لێکۆاندادوەر الیەن بەرێزان
 ینەوە لە ماوەی یاسایی دیاری کراو. ڵسەبارەت بە تەواوکردنی پەراوی لێکۆ

ندانی پۆلیس راگیراوان  ر و كارمە فسە نادرێت ئە  كان رێگە ك بەپێی یاساو رێنماییە یە هیچ شێوه دان بە  نجە شكە ئە  ت بە باره سە
مافی   هاتووه  ستووری عێراقی فیدراڵ كە پێی ده زۆر و بە بە دانپێدانانرگرتنی  وه  و  وه كاتی لێكۆڵینە بدەن لە  نجە شكە ئە

  یە ریك بۆی هەتبا ر تۆمە هە (التقاضی حق مضمون مكفول للجمیع)  هاتووه (م سێیە /19)ی  مادده بە  كە (حق التقاضی)دادگایی
پێی   بە  تی داد و مافی مرۆڤ بۆ نموونە زاره تی ناوخۆ داواكاری گشتی وه زاره وه  كان لە نداره یوه پە  نە الیە   سكااڵ تۆمار بكات لە

پێك   وه نی لێكۆڵینە نجوومە ئە  داوای كردووه (8/7/2014  لە 1368)  ی یاسایی ژماره رمانگە فە –تی ناوخۆ  زاره نوسراوی وه
هەر   وه وانە پێچە  دانی راگیراوان بە نجە شكە ئە  ستن بە ڵنە كرێت هە ندان ده ران و كارمە فسە وامی رێنمایی ئە رده بە بە  بهێنرێت و

 درێت. یەکێک لە ئەفسەر و کارمەندانی پۆلیس ئەشکەنجەدا ئەنجام بدات سزاده

پێی  بە  ساڵ حوكم دراوه (6)ی  ماوه  و تێیدا  وه كالبۆتە كانی یە كێشە  ك لە یە    ره سە ی لە سێ كێشە   (ع–ع )تاوانبار   ت بە باره سە
  وه شی گرتن و گواستنە تی بە رایە بە رێوه بە لە  وران كراوه تی چاكسازی گە رایە بە رێوه ی بە وانە یاسای سزادان. ره لە (322)ی  مادده

  یە ندروستی هە كی تە یە ی پارێزگای دهۆك بنكە وه شی پۆلیسی گرتن و گواستنە ەب  ندروستی لە ی تە بنكە  ت بە باره سە.  ماوه نە
 رگا. ی زه ناوچە  وێتە كە كترن ده ی بیناكانیان نزیك یە وه رئە بە ركی پێ سپێدراون بۆ راگیراوان لە مان ئە وران هە ناو چاكسازی گە لە

شی گرتن و  تی بە رایە بە رێوه كانی ناو بە كانی پزیشكی بنكە ر راپۆرتە ەس ندروستی بۆ راگیراوان لە لەالیەکی دیکەوە پشكنینی تە
 كان پشکنینەکان ئەنجام دەدرێت. كانی پزیشكە ر راسپارده سە كان و لە وه گواستنە
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  ان لەزراو دامە %(5)نزیکەی  (2012)كان تاكو ساڵی زاو ناحیە پۆلیسی قە  زی مێ لە گە ندی ره بوونی كارمە نە  ت بە باره سە
ی  كارنامە لە  كرێ وبر  سە چاره  ودجەوە بۆ ئەوەی ئەم کێشەی ب كێشە گرێدراوە بە  م كێشە زانرێ ئە كو ده زی مێ بوون وه گە ڕه
 . یە م كێشە ر كردنی ئە سە بۆ چاره  یە كان دا هە تییە رایە بە رێوه بە

 ساڵی (17) ژمارە (یلاالمن الداخ یلقو یةمات الجزائقانون اصول المحاك) بەپێی ەوەنۆڵیكێل ینەنجوومەئ یكۆرەسدانانی 
ئەوەی پلەی بەرزترە  پێکدێت و رەفسەئ  ێسە ل ەوەنۆڵیكێل ینەنجوومەئ ،ۆدایەناوخ یریزەو یتەاڵسەد لە (6) ەیمادد (2008)
 یدادگاە بوو ل ینەدەم ەیكەشێك ەكەسیلۆپ اخودی ەكەرەفسەهاتوو ئ رەگەو ئ ندامەئ نەبەد دیکەش ەیكەدووان كۆرەس ەتێبەد
و  تێنرێهەد كێپ ۆب ەیوەنۆڵیكێل ینەنجوومەئدواتر و  دادگاەل ەیسزاك یبوون واوەت یدوا ەوەتێبەد ییكالیە ەوەنۆڵیكێل

 .  تێكرەد ۆناوخ یشیئاسا یكانەزێه یدادگا ەیوانەر ەیكەراوەتاكو پ ەیەه یرەدادو یتەاڵسەد نەنجوومەئ یكۆرەس

بۆ  ئەم گرفتە تی چاكسازی و ژنان و مێردمندااڵن رایە بە ڕێوه ى بە گونجاندنی بینایە نە یەتیوەزارەتی کار و کاروباری کۆمەاڵ
 :  وانە لە  وه ڕێتە گە ندین هۆكار ده چە

ی ى السارى یاسایمنداڵ  ك لە یە دانى ڕێژه داڵدهنیا بۆ  ڵكو تە بە ،كراون ى چاكسازى دروست نە بۆ پڕۆژه لە بنەڕەتدا  و بینایانە أ ــ ئە
، ئێستا  و ژنانە ت بە تایبە ى خانە بوونی باڵە ر نە بە اڵم لە حوكم دراون، بە  كە  نییە  وه و ژنانە كی بە ندییە یوه هیچ پەو   درووستكراوه

 .  وه تە یان بۆ كراوه مندااڵن جێگەچاکسازی ى  كە نێو بینا كۆنە لە

كو خۆیانن  كان وه ، هۆڵە هاتووه ردا نە سە كیان بە هیچ گۆڕانكارییەندروستى  ى تە و بنكە  رشە وتن و وه ب ــ هۆڵ و شوێنى خە
ی  بوونی ڕێژهزۆر بەاڵم بە هۆی،  وه كرێتە ن ده و ئیمكانیات نۆژه بوونى پاره ى پێویست و هە گوێره  بە  سااڵنە  بێت كە نە  وه نیا ئە تە

 ش ناكات.  كان بە هۆڵە  و پەنابەر ئاوارههاتنی زۆری ى دانیشتوان و  ژماره

شوێنى   وى لە ش زه ستە بە م مە دروست بكرێ بۆ ئە شوێنی نوێ (ولێرو سلێمانی و دهۆك هە)رسێ پارێزگا  هە  لە  وڵدراوه هە
ى بۆ  وییانە و زه كانى ژنان و مێردمندااڵن، و ئە بۆ چاكسازییە  ى تازه خانە بۆ دروستكردنى بینا و باڵە  رخان كراوه گونجاو تە
ر بۆ  ڵێنده بۆ كۆمپانیاى بە  كراوه  واڵە و حە  كۆتایی پێهاتووه یانسازی خشە دیزاین و نە  رخانكراوه وانان تە وجە انى نەك چاكسازییە

 .ستێنراوه كاركردن تیاندا وه  وه یرانى داراییە هۆى قە اڵم بە كانیان، بە ستپێكردنی كاره ده

هۆى  اڵم بە ، بە واو بووه چاكسازى ژنان تە  كانی بینایە كاره %(23)ی  ولێر نزیكە هە  ئێستا لە بۆ جێبەجێکردنی ئەم کارەش 
رخان  ى بۆ چاكسازى ژنان تە وییانە و زه دهۆك و سلێمانى ئە  لە بە هەمان شێوە.  ستاوه وه  كە پڕۆژه  یرانی دارایی كاركردن لە قە

یرانی دارایی  اڵم قە كاربوون، بە  ست بە ر بۆ ده ڵێنده مپانیای بەبۆ كۆ  كراوه  واڵە حە  سازى كۆتایی پێهاتووه خشە دیزاین و نە  كراوه
 .  یە بۆ تەواو نەکردنی ئەو پرۆژه  هۆكارێكە

  خوێندن بە  وامن لە رده ن و بە كە واو ده ساڵى تە (18)نى  مە تی تە اڵیە تى چاودێرى كۆمە رایە بە ڕێوه بە  ى لە وانانە وجە و نە ئە
خوێنێت  ر نە گە ، بەاڵم ئە وه مێننە كان ده خانە  ساڵى لە (18)خوێندن تا  تەمەنی   وام بن لە رده ر بە ەگ و ئە  می خانە سیستە
،  كانی خانە رجە مە  لە  كێكە كان، چونکە بەردەوام بوون لە خوێندن یە خانە  لە  وانە وجە و نە ی ئە وه مانە  م ڕێگا نادات بە سیستە
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وام  رده رجی بە مە بە  وه نە كە شى ناوخۆى قوتابیان جێگایان بۆ ده بە  وا لە یمانگاكان ئە زانكۆ و پەقۆناغى   چنە ی دە وه دوای ئە
تا شوێن و جێگایان بۆ دابین بكرێ یان كاریان بۆ  ندێک جار یارمەتی دەدرێن بۆ مانەوەیان  خوێندن، سەرەڕای ئەمە هە  بوون لە

 .   وه دۆزرێتە ده

ئەندامانی داواکاری گشتی لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی ئاماژەیان بەوە کردووە کە  ایشی هەولێربەڕێوەبەرایەتی گشتی ئاس
ن ئۆفیسیان لە بارەگای (بە وەزارەتی داد)کە سەر (لێکۆڵەری دادی ـ المحقق العدلی )بەاڵم  ،ئاسایشی هەولێر ئۆفیسیان نییە

ئەنجام دەدەن، بەاڵم ئەگەر ئەندامانی داواکاری گشتی کاریان و کارەکانیان تێدا  بەڕێوەبەرایەتی گشتی ئاسایشی هەولێر هەیە
 .هەبێت ئوفیسی ئەوان بەکاردێنن

ئەشکەنجەدانی بەندکراو بە فەرمانی رەسمی و بە هەموو شێوەیەک قەدەغە کراوە و بە هیچ شێوەیەک حاڵەتی ئەشکەنجەدان 
ناوەند و ڕێکخراوێک تومار کرابێت ئەوا داواکارین بە ووردی لە بەڕێوەبەرایەتییەکەمان تۆمار نەکراوە، ئەگەر حاڵەتێک الی هەر 

 بۆمان بنێرن تاوەکو بەپێی یاساو ڕێنماییەکانمان ئیجرائاتی پێویست وەگرین.

بەرامبەر بە پێدانی کۆمەک و یارمەتییەک، تا  سەبارەت بە تۆمەتی دەستدرێژی کردنە سەر پەنابەر و ئاوارەکان لە کەمپەکان
ئەو حاڵەتانەمان  هەر الیەنێک تۆمار کرابێت، داواکارین ک الی ئێمە تۆمار نەکراوە و ئەگەر هەر حاڵەتێکیشئێستا هیچ سکااڵیە

بۆ بنێرن بۆ ئەوەی ئێمەش وەک بەڕێوەبەرایەتی گشتی ئاسایشی هەولێر ئیجرائات و رێوشوێنی پێویست بەرامبەر بەو کەسانە 
 بگرینە بەر کە سەرپێچییان کردووە.

و گرتوخانەی چاکسازی دو"شی تەندروستی لە گرتوخانە چاکسازییەکانی دهۆک وەزارەتی تەندروستی دەڵێت سەبارەت بە رەو
و دەرمان هەیە  و بۆ هەر  کاتژمێر هەیە، هەروەها تاقیگە (٢٤)هەیە هەر یەکێکیان بنکەی تەندروستی وتیمی پزیشکی 

ەتای هاتنی بۆ گرتوخانەکانی گرتن و گواستنەوە، پشکنینی هەر بەندکراوێک لە سەر بەندکراوێک فۆرمی تایبەتی درووستکراوە.
شییە ۆدەکرێت و فایلی تەندروستی تایبەت بە خۆی دەبێت، هەروەها  پشکنینەکانی بۆ نەخ ۆتایبەتی پەیوەنداری پێویستی ب

و  (شەکرە و فشاری خوێن)و نەخۆشیە درێژخایەنەکانی وەک  (و سیل و ئایدز هەوکردنی جگەر)گوازراوەکان وەک 
 .دیکەنەخوشیەکانی 

 :و مندااڵن رەوشی ژنان

بە هۆی زیادبوونی ژمارەی دانیشتوان و هاتنی ژمارەیەکی زۆری ئاوارە و پەنابەر بۆ هەرێمی کوردستان و ئەو قەیرانە 
دژ بە  ئابوورییەی رووی لە هەرێمی کوردستان کردووە، کێشە و گرفتی کۆمەاڵیەتیش روو لە زیادبوونن وەک توندوتیژی خێزانی

الیەنە پەیوەندیدارەکان لە و چەندین گرفتی دیکەی کۆمەاڵیەتی. لەشفرۆشی  و مندااڵن، سواڵکردنی ئافرەتان ،مندااڵن ،ئافرەت
حکومەتی هەرێم بەمشێوەیە تێبینییەکانی خۆیان سەبارەت بەو  خااڵنەی کە دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤ وەک 

 دەخەنەڕوو  ا باسی کردووەپێشێلکاری لەم بارەیەوە لە راپۆرتەکەید
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  وامە لە رده ی توندوتیژی بە وه نگاربوونە ره تی گشتی بە رایە بە رێوه بەسەرچاوەکانی وەزارەتی ناوخۆ ئاماژە بەوە دەکەن کە 
ی مینار و وۆرك شۆپ، ناساندنینجامدانی خول و س ی وشیاری، ئە وه باڵوكردنە  بە  ی توندوتیژی ی رێژه وه مكردنە وڵی كە هە

تی گشتی  رایە بە ڕێوه ها بە روه پێویستن، هە  ی كە و شوێنانە ی زیاتر  لە و هۆبە  ی نوسینگە وه ژنان، كردنە  ت بە یاساكانی تایبە
ۆ كان ب تییە وڵە نێوده  ڵ رێكخراوه گە لە  ندیدایە یوه پە  وام لە رده تی ناوخۆ بە زاره پاڵپشتی وه  ی توندوتیژی بە وه نگاربوونە ره بە

ی وشیاری و  وه كان و دروستكردنی تیم موبایل بۆ باڵوكردنە كان ودابینكردنی پێداویستیە م و كوریە وكە  ركردنی كێشە سە چاره
 . تییەکەی لێ نییە رایە بە رێوه ی بە و هۆبە  نوسینگە  ی كە و شوێنانە كان لە یسە دواداچوونی كە بە

دژ بە ژنان دەخەنە كان بۆ دروست بوونى توندوتیژى  ره پاڵنەئەو هۆکارانەی کە لەالیەکی دیکەشەوە ئەنجومەنی بااڵی خانمان 
 : روو کە بەم شێوەیەی خوارەوەیە

ر کە  نابە و پە  ى دانیشتوان و گۆڕانكارى تۆپۆگرافیاى كوردستان بەهۆی هاتنى ژمارەیەکی زۆر ئاواره زۆربوونى ڕێژه •
ها كار  روه ەو زمان و ...هتد، ه ( و شیعە  سوننە)و دین مەزهەب   ڵگە ریتى كۆمە ەر كەلتوور و دابون سە ریان کردووەتە  كاریگە

 كات. زیادبوون ده  ى كار و بێكارى روو لەڕر بازا سە  كاتە ده

  كان، کە بوونەتە هۆی زیادبوونى كێشە تییە اڵیە كۆمە  تى مۆبایل و تۆڕه تایبە بە اتەكنۆلۆجیی كارهێنان خراپ بە •
 یەکان لەوانەش زیادبوونی رێژەی جیابوونەوە. کۆمەاڵیەتی

 واڵتدا  ژارى لە ى هە خراپ بوونی بارى ئابوورى و دارایى و زۆر بوونى ڕێژه •

 دەرەکیى تیرۆر و ملمالنێى نێو خۆیى و  وه روو بوونە ڕی روبە نگ و شە جە •

 : وه ى جیابوونە ر كردنى ڕێژه سە كانى چاره نگاوه هۆکارەکانی جیابوونەوە وهە

 لەوانە: دەگەڕێتەوەلە نێو هاوسەراندا بۆ زۆر هۆکار اڵق  ى تە زیاد بوونى دیارده

  توانێت بیر لە كات نە ده  و  كچە ش وا لە مە نى یاسایى كچ بە شوو دەدرێت،  ئە مە خوار تە  لە  شودانى منداڵ واتە  بە زوو   •
بردنى خێزان  ڕێوه رگیرى و بە ر پێكهێنانى ژیانى هاوسە سە لە  تۆى نییەو كى ئە ، چونکە هیچ رۆشنبیرییە وه ى خۆى بكاتە ئاینده

 . وه هۆى جیابوونە  بێتە و ده  وه کەێتە ى لێده وره ى گە ئەمەش كێشە

 كان خراپە. و بارى دارایى خێزانە زیادبوونە  كانى ژیان ڕوو لە پێداویستیە •

 هۆى لێكترازانى خێزان.  بێتە ش ده مە ئە  زیادبوونە،  رى ڕووى لە ناپاكى هاوسە •

ى  وه ره دادگاكانى ده  اڵم لە ، بە كراوه  غە ده رێمى كوردستان قە هە  پێى یاسا لە كاتێكدا بە  لە  زیادبووندایە  ژنى لە دیاردەی فره •
 درێت. نجام ده رێم ئە هە

 :كان ره ڵتە شەرەوشی 
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  كە  یە كانى سلێمانى بیناى خۆیان هە ره ڵتە شە  كرێت، بۆنموونە باس ده  كە  و شێوەیە خراپ نییە كان بە ره ڵتە باڵەخانەی شە
م  ر ئە بە اڵم لە بە  دهۆك شەڵتەر بینایەی بۆ كراوه،  . لە كێكى دیکەیان هى رێكخراوه بات یە ى ده ڕێوه ت بە كێكیان حكومە یە

 .  ستاوه یرانى دارایى راوه ى ئێستاى كوردستان و قە بارودۆخە

كان و  ره ڵتە خودى شە  نی بااڵی خانمان داوایان لە نجومە ئە  كە  كاتێكدایە  لە  مە ى بیناى نییە، بێگومان ئە ر كێشەلە هەولێ
نها داواى  یاندا تە كە پرۆژه  وان لە بۆمان بنێرن، ئە  یە ك چى پێداویستیان هە یە پرۆژه  تى كرد بە اڵیە تى کار وكاروبارى كۆمە زاره وه

 یان كردووه. تگوزارى رۆژانە مەپاراستن و خز

ن  توانرێت بە زۆر الیە ده  كە  نى ئاسایش سەبارەت بە خۆپاراستن هاتووه نجومە ى ئە1325كانى بڕیارى  نده بە  كێك لە یە  لە
خانمان و  نى نجومە رشتى ئە رپە سە و بە (ناوخۆ، كار)كانى  تە زاره نێوان وه  جێ بكرێت، بۆ ئەم مەبەستەش پرۆتۆكۆلێك لە جێبە

تى  پشكێكى زۆر باشى بۆ خزمە  كە  جێكردندایە بوارى جێبە  واژۆ كراو ئێستا لە (UNWOMAN)هاوكارى رێكخراوى   بە
 . كانە ره ڵتە شە

ن ى باس كرد مایە  كە  رچاو نییە نرێن، بە شێوەیەکی بە كان داده ره ڵتە شە  و لە  یە روونیان هە خۆشى ده ى نە تانە رێژەی ئەو ئافره
  برێتە وا یا ده ئە  خۆشیە م نە ت بە یان ناوەندێکی تایبە  خۆشخانە تێك بێت، ئەویش لەبەر نەبوونی نە ند حاڵە چە  یە وانە بێت، لە

 ى ژنان.  ندیخانە ر یان بە ڵتە شە

روونى  رى ده سە كى چاره ەی خۆشخانە نە  یە ندروستى بۆى هە تى تە زاره ى توندوتیژى خێزانى وه وه نگاربوونە ره پێى یاساى بە بە
تى،  اڵیە ، كاروبارى كۆمە رده روه ناوخۆ ،پە)كانى  تە زاره رى وه نوێنە  ك پێكبێت لە یە لیژنە  زرێنێت. لەم بارەیەوە پێویستە دابمە

را، ماوەی دوو ندروستى پێكهێن زیرى تە رۆكایەتى وه سە ، بۆ ئەم مەبەستەش لیژنەکە بە(نى خانمان نجومە خوێندنى بااڵ، داد، ئە
 . یرانى دارایى جێبەجێ نەکراوە هۆى قە اڵم بە واو بووە، بە تە  كە و پرۆژه  كە كارە سەرەکییەکانی لیژنە  ساڵە

جۆر و  كان و فڕێودراوه  ڵ زۆربوونی منداڵە گە كردن لە  ڵە تی مامە چۆنیەسەبارەت بە وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەاڵیەتی 
پۆلیس و   بە  ستە یوه پە  تە م بابە ئەپێیوایە کە  ن ده نجام ده ئە  م كاره ئەو کەسانەدا دەسەپێنرێت کە ی بە سەر ئەسزا شێوەی
ى  خانە  لە  كە ر بۆ منداڵە خێوكە بوونی بە تى نە حاڵە  اڵم لە كرێ، بە ر ده سە ی یاسای سزادانى عێراقی كارى لە گوێره  بە  دادگاوه

سمى  ڕه  ر تا دادگا بە ر بڕیارى دادوه سە ش لە مە كرێ ئە ده  رده روه گیرێ و پە رده وانان وه وجە نەرشتی كردنى مندااڵن و  رپە سە
  لە كرێن. ده (ننى بە تە)ن  كە دادگا خۆیان ناونووس ده  لە  ن كە و منداڵە خێوكردنى ئە  ى بە ى خۆیان ئاماده و خێزانانە  ن بە یده ده

 ننی كراون. بە منداڵ تە 4تا ئێستا  2016ساڵی   منداڵ و لە 3نیا  تە 2015ساڵی 

  خوێندن بە  وامن لە رده ن و بە كە واو ده ساڵى تە (18)نى  مە تی تە اڵیە تى چاودێرى كۆمە رایە بە ڕێوه بە  لە ى وانانە وجە و نە ئە
خوێنێت  ر نە گە ، بەاڵم ئە وه مێننە ده كان خانە  ساڵى لە (18)تا  تەمەنی  خوێندن  وام بن لە رده ر بە گە ئە و  می خانە سیستە
،  كانی خانە رجە مە  لە  كێكە كان، چونکە بەردەوام بوون لە خوێندن یە خانە  لە  وانە وجە و نە ی ئە وه مانە  م ڕێگا نادات بە سیستە

وام  رده رجی بە مە بە  وه نە كە ۆ دهشى ناوخۆى قوتابیان جێگایان ب بە  وا لە یمانگاكان ئە قۆناغى زانكۆ و پە  چنە ی دە وه دوای ئە
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تا شوێن و جێگایان بۆ دابین بكرێ یان كاریان بۆ  ندێک جار یارمەتی دەدرێن بۆ مانەوەیان  خوێندن، سەرەڕای ئەمە هە  بوون لە
 .   وه دۆزرێتە ده

  رنامە تی كار هیچ بە زاره تا ئێستا وهە ی دیاردهئەم ى  وه ڕوو بوونە بۆ ڕوو بەدەربارەی دیاردەی سواڵ کردن بە مندااڵن و چۆنیەتی 
یە. بۆ ئەم  هە  وه ەدیکكانى  تە زاره وه  ندى بە یوه شێكى پە بە و  م كاره ت بۆ ئە ى تایبە بوونی بودجە ر نە بە لە   و میكانیزمێكی نییە

 و کەسانەی کە کاری نا شایستەئە.  وتووه كە ست نە اڵم داتامان ده ، بە كردووه (AIO)مەبەستە پەیوەندیمان بە ڕێكخراوى 
یاسای سزادانی    مندااڵن ئەنجام دەدەن یان دەستدرێژی سێکسی دەکەنە سەر مندااڵن و ئازاریان دەدەن ئەوا بەپێی ەەرامبەر بب

 .دەدرێن عێراقی سزا

ێزانى ى خ ، بیرۆكەنىریتا ى بە(STEP)هاوكارى ڕێكخراوى   بە  ر كراوه سە كارى لە  وه می خێزانى جێگره سەبارەت بە سیستە
ئۆفیسیان   كەناوبراو  ڵ ڕێكخراوى گە نگى لە ماهە هە بە  ر كراوه سە كارى لە (2010)ساڵى  لە  بووه هە  (2009)ساڵى   لە  وه جێگره

كانى پارێزگاكان  شتییەگ  تییە رایە بە ڕێوه رى بە ت و نوێنە زاره ر ئاستى وه سە لە  كی بااڵ پێكهێنراوه یە ، لیژنە پارێزگاى سلێمانییە  لە
 (2012)ساڵى   لە  كردووه  وه مى خێزانى جێگره ر داڕشتنى سیستە سە كارى لە (STEP)ڵ ڕێكخراوى  گە نگى لە ماهە هە  بە
یاداشتی ، هەروەها ند كردنین سە ڕوانی پە ران چاوهزی نى وه نجومە تى ئە رۆكایە بۆ سە  وه تە رزكراوه بە  كە مە شنووسی سیستە ڕه

، پوختەی ئەو کارەی تا ریتانى ئیمزاكراوه ى بە (STEP)تی و ڕێكخراوی  اڵیە تى كاروبارى كۆمە زاره نێوان وه  یشتن لە ێك تێگەل
 ئێستا ئەنجامدراوە بریتییە لە:

 2016 / 2ۆرك شۆپ تا كۆتایی مانگى و ند خول و چە  شداربوون لە تى دیاریكران بۆ بە اڵیە ری كۆمە پێنج توێژه 2015ساڵى  -
دوای  (2016 / 5و  4)ى ەکانمانگ  وه. لە ى خێزانى جێگره بوارى پرۆژه  یداكردن لە زایی پە یاندن و شاره ستى پێگە بە مە  بە

  ، لە وه خولێكى هۆشیارییان بۆ كرایە ( 2016 / 5 )ڕاستی مانگی  ناوه  وه، لە كە ناو پڕۆژه  خێزان بڕیاریاندا بێنە (5)ئەوەی 
شیاندنیان   كان و نگاندنى خێزانە ڵسە ستی هە بە مە  بە (كان خێزانە)كان  ردانی داواكاره سە  ستكرا بە ده (2016 /7و  6)مانگی 
ى تاوانكارى، زانیاری  ندروستى، پاكانە ى تە تى، پاكانە المە سە)  بوون لەتییكانیان بری ردانییە ڕۆكی فۆرمى سە ناوه   ،كە پڕۆژه
ندروستى  ئاسایشی سلێمانى،  تە)كانی  تییە رایە بە ڕێوه ندى بە زامە رگرتنى ڕه ئێستادا دواى وه  لە (قینە، زانیارى فۆرمى ڕاستە

  مانە ئە  نجام بدرێ، كە یان بۆ ئەنتا پشكنی هە  رمانگانە و فە نێرین بۆ ئە كان ده خێزانە (شفى مراكز و تاوان، كە ڵگە سلێمانى، بە
ندامانى  درێت، ئە ده  وه باره ندكارى دوا بڕیار لە سە م بۆردى پە رده گاندن دواتر بۆ بەن ڵسە ى هە پرۆسە  مووى بریتین لە هە

 ناسێنراون.  كە بۆرده

نجام  كان ئە دیەئێزی  ئاواره  ناوه  ى لە وه ك ئە تى كتوپڕ وه اڵم بۆ حاڵە بە  كراوه،  وه ر خێزانى جێگره سە پارێزگاى دهۆك كار لە  لە -
رشت  رپە ك منداڵ بێ سە یە بونیان ژماره  ى داعش و ئاواره نجامى شااڵوی دڕندانە ئە  ى لە و مندااڵنە ئە كردنىبۆ جێگیر  دراوه

ناو خزمان   ر لە رمانى دادوه فە  منداڵ بە (217)كار كرا بۆ   مانە لە  منداڵە (618)یان  ژماره  كانیان كە خێزانە  دابڕان لە  وه مانە
 .نسوكارى خۆیان جێگر كراو و كە

 :کەمئەندامانرەوشی 
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گەڵ کەمئەندامان ەۆرتەدا دەستەی سەربەخۆ ئاماژەی بەوە کردووە کە وەک پێویست و بەشێوەی گونجاو مامەڵە للەم راپ
حکومییەکان ئاماژە بەوە دەکەن کە بە یارمەتی ژمارەیەک لە رێکخراوەکانی کەمئەندامان  ناکرێت، بەاڵم الیەنە پەیوەندیدارە

 کەمئەندامان کراوە و بەگوێرەی رێژەی کەمئەندامیان موچەیان بۆ بڕدراوەتەوە.هاوکاری تەواوی 

  بەدەڵێت  ت ن پێداویستى تایبە امان و خاوهند مئە ى پاراستنى ماف و ئیمتیازاتى كە باره  لەوەزارەتی کار و کاروباری کۆمەاڵیەتی 
زیشكى بۆ پشكنینى پ  بە  وه ستی پێداچوونە بە مە  بە  اڵ پێكهاتووهكی با یە ندروستی لیژنە تی تە زاره و وه تی كار زاره هاوكارى وه

ندامان دیارى  م ئە كانی پێشتر بۆ كە پشكنینە  لە  كە  یە هە  یە و ڕێژه گومان لە  وەی رئە بە ندامى، لە ئەم ى كە دیاریكردنى ڕێژه
ی  ڕێژه (زار دینار هە 150)بڕى   بە  انیان بۆ بگەڕێتەوەك ڕۆژ دانراوە کە مووچە (90)  م پشكنینە واو بوونى ئە كرابووه، پاش تە

 .  كی بۆ دیاری كراوه یە ك ڕێژه ندامییە م ئە كە  ر جۆره كات بۆ هە ست پێده ده  و % 65  ندامیش لە م ئە كە

  بە  ستە یوه و پە ن ئە زهوا رتە ڕێكخراون و پە (٢٧)یان  كان ژماره تە ن پێداویستی تایبە ندامان و خاوه مئە كانى كە ڕێكخراوهـــ 
تی  زاره ندامانە. وه مئە كە  رى توێژێ یان جۆرى لە ى نوێنە ر ڕێكخراو و ڕێكخراوانە، هە دید و بۆچوونی ئەو  رنامە بە، ڵوێست هە

  م ڕێكخراوانە ڵ گشت ئەگە نگی لە ماهە ى توانا هاوكارى و هە گوێره اڵم بە ، بە نییە  وه تە م بابە ندی بە یوه تی پە اڵیە كاروبارى كۆمە
 دەکات.کار 

ی  و مندااڵنە ی ئە حكومین ژماره  كە  یە ری ئۆتیزم هە نتە سێ سە (ولێر و سلێمانى و دهۆك هە)كانی  شاره  رى ئۆتیزم لە نتە سە
، منداڵ(18)لێمانی ، سمنداڵ (19)ولێر  هە )بریتین لە:  2016 / 3پێی ئامارى مانگى  بە  كردووه  رانە نتە م سە ندیان بە یوه پە

 .(ەمنداڵ  53کە کۆی گشتیان  (منداڵ(16)دهۆك  

  موكوڕى لە بوونى كە  كی لە ره ی سە كێشە بەاڵم نییە. ی تایبەت بە مندااڵنی تووش بوو بە ئۆتیزمر نتە كان سە زاو ناحیە قە  لە
پسپۆری شارەزایی و   نده وه كان ئە سوكارى منداڵە كە هەروەها، زاو پسپۆر سانى شاره بوونی كە ەن بریتییە لە كانى ئۆتیزم ره نتە سە

كان  هوتوش بو  سوكارى منداڵە و كە  ندانە م كارمە كات ئە پێویست ده بۆیە  ن ر بكە سە كانیان چاره كێشە کە بتوانن  یەیزانستییان ن
 . وه ییەكادیمى و تیۆر ڕووی ئە  ەبێت ل هە  كە رنامە بە  وایان لە ى تەیزا شاره تاکو  وه یان بۆ بكرێتەیت خولى تایبە

یان یەکێکی دیکە لە کێشە سەرەکییەکانە و كان و دابینكردنى پێداویستییە  رانە نتە م سە بۆ ئە ت و  بینای تایبە  بوونی بودجە ەن 
مى  كە  ، چونكە نییە ییەوەت اڵیە رى كۆمە بوونی توێژه نە  كی بە ندییە یوه ئۆتیزم هیچ پە  گرتنى مندااڵنى تووش بوو بە رنە وه

  هلیش لە رى ئە نتە سەجگە لەو سەنتەرە حکومیانە  .یە كە نێكی كێشە الیە (رى روونی و پزیشكى و هونە ده)ك  وه دیکەكانى  ستافە
  .تایبەت بە مندااڵنی تووشبوو بە ئۆتیزم یە كوردستان هە

 :هاتوچۆ و رێگاوبان

وەکانی هاتوچۆ بە شێوەیەکی مەترسیدار باس لە قوربانییەکانی هاتوچۆ و لە راپۆرتی دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤ روودوا
، چونکە رۆژ دوای رۆژ قوربانییەکانی روو لە زیادبوونن ئەمە جگە لە زیانە ئابووری و ماددییەکان کە بەر رێگاوبانەکان دەکرێت
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بۆ زیادبوونی ژمارەی  دەکات کە هۆکارن، لە هەمان کاتدا باس لە چەند کێشە و گرفتێک واڵت و خودی هاوواڵتیان دەکەوێت
 قوربانیان.

 ەلە کوردستان تا ئێستا یاسای هاتووچۆی عێراقی پیادە دەکرێت، بەپێی ئەم یاسایبەگوێرەی سەرچاوەکان لە وەزارەتی ناوخۆ 
 یبەتی بە قوربانیانی هاتوچۆی تاكان پێی ئاماره بە  ،ستی پاراستنی گیان و ماڵی هاوواڵتیان بە مە بە  خێرایی ئۆتۆمبێل دیاری كراوه

لە ئەنجامی رووداوەکانی هاتوچۆ،  قوربانیانكانی  ی هۆكاره%(٦٠)نزیکەی  گاتە ده و ەکانبۆ رووداو  كییە ره رایی هۆكاری سەخێ
  بە نند ب ابەپ ەکانرێشوف بۆ ئەوەیە کە برا، بەڵکو  نییە  وەرگرتنی پاره  ست لە  غەرامەی خێرا لێخوڕینی ئۆتۆمبێل تەنیا بە بۆیە مە
 واڵت. ان و بە هەدەر نەدانی سەروەت و سامانیكانی هاتوچۆوە بۆ پاراستنی گیانی خۆی رێنماییە

پێی  بە  كە تە ی مۆڵە وه رگرتنە بێت بۆ وه زایی هە بێت بڕیارێكی قە پێی یاسا ده ری بەێتی شوف ی مۆڵەەوەرگرتن ی وه رباره ده 
 (2004ساڵی  86)  یاسای هاتووچۆی ژماره گۆڕانكاری لە  نیازه ی بەتی فیدراڵ دا حكومەئێستا لە یاسای هاتوچۆ،   لە (٣٧)ی  مادده

 بووە کە وەزارەتی ناوخۆی حکومەتی هەرێم ئاراستەی کردوون.  شنیارهێبكات ئەمەش لەسەر ئەو پ

تۆمار   ی كە و ئۆتۆمبێالنە لە  جگە  کە بە فەرمی تۆمار کراون، یە ئۆتۆمبێل هە (1,400,000) ی رێمی کوردستان نزیكە هە  لە
  یە، هە ییانرێتی شوف مۆڵەکەس  (١,٥٠٠,٠٠٠)  زیاتر لە هەروەها بن،  رێمی كوردستان ده ی كاتی داخلی هە شێوه كراون یان بە نە

ندی یاسا و  ەی شوفێران پاب زۆربە چونکەرپێچی بكات،  ك شوفێر سە یە  نگە شوفێر ره( 500) کۆی رۆژێكدا لە  لە بەپێی ئامارەکان
كانی  تی كاره پرسیاریە بە  ست كردن بە ڕی هە پەو پۆلیسی هاتووچۆ بە  ، لە هەمان کاتدا  زۆره  وه ش بۆئە نموونە كانن و  رێنماییە

 (ژن و پشووەکانیش رۆژانی جە  و رۆژ وه رماو خۆل بارین و باران بارینی وشە رما و سە گە) رۆژانی  ن لە ده نجام ده خۆیان ئە
 ركدان. ئە  وان لە ئە

تی ناوخۆ پێشتر  زاره وه ،نەکراونیان تۆمار زۆربە  کە  یە ل هەیكی زۆر ماتۆرسك یە ژمارهسەبارەت بە کێشە ماتۆر سکیلەکان دیارە 
  و تایەدو)هێنانی ماتۆرسكیل بە ن ده رێگا نەکە  (22/7/2012  لە 19064)  نوسراویان ژماره بە  تی دارایی كردووه زاره وه  داوای لە

 .  جێبەجێکراوەئەم بڕیارە   و ( و سێ تایە

  ئێمە ،ڵ خۆیان گە لە  بوون ماتۆرسكیلیان هێناوه ئاواره  كە (شنگال ڵوری وموسنس)واڵتیانیوها  ك لە یە ی ژماره وه رای ئە ره سە
اسایی بەرامبەریان بگرینە بەر یان سزای رێکارێکی یاڵم ناتوانین هیچ  بە  گرتووە، سکیلداماتۆر (٤٠٠٠)  زیاتر لە ر سە بە ستمان ده

 .یە هە زیران نی وه نجومە یان بریاری ئە  زایی  یاری قەبڕ  پێویستی بە ، چونکە ئەمە ( مصادره) ك وه بدەین

كان  یەیمارێن پێی یاسا و درێن بە سزا ده ، خاوەنەکانیانستن وه راده ەكانپارك و اڵنەكۆو قام  شە  لە  ی كە مبیالنەۆتۆئ سەبارەت بەو
  كان. وره گە  گرهڵ رخان بكات بۆ بارهە ی تایبەت تەجرا ندیدار گە یوه نی پە الیە  وپێویستە

 :پیسبوونی ژینگە و بوونی پااڵوتگەی نا یاسایی



28 

 

 مۆڵەتی یاسایی کارکردنیانبێ ئەوەی دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤ ئاماژە بە بوونی ژمارەیەکی زۆر لە پااڵوتگەی نەوت 
دادەنێت، هەروەها بە هۆکارێکی دادەنێت بۆ پیسبوونی ژینگەی کوردستان  کە لە ئەنجامدا  و ئەمەش بە پێشێلکاریهەبێت 

 ، الیەنی پەیوەندیدار بەمشێوەیە تێبینییەکانی خۆی دەخاتە روو:کاریگەریی دەبێت لەسەر تەندروستی هاوواڵتیان

وتگانە مۆڵەتیان نییە و وەزارەتی سامانە سروشتییەکان بە هیچ ئەم پااڵوەزارەتی سامانە سروشتییەکان رایدەگەیەنێت کە 
شێوەیەک مۆڵەتی نەداوە بە هیچ لەم پااڵوتگانە، بەاڵم بە مەبەستی رێکخستنی چاالکییەکانی کەرتی نەوت و گاز بە باشترین 

و پاراستنی  ستی هاوواڵتیانشێوە کە خزمەت بە بەرژەوەندی گشتی بگەیەنێت و لە هەمان کاتدا بۆ پارێزگاریکردن لە تەندروو
 بە: ژینگەی هەرێم، بڕیاردراوە

 تایبەت بەم پااڵوتگانە لە هەرێمی کوردستان  15/9/2016لە رێکەوتی  (8545)دەرکردنی فەرمانی وزاری ژمارە  .1

ی و بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی و سەالمەتی و ژینگە لە وەزارەتی سامانە سروشتییەکان رێنمایی تایبەتی بە تەندروست .2
 . 1/10/2015سەالمەتی و ژینگە بۆ رێکخستن و چاودێری کردنی ئەم پااڵوتگانە دەرکرد لە رێکەوتی 

بۆ  و رێنمایی تایبەت سەبارەت بەم پااڵوتگانە و رمانی وزاریەدەرکردنی ف ەڕایوەزارەتی سامانە سروشتییەکان سەر
 وتگانە کەیسەکە خراوەتە بەردەستی ئەنجومەنیاڵی ئەم پابۆ بڕیاردان لەسەر داهاتوو، بۆیە چاالکییەکانی کار و ریکخستنی

  .هەرێمی بۆ کاروباری نەوت و گاز

 .(١٩٢)بەپێی زانیارییەکانی وەزارەتی سامانە سرشتییەکان ژمارەی ئەم پااڵوتگە نا یاساییانە دەگاتە 

 :ەندروستیترەوشی 

دەستەی بۆیە بە ژیانی هاوواڵتیانەوە هەیە، بواری تەندروستی گرنگییەکی زۆری هەیە و پەیوەندییەکی راستەوخۆی 
سەربەخۆی مافی مرۆڤ گرنگییەکی تایبەتی بەم بوارەوە داوە و لە زۆر رووەوە ئەو رەفتارانەی خستۆتە روو کە بە پێشێلکاری 

 .دادەنرێن بەرامبەر بە هاوواڵتیان

المەتی هاوواڵتیانەوە هەیە و کاریگەری دەبێت کە پەیوەندی راستەوخۆی بە سەدەکرێت  اپۆرتەکەدا باس لە چەندین دیاردەلە ر
مامەڵەی نەشیاوی هەندێک لە ، بایکۆتی دەوام لەالیەن کارمەندانی بواری پزیشکیلەسەر ژیانیان لە زۆر بوارەوە لەوانە 

 گرانی نرخی پشکنینی پزیشکی لە نەخۆشخانە ،پزیشکەکان لەگەڵ نەخۆشەکان و کەمتەرخەمییان بەرامبەر بە هاوواڵتیان
 .هەوکردنی جگەر تایبەتەکان و نەبوونی چەندین ئامێری پێویستی تایبەت بە هەندێک نەخۆشی وەک شێرپەنجە و

سزادانی کەمتەرخەمی بۆ  یبەت دەبەستێتاکۆمەڵێک یاسای ت پشت بەوەزارەتی تەندروستی ئاماژە بەوە دەکات کە 
اوانکاری یان داوای قەرەبووى ماددی تێدا بێت ئەوا بابەتەکە فەرمانبەران ئەگەر سزاکان کارگێڕی بن، هەروەها ئەگەر بابەتی ت

 رەوانەی دادگای پەیوەندار دەکرێت.
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چەندین حاڵەت هەیە کە فەرمانبەرانی وەزارەتمان بە سەبارەت بە کەمتەرخەمی کارمەندانی بواری تەندروستی تا ئێستا 
یچ پزیشکێک بۆی نییە لە کاتی دەوامی فەرمی دا لە ههەروەها  ،سزا دراون دیکەشەوەو فەرمانبەرانی  کارمەند پزیشک و

 شخانەکان نەخۆش چارەسەر نەکات ئەگەر هەر حاڵەتێکی لەم شێوەیە هەبێت ئەوا لێپرسینەوە لەگەڵ ئەو پزیشکەۆنەخ
نابێت نەخۆش لە نەخۆشخانە گشتیەکان بنێردرێت بو نەخۆشخانەی هەروەها ، بەریردرێتە دەکرێت و رێو شوێنی پێویست دەگ

تایبەت تەنیا لە حاڵەتێک نەبێت ئەویش کە نەخۆشەکە لەسەر رەزامەندی خۆی لە نەخۆشخانەی گشتی دەربچێت ئەو کات 
 چۆن بڕیار دەدات. دیکەئازادە وەکو هەر نەخۆشێکی 
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 :٢٠١٥لیژنەی لێکۆڵینەوەی تایبەت بە سکااڵی نەخۆش لە ساڵی 

 

 80 نژمارەی سکااڵکان کە لە دادگاکانی هەرێم تۆمار کراو

 9 حەواڵەکردنی سکااڵ بۆ دادگای لێکۆڵینەوە

 33 داخستنی لێکۆڵینەوە لە دۆسیە

 26 لێکۆڵینەوەی بەردەوام لە دۆسیە

 13 سزادانی الیەنی بەرپرس

 1 قەرەبووکردنەوەی نەخۆش

 5 سزادانی دکتۆر

 5 سزادانی کارمەند

 1 ئاراستەکردنی نوسراو بۆ سەندیکای پزیشکان 

 1 دۆسیە بۆ سەندیکای پزیشکان رەوانەکردنی

 

لە  دیکەبو شێر پەنجە لە شاری هەولێر و سلێمانی هەیە. ئێستاش لە پالندایە سەنتەرێکی  (تیشکە چارەسەر)ئامێری چارەسەری 
پرۆژەکە دراوەتە کۆمپانیای جێبەجێکار، بەاڵم بەهۆی زۆری ژمارەی نەخۆشخانەکان بەتایبەتی لە  ،شاری هەولێر بکرێتەوە

ئاوارە لە هەرێمی کوردستان هەیە پێویستە نەخۆشەکان بۆ ماوەیەکی زۆر چاوەڕێ بن بۆ  ژمارەیەکی زۆرتادا کە ئێس
لە زۆربەی  (CT scan)ئامێری تیشکی ، سەبارەت بە ئەنجامدانی چارەسەری نەخۆشەکانی شێرپەنجە بە تیشک

 (CT scan)ەکان لەهەمان کات دا تیشکی ڕکتوپ ەداووونەخۆشخانەکان و نەخۆشخانە فریاکەوتنەکان دا هەیە و لە حاڵەت و ر

لە نەخۆشخانە گشتیەکان نرخی تیشکی  وەردەگیرێت بۆ نمونە لە نەخۆشخانەکانی فریاکەوتنی رۆژهەاڵت و ناوەند و رۆژئاوا.
(CT scan RMI) ێم دیاریکراوە، بەاڵم لە نەخۆشخانەی گشتی نرخەکە زۆر نییە، چونکە رەچاوی بارودۆخی ئێستای هەر

ئەمبواڵنسانەی کە لەالیەن تیمەکانی فریاکەوتنی خێرا بەکاردەهێنرێن بۆ گواستنەوەی  گشت ئەو ەلەالیەکی دیکەو. کراوە
 ئۆکسجینیان تێدایە لەگەڵ کارمەندی تەندروستی ڕاهێنراو. ەکاننەخۆش
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ی پالنی تایبەت و بەرنامەی کاری وەزارەتی تەندروستو هێنانی دەرمان لە دەرەوە،  سەبارەت خزمەتگوزارییە تەندروستییەکان
وەستاون، بۆ نموونە  دارایی زۆربەی پرۆژەکان ، بەاڵم بە هۆی قەیرانیە کاری کردووەئەم مەبەست ۆب بەردەوامیشهەبووە و 

  م.ێنەخۆشخانە لە سەرتاسەری هەر (٢٠)پرۆژەی دروستکردنی 

یان رەوانە یاساییان بەرامبەر دەگیرێتە بەر وەک: داخستن ئەو کۆمپانیانەی سەرپێچی یاساکانی هێنانی دەرمان دەکەن رێکاری 
لە مامەڵە کردنی الیەنە پەیوەندیدارەکان لەگەڵ ئەو  شزۆر با بخرێنە نێو لیستی رەش. دەکرێتداوا  خودبۆ  دادگا، یا کردنیان

نی دوای دەست بەپێی راسپاردەی پزیشکی دەرووکەسانەی تووشی نەخۆشی دەروونی بوونەتەوە، ئەم جۆرە نەخۆشانە 
نی بە مانەوە بە مەبەستی چارەسەر تا ئەو کاتەی پێویست دەکات. هەوڵی چارەسەر وپێویست بو و نیشانکردنی نەخۆشیەکە

کردنی گرفتەکانی نەخوشخانەکە دراوە بۆ ئەوەی شوێنەکە گونجاو بێت، بەاڵم قەیرانی دارایی رێگربووە لە چارەسەر کردنی 
 ئەم گرفتە.

ندنی نەخۆشخانەی ئەهلی چەند رێنماییەکی تایبەت هەیە کە پێویستە ئەو کەسەی کە دایدەمەزرێنێت بە دەربارەی دامەزرا
چاودێری و بەدواداچون هەیە بو نەخۆشخانە  تەواوی جێبەجێیان بکات ئینجا مۆڵەتی دامەزراندن و کردنەوەی پێ دەدرێت

ەوە بۆ بەڕێوەبەرایەتییە گشتییەکانی شارەکانەالیەن اداچون لپشکنین و بە دوو  تایبەتیەکان لەالیەن وەزارەتی تەندروستییەوە
 نەخۆشخانە تایبەتەکان دەکرێت.

  :بەشێک لە مەرجەکانی دامەزراندنی نەخۆشخانەی ئەهلی و خێرخوازی 

هەر هاوواڵتییەک بۆی هەیە نەخوشخانە تایبەتی دابمەزرێنێت پاش بەدەستهێنانی چەند مەرجێکی تایبەت بە وەزارەتی 
 روستی کە بریتین لە مانەی خوارەوە:تەند

 (١٠)أـ ئەوەی داوای مۆڵەتی نەخۆشخانە بکات پێویستە پزیشکێکی عێراقی رێگا پێدراو بێت بە ئەنجامدانی کاری پزیشکی و 
ڕەگەز ) :ئەمانە پێشکەش بکات لەکاتی داوای مۆڵەت ێت و پێویستەتێپەڕیب ساڵ بەسەر بە دەستهێنانی بڕوانامەی بەکالۆریۆس

نووسراو و پشتگیری لە ، ناسنامەی نوێ کراوەی سەندیکای پزیشکان ،امەی عێراقی و ناسنامەی باری شارستانی کۆپی ئەسڵین
پشتگیری وەزارەتی تەندروستی  نووسراو و، لقی سەندیکای پزیشکان و پاڵپشتی بکەن کە موڵەتی پیشەی پزیشکی هەیە

پوختەی ڕاژەی پزیشکەکەی تێدا پێویستە ردنی خزمەتگوزاری، هەروەها شکەش کلە پێ هەبێت کە بەردەوام بوونی دەسەلمێنێت
پی ۆناسنامەی خانەنشینی ئەسڵی و ک، نووسراوی دەست لەکار کێشانەوە ئەگەر هاتوو دەستی لە کار کێشابێتەوە، هاتبێت

 .(ی پێبێتکانبڕوانامەی دەرچوون بۆ پزیشکەکە تایبەتەنشین کرابێت، هەروەها پێویستە پێبێت ئەگەر هاتوو خانە

. خانە تایبەتی و خێرخوازیو زانستیەکان مافیان هەیە داوای مۆڵەت بکەن بۆ کردنەوەی نەخۆشوپە خێرخوازی وـ گشت گر ب 
مار کراو بن لە دەزگا پەیوەندیدارەکان لە هەرێمی ۆوپانە توپێویستە ئەو گر)لەوانە:  ئەمەش بەپێی چەند مەرجێک دەبێت

کە لەسەرەوە ئاماژەی  (أ)کان ئەوانەی کەوا مەرجە یاساییەکانیان تێدا هەیە بەپێی بڕگەی یەکێک لە پزیشکە، کوردستان
و  شخانەۆپێویستە گشت بەڵگەکان پێشکەش بکات بەپێی بڕگەکانی سەرەوە بەرپرس دەبێت لە نەخدابنرێت و  پێکراوە

توانن پزیشکی خاوەن بەرپرسیاریەتی ەن درخوازی و زانستیەکاێگروپە خەچێت، و هەروەها مۆڵەتەکە بەناوی کۆمەڵگاوە دەرد



32 

 

کە هەمان مەرجە یاساییەکانی هەیە پاش وەرگرتنی  دیکەبگۆڕن بە ویستی خۆیان یاخود بە ویستی خۆی بە پزیشکێکی 
 .(ڕەزامەندی وەزارەتی تەندروستی

 ماددەی هۆشبەر:

ری بۆ رێگریکردن لە بەکارهێنانی ماددە دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤ ئاماژە بەوە دەکات کە حکومەتی هەرێم بە جددی کا
هۆشبەرەکان لەنێوان راگیراواندا نەکردووە و ئەمە کارێکی کردووە کە ژمارەی بەکاربەرانی ماددە هۆشبەرەکان روو لە زیادبوون 

ە حکوەمەتی بکات، بەاڵم الیەنە پەیوەندیدارە حکومییەکان ئەمە بە تەواوی رەتدەکەنەوە و هەموو ئەو هەنگاوانە دەخەنەڕوو ک
 هەرێم بۆ رێگاگرتن لە بەکارهێنانی ماددە هۆشبەر و قەدەغەکراوەکان گرتوویانەتە بەر.

 :گیردراوەتەبەربۆ رێگاگرتن لە ماددە هۆشبەر و ماددە قەدەغەکراوەکان لەنێو راگیراوان ئەو هەنگاوانەی 

 ڵ کەسوکاریان.راگیراوان لەگە جار رێکاری پشکنینی توند ئەنجام دەدەرێت لە کاتی چاوپێکەوتنی . هەندێک١

باڵوکردنەوەی رۆشنبیری یاسایی و تەندروستی سەبارەت بە خراپ بەکارهێنانی ماددە هۆشبەرەکان و ماددە قەدەغە . ٢
 ڵ کەسانی پسپۆر لەو بوارە.کراوەکان بەهەماهەنگی لەگە

ئەنجام  بەرامبەریێت ئەوا رێکاری یاسایی بگیرلێئەگەر هاتوو هەر راگیراوێک ماددە هۆشبەر یاخود ماددە قەدەغەکراوی . ٣
 دەدرێت .     

سانى  گەڵ كە لەبکرێت روونى بانگ  پزیشکی پسپۆر و دهالی خۆیانەوە هەوڵیانداوە  وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەاڵیەتی
رێكى پزیشكى  نتە ى سە وه بۆ كردنە  یە هە  رنامە بە  نده رچە . هەکخراوەت ڕێ كان كۆڕو سیمینارى تایبە ره هۆشبە  مادده  زا بە شاره

بەهۆی ئەو قەیرانە داراییەی هەرێمی کوردستانی تا ئێستا اڵم  رێمى كوردستان، بە هە  كان لە ره هۆشبە  مادده  ت بە كادیمى تایبە ئە
 . كراوه ر نە سە كارى لەگرتووەتەوە 

 

 

 

 


