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 پێشەکی: 

هەرێمی   حکومەتى  و  فیدڕاڵی  حکومەتى  ئاڕاستەی  کە  راسپاردانەی  ئەو  جێبەجێکردنی  بۆ 
ئەنجومەنی  ٢٠٢١/ ٣/ ٢٣کوردستان دەکرێن لەوانەش راسپاردەکانی پانۆرامای خولی گشتگیر، ڕۆژی  

لیژنەی  ) ی پەسەند کرد کە لەالیەن  ( ٢٠٢٥  -  ٢٠٢١پالنی نیشتمانی بۆ مافەکانی مرۆڤ  ) وەزیرانی عێراق  
نو تێیدا و وەاڵمدانەوەی ئەو  ونیشتمانی  سینەوەی راپۆرتی ئەو رێککەوتننامانەی عێراق ئەندامە 

بە رێککەوتننامەکان تایبەتن  راسپاردانەی   لە پالنی نیش  ( تێبینی و  بە  ئامادە کرابوو.  ئاماژە  تمانی 
نوێنەرایەتی   کە  کراوە  هەرێم  حکومەتی  لە  نێودەوڵەتییەکان  راسپاردە  رێکخەری  نووسینگەی 
لە   پالنەکە  جێبەجێکردنی  میکانیزمی  مەبەستی  بۆ  ناوبراو  لیژنەی  لە  دەکات  هەرێم  حکومەتی 

 هەرێم. 

لە    ٢٠٢١/ ٩/ ٨تی  تەریب لەگەڵ ئەم پرسە، پالنی هەرێمی کوردستان بۆ مافەکانی مرۆڤ لە ڕێککەو
سەرۆک  کۆبوونەوەی   جەنابی  بڕیاری  بە  و  کرا  تاوتوێ  هەرێم  حکومەتی  وەزیرانی  ئەنجوومەنی 

ڕێککەوتی   لە  جێبەجێکردن.   ٢٠٢١/ ٩/ ١٥وەزیران  بۆ  ڕاسپاردە    پەسەندکرا  ڕێکخەری  نووسینگەی 
تەواوی   لەگەڵ  هەماهەنگی  بە  پالنەکە  ناوەڕۆکی  چەسپاندنی  بۆ  ڕاسپێردرا  نێودەوڵەتییەکان 

گاکانی حکومەت، و بە ڕاوێژی لەگەڵ ئەنجوومەنی دادوەری، دەسەاڵتی یاسادانان، دەستە  دامودەز 
  ٢٧سەربەخۆکان، نێردە بیانییەکان، ڕێکخراوەکان و ئاژانسەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان. پالنەکە لە 

 بەش پێکدێت و سەرجەم بوارەکانی پاراستنی مافی مرۆڤ لەخۆدەگرێت.  

ڕاسپار ڕێکخەری  ڕێککەوتی  نووسینگەی  لە  نێودەوڵەتییەکان    میکانیزمی  ڕاپۆرتی    ٢٠٢٢/ ٤/ ١٩دە 
جێبەجێکردنی پالنی هەرێمی ئاڕاستەی بەڕێز سکرتارییەتی ئەنجوومەنی وەزیران کرد، کە لە دوو  
کاری   بە  برەودان  بەشی  و  یاساکان،  دەرکردنی  و  هەموارکردنەوە  بەشی  پێکهاتبوو:  بەش 

بە ڕاسپاردە جێبەجێکراوەکان کرابوو، هەروەها تیشکخرابووە  دامەزراوەکان. لە ڕاپۆرتەکەدا، ئاماژە  
ڕاپۆرتی   دوای  خرابووەڕوو.  چارەسەرکردنیان  ڕێکارەکانی  و  جێبەجێنەکراوەکان  ڕاسپاردە  سەر 

و    میکانیزم، ئامادەکرد  هەرێمی  پالنی  جێبەجێکردنی  هەنگاوەکانی  ڕێکخەر  نووسینگەی 
ڕێککەوتی   لە  وەزیران  ئەنجوومەنی  سەرجەم    ٢٠٢٢/ ٥/ ١٢سکرتارییەتی  بۆ  کرد  بۆ  گشتاندنی 

نەکەدا، ئەرک و بەرپرسیارەتی هەر وەزارەت و دامودەزگایەکی  ددامودەزگاکانی حکومەت. لە گشتان
 حکومی و یاسایی و دادوەری لە چوارچێوەی جێبەجێکردنی پالنی هەرێمی دیاریکرابوو.  
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ماوەی   وەزاریلە  کابینەی  بڕیاری  بە  پاڵپشت  و   ساڵێکدا،  هەرێمی  پالنی  جێبەجێکردنی  بۆ 
نووسینگەی   بەرەوپێشچوونەکان،  لە  وەزیران  ئەنجوومەنی  سەرۆکایەتی  ئاگادارکردنەوەی 
ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان یەکەم ڕاپۆرتی سااڵنەی جێبەجێکردنی پالنەکە ئامادە دەکات،  

ڕاسپاردەک بەرجەستەکردنی  پڕۆسەی  بۆ  گشتگیرە  هەڵسەنگاندنێکی  لە  کە  هەرێمی  پالنی  انی 
وەزارییەوە   کابینەی  بڕیاری  دەرچوونی  دواتر.    ٢٠٢١/ ٩/ ١٥ڕێککەوتی  ساڵی  ڕێککەوتی  هەمان  تا 

ئەنجوومەنی وەزیران و پابەندبوونی    کایەتیسەرۆ هەڵسەنگاندنەکە لەژێر ڕۆشنایی گشتاندنەکەی  
چوا  لە  سااڵنەیان  چاالکی  لەسەر  زانیاری  پێدانی  بە  پالنی دامودەزگاکان  جێبەجێکردنی  رچێوەی 

 هەرێمی ئامادەکراوە.  
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 : وەزارەتی داد
 

کۆی   کراوە،    (٩)لە  داد  وەزارەتی  ئاڕاستەی  کە  و    (٤)راسپاردە  جێبەجێکراوە    (٤)راسپاردە 
 راسپاردە لە پرۆسەی جێبەجێکردندایە.   (١)جێبەجێ نەکراوە و 

 

 
 ی ناوچە جێناکۆکەکان خانووبەرە تۆمارکردنی

کە پێشتر  ناوچە جێناکۆکەکان یان لەو ناوچانە بوون    لەوبەرانەی  خانو  ئەوسەبارەت بە تۆمارکردنی  
تۆمارکردنی  گشتی  بەڕێوەبەرایەتی  رێگای  لە  داد  وەزارەتی  بوون،  داعشدا  دەسەاڵتی  لەژێر 

 بە هەماهەنگی لەگەڵ حکومەتی ئیتحادی.  اتدەک بۆ چارەسەرکردنی ئەو بابەتەخانووبەرە  کار 

 منداڵ  پاراستنی

مافی  یاسای   هاوکاری پاراستنی  بە  دەکرێت  لەسەر  کاری  و  دەرنەچووە  هێشتا  رێکخراوی    منداڵ 
ئاڕاستەی    ٢٠٢٢/ ١٠/ ١٨  لە رێکەوتی  . یونیسێف وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەاڵیەتی نووسراوێکی 

 ( ٢٠٢٢ی ساڵی  ٥  )   وەزیری حکومەت بۆ کاروباری پەرلەمان کردووە بۆ هەڵوەشاندنەوەی یاسای ژماره

او جێبەجێکر

راو جێبەجێنەک

لە پرۆسەی 
ەجێبەجێکردن دای

وەزارەتی داد 
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ئاماژە بەوە  .  لە نووسراوەکەدا  رێمی كوردستان بۆ پاراستنی نەوجەوانان هە   مواركراو لە یاسای هە 
 ر دووباره سەكان منداڵ كار لە شنووسی یاسای پاراستنی مافە ی ڕه وه ی پێداچوونەلیژنە کراوە کە  

 استنی مافەکانی مندااڵن.  كات. ئەمەش هەنگاوێکی گرنگە بۆ پارده ی یاساكە وه داڕشتنە 

جیا خێزانەكانیان  لە  كە  باوكانەی  ئەو  كەسێتی  باری  یاسای  بینینی    بوونەتەوە   بەپێی  مافی 
ببینن،   ەکانیانمنداڵەكانیان هەیە، پێشتر كە لە مانگێكدا دوو جار باوك یان دایك دەیانتوانی منداڵ

لەمە ئەگەر هەرالیەك رێگر بوو بەرانبەر  جگە    .ینن یانببکاتژمێر    ( ٢٤)   لە هەفتەیەك بۆیان هەیە  ائێست
بۆ   بكات  سكااڵ  دەتوانێت  زانی،  لێكراو  بەستەم  خۆی  كەسێك  و  منداڵەكە  بینینی  لە  تر  ئەوی 

پێشنیاری ئەو کراوە کە شوێنێکی شیاو بۆ ئەنجامدانی    هەروەها   گەڕاندنەوەی منداڵەكە بۆ الی خۆی. 
 لەگەڵ وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزار.  هەماهەنگیئەو چاوپێکەوتنە دابین بکرێت بە 

 جیاكاری رەگەزپەرستی

سیستمی   راییكردنی  و  بەڕێوەبردن  لە  رەگەزپەرستی  جیاكاری  لە  رێگریكردن  بە  سەبارەت 
ەكانی هاوسەرگیری پێش تەمەنی یاسایی، هاوسەرگیری زۆرەملێ  دادپەروەری تاوانكاریدا و حاڵەت

و هاوسەرگیری كاتی. داواکاری گشتی کەیس دژی ئەو بابەتانە دەجووڵێنێت کە هەڕەشەن بۆ سەر  
لەو ماوەیەدا  داواكاری گشتی  لە سەرتاسەری هەرێم    ( ١٩٦٠)   مافی گشتی، سەرۆكایەتی  سکااڵی 

تانەی لە بڕیاری دادگاکان داوە   ( ٦7)  کێشە كردووە. هاوکات ( ٢٧٨٧)  جواڵندووە و بەدواداچوونی بۆ
 بۆ بەرژەوەندی گشتی.  

 ئەشکەنجەدان و مامەڵەی نەشیاو 

بە   ئەمنییەكان  سەبارەت  دەزگا  و  پۆلیس  كارمەندانی  بە  دەرهەق  یاسایی  رێككاری  گرتنەبەری 
و مامەڵەی خراپیان لەگەڵدا    ئەگەرهاتوو سەلمێنرا كە دەستگیراو و راگیراوەكانیان ئەشكەنجە داوە 

کەس دەرچووە، و    ( ٤)   کەیسی ئەشکەنجەدان جوڵێنراون و بڕیاری قەرەبووکردنەوە بۆ  ( ١٠)   ، کراوە
 . ٢٠٢١لە ساڵی  کەسیش بە تۆمەتی بەکارهێنانی توندوتیژی سزادراون  ( ٤) 
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 :  داواکاری گشتی
 

  ( ١٤)راسپاردە جێبەجێکراوە و  (2١)کراوە،  داواکاری گشتیراسپاردە کە ئاڕاستەی  (٤7)لە کۆی 
 راسپاردە لە پرۆسەی جێبەجێکردندایە.    (١2)جێبەجێ نەکراوە و 

 

 
 

 رووبەڕووبوونەوەی بازرگانی کردن بە مرۆڤ 

  ( ١٤٧) لەو پەراوانە داخراوە،    ( ١٧) پەراو،    ( ١٩٢) تۆمار کراوە بریتی بوو لە    ٢٠٢١ئەو پەڕاوانەی لە ساڵی  
 پەراویش لەژێر لێکۆڵینەوە بووە.  ( ٢٨) ئیحالە کراوە و  پەراویش 

  ( 6٣) لەو پەراوانە داخراوە،  ( ١٥) پەراو،  ( ٢١١) تۆمار کراوە بریتی بوو لە  ٢٠٢٢ئەو پەڕاوانەی لە ساڵی 
 پەراویش لەژێر لێکۆڵینەوەدایە.  ( ٧٣) پەراویش ئیحالە کراوە و  

او جێبەجێکر

راو جێبەجێنەک

لە پرۆسەی 
ە جێبەجێکردن دای

گشتیداواکاری
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  ی کات   ەل و ماڵپەڕە ئەلیکترۆنییەکان کە نابێ    فەرمانی دەرکردووە بۆ سەرجەم کەناڵەکانی راگەیاندن
کردن زان  وال ە ه  یرومال  تاوان  کێ ووداور   ر ەهەب  ت ەبارەس  یاریو  کوشتن   یتاوان  یتەبیتا ەب  کێو 

  ن ە کب  کان ە رووداو  ۆو نادروست ب   ەختەشو ێ پ  ەیوە کدانێو ل  ەو ەنەکب و ناراست بالو    ما ەبن  ێ ب  یاریزان
  )  ەبرگ   (   ٢٣6  )   ەیماد یق ەد  ەیوانەچێ پ  شە مەئ  ە ک  کراو ێ تاوانل یو کار  س ە ک   ڵ ە گەل   وتن ە کێچاوپ و
 . مێ رەه ەل  رکارە ب موارکراوەه (  ١٩6٩ )  یڵسا (  ١١١ )  ەژمار  یراقێ ع یسزادان یاسای ەل (  ١

  ی ماف  ەیست ەد ن یەال  ەل  ساکان ێ و ر اسا ی یکردن لێشێ پ ەی خان ە تێبچ کێتڵە حا ر ەه بە پێچەوانەوە  
 . رە ب ەنیگرەد ر ەرامبە ب ەل ییاسای یکارێ ر یگشت  یداواکار یتیەکاۆر ەس  یگشت
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 : وەزارەتی کاروباری پێشمەرگە
 

کۆی   وەزارەتی    (١٩)لە  ئاڕاستەی  کە  پێشمەرگە  راسپاردە  راسپاردە    (١0)کراوە،  کاروباری 
 راسپاردە لە پرۆسەی جێبەجێکردندایە.   (2)جێبەجێ نەکراوە و   (7)جێبەجێکراوە و 

 

 
 ی سڤیل لە کاتی ئاشتی و جەنگ انپاراستنی کەس

بۆ  ، لە کاتی ئاشتی و جەنگ دا ەی سڤیلانپاراستنی کەس  لەم بوارەدا ستراتیژی وەزارەتی پێشمەرگە 
  ٢٠٢٢دابین کردووە لەسەر پاراستنی کەسی سڤیل کە لە ساڵی    یمەشقی پێویستئەم مەبەستەش  

پێویستی  ئەم توێژەی کۆمەڵگا  بەاڵم    ،ناوبراو وەزارەتی  ی  مەشق  کانی بۆیتە مەنهەج لە سەرجەم بنکە 
ی سڤیل بە مەبەستی پارێزگاری کردن لێیان  خەڵکبە مەشقی زیاتر هەیە بۆ ڕاهێنان لەسەر پاراستنی  

یان کە بە هۆی ناکۆکی چەکداری ڕێژەیان  واڵتبوون و کەم ئەندام بوونی هاو  و رێگە نەدان بە بریندار 
 زیاد بووە.  

او جێبەجێکر
راو جێبەجێنەک

لە پرۆسەی 
ەجێبەجێکردن دای

وەزارەتی کاروباری پێشمەرگە 
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 خاوەن پێداویستی تایبەت

بە مەبەستی چاکسازی و پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری بۆ خاوەن پێداویستی تایبەت، لێژنەیەکی  
پێداویستی تایبەت بینراوە، بە پێی بڕیاری  خاوەن    ( ٩٥٧٨) تایبەت پێکهێنراوە لە وەزارەتی ناوبراو کە  

ڕێژەی    ( ٣٣٨٤) ،   خاوەن پێداویستی تایبەت ڕێژەی پێویستیان هێناوە ( ٤66٤) لیژنەی بااڵی پزیشکی 
هەروەها   تایبەت،  پێداویستی  خاوەن  وەک  نەهێناوە  کێشەی    ( ١٥٣٩) پێویستیان  و  دان  ئەرک  لە 

ن لێ  ( 6٣) یە.  یخزمەتیان  بەردەم  لە  نەبوون  ناوبراو،  ئامادە  فەرماندە  ( 6٥١) ژنەی  لیستی  ی  لەسەر 
پێشکەشکردووە،  ( 7٠) یەکەی   فەرماندەی  ( 6٩٧)   ناڕەزایینامەیان  لیستی    ( ٨٠) یەکەی    لەسەر 

 ناڕەزایینامەیان پێشکەشکردووە. 

 یاسای قەرەبووكردنەوەی زیانلێكەوتووانی ئۆپەراسیۆنە جەنگییەكان و هەڵە سەربازییەكان 

یاسای قەرەبووكردنەوەی زیانلێكەوتووانی ئۆپەراسیۆنە جەنگییەكان  سەبارەت بە جێبەجێكردنی  
ی  وەزارەت،  هەموار کراوە  ٢٠١٥ساڵی    ( ٥٧)   و هەڵە سەربازییەكان و كردەوە تیرۆریستییەكان ژمارە

پێشمەرگە هەڵەی    کاروباری  و  شەڕ  زیانمەندانی  کردنەوەی  قەرەبوو  لێژنەی  لە  هەیە  نوێنەری 
بۆ    ، بەاڵم لیژنەکە وەک پێویست کارا نییە و پێویستە کار بکرێت سەربازی لە ئەنجومەنی وەزیران

 هەڵگرتنی ئاستەنگەکان.  و کارا کردنەوەی 

 تی مافەكانی مرۆڤ ڕاهێنان لەسەر بنەماکانی یاسای نێودەوڵەتی مرۆیی و یاسای نێودەوڵە  

و   دانیشتوان،  سەرجەم  بۆ  بنەڕەتییەكان  ئازادییە  و  مرۆڤ  مافەكانی  لە  رێزگرتن  بە  سەبارەت 
نێودەوڵەتی   یاسای  و  مرۆیی  نێودەوڵەتی  یاسای  پێشێلكارییەكانی  ئەنجامدەرانی  لە  لێكۆڵینەوە 

ەیە کە وانە دەدەن  ەتی هڵڕاهێنەری نێودەو  ( ١٦)   مافەكانی مرۆڤ و سزادانیان، وەزارەتی پێشمەرگە
هەموویان   کە  شێوەیەک  بە  ناوبراو  وەزارەتی  سەربە  هێزەکان  سەرجەم  راهێنان    ١٢بۆ  کاتژمێر 

 بە زانست و تواناکانی هێزەکان.  پێدانی زیاتر ئامانج پەرەبەدەبینن 

ئەفسەر و کارمەندی    ( ٤٠٠٠)   ی مەدەنیڵ، بە هاوکاری لەگەڵ ڕێکخراوەکانی کۆمە٢٠٢٠  -  ٢٠١٧لە نێوان  
پاراستنی   و  جێندەر  و  مرۆڤ  مافی  بابەتەکانی  لە  بوونە  سودمەند  ڕەگەز  دوو  لەهەر  پێشمەرگە 

نامیلکەی ڕێساکانی هەڵسوکەوتی پێشمەرگە لەژێر ناوی    ( ٥٠٠٠)   هەروەها زیاتر لە  ،ی سڤیلخەڵک
چاپکراوە و بەسەر    ( Geneva Call) بە هاوکاری لەگەڵ ئاژانسی    ( یەیپێشمەرگە جەنگاوەرە، بکوژ ن) 
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لەمانەش بەرێوەبەرایەتی گشتی ڕاگەیاندن و هۆشیاری    ەپێشمەرگهێزەکانی   دابەشکراوە. بەدەر 
ۆورکشۆپ و سێمینار بەردەوامە لە پەرەپێدانی هۆشیاری لەم    ( ٥) لەڕێگەی باڵوکراوە و کردنەوەی  

و   مەشقکردن  مەبەستی  بە  هەیە  ساڵی  سێ  پالنێکی  ئێستا  بۆ    ئەنجامدانیبوارە.  ۆورکشۆپ 
 پێشمەرگەکان.   لە نێو   هۆشیاری باڵوکردنەوەی زیاتری

 بەدیهێنانی ئاشتەوایی نیشتیمانی 

وەزارەتی   راگوزاری،  دادپەروەری  و  نیشتیمانی  ئاشتەوایی  بەدیهێنانی  زامنكردنی  بە  سەبارەت 
پێشێلكارییانەی مافەكانی مرۆڤ  پێشمەرگە ستراتیژییەتێكی دارشتووە بۆ بەرەنگاربوونەوەی ئەو  

 ( ٦)   ە لە کردنەوەییكە سەرجەم الیەنەكانی ناكۆكییە چەكدارییەكان ئەنجامیان دەدەن، کە بریتی
سەنتەری الوەکی لە دیالە، کەرکوک،  (  ٤)   سەرەکی لە هەولێر و بەغدان و  ی( ٢) سەنتەری هەماهەنگی

دەست نیشان کران و لە مەشقدان    خمور و کەسک. سەبارەت بە لیوا هاوبەشەکان پێشمەرگەکانەم
چاوە  و  بابەتە  لەم  بەردەوامە  گفتوگۆ  دەکرێت  یێڕو  فیدڕاڵی  رێکارە    بۆ  حکومەتی  ئەنجامدانی 

 ئیدارییەکانیان. 

لە دەستوری ئیتیحادی بکرێت لەبەر    ١٤٠پێویستە کار لەسەر جێبەجێكردنی ماددەی    هەر لەم رووەوە
ان و ئاشتەوایی نیشتیمانی و سەقامگیری ئەمنی لە  ئەوەی هەنگاوێكی بەرهەمدارە بۆ پێكەوەژی 

ناوچانەی ئەم ماددەیە دەیانگرێتەوە، هەروەها پێویستە چارەسەركردنی كێشە هەڵپەسێردراوەكان  
 لەو ناوچانەی زۆرترین بارگرژییان تێدایە و نەتەوە و كەمینەی جیاوازیان تێدا دەژین.

 ئاوارە ناوخۆییەكان 

هاوكاری   ئاوارە  بە  كێشەكانی  چارەسەركردنی  بواری  لە  تایبەتمەندەكان  نێودەوڵەتی  رێكخراوە 
ناوخۆییەكان پێویستە هەوڵەکان چڕ بکرێتەوە بۆ بەدیهێنانی سەقامگیری لەم ناوچانە و کۆتایی  

 هێنان بە بۆشاییە ئەمنییەکان بە مەبەستی دروست کردنی کەشێکی گۆنجاو بۆ گەڕاندنەوەیان. 
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 : وەزارەتی ناوخۆ
 

  ( 27)راسپاردە جێبەجێکراوە و    (26)کراوە،    ناوخۆراسپاردە کە ئاڕاستەی وەزارەتی    (77)لە کۆی  
 راسپاردە لە پرۆسەی جێبەجێکردندایە.   ( 2٤)جێبەجێ نەکراوە و 

 

 
 چوونە نێو رێككەوتننامە نێودەوڵەتییەکان 

یەكگرتوەكان بۆ نەهێشتنی تاوانی رێكخراو سنوربڕ،  سەبارەت بە چوونە نێو رێككەوتننامەی نەتەوە  
فیدڕاڵییە،  ئەندام دەسەاڵتێکی  نێودەوڵەتییەکان  پەیماننامە  لە  بەڕێوەبەرایەتی    بوون 

بەرەنگاربوونەوەی تاوانە رێکخراوەکان لە وەزارەتی ناوخۆ ئەندامە لە لێژنەی ناوەندی حکومەتی  
کۆب   ،ئیتیحادی جار  دوو  تەنها  ئێستا  تا  دوو  بەاڵم  هەر  راسپاردەکانی  و  ئەنجامداوە  وونەوەیان 

او جێبەجێکر

راو جێبەجێنەک

لە پرۆسەی 
ەجێبەجێکردن دای

وەزارەتی ناوخۆ 
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مەبەستی   بۆ  لەسەرکراوە  کاری  راسپاردەکان  سەرجەم  و  کراوە  بەرز  پێ  راپۆرتی  کۆبوونەوەش 
چەسپاندنی یاسای بەرەنگاربوونەوەی بازرگانیکردن بە مرۆڤ و بەدواداچوون لە سەر کەیسەکان و  

 نەهێشتنی تاوان و رزگار کردنی قوربانیان. 

 انی کردن بە مرۆڤ بازرگ 

رێکخراوەکان بەڕێوەبەرایەتی   تاوانە  حکومەتی    بەرەنگاربوونەوەی  ناوەندی  لێژنەی  لە  ئەندامە 
لێکۆ بە ئیتیحادی   پسپۆری  هەر  ڵپێی  هەبوونی  کاتی  لە  دەدەن  ئەنجام  بەدواداچوون  و  ینەوە 

.  الیەنە پەیوەندیدارەکانبە هاوبەشی لەگەڵ  کردن بە مرۆڤ    ێك یان زانیاریەك لەسەر بازرگانیڵهەوا
دوو بەشی لەخۆ گرتووە، ئەوانیش بەشی بەرەنگاربوونەوەی بازرگانی کردن بە    بەڕێوەبەرایەتییەکە 

مرۆڤ و بەشی لێکۆڵینەوە لە تاوانى سپیکردنەوە پارە و پارەدارکردنی تیرۆرە. لە ئێستادا هەشت  
پارێزگاکانی هەولێر، دهۆک، هەڵەبجە، سلێ لە  راپەڕین، سۆران،  نووسینگەی هەیە  مانی، گەرمیان، 

 . زاخۆ

و دەستەبەر    بە مەبەستی بەدیهێنانی دادپەروەری بۆ قوربانیانی تاوانی بازرگانی کردن بە مرۆڤ
ژمارەی تەلەفۆنی    بەرەنگاربوونەوەی تاوانە رێکخراوەکانکردنی پاڵپشتی بۆیان، بەڕێوەبەرایەتی  

بۆ   کردووە  تەرخان  نووسینگەکەیان  بۆ  رێکخراو  ، کارە  ئەمتایبەت  ئەو  و  نێوده   ە هەروەها  وڵەتی 
 . بۆ ئەم مەبەستەی پەیوەندی تایبەتیان هەیە ڵکە هاوبەشن هێ انەی ناوخۆیی

سەرەڕای ئەم هەنگاوانە چەندین چاالکی دیکە ئەنجامدراون لەوانە وۆرکشۆپی هاوبەش سەبارەت  
 بە بەرەنگاربوونەوەی  بازرگانی کردنی بە مرۆڤ لەوانە: 

   پێشکەش کردنی سیمیناری هۆشیاری لە شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستان بە هاوبەشی
 .  ( IOM) وڵەتی کۆچ لەگەڵ رێکخراوی نێوده 

 .باڵوکردنەوەی هۆشیاری لە رێگای کەناڵە تیڤییەکان 
   رێکخراوی لەگەڵ  لێکتێگەیشتنی  یاداشتی  ناوخۆ  نێودەوڵەتی) وەزارەتی  فاوندەیشنی    ( سید 

بۆ مەبەستی حەواندنەوەی قوربانیان    ( ٢٠٢٢-٢٠٢١-٢٠٢٠-٢٠١٩) بە تایبەت لە سااڵنی    واژوو کردووە
 کە سەر بە رێکخراوی ناوبراوە.   ( ستێپس) لە داڵدەی 
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   بەرێوەبەرایەتی بەرەنگاربوونەوەی تاوانە رێکخراوەکان هەماهەنگی لەگەڵ چەندین رێکخراوی
مەبەستی پێشکەش کردنی چەندین   لە بەغدا بۆ( المصیر  ) ناحکوومی کردووە وەك رێکخراوی  

 .بازرگانی کردن بە مرۆڤ ڕاوێژ وهاوکاری بۆقوربانیانی
 

 ٢٠٢٢/ ٤/ ٣٠تاکو  ٢٠٢٢/ ١/ ١بەرەنگاربوونەوەی تاوانە رێکخراوەکان لە  بەڕێوەبەرایەتیەکانی یکیال چا

 ژمارە  بابەت ژ
 ٣٥٤ ژمارەی ئەو کۆمپانیانەی کە سەردان و بەدواداچوونیان بۆ کراوە  ١
 ١٢ ژمارەی ئەو کۆمپانیانەی کە دراونەتە دادگا  ٢
  ژمارەی ئەو کۆمپانیانەی کە خراوەنەتە ناو لیستی رەش یان ڕاگیراون  ٣
  کە داخراون   وەهمیانە ژمارەی ئەو کۆمپانیا ٤
 ٣٧ ژمارەی ئەو پارێزەرانەی کە بەدواداچونیان بۆ کراوە  ٥
 ٢ دادگا ژمارەی ئەو پارێزەرانەی کە دراونەتە بە  6
 ١٤٩٨ ژمارەی ئەو هاوواڵتیە بیانیانەی کە چاوپێکەوتنیان لەگەڵ دا ئەنجام دراوە  ٧
 ١٠٨ ژمارەی ئەو هاوواڵتی بیانیانەی کە قوربانی بازرگانی کردن بە مرۆڤ بووینە  ٨
 ١٧ یە بیانیانەی کە رەوانەی داڵدە کراون یژمارەی ئەو هاوواڵت ٩
 ١٧ ژمارەی ئەو هاوواڵتیە بیانیانەی رەوانەی وواڵتی خۆیان کراون   ١٠
 ١6٩ تۆمار کراوە بەگشتی   ٢٠٢١ژمارەی ئەو پەڕاوانەی کە لە ساڵی  ١١
 ٨٠ چارەسەر کراون   ٢٠٢١ژمارەی ئەو پەڕاوانەکە ساڵی  ١٢
 ٨ داخراون   ٢٠٢١ژمارەی ئەو پەڕاوانە کە ساڵی  ١٣
 ٧٢ ینەوەدان  ڵکە بەردەوامن و لەژێر لێکۆ  ٢٠٢١ساڵی ژمارەی ئەو پەڕاوانە کە   ١٤
 ٤ ژمارەی ئەو هاوواڵتیە بیانیانەی کە دیپۆرت کراون  ١٥
  ژمارەی خوول کە فەرمانبەرانی نووسینگە تێدا بەشداربووینە  ١6
 ١ ی لێژنەی الوەکی بەرەنگاربوونەوەی بازرگانی کردن بە مرۆڤ کانکۆبوونەوە  ١٧
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شەڵتەری تایبەت بە داڵدەدانی ئافرەتی هەڕەشە لێکراو هەیە، هەروەها    ( ٤) لە هەرێمی کوردستان  

هەیە،   مرۆڤ  بە  کردن  بازرگانی  قوربانیانی  بە  تایبەت  کە  شەڵتەرێکی  راسپاردەی  بەو  سەبارەت 
ئامادەکردنەوەی قوربانییەکان و  تایبەتە بە زیادبوونی ناوەندە تایبەتمەندەکانی داڵدەدان و دووبارە  

بەڕێز سەرۆکی حکومەتی هەرێم    ٢٠٢٣سەرەتای ساڵی   لە  دووبارە ئاوێتەکردنەوەیان لە کۆمەڵگادا،
دوای   ئافرەتانەی  ئەو  بۆ  نیشتەجێبوون  یەکەی  درووستکردنی  لەسەر  دەربڕی  رەزامەندی 

 چارەسەرکردنی گرفتەکان و خێزانەکانیان ئامادە نین وەریان بگرنەوە. 
بازرگانیکردن   یاسای  بە  تۆمەتبار  و  دانراوە  تاوان  بە  سێکسی  بازرگانی  بابەتە  بەم  سەبارەت  هەر 

 کەس بەم تاوانەوە سزادراون.  ( 6) دا ٢٠٢١دادگایی دەکرێن، لە ساڵی 

 و شوێنبزرکردنی زۆرەملێ  بەرەنگاربوونەوەی ئەشکەنجەدان 

کی دیاریکراو لەالیەن حکومەتی هەرێم  بەپێی راسپاردە نێودەوڵەتییەکان گرتنە بەری ستراتیژیەتێ
بکرێت.   لەسەر  کاری  پێویستە  هەنگاوانەی  لەو  یەکێکە  ئەشکەنجەدان  بوونەوەی  رووبەڕوو  بۆ 

ری  نجامدهئەوەزارەتی ناوخۆ چاوپۆشی ناكات لە سزادانی    سەبارەت بە گرتنە بەری رێکاری یاسایی
کرد،    كە   ئەشکەنجەدان  پێشکەش  سکااڵی  راگیراو  یان  لێكۆڵینە نجوومە ئە تاوانبار    وه نی 

رێکاری    کە ئەشکەنجە دراوە   سەلمێندراپێی ڕاپۆرتی پزیشكی  بە   ڵگە بە   بە  هێنرێت و ئەگەر پێكده
 . یاسایی بەرامبەر ئەنجامدەری تاوانەکە دەگیرێتە بەر

 ژمارە  تاوانی بازرگانی کردن بە مرۆڤ جۆرەکانی  ژ
 ١٧ ( سوخرە) کارکردن بە زۆرە ملێ  ١
 ٩ بازرگانی سیکسی  ٢
 ٣٣ بازرگانی بە ئەندامانی لەشی مرۆڤ  ٣
 ١ اڵ دبازرگانی بە من ٤
 ١١ ساڵ کەمترە   ١٨بازرگانی بە ئەوانەی تەمەنیان لە  ٥
 ٧ کاری بە قاچاغ بردن  6
 ١٠ سواڵکەر بەکارهێنانیان وەك  ٧
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ئە گە ئە  سکااڵکار  لە نجەشكە ر  لێكۆڵدرابێت  ناوخۆ  الیە لە   وه ینەكاتی  وەزارەتی  کارمەندانی  ن 
بابەئە   پێویستە  لە   تە م  بكات  لە رگرتنی ووتە كاتی وه ئاشكرا  بە الیە كانی  لێكۆڕێن  دادی و  ە ڵزان  ری 

ندی زامە ر ره سە لە   كرێت كە ی لێده م پرسیاره ر زۆرجار ئە ی دادپینەوه ئە   ربە لە   وهری لێكۆڵینە دادوه
 .یكە تاوانە بە  ێ فشار دانی ناوهبخۆی بە

لێكۆڵینە دادوه   كات  هەلە  وه ری  وه ییاسا  رێکاریمان  پێویست  بە رده ی  تایبە گرێت  ندی  تمەپێی 
سە یەكێشە   واتە   كەكێشە  ده ربە كی  لە خۆ  ئە كرێت  ونجەشكە دژی  نە گەئە   دراو  ئەر  كات  یتوانی  و 

كان و  ڵگە پێی بەبە  كات وتۆمار بیان ئاگاداری داواكاری گشتی    رن دادوه الیەچ لە   اڵتوانێت  سكا ده
 گیرێت. رده یاسایی وه  رێکاری مان شێوه هەكان بە شاهیده 

هەروەها    ( ٢)  کراوە،  پێشکەش  ئەشکەنجەدان  کەیسەکانی  لە  رووەوە    ( ٢) سکااڵ  لەم  داواش 
 جوڵێنراوە. 

 سەبارەت بە شوێنبزرکردنی زۆرەملێ    DNAداتای 

لە بەڕێوەبەرایەتی بەڵگەی تاوان، لە ئێستادا کەرەستەی    ( DNA) سەبارەت بە ئەنجامدانی پشکنینی  
، هەروەها راهێنان و مەشقپێکردنی کارمەندانی  نییە بۆ ئەنجامدانی پشکنینەکان  ( سامپل) ەتاییسەر

 . نێودەوڵەتییەکان پێویستە بۆ چۆنیەتی هەڵگرتنی بەڵگەکانوەزارەتی ناوخۆی بەپێی پرەنسیپە 

بە هەماهەنگی وەزارەتی ناوخۆ و وەزارەتی خوێندنی بااڵ بڕیار دراوە بەشی بەڵگەی تاوان لە زانکۆى  
بەشەکە سەرەتاش  بکرێتەوە،  هەولێر  وەربگرێت،    ( ٢٥)   پۆلیتەکنیکى  ناوخۆ  وەزارەتی  کارمەندی 

کارمەن بۆ  ئەولەویەت  تیایدادواتریش  دەبێت  ناوخۆ  وەزارەتی  تەواوکردنى خوێندن    .دانی  دواى 
بەشە.  ئەم  دەرچووانی  بە  دەدرێت  تاوانیان  بەڵگەکانى  بوارى  لە  تەکنیکى  دبلۆمى    بروانامەى 

 .دادگاکان یارمەتیدانی کردنەوەى ناوەندێکى زانستى لەو شێوەیە دەبێتە هاوکارێکى باش بۆ 

 ئافرەتان پاراستنی 

بە  ژماره وه نگاربونە ڕه یاسایی  خێزانی  توندوتیژی  ساڵی    ( ٨)   ی  بە( ٢٠١١) ی  لە ی  رێمی  هە  ركار 
لەسەر هەیە،  كوردستان كە  تی گشتی  رایە بە ڕێوه ی بەوه ندین دانیشتن و كۆبونە دوای چە   تێبینی 

ئافره وه نگاربوونە ره بە دژی  تووندوتیژی  لە ی  خێزان  و  توێژه گە تان  و  چین  و    ڵ  جیاواز 
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  ، دوا جار پڕۆژه دەستنیشانکراون   یەدا هە   یاساكە   ی لەم و كوریانە و كە هێشتنی ئەكانی نە ندهتمەتایبە
پێشكە یاسایە  بە ك  كە رلە پە  ش  كرا  كوردستان  پڕۆژه ( شنووسدواڕه ) ئێستا    مانی   لە   یاساكە   ی  

  تە خراونە   یاساكە   پڕۆژه   ی لە موارانە و هەر ئە سە نگدان لە مانی كوردستان بۆ ده رلە پە   لە   گفتوگۆدایە 
 ڕوو. 

بەباره سە  ژماره   لە  ( ٣٨٠) ی  بڕگە   ت  عێراقی  سزاكانی  ساڵی  ( ١١١) یاسایی  لە بە  ( ١٩6٩) ی   بڕگە شێك 
دەکات بۆ    بەرایەتی ئاماژەپێکراو کارەبەڕێو  نرێت، بۆیە داده  ( تپێشێلكردنی مافی ئافره )   بە  یاساكە 

ئە مواركهە بڕگە ردنی  ئە بە   یاساییە   و  نەکارییە و پێشێل جۆرێك  تێدا    هەوڵەکان مێنێت. هەروەها  ی 
  بە   ( ١٩6٩) ی ساڵی  ( ١١١)   یاسای سزاكانی عێراقی ژماره   لە   ( ٣٩٨)   بڕگەی مواركردنی  بۆ هە   ن بەردەوام

 . ا ڵگ ڵ واقعی كۆمەگە و بگونجێت لە  تێیدا پارێزراو بێتت مافی ئافره  ك كە یەشێوه 

سەبارەت بە هێڵی گەرم و تیم مۆبایل دوو بەشن لە بەڕێوەبەرایەتی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی  
دژی خێزان و ئافرەت، کە ئەرکی فریاکەوتنی خێرانە بۆ حاڵەتەکانی توندوتیژی و دەستدرێژی، بەاڵم  

بەڵکو وەرناگرن،  ڕووداوەکە  دەوری  هەواڵدەرەکانی  لە  سکااڵ  سەرنجە  جێگای  دەبێت    ئەوەی 
بکات. بەڕێوەبەرایەتی بەرەنگاربوونەوەی   لێکراو خۆی سکااڵ بکات و پەیوەندیان پێوە دەستدرێژی

دەکەن بۆیە تا فەرمانی دادوەریان پێنەبێت ناتوانن   توندوتیژی دژی خێزان و ئافرەت بەپێی یاسا کار 
ڕێگەیان پێنادرێت بچنە سەر کەیسی توندوتیژی بێ بوونی فەرمانی    و   کەیسێکهیچ  دەستبەرن بۆ  

ئەو  بەداواداچوون بۆ پێویستە بڕیارێک دەربکرێت بۆ ئەوەی تیمەکان دەربچن و . لەم بارەدا دادوەر
لێکراو ناتوانێت خودی خۆی    یاخود کەسی توندوتیژی  ئافرەتەکە  ڕووداوانە بکەن کە توندوتیژین و  

 پەیوەندی بکات.  

 كسانی لە نێوان ئافرەتان و پیاواندا لە بەدەستهێنانی رەگەزنامە یە

دەسەاڵتی   لە  رەگەزنامە  پێدانی  و  وەرگرتن  یاسا  بەاڵم  ( حصری) بەپێی  ئیتحادییە،  حکومەتی  ی 
رێمی تی ناوخۆی هە زاره ، وه ٢٠٠6بۆ ساڵی    ٢6لەیاسای رەگەزنامە ژمارە    ( ٣  بڕگە / ٥) بەپێی ماددەی  

 یلی فە  انی كورد  کردنی  هاوكاریدەرکردووە بۆ    ( ٢٠٠٠/ ١/ ١٥)   وتیڕێكە لە  ( ١٢٧)ه  بڕیاری ژمار  كوردستان
وامبێت و هیچ  رده بە  و بڕیارهكاركردن بە   پێویستە   .  ی عێراقیزنامە گە ی ڕه وه پێدانە  بە مەبەستی

نە ئاستە  دروست  ئە نگێك  بۆ  كورده بێت  دووباره یلیانەفە   و  ئێستا  تاكو  عێراقی    یزنامە گە ڕه   ی 
 ك.بێ هیچ جیاوازییە بە  وه تەدراوه پێنە



17 

 

 بەڕێوەبردنی چاکسازییەکان 

ده ركە هە ده سێك  بە ستگیر  دادوه كرێت  بڕیاری  بە پێی  پاڵپشت  ڕه   ( نص)   ر  و  وانە یاسا  گرتن  ی 
ی پێ  یتا ڕێنماره سە  .كانی پێویستی بۆ دابینكراوه گیرێت و گشت مافە كرێت و ڕادهده  وهگواستنە 

رمی و ساردی و خواردن  شوێنی نووستن و خۆشووشتن و گە   و  ەکانیرك و مافئە  بۆ زانینیدرێت  ده
خواردنە  تە وهو  دبینكراوه ی  بۆی  لە   ندروستی  تە و  ده ڕووی  چاودێری  لە ندروستی    مووهە  كرێت 

گواستنەشە بە و  گرتن  تایبە  وه كانی  پزیشكی  كە تیمی  تە شاره   وات  هە واویزایی  پسپۆرن    یەان 
م كە و گرنگییەکی زیاتر بە     ،  ركردنیانسە پشكنینی ڕاگیراوان و چاره ستن بەڵدهبواری پزیشكی هە لە
 ان دەدرێت. ندامئە
 

گیرێن  رده وه  سانە و كە ئەانەتەوە،  جیاكر   هەیە و بەپێی تەمەن  تانراگیراوانی ئافره ت بەشوێنی تایبە 
 یە وه ساڵە   ژدهخوارهە نیان لەمەتەی كە سانە و كە ئەو   یەوه ساڵە   ژده هە  ( ١٨) رووی  سە نیان لە مەتەكە 

نبنكە پۆلیسی  هە وجە ەی  ئە   یەوانان  بە بۆ  راگیراوانە،  پێوه بە  كیە شێوه و  نێوده پێی  و  تی  وڵە ری 
مامە نامە ڕجا مافی مرۆڤ  لە ڵەی  ده گە ی  ده كە  كرێت ڵ  بۆ  ئارامیان  لە ره شێكی  وەک  گشت  خسێت 

دەستگیرکردنی، هۆکاری  لە  کەسوکاری  کردنەوەی  ئاگادار  پارێزەر  بوونی  وەک:  مافی    بوارەکاندا 
ناردنی    ندییوه پە،  ردان سە  تەلەفۆن،  بە  کەسوکاریان  بە  و  نامە کردن    ، گۆڤار  دابینکردنی  بنیرن 

 ڕادیۆ بگرن. و   فزیۆنلەتە  کتێب خوێندنەوە، ،ڕۆژنامە 

 ئاوارە و پەنابەر 

سەبارەت بە پرسی ئاوارە و پەنابەرانەوە،  لە ژێر چاودێرى و یارمەتى ڕێکخراوى نێودەولەتى کۆچ  
 (IOM )    ستراتيژيەتى نيشتمانى بؤ كۆچ لە عێراق و هەرێمى کوردستان دانرا و کراوە بە ڕەشنوس

اندنى سوودێکى کۆمەاڵیەتى و ئابورى بۆ  بە مەبەستى پتەوکردنى بەڕێوەبردنى کۆچ لە پێناو گەی 
عێراق لەگەڵ پاراستنى مافەکانى مرۆڤ بۆ پەنابەران و کۆچبەران لە ناوەوە و دەرەوەى واڵت بە  
ناوەندى   نوێنەرى  و  فیدراڵ  حکومەتى  و  هەرێم  حکومەتى  لە  وەزارەت  شەش  ئەندامبوونى 

وەبردن و ئیدارەدانێکى یەکگرتووى  هاوبەشى هەماهەنگى قەیرانەکان کە ئامانجەکە بریتیە لە بەڕێ
سنورەکان، بەڕەنگاربونەوەى بازرگانیکردن بە مرۆڤ، گەشەپێدانى مرۆیى و گواستنەوەى کرێکاران،  

 کردنى بازارى کار، کاریگەرى و تێکچونى کەش و هەوا لە عێراق و کۆچ. ری  چاودێ
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لێژنەیەکی هاوبەش پێکهێنرا بۆ داڕشتنی  هەروەها بە فەرمانی وەزیری ناوخۆ لە حکومەتی هەرێم،  

ڕێنمای رەشنووسی  ئێستادا  لە  کە  پەناخوازان  و  پەنابەران  بە  تایبەت  قۆناغی  یڕێنمایی  لە  ەکە 
 ە بەرکارەکان و بنەما نێودەوڵەتییەکان ئامادەکراوە.  یدایە بە لەبەرچاوگرتنی یاسا و ڕێنماییکۆتای

ئاوارە و پەنابەران  بە  ش  ە ەو خزمەتگوزاریانەى پێشکئ(ی  %٨٠)   لە بارەی خزمەتگوزارییەوە، نزیکەى
کراوە لەسەر بودجەى حکومەتى هەرێمى کوردستان دابینکراوە. هەروەها ڕێکخراوە ناوەخۆییەکان  

 :بەم شێوەیە بەردەوامن لە پێشکەشکردنی هاوکاری
 

ارمەندى  ک  ( ١7٠)   کارمەندى پەنابەر و  ( ١١٩)   خێرخوازى بارزانى   دەزگایکارمەندى  (  ٩٦٥)   لەکۆى  •
 کاردەکەن. دەزگاکەدا ئاوارە لە 

ئیدارەى  دەزگایئێستا   • بارزانى  و(  ٣٠)   خێرخوازى  دەکات  لە  (  6٧٢٩٤١)   کەمپ  کەس 
 ان سوودمەند دەبن.یخزمەتگوزارییەکان

ئاوارەى تێدا نیشتەجێیە لە گەرمترین کاتەکانى هاویندا  ( ٣٠٠٠٠)   ن شام کە نزیکەىە سەکەمپى ح •
خێرخوازى بارزانى بە هاوکارى ڕێکخراوەکان بۆیان    دەزگای  کارەبا کە لەالیەن تەنها چوار سەعات  

 دابینکرابوو. 
  نزیکەى   ٢٠١6، تا ساڵی  ئێزیدى ئاوارەى هەرێمى کوردستان بوون   ( ٤6٠٠٠٠)   زیاتر لە   ٢٠١٤لە ساڵى   •

ژمارەی ئەوانەی کە کۆچیان کردووە گەیشتۆتە   تا ئێستا ، کرد بۆ دەرەوەى واڵت  کۆچیان  ( ١٠٠٠٠٠) 
کەس  ( ٢٠٠٠٠٠)   دەگاتە  ٢٠٢٣ڕێژەى کۆچکردنى ئێزیدییەکان تاکو ساڵى  بە گشتی  .  کەس  ( ١6٠٠٠٠) 

نزیکی  %( ٥٠)   لە   ینزیکە  واتە ئێزیدییەکان  ئەمەش دەبێتەو  ئاوارەى  گۆڕینى    ە،  مەترسى 
 لێدەکەوێتەوە.   ناوچەکانیان دیمۆگرافى

شایستە داراییەکانی مامۆستایان و فەرمانبەرانی قوتابخانەکانی ئاوارە سورییەکان،  سەبارەت بە  
دابین  سوورییەکان  پەنابەرە  قوتابخانەی  بۆ  پارەیان  ڕێکخراوەکان  ساڵی    پێشتر  لە  بەاڵم  دەکرد، 

  ئەم   کوردستان   هەرێمی  حکومەتییە  بۆ  ە، وبڕی  ئەم هاوکاریانەیان  ئێستاش  تا   ٢٠٢٠  –   ٢٠١٩خوێندنی  
و فەرمانبەرانی قوتابخانەکانی    مامۆستایان  داراییەکانی  شایستە  سەرجەم  و  ئەستۆ  گرتۆتە  کارەی

 لە سااڵنی ڕابردوودا.   دابینکردووە ئاوارە سورییەکانی
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هەرێم کە ئەندامە لە لیژنەی    یسەرۆکی دەستەی گشتی ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی ئیدارە
بەش کوردستانییەکان،  ناوچە  رێ تەکنیکی  بە  سەبارەت  کردووە  دانوستانەکانی    نامە کەوتنکداری 

  ٢٠٢٠/ ١٠/ ١لە    ( یۆنامی) تی  شو بە سەرپەر  حکومەتی عێراق و هەرێمی کوردستانکە لە نێوان  شنگال  
بە   شنگال،  دۆخی  کردنەوەی  ئاسایی  و  سەقامگیری  و  ئاسایش  گەڕاندنەوەی  لەپێناو  کرا  ئیمزا 

بۆ یاساییەکان  و  دەستووری  بنەما  وەک    مەینەتییەکانچارەسەرکردنی    گوێرەی  شنگال  خەڵکی 
ئەمنی   و  کارگێڕی  چوارچێوەی  ڕێکخستنی  و  ئاوارەکان  گەڕانەوەی  بۆ  و    دەستپێشخەرییەک 

 . گەڕانەوەی دام و دەزگا شەرعییەکان بۆ ناوچەکە

وه  تە شێك كراوه خۆكان بە ربە سە   و ئیداره   گشت پارێزگا  لە ،  ران نابە و  پە   ئاواره بۆ زیاتر خزمەتکردنی  
بە رایە بەڕێوه بە  لە پۆلیس  ئاواره تی  كاروباری  پۆلیسی  پە ناوی  و ئاواره   پاراستنی  بۆ  ران نابەو 
 كان. ئاسايش و رێكخراوى حوكمى و ناحكوميە  ڵگە نگی لەماهە هەران بە نابە پە

 قەرەبووکردنەوەی ڕزگاربووانی ئێزدی 

ئێزدی دەستی تیرۆریستانی داعش ئەگەر لە هەرێمی کوردستان بن یان لە هەر    ئافرەتانی ڕزگاربووی 
یاسایەکی   بەگوێرەی  ئەوی  بۆ  دەکرێن  ناونووس  واڵت،  دەرەوەی  تەنانەت  و  عێراق  شوێنێکی 
پێوەندیدار بە قەرەبووکردنەوەیان، مانگانە مووچەیان بۆ ببڕدرێتەوە، ناونووسکردنەکە لە سەرەتای  

ەستیپێکردووە و لە دهۆک نووسینگەیەکی وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەاڵیەتی  د  ٢٠٢٢ئابی  مانگی  
 حکومەتی هەرێمی کوردستان بەم کارە هەڵدەستێت. 

 مافی ئازادی ڕادەربڕین و دەستڕاگەیشتن بە زانیاری

وتنى  سكە ده ياساى مافى     مانى  كوردستان رلە پە   ( ٢٠١٣) ى ساڵى  ( ١١)   ۆكى  ياساى  ژماره ڕناوه كار بە 
 ڕێگای پێدراو بە وتنی زانيارى  ست كە تی دهچۆنیەرێت لەبواری  ك رێمی كوردستان ده هە  زانيارى لە 

بەردەمێپبەاڵم  ،  هاوواڵتيان  ئاستەنگەکانی  تا  دەربکرێت  رێنمایی  یاساکە    جێبەجێکردنی  ویستە 
 نەمینێت.

  تی ناوخۆ زاره ن وه الیە وا لە خۆكان  كە ربەسە   ه كان  و ئیدارتییەرایە بەڕێوه ری ڕێكخستنى بەیكەپە لە
چاالكبە ،  ندكراوه سە پە پارێزگاری  پۆلیسی  هە نیەدهمە   یەیشی  لە   ڵەمامە بۆ    یەكان  ڵ گە كردن 

خۆپیشاندان  گردبوونەوە  بەاڵم  و  شێوهبە ،  نییە هیچ  بۆیان  زیاد   ە یك  بۆ    لە   هێزی  پێویست 
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بهێنن،ران  خۆپیشانده   بوونەوە رووڕووبە  هێزانە ئە  بەکار  بە   م  مە رده ڕاهینراون  ده وام  ن  كە شق 
  خوازانە كی ئاشتی یەوه ركۆبوونە هە   لە هەر  خۆیان.   یەکانركئە سەبارەت بە چۆنیەتی جێبەجێکردنی  

یان لێ  كانە پارێزگارەینیدهمە  یە یركی هێزی چاالكپێی یاسا داوایان كردبێت ئە رمی بە ی فە شێوه بە
كانی   م هێزه رجەسە   . هەروەهاكە وه وی گردبوونە ئامانجی و ڕێره   زانینی كات و شوێنی و   دوای  بكات

ناوخ ئاگاداركرانە یڕێنما بە    ۆ ئاسايشى  ڕاگە لە  پارێزگاری    کە   وه ی  و  و  ڕۆژنامەنووسان  یاندكاران 
 ( التفاكە ) كیكان چە نیەدهمە   یە ك نابێت پۆلیسی چاالكیە هیچ شێوه بەمافی مرۆڤ بکەن.    چاالکوانی

 ران. دژی خۆپیشاندهكاربهێنن لە بە

شیاو  فتاری نە ی ڕه سانە و كە ق بە رهە وا سكااڵی یاسایی تۆماركرابوو ده بوو كە ركاتێك زانيارى هە هە
ڕیكاره كە ده مرۆڤ  مافی  و  چاالكوان  دژی  ئە یاساییە   ن  ده كان  تۆمە نجام  ده درێت  ستگیر  تباران 
   .كرێن ستی دادگا دهكرێن ڕاده ده

ناوخۆبەزاره وه  ئە ردهبە   تی  بۆ  ڕۆشنبیری  خولی  و  ڕێنمایی  كارمە فسە وامی  دهرو  بۆ    وهكاتە ندان 
بەوه ئە پۆلیس  پیاوانی  هەرده ی  یاسای  وشیاری  ئە وام  بۆ  بەوه بێت  و  یەشێوه ی  زانستی  كی 
پئە مۆدێرن  و  بگە ێكادیمی  وهیان  هە هاشاره روه هە  ینێ  لە زاییان  و  بنەبێت  مرۆڤ  مافی  ماكانی 

ڵگا  كانی كۆمە ڵ گشت چین و تویژه گەكردن لە ڵەتی مامە چۆنیە  نی وه دهڵگای مەدیموكراتی و كۆمە 
 كان. تیەوڵە نیوده  ره پێی پێوه ڕاهێنانیان بە  وه 
 

بەم    بەتی بازرگانی کردن بە مرۆڤسەبارەت بە بای ئاڕاستە کردووە  وەزارەتی ناوخۆ سێ پێشنیار
 شێوەیە: 

 
   ێگای هەندەران دەبێت ئەژمار بکرێن وەکو بازرگانی پێکراو لە الیەن  ڕکۆچبەرانی نایاسایی

و   قاچاخچییەکان  کردنی  دادگایی  یاسایە  بەو  بتوانرێت  هەروەها  قاچاخچییەکانەوە، 
لە   زۆر  ژمارەیەکی  ئێستادا  لە  کە  بدرێت  ئەنجام  قوربانیانی کۆچی  سزادانیان  کەسوکاری 

 نایاسایی بەرەو هەندەران، سکااڵیان تۆمار کردووە دژ بە قاچخچییەکان. 
   یاسا لە  زۆرەملێ  بە  بزرکردنی  شوێن  کردنەوەی  جێ  بۆ  یاسایەک  پرۆژە  دانانی 

 نیشتیمانیەکان ناساندنی وەکو تاوانێکی سەربەخۆ. 
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   بێسەروشوێنانی یاساکە  بە ڕپێویستە  کۆچ  نایاسایی  شوێن  ێگەی  وەکو  هەندەران  رەو 
بۆ   بهێندرێت  بەکار  یاسایە  ئەو  بتواندرێت  ئەوەی  بۆ  بناسێنیت  زۆرەملێ  بە  بزربووی 

 سنووردارکردنی کۆچی نایاسایی کوردستانییان بەرەو هەندەران. 
   پێویستە قەیرانەکان  هەماهەنگی  هاوبەشی  ناوەندی  لە  کۆچ  کاروباری  بەڕێوەبەرایەتی 

گەڵ  میکانیزمێکی نیشتیمانی کە دادەنرێت بۆ مامەڵە کردن لە   بکرێت لە هەر  یی پێبەشدار
ساڵی   لە  ئەوەی  لەبەر  بزربووەکان  و    ٢٠١٥دۆسیەی  کردووە  دۆسیەیە  ئەو  لەسەر  کاری 

 ێگای نایاسایی کۆچ بۆ هەندەران. ڕئامارێکی تۆمارکراوی هەیە بۆ بزربووەکانی  
 ی فیدرال و کاراکردنی یاداشتی  دانانی پرۆژە یاسای پەنابەری بەهەماهەنگی لەگەڵ حکومەت

ێوەبەرایەتی کاروباری کۆچ لە ناوەندی هاوبەشی ڕهەبووە لە نێوان بە  تێگەیشتن کەپێشتر
 وەزارەتی کۆچی عێراق. وهەماهەنگی قەیرانەکان  

 
لە میانەی وۆرکشۆپەکانی جێەجێکردنی پالنی هەرێمی بە ئامادەبوونی پسپۆران و رێکخراوەکانی 
روو:   خرانە  خوارەوە  زانیاریانەی  ئەم  مرۆڤ  بە  کردنی  بازرگانی  بە  تایبەت  مەدەنی  کۆمەڵگای 

ئێستا  دەیدیار تا  و  بەدیدەکرێت  کەمپەکاندا  لە  مرۆڤ  بە  فرۆشتنى  ڵحا  ( ٢٢٠)   بازرگانیکردن  ەتى 
پەنابەرنگ و  ئاوارە  لە  زۆرترینیان  کە  هەیە  کاتى    . ورچیلە  لە  پەنابەران  و  کردنی ئاوارە  رایی 

بەڵگەنامەی    مامەڵەکانیان  و  دۆکیومێنت  نەبوونى  هۆى  بە  دەبنەوە  گرفت  توشى  دادگاکاندا  لە 
 فەرمى.  
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 :وەزارەتی دارایی و ئابووری
 

کۆی   ئاڕاستەی    (7)لە  کە  داراسپاردە  ئابووری وەزارەتی  و  راسپاردە    (٤)کراوە،    رایی 
 جێبەجێ نەکراوە.   (3)جێبەجێکراوە و 

 

 
 مافەكانی كەسانی كەم ئەندام و خاوەن پێداویستی تایبەت

بە   دەرکرد  تایبەتی  رێنمایی  دارایی  دیاریکردنی    رێژەیوەزارەتی  مەبەستی  بە    بڕی کەمئەندامی 
سەد هەزار دینار تێپەر    ( ١٠٠ ٠٠٠) لە مووچەی بنەڕەتی کەمئەندامی فەرمانبەر لە بڕی %( ٥٠) دەرماڵە 
 نەکات.   

او جێبەجێکر

راو جێبەجێنەک

وەزارەتی دارایی و ئابووری 
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بە هەما لە سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران  ەنگی  هڕاسپاردنی فەرمانگەی تەکنەلۆژیای زانیاری 
دارایی ئابووری  وەزارەتی  پرۆگرامی    و  چوارچێوەی  لە  تەکنیکی  ئاسانکاری  پێشکەشکردنی  بۆ 

ئامار و داتای پەیوەست بە كەسانی   بۆ کۆکردنەوەیاری بایۆمەتری مووچەخۆران بۆ ئەم توێژە تۆم
 كەمئەندام. 

 قەاڵچۆكردنی گەندەڵی 

 . کردووەگشتاندنی دەر   ( ٣٠)  ڕێنمایی و ( ٤٣)  گەندەڵی وەزارەت دارایی بە مەبەستی قەاڵچۆكردنی
 دادگا کراوە. کەیس ئیحالەی  ( ١٤٤) لە پارێزگای دهۆک  ٢٠٢٢لە ساڵی 

 دادگا کراوە.  یکەیس ئیحالە ( ٢٥) لە پارێزگای هەولێر تا ئێستا 
 دادگا کراوە.   یکەیس ئیحالە ( 6٩) تا ئێستا  سلێمانیلە پارێزگای  

 کەرتی بانکە بازرگانییەکان 

ساڵی   تا  بازرگانییەکان  بانکە  کەرتی  لە  دارایی  وەزارەتی  گشتی  بەرژەوەندی  بڕی    ٢٠٢١لەپێناو 
دوو ملیار و نۆسەد و یازدە ملیۆن و حەفت سەد و پێنچ هەزار و شەش سەد و نەوەد    ( 6٩٠،٢،٩١١،٧٠٥) 

دینار لە قەرزی ئاسانکاری گەڕاندراوە. هاوکات لە کەرتی بانکە پسپۆڕییەکان ئەم قەرزانەی کە لە  
توانرا   ملیار و حەوت سە  ( ١٧٩،٧٢٧،٥١٧،٣٩٩) الی هاواڵتیان ماوە  نۆ  و  و بیست و  سەد و حەفتا  د 

 حەوت ملیۆن و پێنج سەدو حەڤدە هەزار و سێ سەد و نەوەد نۆ دینار بگەڕێندرێتەوە. 

ڕێژەى بە  مانگانە  داهاتى  دڵنیایی  کۆمپانیاکانی  بە  ئەهلییەکان   ( %٢٥)   سەبارەت  کۆمپانیا  لە 
 پەیڕەو دەکرێت.  ٢٠٢١\ 6\ ١دەکەن لە خاڵە سنوورییەکان و لە ڕێکەوتى  زیادکراوە، کەوا کار

 مووچەی خانەنشینی  

خانەنشینی هەموار کراوە بە    یەیدۆس  ١١٩٤سەبارەت بە هەمووارکردنەوەى مووچەى خانەنشینان  
کە   دادوەر  شارەزا،  پارێزگا،  ئەنجوومەنى  ئەندامى  قائیمقام،  گشتى،  بەڕێوەبەرى  ڕاوێژکار،  پلەی 

حەفتاو چوار    نۆ سەد و حەفتا و شەش ملیۆن و سێ سەد و  ( ٩٧6،٣٧٤،٤٥٠)   جیاوازی مووچەیان 
 دینارە.  هەزار و چوار سەد و پەنجا 
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 سیستەمى ئەلیکترۆنى

لە بەڕێوەبەرایەتییەکانى گومرگى ئیبراهیم خەلیل،    داناوەوەزارەتی دارایی سیستەمى ئەلیکترۆنى  
بەڕێوەبەرایەتى سلێمانى،  نێودەوڵەتى  فڕۆکەخانەى  هەولێر،  نێودەوڵەتى  گشتى    فڕۆکەخانەى 

سیستەمى هاتوو و دەرچوو، میالکات، هەروەها بە  ئەلیکترۆنى کردنى سیستەمى    هەرێم  گومرگى
 دۆسیەى فەرمانبەران. 

تایبەت بە هاوردەکردنى ئۆتۆمبێل هەمووارکراوە بە هاوبەشى لەگەڵ    ى٤هەروەها ڕێنمایى ژمارە  
و ئەو ئاستەنگانەى کە    ان وەزارەتى ناوخۆ کە زیاتر ئاسانکارى لەخۆ دەگرێت بۆ هاوواڵتی و بازرگان 

 پێشتر تێبینى لەسەر بوو. 
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 : وەزارەتی سامانە سروشتیەکان
 

کۆی   ئاڕاستەی    (3)لە  کە  داراسپاردە  ئابووریوەزارەتی  و  راسپاردە    (ا)کراوە،    رایی 
 .  کردندایە جێبەجێ راسپاردەش لە پرۆسەی (١)جێبەجێکراوە و 

 

 
 مافی ژیان لە ژینگەیەك خاوێندا وەك مافێكی دەستوری تاكەكەس 

الیەنی   سروشتیەکان  سامانە  وەزارەتی  لە  ژینگە  و  سەالمەتی  و  تەندروستی  بەڕێوەبەرایەتی 
جێبەجێكارە دەربارەی پاراستنی ژینگە  و كار دەکات لەسەر مافی ژیان لە ژینگەیەك خاوێندا وەك  

ماددەی  گوێرەی  بە  تاكەكەس  دەستوری  بە    ( ٣٣)   مافێكی  هەڵدەستێت  کە  عێراق  دەستوری  لە 
 پێشكەش كردنی راپۆرتی هەڵسەنگاندنی ژینگەیی. 

او جێبەجێکر

لە پرۆسەی 
ەجێبەجێکردن دای

وەزارەتی سامانە سروشتیەکان
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ەی نەوتەوە  ژ نیایەكەوە، لەهەر خاڵێكی پرۆپێش دەستپێكردنی هەر پرۆژەیەك لەالیەن هەر كۆمپا
بەشێكی راپۆرتەكە تایبەتە بە پاراستنی شوێنەوار   دەبێت ئەو راپۆرتە پێشكەش وەزارەت بكەن كە 

و ژینگەی رووەكی و ئاژەڵە كێوییەكان.  پێداچوونەوە بە راپۆرتەكەدا لەماوەی سێ مانگدا وەزارەت  
 یكردنەوەی گونجاوی بۆ دەكرێت. بەو راپۆرتانەدا دەچێتەوە و  لێكدانەوە وش

 رێككارەكانی پاراستنی ژینگە 

بەری رێككارەكانی پاراستنی ژینگە لە رێی پالنەكەیەوە كە پەیوەستە  ەسەبارەت بە درێژەدان بە گرتن
بە گەشەپێدانی بەردەوامەوە، بەڕێوەبەرایەتی نەوت و كانزاكانی هەولێر، سلێمانی، دهۆك، ئیدارەی  

بەری  ەوەندی وەزارەت لە وەزارەتی سامانە سروشتیەکان كار دەکات لەسەر گرتنگەرمیان، تاقیگەی نا
رێككارەكان و بەپێی تایبەتمەندێتی خۆی جێبەجێ دەكات لەگەڵ ئەم كۆمپانیایانەی كە كار لە بواری  

 هاوردەو هەناردەكردنی بەرووبوومە نەوتییەكان دەكەن لەگەڵ بەنزینخانەكاندا.

بەروو ئەو  سەرجەم  هاوردە  پشكنینی  هەرێمەوە  سنوورەكانی  لە  كە  دەکرێت  نەوتییانە  بوومە 
نەوتییە   بەرووبوومە  لە  هەریەك  ئەو  بۆ  وەزارەت  ستاندارێتی  لەگەڵ  بەرواردكردنیان  و  دەكرێن 
هاوردەكراوەكان بەمەبەستی رێگریكردن لەهەر بەرووبوومێكی نەوتی نەگونجاوو ژەهراوی تاوەكو  

 .ینگەی هەرێم بەگشتی بپارێزین ژینگەی تاكەكەسی بە تایبەتی و ژ

خەزنكردنی  كۆگاكانی  و  بەنزینخانەكان  سەرجەم  لەسەر  سانسۆر  دانانی  و  پشكنین  هەروەها 
كە زیان بە  بوون لەوەی  بەرووبوومە نەوتییەكان دەکرێت تاوەكو لە كوالێتی بەرووبوومەكان دڵنیا

بەگشتی   هەرێم  ژینگەی  و  بەتایبەتی  تاكەكەسی  چەندین ژینگەی  رووەوە  لەم  هەر  نەگەیەنن، 
 .بەنزینخانە سزادراون چ بە پێبژاردن بێت یاخود داخستن 

لێژنەی بااڵی پێداچوونەوە بە پااڵوگە   هەروەها بە بەردەوامیی راپۆرتێک ئامادە دەکرێت لەالیەن 
كانی نافەرمییەكان  و كۆكردنەوەی زانیار تەواو لەسەریان بەمەبەستی هەڵوەستەكردن لەسەر زیانە 

 ئەو پااڵوگە نافەرمییانە وبڕیاردان لە چارەنووسیان.

 

 



27 

 

 پێدانی بڕوانامە بە کۆمپانیاکان 

سەبارەت بە پێدانی بڕوانامە پاش تەواوكردنی كاری لێكدانەوەو شیكردنەوەی راپۆرتەكە، وەزارەتی  
ئەوا   بوو  كێشە  بێ  راپۆرتەكە  ئەگەر  راپۆرتێك،  هەر  بۆ  دەبەخشێت  بڕوانامە  جۆر  سێ  ناوبراو 

دێك  وەزارەت بڕوانامەی رەزامەندی دەداتە كۆمپانیاكەو دەست بەكار دەبێت، ئەگەر راپۆرتەكە هەن
تاوەكو   كۆمپانیاكەو  بە  دەدات  بەمەرج  رەزامەندی  بڕوانامەی  ئەوا  تێدابوو  كەمووكورتی 
كەمووكورتییەكان چارەسەر بكەن، هەندێك جار بڕوانەمەی رازی نەبوون دەدرێتە كۆمپانیاكە كە  
نەبووە.   وەزارەت  رێنمایی  یاساو  بەپێی  راپۆرتەكە  چونكە  بەكاربێت،  دەست   ناتوانێت 
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 : وەزارەتی تەندروستی
 

راسپاردە جێبەجێکراوە    (١١)کراوە،    تەندروستیراسپاردە کە ئاڕاستەی وەزارەتی    (37)لە کۆی  
 .  کردندایەجێبەجێ راسپاردەش لە پرۆسەی  (7) راسپاردە جێبەجێ نەکراوە و (١٩) و
 

 
 کڕین و هاوردەکردنی دەرمان  

  گشتیەکانی تەندروستی ئەنجام   یەلەالیەن بەرێوەبەرایەتیینی دەرمان لە کاتی ئێستا  ڕسەبارەت بە ک 
و   بەکارهێنان  مۆڵەتی  هاتوو  ئەگەر  بەکارناێیت  دەرمانەک  هەر  و  تەندەر  شیوەی  بە  دەدرێت 

کۆنترۆ بەرێوەبەرایەتی  پرۆژەیڵرێگەپێدانی  هەروەها  نەبێت.  دەرمان  جۆری  لەالیەن  ەی  ک 

او جێبەجێکر

راو جێبەجێنەک

لە پرۆسەی 
ەجێبەجێکردن دای

وەزارەتی تەندروستی 
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شێوەیە  بە  کە  دەکرێت  ئامادە  وەزیران  فەرمانگە  ئەنجومەنی  گشت  بۆ  بێت  مەرکەزی  کی 
 و بە پێی ستاندەردە جیهانییەکان.  ( Frame Agreement) تەندروستییەکانی هەرێم بە شێوەی 

ژمارە  ڵپا تەندروستی  وەزارتی  رێنمایی  بە  کۆنترۆ  ٢٠١6ساڵی    ١پشت  جۆری  ڵبەرێوەبەرایەتی  ی 
بۆ هاوردەکردنی دەر پێدانی مۆڵەت  بە  پەیوەندیدارە  پزیشکی  دەرمان الیەنی  پیداویستی  مان و 

سەنگاندنی دەرمان و پێداویستی پزیشکی هاوردەکراو و پێدانی  ڵ هەروەها بەرپرسە لە پشکنین و هە
کردنی   ئەلیکترۆنی  بە  دەستیکردووە  تەندروستی  وەزارەتی  هاوکات  بەکارهێنانی.  بۆ  مۆڵەت 

کۆنت  کوالێتی  بۆ  دەرمان  کۆمپانیاکانی  هەموو  ئێستا  کە  دەرمان،  لەڕێگەی  سیستەمی  ڕۆڵ 
 ینەوە داواکاری پێشکەش دەکەن. سیستەمێکی ئۆناڵ

 اودێری تەندروستی  چ

بەشی  ) وەزارەتی تەندروستی لەڕێگەی بەڕێوەبەرایەتی پاراستنی تەندروستی بەشە جیاوازەکان  
بە    ( نەخۆشیە گوازراوەکان، بەشی نەخۆشیە نەگوازراوەکان، بەشی چاودێری تەندروستی و خۆراک

لەگە  بەڕێوەبەرایەتهەماهەنگی  گشت  ئەو    کانییەیڵ  بەری  گرتنە  بۆ  دەکات  کار  تەندروستی 
دەب کە  هانڕێوشوێنانەی  گیانی  پاراستنی  مایەی  نەخۆشیە    و  واڵتیانوە  لە  دوورگرتنیان  بە 

 و وەرگرتنی ڕێکاری پێویست بۆ هەر ڕەوشێک.  یچاودێری تەندروست،جیاوازەکان

تەندروستی   بە  گرینگیدان  ناحیەکانبۆ  قەزاو  لە  خزمەتگوزارییە    هاوواڵتیان  پێشکەشکردنی  و 
پزیشکی پسپۆڕ لە بوارە جیاکان پەیوەستکراون    ،ارەسەکراوە چ  ( %8٠)   بە ڕێژەی  تەندروستییەکان

لە    انقەزا و ناحیەکان بکەن پێشتر تەنها پزیشکی پابەند و گشتی خزمەتیلە  ساڵ خزمەت    ( ٣)   کە
ناحیەکان دەکرد ناحیەکان پەرەی  بەاڵم    ،قەزاو  لە قەزاو  ٔيێستادا میالکی پزیشکی پسپۆڕ  لەکاتی 

  .سەنتەری شارەکان دا ناچار نەبێت بچێتە ەوەی هاوواڵتی لەکاتی پێویستئپێدەدرێت بۆ 

ئەم  گشت شارەکان    کردنی ئاوی پاک لە  چاودێری  بۆ   وەزارەتی تەندروستی هۆبەیەکی تایبەتی هەیە
ی پرۆژەکانی ئاو لە ڕووی پاک و خاوێنی، ڕێژەی کلۆر، پشکنینی  بە چاودێریکردن  یو هەڵدەستێن هۆبە

هەفتانە و  ڕۆژانە  ئاگادار    بەردەوامی  پەیوەندیدار  الیەنی  گرفتێک  هەر  دروستبوونی  لەکاتی  و 
 دەکرێتەوە بۆ چارەسەرکردنی بە زووترین کات. 
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 چاودێری تەندروستی مندااڵن 

لە ڕووی چاودێری تەندروستی بۆ مندااڵن، وەزارەتی تەندروستی خزمەتگوزاری خۆی پێشکەش   
پێدانی   و  نەخۆشخانەکان  لە  لەدایکبوون  لەکاتی  هەر  تر  هاوشێوەی چینەکانى  بەو چینە  دەکات 

پێویستەکان  چاودێری  ،ڤاکسینە  ڕێگەی  لە  مندااڵن  گەشەی  چاودێری  بنکە یهەروەها  لە    کانی ان 
 ئەمە جگە لە چاودێرى ڕەوشی خواردنیان کە دەبێت تەندروست بێت.  یتەندروست

 کەسانی کەم ئەندام و خاوەن پێداویستی تایبەت 

پڕۆژەی ستراتیجی سەنتەری شیاندنەوەی جەستەیی    ٢٠٢٢وەزارەتی تەندروستی لە مانگی ئازاری  
بەرز    لە ئاستێکی  و  سیستەم  بە  و  مۆدێرن  شێوازێکی  بە  کە  کردەوە  هەولێر  دروستکراوە  شاری 

دەخرێتە بواری کارکردن و خزمەتکردنی خاوەن پێداویستی تایبەت بۆ دروستکرنی پەلی دەستکرد  
خولی ڕاهێنان و هۆشیاری تەندروستی و پسپۆڕيیە جیاوازەکان بۆ کەمئەندامان و  ئەنجامدانی  و  

لەالیەن   دۆالر  ملیۆن  شەش  نزیکەی  بڕی  بە  کە  تایبەت،  پێداویستی  ەوڵەتی  نێود  لیژنەیخاوەن 
 .گرتووەلە ئەستۆ  شیدابینکردنی پێداویستی  دالە هەمان کات  خاچی سوور دروستکراو

لەڕێگای    ،وەزارەتی تەندروستی بە خۆرایی خزمەتگوزاری تەندروستی پێشکەشی ئەم چینە دەکات 
شارەکانی   زۆربەری  لە  هاوسەرگيری  ڕاوێژکاری  ڕاوێژکارييەکان،  و  ميللی  عيادەی  بااڵی  دەستەی 

لە  نابێت  بنكە خۆشخانە نە  دامەزراندووە،  و  نۆرهیە یندروستتە  كان  و دروست    كان  پێدان  و  بگرن 
 .ە ی خۆرای م چینەت بە تایبە رستە كردنى كە 

 پی ئاوارە و پەنابەران خزمەتگوزاری تەندروستی لە کەم

كە   لە بنكە مپەگشت  تە كان  هە ى  رێكخراوه گە لە   نگە ماهەهە  بە  یەندروستى  کە  ناحكومیە   ل  كان 
تى زاره ن وه الیە كانیش لە رمانە كان پێشکەش دەکات، ده گشت بواره   ندروستى لە تگوزارى تە خزمە

ى  یى بۆشارباره كان ده بۆ پزیشكان و ستافە  وه ەكرێتها خول ده روه كرێت، هە ندروستى دابين دهتە
 رى. ندهكسانى جە روونى و یەندروستى ده تە

گە  لە ڕتیمى  كە ۆك  دابینكراوه  مپەگشت  پێشکەشکردنیكان  وەک   بۆ  تەندروستی     خزمەتگوزاری 
مبواڵنس و  كان، ناردنى تیمى پزیشكى و ئە ناكاوه   لە   تایى بۆ رووداوه ره یاندنى فریاگوزارى سە گە 
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دەروونی، كانپێداویستیە  تەندروستی  خزمەتگوزاری  و  رێنمایی  پێشکەشکردنی  هەروەها    ، 
دهە یتیەوڵنێودهرێكخراوه   هێنانى  بۆ  دەکەن  كارئاسانى  و  هاوكارى  پێداویستى  كان  و  رمان 

 .راننابە مپى پەكان و كە ە یناوخۆی كانى ئاواره مپەكان بۆ كە یە یپزیشك

 تەندروستى دەروونى 

وانى توندوتیژى  وشبوڵ تو گە كردن لە ە ڵولێر و دهۆك و سۆران بۆ مامە هە  لە   یەت هەرى تایبە نتەسە 
ن.  كە ده   كار   م شوێنانە تى لەاڵیە روونى و كۆمە رى دهتیایدا پزیشك و توێژه   و قۆستنەوەی جنسی كە 

ئە  توێژه گشت  و  پزیشك  ده و  كۆمە رى  و  تە   انە یتیاڵیەروونى  كراوه راهێنانى  بۆ  هەروەها  واویان   ،
 .كانوخانە وكانى گرت ندروستیە تە  گشت بنكە لە  نسیب كراوه روونى تە پزیشكى ده 

درووست  شخانەی دەروونی  بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتی کاروباری کۆمەاڵیەتی سێ نەخۆبڕیارە  
دەگرێتکە    بکرێن  ئەستۆ  لە  نەخۆشەکان  چارەسەری  ئەركی  تەندروستی  وەزارەتی   ، وەزارەتی 

 كاریش چاودێری نەخۆشەکان دەکات. 

 بیمەی تەندروستی 

ى لیژنە ندروستى  تى تە زاره سەبارەت بە دەركردنی یاسای بیمەی تەندروستی تایبەت بە هەرێم، وه 
بیمە  تەیاسایى  کە    ییندروستى  دائە داناوە  پرۆژه ڕركى  بیمە  شتنى  پێ  تە  یاساى  ندروستى 

توێژەكانی    سپێردراوه  سەرجەم  بۆ  تەندروستی  چاودێری  دەستەبەركردنی  زامنی  چەشنێك  بە 
 ەڵگە بكات. كۆم

 خزمەتگوزارییە تەندروستییەکان لە نەخۆشخانەکانی کەرتی تایبەت  نرخی

خەرج كەمكردنەوەی  بە  وه یسەبارەت  تایبەتدا،  كەرتی  نەخۆشخانەكانی  لە  زۆرەكان  تى  زاره یە 
كان بۆ رێكخستن و پۆلێن  خۆشخانە ى نرخى نە وهنە ویەکی پێکهێناوە بۆ پێداچوندروستى لیژنە تە

   %( ٢٥)   كان، بۆ هاوکاری هاوواڵتی کرێی نەخۆش بەڕێژەیندروستیە تە   تگوزاریەى خزمە كردنى نرخ
هەروەها کەمکردووتەوە،  تایبەتەکان  نەخۆشخانە  نوێکردنەوەی    لە  و  پێدان  ڕێنماییەکانی 

 نەخۆشخانە و سەنتەرەکانی کارتی تایبەت هەموارکراوەتەوە. 
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 منداڵ دایک و تەندروستی ى چاودێری رنامە بە

 كرێت لە جێ ده  جێ بە  كان كە گرنگە   ره هە  رنامەبە  لە   كێكە رگیرى یە ى پشكنینى هاوسەرنامە بە •
 یە لە ژێر چاودێری وەزارەتی تەندروستیە ر هەنتەندین سەچە  رێمى كوردستان وه واوى هە تە
رگیرى  ى هاوسە پرۆسە   ێت بچنە ویانە وا ده ى كەتانەو كچ و ئافره پشكنینى ئە  ستن بەڵده هە  كە 

ندروست  ى تەوه ى نەوه بۆ ئە  یى و  گوازراوه خۆشى بۆماوه ندین نەچە  پێشگیرى لە   بە مەبەستی
 .وهم بێتە كان كە ەییبۆماوه  خۆشیە م بێت و نە رهە بە

كان  یە یدروستنتە  بنكە  لە   كى فراوانە یەرنامە ش بە مەزاز ئە گو خۆشی  ى كوتان دژى نە رنامە بە •
  واتا  لە   دایە   ن سااڵ ( ٤٥-  ١٥)   نێوان   نیان لە مەتە   كە  دەگرێتەوە  تانە ئافره   ئەو كرێت و  جێ دهەجێب

درێت و بۆ پاراستنى كچان و دایكان  م دهپێنج ژه   بە  نی گوزاز ڤاكسی  ،نوه خستنە  چەنى وه مەتە
 .و كۆرپە 

لە رنامە بە • دووگیان  دایكى  چاودێرى  جێبەیە یندروستتە  بنكە  ى  دهكان  ئەجێ  بۆ  و  كرێت 
كە دایكانە  تایبە ى  فایلى  دووگیانن  ده وا  بۆ  بنکەکانردانسە  مانگانە   وه كرێتەتیان    و   نكە ده   ی 

ر  م هە نى كەالیە بە  وه كرێنە رگرفتێك ئاگادار ده بوونى هە كرێت و لە پێویستیان بۆ ده  پشكنینە 
 .ندروستىتگوزارى تە رگرتنى خزمە ستى وه بەمەردان بكات بە ار جار سە چو تێك پێویستە ئافره 

بە رنامە بە • رێكخستنى خێزان  ئافره  كە یەرنامە ى  پیشكە بۆ  بوون  منداڵ  دواى  ده تان  كرێت  ش 
م كە   ڵ وندروستى دایك و منداوان دووگیانى بۆ پاراستنى تە ێى نوه ستى دوورخستنە بەمەبە

 .نەی کێشیان کەمەمندااڵ ئەو   ى دایكان وى مردنوه كردنە 
 انە یندروستیزگا تە و دام و ده لە   یەرنامە م بەئە   ،دایك بوون  وتنى خێرا بۆ لە ى فریاكە رنامە بە •

کۆرپە بە ئاسایی و سەالمەتی لە    ىوه بۆ ئە  دایك بوونیان تێدایە هۆڵى لە  كرێت كە ش ده پێشكە 
 .دایک ببێت

تە رنامە بە • هەندروى  هێرزه ستى  و  گە ڵكاران  كە ى  تایبە ڵهێ  رم  بێبە ێكى  و  بۆ    ره رامبە ت 
ئە وه اڵمدانەوه  گە ى  هە و  و  كە كارانە رزه نج  تە ى  پرسیارى  هەوا  تو   یەندروستیان  شى  ویاخود 

 .وهتە بوونە كێشە 
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 تەندروستی و سەالمەتی خۆراک 

و   تەندروستی  پاراستنی  سەرەکیبەڕێوەبەرایەتی  ئەرکە  لە  یەکێک  خۆراک،  ەکانی  یسەالمەتی 
کیى کە هاوردەی هەرێمی اسەالمەتی خۆراک ئەمەش لە ڕێگەی پشکنینی گشت ماددەیەکی خۆر 

کوردستان دەکرێت لە ڕیگەی تاقیگەکانی خۆراک کە بوونیان هەیە لە گشت خاڵە سنووریەکان و  
 ر خوراکێکی خراپ . بازگەکان بەپێی تایبەتمەندی عێراقی و ڕێگە گرتن لە هە

چاودێری بازاڕەکان دەکرێت  لە گشت شارەکانی هەرێمی کوردستان بە  بەردەوامی لەالیەکی ترەوە 
اڵتیان دەکرێت لە  و کە پێشکەشی هاو  بەسەرچوو   بۆ لەناوبردن و ڕاگرتنی هەر ماددەیەکی خۆراکی

روستیەکان کە بوونیان  ە تەندیڕێگەی تیمەکانی چاودێری تەندروستی لە وەزارەت و بەڕێوەبەرایەتی
 هەیە.

 ماددەی هۆشبەرەكان و كارتێكەرە عەقڵییەكان هەوڵەکانی بەرەنگاربوونەوەی 

لیژنەی بااڵی بەرەنگاربوونەوەی ماددە هۆشبەرەکان و کارتێکەرە عەقڵییەکان دامەزراوە کە وەزیری  
پاککردنەوەی    تەندروستی سەرپەشتی دەکات، لە ئەرکە هەرە پێشینەکەیان دامەزراندنی سەنتەری 

ئالوودەبوان  شاندنەوەی  بکرێتەوە  ەو  شارەکان  هەموو  لە  پێویستە  بەاڵمکە  نەکەوتۆتە    ،  ئێستا  تا 
 بواری جێبەجێکردن. 

 پێشنیار و تێبینی وۆرکشۆپی تایبەت بە نەهێشتنی ماددە هۆشبەرەکان 

کارتێکەرە عەقڵیەکان  لە رووی یاساییەوە پێویستە یاسای بەرەنگاربوونەوەی ماددە هۆشبەرەکان و  
 هەموار بکرێتەوە لە زۆر رووەوە وەک:  ٢٠٢٠ی ساڵی  ١ژمارە 

جۆری    یەکەم:  بەپێی  حوکمەکان  و  بکرێت  توندتر  هۆشبەرەکان  ماددە  بە  کردن  بازرگانی  سزای 
پلەی   لە  ماددەیە  مەترسیدارترین  کە  کریستال  نموونە  بۆ  بێت،  سزای    ( 6) ماددەکان  و  مدایە 

 ساڵە.  ( ١6) ساڵە کەچی هیرۆیین و کۆکایین سزاکەیان  ( ٥) بەکارهێنانی تەنیا 

زیندانی کردن کاتی   ( 6) پێداچوونەوە بەحوکمەکانی نێو یاساکە بکرێت بۆ نموونە لە ماددە  دووەم: 
 و هەتاهەتایەی تێدا باس کراوە، لە یاسای کۆنی عێراقدا سزاکە لە نێوان هەتاهەتایە و لەسێدارەدانە. 
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اساکە رێک بخرێنەوە، چونکە زۆر شت هەیە دووبارە کراوەتەوە بۆ نموونە  خشتەکانی نێو ی   سێیەم: 
 دا هاتووە. ( ٣) و   ( ١) هیرۆیین لە ماددەی 

 پێشنیارەکان 

   ئەوەی پێش  كەمئەندامان  هۆشیارانەی  و  ئازاد  رەزامەندی  دەستەبەركردنی  بە  سەبارەت 
یان   پزیشكی  توێژینەوەیەكی  لە هەر  پێبكرێت  وەزارەتی  بەشدارییان  پێویستە  زانستیدا، 

هەمواربکاتەوە و هەروەها    ١٩٨٥ناوبراو رێنماییەكانی رەفتاری پیشەیی پزیشكی بۆ ساڵی  
بەشدار   تايبەت  پێداويستى  خاوەن  هيچ  رەزامەندى  بەبێ  کە  دەربکرێت  تايبەت  ڕێنمايى 

 نەکرێت لە توێژينەوەکانى زانستى. 
 بکات کە گەيشتن بنکە تەندروستييەکان ئاسان بێت فراوان  تایبەت    ، ی خاوەن پێداویستی 

بەمەبەستی    هەروەها تەندروستييەکان  دامەزراوە  لە  بەکاربهێنرێت  ئەلیکترۆنی  ئامرازی 
 ئاسانکاری بۆ ئەرکەکانی کارمەندانی تەندروستی.

   لەگەڵ وەزارەتی کاروباری کۆمەاڵیەتی لە پێناو رێگری   ئامادە بکرێت میكانیزمێکی چاودێری  
ئەشكەن  لە  یان  كردن  نامرۆییانە  یان  دڵڕەقانە  مامەڵەی  دیكەی  شێوەكانی  و  جەدان 

سەرشۆڕپێكەرانە لە هەموو ئەو هەلومەرجانەی ئازادی لە كەمئەندامان زەوت دەكرێت، لە  
خانەی   و  چاكسازییەكان  و  دەروونییەكان  نەخۆشییە  نەخۆشخانەكانی  نێویاندا 

 خانەی چاودێری.  بەسااڵچووان و سەنتەرەكانی دووبارە ئامادەكردنەوە و 
   دووبارە بۆ  ئیتیحادی  حکومەتی  لەگەڵ  كار  پالنێكی  دانانی  بە  بدرێت  ئەولەویەت 

بنیاتنانەوەی ژێرخان لە كەرتی تەندروستی لە ناوچە رزگاركراوەكان ئامانجی دروستكردن و  
پێداویستی  ۆن و  كارمەند  دەستەبەركردن  و  تەندروستییەكان  دامەزراوە  ژەنكردنەوەی 

 . پزیشكی بۆیان
  هەوڵ بدرێت نەخۆشخانەی تایبەت بە شیاندنەوە لە ماددە هۆشبەرەکان بکرێتەوە 
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 : وەزارەتی پەروەردە
  

  راسپاردە جێبەجێکراوە و   (١0)کراوە،    پەروەردەراسپاردە کە ئاڕاستەی وەزارەتی    (2١)لە کۆی  
 .  کردندایەجێبەجێ راسپاردەش لە پرۆسەی (٥) راسپاردە جێبەجێ نەکراوە و (6)

 

 
 پێشكەشكردنی خزمەتگوزارییەكانی تایبەت بۆ مندااڵنی كەمئەندام 

سەبارەت بە كارئاسانیكردنی دەستڕاگەیشتنی مندااڵنی كەمئەندام بە باڵەخانەی قوتابخانەكان، و  
مامۆستایان بە    ئامادەكردنی  بایەخدان  و  لەگەڵیاندا  مامەڵەكردن  كردنی    پێشكەشبۆ 

مندااڵنی   بۆ  گونجاوبن  و  ئاڕاستەكرابن  كە  مندااڵن  گەشەی  بە  تایبەت  خزمەتگوزارییەكانی 
قوتابیانی خاوەن   کردنی  پەیوەندی  بۆ  دەکات  کارئاسانی  پەروەردە هەموو  وەزارەتی  كەمئەندام، 

 . پێداویستی بە قوتابخانەکان

او جێبەجێکر

راو جێبەجێنەک

لە پرۆسەی 
ەجێبەجێکردن دای

وەزارەتی پەروەردە 
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ە قۆناغی بنەڕەتی لە هەرێمی کوردستان  کۆی گشتی ژمارەى قوتابیانى خاوەن پێداویستى تایبەت ل
و  ( ٥٨٢٨)   کە  ( ١٠٤66)  تایبەت  ( ٨٤)   هەروەها   ،مێن ( ٤6٣٨)   نێرن  پەروەردەی  کە   مامۆستای    هەیە 

پێداویستی   خاوەن  قوتابی  لەگەڵ  مامەڵە  بتوانن  ئەوەی  بۆ  قوتابخانەکان  بەسەر  دابەشکراون 
 تایبەت بکەن.  

 جیاكاری رەگەزینەهێشتنی 

بە   جیاكاریسەبارەت  كەلتوری  لێبو  باڵوكردنەوەی  و  رەنگدانەوەی  و نەكردن  ئەمەش  كە  ردەیی، 
بە پرەنسیپی هاوواڵتیب لە وەزارەتی  وكاركردنە  لە فرەیی، هیج جیاکارێک نەکراوە  ون و رێزگرتن 

پەروەردە بۆ نەتەوەکانی تر لەبەر ئەوەی هەموو پێکهاتەکان مافی ئەوەیان هەیە بە زمانی دایکی  
 نن. خۆیان بخوێ

ی جیاوازیەکان بەو مەبەستەی کە کوردستان خاکی هەمووانە و نەتەوە و ئاین   نکلتوری رەچاوکرد
و زمانی جیاوازی تێدایە هەمووان لە مافەکان یەکسانن و دەرفەتی ژیان بۆ هەموو جیاوازیەکان  

مەکان  رەچاوی جیاوازیەکان کراوە لە پرۆگر  واندیدی پەروەردە کە خوێندن بۆ هەمو ژێر  هەیە  لە
بنەرەتی  کتێبی    (ی٩) و  تاوەک   ( ١)   بەتایبەتی لە  کتێبی  کارامەیی و بەها کۆمەالیەتییەکان  لە پۆلی
قبو  و  پێکەوەژیان  باسکراوە  زمان  کتێبەکانی  و  مرۆڤ  لە  ڵمافی  هەروەها  جیاوازیەکان،  کردنی 

 پرۆگرامەکانی خوێندن ئامادە کراوە.  

 قوتابخانەی سریانی هەیە. ( ٤٩) قوتابخانە بە تورکمانی و  ( ١٨) لە هەرێمی کوردستان 

پەرشتی کردنی ئایینی ئێزدیاتی،  دەستەیەکی تایبەت لە پەروەردەی پارێزگای دهۆک هەیە بۆ سەر
قوتابیانی ئێزیدی لە ناوچەکانی خۆیان وانەکە دەخوێنن لە قۆناغی یەک تا دوازدەی    ( ١٩٩٩) لە ساڵی  
 . بنەڕەتی

 ان و پەنابەرەتی خوێندن بۆ ئاوارە  دەستەبەركردنی دەرف

لە زۆر قوتابخانە دەوامی ئیزافی کرایەوە بە زمانی   لە سەرەتای هاتنی شەپولی ئاوارە یەنابەران 
 ی ئاوارەکان سوودیان لەو دەوامە وەرگرتووە %( ٩١) ی پەنابەران و ( %٥٨  ) عەرەبی کە 
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(بۆ ١٣8) بۆ ئەم مەبەستەش  ن لە قوتابخانەکانی هەرێمی کوردستان  و وەرگیرا  یە ئاوارەکانقوتابی

  ژمارەی قوتابیانیان وە  هەرێمی کوردستان تەرخان کرا ە بۆ پەنابەران لە  قوتابخان   ( ٥٤) ئاوارەکان و
بە وەزارەت  گەج یە،  قوتابی  ( ٣٣٥٨٤)  لەم    ( ١٢٥٢)   لە مامۆستایانی میالکی سەر  مامۆستای سووری 

  ی وەزاری ێکبە فەرمان  وەزارەتی پەروەردە   ٢٠٢٣  -   ٢٠٢٢  ەوە. بۆ ساڵی خوێندنینێقوتابخانانە وانە دەڵ
کردنی قوتابیانی کۆچبەری سووری لە ناو قوتابخانەکانی  ڵ ەکەوکردنی سیاسەتی تێڕهەستاوە بە پەی

 هەرێمی کوردستان. 

 کار پەیوەندیكردنی مندااڵن بە سەرجەم ئاستەكانی خوێندنەوە و ڕەخساندنی دەرفەتی هەلی  

ناونیشانی   بە  تایبەت  پرۆگرامی  ڕێگەی  لە  پەردوردە  لە   ( Back to Learning) وەزارەتی    زیاتر 
( ١6٠٣٣٢) زیاتر لە    ٢٠٢٢  –  ٢٠٢١بۆ خوێندن، هەروەها بۆ ساڵی خوێندن    ڕاندۆتەوەقوتابی گە   ( ١٣٠٠٠) 

 قوتابی بۆ پۆلی یەکەمی بنەرەتی پەیوەندیان بە خوێندن کردووە. 

 قەاڵچۆكردنی ماددەی هۆشبەرەكان و كارتێكەرە عەقڵییەكان هۆشیاری 

وەزارەتی پەروەردە لە ساڵنامەی خوێندنی هەر وەرزێک، دوو رۆژ تەرخان کراوە لەالیەن کارگێڕی و  
خۆشەویستی   بابەتەکانی:  لە  قوتابیان  هۆشیارکردنەوەی  هەڵمەتی  بۆ  خوێندن  ناوەندەکانی 

مەترسییەکانی پێکەوەژیان،  و  کۆمەاڵیەتی،    کوردستان  و  گشتی  داماڵینی  چەک  چەک، 
مەترسییەکانی باڵوبوونەوەی ماددە هۆشبەرەکان، تەکنۆلۆژیا و ئامێرە ئەلیکترۆنییەکان و ژینگە و  

 پاراستنی سەرچاوەکانی ئاو. 

 پێشنیارەکان 

 
 ستاندەر نوێیەتیوڵنێودە   ەبەپێی  تێیە  دەبێت  قوتابیانە  ئەو  لەگەڵ  کەکان  بکرێت  ەڵ 

 قوتابیانی ئاسایی. 
   گرنگی بە هەلی كار بۆ الوان بدات لە ڕێی خوێندن و راهێنانی پیشەیی  پەروەردەوەزارەتی .   
 پرسەكانی پەیوەست بە زیانەكانی ماددەی هۆشبەرەكان بخرێتە ناو پرۆگرامەکانی خوێندن .   
 وشیار کردنەوەی    هەڵمەتی فراوانی  یەکانیەتڵپێویستە ساالنە لە ڕێگای ڕێکخراوە نێودەو

 . لە ماددە هۆشبەرەکان ئەنجام بدرێت قوتابیان
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 : وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێکردن
 

کۆی   ئاڕاستەی    (2)لە  کە  نیشتەجێکردن  راسپاردە  و  راسپاردە    (١)کراوە،  ئاوەدانکردنەوە 
 .  راسپاردە جێبەجێ نەکراوە (١) جێبەجێکراوە و

 

 
 

لە دابینکردنى یەکەى نیشتەجێکردن  هەبووە    وەزارەتی ئاوەدان كردنەوە و نیشتەجێ كردن رۆڵى
   ، لە شارو شارۆچکەکانى کوردستان    ( چینی كەم دەرامەت و خاوەن داهاتی سنوردار) بۆ هاواڵتیانى  

بە یاساى ژمارە   پاڵپشت   بە یاساى  ٢٠٠٨ى ساڵى    ( ٧  ) کە  ى    ( ٢٠١١  )    ى ساڵى  ( ١6) وە هەموارکراو 
بەاڵم    دروستکراون  یەکەکان  نیشتەجێکردن  سندوقى  بەپێى  کوردستان  هەرێمى  پەرلەمانى 

کان و یەکەى ئیدارى ناوچەکان سەرپەرشتى دەکرێن بەپێی  دابەشکردنى یەکەکان لەالیەن پارێزگا 
 . وەزارەت ٢٠١٢ى ساڵى  ( ١) ڕێنمایی ژمارە 

 
ئەنجام    گرنگ و ستراتیژى   نەوە چەندین پرۆژەى وەزارەتى ئاوەدانکرد   (   ٢٠٢٢-  ٢٠٢١  ) لە نێوان سااڵنى  

 خوارەوە: بەم شێوەیە داوە 

راو جێبەجێنەکاو جێبەجێکر

وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێکردن  



39 

 

 پرۆژەکانى یەکەى نیشتەجێبوون  

ساڵى   کوردستان)   ٢٠٢١لە  هەرێمى  حکومەتى  نۆیەمى  کابینەى  سێیەمى  پرۆژە   ( ٨)    ( ساڵى 
تەواوکردنى    دراوەئەنجام لە  بریتین  بۆ  کە  نیشتەج  ( ٥٤٠) کارى خزمەتگوزارى   لە    ێیەکەى  بوون 

دینار    ( ٩٨.6٢٨  ٠٠٠.٠٠٠) بە گوژمەى    بەخانووى تر    ( ١٥٠٠) تەواو کردنى    لەگەڵپارێزگاکانى کوردستان  
خشتەى  کە بەردەوامەکان    کراوەتەوەروون    ( ١)   لە  پرۆژە  هەروەها  لەژێر    ىپڕۆژەكان) ،  كە 

لە    ( ئەنجامداندان نیشتەجێكردن    ( ٩٠٠٤)   دروستكردنیبریتین  دابینكردنی    ەگەڵ لیەكەی 
بۆ بودجەی    یان خزمەتگوزاری  لە  (   ٢66.٩٩٧.٠٠٠.٠٠٠) بە  کە  روون  ى    ( ٣)   خشتەى  دینار  خوارەوە 

 .   کردنەوەى زیاتر خراوەتە روو 
 

 پرۆژەکانى دروست کردن و چاککردنەوەى رێگاوبانەکان 

پرۆژەى ئاوەدانکردنەوە چەندین  و ستراتیژى   وەزارەتى  و    ئەنجامداوە    گرنگ  دروستکردن  وەک  
ڕ شارەچاککردنەوەى   نێوان  لە  دووساید  شێوازی  بە  سەرەكی  و  دەرەكی    ی گەورەكان  ێگاوبانی 

   ٢٠١٢ى ساڵى    ( ٣) یاساى ژمارە    ) پاڵپشت بە    .( پرد و تونێل لەخۆدەگرێت) کە    هەرێمی كوردستان  
 . عێراق  – ەكانى هەرێمى كوردستان یتایبەت بە ڕێگا گشتی

 
ساڵى   رێگاوبان  ( ٢٨  )   ٢٠٢١لە  کردووە  پرۆژەى  تەواو  پارێزگاکانى    ( ٣٠٣.٨٥) نزیکەى    کە    ى  لە  کم 

  لە خشتەى   کە  لەگەڵ چەندین پرۆژەى جۆراوجۆرى تر  دینار    ( ٢٢٠.٨6٢.٠٠٠.٠٠٠  ) کوردستان بە گوژمەى  
تەواو کراوە لە    پرۆژە   ( ١٤٤  )   دا  ٢٠٢٢لە ساڵى  .  خوارەوە  روون کردنەوەى زیاتر خراوەتە رووى    ( ١) 

چاککردنەوەى   و  دروستکردن  بوودجەکانىەکان  رێگاوبانرووى  و    لەسەر  ئاسایى  و  وەبەرهێنان 
دینار  و چەندین پرۆژەى جۆراوجۆرى تر    ( ٢٢.٨٥٧.١٩٤.٣٣٧) بە گوژمەى  ی ناوبراو  وەزارەت  ىداهات
 .  زیاتر خراوەتە روو( ٢)  لە خشتەى   وەک

 
  پڕۆژەی دروستكردنی  ( ١٣٢) بریتین لە    ( یىكە لەژێر ئەنجامداند)   کانپرۆژەى بەردەوامە  بە   سەبارەت 

 . ملیون دینار  ( ٢.66٧.١٢٩)  بە بودجەی ەکانرێگاوبانو چککردنەوەى 
 



40 

 

و   • بەھا  لێکدانەوەی  قۆناغی  لە  ئێستادا  لە  کوردستان  لە ھەرێمی  پڕۆژەی ھێڵی شەمەندەفەر 
ئابووری ئاوەدانکردنەوە  feasibility study کەڵکی  وەزارەتی  کاتدا  ھەمان  لە  یاداشتێکی  ـە، 

لە   خۆی  کە  پڕۆژەکە،  بۆ  واژۆکردووە  ئەڵمانی  دۆيچەبانی  کۆمپانیای  لەگەڵ  لێکتێگەیشتنی 
لەڕووی   دەبینێتەوە  پڕۆژەکە  سەرپەرشتیکردنی  بۆ  ئابووری  الیەنی  دۆزینەوەی  و  دیزاین 

 .کوالێتییەوە

پێشنیارکر داهاتووى وەزارەت  کە  پالنى  نیشتەج  ( ٣٠٠٠) اوە  یان  ێیەکەى  بە شیوازى شووقە  کردن 
  ار ملیار دین(  ٥٥٢،٩6٧)   اڵتیانى چینى کەم درامەت. هەروەها بە بڕی وخانوو دروست بکرێت بۆ هاو 

 ئەنجامداوە.  ٢٠٢١بۆ  ٢٠٢٠پڕۆژەی لەنێوان  ( ٢8) 

 ئاوارەى ناوخۆ  خزمەتگوزاری بۆ

قۆناغی    لە  کە  ئەنجامداوە  کاروچاالکى  چەندین  نیشتەجێكردن   و  كردنەوە  ئاوەدان  وەزارەتی 
یەكان بۆ ئاوەدانكردنەوەی گوندە  یهاندانی رێكخراوە خێرخواز ونێودەوڵەت  بۆ یەكەمی كاركردنیدا  

   . و گەرانەوەى دەرکراوەکان بۆ زێدى خۆیان وێرانكراوەكان

لە دروستكردنی ڕێگای گوند و دامەزراندن و چاككردنەوەی پردی بچووك    کردووە  بەشدارىهەروەها  
بودجەی   لەسەر  سەرەكی  خزمەتگوزاری  وەك  تەندروستی  بنكەی  و  قوتابخانە  دروستكردنی  و 

بودجەی حكومەتی هەرێم.   لەسەر  یان  پرۆژەرێكخراوەكان  ئێستادا  وەزارەتى    لە  و خزمەتەکانى 
تین لە خزمەتى گشتى کە هەموو چین و توێژەکانى کۆمەڵگا بە  بری  و نیشتەجێکردن  ئاوەدانکردنەوە

 هاوواڵتیان و ئاوارەکانى ناوخۆ دەتوانن سوودمەند بن. 

 ٢٠٢١پرۆژە تەواوبووەکانى وەزارەت لە  ساڵى  ( ١) خشتەى 

 
ژمارەى  جۆرى پرۆژە  جۆرى بودجە 

 پرۆژە 
 گوژمەى گشتى یەکە پارێزگا 

( ملیون دینار  )پرۆژە   
کم  (١٨٤.٩) هەولێر  ١٥ رێگاوبان وەبەرهێنان  6٢٧٢٩ 
کم (٧.٧) سلێمانى   ٣ رێگاوبان وەبەرهێنان  6٢٨٤٣ 
کم  (٤6.٥ ) دهۆک  ٤ رێگاوبان وەبەرهێنان  ٨١٨٤6 
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کم (٥6.6٥ ) هەلەبجە  ٤ رێگاوبان وەبەرهێنان  ١٠6٠ 
لەگەڵ پرد  کم (٨.١ ) گەرمیان  ٢ رێگاوبان وەبەرهێنان  ١٢٣٨٤ 

رێگاوبان  گشتىکۆى  کم  303.8٥  ٢٨   862.220  
  (١٤٤ )کارى خزمەتگوزارى بۆ   هەولێر ١ نیشتەجێکردن وەبەرهێنان

 یەکەى نیشتەجێبوون
٢٩٢ 

 (6٠ )کارى خزمەتگوزارى بۆ  سلێمانى ٢ نیشتەجێکردن وەبەرهێنان
خانوو ١٥٠٠یەکەى لەگەڵ   

٩٤.٣٩6 

 (٣٠٠ )کارى خزمەتگوزارى بۆ  راپەرین  ٤ نیشتەجێکردن وەبەرهێنان
 یەکەى نیشتەجێبوون

٣.٣٨٨ 

  (٣6 )کارى خزمەتگوزارى بۆ  گەرمیان ١ نیشتەجێکردن وەبەرهێنان
 یەکەى نیشتەجێبوون

١٩٢ 

نیشتەجێبوون   کۆى گشتى  ى نیشتەجێبوون یەکە ٥٤0  8 
خانوو  ١٥00لەگەڵ   

268.٩8  

 
 ٢٠٢٢وەزارەت لە  ساڵى   تەواوبووەکانىپرۆژە  ( ٢) خشتەى 

 
جۆرى  
 بودجە

ژمارەى  جۆرى پرۆژە 
 پرۆژە 

گوژمەى گشتى  پارێزگا 
) دینار ( پرۆژە   

کم   ( ٢.٧ )هەولێر ١ رێگاوبان وەبەرهێنان  286000000 
کم (١١)دهۆک   ٢ رێگاوبان وەبەرهێنان  ١٤27٤000000 

لەگەڵ چەندین   کم (١٧.٥٤٢ )هەولێر  ١٩ رێگاوبان ئاسایى
 پرۆژەى جۆراوجۆرى تر 

١37١72٩737 

 77٤6772٥0 ئیدارەى سەربەخۆى سۆران  ٧ رێگاوبان ئاسایى
گەرمیان+هەڵەبجە و راپەرین   +سلێمانى ٤٨ رێگاوبان ئاسایى  2١6٤3٥٤0٥0 
کم  (٢٤.٢)هەولێر  ٢6 رێگاوبان داهات  ٩٤٥١6٤٥٥0 
کم (٤٧)سەربەخۆى سۆرانئیدارەى  ٥ رێگاوبان داهات  ١0027٥000 
گەرمیان+هەڵەبجە و راپەرین   +سلێمانى ٣٣ رێگاوبان داهات  2٤333337٥0 
کم  (6٠)دهۆک ٣ رێگاوبان داهات  ٥07660000 

337.١٩٤.8٥7.22  ١٤٤  کۆى گشتى  
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 پرۆژە بەردەوامەکان  ( ٣) خشتەى 
 

.ژ پارێزگا   
کانى پرۆژە  

 رێگاوبان 

گوژمەى گشتى 
 پرۆژەکانى رێگاوبان 

( ملیون دینار )  

ژ یەکەى  
 نیشتەجێبوون 

گوژمەى گشتى 
 پرۆژەکانى نیشتەجێبوون 

   (دینار  ملیون )
   ٥٨٧٠ ٣ هەرێم
 ١٣٤٩٥ ١٣٥6 ١٢6٣٥٣٧ ٤٣ هەولێر

 ١٠٨٠٠٠ ٣٨٧6 ٣٣٥٥٧٤ ٤٢ سلێمانى
 ٣٨6٣ ١٩٢ ٩٣٣٨٨ ٥ هەڵەبجە
 ٩١٣٠ ٤٢٠ ٣٠٢٩٨ ٨ راپەرین 
 ٩١٨٥ ٣6٠ ٢٥١٨66 6 گەرمیان
 ١٠٥٣٠٨ ٢١١6 6٨6٥٩6 ٢٥ دهۆک
 ١٢٧١٣ ٣٢٤ 0  زاخۆ 

 ٥٣٠٣ ٣6٠ 0  سۆران 
١2٩.667.2 ١32 کۆى  گشتى   ٩00٩٩ ٤7.266  

 
 ى وەزارەتى ئاوەدانکردنەوەو نیشتەجێکردن  ستراتیژپالنى 

 
پرۆژەی  )  یناری عێراقید )١،٧٠٥،٠٢٢،٠٠٠،٠٠٠  ) پرۆژەی رێگاوبان بە بودجەی  ( ٤٣) دروستكردنی  •

كم    ( ٩٠) كم ڕێگای دووساید و   (  ١6٩.٥  ) دروستكردنی  بریتییە لە . كە ( ێ و پێشنیاركراوون
 كم نۆژەنكردنەوەی ڕێگا.   ( ١١6) ڕێگای یەك ساید و 

دیناری   (  ٢٧٨،٨6٧،٠٠٠،٠٠٠ ) پرۆژەی بیناسازی و نیشتەجێكردن بە بودجەی  ( ١٧) دروستكردنی  •
یەكەی   ( ٣٠٠٠)  . كە بەرهەمەكەی: دروستكردنی( پرۆژەی نۆێ و پێشنیاركراو)  عێراقی

دروست بکرێت بۆ   خانوو  انی  ەشووق وازىێش ە ەوە ببەجێكردن بە خزمەتگوزارینیشت
دروستكردنی چەندین  لەگەڵ  و خاوەن داهاتی سنوردار چینى کەم درامەت واڵتیانى وها

 .بینای گشتی
بەردەوامی بە گەشەپێكردنی سیستەمی وێستگەكانی كێش لە ڕێگای نۆژەنكردنەوەی   •

 .ی نوێ( ١٥) هەبووەكان و دروستكردنی 
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گەشەپێكردنی تاقیگەكانی كەرەستەی بیناسازی لە ڕێگای دابینكردنی ئامێری نوێ و   •
 ن. ێر تازە و مۆد یپشكنین

نگە و ئۆرگانەكانی وەزارەت لە  گەشەپێكردنی توانای دیزاین و تەكنیكی و ئەندازیاری فەرما •
 تەكنەلۆجیا.  بە نوێترێن  ڕێگای خول و پرۆگرام 
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 :ەوانی و گەشت و گوزارروەزارەتی شا
 

کۆی ئاڕاستەی    (8)  لە  کە  گوزار  ر شاراسپاردە  و  گەشت  و  راسپاردە    (3)کراوە،  ەوانی 
 .  پرۆسەی جێبەجێکردندایەراسپاردەش لە    (١)و    راسپاردە جێبەجێ نەکراوە  (٤)  جێبەجێکراوە و

 

 
 

 پاراستنی کەلەپوری کەلتوری 
و   کەلەپوور  و  شوێنەوار  گشتی  بەڕێوەبەرایەتی  رێگای  لە  وگوزار  گەشت  و  شارەوانی  وەزارەتی 

ان پاراستنی شوێنەوار و کەلەپوور  یەکانی شار و شارۆچکەکان، ئەرکی لە پێشینەیبەڕێوەبەرایەتی
و   فەوتان  لە  کاردەدەبێت  رووپێوکردنی    کاتلەناوچوون،  و  زانستی  توێژینەوەی  ئەنجامدانی  بۆ 

 .( بینا، قولە، پرد، و ... هتد) نت کردنیان و نۆژەنکردنەوەی ێشوێنەوارەکانی کوردستان و بە دیکۆم

او جێبەجێکر

راو جێبەجێنەک

لە پرۆسەی 
ەجێبەجێکردن دای

وەزارەتی شارەوانی و گەشت و گوزار  
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ئەنجامدانی هەڵکۆڵینی شوێنەواری و دەرخستنی قۆناغە  و    مێژووییەکانکەلەپووری و    ەنەوار شوێ 
ێژووی شارستانیەتی کوردستان و کەلەپوورە جیاوازەکان و پێکەوە ژیانی ئاشتیانەی  جیاوازەکانی م

ئایین و نەتەوەی جیاواز لە هەرێمی کوردستان و رۆڵی لە بنیادنانی شارستانیەتی مرۆڤایەتیدا و  
لە بواری    اتپاراستنی بەها مرۆییەکان، هەروەها هەوڵی بەکارخستنی کاراتری ئەم شوێنەوارانە دەد

 کان. کارپێکراوە   تی و ئابووری و گەشتیاری، بەپێی ستاندارەزانس
 

وەزارەتی   كەلتورییەكان،  كەلەپورییە  شوێنە  پاراستنی  هەوڵەكانی  زیادكردنی  بە  سەبارەت 
شوێنەوار   ڕزگاركردنی  بە  هەڵساوە  اآلثار) شارەوانی  پارێزگای    ( إنقاذ  لە  شاوێس  شارۆچكەی  لە 

سێ ملیۆن و پێنج    ( ٣،٥٠٠،٠٠٠) كردنەوەی قشڵەی كۆیە بە بڕی  هەولێر.  هەروەها نۆژەنكردنەوە و چاك 
شوێنەوار   ڕزگاركردنی  و  گواستنەوە  و  دینار،   هەزار  اآلثار) سەد  ناوچەی  ( إنقاذ    شوێنەواریی   لە 

 و ناحیەی فایدە لە پارێزگای دهۆك.    ڕاپەڕین  ڕانیە لە ئیدارەی دەربەندی
 

فەرهەنگی ئەنجامدراون و هەندێک لەو پڕۆژانە لە رووی  کی بابەتی و  ال چەندین پڕۆژە و کار و چا
یان بەدەستهێناوە، لە خوارەوە لیستێک بە  یزانستی و ئەکادیمی دەرئەنجامی زانستی و نێودەوڵەت

 لە هەرێمی کوردستان دیاردەکەین.  ٢٠٢٢کیەکانی ساڵی ال کارو چا
 

 تێبینی ژمارە  ( 2022ساڵی  )    کیالکار و چا ز
  پاراستن،) ئەنجامدانی پڕۆژەی شوێنەواری  ١

 ( نۆژەنکردنەوە، هەڵکۆڵین 

٧٠  

پڕۆژەکانی   ٢ بۆ  شوێنەواری  پشکنینی  و  مۆڵەت  پێدانی 
 حکومی و کەرتی تایبەت 

١٥6٢  

  ١٢ گرێبەست کردن و نوێکردنەوەی شوێنەواری  ٣
داوا پلەی کۆتاییان    دوو ٣٣ داوای یاسایی و بەدواداچوون لە دادگاکان  ٤

 وەرگرتووە. 

  ٢٥٨ وەرگرتنی بەڵێننامە لەوانەی پڕۆژە ئەنجام دەدەن  ٥
  ٢١٥ قەرەبووکردنەوەی ئەو شوێنانەی دەکرێن بە شوێنەوار   6
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  ١١١ زێدەڕۆیی کردنە سەر شوێنەوار   ٧
  ٩٤ کۆنفرانس و چاوپێکەوتن و پەیامی رۆژنامەوانی  ٨
شاند و کەسایەتیەکان کە لە دەرەوە  چاوپێکەوتن لەگەڵ   ٩

 دێن
٧٩  

کۆنف ١٠ و  سیمینار  و  راهێنان  لە  کردن  لە  ربەشداری  انس 
 ناوەوە و دەرەوە 

٣٥  

خولی هوشیارکردنەوەی خەڵک لە قوتابخانەکان و شوێنی   ١١
 تر  

6٢  

  ٣١٢١١ سەردانیکردنی خەڵک بۆ مۆزەخانەکان  ١٢
کتێبخانەی شوێنەوار بە مەبەستی  سەردانیکردنی بۆ دوو   ١٣

 توێژینەوە لە هەولێر و سولەیمانی 
١٣٢  

  ١٠٠٠ رەخساندنی هەلی کار بۆ خەڵک لەگەڵ تیمی بیانی   ١٤
 

   PKKشوێنەوار لە سنووری پارێزگای دهۆک بە هۆی شەڕی نێوان سوپای تورکیا و  (  7٩)   :تێبینی
 خاپوور کراوە. 

 

 مافەکانی کەسانی کەم ئەندام و خاوەن پێداویستی تایبەت  
 
وەزارەتی شارەوانی و گەشت وگوزار بە گرینگی دەڕوانێتە بابەتی مافەکانی کەم ئەندامان و خاوەن   

پێداویستی تایبەتەکان و بۆ ئەو مەبەستەش چەندین کار ئەنجام دراوە لەو بوارە و لەو خااڵنەی  
 :کراوەتەوەخوارەوە روون 

 
رانی هەریەک لە فەرمانگەی  بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتی پالن دانان و بەشداری نوێنە  •

دەستەی   و  نیشتەجێکردن  و  ئاوەدانکردنەوە  وەزارەتی  و  بەدواداچوون  و  هەماهەنگی 
لەو کۆدانە تایبەتە    ، یەکێکوەبەرهێنان ، هەڵساون بە ئامادەکردنی ژمارەیەک کۆدی بیناسازی

لەالیەن    ٢٠٢٢/ 6/ ٢٨لە    (   ١٨٣٢  ) نووسراوی ژمارە  و بە    (Accessibility Code)بە گەیشتن  
بە  ێنوەزارەتی پالن دانان   بۆ پەسند کردنی،  ردراوە بۆ سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران 
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پەسند کردنی و گشتاندنی و کەوتنە بواری جێ بەجێکردن زۆربەی هەرە زۆری کێشەکان  
تی پێدانی مۆڵەتی بینا و  و لە کا  ت چونکە هەموو تێبینیەکان لەخۆ دەگرێ   ،چارەسەر دەبن 

جێبەجێکردنی پڕۆژەکان دەبێ پابەند بن بەو کۆدە کە تیایدا مافی گەیشتن بۆ کەم ئەندامان  
 . داویستی تایبەت فەراهەم کراوەو خاوەن پێ

و   • شەقام  و  پڕۆژەکان  دروستکردنی  شێوازی  بۆ  ئاوەدانی  نەخشەدانانی  رێنماییەکانی 
 . ایدا رەچاوکردنی پێداویستی کەم ئەندام دیارکراوە کە تیباڵەخانەکان گشتاندنی بۆ کراوە 

دابینکردنی زەوی لە شوێنی گونجاو بۆ دروستکردنی بنکە و سەنتەری تایبەت بە دام و دەزگا   •
 تایبەتمەندەکان بە خاوەن پێداویستی تایبەتەکان لەکاتی داواکردنی بەبێ دواکەوتن . 

ک • ئەندامانی  بەسەر  زەوی  دابەشکردنی  و  کە  ئامادەکردن  هاوشێوەکانی  و  ژین  ۆمەڵەی 
گەڕەکی   بەناوی  شوێنە  ئەو  ناونانی  و  هەیە  کردنی    ( ژین ) رەزامەندیان  دابین  وە 

ئاوەڕۆ، تۆڕی ئاوی خواردنەوە،  ) خزمەتگوزاری پێویست لەالیەن شارەوانی بۆ ئەو گەڕەکە لە  
 . ( شەقام، کارەبا، قیرتاوکردن

 : ئەنجامدراوەئەم کارانە سێکتەری گەشت و گوزار لە 
 

كە روو لە هەرێمی  یە لە رێزگرتن لەو گەشتیارانەی  یتی دەستەی گەشتوگوزار بریتەسیاس •
تانی  اڵو استی عێراق و  ڕر و ناوەو سااڵنە ژمارەیەكی زۆر گەشتیار لە باشو  ، كوردستان دەكەن

سەردانی   جیهان  دەكەنهەرێمی  تری  كەنا،  كوردستان  رێگەی  راگەیاندنەوە  ڵلە  ەكانی 
 بەردەوام جەخت لەوە دەكەینەوە كە هاونیشتمانیان رێز لە گەشتیار بگرن.  

ەوە پێشوازی لە گەشتیاران دەكرێت و مامەڵەیەكی شارستانیانەیان  یلە بازگەكان بە گەرمی •
ها   ،دەكرێت  لەگەڵ و  دەزگا  و  دام  لەبەرچوسەرجەم  بەبێ  كورستان  هەرێمی  او  واڵتیانی 

رەگەز    دیاردەیەکیتا ئێستا هیچ    و  و تەمەن و نەتەوە رێز لە گەشتیاران دەگرنگرتنی رەگەز  
 پەرستانە بەرامبەر گەشتیاران تۆمار نەكراوە و بە تەواوی مافیان پارێزراوە.  

كردبو  ٢٠٢١ساڵی   • كوردستانیان  هەرێمی  سەردانی  گەشتیارانەی  ئەو  بوو    وژمارەی  بریتی 
خە  ی( %٨٥)   کە  کەس  ( ٤،١٨٩،٠٠٠)  ناوەڵ گەشتیار  وڕ كی  عێراقن  باشووری  و    %( ١٥)   است 

ملیۆن گەشتیار روویان لە هەرێمی  شەش (  6) زیاتر لە   ٢٠٢٢لە ساڵی  ،هاوواڵتی بیانی بوون 
 كوردستان كردووە.  
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گەشتوگوزار یاسایەكی تایبەت بە خۆی هەیە كە لە الیەن پەرلەمانی كوردستانەوە دەرچووە   •
 و الیەنەكان دیاریكراوە.و تیایدا ئەرك و مافی هەمو
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   :وەزارەتی خوێندنی بااڵ و توێژینەوەی زانستی
 

راسپاردە    (٤)راسپاردە کە ئاڕاستەی خوێندنی بااڵ و توێژینەوەی زانستی کراوە،    (1٣)  لە کۆی
 .  راسپاردەش لە پرۆسەی جێبەجێکردندایە  (6)و    راسپاردە جێبەجێ نەکراوە  (3)  جێبەجێکراوە و

 

 
 

 جیاكاری رەگەزی

لێبوردەیی،   و  دیكە  لەوانی  رێزگرتن  و  جیاكارینەكردن  كەلتووری  باڵوكردنەوەی  بە  سەبارەت 
خوێندن   پرۆگرامى  و  بەرنامە  بە  داوە  گرنگی  زانستی  توێژینەوەی  و  بااڵ  خوێندنی  وەزارەتی 

زیاترى   ڕونکردنەوەى  و  بەئاراستەى  پەروەردەیى  لەکۆلێژە  بەتایبەت  پێکەوەژیان،  چەمکەکانى 

او جێبەجێکر

راو جێبەجێنەک

لە پرۆسەی 
ە جێبەجێکردن دای

وەزارەتی خوێندنی بااڵ و توێژینەوەی زانستی 
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لە زۆربەى زانکۆکانى هەرێمى    ( Diversity Education) مرۆڤایەتى و یاساییەکان، نمونەى بابەتى  
 کوردستان دەخوێندرێت و بڕگە و بابەتەکانى هەوڵێکن بۆ پێکەوژیان و ڕێزگرتن لە جیاوازییەکان .  

كانی زمانى توركی و سریانی  لە زانكۆكانی  شە بە  كان لە یانی پێكهاتە رگرتنى قوتابسەبارەت بە وه 
دەکرێت. هەروەها وەزارەتی ناوبراو گرنگی دەدات    چاوكردنی كۆنمره بێ ڕه رێمى کوردستان بە  هە

بە سێنتەرەکانى جێندەر و یەکسانى جێندەرى لە زانکۆکان و دیاریکردنى ڕۆڵیان لەبارەى پرسەکانى  
 پێکەوە ژیانى هاوبەشانەى نێوان جیاوازییەکان.   مافى مرۆڤ و

و   قوتابخانە  خوێندنی  پرۆگرامەكانی  لە  مرۆڤ  مافەكانی  خوێندنی  تێكهەڵكێشكردنی  هەروەها 
زانكۆكاندا، و بەردەوامبوون لە جێبەجێكردنییان، لە نێویاندا خوێندنی پەیوەست بە یەكسانی نێوان  

امیدان بە هەوڵەكانی پەیوەست بە برەودان بە هەلی كار  هەردوو رەگەز و مافەكانی منداڵ و بەردەو
بۆ الوان لە رێی خوێندن و راهێنانی پیشەییەوە، هاوکات برەودان بە سیستەمی خوێندن لە رێی  
زیادكردنی بودجەی كەرتی خوێندن بۆ ئەوەی سیستمی خوێندن رەنگدانەوەی كەلتوری سەرجەم  

 پێكهاتەكان بێت.  
 

 ئەندام و خاوەن پێداویستی تایبەتمافەكانی كەسانی كەم 

خاوەن   کەسانی  دەستەبەركردنی  بۆ  بدات  زیاتر  گرنگی  داوە  زۆری  هەوڵی  ناوبراو  وەزارەتی 
پێداویستی تایبەت بە خوێندن و ڕاهێنانی پیشەیی بە خۆڕایی و البردنی سەرجەم ئاستەنگەکان،  

پرۆگرامەك لە  تایبەت  خوێندنی  کورسی  پشکی  کردنی  تەرخان  زانكۆیی  هەروەها  خوێندنی  انی 
 حکومی و ئەهلی.

كانى  زانكۆ ماستەر و دکتۆرا لە    / خوێندنى بااڵوەزارەتی ناوبراو سەدا سەدى کەمئەندام و نابینایان لە  
بۆ   زانستی دەرچووبێت،  توانستی  تاقیكردنەوەی  لة  بة مەرجيك  هەرێمى کوردستان وەردەگرێت 

 سوودمەند بوون .  %١٠٠ی ڕێژه  رگیراوی نابینا بە وه  6ئەمەش 
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 ئاوارە ناوخۆییەكان 
 

و پەنابەرە  سەبارەت بە دەستڕاگەیشتنی ئاوارە ناوخۆییەكان بە خوێندن، وەزارەتی ناوبراو ئاواره  
لە  ناوخۆیەکان  و  پە   بیانی  و  هەرێمى    یمانگەزانكۆ  قوتابیانی  هاوشانى  تایبەتەکان  و  حكومی 

دەستەبەركر هەروەها   . وەدەگیرێت  و  كوردستان  ناوەخۆییەکان  بەشە  خزمەتگوزارییەكانی  دنی 
 شوێنی حەوانەوە و ئاوەڕۆ و شوێنە سەالمەتەكان بۆ خوێندن . 

 
وەزارەتى ناوبراو کارئاسانى تەواوى کردوە بۆ وەرگرتنى خوێندکاران و قوتابیانى کەرکوک و ناوچە  

قوتاب ئەو  بەتایبەت  کوردستان،  هەرێمى  ئیدارەى  دەرەوەى  قوتابخانە  دابڕێندراوەکانى  لە  یانەی 
 قوتابی کارئاسانیان بۆ پێشکەش کرا.   ١١6٠، ٢٠٢٢ – ٢٠٢١کوردییەکان دەخوێنن، بۆ ساڵی 

 
 ماددە هۆشبەرەكان و كارتێكەرە عەقڵییەكان 

 
بابەتى   لە  دیبەیت  ناوەڕۆکى  لە  بەشێک  ناوبراو  وەزارەتی  بابەتە،  بەم  کارامەییە  ) سەبارەت 

هۆشبەرە   ( ئەکادیمییەکان ماددە  لێیان  بۆ  ڕزگارکردن  خۆ  چۆنییەتى  و  زیانەکانى  و  کان 
ئاستى   لەسەر  هۆشبەر  ماددەى  بەکارهێنانى  زیانەکانى  نمایشکردنى  هەروەها  تەرخانکردووە، 
هەریەک لەتاک و کۆمەڵ لەڕێگەى چاالکى و پێشبڕکێى هەڵواسینى پۆستەر جێگاى بایەخ پێدانێکى  

ۆ دروستکردنى لێژنەیەکى ڕاوێژکارى و ئاراستەکارى  زۆرە لەالیەنى زانکۆکانەوە. هەوڵی زور دراوە ب
لەسەر ئاستى زانکۆکان و سەرپەرشتیکردنى دۆسیەى ئاڵودەبووان و هەوڵدان بۆ چارەسەرکردنیان  
تایبەت   هۆشیاری  پێویستە  هەروەها  کوشندەیە.  نەخۆشییە  ئەو  نەکردنى  لەتەشەنە  ڕێگەگرتن  و 

یاسای ماددە هۆشبەرەكان و كارتێكەرە عەقڵییەكان و  باڵوبکرێتەوە بۆ قوتابیەکانی زانکۆ دەرباری  
 زیان و مەترسییەكانی، ئەویش لە رێی سيمينار و هەڵمەتەكانی راگەیاندن لەم بوارەدا. 

 
 پالنی ستراتیژی 

ڕادەگەێنێت،   ٢٠٢٣وەزیرى خوێندنى بااڵ و توێژینەوەى زانستى پالنى ستراتیژى وەزارەت بۆ ساڵى  
کارکردن لەمساڵدا فراوانکردنى مەوداى خوێندنى تەکنیکى و پیشەییە لە هەرێمى  کە ئەولەویتى  
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و   قوتابیان  ڕاوێژکارى  سەنتەرى  تاقیکردنەوەکان،  ڕێنماییەکانى  ئامادەکردنى  و  کوردستان 
بەمەبەستى   زانکۆکان  ڕاسپاردنى  و  وەزارەت  سیاسەتى  داڕشتنەوەى   هەروەها  خوێندکاران، 

 .کار و گونجانى لەگەڵ توانست و پرۆگرامەکانى خوێندن ئەنجامدانى ڕوپێوى بازاڕى

بااڵ و توێژینەوەى    ( ١٠/ ١/ ٢٠٢٣) لە ڕێکەوتى   ئارام محمد قادر وەزیرى خوێندنى  بەسەرپەرشتى د. 
زانستى و ئامادەبونى بریکارى وەزارەت و ڕاوێژکار و بەڕێوەبەرانى گشتى، کۆبونەوەى ڕاوێژکارو  

ج بۆ  وەزارەت  گشتى  ساڵى  بەڕێوەبەرانى  بۆ  وەزارەت  ستراتیژى  پالنى    ٢٠٢٣ێبەجێکردنى 
 .بەڕێوەچوو

ئەولەویەتى   ڕایگەیاند:  زانستى  توێژینەوەى  و  بااڵ  خوێندنى  وەزیرى  کۆبونەوەکەدا  سەرەتاى  لە 
لە پەرەپێدانى خوێندنى تەکنیکى و پیشەیى و بەردەوامى   کارکردنمان بۆ ئەمساڵ بریتى دەبێت 

ەوەى زیاترى ناوەرۆکى پرۆگرامەکانى خوێندن بە پێداویستییەکانى  ڕێفۆرمى خوێندنى بااڵ و بەستن
بازاڕى کار. هەروەک ئاماژەى بە دواین ئامادەکارییەکانى خوێندنى دبلۆمى بااڵ و ماستەر و دکتۆرا  

 .بۆ ئەمساڵ کرد و فەرمانگەى تایبەتمەندى ڕاسپارد بۆ خستنەڕوى دواین ئامادەکارییەکان

کۆبونەوەک تاقیکردنەوەکان، سەنتەرى  لەبەشێکى دیکەى  ئامادەکردنى ڕێنماییەکانى وەرگرتن،  ەدا 
کۆنفرانسە   ئەنجامدانى  و  زانستى  توێژینەوەى  گرانتى  و  خوێندکاران  و  قوتابیان  ڕاوێژکارى 

لەبوارى بەتایبەت  تر   TVET زانستییەکان  بابەتەکانى  و  کوردى  زمانى  و  یاسا  و  پرۆگرامەکان  و 
 .تاوتوێکرا

نجامدان و پاڵپشتى کردنى توێژینەوەى زانستى لە هەرێمى کوردستان، وەزیرى  لەبارەى گرنگى ئە
توێژینەوەى   کە  بێت  چاو  لەپێش  ڕاستییەمان  ئەو  هەمیشە  دەبێت  دوپاتیکردەوە،  بااڵ  خوێندنى 
و   سیاسى  ئابوورى،  گەشەکردنى  واڵتەکەمانە،  هەمەالیەنەى  گەشەپێدانى  سەرچاوەى  زانستى 

ن دەبێت پشت بەتوێژینەوەى زانستى ببەستێت، بۆیە ئێستا لە هەمو  کۆمەاڵیەتى هەرێمی کوردستا
کات زیاتر سێکتەرە جیاوازەکانى هەرێمەکەمان و کێشەکانمان پێویستى بەڕێنوێنى توێژەرەکانمانە،  
ئاستی   لەسەر  کە  ئەوپرسانەی  چارەسەرکردنی  لە  بن  هاوکار  دەبێت  توێژەرەکانمان  و  زانکۆکان 

 .ێژینەوەى زانستیی هەیەنیشتمانی پێویستیان بە تو
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لەبەشێکى دیکەى کۆبونەوەکەدا هەریەک لە بریکارى وەزارەت و ڕاوێژکارانى وەزیر و بەڕێوەبەرانى  
گشتى، بە خستنەڕوى تێبینى و سەرنجى بەسوود بۆ دەوڵەمەندکردنى کارنامەى کارکردنى وەزارەت  

 گفتوگۆکان بەردەوام بوون.   ٢٠٢٣بۆ ساڵى 
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 : وەزارەتی پالندانان
 

  راسپاردە جێبەجێکراوە و   (2)کراوە،    وەزارەتی پالن دانانراسپاردە کە ئاڕاستەی    (14)  لە کۆی
 .  راسپاردەش لە پرۆسەی جێبەجێکردندایە (٥)و  راسپاردە جێبەجێ نەکراوە  (7)

 

 
 

 گرێبەستە گشتییەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان 
ئامادەكردنی   بە  ئامێرە  سەبارەت  و  پێداویستی  و  دەرمان  كڕینی  بۆ  پێوەرئاسا  بەڵگەنەمایەكی 

پزیشكییەكان و خزمەتگوزارییە پەیوەندیدارەكان بە گوێرەی رێككەوتنی چوارچێوەئاسا، ئەویش  
لەبەرچاوگرتنی بەڵگەنامە نێودەوڵەتییەكان و بەكارهێنانیان لە كەمكردنەوەی كێبڕكێیەکی كراوە    بە

و سنوردار كە دەسەاڵتەكانی ئەنجامدانی گرێبەست لە هەرێمدا  جێبەجێی دەكەن، وەزارتی ناوبراو  

او جێبەجێکر

راو جێبەجێنەک

لە پرۆسەی 
ەجێبەجێکردن دای

وەزارەتی پالندانان 
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پڕۆژەی    بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتە پەیوەندیدارەکان و تیمی پسپۆڕانی کۆری کاردەکات لەسەر  
ئەم   کوردستان،  هەرێمی  حکومەتی  گشتییەکانی  گرێبەستە  سیستەمی  کردنی  ئەلیکترۆنی  بە 

ساڵی   لە  لە    ٢٠١٨پڕۆژەیە  و  دەستپێکراوە   بواری    ٢٠٢٢\ ١٢\ ٥یەوە  کەوتووتە  و  پێدەکرێت  کاری 
بە  جێبەجێکردن کە وەزارەتە پەیوەندیدارەکان دەتوانن لە قۆناغی بانگەوازی تەندەرەوە تا دەگات  

واژۆکردنی گرێبەست سودی لێ ببینن و بەکاری بهێنن. هەروەها گشت کۆمپانیاکان لە ڕێگەی ئەم  
بە شێوازێکی زۆر   بۆ کێبڕکێی و ئەنجامدانی پرۆژەکان  ئەتوانن خۆیان تۆمار بکەن  سیستەمەوە 

 ئاسان پرۆسەکانی تەندرین و دیاریکردنی گرێبەستەکان ئەنجامبدەن.  
 

و ئامێر و سێرڤەرەکان لە فەرمانگەی تەکنۆلۆجیای زانیاری حکومەت   بووە  دیزاینی پڕۆژەکە تەواو
دانراون و پڕۆسەی ڕاهێنان بە سەرپەرشتی پسپۆڕانی کۆری بە تیمی وەزارەتە پەیوەندیدارەکان  

 لەسەر ئەم سیستەمە ئەلیکترۆنییە دەستی پێکردووە. 
 

 توانای دامەزراوەكان و ڕەخساندنی هەلی کار 
 

ئەن مەبەستی  كە  بە  چەشنێك  بە  دامەزراوەكان  توانای  باشتركردنی  پێناو  لە  چاكسازی  جامدانی 
ساڵی   بۆ  بەردەوام  پەرەپێدانی  پالنی  لەگەڵ  یەكگرتووەكانەوە،    ٢٠٣٠بگونجێت  نەتەوە  لەالیەن 

 و بە   UNDPڵ ڕێكخراوى  گە نگى لە ماهەهە  بە   رێمى ئامارى هە ستە ن ده الیەلە   وەزارەتی ناوبراو كە 
رێكخراوى  پاڵ دارايى  دامە  ( USAID) پشتیی  ڕووپێوى  لەسەر  کردووە  ئابووریی  زراوه کاری  كانى 

 ند.زۆربچووك، بچووك و مامناوه 

كانى زۆربچووك، بچووك و  زراوه ى دامە ى ژماره باره ئامار و داتاى وردى دەگرێتەبەر لە   كە ڕووپێوه 
كان و  نگ و گرفتە ڵ ئاستە گە كان، لە زراوه ی دامەرمیرمى و نافە نى فەستى كار و اليە دهند،  مامناوه 

 رێكى گرنگى تر. ند نيشانده كان و چە زراوه ندارێتیی دامەخاوه  تان لە شدارىی ئافره ى بە ڕێژه 

وه ستراتیژیە   پالنە  لە  كێكە یە  كە ڕووپێوه  لە زاره كانى  وە  پالندانان  ساڵى  ناوه   تی    ٢٠٢١ڕاستى 
ى میكانزمى  وه رێم، ئامانج لەم  ڕووپێوه دۆزینە ى ئامارى هە ستە لە الیەن ده   كارى بۆ كراوە ئاماده 

ڕه  زیاتر  بۆ  هە گونجاوە  ده خسانى  بۆ  كار  پە لى  و  زانكۆ  بره رچووانى  و  بە یمانگاكان   ودان 
تین  هێشتنى ڕۆى نەڕێگە ت لە  رتى تایبە كە   ستى كار لە يى و تواناكانى ده ى ئاستى پیشە وه رزكردنە بە
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لە   چاكسازيكردن  دامە و  كە رميیە نافە   زراوه تۆماركردنى  زیاترى  ڕۆڵبینینى  و  تایبە كان  ت  رتى 
 رێمى كوردستان. هە رتى حكوومى لە هاوشانى كە 

پ دیدگای  النوەزارەتی  یەکەمی  ڕەشنووسی  نێودەوڵەتی،  ڕاوێژکاری  پاڵپشتی  بە  ی  ٢٠٣٠دانان 
م  ئەم  بۆ  و  ئامادەکرد  کوردستانی  الیەنە  هەرێمی  بۆ  ۆرکشۆپیان  چەندین  ەبەستەش 

پێکهاتەکەی   کۆڵەکەکانی  دەوڵەمەندکردنی  و  گفتگۆکردن  زیاتر  بۆ  ڕێکخست  پەیوەندیدارەکان 
  ( KIPA  -کیپا) ڕەشنووسەکە. هاوکات، خولەکانی ڕاهێنانی ئەنیستیتۆی کوردستان بۆ کارگێڕی گشتی  

خولی جۆراوجۆر لە بوارەکانی    ٤٧ون لە  تاکو ئێستا ئەنجامدراون کە بریتیبو  ٢٠٢٠ی  ٨کە لە مانگی  
  ٨٥٩کارگێڕی، بودجە، پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکان، کۆمپیوتەر، گرێبەستە گشتییەکان و هتد کە  

 فەرمانبەری دامودەزگاکانی حکومەتی هەرێم تیایاندا بەشداربوون.  

 ٢٠٢٢ – ٢٠١٨هەژاری بۆ ساڵی  ستراتیژییەتی كەمكردنەوەی
 

بەردەوامبوون لە جێبەجێكردنی كارای ستراتیژییەتی كەمكردنەوەی هەژاری بۆ ساڵی  سەبارەت بە  
، و دەستەبەركردنی سەرچاوەی  ٢٠٢٢  -  ٢٠١٨و پالنی گەشەپێدانی نیشتیمانی بۆ ساڵی    ٢٠٢٢  -  ٢٠١٨

پێویست بۆ جێبەجێكردنییان، لە پێناو بەدیهێنانی ئاستێكی گوزەرانی باشتر بۆ دانیشتوانەكەی، و  
لەڕێی  بەدیهێ ئامانجەكانی گەشەپێدانی بەردەوام و نەهێشتنی هەژاری، وەزارەتی پالندانان  نانی 

سندووقی گەشەپێدانی کۆمەاڵیەتییەوە کە بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتی پالندانانی حکومەتی  
دەبردرێت، کاری کردووە بۆ گەشەپێدانی گوندەکان و ناوچەکانی دەوروبەری    عێراقییەوە بەڕێوە

لە  شارەکا لە پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان  ن. دوای دەستنیشانکردنی هەژارترین گوند و ناوچە 
لە ساڵی   پڕۆژەی بچووک.  ئەنجامدانی  بۆ  نێودەوڵەتی کۆمەکیان دەکرێت  بانکی  ئەم    ٢٠١٩ڕێگای 

لە هەرێمی کوردستان لە سنووری پارێزگای دهۆک و   پڕۆژەیە جگە لە چەند پارێزگایەکی عێراق، 
لە سنووری    ٢٠٢١لە سنووری پارێزگای سلێمانی هەندێک پڕۆژە ئەنجامدراوە، و لە ساڵی    ٢٠٢٠ساڵی  

 پارێزگای هەولێر خراوەتە جێبەجێکردن و بەردەوامی هەیە.
 

بە كەمكردنەوەی هەژاری،   پەیوەست  و ستراتیژییەتەكانی  بە جێبەجێكردنی سیاسەت  سەبارەت 
رێتە بەر لە پێناو بەدیهێنانی ئەوپەڕی ڕاددەی گەشە  پێویستە وەزارەتی ناوبراو ئەو پرۆگرامانە بگ 



57 

 

زیادكردنی   هەوڵی  و  بکات  باشتر  ئاوارەكان  دۆخی  پێویستە  هەروەها  خۆشگوزەرانی.  و 
 سەرچاوەكان بۆیان و ئەولەویەت بدات بە كێشەكانیان لە نێو پرۆگرامەكانی هاوكاری كۆمەاڵیەتیدا. 

 
 وەبەرهێنان چاالككردنی كەرتی تایبەت و 

 
سەبارەت بە گرتنەبەری سیاسەتی گەشەپێدان بە ئامانجی چاالككردنی كەرتی تایبەت و وەبەرهێنان  
وەك كاركردنێك لەسەر برەوپێدان و پاراستنی مافەكانی مرۆڤ، وەزارەتی ناوبراو بە هەماهەنگی  

ڕیفۆڕمی ئابووری    پالنیلەگەڵ وەزارەتە پەیوەندیدارەکان بەردەوامە لە ئامادەکردنی ڕەشنووسی  
و    ٢٠٢٣  -  ٢٠٢١ ڕاپۆرت  چەندین  پالندانان  وەزارەتی  خاڵەش،  لەم  بەدەر  کوردستان.  هەرێمی  ی 

و   داهات  سەرچاوەکانی  هەمەچەشنکردنی  ڕاپۆرتی  لەوانەش  ئامادەکردووە،  توێژینەوەی 
بەردەوام، پەرەپێدانی  لە  گەشتیاری  کەرتی  ڕۆڵی  توێژینەوەی  زیاتر،  کاری  هەلی  و    دابینکردنی 

 ڕاپۆرتی پەرەپێدانی توانای هەناردەکردنی بەرهەمە پیشەسازییەکان.  
 

هەروەها وەزارەتی ناوبراو بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەاڵیەتی و ڕێکخراوی  
جیهانی دەستەبەری   (ILO) کاری  یاسای  لە  بریتین  ئەوانیش  کردووە  ئامادە  یاسایان  پڕۆژە  دوو 

نەنشینی کەرتی تایبەت و یاسای کاری وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەاڵیەتی کە  کۆمەاڵیەتی و خا
ئەوانە   و هەموو  کرێکاران  بە  گەورە  و خزمەتێکی  دەبێتەوە  کەمتر  بێکاری  ڕێژەی  ڕێگەیەوە  لەو 
بکرێن   خانەنشین  حکومی  کەرتی  هاوشێوەی  تاوەکو  دەکەن  کار  تایبەت  لەکەرتی  کە  دەکات 

دەستەبەری   گشتی  لەچوارچێوەی  کەرتی  هاوشێوەی  تایبەت  لەکەرتی  داخوازیەکانیان  و  ماف 
 .( حکومی) 
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 : وەزارەتی کار  و کاروباری کۆمەاڵیەتی
 

راسپاردە    (2١)کراوە،    وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەاڵیەتیراسپاردە کە ئاڕاستەی    (92)  لە کۆی
و نەکراوە  (66)  جێبەجێکراوە  جێبەجێ  پرۆسەی    (٥)و    راسپاردە  لە  راسپاردەش 
 .  جێبەجێکردندایە

 

 
 كەمئەندامان و كەسانی خاوەن پێداویستی تایبەت مافی 

هەموارکراو    ٢٠١١ی ساڵی  ٢٢بەپێی بڕگەی سێیەم لە یاسای ماف و ئیمتیازاتەکانی کەمئەندامان ژمارە  
پابەند دەکات کە    ٢٠٢١ی ساڵی  ٨بە یاسای ژمارەی   لە  خاوەن پڕۆژەکانی نیشتەجێبوون  ڕێژەیەک 

 یەکەکان تەرخان بکەن بۆ کەسانی خاوەن پێداویستی تایبەت، بەاڵم تا ئێستا جێبەجێنەکراوە. 

او جێبەجێکر

راو جێبەجێنەک

لە پرۆسەی 
ەجێبەجێکردن دای

وەزارەتی کاروکاروباری کۆمەاڵیەتی 
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وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەاڵیەتی ڕەشنووسی سندوقی چاودێری و شیاندنەوە، و ڕەشنووسی  
هەروەها   ئامادەکردووە،  کەمئەندامان  بە  مۆڵەتی  و    ٢٠پێدانی  ڕاهێنا  ١٥ۆورکشۆپ  نی  خولی 

ئەنجامداوە. هەروەها دەربارەی بەهێزکردنی بەشداری سیاسی و مەدەنی کەمئەندامان، وەزارەتی  
خولی ڕاهێنان و ۆورکشۆپی لەمبارەیەوە ئەنجامداوە، بەاڵم تا ئێستا ئەم مافانە بە تەواوی    ٤٠کار  

 دەستەبەرنەکراون.  

نانی ئەنجامداوە بۆ برەودان بە  ۆورکشۆپ و خولی ڕاهێ  6٠سەبارەت بە زمانی ئاماژە وەزارەتی کار 
و   كار  وەزارەتی  نێوان  لێكتێگەیشتنی  یاداشتی  هەمواركردنەوەی  نابیستان.  بۆ  ئاماژە  زمانی 
و   قوتابیان  وەرگرتنی  بە  سەبارەت  ئەنجامدراوە  پەروەردە  وەزارەتی  و  کۆمەاڵیەتی  كاروباری 

نابینای  بۆ  ڕووناكی  و  نابیستان  هیوای  پەیمانگاكانی  و  خوێندكارانی  پیشەییەكان  ئامادەییە  لە  ان 
و   ئامادەکردن  بۆ  یاداشتنامەکە  هەروەها،  هونەرەجوانەكان.  و  كۆمپیوتەر  پەیمانگای  هەردوو 
پێگەیاندنی وەرگێڕانی زمانی ئاماژە بوو بۆ نابیستان کە لەناو کۆمەڵگە و بوارى میدیایی تووشى  

 کارەکانیان دەبنەوە.  کێشەى تێنەگەیشتن و لێکحاڵینەبوون و ئاستەنگى جێبەجێکردنى

وەزارەتی کار بە پشتیوانی کونسوڵخانەی ئەڵمانیا لە هەولێر  پڕۆژەیەکی تایبەت بۆ فێربوونی زمانی  
ئاماژە بۆ نابیستان ئەنجام دەدات کە بودجەکە لەالیەن وەزارەتی دەرەوەی ئەڵمانیا تەرخان کراوە  

پێگەیاندن قۆناغ  یەکەم  کە  دەڕوات،  قۆناغێکدا  چەند  بە  بۆ    ٢٠ی  کە  ئاماژەیە  زمانی  وەرگێڕی 
 نابیستان.  

پێگەیاندنی   لە:  بریتین  بۆ    ٢٠ئامانجەکان  نابیستان  بۆ  ئاماژە  زمانی  هەر    ١٤وەرگێڕی  کە  حەفتە 
ڕۆژ وانە دەخوێنن تا بتوانن هاوکاری نابیستان بن لە ڕاییکردنی مامەڵە حکومییەکان،    ٤حەفتەى  

اژە بۆ یەکەم جار لە هەرێمی کوردستان بە شێوەیەکی  تۆمارکردنی وانەکانی فێربوونی زمانی ئام
پالتفۆرمەکانی   و  ڕێکخراوەکە  و  وەزارەتەکە  ماڵپەرەکانی  لە  باڵوکردنەوەی  و  سەرنجڕاکێش 
کەناڵەکانی   بڕواپێهێنانی  بۆ  هەوڵدان  و  لێببینن،  سودی  بتوانن  کەس  زۆرترین  تا  میدیا  سۆشیال 

سەرەکییەکان هەواڵە  الیەنیکەم  تا  هەبوونی    ڕاگەیاندن  لەگەڵ  پڕبینەرەکانیان  بەرنامە  یاخود 
 وەرگێڕی زمانی ئاماژە پەخش بکەن تا نابیستان لە هەواڵ و زانیارییە گرنگەکان بێبەش نەبن. 

دەربارەی خوێندنی بەخۆڕایی و جیانەکردنەوەی کەمئەندامان لە قۆناغە جیاجیاکانی خوێندن، ئەم  
ژمارە   یاسای  لە  ساڵی   ٢٢پرسانە  یاداشتی  هەم  ٢٠١١ی  کار  وەزارەتی   . پێدراوە  ئاماژەی  وارکراو 



60 

 

لێکتێگەیشتنی لەگەڵ وەزارەتی پەروەردە کردووە، هاوکات هەماهەنگی هەیە لەگەڵ یونیسێف و  
ۆورکشۆپ و خولی ڕاهێنانیان ئەنجامداوە. بەاڵم وەک پێویست کاری    ٨٠یونیسکۆ و لەمبارەیەوە  

 لەسەر نەکراوە. 

ێ جیاوازی ڕەگەز و تەمەن هەلی کاریان بۆ دابینبکرێت. لە کەرتی  پێویستە کەسانی کەمئەندام ب
بۆ    ١٣،٢٤٩حکومی   نییە  دیاریکراو  ڕێنماییەکی  تایبەت  کەرتی  لە  بەاڵم  فەرمانبەرن،  کەمئەندام 

 دامەزراندنیان، هاوکات قەرزی بچووک بەردەست نییە. 

ئاف  نێوانیاندا  لە  و  كەمئەندام  كەسانی  تواناداركردنی  بە  زۆربەی  سەبارەت  لە  كەمئەندام  رەتانی 
و   كەمئەندامان  پشكی  پیشەیی  ڕاهێنانی  بەڕێوەبەرایەتیەكانی  لە  پیشەیی  مەشقی  و  ڕاهێنان 
لەنێوانیاندا ئافرەتانی كەمئەندام زامنكراوە كە دەبێتە هۆی ئامادەبوونیان بۆ دووزینەوەی هەلی كار  

 .و كاری سەربەخۆیان

پڕۆ لە  كار  خاوەن  هاندانی  بە  دابمەزرێنین  سەبارەت  كەمئەندام  كەسانی  تاوەكو  تایبەتەكان  ژە 
ژمارە    ( 6) لەمادەی   یاسای  ساڵی  ٨لە  ئیمتیازاتی    ٢٠٢١ی  و  ماف  یاسای  یەكەمی  هەمواركردنی 

كەمئەندام و خاوەن پێداویستی تایبەت و كورتە بااڵ ئاماژەیان پێكراوە كە خاوەن پڕۆژە تایبەتەكان  
ڕێژەیە بەكارخستنی  بە  دەبن  كورتە  پابەند  و  تایبەت  پێداویستی  خاوەن  و  كەمئەندامان  لە  ك 

بااڵیەكان لە پڕۆژەكانیاندا و شیاندن و ڕاهێنانی گونجاو بۆ دەكرێت تا لەگەڵ پێداویستیەكانی كار  
 ساڵ نیوەی مانگەكانیان لە ئەستۆ دەگرێت.  ( ٣) گونجاوبێت، حكومەتیش تا ماوەی 

ڕێژە دیاریكردنی  بە  ئەنجامدراوە  پێویست  كەسانی  كاری  بۆ  نیشتەجێبوون  یەكەكانی  لە  یەك 
كەمئەندامان و خاوەن پێداویستی تایبەت بە نووسراوی ئاراستەكراو بۆ دەستەی وەبەرهێنان ژمارە  

 . ٢٠٢٢/ ٥/ ٢٢لە  ( ٤٨٥) 

لە یاسای ژمارە   هەمواركراو، هیچ    ٢٠١١ی ساڵی  ٢٢سەبارەت بە فەراهەمكردنی مافە سیاسیەكان، 
یەكەم : باس لە  / دووەم) ستەكردنی مافەكانی سیاسی بەڵكو لە مادەی  ڕێگریەكی تیا نیە لە بەردە

لە مادەی    ( مسۆگەركردنی هەموو ماف و ئازادیە بنەڕەتیەكان كراوە لە    ( شازدەم) ، هەروەها  باس 
ماف و دەستكەوتەكانی ئەم یاسایە كراوە كە بریتیە لە ڕادەی هەرەمەكی ئەو مافانەی كە دەبێت  

 یان بەهرەمەند بن. كەمئەندام لە هەرێمدا لێ
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 منداڵ  پاراستنی

شنووسی  وەزارەتی کار پڕۆژە یاسای پاراستنی منداڵی ڕەوانەکردووە بۆ ئەنجوومەنی وەزیران، ڕه 
كات بۆ دانانی ستراتیژ و  نێك دهنجوومە دروستكردنی ئە  و باس لە   پێكهاتووه   مادده  ٨٢  لە   یاساكە 

سیاسە  و  و  پالن  منداڵ  پاراستنی  بۆ  ئەنجوومەنی  ت  بۆ  پڕۆژەکە  منداڵ.  مافەکانی  دابینكردنی 
 وەزیران نێردراوە بەاڵم پەسەندنەکراوە. 

هەروەها لە یاساکانی هەرێمدا بە گوێرەی پێویست باس لە فەراهەمکردنی چاودێری تەندروستی  
یەکسانی،   بە  پیر  و  جەوان  و  منداڵ  بۆ  پێشوەختە  دەستنیشانکردنی  لەوانەش  نەکراوەتەوە، 

و  جەختکر تەندروستی  بیمەی  پێدانی  و  چارەسەکردن،  کاتی  لە  جێندەر  گرنگی  لە  دنەوە 
 قەرەبووکردنەوەیان بە گوێرەی پێویست. 

کە    سزادان  یاسای  بڕگانەی  ئەو  هەموارکردنەوەی  بۆ  ئامادەکردووە  ڕەشنووسێکی  کار  وەزارەتی 
پەیوەستن بە مافی   پەیوەندیدارن بە مافی منداڵ و سزای جێگرەوە، لەگەڵ دوو ڕەشنووسی تر کە

لە   زیاتر  خێزانی.  توندوتیژی  بەرەنگاربوونەوەی  و  و    ٣٠منداڵ  ڕاهێنانیان    ٢٠ۆورکشۆپ  خولی 
 لەمبارەیەوە ئەنجامداوە. 

لە پەرلەمانی   لە دوا قۆناغ  ڕەشنووسی یاسای كاری هەرێم كە لە الیەن وەزارەتەوە ئامادەكرابوو 
تاوت پەیوەندی وێ  كوردستان  بابەتەی  ئەو  و  مەرجەكانی    كرا  و  كاركردن  تەمەنی  كەمترین  بە 

كاركردنی نەوجەوانان لە خۆ دەگرێت. هەروەها، دوای ئامادەكردنی ڕەشنووسی یاسای پاراستنی  
 منداڵ كە لەالیەن وەزارەتی کارەوە ڕەوانەی ئەنجوومەنی شورا كراوە. 

ئامادە  بە  گەیاندووە  بەجێ  خۆی  ئەركی  كۆمەاڵیەتی  كاروباری  و  كار  سیاسەتی  وەزارەتی  كردنی 
 پاراستنی منداڵ لە هەرێمدا بۆ سەرۆكایەتی ئەنجوومەنی وەزیران بەرزكرایتەوە. 

بەپێی یاسا و واقعی فعلی هیچ ڕێگریەك نەبووە لە بەردەم بوونی مندااڵنی كەمئەندام بۆ درێژەدان  
قۆناغی   دوای  مادەی    ( ئامادەیی) بە خوێندن  لە  هەروەكو  زانكۆكان،    ( ەموود  – یەكەم  / نۆیەم) بۆ 

ئاماژەی پێكراوە، هەروەها جێبەجێكردنی ئاوێتەكردنی پەروەردەی گشتگیر لە قۆناغی سەرەتایی  
 و ئامادەیی كاری لەسەر كراوە، تاكو ئێرە وەزارەتی کار كاری لەسەر كردووە. 
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 ئەو ئافرەتانەی ڕووبەڕووی توندوتیژی بوونەتەوە 

کاروباری   کارو  ڕایگەیاند،  کوێستان محەمەد، وەزیری  کوردستان  کۆمەاڵیەتی حکومەتی هەرێمی 
یەکە   ئەو  لە  ژمارەیەک  پێدانی  لە سەر  داوە  ڕەزامەندی  کوردستان  هەرێمی  سەرۆکی حکومەتی 
نیشتەجێبوونانەی کە بڕیار وایە بۆ کەسانی هەژار و کەمدەرامەت دروست بکرێن بۆ وەزارەتی کارو  

 کاروباری کۆمەاڵیەتی. 

پ بە  محەمەد،  ڕاگەیاند:کوێستان  کوردستانی  هەرێمی  حکومەتی  فەرمی  ئەوە  ''ێگەی  کاتێک 
هەزار یەکەی نیشتەجێبوون لە هەرێمی کوردستان دروست دەکرێن، نامەیەکمان    ٢٠ڕاگەیەندرا کە  

ئاڕاستەی بەڕێز مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان کرد، تاوەکو ژمارەیەک  
 '' روباری کۆمەاڵیەتی بێ بەرامبەر.یەکە بدەن بە وەزارەتی کار و کا 

گوتیشی: کۆمەاڵیەتی  کاروباری  کارو  دوو  '' وەزیری  بۆ  نیشتەجێبوونانە  یەکە  ئەو  وەزارەتەکەیان 
ساڵ تەواو دەکەن، ئەو یەکانەیان پێ    ١٨حاڵەت بەکار دەهێنن کە یەکەمیان بۆ ئەو مندااڵنەی کە  

اوەنی خێزان و پیشەی خۆیان و ژیانێک بۆ  ساڵ تاوەکو دەبنە خ  ٢٤بدەین، تاوەکو دەگەنە تەمەنی  
  ١٨خۆیان دروست دەکەن، دوای ئەوە لێیان وەر بگیرێتەوە بدرێتەوە بەو مندااڵنەی کە دوای ئەوان  

ئافەرەتان ڕووبەڕووی   داڵدەدانی  ماڵەکانی  لە  ژنانەی کە  ئەو  بۆ  تەواو دەکەن. دووەمیشیان  ساڵ 
چارەسەر کراوە و بەاڵم بە داخەوە خێزانەکانیان    توندوتیژی بوونەتەوە و کێشەکانیان هەندێکیان

وەریان ناگرنەوە و بێ النەن، بۆیە بەشێکیان دەدەینە ئەو ژنانە کە بەشێکی زۆریشیان منداڵیان لە  
 '' گەڵدایە و هەوڵیش دەدەین کاریان بۆ بدۆزینەوە.

 یاسای بیمەی كۆمەاڵیەتی 

وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەاڵیەتی پڕۆژەی ڕەشنووسێکی یاسایی بۆ خانەنشینی و دەسەتەبەری  
 کۆمەاڵیەتی بۆ کرێکاران هەیە بەاڵم بەرکار نەکراوە.  

 بەڕێوەبردنی چاكسازییەكان و شوێنەكانی دەستبەسەركردن 

تییەكانی چاكسازی لە  وەزارەتی كارو و كاروباری كۆمەاڵیەتی رەشنووسی پرۆژە یاسای بەڕێوبەرایە
وەزیرانەوە،   ئەنجومەنی  لەالیەن  نەكراوە  پەسەند  ئێستا  تا  بەاڵم  ئامادەكرد،  كوردستان  هەرێمی 
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لەبەر ئەوە پێویستە بە خێرایی كاری لەسەر بكرێت و دیراسەت بكرێت بەشێوەیەک کە  بگونجێت  
 لەگەڵ پێوەر و رێككەوتننامە نێوەدەوڵەتییەكان.  

ی چاكسازیەكان ئامادەكراوە لە وەزارەتەوە و ڕەوانەی ئەنجوومەنی شوڕا  ڕەشنووسی بەڕێوەبردن
 كراوە. 
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 قوربانییانی ماددە هۆشبەرەکان  

تر   تاوانبارەکانی  لە  و  شیاندنەوە  پڕۆسەی  بەر  ناخرێنە  هۆشبەرەکان  ماددە  قوربانییانی 
مادە هۆشبەرەكان و كارتێكەرە عەقلیەكان  بۆ    ٢٠٢٠ی ساڵی  ١جیانەکراونەتەوە. بەپێی یاسای ژمارە  

بەرەنگاربوونەوە ئامادەكاری بۆ دامەزراندنی سەنتەرێك بۆ چارەسەری ئالوودەبووانی مادە هۆشبەر  
 و كارتێكەرە عەقلیەكان کراوە، بەاڵم جێبەجێنەکراوە. 
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 : وەزارەتی ڕۆشنبیری و الوان
 

کۆی  ئاڕاستەی    (2)  لە  کە  الوان راسپاردە  و  رۆشنبیری  راسپاردە    (١)کراوە،    وەزارەتی 
 .  راسپاردە جێبەجێ نەکراوە (١) جێبەجێکراوە و

 

 
 

و   وەزیران  ئەنجوومەنی  بۆ  ناردوویەتی  و  داڕشتووە  ڕێنماییەکی  چەند  ڕۆشەنبیری  وەزارەتی 
ڕێنمایی پەیوەست بە ڕێکخستنی وێنەیەکی بۆ پەرلەمانیش ناردووە. ئەم ڕێنماییانەش بریتین لە  

میدیای   ڕێکخستنی  ڕادیۆ،  ئێستگەکانی  کاری  مۆڵەتی  تەلەفزیۆنەکان،  و  ڕادیۆ  فریکوێنسی 
ئەلیکترۆنی، و ڕێکخستنی ڕیکالمی بازرگانی. هەڵبەتە ئەم ڕێنماییانە پەیوەستن بە باڵوکردنەوەی  

وتارانەی ئەو  بنبڕکردنی  و  جیاکارینەکردن  و  پێکەوەژیان  پێدەگەیەنن.     کەلتووری  زیانیان  کە 

راو جێبەجێنەکاو جێبەجێکر

وەزارەتی رۆشنبیری و الوان   
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وەزارەتی ڕۆشەنبیری ئاگاداری کەناڵەکانی ڕاگەیاندنی کردۆتەوە بۆ تەرخانکردنی کەسێک بۆ زمانی  
 ئاماژە بەشێوەیەک کە ڕۆژانە دەرکەوتنی هەبێت، بەاڵم تا ئێستا جێبەجێنەکراوە. 

ئەم بڕیارو ڕاسپاردانەی    ٢٠٢٠/ 6/ ٢٢لە    ٥٤6وەزارەتی ڕۆشنبیری و الوان  بە فەرمانی کارگێری ژمارە   
 دەکرد و ئاڕاستەی سەرجەم تەلەفیزێۆنەکان کران. 

بە هیچ جۆرێک لە کاتی پەخشی بەرنامەی خێرخوازی یەکاندا نا بێت ڕوخساری منداڵ دەرکەوێت    -١
 ئەگەر باوانیشی ڕەزامەندیان پیشان دا لەسەر ئەم کارە. 

ئەوەى ناو کۆ مەڵگا شەرمەزار نەبن ، بە    پاراستنی کەرامەت و مافی کەسە خێرپێکراوەکان بۆ   -٢
 جۆرێک بێت دەموچاوی کەسانی خێرپێکراو  یان خانەوادەکانیان بە ڕوونی دەرنەکەوێت . 

 پێویستە تەنها ئاماژە بە ناوی یەکەمی  خێر پێکراو بکرێت .  -٣

 پێویستە هەژماری بانکی بۆ کەسە خێرپێکراوەکان بکرێتەوە .  -٤

 رە لە الیەن میدیاکانەوە گل بدرێتەوە بۆ هەر مەبەستێک بێت . نا بێت هیچ بڕێکی پا  -٥

هەر کەناڵێک بەرنامەی خێر خوازی هەبێت پێویستە هەژماری بانکی کەسە خێر پێکراوەکە لە    -6
 سەر شاشەکە لە کاتی پەخشی بەرنامەکە بە نووسین و دەنگ پەخش بکرێت . 

 دووتەوە لەوانە: هاوکات وەزارەتی ڕۆشنبیری چەند ئاگادارییەکی باڵوکر

وەزارەتی ڕۆشنبیری ئاگاداری سەرجەم دەزگاکانی ڕاگەیاندنی لۆکالی و ئاسمانی کراوەتەوە کە   •
و کەم   باری دەرونی و مرۆڤایەتی خەڵکی هەژار  نەکردنی مافی مرۆف ڕەچاوی  لەبەر پێشیل 

 دەرامەت و نەخۆش نابێت ئەو جۆرە بەرنامانە لە کەناڵەکانیان پەخش بکرێت . 
هەروەها ئاگاداری سەرجەم کەناڵەکانی هەرێمی کوردستان کراوە کەوا کەسێک بۆ زمانی ئاماژە   •

سوود   بەمەبەستی  ڕۆژانە  کاتژمێر  یەک  تەنها  هەواڵ   ئاماژەى  بۆ  بکەن  دابین  نابیستان  بۆ 
 وەرگرتنی نا بیستان . 

نێگەتی • و  نەرێنی  کاریگەری  کە  یانەی  بازرگانی  ڕیکالمە  ئەو  نەکردنەوەی  لەسەر  باڵو  ڤی 
 ئاشتەوایی خێزان و کۆمەڵگا دروست دەکات و دەبێتە هۆی ڕوشانی پێگەی ئافرەت . 
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کەرامەتی   • و  منداڵ  مافی  کردنی  ڕەچاو  بەر  لە  منداڵ  سواڵکردنی  ڕوماڵکردنی  وەستاندنی 
ساڵی   منداڵ  مافی  ڕێککەوتنامەی  بەپێی  پرنسی  ١٩٨٩خێزانەکانیان  ڕێکخراوی  پو  ەکانی 

 . یونیسێف
نەدانی ئەو جۆرە توندو تیژیانە و کوشتن و زەقنەکردنەوەی کێشە کۆمەاڵیەتیەکان  و  پیشان   •

 پیشان نەدانی تۆمەتباران و وەرنەگرتنی ووتە لێان پێش بڕیاری دادگا. 
گەنجانی   • کردنەوەى  ئاگادار  لە  کراوە  بیستراوەکان  بینراو  کەناڵەکانی  کردنەوەی  ئاگادار 

 ئامێرەکانی گەیاندن. هەرێمەکەمان لە خراپ بە کارهێنانی 
ئاگادار کردنەوەی کەناڵەکانی بینراو کراوە تەوە کە بە هیچ شێوەیەک جەستەی ئەو ئافرەتانەی   •

 ڕووبەڕووی کوشتن و تاوانی دڕندانە بونەتەوە باڵو نەکەنەوە. 
قەدەغەکردنی چوونە ژوورەوەى دەزگاکانی ڕاگەیاندن بۆ ناو هۆڵی سزادراوان و نیشاندانی بۆ   •

بە شێوەیەکی ئاشکرا چونکە پێچەوانەی بنەما گشتى یەکانی مافی مرۆڤ و رێکەوتنە  ڕای گشتی  
 نێودەوڵەتیەکانە. 

باڵونەکردنەوەی ئەو منداڵە دۆزراو یا خود فڕێ دراو لە سەرجەم کەناڵە ناوخۆیى یەکان  ، چونکە   •
 ە هەوااڵنە. پێچەوانەی  یاسای چاو دێری نەوجەوانانە  و ڕێگا نادرێت بە باڵوکردنەوەی ئەو جۆر

ڕاگرتنی ئەو بەرنامانەی کە لە کەناڵەکان پەخش دەکرا کە نەشیاو بوون و دوور بون لە داب و   •
نەریتی کۆمەاڵیەتی لەبەر ئەوەى زیان بە کۆمەڵگا دەگەیەنێ و شیرازەى خێزان تێک دەدات، لە  

وە    ٢٠٢١/ ٣/ ٩لە    ٢٠٨دەستەی مافی گشتی بە نوسراوى ژمارە    –ژێر ڕاسپاردەی داواکاری گشتی  
 . ٢٠٢١/ ٣/ ١6لە  ٢٤٢نوسراوی ژمارە 
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 : وەزارەتی کاروباری شەهیدان و ئەنفالکراوەکان
 

کۆی ئاڕاستەی    (8)  لە  کە  ئەنفالکراوان  کاروباری    وەزارەتی راسپاردە  و   (3)کراوە،  شەهیدان 
و جێبەجێکراوە  نەکراوە   (2)  راسپاردە  جێبەجێ  پرۆسەی    (3)و    راسپاردە  لە  راسپاردەش 

 .  جێبەجێکردندایە
 

 
 

ئامانجی وەزارەتی كاروباری شەهیدان و ئەنفالكراوان خزمەتكردنی سەرجەم وارس و كەسوكاری  
لەڕووی:   جیاوازی  بەبێ  شەهیدانە  خۆێندن،  ) سەربەرزی  پەروەردەو  بواری  مووچە،  دابینكردنی 

كچی   كوڕو  بۆ  هاوسەرگیریی  دیاری  چاودێری  نیشتەجێكردن،  جینۆسایدكراوان،  و  شەهیدان 
سەربەرزی  ( كۆمەاڵیەتی وارسی  لەالیەن  كە  داواكارییەك  هەموو  بەدەنگەوەهاتنی  هەروەها   ،

او جێبەجێکر

راو جێبەجێنەک

لە پرۆسەی 
ە جێبەجێکردن دای

ئەنفالکراوەکانوشەهیدان
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شەهیدانەوە ئاڕاستەی وەزارەت بكرێت، لە چوارچێوەی یاساو ڕێنماییەکاندا ئەگەرچی لەئێستادا  
 ن. بەهۆی قەیرانی داراییەوە بەشێك لە خزمەتگوزارییەكان وەستاو 

 
یەكێكیتر لەئامانجەكانی وەزارەتی شەهیدان و ئەنفالکراوان بەرزڕاگرتنی یادو بۆنە تایبەتییەكانی  
بە   تایبەت  دۆكیۆمێنتی  ئەرشیفكردنی  كۆكردنەوەو  هەروەها  جینۆسایدكراوانە.  و  شەهیدان 

 شەهیدان و پاراستن و ئاشناكردنیانە بەنەوەی نوێ.
 

ی كەنالەكانی خۆیەوە پرۆسەی كەیسی ئەنفال و تاوانەكانی  وەزارەتی ناوبراو ئامانجیەتی لەڕێگە
تری دژ بە گەلی كوردستان بە جیهان بناسێنێت و لە چوارچێوەی جینوسایدا ناسنامەی پێبدات بۆ  

و بە    ( ١٧١٨) ئەم ئامانجەش وەزارەت  لە پاش ڕەزامەندی ئەنجومەنی وەزیران بە نوسراویان ژمارە  
دەستەی كاروباری  ) بەواژووی جەنابی وەزیر    ٢٠٢١/ ٠٧/ ٢ڕێکەوتی    لە  ( ٣٢٠) فەرمانی وەزاری ژمارە  

لە وەزارەت دامەزرێنراوە بە مەبەستی ناساندن و بەدواداچوونی دۆسیەی تاوانەکانی    ( جینۆساید
بۆ قەرەبووکردنەوەی   بە گەلی کوردستان و دەرئەنجامە یاساییەکانیان و هەوڵدان  جینۆساید دژ 

 قوربانیەکان. 
 

 ەکان گۆڕە بە کۆمەڵ
 

پاش رووخانی ڕژێمی بەعس ژمارەیەك گۆڕی بەكۆمەڵ لە باشورو ناوەڕاستی عێراق دۆزراونەتەوە  
كاروباری   وەزارەتی  و  دامەزراوەكانی  ڕێگای  لە  كوردستان  هەرێمی  حكومەتی  مەبەستە  ئەم  بۆ 
شەهیدانى  ڕووفاتی  گەڕاندنەوەی  بۆ  بەر  گرتۆتە  ڕێكارێكی  چەند  ئەنفالكراوان  و  شەهیدان 

ستان كە دوور لە  زێدی باب و باپیرانیان جیۆسایدكراون و بەکۆمەڵ خراونەتە ژێر گڵەوە، لەم  كورد
 ڕاپۆرتەدا چەند زانیاریەك لە سەر گۆڕە بەكۆمەڵەكان دەخەینە ڕوو بەم شێوەیەى خوارەوە: 

 
 زانیارى لەسەر ژمارەى گۆڕى بەکۆمەڵ و ژمارەى ڕوفاتەکان و گۆرستانەکان:    / یەکەم

 
 لەپارێزگای سەماوە هەڵدرایەوە.  ( بصیە) یەكەم گۆڕی بەكۆمەڵ لە بیابانی  ٢٠٠٤لە ساڵی  .١
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گۆڕی بەكۆمەڵ هەڵدراونەتەوە جگە لە گۆڕى بە کۆمەڵى ئێزیدیەکان، کە تیایدا    ( 6٢) تاوەكو ئێستا   .٢
 رووفاتى تێدابووەو بە مەراسیم هێنراونەتەوە و لە کوردستان بە خاک سپێردراون.  ( ٣٥6٥) 

ۆڕی بە كۆمەڵ لە پارێزگای سەماوە دەست نیشانكراوە تەنها یەك گۆڕ هەڵدراوەتەوە  گ   ( ٤) لە ئێستادا   .٣
گۆڕدا   بەغدایەو    ( ١٧١) لەم  دادوەری  پزیشكی  پەیمانگەی  لە  رووفاتانە  ئەو  دەرهێنراون  رووفات 

نووسرامان   مەبەستە  ئەم  بۆ  كوردستان  نەهێنراونەتەوە  بەاڵم  لێوەرگیراوە  ئێسكیان  سەمپڵی 
سەرۆك وەزیرانئاڕاستەی  ئەنجومەنی  ژمارە    / ایەتی  بە  كردووە  دیوان  لە    ( ٣٢) سەرۆکایەتى 

 . ٢٠٢١/ ٢/ ٧ڕێکكەوتی 
كوردستان   .٤ هەرێمی  ناوچەكانی  لە  رووفاتەكان  گۆڕستانی  شێوەیە    ( 6) ژمارەی  بەم  گۆڕستانە 

قەزاى  )  لە  بارزان  گۆڕستانى  و  گەرمیان   ئیدارەی  سەربە  رزگاری  ناحیەی  لە  دێبنە  گۆڕستانى 
لە قەزای چەمچەماڵ سەر بە    مێرگەسور سەر بە پارێزگاى هەولێر و  گۆڕستانى گوندی عەسكەر 

پارێزگاى سلێمانى و گۆڕستانى مۆنۆمێنتی ئەنفال لە قەزاى چەمچەماڵ سەر بە پارێزگاى سلێمانى  
و گۆڕستانى گوندی سۆریا لە قەزای زاخۆ سەر بە پارێزگاى دهۆک و گۆڕستانى مۆنۆمێنتى ئەنفال  

 .( دوكان سەر بە پارێزگاى سلێمانىلە قەزای 
 زانیارى لەسەر  دۆزینەوە و هەڵدانەوەى گۆڕە بە کۆمەڵەکان:   / دووەم .٥
لە هەرێمی کوردستان یاسایەکی تایبەت بە هەڵدانەوەی گۆرە بەکۆمەڵەکان نییە و کار بە یاسای   .6

ژمارە   عێراق  کۆمەڵەکان  بە  گۆڕە  ساڵى  ( ٥) کاروبارى  وەک    ٢٠٠6ى  ئێمە  یاسایەدا  لەو  دەکرێت 
تنى  وەزارەتى کاروبارى شەهیدان و ئەنفالکراوان نوێنەرێکمان ئەندامە لەلیژنەى هەڵدانەوە و پاراس

 گۆڕە بە کۆمەڵەکان.   
هەڵدانەوەی گۆڕە بەكۆمەڵەكان لەالیەن تیمی نیشتیمانی بەڕێوەدەچێت كە ئەم تیمە پێك دێت بە   .٧

ئەندامێکى    ( دادەورێک) سەرۆکایەتى   ئەندامیەتى  داواکارى  ) و  و  عێراق  مرۆڤى  مافى  وەزارەتى 
گشتى و وەزارەتى ناوخۆى عێراق و دەزگای شەهیدانی عێراق و پەیمانگەی پزیشكی دادوەری سەر  

وەزارەتی تەندورستی عێراق و وەزارەتى کاروبارى شەهیدان و ئەنفالکراوانى هەرێمى کوردستان  بە  
 . (ICMP)و چەند الیەنێکى پەیوەندیدارى تر بە هاوکارى و هەماهەنگى رێکخراوى نێودەوڵەتى  

لە كەل و پەل و بەڵگەنامەی گۆڕە بەكۆمەڵەكان   .٨ لە الیەن وەزارەتی كاروباری    ( مقتنیات) هەندێک 
ەهیدان و ئەنفالكراوان لە بەغدا هاتۆتەوە كوردستان لە مۆنۆمێنتی ئەنفال لە قەزاى چەمچەماڵ  ش

و مۆنۆمێنتى بارزان و مۆنۆمێنتى ئەمنە سوورەكە لە پارێزگاى سلێمانى داندراون بەشێکى  كەل و  
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شەهیدانی  پەل و بەڵگەنامەکان لە بەغدان لە سەنتەری لێكۆڵینەوە و بە بەڵگەكردنى سەر بە دەزگای  
 عێراقن . 

 زانیارى لەسەر سامپڵى ئێسکى رووفاتەکان و خوێنى کەس و کاریان:  / سێیەم
 

رووفات وەرگیراوە و سەرجەمیان لە پەیمانگەی پزیشكی دادوەری بەغدا    ( ٢,٩١٥) سامپڵی ئێسك لە  .١
 پارێزراون. 

لە   .٢ لە گۆرستانى مۆنۆم  ( ١٨٧) رووفات وەرنەگیراوە كە    ( 6٥٠) سامپڵی ئێسك  ئەنفال  رووفات  ێنتى 
 ڕووفات لە گۆڕستانی بارزان نێژراون. ( ٥٠٣) لەقەزای دوكان نێژراون هەروەها 

 گەڕاندنەوەى گۆڕە بە کۆمەڵەکان:   / چوارەم 
 

شێوازی هێنانەوەی رووفاتەكان بە دوو شێوەیە: شێوەیەکیان لە بەغدا خراونەتە ناو تابوت و بە   .١
بە   بۆ هەرێمى كوردستان و  بەغدا  مەراسیم هێنراونەتەوە  لە  تریان  خاك سپێردراون، شێوەیەکی 

خراونەتە ناو كارتۆنی تایبەت بەرووفات و هێنراوەنەتەوە هەرێمى  كوردستان و لە شوێنێكی شیاو  
 خراونەتە نێو تابووت و بە مەراسیم بە خاك سپێردراون. 

خرێتە ناو  هەر رووفاتیك كۆدی تایبەتی خۆی لە سەرەو زانیاری لەسەر رووفاتەكە لە شوشەیەكدا دە .٢
 گۆر و لە سەر كێڵی گۆڕەكە هەمان كۆد دەنوسرێت. 

 گۆڕى بەکۆمەڵى ئێزدییەکان:  / پێنجەم

ڕێکكەوتى   .١ لە    ٢٠١٩/ ٣/ ١٤لە  ئێستا  کۆمەڵ    ( ٢١) تاوەکو  بە  لە    ( ٣٤٨) گۆڕى  و  دۆزراونەتەوە  روفات 
 لە قەزاى شەنگال بەخاک سپێردراون .  ( کۆجۆ) گۆڕستانى 

انى شەنگال و بە جینۆساید ناساندنى ئەو تاوانانەى دەرهەق بە  سەبارەت بە پرسى گۆڕە بەکۆمەڵەک  .٢
هەرێمى   ناوخۆى  وەزیرى  ڕێز  بە  ئێستادا  لە  کە  پێکهاتووە  بااڵ  لیژنەیەکى  کراوە  ئێزدییەکان 

 کوردستان سەرۆکى لیژنەکەیە. 
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 داواکارییەکان:  / شەشەم 
 

هەڵگرتن و پاراستنی كەل و پەلی گۆڕە  بۆ    ( هەولێر) كردنەوەی مۆنۆمێنتێکى نیشتیمانی لە شارى   .١
بەكۆمەڵەكان بە شێوازێکى زانستى تاوەکو ئەو شاند و نوێنەرانەى وواڵتان دێنە پایتەختى هەرێمى 
كوردستان سەردانیان بۆ ڕێکبخرێت بۆ ئەوەى مەرگەساتەکانى گەلی كوردستان لە نزیکەوە ببینن و  

 جیهان بناسرێت. تالەو ڕێگایەوە جینۆسایدى کوردستان بە واڵتانی  
تەرخانكردنی بودجەیەك بۆ نۆژەنكردنەوەى سااڵنەى کێلى گۆڕەکان و پاراستنی گۆڕستانەكان  و   . 2

 ژمارەی سەر کێلەکان. 
ئەوەی   .3 بۆ  دەكەن  وەرگرتنی سامپلی خوێن  داوای  كاری جینۆسایدكراوان  و  بەردەوامی كەس  بە 

گرفتێکی   کە  بناسرێتەوە  بەكۆمەڵەكان  گۆڕە  لە  كاریان  و  بە  كەس  گۆڕە  پرسى  لە  گەورەیە 
کۆمەڵەکان، ئەمەش پێویستی بە بودجەیەكی تایبەتی و هەماهەنگی چەند وەزارەتێك هەیە. بۆ ئەم  

لە    ( ٣٢) مەبەستە نوسراومان ئاراستەی سەرۆکایەتی دیوانی ئەنجومەنی وەزیران  کردووە بە ژمارە  
رەزامەندی نەدراوە لەسەر    ٢٠٢١/ ٤/ ٢6لە رێکەوتی    ( ٤٥٥٣) بە نوسراویان  ژمارە    ٢٠٢١/ ٢/ ٧رێکەوتی  

 وەرگرتنی سامپلی خوێن.

 دۆسیەى ونبووان: 

ناوەندی   - تۆمارێکى گشتى  دامەزراندنى  بۆ  پاڵپشتە  هاوکارو  بۆ کەسانى    ( سجل مرکزی) وەزارەت 
 بزربوو. 

لەئێستادا وەزارەتى کاروبارى شەهیدان و ئەنفالکراوان بە هەماهەنگی ئیدارەى پارێزگاى هەڵەبجە   -
ناوى   بە  کردووە  ئامادە  لە  ) لیستێکى  زیاترن  کە  هەڵەبجە  وونبوەکانى  منداڵە  منداڵى    ١٠٠لیستى 

کە بریتیە لەو مندااڵنەى کە لە ئاکامى جینۆسایدى کیمیابارانى هەڵەبجەدا وون بوون لە    ( وونبوو
ن شەهیدان  وەزارەتی  لە  دروست  ووردو  ترى  ئامارێکى  هیچ  لیستە  لەو  بەدەر  ئێران،  یە  وواڵتى 

 دەربارەى وونبوانى کوردستان چونکە وەزارەت تەنها کار لەسەر وونبووانى جینۆساید دەکات. 

 بڕگەى دووەم کە هاتووە:   ( یاساى ڕاژەى خانەنشینی پێشمەرگە)   ( ٣٣) لەالیەکى ترەوە بەپێی ماددەى  
 

 لە ڕۆژى ساغ بوونەوەى مردنى وونبوو.  - أ
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ون یان دەست بەسەر کردنى، ئەگەر مردنەکەى  دواى تێپەڕبوونى دوو ساڵ بەسەر بێ سەرو شوێن بو -ب
 ساغ بووەوە. 

ى ئەم مادەیە دەیانگرێتەوە بە شەهید دادەنرێن و دەخرێتە سەر وەزارەتى    ( أ، ب) ئەوانەى بڕگەکانى   -ج
 کاروبارى شەهیدان و ئەنفالکراوان. 

ناوى   بە  یاسایەک  پڕۆژە  ڕەشنووسى  وەزیرانەوە  ئەنجوومەنى  سەرۆکایەتى  یاسای  ) لەالیەن 
ئاڕاستەى وەزارەت کراوە بە مەبەستى وەرگرتنى ڕاو سەرنج لەسەر ڕەشنووسەکە، لە    ( وونبووان

ئەنجوومەنى   سەرۆکایەتى  بۆ  سەرنجەکانیەتی  ڕاو  دوا  ئامادەکردنى  سەرقاڵى  وەزارەت  ئێستادا 
کى  بەگشتى شوێن بزربووانى تاوانەکانى کۆمەڵکوژى بەعس دژ بە گەلى کوردستان و خەڵ   وەزیران.

 کوردستان جێی بایەخ و ئامانجى کارى وەزارەتە. 

 خزمەتگوزارییەکان 
 

یاسای ماف و    ٢٠٠٧ى ساڵى    ( ٩) وەزارەتى کاروبارى شەهیدان و ئەنفالکراوان بەپێی یاسای ژمارە  
، ئەم  ٢٠٢٠ى ساڵى  ( ٢٣) ئیمتیازاتى کەس و کارى شەهیدان و ئەنفالکراوان وە ڕێنمایی دارایی ژمارە  

 نە پێشکەش بە کەس و کارى قوربانیان دەکات: خزمەتگوزاریا
 

مووچەى مانگانە بۆ وارسی شەهیدان و ئەنفالکراوان و زیندانیانى سیاسی و بەرکەوتوانى چەکی   -١
 کیمیاوى بە بڕى جیاواز، بەم شێوەیەى الى خوارەوە:

ماڵەى  پێنج سەد هەزار دینارەوە دەست پێدەکات و پلەو دەر  ( ٥٠٠.٠٠٠) مووچەى شەهیدی سەنگەر لە   .أ
 خێزان و منداڵ دەچێتە سەرى. 

لە   .ب جینۆساید  شەهیدی  هەتا    ( ٤٥٠.٠٠٠) مووچەى  دینارە  هەزار  پەنجا  سەدو  لە   ( ٣) چوار  شەهید، 
 نۆ سەد هەزار دینار.  ( ٩٠٠.٠٠٠) شەهیدەوە دەبێتە  ( ٣) سەرووى 

 دوو سەدو پەنجا هەزار دینارە.  ( ٢٥٠.٠٠٠) مووچەى شەهیدی هاواڵتى تەنها  .ت
ساید دەتوانن وەک کوڕى شەهیدی سەنگەر سوودمەند بن لە خوێندنى خۆڕایی لە  تاقانەکانى جینۆ  .ث

زانکۆو پەیمانگاکانى حکومى و ئەهلى ئەگەر تاقانە کۆچى دواییش بکات ئەوا دەکرێتە شەهیدی 
 جینۆسایدو مووچەى شەهیدی جینۆساید بۆ وارسەکانى خەرج دەکرێت. 
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خۆى یان  ) سەرى شەهیدو زیندانیانى سیاسی  خزمەتگوزارى خوێندن بۆ کوڕو کچى شەهیدان و هاو -٢
 .( یەکێک لە منداڵەکانى

بەرکەوتووى   -٣ بۆ  جینۆساید،  قوربانیانى  و  شەهیدان  کارى  و  کەس  بۆ  تەندروستى  خزمەتگوزارى 
دەفتەرێکى تەندروستى لەنێوان وەزارەتی    ٢٠٢٠ى ساڵى    ( ٢٣) چەکی کیمیاوی بەپێی ڕێنمایی ژمارە  

دروست دەکرێت و لەو رێگەیەوە بەرکەوتوانى چەکی کیمیاوی    شەهیدان و وەزارەتى تەندروستى
 دەتوانن بێ بەرامبەر چارەسەرى پێویست وەربگرن. 

 زەوى یان یەکەیەکى نیشتەجێ بوون بۆ شەهیدان و زیندانیانى سیاسی. -٤
 بۆ وارسی شەهیدان و زیندانیانى سیاسی. ( سلفە عقار) پێشینەى خانووبەرە  -٥
 هاوسەر بۆ خانەوادەى شەهیدان. دەرماڵەى منداڵ و  -6
هەژمارکردنى ماوەى زیندانى سیاسی بۆ سەر خزمەتى شارستانى ئەو فەرمانبەرانەى کە زیندانی   -٧

 سیاسی بوون. 

کەسوکاری   نەخۆشێکی  هەر  لەمەودوا  ئاشکرایکرد،  شەهیدان  کاروباری  وەزارەتی  هەروەها، 
بێ بکات،  حکومییەکان  نەخۆشخانە  و  بنکە  سەردانی  خزمەتگوزاریی    شەهیدان،  بەرامبەر 
 ٪ داشکاندنیان بۆ دەکرێت. ٥٠تەندروستی پێشکەشدەکرێت، لە نەخۆشخانە ئەهلییەکانیش بەرێژەی  

گوتەبێژ و بەڕێوەبەری ڕاگەیاندن و پەیوەندییەکانی وەزارەتی کاروباری شەهیدان و ئەنفالکراوان،   
و بۆ ئەو مەبەستە، کۆنووسێکی    بڕیارەکە پاش ڕەزامەندیی ئەنجومەنی وەزیران بووە ''ڕاگەیاند:

واژۆکراوە،   تەندروستی  وەزیری  و  ئەنفالکراوان  و  شەهیدان  کاروباری  وەزیری  لەنێوان  هاوبەش 
حکوومییەکان   نەخۆشخانە  و  بنکە  لەتەواوی  شەهیدان  کەسوکاری  بۆ  کۆنووسەکە،  بەپێی 

 '' ٪ لە سەرجەم خزمەتگوزارییە تەندروستییەکان دەکرێت.١٠٠داشکاندنی 

 سایدجینۆ
 

بۆ گرنگى دان بە کەیسەکانى جینۆسایدى گەلی کوردستان کە ئامانجێکى گرنگى وەزارەتەکەمانە  
، دەستەى جینۆسایدی بە فەرمانى  ٢٠٢١/ ٧/ ٢لە    ( ١٧١٨) لەو پێناوەش دا وەزارەت بە فەرمانى وەزارى  

دامەزراند. ژمارە    وەزیر  بە  وەزیران  ئەنجوومەنى  سەرۆکایەتى  فەرمانى  بە  لە    ( ٢٠) پێشتریش 
ناساندنى ٢٠١٤/ ٨/ ١٧ بااڵى  لیژنەى  سەرۆکى  بە  کرا  ئەنفالکراون  و  شەهیدان  کاروبارى  وەزیرى   ،
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جینۆسایدى کوردانى ئێزیدی و پێکهاتە نەتەوەیی و ئایینیەکانى تر ئەو کارو چاالکیانەى لەو بوارەدا  
 ئەنجام دراون بریتین لە: 

 
 و سویسرا.  سەردانى وواڵتەکانى هۆڵەندا و بەلجیکا و فەڕەنسا -١
 کۆبوونەوە لەگەڵ ڕەوەندی کوردى لە هۆڵەندا.  -٢
 .( ICC) سەردانى کردنى دادگاى بااڵى تاوانى نێودەوڵەتى  -٣
 سەردانى کردنى ڕێکخراوى قەدەغە کردنى چەکی کیمیاوى لە هۆڵەندا. -٤
 سەردانى کردنى ڕێکخراوى لێبووردنى نێودەوڵەتى. -٥
 ەوروپا لە بڕۆکسل. سەردانى کردنى ئۆفیسی ڕێکخەرى سیاسەتى یەکێتى ئ -6
 سەردانى کردنى وەزارەتى دەرەوەى بەلجیکا و کۆبوونەوە لەگەڵ دەستەیەک لە وەزارەتى ناوبراو.  -٧
 سەردانى کردنى کۆمسیۆنى مافی مرۆڤ لە جنێف. -٨

 پێشنیار 
 

بەمەبەستى دادگایی کردنى ڕێکخراوى تیرۆریستى داعش و بە جینۆساید ناساندنى تاوانى دژ بە   -١
ئێزیدی و پێکهاتە ئایینى و نەتەوەییەکانى تر هەروەکو لە دادگاى تاوانى نێودەوڵەتى باسى  کوردانى  

لێوەکراوە، چوار ڕێگاى یاسایی خراوەتە بەردەمى لیژنەکە بۆ پێشکەش کردنى داوایەک لە دادگاى  
 تاوانەکان ئەوانیش بریتیە لە: 

 
 ڵەتى. یەکەم: دەبێت عیراق ببێتە ئەندام لە دادگاى تاوانى نێودەو

دووەم: دەکرێت عیراق ڕازى بکرێت کە تەنها بۆ ئەم کەیسە ڕەزامەندی بداتە دادگا بۆ ئەوەى لەم  
 کەیسە بکۆڵێتەوەو بە مەرجى ئەوەى کەیسى ترى تێکەڵ نەکرێت. 

سێیەم: بەرزکردنەوەى سکااڵ دژى هەندێک لەو تاوانبارانەى داعش کە هەڵگرى ڕەگەزنامەى وواڵتانى  
 تاوانى نێودەوڵەتین. ئەندامانى دادگاى 

دەست   بۆ  نێودەوڵەتى  ئاسایشی  ئەنجوومەنى  لەالیەن  تایبەت  بڕیارێکى  دەرکردنى  چوارەم: 
 بەکاربوونى دادگا یاخود دامەزراندنى دادگایەکى تایبەت بەو کەیسە. 
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لە نێوەندە نێودەوڵەتیەکان بە تایبەتى   -٢ بە پێویست دەزانرێت حکومەتى هەرێمى کوردستان داوا 
هەمیشەیی ئەنجوومەنى ئاسایشى نێودەوڵەتى بکرێت بۆ جواڵندنى کەیسى تاوانەکانى   ئەندامانى

 داعش.
 . ( لجنة تقصى الحقائق) سوود وەرگرتن لە سەردانى لیژنەى بەدیار خستنى ڕاستیەکان  -٣
 گرێبەست کردن لەگەڵ ژمارەیەک لە پارێزەرى شارەزاى هۆڵەندی بۆ کارکردن لەسەر ئـەم کەیسە.  -٤

 ڕاسپاردەکان 
 

ۆ ئەوەى بتوانرێ باشتر کار لەسەر جینۆسایدی گەلى کوردستان بکرێت لەوێشەوە کار بکرێت بۆ  ب
پێویستى   بە  وەزارەت  کارەساتانە،  ئەو  نەبوونەوەى  دووبارە  کردنى  زامن  و  کردنەوە  قەرەبوو 

 دەزانێت کار لەسەر ئەم پێشنیارانە بکرێت: 
 

هە  -١ حکومیەکانى  دەزگا  و  دام  سەرجەم  کردنى  دەستەى  هەماهەنگی  لەگەڵ  کوردستان  رێمى 
بە   پەیوەندیدار  دۆکیومێنتەکانى  بەڵگەو  سەرجەم  کۆکردنەوەى  بۆ  وەزارەت  جینۆسایدی 
بە   و پێشکەش کردنى  درێژایی مێژووى هاوچەرخى عیراق  بە  گەلى کوردستان  جینۆسایدەکانى 

 دادگاى نێودەوڵەتى تاوانەکان لە الهاى. 
ە پەیوەندیدارەکان فشار بخرێتە سەر عیراق بۆ ئەوەى ببێتە  لە ڕێگاى ئەنجوومەنی نوێنەران و الیەن -٢

 ئەندامى دادگاى بااڵى تاوانە نێودەوڵەتیەکان وە ئیمزا لەسەر یاساى بنەڕەتى ڕۆما بکات. 
لە   -٣ ئەوەى  بۆ  کوردستان  هەرێمى  حکومەتى  تەندروستیەکانى  دەزگا  و  دام  تواناى  بەهێزکردنى 

پشکنینی   بتوانرێت  قوربانیانى    ( DNA) داهاتوودا  بۆ  پەیوەندیدارەکان  الیەنە  بەهەماهەنگی 
 جینۆساید ئەنجام بدات. 

کردنى  -٤ جێبەجێ  زەمینەى  ڕەخساندنى  بۆ  فیدڕاڵ  عیراقى  حکومەتى  لەگەڵ  بەردەوام  کارکردنى 
ى دەستوورى عیراق کە تیایدا قەرەبووکردنەوەى زیان لێکەوتوانى دەستى ڕژێمە یەک    ( ١٤٠) ماددەى  

 یراقی دەق نووس کردووە. لەدواى یەکەکانى ع
ئەنجامدانى کۆڕو کۆنفڕانس و سیمینار لە ناوەخۆ و دەرەوەى عیراق بەمەبەستى زیاتر ناساندن و   -٥

 ئاشناکردنى وواڵتانى دەرەوە بە تاوانەکانى جینۆساید بەرامبەر بە گەلى کوردستان. 
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 : وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوە ئاوییەکان
 

کۆی ئاڕاستەی    (8)  لە  کە  ئاوییەکان  راسپاردە  سەرچاوە  و  کشتوکاڵ   ( 5)  کراوە،وەزارەتی 
 .  راسپاردەش لە پرۆسەی جێبەجێکردندایە  (3)و   راسپاردە جێبەجێکراوە 

 

 
 

 کاراکردن و زیادکردنى رۆل و رێژەى بەشدارى ژنان و خانمان 

تاڵەبانى یەکەمین ژنە لەئاستى هەموو  وەزیرى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاو خاتوو بێگەرد    / یەکەم  
کابینەکانى پێشووى وەزارەت وەکو ژنێک سەرپەرشتى وەزارەت دەکات، ئەمەش رۆل و دوونیابینى 

بەرێوەبەرى گشتى    ( سێ  ) فراوانکردووە بۆ بەهێزکردنى ژنان و هەروەها ڕاوێژکارێکى وەزارەت و
 .لە وەزارەت ژنن لە پۆستى گرنگى بەرپرسیارێتیدان

او جێبەجێکر

لە پرۆسەی 
یەجێبەجێکردن دا

کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو ی وەزارەت
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شێوەى    /   دووەم بە  ئاو  سەرچاوەکانى  و  کشتوکاڵ  وەزارەتى  فەرمانبەرانى  ژمارەى  گشتى  کۆی 
  ( ٢6٩٣) فەرمانبەر لە رەگەزى نێرن و    ( ٧٣٨٢) کەسە , کە لەو ژمارەیە    ( ١٠٠٢١) گرێبەست و هەمیشەیی  

رێژەى   لە رەگەزى مێن، کە دەکاتە  و    %( ٣6) یان  ژمارەى فەرمانبەرانى وەزارەتى کشتوکاڵ  کۆیی 
 .وەکانى ئاوسەرچا 

ى    ( ٤) و رێنمایی ژمارە    ٢٠٢١ى ساڵى  ( ٢٠) لە میانى پرۆسەى جێبەجێکردنى یاسایی ژمارە    / سیێەم  
ئاستى   سەر  لە  تایبەت  کەرتى  لە  کشتوکاڵیەکان  پڕۆژە  سەرپەرشتیارانى  دامەزراندنى  بە  تایبەت 

  ١١٢٣) ساالنێکى زۆرە بێکارن هەرێمى کوردستان بۆ دەرچووانى بەشەکانى کشتوکاڵى، کە ماوەیەى 
کە  (  پرکراوەتەوە  نزیکەى    ( ٧٨٥٧) فۆرم  رێژەى  دەکاتە  مێن  رەگەزى  لە  کۆیی    ( ٧6)%کەسیان  ى 

هەروەها   بۆ    ( ٣١66) پرۆسەکە،  ترە  هەولێکى  ئەمەش  پرکردۆتەوە،  فۆرمى  نێر  رەگەزى  لە  کەس 
 .ەزى مێپاڵپشتىى و سوود وەرگرتن لە تواناى خاوەن بروانامەکانى دەرچووانى رەگ

رێکەوتى    / چوارەم    لە  ئاو  سەرچاوەکانى  و  کشتوکاڵ  وەزارەتى  تردا    ٢٧/ ١١/ ٢٠٢٢لەالیەکى 
تێگەیشتنى  ) یاداشتێکى قەرزى    ( لێک  بەدابینکردنى  ئیسالمى  القورتاسى  بانکى  لەگەڵ  واژۆکرد 

بە پێدانى   تا    ١٥) بانکى و کشتوکاڵى  بە قیستى ماوەى    ( ملیۆن  ١٠٠ملیۆن  ن( ٥) دینار  ,لە  اویدا  ساڵ 
 .ژمارەیەکى بەرچاو لە خانمانى خاوەن بیرۆکە و پڕۆژەى کشتوکاڵى  سوودمەندن

هەروەها بەشى یەکسانى جێندەرى ڕاستەوخۆ لە نوسینگەى جەنابى وەزیر لە وەزارەت     / پێنجەم
کراوەتەوە بۆ مەبەستى گرنگیدان بە پڕۆژەکانى ژنان و  چەندین چاالکى گرنگى ئەنجامداوە و پڕۆژە  

پرۆپ پێشکەشى  و  کشتوکاڵى  کارى  ژنانى خاوەن  ئابوورى  ژێرخانى  بەهێزکردنى  دەربارەى  ۆزەلى 
 .دامودەزگاکانى نێودەولەتى و رێکخراوەکان کراوە

ئاراستەمان    ( ١٩و    ١٨و    ١٧) سەبارەت بەم سێ راسپاردە و داواکاریەى کە لەخوارەوە لە خالەکانى  
یە لە گرنگیدان بە رۆلى ژنان و پاڵپشتى و کار  کراوە  هەرسێکیان یەک چوارچێوەیان هەیە، کە بریت

وەزارەت   سەرنجى  کۆبوونەوەیە  لەو  مەبەستە  ئەم  بۆ  کشتوکاڵکردندا.  لە  الدێ  ژنانى  بۆ  ئاسانى 
مەبەستى   بۆ  ئاگادارکراوەتەوە  وەزارەت  یاسایی  کاروبارى  بەشى  هەمانکاتدا  لە  پێشکەشکراوە، 

کاتى گونجاو بەڵکو هەماهەنگى بکەن لەگەڵ لێژنەى    ئامادەکارى و خوێندنەوەیەک بۆ ئەم بابەتە، لە
بەووردى   سەرەوەدا  خالەکانى  لە  هەروەک  یاسایە.  پڕۆژە  ئەم  ئامادەکردنى  لە  یاسایى  کاروبارى 
 : ئاماژە بە هەوڵەکانی وەزارەتی کشتوکاڵ دراوە بۆ برەودان بە رۆلى خانمان لەسەر ئاستى وەزارەت
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ى پڕۆژە یاسایەک بۆ پاڵپشتى پێدانى قەرزى دارایی بە سوودێکى  بریتیە لە ئامادەکردن  ( ١٧  )   خالى / ١
 .کەم بۆ خانمانى گوندەکان وەک پاڵپشتیەک بۆ کەرتى کشتوکاڵى

ئامادەکردنى پڕۆژە یاسایەک کە کۆتا لە خۆ بگرێت بۆ ژنان لەو پڕۆژە کشتوکاڵیانەى    (   ١٩  ) خالى /٢
 . حکومەت لە ناوچە کشتوکاڵیەکاندا جێبەجێیان دەکات

ناچارکردنى   (   ٢٠  ) خالى /٣ و  کشتوکاڵ  بانکى  قەرزى  بە  تایبەت  یاسایەکى  پڕۆژە  ئامادەکردنى 
 . بانکەکە بۆ پێدانى پشکێکى تەفزیلى بە ژنانى گوند

 ٢٠٢٢ - ٢٠١٨ستراتیژییەكانی پەیوەست بە بوژانەوە و ئاسایشی خۆراک 

رێ  چوارچێوەى  لە  بابەتە  ئەم  لەسەر  کردووە  کارى  کشتوکاڵ  مواصەفاتى  وەزارەتی  کخستەوەى 
پشکنین و کوالێتى خۆراک لە مەرزەکان و هەروەها دامەزراندنى تاقیگەى پێشکەوتوو بۆ پشکنینى  
الیەنە   لەگەڵ  بەردەوامە  ڕووەوە  لەم  و  خۆراک،  سەالمەتى  پێناو  لە  کشتوکاڵیەکان  بەرهەمە 

 پەیوەندیدارەکان. 

ب  سنورەکان  کەرەنتینەى  دامەزراندنى  بە  هەستاوە  کۆنتڕۆڵکردنى  وەزارەت  و  ئاژەڵ  پشکنینى  ۆ 
نەخۆشییەکان، دامەزراندنى تاقیگەى پێشکەوتووى بەرهەمى کشتوکاڵى لە عەلوەکانى کوردستان  

ڕێژەی   لە  ٢٠كە  شانەزانی  تاقیگەى  پڕۆژەى  کردنەوەى  دەگەڕێتەوە،  وەزارەت  بۆ  داهاتەکەی  ٪ی 
باش رۆلێکى  کە  بنەتۆ  پەسندکردنى  و  بەرهەمهێنان  زیادکردنى  بەرێوەبەرایەتى  بوارى  لە  هەیە  ی 

بەرهەم هێنانى رووەک و تەرزى کشتوکاڵى، کردنەوەى تاقیگەى ناوەندى فێتێرنەرى، دامەزراندنی  
ناو   لە  کە  هۆڵەندا،  واڵتی  لەگەڵ  هەماهەنگی  بە  کشتوکاڵی  بەرهەمی  بەبازاڕکردنی  سەنتەری 

میوەی و  سەوەزە  بەرهەمی  بۆ  خانووی شووشە  پەرەپێدانی  و    سەنتەرەکاندا  ساڵ  وەرزی  چوار 
 تاقیگەی پێشکەوتووی پشکنینی سەوزە و میوە لەخۆ دەگرێت، هتد.  

 
پێویستیەکانى   دابینکردنى  بۆ  دەدات  هەوڵ  بەردەوامی  بە  کشتوکاڵ  وەزارەتی  هەروەها 
ستراتێژى   پالنى  چوارچێوەى  لە  فیدڕاڵی  حکومەتی  پێویستە  کە  کشتوکاڵی  بەرهەمهێنانی 

ناوەراست و خوارووى عێراق پەینی کیمیاوی و دەرمان و  هاوشێوەى جوتیارانى شارەکا ترى  نى 
 فاکسین دابین بکات بۆ پاڵپشتی بەرهەمى کشتوکاڵى جوتیاران لە چوارچێوەى ئاسایشى خۆراک. 
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 پڕۆژەکانى سامانى ئاژەڵ و پەلەوەرى و بەرهەمهێنانى گۆشت 

دەنێردرێتە دەرەوە. هەرێمی کوردستان، لە  هەزار تۆن بەرهەمی زیادەی گۆشتی مریشک    ٩٣سااڵنە  
بەرهەمی گۆشتی مریشک، گەیشتووەتە ئاستی خۆبژێوی و سااڵنە بڕی بەرهەمی زیادەی پڕۆژەکان،  

  .دەنێرێتە بازاڕەکانی ناوەڕاست و خوارووی عێراق

ە بۆ  بەراورد بە سااڵنی پێشوو بەرزبووەتەو   ( ٪  ٢٠  ) لە کابینەی نۆیەم، پڕۆژەکانی پەلەوەر بەڕێژەی
بۆ  ١٨٤٠ بەرزبووەتەوە  بەرهەمهێنانیشیان  توانای  لەکاتێکدا  پەلەوەری،  سی    ( ٣٠٢٨6٢٢٩) پڕۆژەی 

ملیۆن و دووسەت هەشتاو شەش هەزار دوسەت و بیست و نۆ جوجکە. بەراورد بە سااڵنی پێشوو،  
  .٪ بەرزبووەتەوە٤٢ئاستی بەرهەم هێنان بەڕێژەی 

بە گۆش ناوەخۆی هەرێمی کوردستان  لە ساڵێکدا. پێشتر  (   ١٤٧  ) تی مریشک،پێوستیی  تۆنە  هەزار 
بەرهەمی   قەدەغەی  و  پڕۆژەکان  پاڵپشتی  و  ناوخۆ  بەرهەمی  پاراستنی  بڕیاری  نەبوونی  بەهۆی 
زیادیان   پەلەوەر  پڕۆژەکانی  ئێستا  بەاڵم  پڕبکرێتەوە،  ناوەخۆیی  پێویستیی  نەدەتوانرا  هاوردە  

هەزار  (   ٩٣  ) تۆن لە ساڵێکدا، لەو ژمارەیەش سااڵنە  هەزار  ٢٤٠کردووە و ڕێژەی بەرهەمیشیان بووەتە  
  .تۆن بڕی زیادەی بەرهەم ڕەوانەی ناوەڕاست و خوارووی عێراق دەکرێت و لەوێ بەبازار دەکرێت

لە هەرێمی کوردستان، پڕۆژەکانی تایبەت بە قەڵەوکردن و بەخێوکردنی مانگا، لە بەرزبوونەوەدان  
پڕۆژەی قەڵەوکردنی گۆلک    ( ٣٩  ) رێک لە کابینەی نۆیەمدا،و گرنگییەکی زۆریان پێ دەدرێت، بەجۆ

لەئێستادا   و  و    ٩٨دامەزراون  پەرەسەندن  هەن،جگەلە  گۆلک  قەڵەوکردنی  بە  تایبەت  پڕۆژەی 
پڕۆژە    ( ٧6) پڕۆژە بەرزبوەتەوە لە کاتێکدا پێشتر    ( ٨٤) زیادبوونی پڕۆژەی مانگای شیر کە ژمارەیان بۆ  

 . ٪ زیادیان کردووە   ٧6بەراورد بە سااڵنی پێشوو بەڕێژەیبوون، بەمەش پڕۆژەکانی گاوداری 

پێشتر گشتی،  هەبوون،    ( ١٨6٤  ) بەشێوەیەکی  کوردستان  هەرێمی  لە  ئاژەڵی  و  پەلەوەری  پڕۆژەی 
بەاڵم لەگەڵ دەستبەکاربوونی کابینەی نۆیەم، گرنگییەکی زۆر بەو کەرتە دراوە و تواندراوە تا ئاستی  

پڕۆژە، هەروەها    ( ٢٢6١) بدرێت، بەجۆرێک ژمارەی پڕۆژەکان بەرزکراونەتەوە بۆ  خۆبژێوی پەرەی پێ  
 ئاستی بەرهەمهێنانیشیان زیاد بووە و بەمەش دەتواندرێت پێداویستیی ناوخۆیی پڕبکەنەوە. 

لە بەرهەمی هێلکە   کابینەی نۆیەمدا،  لە  ئاو  بەپێی پالنێکی وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی 
تێپەڕاندووە , کە ئەمەش بناغەیەکی گرنگی دابین کردنی ئاسایشی خۆراک و    قۆناغی خۆبژێویمان 
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دەستە بەرکردنی خۆراکێکی تەندروستە بۆ هاونیشتمانیان و هۆکاره بۆ ڕەخساندنی هەلی کار و  
  ( ٩١٩.٨٠٠.٠٠٠) بوژانەوەی بازنەکانی تری پیشەسازی پەلەوەر ، بەو پێیەش هەرێمی کوردستان سااڵنە  

ملیۆن و هەشت سەت هەزار هێلکە هەناردەی دەرەوە دەکات،کە لەئێستادا گرنگی    نۆ سەت و نۆزدە 
و   پڕۆژە  هێلکەی  بەرهەمی  ساغکردنەوەی  بۆ  بازاڕ  دۆزینەوەی  و  هەماهەنگی  بۆ  دەدرێ  زۆر 
هەرێمی   ناو  بۆ  هێلکە  هاوردنی  قەدەغەکردنی  بریاری  ،هەروەها  هێلکە  بەرهەمهێنانی  کێلگەکانی 

 .٪ زیاترە لە پێویستی ناوخۆیی٥٠ەرهەمی ڕۆژانەی هێلکە  ب .کوردستان بەردەوامە
 

پێش دەست بەکاربوونی کابینەی نۆیەم لە وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو کۆی پڕۆژەکانی  
هێلکە  ١،٣٤٥،١٨٠،٠٠٠پڕۆژە بوون بەوزەی بەرهەم هێنانی  ( ١١) هێلکەی خواردن  لە هەرێمی کوردستان :  

 :  رەوەلە ساڵێکدا بەم شێوەیەی خوا
 

  پڕۆژە ( ٨) هەولێر  •
 پڕۆژە ( ٢) دهۆک  •
  پڕۆژە  ( ١) گەرمیان  •
  پڕۆژە ( ٠ ) سلێمانی •
 

زیادی ( ٢٠٠%  ) پڕۆژە واتا ژمارەی پڕۆژەکان لە  ( ٣٣) لە ئێستادا ژمارەی پڕۆژەکان زیادی کردووە بۆ  
 :  بۆ بەرهەمهێنانی بەرز بوەتەوە  ٢،٩١٨،٥٧٧،١٠٠کردووە وە وزەی   

 
  پڕۆژە  ( ١٥) هەولێر  •
 پڕۆژە ( ١١) انیسلێم •
 پڕۆژە  ( ٥) دهۆک •
 پڕۆژە ( ٢) گەرمیان •

 
ڕۆژێکدا   لە  بەرهەم  بڕی    ( ١٠٨٠٠٠٠) بڕی  کاتێکدا  لە  نۆیەم  کابینەی  بەکاربوونی  دەست  پێش  بوو 

لە    ١٤٤٠٠٠٠هێلکەیە لە ڕۆژێکدا. بڕی کورتهێنان    ( ٢٥٢٠٠٠٠  ) پێویستی هەرێم  برى   لە ڕۆژێکدا  بووە 
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  ٢٥٢٠٠٠٠هێلکە بەرز بوەتەوە. ڕۆژانە    ٥٠٤٠٠٠٠هەزار, دەکاتە بڕی    ( ١٤) ئێستادا بڕی بەرهەم هێنان بۆ  
 هەزار کارتۆن لە پێویستی ناوەخۆیی زیادە. ( ٧ ) هێلکە واتە

 
 پرۆسەی بەبازاڕکردنی گەنمی جوتیارانی هەرێمی کوردستان 

 
 ٢٠٢١/ ٢٠٢٢/ لەسەر ئاستی هەرێم بۆ پالنی  ٣٨,٩٤٨ژمارەی جوتیارانی سوودمەند بەگشتی  

 دۆنم.  ٢,٥٩٩,٥٨٠رووبەری چێنراو :
 ١,١٨٩,١٠٢بەبازاڕکردنی گەنم لە کابینەی نۆیەم لە سایلۆکان بەگشتی 

  ٨٥٠٠٠لەگەڵ پڕۆژەی بەبازاڕکردنی گەنم لە کەرتی تایبەت کە  
 ١,٢٧٢,١٠٢سەرجەمی گەنمی بەبازاڕکراو لەکۆیی کابینەی نۆیەمدا دەکاتە 

 

 پڕۆژەکانی سامانی ماسی
 کۆی گشتی گەرمیان دهۆك سلێمانی هەولێر  پارێزگا 

ووزە  ژمارە  جۆرى پڕۆژە 
 ساڵ/ تەن

ووزە  ژمارە 
 ساڵ/ تەن

ووزە  ژمارە 
 ساڵ/ تەن

ووزە  ژمارە 
 ساڵ/ تەن

ووزە  ژمارە 
 ساڵ/ تەن

 ١00١.66 36٤ 2٩2.22 68 ١0٩.02 ٤3 270.7٩ 76 32٩.63 ١77 حەوزى خۆلى 
حەوزى 

 کۆنکریتی 
١ ٤38.١6 ٩ 766.٥8 ٤١ ٤3.١7 0 0 ١7 ١,3١7.٩١ 

بەخێوکردنی  
 قەفەس  

١ ١8 ١2 606.82 ١ ١١2٩.7٤ 2 28.٤ 26 782.٩2 

 202.8١ ٤ 0 0 0 0 ١0.8 ١ ١٩2.0١ 3 حەوزی داخراو
 330٥.3٤ ٤١١ 320.62 70 6٥١.٩3 ٥8 ١6٤3.07 ٩8 677.8 ١8٥ کۆى پڕۆژەکان 

 هەڵهێنەری
 ١,000,000 ١ 0 0 0 0 ١,000,000 ١ 0 0 پەنجەماسی 

 
 خشتەی مۆڵەت و ڕەزامەندی سەرەتایی پڕۆژەکانی سامانی ماسی

 مۆڵەت   ڕەزامەندی سەرەتایی 
 جۆر پڕۆژە  ژمارە  پارێزگا   جۆر پڕۆژە  ژمارە  پارێزگا 
 خۆڵی ١ هەولێر   خۆڵی 2 هەولێر 
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 قەفەس  ١ دهۆك  خۆڵی ١ دهۆك

قەفەس     + کۆنکریت    ١ 3 سلێمانی
 قەفەس  ١ +کۆنکریت  ١ +خۆڵی  2 ٤ سلێمانی  داخراو  ١ +

 خۆڵی ١ گەرمیان  خۆڵی ١ گەرمیان

 +کۆنکریت    ١  +خۆڵی    ٤ 7 کۆی گشتی
کۆی   داخراو ١ +قەفەس  ١

 قەفەس  2 +كۆنکریت  ١ +خۆڵی  ٤ 7 گشتی

 
 خشتەى کۆى پڕۆژەکانى سامانی ماسی

 کۆى گشتى پڕۆژەى نۆى ژمارە پڕۆژە کۆنەکان  پڕۆژە
 ٤١١ 20 3٩١ سامانى ماسی

 

 و سەوزە لە رێگەى عەلوەکانى کوردستان میوە بڕى بەرهەمهێنانى 
 پارێزگا              

گشتی   تەن  / گەرمیان  تەن  / سلێمانی  تەن  / دهۆک  تەن  /  هەولێر سال     / کۆی 
 تەن 

2019 86,795 135,307 157,405 17,363 396,870 

2020 234,483 50,986 149,332 41,464 476,264 

2021 135,711 40,030 154,399 15,185 345,325 

2022 114,247 56,581 115,284 18,503 304,615 

 2022/ 9/ 30تاوەکو  •

 و کراوە  سەوزەی داپۆشراو

 پارێزگا              
 تەن / کۆی گشتی  تەن / گەرمیان  تەن / سلێمانی  تەن / دهۆک  تەن /  هەولێر سال  

2019 271,304 368,404 364,970 45,734 1,050,412 

2020 597,707 161,043 378,783 62,962 1,200,495 

2021 238,323 115,904 343,556 20,834 718,617 



87 

 

 2022/ 9/ 30تاوەکو  •

 
  2022ژمارەى خانووى پالستیکی لە هەرێمى کوردستان ساڵى تا  / شەشەم 

 هەلى کار  %رێژەى  دۆنم  / رووبەر 2م/ رووبەر تێکراى ژ.خانوو  ژ. جووتیار  پاریزگا  ز

 ١,62٤ % ١0.8 ٥٩0 ١,٤7٥,٤٩3 3,2٤8 66٥ هەولێر ١

 ١١,0٥0 % 7٤ ٤,0٩8 ١0,2٤٤,7٤0 22,١03 ١,٩٤0 سلێمانى  2

 ١,630 % ١١ ٥87 ١,٤66,٥٥٥ 3,2٥٩ ٩76 دهۆک 3

 23٤ % ١.6 8٤ 2١0,2٥0 ٤67 30 هەلەبجە  ٤

 3٩2 % 2.6 ١٤٥ 363,38٤ 78٤ 202 گەرمیان  ٥

 ١٤,٩30 % ١00 ٥,٥0٤ ١3,760,٤22 2٩,86١ 3,8١3 کۆى گشتى 

 
 بەرهەمهێنانی پەتاتە 

 
هەروەها وەزارەت  هەزار تەن پەتاتە هەیە،    ٥٠٠٠٠٠گەیشتۆتە ئاستى خودبژێوى کە ئەمساڵ نزیکەى  

جوتیارانى   خۆمالى  خواردنى  پەتاتەى  و  پیشەسازى  پەتاتەى  بەرهەمى  وەرگرتنەوەى  گرێبەستى 
 کارگە و کۆمپانیاى بەرهەمهێنانى جپس و فینگەر .  ( ١٠) هەیە لەگەڵ 

 
 بەرهەمهێنانی گەنمەشامی

ە، کە بە بەراورد  بۆ یەکەم جار لەسەر ئاستى هەرێمى کوردستان لوتکەى بەرهەم هێنانى تۆمار کردوو
  ١٠٠هەزارتەن دەکرێت لەسەر ڕووبەرى نزیکەى    ٤٠٠ساڵى رابردوو کە پێشبینى زیاتر لە    ٢٠بە ماوەى  

بنەتۆى   نایابى  تەرزێکى  بەرهەمهێنانى  بۆ  بەرنامەى هەیە  هەزار دۆنم زەوى، وەزارەتى کشتوکاڵ 
لەگەڵ هەیە  گرێبەستى  و  ناوخۆى  گ  ( ٨  ) گەنمەشامى  ووشکردنەوەى  کە  کارگەى  ەنمەشامى 

2022 276,834 161,338 271,827 32,382 742,381 
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هەروەها وەردەگرێتەوە  جوتیاران  بەرهەمەکانى  پاڵپشتى  بەنرخى  کارگەى    ( ٣٨  ) راستەوخۆ 
بەرهەمهێنانى عەلەف سوود لە بەرهەمى ناوخۆى گەنمەشامى جوتیاران وەردەگرن کە پێداویستى  

 .پێکهاتەکانى عەلەفى بۆ پرۆژەکانى پەلەوەرى و سێکتەرى دەواجن دابین دەکات ( ٥٠) نزیکەى 

وەزارەتى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاو ئێستا ئەندامى لێژنەى باالى ئاسایشى خۆراکە لە عێراقدا،  
ستراتیژى   بۆ  لەبەردەستدایە  بەرنامەى  زنجیرەیەک  فاو  رێکخراوى  لەگەڵ  مەبەست  هەمان  بۆ 
ئاسایشى خۆراک و هەلسەنگاندن و پێداچوونەوە  بە پالنى ستراتیژى ئاسایشى خۆراک لە عێراق  

 لەبەرچاوگرتنى دۆخى هەرێمى کوردستان. بە 

 رێككارەكانی پاراستنی ژینگە  

وەزارەتی کشتوکاڵ ئەندامێکى سەرەکیە لە لێژنەى بااڵى ئەنجومەنى چاککردن و پاراستنى ژینگە،  
کە ڕۆلێکى بااڵی گێڕاوە لە بەرهەمهێنانى نەمام و زیادکردنى سەوزایی و کەمکردنەوەى کاریگەرى  

و کەمئاوى  و  و    گەرمى  نەمامگەکان  بەرهەمهێنانى  پەرەپێدانى  لەسەر  بەردەوامە  و  وشکەساڵى، 
و   سروشتى  دارستانە  لە  پارێزگارى  و  پڕۆژەکان  خاوەن  و  جووتیاران  بەسەر  نەمام  دابەشکردنى 

 . دەستکردەکان بە هەماهەنگى لەگەڵ الیەنە پەیوەندیدارەکانى حکومەتى هەرێمى کوردستان 

دروشمى   بە  مەبەست  هەمان  درەخت'بۆ  بە  بکە  و    'پەرژینى  کشتوکاڵ  وەزارەتى  ئەمساڵ 
دار و نەمام    ( یەک ملیۆن  ) سەرچاوەکانى ئاو کەمپینێکى سەرتاسەرى ڕاگەیاند بە دابینکردنى برى  

جۆرى لەخۆگرتبوو، بۆ جووتیاران و خاوەن نەمامگە و پرۆژەکان و فەرمانگەکانى حکومەتى   ( ٣٥) کە  
م هەڵمەتە لەسەر ئاستى سەرجەم کشتوکالى پارێزگاکان و ئیدارە  هەرێمى کوردستان لە یەک کاتدا ئە

سەربەخۆکان و فەرمانگە کشتوکالیەکان ئەنجامدرا و سەرجەم نەمامەکان بەخۆرایی و بێ بەرامبەر  
 . دابینکرابوون بە ئامانجى زیادکردنى رێژەى سەوزایی و پەرژینکردنى زەویەکانى جوتیاران 

و    کشتوکاڵ  وەزارەتى  لە  هەروەها  ئەمساڵ  ئاو  کرد    ٢٠/ ١١/ ٢٠٢٢سەرچاوەکانى  بەشداریی 
لەکۆنگرەیی شەڕم الشیخ  و پالنى خۆى پێشکەشکرد لە لوتکەیی  کۆنگرەکە دەربارەى گۆرانى کەش  

  .و هەواى جیهانى و بارودۆخى جیهان و پیسپوونى ژینگە و کاریگەریەکانى کەمئاوى و وشکەساڵى
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تایبەت بە هەموارکردنەوەی ڕێنمایی ژمارە    ٢٠٢١ی ساڵی   ( ٤)   وەزارەت کار دەکات بە ڕێنمایی ژمارە
تایبەت بە جێبەجێکردنی حوکمەکانی یاسای دارستان لە هەرێمی کوردستان ژمارە    ٢٠١٣ی ساڵی  ( ٨) 
 . ٢٠٢١ی ساڵی ( ١٠) 

 ئاو و ئاودێری 

یژى  وەزارەتى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاو لە کابینەى نۆیەم هەنگاوى زۆر گرنگى ناوە بۆ سترات
بەرێوەبردن و مامەلەکردن لەگەڵ دۆخى ئاو بەگشتى لەسەر ئاستى ئاوى سەر زەوى  و ژێر زەوى  

  : بەم شێوەیەى خوارەوە

ژمارە   /١ بە  ئاو  بەرێزوەبردنى  ستراتیژى  و   پاراستن  یاسایی   جار  یەکەم    ٢٠٢٢ساڵى    ( ٤) بۆ 
 .لەپەرلەمانى کوردستان دەرچوو

ى ساڵى    ( ٥) بە ژمارە    ( پۆند و پرۆژەکانى ئاودێرى ) دروستکردنى    بۆیەکەم جار رێنمایی تایبەت بە /٢
 . لەپەرلەمانى کوردستان دەرچوو ٢٠٢٢

لە   /٣ لەسەر ئاستى عێراقدا،  ( دوکان و دەربەندیخان و دهۆک  ) بەنداوە ستراتیژیەکانى    ( ٣) جگە 
تەواو بووندان  بەنداو کە زۆربەیان لە قۆناغى    ( ١٣) لەماوەى رابردوو بریاردرا لەسەر دروستکردنى  

 . و توانایەکى بەرزیان هەیە لە گلدانەوە و خەز کردنى سەرچاوەکانى ئاو

پۆند و پڕۆژەى ئاودێرى لە    ( ٤١) لەم کابینەیە رەزامەندى دراوە بۆ دیزاینکردن و دروستکردنى   /٤
بە گشتى لەماوەى هەموو کابینەکانى پێشوو  ٢٠٢٢  –  ٢٠١٩ساالنى   پۆند دروستکراوە    ( ١١٨) ، بەاڵم 

رووبەرى  پۆند و پڕۆژەى ئاودێرى هەیە لەسەر    ( ١٥٥) ,کەواتە بەگشتى لە ئاستى هەرێمى کوردستان  
 . مەتر سێجا ئاویان هەیە ( ٢٢,6١٣,٢١٥) دۆنم زەوى , کە تواناى گلدانەوەى  ( ٤٧٩٣6٤) 

جگەلەمانە ئێستا بۆتە نەریتێک کە لەچەندین شوێندا جوتیاران و خاوەن پڕۆژەکانى کشتوکاڵى   /٥
دروستکردنى   بۆ  هەڵساون  خۆیان  جوتیارێک  چەند  یان  گوند  ئاستى  لەسەر  بۆ   ( پۆند) خۆیان 

بەرێوەبەرایەتى  گلدا مەبەستە  ئەم  بۆ  ئاو،  خەزنکردنى  بۆ  گونجاوە  کە  شوێنانەى  لەو  ئاو  نەوەى 
 .گشتى سەرچاوەکانى ئاو ئاسانکارى و رێنمایی پێویست پێشکەشى جوتیاران دەکات
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وەزارەتى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاو لێژنەیەکى بااڵ و ژوورێکى عەمەلیاتى پێکهێناوە بۆ     /6
بەرنامە و پێشنیار بۆ دۆخى ووشکەساڵى و رووبەروبونەوەى دیاردەى کەمئاوى بۆ  دارشتنى پالن و  
راپۆرتى زۆر وورد و گرنگى ئامادە و پێشکش کراوە بۆ ئەنجومەنى وەزیران    ( سێ) هەمان مەبەست  

ەنداو  ب  –پالندانان و بەدواداچوون    ) و الیەنە پەیوەندى دارەکان لەالیەن بەرێوبەرایەتیە گشتیەکانى  
 .( ەرچاوەکانى ئاو س  –اکانى ئاو و کۆگ 

بەشدارى کردنى   ( پى پى پى) بۆ یەکەم جار وەزارەتى کشتوکاڵ هەولى داوە کە کار بە سیستەمى   /٧
کەرتى تایبەت و دامەزراوەکان و وەبەرهێنەرە نێودەولەتیەکانى بوارى دروستکردنى بەنداوەکان و  

دروستکردنى   و  دیزاین  بۆ  کە  ئاودێرى  لە  ب  ( ٩) پڕۆژەکانى  زیاتر  ستراتیژى  و  گرنگ    ( 6٠) ەنداوى 
کۆمپانیاى جۆراو جۆرى ووالتان پرۆپۆزەلیان پێشکشکردووە، لە ئێستادا لەالیەن لێژنەیەکى باالى  

 .ئەنجومەنى وەزیران و وەزارەتى کشتوکاڵ کار بۆ پۆلێنبەندى دەرکرێت

یاد /٨ کوردستان  هەرێمى  حکومەتى  ئاوى  سەرچاوەکانى  و  کشتوکاڵ  لێک  وەزارەتى  اشتێکى 
جیهانى   کۆمپانیاکانى  گروپى  لەگەڵ  ئەنجامداوە  چاینا ) تێگەیشتنى  دروستکردنى    ( پاوەر    ( ٤) بۆ 

 .بەنداوى گرنگ و ستراتیژى لە هەرێمى کوردستان

هەروەها وەزارەتى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاوى هەرێم لەگەڵ سەرچاوەکانى ئاوى عێراق    / ٩
یشتن و هەماهەنگى کردن دەربارەى سترتیژى بەرێوەبردنى یاداشتى لێک تێگەیشتنى هەیە بۆ تێگە

 ئاسایشى ئاو و دۆخى ئاو لە ئاستى عێراق و هەرێمى کوردستان . 

 پاککردنەوەی زەویوزار لە مین 

وەزارەتی کشتوکاڵ پەیوەندى باشى هەیە لەگەل دەستەى مین بەتایبەتى بۆ بابەتى پاککردنەوەى  
ناوچە   لە  دێمیەکان  لەناوبردنى  باخە  و  رێژکراوەەکان  مین  زەوى  رادەستکردنى  و  شاخاوویەکان 

ەقەمەنیەکان و پاکردنەوەى زەوى زەوییەکان و کارکرد بۆ بوژانەوەى زەویەکان و کەمکردنەوەى  ت
 . هەرێمى کوردستان هەرەشە و مەترسیەکانى سەر  ژیانى و بژێوى جوتیارانى
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 گەڕاندەوەى ئەو کاالیانەى بەسەرچوونە بۆ ئەو والتەى لێى هاوردە کراون 

فێتێرنەریەکان وە یاساى  تایبەت بە نەخۆشیە ئاژەڵیەکان و    ١٩٣٧ى ساڵى  ( 6٨) بەپێى یاساى ژمارە  
ى ساڵى  ( ٧6) ى کەرەنتینەى کشتوکالى و هەموارکردنەوەى یاساى ژمارە    ١٩66ى ساڵى  ( ١٧) ژمارە  

و دانانى میکانیزمەکانى تایبەت بە پشکنینى مەرزەکان و کوالێتى ئەو بەرهەمانەى لەدەرەوە    ٢٠١٢
بەر  ئەو  گەراندنەوەى  و  چاودێریکردن  لە  بەردەوامە  دەکرێن  کە  هاوردە  کاالیانەى  و  هەم 

لەسەرجەم   ئێستادا  لە   . هاوردەکراو  سەرچاوەى  ووالتى  بۆ  دەگەرێندرێنەوە  وە  بەسەرچوونە 
میوەکان   و  سەوزە  و  فێتێرنەرى  و  کشتوکاڵى  کەرنتیەنەکانى  کوردستان  هەرێمى  مەرزەکانى 

 بەردەستن و هەموو جۆرە یەکەیەکى هاوردەرکراو پشکنینى بۆ دەکرێت. 

 یاسا و رێنمایی تایبەت بە کەرتی کشتوکاڵ هەمواركردنەوەی 
ژمارە   یاساى  ساڵى    ٨بەپێى  لە  ژینگە  ژمارە    ٢٠٠٨ى  یاساى  بەپێى  بە    ٢٠١٢ى ساڵى  ١٠وە  تایبەت 

بە    تایبەت  لێژنەى  دارشتنى  لە  ئەندامە  ناوبراو  وەزارەتی  دارستان،  پاراستنى  و  دارستانەکان 
 ان وە بە بەردەوامی کارى لەسەر دەکرێت. پارێزبەندیەکانى ئاژەڵى کێوى و پەلەوەرە کێویەک 

 
ساڵی   لە  ناوبراو  وەزارەتی  ساڵی    ٢٠٢١هەروەها  نیوەی  توانیویەتی  ٢٠٢٢و  و    ٣،  ڕێنمایی    ١١یاسا 

هاوکات   یاسایی   ٨دەربکات،  هەموارکردنەوەیەکی  و  بکات  ئامادە  ڕێنمایی  پڕۆژە  و  یاسا    پڕۆژە 
 ئەنجام بدات.

 
 ٢٠٢١ساڵی 

وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو هە موارکردنی ڕێنمایی    ٢٠٢١ساڵی  ی    ١ڕێنمایی ژمارە   •
 . ٢٠١٣ی  ١دامەزراندن و مۆ ڵەت پێدانی پرۆژەکانی سامانی ماسی ژمارە
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وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاوهە موار کردنی ڕێنمایی    ٢٠٢١ی ساڵی    ٤ڕێنمایی ژمارە   •
 . ٢٠١٣ساڵی  ٨ژمارە 

وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو تایبەت بەپێدانی مۆڵەت    ٢٠٢١ی ساڵی   ٥ڕێنمایی ژمارە   •
 بۆ دامەزراندنی باخی میوە. 

  ١وەزارەتی کستوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو هە موار کردنی ڕێنمایی ژمارە ٢٠٢١ی    6ڕێنمایی ژمارە •
 . ٢٠١٩ساڵی 

  ١ێنمایی ژمارەوەزارەتی کستوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو هە موار کردنی ڕ ٢٠٢١ی    6ڕێنمایی ژمارە •
 . ٢٠١٩ساڵی 

وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو تایبرت بەپێدانی مۆڵەت    ٢٠٢١ی ساڵی   ٧ڕێنمایی ژمارە  •
 بۆدروستکردنی ڕەژوو. 

وەزارەتی کشتوکاڵ وسەرچاوەکانی ئاو ڕیکخستنی هاوردنی ئاژەڵی    ٢٠٢١ی ساڵی    ١بڕیاری ژمارە   •
 زیندوو بە مەبستی قەڵەوکردن وسەربڕین. 

وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو تایبەت بە دامەزراندن و    ٢٠٢١ی ساڵی  ٩ایی ژمارە  ڕێنم •
 مۆڵەت پێدانی پرۆأەکانی سامانی ماسی. 

وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو تایبەت بە دامەزراندن و    ٢٠٢١ی ساڵی  ٨ڕێنمایی ژمارە   •
 مۆڵەت دان بەیڕۆژەکانی سامانی ئاژەل پەلەوەر وئاژەڵی. 

وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاودرێژکردنەوەی بڕیاری ژمارە    ٢٠٢١یساڵی    ٣یاری ژمارە  بڕ •
 . ١٩٧٧ی ساڵی  6١١

 
 ٢٠٢٢ساڵی 

ژمارە   • تایبە٢٠٢٢ساڵی    ١ڕێنمایی  ئاو  سەرچاوەکانی  و  کشتوکاڵ  رێکخستنی  وەزارەتی  بە  ت 
 هاوردەکردن و بە دەرمان وڤاکسین و پیداویستی ڤێتێرنە ری. 

ژمارە   • بەمۆلەتی   ٢٠٢٢ساڵی    ٢ڕێنمایی  تایبەت  ئاو  سەرچاوەکانی  و  کشتوکاڵ  وەزارەتی 
 ڤێتنێرنەری بۆ کارگەکانی دروست کردنی قیمەی گوشت و بەرووبوومەکانی.

وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو تایبەت بە پێدانی مۆلەتی ٢٠٢٢ی ساڵی    ٣ڕێنمایی ژمارە   •
 ستیکی. دامەزراندنی پڕۆژەی خانووی پال
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وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو تایبەت بە جێبەجێ کردنی    ٢٠٢٢ی ساڵی    ٤ڕێنمایی ژمارە   •
 یاسای سەرپەرشتیارانی پڕۆژەکانی کشتوکاڵی لە کەرتی تایبەت. 

  6١١وەزارەتی کشتوکاڵ وسەرچاوەکانی ئاو درێژکردنەوەی بڕیاری  ٢٠٢٢ی ساڵی    ٣بڕیاری ژمارە   •
 ەی هە ڵەکانی تسويە. تایبەت بە ڕاست کردنەو 

 ئەم یاسایانەی پێویستە کاری لەسەر بکرێت  

ئامادەکردنى پڕۆژە یاسایەک بۆ پاڵپشتى پێدانى قەرزى دارایی بە سوودێکى کەم بۆ خانمانى   •
 گوندەکان وەک پاڵپشتیەک بۆ کەرتى کشتوکاڵى. 

یانەى حکومەت لە  ئامادەکردنى پڕۆژە یاسایەک کە کۆتا لە خۆ بگرێت بۆ ژنان لەو پڕۆژە کشتوکاڵ •
 ناوچە کشتوکاڵیەکاندا جێبەجێیان دەکات. 

ئامادەکردنى پڕۆژە یاسایەکى تایبەت بە قەرزى بانکى کشتوکاڵ و ناچارکردنى بانکەکە بۆ پێدانى   •
 پشکێکى 

 .تەفزیلى بە ژنانى گوند •
 

 سەرچاوەكانی ئاو 
 

زامنكردنی   بۆ  داوە  هەوڵی  بەردەوامی  بە  کشتوکاڵ  كارای  وەزارەرتی  و  بەردەوام  گەشەیەكی 
ى ساڵی  ٤سەرچاوەكانی ئاو، و برەودان بە تەكنەلۆژیای نوێی ئاودێری بۆ ئەم مەبەستە یاساى ژمارە  

و ستراتیژى  ٢٠٢٢ پاراستن  بە  دەرچوو، هەروەها   تایبەت  کوردستان  لە هەرێمى  ئاو  بەرێوەبردنى 
بەردەوام ئ وەزارەت  و  جوتیاران  کردنى  رێنمایی  بۆ  بەکارهێنانى کاردەکات  بە    اشناکردنیان 

ئاوى تێدا بەکاردێت. هەروەها بۆ مەبەستتتى سوود   سیستەمى نوێى ئاودێرى کە بەکەمترین رێژەى
گلدانەوەى  لە  ئاودێرى   وەرگرتن  کەنالى  و  ئاودێرى  پڕۆژەى  و  پۆند  چەندین  ئاو  سەرچاوەکانى 

 وەتێ و دیزاین و بودجەى بۆچەندین بەنداوى گرنگ و ستتراتیژى ئەولەویاتى درا دروستکراوە و
 دابینکراوە و بەشێکىشى لە قۆناغى کۆتایدا نزیک بونەتەوە.  

 
هەماهەنگى ئەنجومەنى وەزیران و وەزارەتی ناوبراو بۆ یەکەم جار دەستکرا   هەمان مەبەست بە بۆ
سیستەمى   بە پى  ) پەیرەوکردنى  پى  کۆمپانیا  ( پى  هاندانى  و  بەشدارى  و   بە  پێشکەوتووەکان 
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بە   تایبەتى  عەمەلیاتى  ژورێکى  هەروەها  بەنداوەکان.  بونیادنانى  بۆ  بیانى  وەبەرهێنەرانى 
و ساڵى  ووشکە  ئامادەکردووە   بەرەنگاربوونەوەى  راپۆرتێکیان  چەند  و  پێکهێناوە  کەمبارانى 

نى دۆخى  کاریگەرى و زیانەکان و پالنى جێبەجێکردن و شێوازى بەێوەبرد بەمەبەستى خستنەرووى
عێراق ئاوى  سەرچاوەکانى  وەزارەتى  لەگەڵ  دایە  لەپەیوەندى  بەردەوام  و  پالنرێژى   ئاو،  بۆ 

و   بەنداوەکان  دروستکردنى  بۆ  کە  پالنانەی  و  بەرنامە  لەم   کوردستان  هەرێمی  وداخلکردنی 
 پرۆژەکانى ئاودێرى دادەرێژرێت. 

 
کەرتى بە  زیاتر  برەودانى  و  جوتیاران  بەرژەوەندى  پێناو  هەرێمى    لە  لە  ئاودێرى  و  کشتوکاڵ 

 کوردستان پێویستە بە:  

دابینکردنى مافى جوتیاران لە ناوچە کوردستانیەکان بەتایبەتى لە ناوچەکانى دەرەوەى ئیدارەى   •
هەرێمى کوردستان کە جوتیاران ودانیشتوانەکەى کوردن و مافەکانیان پێشل دەکرێت لەسەر  

 زەویەکانیاندا.  
دەکر • رێگرى  کات  هەرێمى  زۆربەى  جوتیارانى  بەرهەمەکانى  ساغکردنەوەى  و  هەناردن  لە  ێ 

هەرێمى   جوتیارانى  شێوەیە  بەم  عێراق  خوارووى  و  ناوەراست  شارەکانى  بۆ  کوردستان 
 کوردستان ئێمە زیانێکى زۆریان پێدەگات. 

دەوروبەر • ووالتانى  مافى    / پابەندنەبوونى  هاوسەنگى  لە  تورکیا  و  ئیران  تایبەتى  بە  دراوسێ 
یەتى و بەردانەوەى ئاوى زێى بچووک و زێى سیروان کە ئەمەش پێشێلى مافى جوتیارانى  هاوسێ

 هەرێمى کوردستانە.  
بۆ جوتیارانى   پاڵپشیە کشتوکاڵیانەى  ئەو  لەهەموو  بەشبوونى جوتیارانى هەرێمى کوردستان  بێ 

    شارەکانى ترى ناوەراست و خوارووى عێراق دابیندەکرێت.
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 :ەسازیوەزارەتی بازرگانی و پێش
 

کۆی ئاڕاستەی    (6)  لە  کە  پیشەسازی  راسپاردە  و  بازرگانی  راسپاردە    (٤)کراوە،  وەزارەتی 
 . راسپاردەش لە پرۆسەی جێبەجێکردندایە   (١)و    راسپاردە جێبەجێ نەکراوە  (١)  جێبەجێکراوە و

  

 
 

وەزارەتى بازرگانى و پیشەسازى وەک یەکێک لە وەزارەتە خزمەتگوزاریەکانى حکومەتى هەرێمى  
کوردستان ڕۆلێکى سەرەکى هەیە بۆ بەرپاکردنى خۆش گوزەرانى و بووژاەوەى ئابوورى، هاوكات  
ڕاگرتنى سەقامگیرى بازار و لە کاتێکدا سااڵنە وەزارەتی ناوبراو ئەرکى گرنگى وەرگرتنى بەرهەمى  

 هەزار تۆن بەرهەم هێنراوە .   ٣٥٠دانەوێلەى جوتیاران کە ئەم ساڵ وەک نمونە زیاتر لە 
 

او جێبەجێکر

راو جێبەجێنەک

لە پرۆسەی 
ەجێبەجێکردن دای

شەسازی  یوەزارەتی بازرگانی و پ
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ئەو راستیە دەردەکات کە لە عێراق    (   ٢٠٢١و    ٢٠٢٠و    ٢٠١٩و    ٢٠١٨  ) لە کەرتى پیشەسازى ئامارەکانى  
ان  ژێرخانێکى بە هێزى نیە بۆ دابین کردنى پێداویستى هاوواڵتیان بەاڵم ڕەوشى هەرێمى کوردست

لەم کەرتەدا زۆر باشترە بە بەراورد لەگەڵ بەشەکانى ترى عێراق لە نێو بڕگەکانى سیاسەتى ئابوورى  
حکومەتى هەرێم کار لەسەر گواستنەوەى کۆمەڵگاى کوردستان لە بەکاربەرەوە بۆ کۆمەڵگاى بەرهەم  

 هێنان دەکرێت.  

ملیارد و    ٢کارگەیە بە بڕی    ٤١٣٨ژمارەى کارگەکانى دامەزراو لە هەرێمى کوردستان تاکو ئێستا   •
 ملیۆن دۆالر وەبەرهێنانى تێیداکراوە.  ٢٠٠

 هەلى کار.  ٤٣٣٩٨ژمارەى کارگە و کارمەند و کرێکار لەم کارگانە دەگاتە   •
ئێستا   • تاکو  تۆمارکراو  کۆمپانیاکان  و    % ٩٠کۆمپانیایە،    ٣١٣٧٥ژمارەى     % ١٠کۆمپانیاى خۆمالین 

 بیانین.
 

یشەسازى هەر وەک ئاماژە پێکراوە کە ڕۆڵى سەرەکى هەیە لە دابین کردنى  وەزارەتى بازرگانى و پ
خۆراکى سەرەکى بۆ هاوواڵتیان، ئەوەش لە چوار چێوەى سیاسەتى زامن کردنى ئاسایشى خۆراک  

خۆراک  بە  تایبەت  کۆگاى  و  سایلۆ  لە  ژمارە  زۆرترین  دروستکردنى  هەرێمى  .  لەرێگاى  ئێستا  تاکو 
عەمبا تواناى  تواناى    ٥٨٥رکردنى  کوردستان  پەنکەرەکان  هەروەها  دانەوێلە  تۆن  هەزار    ٤١١هەزار 

تۆنیان هەیە ، وە لە ماوەى سێ ساڵى داهاتوو الیەنى کەم سێ سایلۆى تر لە ناوچەکانى هەرێمى 
 کوردستان دروست دەکرێت.  

 
بۆ   دەدات  هەوڵ  بەرنامەکانی  لە  ناوبراو  وەزارەتی  درێژخایەن  و  خایەن  کورت  مەوداى  بۆ 

ئابوورى  پ رووى  لە  هاواڵتیان  گشت  دەرئەنجامدا  لە  کە  کوردستان  هەرێمى  ئابوورى  ەرەپێدانى 
رێکخستنى   و  پیشەسازى  کەرتى  چاالکى  گەشەپێدانى  لەرێگاى  هەوڵەش  ئەو  دەبن،  سودمەند 
چاالکیە بازرگانیەکان کە کاریگەرى راستەوخۆیان هەیە لە بەرزکردنەوەى ئاستى سەرجەمى داهاتى  

 بەرزکردنەوەى دەرفەتى کار بۆ هاوواڵتیان، هەروەها  بەرزکردنەوەى داهاتى تاکە کەسى.   نیشتمانى،  
ئەو هەنگاوانە لە دەرئەنجامدا وا دەکات کە هەناردەى کەل و پەلى دروستکراو زیاتر بێت و جۆرێک  
هەرێمى  ئابوورى  ئاماژەکانى  ئەوەى  بۆ  هەناردە  و  هاوردن  نێوان  لە  بێ  دروست  هاوسەنگى  لە 

 ستان دووچارى سستى یاخود هەاڵوسان نەبێت . کورد
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پرۆژەى بەردەوامى هەیە لە دروست کردنى    ١٤وەزارەتى بازرگانى و پیشەسازى لە کاتى ئێستادا  
جۆر هەمە  تاقیگەى  دروستکردنى  و  کردنەوە  نۆژەن  و  پیشەسازى  ناوچە  و  لە   . سایلۆ  هاوکات 

ژەى مام ناوەند و گەورە ئەنجام بدرێت وەک  پرۆ  ١٩،   ٢٠٢٤  –  ٢٠٢٢بەرنامەى وەزارتدا بۆ سااڵنى  
دروستکردنى پێنچ سایلۆ لە کفرى و هەلەبجە و هەریر و زاخۆ و دهۆک، سەرەڕاى دروست کردنى 
و   راهێنان  و سەنتەرى  تایبەت  کۆگاى  و چەندین  دهۆک  و  لە سلێمانى  پیشەسازى  ناوچەى  چوار 

 تاقیگە.  

 رتی بازرگانى و پیشەسازى هەمواركردنەوەی یاسا و رێنمایی تایبەت بە کە

 یاسایانەی کە هەموار کراوەتەوە  وئە

 .  ٢٠٢١ى ساڵى  ٢هەموارکردنەوەى یاسایى پاراستنى بەرهەمى ناوخۆ ژمارە  •
  ١٣بە یاسایى ژمارە    ١٩٩٣ى سالى    ١٤هەموارکردنەوەى یاسایى گەشەپێدانى پیشەسازى ژمارە    •

 . ٢٠٢١ى ساڵى 
ژمارە    • و پیشەسازى  بازرگانى  وەزارەتى  یاسایى  یاسایی    ٢٠١٠ى ساڵى    ١٠هەموارکردنەوەى  بە 

 . ٢٠٢١ى سالى  ١٤ژمارە 
بە یاسایى    ١٩٨٤ی ساڵى    ٣٠هەموارکردنەوەى یاسایى بازرگانى عێراق و پەسەندکردنى ژمارە   •

 . ٢٠٢١ى ساڵى  ١٥ژمارە 

 ئەم یاسایەی پێویستە کاری لەسەر بکرێت  

 .  ایى شارو ناوچەى پیشەسازى رێکخراوپرۆژە یاس  •
ئازاد    • گوزارى  خزمەت  بازرگانى  و  پیشەسازى  ناوچەى  یاسایى  االقتصادية    ) پرۆژە  المناطق 

 . ( الحرة
 .  ى جۆرىڵپرۆژە یاسایى کۆنترۆ  •
 .  پرۆژە یاسایى دامەزراوەى خۆراک و دەرمان •
 .پرۆژە یاسایى هەموارکردنەوەى بریکارنامەى بازرگانى •
   . پرۆژە یاسایى ئینفازکردنى پەیرەوى لقى کۆمپانیاکانى بیانى  •
 پرۆژە یاسایی هاوردن و هەناردن لە هەرێمى کوردستان.   •
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 پرۆژە یاسایى پشتگیرى کردنى دارایى پرۆژە پیشەسازییەکان و پرۆژە بازرگانیەکان.  •
کردنى هەلى کار    دامەزراندنى سەنتەرێکى زانیارى کارو بیزنس کە مەبەستى لەو پرۆژەیە  دابین  •

بۆ گەنجان لە کاتێک رێژەى بێ کارى کەم دەبێتەوە ڕاستەوخۆ ئامارەکانى توند و تیژى و تاوان و  
 پێشێل کردنى یاسا کەم دەبێتەوە.  
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 : وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندن
 

کۆی ئاڕاستەی    (6)  لە  کە  گەیاندن  وەزارەتی  راسپاردە  و  راسپاردە    (2)کراوە،  گواستنەوە 
 .  راسپاردە جێبەجێ نەکراوە (٤) جێبەجێکراوە و

 

 
 

   پێشكەشكردنی خزمەتگوزارییەكانی تایبەت بۆ مندااڵنی كەمئەندام
 

بە   تایبەت بۆ مندااڵنی کەمئەندام  بە پێشکەشکردنی خزمەتگوزارییەکانی  بایەخدان  بە  سەبارەت 
باڵەخانەکانی قوتابخانەکان لە  مەبەستی کارئاسانیکردنی دەستڕاگەیشتنی منداالنی کەمئەندام بە  

بواری گواستنەوە، دەکرێ پێشنیار بکرێ بۆ کۆمپانیا و نووسینگەکانی گواستنەوەی قوتابیان کەوا  
مۆڵەتیان پێدراوە لەالیەن وەزارتی گواستنەوەوە، شوێنی تایبەت لە پاسەکانیان تەرخان بکەن بۆ  

او جێبەجێکر

راو جێبەجێنەک

وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندن
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ە تایبەت، و هاوکاریکردنیان لە تێچووی  کەمئەندامان بە شێوەیەکی گشتی و مندااڵنی کەمئەندام ب
ی دیزایین  ( سیتی پاس) گواستنەوە لە ڕووی نرخەوە. سەرەرای ئەمەش وەزارتی ناوبراو پڕۆژەی  

کردووە کە لە داهاتوودا لە جێبەجێکردنی ئەم پرۆژەیە گرنگیەکی تەواو بە دابینکردنی کورسی و  
 کەمئەندامان دەدرێت.   ئاسانکارییەکان بۆ کەسانی خاوەن پێداویستی تایبەت و

 
یارمەتیدەری   ئامرازی  و  تەکنیک  دەستەبەرکردنی  بۆ  ستراتیژیەتێک  داڕشتنی  بە  سەبارەت 
بەدەستهێنانی   و  ئاماژە  زمانی  پیشەییەکانی  وەرگێرە  و  مۆبایل  ئەپلیکەیشنەکانی  و  راستەوخۆ 

کاروباری   و  کار  وەزارەتی  پەیوەندیکردن،  و  زانیاری  تەکنەلۆجیای  کۆمەاڵیەتی  خزمەتگوزاری 
و   دروستکردن  چۆنییەتی  رووی  لە  پێویستیان  و  خۆیان  پەیوەندی  بەپێی  بابەتە  بەم  پەیوەستە 
تایبەت   پێداویستی  خاوەن  لەالیەن  یاخود  بە،  پەیوەندیان  کە  ئامرازانە  ئەو  ئامادەکردنی 

 .بەکاردەهێنرێن 
 

ەیاندنی حاڵەتەکانی  سەبارەت بە دابینکردن و دەستەبەرکردنی هێڵی پەیوەندی ڕاستەوخۆ بۆ ڕاگ
توندوتیژی خێزانی بۆ سەرجەم کەسانی کەمئەندام، لەکاتی داواکردنی هەر داواکارییەک لەالیەن  

 Short) وەزارەتێکی دیاریکراو یاخود هەر دەستەیەک بە مەبەستی دابینکردنی ژمارەی کورتکراوە  
Code )ڕاگ کۆمیسیۆنی  ئاڕاستەی  داواکارییەکە  گواستنەوە  وەزارتی  ئەوا  گەیاندنی ،  و  ەیاندن 

ی دەکات بە مەبەستی دابینکردنی ئەو ژمارە کورتکراوە، بۆیە ئەگەر وەزارەتی کار  ( CMC) عێراقی  
و کاروباری کۆمەاڵیەتی بە پێویستی دەزانن بۆ دابینکردنی ژمارەی کورتکراوە تایبەت بە کەسانی 

ەستەبەرکردنی ئەم ژمارە  کەمئەندام، دەبێت نووسراوێک ئاڕاستەی وەزارتی گواستنەوە بکات بۆ د
 کورتکراوەیە.  

 
لە   ( ١٢) سەبارەت بە خاوەن پێداویستی تایبەت بۆ نەخۆشانی ئۆتیزم، بە فەرمانی وەزاری ژمارە  

لە ئێستادا هەموو ئاسانکارییەک دەکرێت بۆ ڕاییکردنی مامەڵەکانی نەخۆشانی ئۆتیزم    ( ٢٠٢٢/ ٢/ ٣) 
شت کردنیان، و لە ماوەیەکی کورتدا شوێنی و خانەوادەکانیان لە فرۆکەخانەکان بە مەبەستی گە

 تایبەت بە خاوەن پێداویستی تایبەت بۆ نەخۆشانی ئۆتیزم تەرخان دەکرێت لە فرۆکەخانەکاندا. 
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 خراپ بەکارهێنانی ئامێرە ئەلیکترۆنیەکان 
 

خراپ   ئەلیکترۆنییەکان  ئامێرە  کە  کەسانەی  بەو  بەرامبەر  یاسایی  ڕێوشوێنی  گرتنەبەری 
بۆ ژمارە    بەکاردەهێنن،  یاسای  مەبەستە  قەدەغەکردنی خراپ    ( ٢٠٠٨) ی ساڵی    ( 6) ئەم  بە  تایبەت 

و   سەرپێچییەکان  گشت  تیادا  کە  دەرکرا،  کوردستان  هەرێمی  لە  پەیوەندی  ئامێری  بەکارهێنانی 
سزاکان دیاریکراون. ئەرکی وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندن هاوکاری و هەماهەنگی کردنە لەگەڵ  

پەیوەندیدا لەسەر  الیەنی  تەواو  زانیاری  پێدانی  بۆ  ڕێگەی    ( IP) ر  لە  گومانلێکراو،  الیەنی  ی 
کۆمپانیاکانی گەیاندن لەکاتی بوونی هەر هەڕەشەیەکی ئەلیکترۆنی وەک هەڕەشەکردن یان تۆمەت  

 هەڵبەستن، جنێودان هتد، هەروەک لە ماددەی دووەم لە یاسای ناوبراو ئاماژەی پێکراوە. 
 

یاساییەکانی  بەمەبەستی   ڕێکارە  لە  بەدەر  بازاڕەکان  لە  بنبڕکردنی دیاردەی فرۆشتنی سیم کارت 
لەسەر   هەڕەشەکردن  کێشەی  چەندین  دروستبوونی  هۆکاری  بوونەتە  کە  تۆمارکردن،  و  فرۆشتن 
هاواڵتیان و دروستبوونی مەترسی لەسەر ئاسایشی کۆمەاڵیەتی و ئاسایشی نیشتیمانی،  وەزارەتی 

بەهەماهەن پۆلیس،  ناوخۆ  و  ئاسایش  نوێنەرایەتی  و  گەیاندن  و  گواستنەوە  وەزارەتی  لەگەڵ  گی 
دەرکرا بۆ مەبەستی بەدواداچوونی بەردەوام بۆ جێبەجێکردنی ئەم    ٢٠٢١ی ساڵی    ٨ڕێنمایی ژمارە  

لە الیەن وەزارەتی ناوەخۆ، و لێژنەی تایبەت    ٢٠٢١\ ١١\ ٢لە    ( ٢٢١٣٥) ڕێنماییە بە فەرمانی وەزاری ژمارە  
لە گشت  پێکهێ لە وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندن،  ئاسایش،  پۆلیس  نرا کە نوێنەرانی هەریەکە 

لێژنەیە   ئەم  ئەرکی  ئەندامن.  تیایدا  کوردستان  هەرێمی  سەربەخۆکانی  ئیدارە  و  پارێزگاکان 
توانراوە   رابردوودا  ماوەی  لە  رێنماییە.  ئەم  جێبەجێکردنی  بۆ  دەبێت  بەردەوام  بەدواداچوونی 

سیم کارت بگیرێت کە بەدەر لە رێنماییەکان دەفرۆشران لەشاری هەولێر, و کاری    ( ٩٩٥) ر  دەستبەسە 
 ئەم لێژنەیە بەردەوامە بۆ نەهێشتنی ئەم دیاردەیە. 

 
لەسەر   زانیاری  پێدانی  بۆ  پەیوەندیدار  الیەنی  لەگەڵ  هەماهەنگی  بە  الیەنی  ( IP  ) سەبارەت  ی 

ئ هەڕەشەیەکی  هەر  بوونی  هەروەها  بە  گومانلێکراو،  گواستنەوە هەستاوە  وەزارەتی  ەلیکترۆنی، 
زیادکردن و دامەزراندنی بەرێوەبەرایەتی سۆشیاڵ میدیا و سایبەر سیکیوریتی لە یەیکەری تازەی  
الیەنی  و  ناوەخۆ  وەزارەتی  لەگەڵ  دەکات  هەماهەنگی  وەزارەت  مەبەستە  ئەم  بۆ  خۆیدا. 

 لەسەر ئەم بابەتە. پەیوەندیدار بە مەبەستی لێکۆلینەوە و پێدانی زانیاری 
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هەروەها لە پێناو بەرژەوەندی گشتی و پاراستنی داب ونەریت و ئەخالفی کۆمەڵگای کوردستان و  
ژیانی خێزانەکان و کەمکردنەوەی خراپ بەکارهێنانی ئنتەرنێت، وەزارەتی گواستنەوە هەستاوە بە  

ردنی پاکێچی ئینتەرنێتی  پابەندکردنی کۆمپانیاکانی مۆڵەتپێدراوی بوارەکانی گەیاندن بۆ دروستک 
بە جۆرێک لەم پاکێچە چەندین جۆر و سایتی خراپ فلتەر وبلۆککراون   (Family Package) خێزانی

 لە: کە بریتین 
  
سوکایەتی بە ئاین و پێغەمبەرەکان و کتێبە ئاسمانیە پیرۆزەکان و گشت ئاین و ئاینزاکانی   -１

 .کوردستان
پێکەوەژیان و کۆمەڵگا و باڵوکردنەوەی ڕق و دووبەرەکی و توند وتیژی  تێکدانی ئاسایشی   -２

 (ئاینی, نەتەوەیی, هتد...) 
 ( سایتە سێکسیەکان) پۆرنۆگرافی  -３
 فرۆشتن و کڕینی چەک و تەقەمەنی -４
 ( ئەلیکترۆنی و هەر بابەتێکی تری قومار) قومار بەهەموو جۆرەکانی  -５
 ( هەموو جۆرەکانی) دراوی ئەلیکترۆنی  -６
 هاندان و رێکالم بۆ جگەرەو خواردنەوە کحولییەکان  -７
 سەرجەم بابەتی ماددە هۆشبەرەکان  -８
 هاندانی توند و تیژی خێزانی, توند و تیژی لەگەڵ ئافرەت و منداڵ بە هەموو جۆرەکانیەوە  -９

(Child Abuse ) 
 توند وتیژی دژی ئاژەڵ.  - １０

 
کە   کۆمپانیایانەی  ئەو  پاکێچ ) تێبینی:  خێزانیئنتەرنێتی  هاوواڵتیان  ( ی  بۆ  پێشکەشکردووە  یان 

 :ئەمانەن
 
 تارین نێت  -１
 فاست لینک  -２
 نورتێل  -３
 تیشک نێت  -４
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 سەڤن نێت لەیەرز   -５

 ئەم یاسایەی پێویستە کاری لەسەر بکرێت  

نەهێشتنی تاوانە تیرۆریستییە ئەلیكترۆنییەكان و بەرەنگاربوونەوەیان لە ڕێگەی دانانی شێوازی   •
 خۆپارێزی لەم تاوانە. 

  



104 

 

 :  وقاف و كاروباری ئایینیوەزارەتی ئە 
  

راسپاردە   (١٤)کراوە، وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئایینی  راسپاردە کە ئاڕاستەی (19) لە کۆی
 .  راسپاردەش لە پرۆسەی جێبەجێکردندایە   (٣)و    راسپاردە جێبەجێ نەکراوە  (2)  جێبەجێکراوە و

 

 
 

 رۆشنبیری بۆ نەتەوە جیاوازەكان  
 

و   بیروباوەڕ  و  ئاینزا  و  ئاین  پێی  بە  كەسێتییەكان  باری  بە  پابەندبوون  لە  ئازادی   بە  سەبارەت 
پەیڕەو دەکات کە رەهەندێكی   ٢٠١٥ساڵی  ٥هەڵبژاردنی تاکەکەسی، وەزارەتی ئەوقاف یاسای ژمارە  

لە   و  ئێزیدییەكان  كەسێتی  باری  بۆ  ئامادەیە  ڕەشنووسێك  ئێستادا  لە  و  دەستوورییە  یاسایی 
 پرۆسەدایە. 

او جێبەجێکر

راو جێبەجێنەک

لە پرۆسەی 
ەجێبەجێکردن دای

باری ئایینی ووەزارەتی ئەوقاف و کار
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زای  سنووری قە   كردنی خانكێ لەناحیە  لەبارەی ئیدارە مەحەلییەكانەوە، بە قەزاكردنی عەنكاوە و بە 

لە و    سمێل  ئەوقاف  بەرێوەبەرایەتی  ئەنجامدراون، هەروەها  لە  پارێزگای دهۆك  ئایینی  كاروباری 
 شاری كەركوك و قەزای مەخمور کرایەوە. 

 
سەرۆكایەتی   رەوانەی  و  ئامادەكردووە  نوێی  یاساییی  ڕەشنووسێكی  وەزارەت  ئێستادا  لە 
ئەم   كوردستان.  پەرلەمانی  سەرۆكایەتیی  بۆ  بەرزبكرێتەوە  تاوەكو  كراوە  وەزیران  ئەنجوومەنی 

ڕەوشی بە  برەودانە  زیاتر  یاسایە  پێكهاتە    ڕەشنووسە  بۆ  زیاتر  مافی  زامنكردنی  و  پێكەوەژیان 
 ئایینیەكان و خزمەتكردنیان لە هەموو كاییەكانی ژیان. 

 
 پرسی ئاینی مندااڵنی داعش

 
سەبارەت بە دۆزینەوەی چارەسەرێكی ڕیشەیی بۆ پرسی ئایینی ئەو مندااڵنەی لە باوكێكی داعشی  

ر بكات و لە الیەن حكومەتی  سە   اتوانی كاری لە تی ئەوقاف نزاره و دایكێكی ئێزیدی لەدایكبوونە، وه 
فیدراڵی عێراق  دەبێت چارەسەر بكرێت و ئاسانكاری بكرێت بۆ تۆماركردنی منداڵەكان لە ژێر ئەو  
ئایینەی كە بەخێوكار خوازیارە كە ئەمەش لە یاسای عێراقی ڕێگەپێدراو نیە و تەنیا بە موسڵمان  

 تۆماردەكرێن. 

 
 جیاكارینەكردن و رێزگرتن و لێبوردەیی  باڵوكردنەوەی كەلتووری

لەوانی   لەسەر باڵوكردنەوەی كەلتووری جیاكارینەكردن و ڕێزگرتن  کار دەکات  وەزارەتی ئەوقاف 
 دیكە و لێبووردەیی لەڕێی پەرەپێدانی پرۆگرامە پەروەردەییەكانەوە،  

وەزارەت بەردەوام گرنگی دەدات بە یەكخستنەوەی گوتاری ئایینی مزگەوتەكانی كوردستان لەالیەن  
اری هەینی لەسەرەتای كابینەی نۆیەم، كە ڕۆڵێكی زۆر كاریگەری هەبووە لە  بۆردی ئامادەكردنی وت 

یەكتر قبوڵكردن و  لێبوردەیی  و قوڵكردنەوەی گیانی  وتاری میانڕەوی  دانانی  و     .پێشكەش كردن 
لە میمبەرەكانیانەوە وتاری میانڕەو و دژ بە جیاكاری   لە ڕێگەی مامۆستایانی ئایینی كە  هەروەها 
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ەژێر چاودێری بۆردی ووتاری هەینی و یەكێكە لە تەوەرەكانی پالنی ستراتیژی  پێشكەش دەكەن ل
 وەزارەت.

بۆ یادكردنەوەی ڕۆژی جیهانی كەلتووری فرەچەشن   ٢٠٢٢\ ٥\ ٢٢بۆنەیەكی تایبەتی ئەنجام دراوە لە 
بۆ گفتوگۆ و گەشەپێدان بە بەشداری گشت پێكهاتە ئایینی و ئیتنیەكەكان لە هەرێمی كوردستان.  

لە  هەڵ و    ٢٧بەتە  نوێنەر  بەشداری  بە  ئایینیە،  ئازادی  جیھانی  ڕۆژی  یادكردنەوەی  ئۆکتۆبەر  ی 
 کەسایەتییە ئایینیەکانی هەرێمی کوردستان. وەزارەتی ئەوقاف ئەم یادە بەرزڕادەگرێت. 

هەرێمی  لە  ئایینی  ژیانی  پێكەوه  لەسەر  فەرهەنگی  پەرتووكێكی  چاپگەیاندنی  بە  هەروەها، 
سێ زمانی كوردی و عەرەبی و ئینگلیزی و خستنەڕووی چەندین بەڵگەی زیندووی  كوردستان بە هەر 

پێكەوه ژیان لە هەرێمی كوردستان لەكاتی گەیشتنی پاپای فاتیكان بەردهست بوو و پێشكەشی پاپا  
 كرا. 

بەدەر لەمانەش، وەزارەت بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتی ناوخۆ بە فەرمی ئاگاداری ئەو كەسانە  
كە هەڵدەستن بە دیاردەی قێزەوەن و ناشەرعییانە لە پەنای ئایین و دەرهەق بە كۆمەڵگا  دەکاتەوە  

 و ئەنجامدانی بەدواداچوونیش بۆ سەرجەم بابەتەكانیش دەکرێت. 

 ئاین و كەلەپوور و ماددی پێكهاتەی ئێزیدی 
 

لەس کردووە  کاری  ئەوقاف  وەزارەتی  ئێزیدی،  كەلتووری  پاراستنی  زامنكردنی  بە  بە  سەبارەت  ەر 
لە سەرتاسەری   ئێزیدییەكان و پشووی جەژنی سەری ساڵ  بۆ  ئێزیدی  فەرمیكردنی چوار جەژنی 
نیشینەكان.   ناوچە  قوتابخانەكانی  لە  ئێزیدی  ئایینی  بابەتی  خوێندنی  فەرمیكردنی  بە  و  هەرێم، 
بەڕێوەبەرایەتی   دوو  فەرمی،  دۆكیومێنتی  دەرهێنانی  كاری  لە  پێویست  ئاسانكاری  بۆ  هەروەها 

وەزارەتی  گ لەگەڵ  دەکات  کار  ئەوقاف  وەزارەتی  لە  ئێزیدییەكان  و  مەسیحیەكان  كاروباری  شتی 
ری بۆ ئەم پرسە. لە ڕێگای نوێنەرایەتی گشت ئایینەكانی تر لە وەزارەتی  نی دادوه نجومەخۆ و ئە ناوه 

 ناوبراو  بە هەماهەنگی كارەكانی ئایینەكانی تر جێبەجێ دەكرێن. 
 

انیكردنی مەعنەوی بنكەی اللشی ڕۆشەنبیری و كۆمەاڵیەتی دەکرێت، و  کار  بە بەردەوامی پشتیو 
لەسەر نۆژەنكردنەوەی مەزارگەی  اللش و قوب لە شێخان و دروستكردنی رێگای جووت ساید بۆ  
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مهێنانی رۆنی زەیتون لەسەر شێوازی  رهە مەزارگەی اللش و دروستكردنی عەمباری ئاو و كارگەی بە 
 ێورەسمی تایبەت بە ئێزیدییەكان.  كۆن بۆ ئەنجامدانی ر

 
كەمینە لە مێنتاڵێتی زۆرینە: ئێزیدیی وەك  ) هەروەها، ئەنجامدانی كۆنفرانسێك لە ژێر ناونیشانی  

لە الیەن بەرێوەبەرایەتی گشتی ئێزیدییەكان لە وەزارەت ئەنجامدرا و تیایدا ئێزیدییەكان بە    ( نمونە
تیشكیان خستە سەر ئەو هەموو الیەن و ئاراستانەی  راشكاوانە باسیان لە ئایینەكەی خۆیان كردو  

كە سەبارەت بە ئایینەكەیان بەدی دەكەن لەنێو زۆرینەدا و گەیشتن بە چەند راسپاردەیێكی گرنگ  
    .لە هەولێر ئەنجامدرا ٢٠٢٢/ ١٢/ ١٢بۆ كاری داهاتوو. كۆنفرانسەكە لە 

 
زیدییەكان لە ناوچەكانی دێرەبون،  پرۆژەی تر بۆ نۆژەنكردنەوەی شوێنی پیرۆزی ئێ   ١٣پالن هەیە بۆ  

پیرۆز   شوێنی  چوار  خێرخواز  كەسانی  هاوكاری  بە  و  خانكین،باعەدرێ.  شێخكا،  شێخان، 
. هەروەها دانانی كەسێك لە ئایینی ئێزیدی وەك بەرێوەبەری ناحیە  نۆژەنكرانەوە لە ناحیەی فایده 

لە هەمان کاتدا، حکومەتی هەرێم هاوكا  پیاوی ئایینی کردووە    ٣٢١ری  لە سنوری پارێزگای دهۆك. 
وەك ووتاربێژ و هەروەها بەرێوەبەری رێورەسمی ئایینی و خزمەتكردن و پاراستنی شوێنە ئایینە  
پیرۆزەكان. هەروەها وەزارەتی ناوبراو دەستیکردووە بە دانانی بەردی بناغەی کەنیسە و بارەگای  

 سەرەکی پاتریارکی ڕۆژھەاڵتی ئاشووری لە جیھان. 
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 : وەزارەتی کارەبا
 

کۆی  ئاڕاستەی  (2)  لە  کە  کارەبا    راسپاردە  و   (١)کراوە،  وەزارەتی   (١)  راسپاردە جێبەجێکراوە 
 .  راسپاردە جێبەجێ نەکراوە

 

 
 

 خزمەت گوزاری الیەنی 
کە   ئەوەی  بنەمای  لەسەر  هەرێم،  حکومەتی  نۆی  کابینەی  لە  دیاریکراوی  بە  کارەبا  وەزارەتی 

کارەبا وەکو پێداویستییەکی گرنگ کە ئەچێتە هەموو کایەکانی کار و ژیانی تاک بە  خزمەتگوزاری  
تاکی کۆمەڵگا کاری کردووە لەسەر زیادکردنی بەرهەم هێنانی وزەی کارەبا لە پێناوی پڕکردنەوەی  
پێداویستییەکانی هاونیشتمانیان بە وزەی کارەبا لە الیەک و کۆنترۆڵ کردنی خواست بە هەردوو  

لە الیەکی ترەوە، کە دەرئانجامی    ( سەرپێجی لە تۆرەکانی کارەبا    ) تەکنیکی و نا تەکنیکی  الیەنی  
بەرهەم زیادی کردووە و کاتەکانی    ٢٠٢١میگاوات تێکڕا لە ساڵی    ٧٠٩بڕی    ٢٠١٨ئەمە بەراورد با ساڵی  

راو جێبەجێنەکاو جێبەجێکر

وەزارەتی کارەبا 
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کارەبا   ئەم خ  ٣:٢٣هەبوونی  بۆ گەیاندنی  بەردەوامە  وەزارەت  و پالنەکانی  کردووە،  زمەت  زیادی 
پڕۆژەی بە گوژمەی    ٤6٩، وەزارەتی کارەبا  ٢٠٢١کاتژمێر. هەروەها، تا ناوەڕاستی ساڵی    ٢٤گوزاریە بە  

پێوەری زیرەکی بەستووە، بە بڕی زیاتر لە ملیارێک    ٥٤٧،٠٠٠ملیار ئەنجامداوە، زیاتر لە    ٥6نزیکەی  
بەرهەمهێنانی کارەبا    دینار سزای سەرپێچیکارانی داوە، و لەڕێی پێداچوونەوە بە گرێبەستەکانی

 ملیۆن دۆالری سااڵنە بۆ حکومەت بگەڕێنێتەوە.  ٣٠٠توانیویەتی نزیکەی 
 

  الیەنی تەکنیکی و ژینگەیی
 

وەزارەتی سامانە سروشتییەکان،   لەگەڵ  و کاری هاوبەشی  لە چوارچێوەی هەماهەنگی  وەزارەت 
هێنا بەرهەم  بڕی  لەوەی  جگە  سروشتی،  غازی  بەرهەمی  زیادکردنی  کارەبای  پڕۆسەی  وزەی  نی 

ی کەم کردۆتەوە بە جۆرێک لە هەرێمی کوردستان تەنها تێکڕای  ( گازوایل) زیادکردووە، بەکارهێنانی  
یەوە لە ڕووی  ( نوعی) بە گازوایل کارەبا بەرهەم دەهنێرێ کە لە ڕووی ژینگەیی گۆڕانکاری    ( 6٠  –  ٥٠) 

 ئابووریشەوە کەم کردنەوەی جەرجیەکانی سەر حکومەتە. 

ڕێگەی دەمەزراندنی وێستگەی بەرهەمهێنان لە ناوچەی گەرمیان سوود وەرگیراوە لەو  هەروەها لە  
 غازەی کە سااڵنکە بە بێ سوود بە فیڕۆ چووە و هاوکات ژینگەی ناوچەکەشی پیس کردووە.   

 الیەنی مرۆیی 

وەزارەتی کارەبا سەرباری دۆخی سەختی دارایی و قەیرانەکان لە کاتی شەری تیرۆرستانی داعش،  
کەمپەکانی  زی لە  زۆریان  بەشێکی  کە  کرد،  کوردستان  هەرێمی  لە  ڕووی  ئاوارە  ملیۆن  یەم  لە  اتر 

 دهۆک، سلێمانی و هەولێر نیشتەجێ بوون، کە بەبەردەوامی کارەبایان بۆ دابین کراوە. 

 ١٤٠پێشکەشکرنی خزمەتگوزاری بە ناوچەکانی ماددەی 

ەرامبەر ناوچە کوردستانیەکانی دەرەوەی  لە سۆنگەی بەرپرسیارەتی حکومەتی هەرێمی کوردستان ب
ئیدارەی هەرێم، وەزارەتی کارەبا بە بەردەوامی خزمەتگوزاری پێشکەش کردووە، دابین کردنی وزەی  

ئەلقۆش، شێخان، تل  ) کارەبا، دانانی وێستگەی مۆبایل، ئیشوکاری چاکسازی، تایبەتی بۆ ناوچەکانی  
 .( عدس، مخمور، قەرەهەنجیر
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 وتەمەنیئاستەنگی کەمی سو 

لە ماوەکانی ڕابردوو بەچەند قۆناغێک بڕی بەرهەمی غازی سروشتی زیادی کردووە، ئەگەرچی تا  
لە   زیاترە  غازی سروشتی  بۆ  کارەبا  وەزارەتی  پێداویستیەکانی  لە    ١٠٠٠ئیستاش  بەاڵم  پێ سێجا. 

گرانە    ( وایلگاز) پێ سێجا بەردەستە. لەبەر ئەوەی سووتەمەنی جێگرەوە    6٠٠ئیستادا تەنها نزیک لە  
وزە   هێنانی  بەرهەم  گرفتی  بەردەوامی  بە  دەکات،  دروست  حکومەت  لەسەر  دارایی  بارگرانی  و 

 هەبووە. 

 مافی کرێکاران 

بە مەبەستی   لە قۆناغی كۆتایی داڕشتنی ڕەشنووس یاسای دەستەبەری كرێکارانە  وەزارەتی کار 
چاالک هێشتنەوەی هێڵى هۆشیاركردنەوەى  ناردنی بۆ ئەنجوومەنی شورا. هەروەها، بەردەوامە لە  

سکااڵ  ( ٥٥٠٠) کرێکاران   یان  مافەکانیان  لەسەر  وەرگرن  زانیاری  لەڕێیەوە  دەتوانن  کرێکاران  کە   ،
کرێکاری بیانی داوە کە بە ڕێگەی    ٣،6٨٨تۆماربکەن. لە هەمان کاتدا، وەزارەتی کار مۆڵەتی كاری بە  

 وەزارەت هاتوون بۆ کوردستان. 
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 : تن و چاککردنی ژینگەدەستەی پاراس 
 

راسپاردە   (١)کراوە،  دەستەی پاراستن و چاککردنی ژینگە راسپاردە کە ئاڕاستەی (2) لە کۆی
 .  راسپاردە جێبەجێ نەکراوە (١) جێبەجێکراوە و

 

 
 

 پاککردنەوەی دارستان و ناوچە شاخاوییەکان لە مین 

ژمارە   یاسای  ساڵی    ١٠ئێستا  پاراستنی    ٢٠١٢ی  لەم  یاسای  هەر  كوردستان.  لەهەرێمی  دارستانە 
لێوە   گوزارشتی  بەمجۆرە  ژینگە  و  دارستان  پاراستنی  و  مین  دەزگای  نێوان  پەیوەندی  یاسایەدا 
مینانە   ئەم  مانەوەی  لەبەرئەوەی  مین،  لە  دارستانییەكان  ناوچە  پاككردنەوەی  بۆ  كراوە: هەوڵدان 

ئاگر  مەترسی  و  تەقینەوەیان  بەهۆی  مەترسین  هاوکات  بەردەوام  دارستانەكان،  لەناو  كەوتنەوە 
دەبێت پڕۆسەی پاککردنەوە بەجۆرێک بێت کە کەمترین زیان بەر دارستانەکان بکەوێت. هەرچۆنێک  

راو جێبەجێنەکاو جێبەجێکر

دەستەی پاراستن و چاککردنی ژینگە 
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بێت، هەماهەنگی پێویست نییە بۆ پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری بە قوربانییەکان، بەاڵم ئەم بابەتە  
 کەمتر پەیوەندیدارە بە دەستەی ژینگەوە. 

 کار بۆ دەرچووانی بەشی ژینگە هەلی 

دەستەی   بەاڵم  نەکراوە،  وەزیران  ئەنجوومەنی  بە  پێشکەش  بارەیەوە  لەم  پالنێک  هیچ  گەرچی 
بۆ تەواوی دەرچوانی بەشی ژینگە   كابینەی نۆیەمدا، هەلی كاری  لە  پاراستن و چاككردنی ژینگە، 
ئێستا   بوون.  بێكار  ژینگە  بواری  پەیمانگاكانی  و  زانكۆ  دەرچوانی  زۆری  كەرتێكی  رەخساندووە. 

لەسەر  بەهۆ چاودێر  وەك  و  كار  خاوەنی  دەبنە  هەموویان  ژینگە  دەستەی  بڕیاری  دەركردنی  ی 
 كۆمپانیا و كارگە و شوێنە پیشەسازییەكان دەبنە چاودێری ژینگەیی.  

 پێدانی مۆڵەت بۆ پڕۆژە و مەرجە ژینگەییەکان 

پڕۆژەشی    ١٩و  پڕۆژە    ٢،٨٧6یش  ٢٠٢١پڕۆژە داوە لە ساڵی    ١،٣٢٩مۆڵەتی بە    ٢٠٢٠دەستەکە لە ساڵی  
پڕۆژە    ٥،٢٤٩ڕەتکردۆتەوە بەهۆی بەرجەستەنەبوونی مەرجە ژینگەییەکان. هەروەها، چاودێری بۆ  

دینار لە خاوەن پڕۆژەکان وەرگیراوە وەک سزایەک بۆ پابەندنەبوونیان بە    ٧6،6٤6،٠٠٠کراوە و بڕی  
 ڕێکارەکانی پاراستنی ژینگە. 

 پالنی ستراتیژی 

 کە تایبەتە بە پاراستنی دارستانەکان.   ٢٠٣٠ەوە بۆ ٢٠٢٢لە پالنێکی ستراتیژی داندراوە 

 ڕێگریکردن لە پیسوونی هەوا 

ساڵی   لە  بەرچاو    ٢٠٢١گەرچی  هەنگاوێکی  هیچ  بەاڵم  هەموارکراوەتەوە،  هەوا  کوالێتی  ڕێنمایی 
 نەندراوە بۆ پاککردنەوەی هەوا. 
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 :دەزگای گشتی کاروباری مین
 

کۆی کە    (4)  لە  گشتی    ئاڕاستەیراسپاردە  کراوەکاروباری  دەزگای  راسپاردە    (3)،  مین 
 .  کردندایە جێبەجێلە پرۆسەی راسپاردە  (١) جێبەجێکراوە و

 

 
 پاککردنەوەی زەویوزارەکان لە مین 

هەنووکە   مین  پاککردنەوەی    ٢٩دەزگای  بۆ  بەگەڕخستووە  هەرێم  جیاجیاکانی  ناوچە  لە  پڕۆژەی 
، تیمەکانى دەزگای ناوبراو بە  ٢٠٢٢گەڕاندنەوەی ئاوەدانی بۆیان. تا ساڵی  زەویوزارەکان لە مین و  

مەتر دووجا ڕووبەری پیسبوو بە    ٢،٣١6،٧٥6هاوبەشی لەگەڵ ڕێکخراوە پەیوەندیدارەکان زیاتر لە  
مینى دژە   ٤،٢٣6کێڵگە و شەڕگەی مینیان پاککردۆتەوە و لەناو ئەو ڕووبەرە  ٥٤مین و تەقەمەنی لە 

او جێبەجێکر

لە پرۆسەی 
ەجێبەجێکردن دای

مینکاروباریگشتیدەستەی
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پارچە تەقەمەنى دۆزراونەتەوە و   ٣٤،١٩٠مینی دژە تانک پووچەڵکراونەتەوە . هەروەها،   ١١کەسى و 
 بۆمبی چێندراو پووچەڵکراونەتەوە.  ١١٨لەناوبردراون. لە هەمانکاتدا، 

 هەماهەنگیکردن لەگەڵ دەسەاڵتە نیشتیمانییە پەیوەندیدارەکان 

بەڕێوبەرایەتی لەگەڵ  هاوبەشی  بە  مین  کاروباری  گشتی  وەزارەتی    دەزگای  لە  مین  کاروباری 
یازدە کۆبوونەوە و خول و ۆورکشۆپی    ٢٠٢٢تەندروستی و ژینگە، لە شەش مانگی سەرەتای ساڵی  

بۆ   عێراق  دەرەوەی  و  ناوەخۆ  دانانی    ١٤٢لە  ڕووپێوی،  بە  سەبارەت  ئەنجامداوە  بەشداربوو 
 میکانیزمی پالنی ستراتیژی، یارمەتیدانی قوربانییان، و هتد. 

 انی هۆشیارکردنەوە هەڵمەتەک

کەس لە شار    ٨٨،6٨6دا  ٢٠٢٢تیمەکانى هۆشیارکردنەوە لە مەترسیەکانى مین و تەقەمەنى لە ساڵی  
و شارۆچکە و گوند و کەمپى ئاوارەکان لە مەترسییەکانی مین ئاگاداربکەنەوە. هەروەها تیمەکان  

دابەشکردنى   بە  نامیاکەى رێبەرى  لە هۆیەکانى هوشیارکردنەوە وەک پۆستە  ١٩٥،٨6٩هەڵساون  ر، 
لە   تایبەتی بەسەر خەڵکى گوندەکان  بە  زانیارى پەیوەندیکردن،  کارتى  لیفایت و  هۆشیارکردنەوە، 

 ناوچە مەترسیدارەکان. 

 قەرەبووکردنەوە و خزمەتگوزاری 

سەبارەت بە پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری و قەرەبووکردنەوە، دەزگای مین پەیوەندیدار نییە لەم  
کەس    ٣6پرسە تایبەتە بە وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەاڵیەتی. هەرچۆنێک بێت،  بارەیەوە و ئەم  

پیشەگەری    ٧٨بەهۆی هەڵگرتنەوەی مینەوە گیانیان لەدەستاوە کە شەهیدی سەنگەر هەژمارکراون و  
 پەککەوتە هەیە کە مووچەیان بۆ بڕاوەتەوە. 
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 : ئەنجوومەنی بااڵی خانمان و گەشەپێدان

راسپاردە    (30)،  ئەنجوومەنی بااڵی خانمان و گەشەپێدانە کە ئاراستەی  راسپارد   (٤2)  لە کۆی 
 راسپاردە جێبەجێ نەکراوە.  (١2)جێبەجێکراوە و 

 

 
 

 چوونە نێو ڕێککەوتننامە نێودەوڵەتییەکان 

لە ساڵی   ئافرەتان  ١٩٨6عێراق  بە  دژ  نەهێشتنی هەموو جۆرە جیاكارییەك  ڕێككەوتننامەی  لە  ەوە 
هەموو  ئەندامە،   نەهێشتنی  نێودەوڵەتی  رێككەوتننامەی  ئارەزوومەندانەی  پرۆتۆكۆڵی  هاوکات 

لەسەر   پارێزبەندی  پێویستە  بێت،  هەرچۆنێک  پەسەندکردووە.  ئافرەتانی  دژی  جیاكارییەك  جۆرە 
گوێرەی شەریعەی   بە  یاساکان  داڕشتنی  بە  پەیوەستە  بڕگەیەکی ڕێککەوتننامەکە هەڵبگیرێت کە 

زبەندییەی عێراق تا ئێستا النەبراوە. ئەم بابەتە پەیوەستە بە حکومەتی فیدڕاڵی  ئیسالمی. ئەم پارێ 
 بۆیە لەسەر شانی ئەنجوومەنی بااڵی خانمان نییە. 

او جێبەجێکر

راو جێبەجێنەک

خانمانگەشەپێدانیبااڵیئەنجومەنی
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 گونجاندنی یاسا ناوەخۆییەکان لەگەڵ پێوەرە نێودەوڵەتییەکان 

،  ١٥6نێودەوڵەتییەکان، ماددەکانی  سەبارەت بە گونجاندنی یاسای سزادانی عێراقی لەگەڵ پێوەرە  
، لە یاسایەکە  ٣٧٧،  ١٣١،  ١٣٠،  ١٢٨،  ٤٠٩،  ٤١،  ٢٠٤،  ٢٢٨،  ٢٢٧،  ٢٢٥،  ٢٢٤،  ٢٢٣،  ٢١٩،  ١٩٨،  ١٩٥،  ١٩٠،  ١٨٩،  ١٥٧

لە یاسایەکە کە پەیوەندیدارن    ١٣١، و  ١٣٠،  ١٢٨هەڵپەسێردراون یان هەموارکراونەتەوە. ماددەکانی  
پەسێردراون و کاریان پێناکرێت. سەبارەت بە هەمواکردنەوەی  بە کوشتن بە بیانووی شەڕەفەوە، هەڵ

یاسای سزادانی عێراقی بە جۆرێک کە سزای دەستدرێژیكردن و پەالماردانی جنسی و لێپرسینەوە  
بابەتە   ئەم  و  بەرکارە  خێزانی  توندوتیژی  یاسای  هەرێم  لە  لەمبارەیەوە،  لەخۆبگرێت،  تاوانكار  لە 

 م بڕگانە لە یاسای سزادانی عێراقی هەموارنەکراونەتەوە.  دەگرێتەوە، بەاڵم تا ئێستا ئە

ماددەی   هەڵوەشاندنەوەی  بە  سەبارەت  بێت،  بە  ٣٩٨هەرچۆنێک  پەیوەستە  کە  یاسایەکە  ی 
هاوسەرگیری القەکار لەگەڵ قوربانییەکەیدا، هێشتا جێبەجێنەکراوە. لەگەڵ ئەمەشدا، ماددەکانی  

، لێدانی ڕێگەپێدراوی ژن و منداڵ، و نەهێشتنی  پەیوەست بە ڕێپێدان بە هاوسەرگیری زۆرەملێ
 جیاکاری دژی ژنان لەسەر بنەمای دینی و ئیتنیکی، هەموارکراونەتەوە یان هەڵوەشێندراونەتەوە. 

تایبەتی    بە  دەکەنەوە،  دادگەریش  بنەماکانی  یاسای  هەموارکردنەوەی  لە  جەخت  ڕاسپاردەکان 
بڕگە   ژنان.  بە جیاکاری دژی  پەیوەستن  تا  ئەوانەی  دادگەری  بنەماکانی  یاسای  پەیوەندیدارەکانی 

ئێستا هەموارنەکراونەتەوە. هەروەها، ڕاسپاردەکان جەخت لە هەموارکردنەوەی یاسای باری کەسی  
نێودەوڵەتییەکانی    ( ١٩٥٩)   ١٨٨ژمارە   ڕێککەوتننامە  لەگەڵ  بگونجێت  کە  جۆرێک  بە  دەکەنەوە، 

بڕگە لە یاسایەکە هەموارکرانەوە، بەاڵم لەوکاتەوە    ٢٥،  ٢٠٠٨پەیوەندیدار بە ژنان و مندااڵن. لە ساڵی  
ڕاسپاردەکان   زیاتر،  لەمەش  تر.  بڕگەی  بۆ هەموارکردنەوەی  پەرلەمان  بە  نەدراوە  پڕۆژەیەک  هیچ 
بە الیەنی كەمی   دەڵێن پێویستە هەڵوەشاندنەوەی هەاڵوێردە یاساییە جیاكارییەكانی پەیوەست 

 ، كە لە یاسای باری كەسیدا هاتوون.  تەمەنی هاوسەرگیریكردنی كچان بکرێت

ساڵی دەدات؛    ١6بەگوێرەی یاسای ناوبراو، دادوەر لە هەندێک حاڵەتدا ڕێ بە هاوسەرگیری بۆ تەمەنی  
ی  ٧بەاڵم تا ئێستا جێبەجێنەکراوە. هاوکات، ڕاسپاردەیەکی تر جەخت لە هەموارکردنەوەی ماددەی  

کا بە  پەیوەندیدارە  کە  دەکات،  کەسی  باری  بۆ  یاسای  پێشمەرجێک  وەک  عەقڵ  مڵبوونی 
لەم   دەکەن  کەمئەندامان  دژی  جیاکاری  بوونی  بە  ئاماژە  نێودەوڵەتییەکان  پێوەرە  هاوسەرگیری. 

 ماددەیەدا. تا ئێستا ئەم ماددەیە هەموارنەکراوەتەوە. 
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 هاوسەرگیری پێشوەختە و خەتەنەکردنی مێینە 

ندنی بەرفراوان و دیالۆگ لەسەر رێگرتن،  ئەنجوومەنی بااڵی خانمان و گەشەپێدان هەڵمەتی ڕاگەیا
ڕاگەیاند کە    ٢٠٢١ی ساڵی  ٣خزمەتگوزارییەکان و کۆتاییهێنان بە نەریتە زیانبەخشەکانی لە مانگی  

هەر یەکە لە کوشتن بە پاساوی شەرەف، هاوسەرگیری منداڵ، و خەتەنە دەگرێتەوە. هەنووکە کار  
وەک تاوان ناسێندراوە،    ( ٢٠١١)   ٨یاسای ژمارە    لەسەر هەڵمەتەکە دەکرێت. خەتەنەکردنی مێینە لە

نهێنی ئەنجام دەدرێت، بۆیە دەبێت مەترسییەکانی بۆ هەموو چینەکانی   بە  بە بەرفراوانی  بەاڵم 
نە  سزابدرێن.  کردەیی  بە  پرسە  ئەم  لەسەر  بکەرێک  چەند  و  ڕوونبکرێتەوە  هێشتنی کۆمەڵگە 

بەرەنگاربوونەوەی دەستدرێژی سێکسی، و    هاوسەرگیری پێشوەختە، دانانی یاسایەکی تایبەت بۆ 
لەگەڵ یاسای ژمارە   ئێزیدی، تەریب  ڕزگاربووی  بۆ ژنانی  ی پەرلەمانی ( ٢٠٢١) ی  ٨دانانی یاسایەک 

عێراق، چەند ڕێگەچارەیەکن بۆ نەهێشتنی هەردوو دیاردەکە. هەروەها، جگە لە یاسای توندوتیژی  
 ی توندوتیژی دابمەزرێنێت. خێزانی، هەوڵدراوە دادگایەکی تایبەت بە کەیسەکان

 كۆکردنەوەی داتا 

كۆكردنەوەی داتاكان لەبارەی سەرجەم شێوەكانی توندوتیژی جنسی دژی ئافرەتان، كە پۆلێنكرابێت  
بە گوێرەی تەمەنی و ناوچە و كەمئەندامێتی و پەیوەندی نێوان قوربانی و تاوانكار، ئەنجوومەنی  

 کردووە و ڕۆژانە نوێیان دەکاتەوە. بااڵی گەشەپێدانی خانمان داتاکانی بەردەست 

ڕێگەدان بە لەباربردنی منداڵ لە کاتی هەبوونی مەترسی لەسەر دایکەکە یان دووگیانبوون بەهۆی  
 القەکردنەوە 

 ئەم بابەتە لە یاسا بەرکارەکان باسنەکراوە.  

 دواخستنی سزای لەسێدارەدان بۆ ئافرەتی دووگیان 

 دادگەری هەمواربکرێتەوە، بەاڵم تا ئێستا نەکراوە. لە یاسای بنەماکانی  ٢٨٧دەبێت ماددەی 
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 ژنانی ئێزیدی قوربانی دەستی داعش 

ژمارە   یاسای  هاوشێوەی  ئێزیدی،  ڕزگاربووی  ژنانی  بۆ  دابندرێت  یاسایەک  ی  ( ٢٠٢١)   ٨پێویستە 
پڕۆگرامێک   دانانی  لە  جەخت  ڕاسپاردەکان  بەرکاربکرێت.  ناوبراو  یاسای  یان  عێراق،  پەرلەمانی 

بۆ ئافرەت و منداڵە ڕزگاربووەکانی دەستی داعش، ئەنجوومەنی خانمان لە هەوڵدایە و    دەکەنەوە
 بەشێوەی ماددی و مەعنەوی قەرەبووی ئەم قوربانیانە دەکاتەوە.  

توندوتیژی   لە  ڕزگاربوو  ئافرەتانی  پاڵپشتیکردنی  لە  دەکەنەوە  جەخت  ڕاسپاردەکان  هەروەها، 
ل تاوانکاران،  لە  لێپرسینەوە  و  بازرگانی  سێکسی    و  بەکۆیلەکردن  نایاساییکردنی  بە  نێویاندا  ە 

توندوتیژی   یاسای  لە ڕەشنووسی هەموارکردنەوەی  بابەتانەی  ئەم  ئەنجوومەنی خانمان  سێکسی. 
خزمەتگوزاری   هەروەها،  پەرلەماندایە.  لەبەردەم  ڕەشنووسەکە  ئێستا  و  جێکردۆتەوە  خێزانی 

فرەتانە دەستەبەرکراوە و بەردەوام کار لەسەر ئەم  دەروونی و تەندروستی و کۆمەاڵیەتی بۆ ئەو ئا
 ئامانجە دەکرێت. 

 ی ئەنجوومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی  ١٣٢٥جێبەجێکردنی بڕیاری ژمارە 

ساڵەی   دە  پالنی  گەشەپێدان  و  خانمان  بااڵی  لەئێستادا  ( ٢٠٢٧-٢٠١٧) ئەنجوومەنی  و  داڕشتووە  ی 
ەی یاسا بەرکارەکان. حکومەتی هەرێم پالنی لەگەڵ پەرلەمان هەماهەنگی دەکەن بۆ هەموارکردنەو

بڕیارنامەی   جێبەجێکردنی  بۆ  بە  ١٣٢٥کارکردنی  سەبارەت  نێودەوڵەتی  ئاسایشی  ئەنجوومەنی  ی 
ژنان و ئاشتی و ئاسایش ئامادەکردووە، کە لەسەر سێ کۆڵەگە ڕاوەستاوە: پاراستن، بەشداریکردن  

 و پێشگرتن.  

ی پێشخستووە وەک کۆمەکییەک بۆ جێبەجێکردنی  استنپارحکومەتی هەرێمی کوردستان کۆڵەگەی  
جێبەجێکردنی   بۆ  پێکهاتووە  بۆردێک  مەبەستە،  ئەم  بۆ  ڕزگاربووان.  بە  پەیوەندیدارەکان  پڕۆژە 

کۆمەڵگەی    ١٣٢٥بڕیارنامەی   هەرێم،  حکومەتی  نوێنەرایەتیی  و  ناوخۆ  وەزیری  سەرۆکایەتیی  بە 
نەتە ئاژانسی  و  نێودەوڵەتی  کۆمەڵگەی  لیژنەیەکی  مەدەنی،  ژنان. هەروەها،  بۆ  یەکگرتووەکان  وە 

هەماهەنگیکار لە نێوان ئەنجوومەنی بااڵی خانمان و گەشەپێدان لە حکوومەتی هەرێم و فەرمانگەی  
و   فیدڕاڵی  حکوومەتی  وەزیرانی  ئەنجوومەنی  گشتیی  ئەمینداریەتیی  لە  ئافرەتان  تواناسازیی 

 لە عێراق و یەمەن.  سەرۆکی ئاژانسی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ ژنان 
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 باڵوکردنەوەی کەلتووری جیاکارینەکردن بە ژنان و ژنانی کەمئەندام 

ئەنجوومەنی خانمان لەگەڵ وەزارەتی پەروەردە لە هەماهەنگیدایە لەمبارەیەوە. ئەنجوومەنی بااڵی  
  ی مارس ئەنجامدەدات، هەروەها توێژینەوە و کۆڕی ڕێکخستووە ٨ڕۆژە و    ١6خانمان سااڵنە چاالکی  

بااڵی   ئەنجوومەنی  دەگەیەنێت.  ژنان  مافەکانی  بە  زیان  نەریتانەی  ئەو  نەهێشتنی  بە  سەبارەت 
لە   کەمئەندامان  و  مندااڵن  و  ئافرەتان  بەشداریپێکردنی  لەسەر  کاری  گەشەپێدان  و  خانمان 
پڕۆگرامەکانی پەیوەست بە ژینگە کردووە، هاوکات هەوڵیداوە ژنە ڕزگاربووەکانی داعش پەراوێز  

و  نەخر بەشداری سیاسی  پێکهاتەکان  ئافرەتانی  وەرگرن،  بااڵ  ئاستی  لە  پۆستی سیاسی  ژنان  ێن، 
ئابووری کارایان هەبێت، هاوسەرگیری مندااڵن و هاوسەرگیری کاتی یاساغ بکرێن، و بە بەرنامە کار  

 بۆ یەکسانی نێوان ژن و پیاو بکرێت.  

تان لە بوارە جیاجیاکانەوە گرنگە، ئەم پرسە  فەراهەمکردنی ژینگەیەکی لەبار بۆ توانادارکردنی ئافرە
ئەنجوومەنی خانمان   نەڕەخساوە.  ژینگەیە  تا هەنووکە ئەم  بەاڵم  لەسەر دەکرێت  بەردەوام کاری 

 پەیوەندی بەردەوامی لەگەڵ ئاژانسەکانی یو ئێن هەیە لەمبارەیەوە.  

 برەودان بە تواناکانی ژنان لە گوندەکان 

ه لە  خانمان  ئەنجوومەنی  دەستکەوتێک  گەرچی  هیچ  بەاڵم  کشتوکاڵ،  وەزارەتی  لەگەڵ  ەوڵدایە 
 لەمبارەیەوە لەبەردەست نییە. 
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 : دەستەی دەستپاکی
 

  راسپاردە جێبەجێکراوە و (2) کراوە،دەستەی دەستپاکی  راسپاردە کە ئاڕاستەی  (٤) لە کۆی
 .  جێبەجێکردندایەراسپاردەش لە پرۆسەی   (١)و  راسپاردە جێبەجێ نەکراوە (١)

 

 
 هەوڵەکانی نەهێشتنی گەندەڵی دارایی و کارگێڕی

بڕیاری    ٤٩٣،  ٢٠٢١دەستەی دەستپاکی بەردەوامبووە لە لێکۆڵینەوە لە کەیسەکانی گەندەڵی. لە ساڵی  
دەستگیرکردن) دادوەری   و  کە    ( ئامادەبوون  هاوکات  ٣٣٧دەرچووە  جێبەجێکراوە،  بە    ٤٠٤یان 

او جێبەجێکر

راو جێبەجێنەک

لە پرۆسەی 
ەجێبەجێکردن دای

دەستەی دەستپاکی
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تۆمەتبارکراون کە بەڕێوبەری گشتی و خاوەن کۆمپانیا و بازرگان لەخۆدەگرن. هەروەها،  گەندەڵی  
ساڵی   بڕی  ٢٠٢١لە  کە    ٢6،٤٠٠،٨٧٤،٨٧٢دا  گەندەڵی  بەهای  وەک  خەمڵێندراوە    ٢٥،٩٠٩،6٢٩،٤٠٠دینار 

لەمانەش،   بەدەر  گەڕێندراوەتەوە.  و    ١٠٢دیناری  یەکالیکراونەتەوە  دادگا  کەس    ٤6کەیسی 
 .حوکمکراون

 پۆلێنكردنی ئاستەكانی گەندەڵی

 تا ئێستا کەیسەکان بە گوێرەی جۆر و ئاستی گەندەڵی پۆڵێننەکراون. 

 ستراتیژیەتی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی 

گەندەڵی   بەرەنگاربوونەوەی  و    ( ٢٠٢٥- ٢٠٢١) ستراتیژیەتی  شەفافیەت  ڕەهەندەکانی  و  داندراوە 
رێت. یەک لە ئامانجەکانی ئەم ستراتیژیە بریتییە  لێپرسینەوە و چاکسازی و سەروەری یاسا لەخۆدەگ 

 لە هاوتاکردنی هەوڵەکانی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی بە پێوەرە نێودەوڵەتییەکان. 
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 : ئاسایشی هەرێمی کوردستان  دەزگای
 

راسپاردە   (7) کراوە،    ئاسایشی هەرێمی کوردستاندەزگای  راسپاردە کە ئاڕاستەی  (١٥) لە کۆی
راسپاردەش لە پرۆسەی   (2)و   راسپاردە جێبەجێ نەکراوە (6) جێبەجێکراوە و

 .  جێبەجێکردندایە
 

 
 

 دەزگای ئاسایشی هەولێر 

بنکەى تەندروستى هەیە بۆ چارەسەرکردنى هەر   ئاسایش  ێکى نەخۆشى  حاڵەتلە بەندیخانەکانى 
بەن  ،بەندکراوان  بکات  پێویست  ئەگەر  ئامادەیە  فریاکەوتن  ببردرێتە  دئوتومبێلى  نەخۆش  کراوى 

او جێبەجێکر

راو جێبەجێنەک

لە پرۆسەی 
ە جێبەجێکردن دای

کوردستانهەرێمیئاسایشیدەزگای
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ن بە نەشتەرگەرى کەس و کارى بەندکراو ئاگادار  و ویست بو ێەتى پڵلە حا ، نەخۆشخانەکانى دەرەوە
 دەکرێنەوە تاکو بێنە الى. 

 
ۆ بەندیەکان تەنها  شە بێ م گەورەترین کاڵبە ،  دابینکراوەیەکان  یستیداوێە گرتوخانەکانى ئاسایش پل •

 ویستى بە چارەسەر هەیە لەالیەن حکومەتى هەرێم. ێناو بەندیخانەیە ئەویش پ ڵەباڵغیقە
لەسەر   • ئاسایش  بەندیخانەکانى  لە  کەسى  تاکە  بەندکردنى  قەدەغەکردنى  شیوەیەک  هەموو  بە 

 . ئاسایشێوەبەرى گشتى ڕبە بەڕێز فرمانى 
و   قەدەغەکردنى هەموو جۆرە  • لەسەر  ڵ ەگ لە  ەدانئەشکەنج  مامەڵەی خراپ  یارى  ڕب  بەندکراوان 

شى  وبەندکراو ئەشکەنجە بدات تو  کارمەندێکی ئاسایش هەر  ئاسایش  ێوەبەرى گشتى  ڕبە بەڕێز  
 . ەوەێتى دەب یچینەوەى یاساێپێل
کوردستان    ژمارەیەکئازادکردنى   • لەالیەن سەرۆکى حکومەتى  کە  لێژنەیەک  رێگاى  لە  بەندکراو 

لە هەمان  لە بەندیخانەکان کەم بێتەوە    قەڵەباڵغیتا رادەیەک    یهۆى ئەوە  ، ئەمەش بووەووپێکهاتب 
 مایەى دڵ خۆشى بۆ کەس و کارى بەندکراوان.  کاتدا

لە  و  هەماهەنگى بەردەوامى دەزگاى ئاسایش لەگەڵ گشت رێکخراو   • دەستەکان و مافى مرۆڤ 
وکارن بۆ چاوپێکەوتن و لێپرسینەوە  وەیەک ها ێو بە هەموو ش  یان ناوخۆییکوردستان چ بیانى  

 لە کەیسى بەندکراوان و چارەسەرکردنى گیروگرفتەکان. 
  بەردەوامە   بە بەردەوامى حەفتانە سەردانى کردنى کەس و کارى بەندکراوان بۆ الى بەندکراوان  •

 . دەکەن ەوە پەیوەندى بە کەس و کاریان یش یەکانیلە رێگاى تۆرە کۆمەاڵیەتبە هەمان شێوە 
کە پێویستە لێکۆلینەوەکان پەلەى    لەوەی  ەوەتبەردەوام لەالیەن بەرێوەبەرى گشتى جەخت دەکرێ  •

 ینەوە بۆ بریاردان لە سەرى . ڵوترین کات بخرێتە بەردەست دادوەرى لێکۆ و لێ بکریت بە ز
  (  ٤٩٩٢)  کەس گیراون وپێنج  و  هەشتا و حەوت هەزارو نۆسەد ( ٧٩٨٥)  لە  زیاتر دا ( ٢٠٢٢) ساڵی لە  •

ى  یلە رێگاى دادگاوە یەکال، کەیسەکانی تریش  کەس ئازادکراونو دوو    و نەوەد  رهەزارو نۆسەدچوا
            نەوە.ێدەکر

دەکەن    دەوامىەرى دادى هەیە بەردەوام  ڵکۆێەکانى ئاسایش چەندین لیوەبەرایەتی ێلە هەموو بەر •
 .ى دەکەن  ییان هەیە کارەکانى دادگا رایژورى تایبەت
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دراو کە لە الیەن حکومەتى عیراق داواکرا    سەد و شەست سزا  ( ١6٠) نزیکەى    دا  ( ٢٠٢٢) ساڵی    لە •
بۆ  گرتنیان  بریارى  ئاسایش  بون  کرڕ   دەزگای  لەگەڵ بە    اون ەوانە  مو   هەماهەنگی    سڵ پۆلیسى 

 .  وانمانداێلەم بوارەدا هاوکارى باش هەیە لە ن  ،وەە ناتەسلیمى کر
هەموو   • لە  تایبەت  بەندیخانەکامیراى  کردن  کانمەمەرەکانى  چاودێرى  بۆ  لەکاتی  هەیە  و  یان 

 .                                                                  دەکرێت  ینەوەڵبە لێکۆ  دەستویست ێپ لە کاتی هەر شتیکى نەخوازراو یان روودانی
ت یان بە زۆر  ێەنجەدان بکرێتەوە کە باس لە ئەشکڕگە دە کەیس لە دادگا    بە دەگمەن تاکو ئیستا   •

 گوفتار وەرگیرا بیت .    
ون لەسەر کەیسى  ورۆژانە پارێزەرەکان سەردانیان دەکەن بۆ وەرگرتنى بریکارنامە بۆ بەدواداچ •

ینەوە خوێندنەوە بۆ کەیسەکان دەکەن  ڵیارى بەرێز دادوەرى لێکۆڕبەردەوام لەسەر ب   ،بەندکراوان 
زۆر جار وا پێویست دەکات نەتوانرێت هەموو کەیسەکە    ە،بە سەرپەرشتى ئەفسەرێکى لێکۆلینەو

 . بدرێتە دەست پارێزەر لەبەر پاراستنى هەندێک نهێنى لە ناو کەیسەکان

 كان ێزیدیە ئ ڵە رزگاركردنى ئافره ت و كچان و مندا
 
لە هەوڵدایە بۆ کۆکردنەوەی زانیاری لەسەر ئەو کەسانەی تاکو ئێستا لە دەست   زگاى ئاسايش ەد

تیرۆریستانی داعش رزگار نەکراون، لەم رووەوە زانیاری پێویست بە لیژنەی رزگارکردنی  
  . راوان دەدرێت بۆ ئەنجامدانی کاری پێویسترفێند

  ە هەرێمی کوردستان   سەرۆکی  کە سەر بە نووسینگەینووسینگەی ڕزگارکردنی ڕفێندراوانی ئێزیدی  
تا ئیستا   بە بەردەوامی کار دەکات  لەسەر ڕزگارکردنی ڕفێندراوانی ئێزیدی لەالیەن داعشەوە کە 

ملیار دینار خەرج کراوە، زۆرینەیان لە کەمپی ئەلهۆڵن لە سوریا و لەو ناوچانەی عێراقن    ٧زیاتر لە  
ەوە، هەرەها  داوایان لە هێزە عێراقییەکان    ٢٠١٤کە لەژێر کۆنترۆڵی ئەو تیرۆریستەدا بوون لە ساڵی  

 .کردووە هاوکاری و پاڵپشتی پێشکەش بکەن بۆ ڕزگارکردنی ڕفێنراوانی ئەو ناوچانە

کج و ژن و منداڵ و پیاوی ئێزیدی کە لەدەست    ٤١٧هەزار و    6لە کۆی    ٢٠٢٢تا مانگی تشرینی دووەم  
ڕفێنراو نادیارە    ٢6٠٠ڕفێندراو ئازاد بکرێت، بەاڵم تاکو ئیستا    ٥6٢هەزار و    ٣دران توانراوە تا ئیستا  

منداڵ بێ دایک و    ٢٧٤٥هەزار ئێزیدی گیانیان لەدەست داوە،   ٥لە هەردوو ڕەگەز. هەروەها زیاتر لە  
      .هەزار کۆچیانکرد بۆ دەرەوەی واڵت ١٢٠باوکن، 



125 

 

 ان کەپێشنیار
 
قە • گرتو ڵەبا ڵچارەسەرکردنى  لەناو  چاکسازیوغى  ئە  ن،ەکا یخانەو  لە  ێ جۆر  ەشمچونکە  کە 

   .  ت لەالیەن حکومەتەوە ێ چارەسەر بکرپێویستە ئەشکەنجەدان و 
پک • تەندروستیەکان ێەمى  بنکە  بۆ  دەرمان  داو  وەزارەتى    بە  داویستى  رێگاى  لە  دابینکردنى 

چونکە تاکو   ،رێوەبەرایەتى ئاسایشى هەولێڕلى فریاکەوتن بۆ بەێدابینکردنى ئوتومب، تەندروستى
یە بۆ گواستنەوەى بەندکراوى نەخۆش بۆ نەخۆشخانەکانى دەرەوە و دانانى  ینئەمبۆاڵنس  ئیستا  

 ەکان. ی چاکسازی انە وخوشکگر لە گرتو ێکارمەندى تەندروستى ئ
ت  ێپشکنینى مادە هۆشبەرەکان بۆ ئەوەى کەیسى ئەو بەندکراوانە دوا نەکەو  ئامێری دابینکردنى   •

لە کوالیتى کۆنترول هەیە ماوەى    ( ماس-سى-بى)   ئامێری  ئێستا  ،ێش دادوەرواتە پڕ لە کاتى خۆى ب
 . یەک سالە ئیشى پێ ناکەن ئەمە پیویستى بە چارەسەریکى جدى هەیە بۆ پەلە کردن لە کەیسەکان

تر بە هەر ریگایەک بێت  ڵ نەرانى مادەى هۆشبەرەکان لە خەێجیاکردنەوەى بەکاره • پێویستە  کى 
هەر کوردستان ێحکومەتى  بکات ێ بتوان  مى  چارەسەرى  خە  ،ت  بتوانریت  ماڵتاکو  لەم  دەیە  دک 

م وەکو  اڵبە  ،کردنى  ڕهەیە بۆ بنب   ( شتنى مادەهۆشبەرەکانێب.نەه) ستا  ێ دورکەنەوە هەرچەندە ئ
 .ندایەودەبینین رۆژانە لە زیادبو 

  چونکە هەر،  ەکانیە لە چاکسازیو یارى سزاییان بۆ دەرچوڕوەرگرتنى هەموو ئەو سزادراوانە کە ب •
بێ کەس دەرچوو  ڕک  بۆ  سزاى  کاروکاروبارىدەکەوێتە  یارى  وەزارەتى  و    یەتىاڵکۆمە   ئەستۆى 

وخانەکانى  وسزادراو لە گرتژمارەیەکی زۆر  م لە ئیستادا  اڵبە   ، رەوانەى چاکسازى بکریتپێویستە  
هەرچەند بە پیى ئەو زانیاریەى هەمانە بەهۆى دابین    ،ن ێەکان وەرناگیریچاکسازی   لە  ماوە  ئاسایش  

  ، ئەمەش نەکردۆتەوە  ( (Cر تاکو ئیستا بەشى  ێویستە لە چاکسازى هەول ێ نەکردنى کەل و پەلى پ
 ت.ێدەکریت چارەسەر بکر

چاکسازییەکان • بۆ  زیاتر  دەرمانی  و  داو  ودابین    پێویستە   لە    پزیشکش  بکرێت  گشت  پسپۆر 
 سەردانیان بکات . نە ابوارەکان رۆژ 

پیویست نەبونى   • بە   ئامێری  لە  پەنجەمۆر  هاتنى  درەنگ  تاوانڵو  و  دواکەوتنی   گە  هۆی   دەبێتە 
لە دادگاش زۆر دوادەکەویت بەهۆى ئەوەى    زۆرجار ماڵبە   لە رووی یاساییەوە،  کەیسى راگیراوان

کەیسەکان   زۆرى  لەبەر  تاوان  دادگاى  هەیە    نۆرەی لە  وا  جارى  دادەنریت  مانگ    ( ٣-٢) بۆ 
  و ت  ێمانگ دوادەکەو  ( ٣-٢) ش  ێ لەو  ، تێ نەوە دەکروداچو ێەوانەى دادگاى پڕ ت  پاشان  ێدوادەکەو
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ینەوە  ڵکۆ ێت بە زیادکردنى دادوەرى لێگاى ئەنجومەنى دادوەرى چارەسەر بکرێ پیویستە ئەوە لە ر
 .ت لە کەیسەکان ێو دادگاى تاوان بۆ ئەوەى پەلە بکر

   :دەزگای ئاسایشی سلێمانی
 

 :هەنگاوى کردارى
 

کە    یەکەم: ڕاگیراو  زیندانیانى  بە  تایبەت  سلێمانى  پارێزگاى  لە  گەورە  زیندانیەکى  کردنەوەى 
یەکانى تایبەت بە پاراستنى  یدەوڵەتێوبەگوێرەى ستانداردى جیهانى دروستکراوەو هەموو پێوەرە ن

 :الى خوارەوەمافى مرۆڤى تیدا ڕەچاوکراوە کە بەم شێوەى  
 
 .ت لە خۆ بگرێتێکەس دەتوان  ٣٠ هۆڵێکپێکدێت هەر  هۆڵ  ١٥لە  –ا 

  لە   ، ( بە هەموو پێداویستییەکانییەوە)   دروستکردنى بینایەکى تایبەت بۆ زیندانى تاکە کەسى  –ب  
 .( ژورى تاکە کەسى تیدایە ( ١٣٠) کەواتە ) کدێت ێژوور پ( ٦٥) 

 .امێراى چاودێرى تێدایەدروستکردنى بینایەک بۆ لێکۆڵینەوە کە ک –ج 
ستانداردى    یشوێنى تایبەت بۆ سەردانیکەران و چاوپێکەوتنى بەندکراوان دروستکراوە بەپێ  –د  

 .جیهانى
سەرجەم    دووەم: سەردانى  کە  پێدراوە  تەواوى  دەسەاڵتى  ئاسایش  دەزگاى  مرۆڤى  مافى 

سەرۆکى دەزگاى ئاسایشى  ز  ێ زیندانیەکانى ئاسایش بکات و لە کاتى بونى هەر کەموکوڕییەک بەڕ
 .لێ ئاگادار بکات بە مەبەستى چارەسەرکردنى و لێپیچینەوە لەوانەى کە کەمتەرخەم بون

کارمەند  سێیەم:  چەند  و  یاساێئەفسەرێک  پێشێلکردنى  لەبەر  ڕو  ، ک  ئیستادا  دادگا    ویبەڕو ولە 
 .)یارى دادگا ڕچارەنوسیان پابەندە بە ب و  کراونەتەوە

فرما  رێوشوێنانەئەم   یاسایبە  ڕەچاوکردنى  و  ئاسایش  دەزگاى  سەرۆکى  بەڕێز  سزادانى    نى 
ژمارە ناوخۆ  ئاسایشى  ساڵى  ( ١٤) هێزەکانى  ه  ٢٠٠٨ى  سزاکانى  دادگاییە  بنەما  یاساى  زەکانى  ێو 

 .  ( ئەنجام دراون ٢٠٠٨ى سالى ( ١٧) ئاسایشى ناوخۆ ژمارە 
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  پالنى کارکردن
 
رایەتى ئاسایشى سلێمانى لە دروستکردندایە بە مەبەستى  ڕێوەبە لە ئێستادا دوو بیناى نۆى لە بە  -١

 .گاى لێکۆڵینەوە و زیندانیان ێگاو ڕێباشترکردنى ج
وانەى مافى    ،لە ئێستادا بۆ ئەفسەرانى ئاسایش کراوەتەوە  ،دوو خۆل لە ئەکادیمیاى ئاسایش  -٢

ب ئەفسەرانمان  زیاتر  هۆشیارکردنەوەى  مەبەستى  بە  سەرەکى  بابەتێکى  کراوەتە  ە  مرۆڤ 
کردنى پالنى هەرێمى کوردستان بۆ مافەکانى مرۆڤ و کارکردن بەو میکانیزمانەى کە  ێبەجێج

 .کانى تایبەت بە پاراستنى مافەکانى مرۆڤڵەتییەنامە نێودەونەوتککێ پەسەندکراون لە ڕ
مادەى -٣ ى    ١٩٧١ساڵى  ى( ٢٣) ژمارە  سزاییەکان  دادبینیەی  بنەمای  لەیاسا  ( ٥١)   جێبەجێکرکردنى 

 .کۆڵەرانى ئاسایشێهەموارکراو بۆ سەرجەم ل 
و کلیلەکەى الى   ،دانانى سندوقى سکااڵ لە ناو زیندانیانى ئاسایش بە مەبەستى وەرگرتنى سکااڵ  -٤

 .بەر و بەرپرسى مافى مرۆڤ دەبێتەێوڕبە
بۆ ئەرکى   ( پێشینەى باش ...هتد  ،ڕەفتارو هەلسوکەتى باش  ،کەسى متامنەپیکراو )  خەڵکى شیاو -٥

 .ەوە دابنرێتلێکۆڵین
ژمارە    -6 یاساى  لە  کە  کێشانەى  ئەو  بۆ  ئاسایش  دۆسیەکانى  ساڵى    ( ٥) تایبەتمەندکردنى    ، ٢٠١١ى 

 .عیراق ئاماژەیان پێدراوە-یاساى دەزگاى ئاسایشى هەرێمى کوردستان
بەڕیۆبەرایەتیەکان دەوام بکەن    داوا بکرێت دادوەر و داواکارى گشتى لە ناو دەزگاى ئاسایش و -٧

 .المەتى ڕێڕەوى لێکۆڵینەوە و پاراستنى دۆسیەکان و تۆمەتبارانلە پیناو سە 
یەکان  یودەوڵەتێو ڕیکخراوە ن  ( حکومى و ناحکومى) وخۆى  ێماهەنگى کردن لەگەڵ ریکخراوە نهە -٨

نى  ێبە رەچاوکردنى پاراستنى نه  ،بە مەبەستى کردنەوەى خولى هۆشیارى بۆ بەشى لیکۆڵینەوە
 .لێکۆڵەر و لێکۆڵینەوە

 . ى ئاسایشاندانانى پۆستەر بۆ هوشیارکردنەوە بۆ کارمەند -٩
 

  :: تایبەت بە مادە هۆشبەرەکان ( تحدیات)  نگارییەکانلئا
 
پێشکەوتوو ونەبو  -١ پشکنینى  ئامێرى  نەبو  ،نى  هۆبەىوهەروەها  زۆر (k9) نى  مەرزە  ێ لە  لە  ک 

 .بەرایەتیەکانى ئاسایشەتەنانەت لە هەندێ لە بەڕێو  ،فەرمییەکان
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 بەتایبەتى لەگەڵ پاسەوانى سنور.  ونى هەماهەنگى لە نێوان هێزە ئەمنیەکان ونەب  -٢
 ەتى بۆ ئاسایش لە ڕووبەرووبونەوە و ڵعنوى لەالیەنى نێودەوەونى پشتگیرى مادى و مونەب  -٣

 .گریکردن لە باڵوبونەوەى مادە هۆشبەرەکانێر
لێکۆڵەرەکان بەپێی ستانداردە نێودەوڵەتییەکان  نەبوونی مەشق و راهێنانی پێویست بۆ دادوەر و    -٤

نەهێشتنی   یاسای  جێبەجێکردنی  چۆنیەتی  و  هۆشبەرەکان  ماددە  رووبەڕووبوونەوەی  بابەتی  لە 
 ماددە هۆشبەرەکان. 

 
 :ئالنگارى دیکە 

 
و کەسانى    نەبونى پێداویستى تەکنیکى وەک ئامێرى دیاریکردنى لۆکەیشن بۆ کەسانى بزربوو -١

 . تاوانکار
ویستە بەرنامەو  ێمادەى هوشبەر بابەتێکى پەروەردەى و هۆشیارییە بۆیە پرووبەڕووبوونەوەی     -٢

پالن هەبێت کە هەریەکە لە دامەزراوەکان و وەزارەتەکانى حکومەتى هەریمێ کوردستان بەشێک  
بەرپرسیار بگرن  ێلە  ئەستۆ  لە  بکریت) تى  پى  دەست  پەروەردەو  هەبیت  ،لە  ڕۆڵى  لە    ئەوقاف 

 ر. ت بە کردنەوەى سەنتە نێوەزارەتى تەندروستى هەنگاوب  ،وتارەکانى هەینیدا
ەتانە بکرێت کە لە کاتى ڕوبەروبونەوەدا تومەتباران کە بریندار  ڵبۆ ئەو حا  یاساییچارەسەرى     -٣

ەتانە کارمەند و ئەفسەر  ڵ ت لەم حاێ ناکر  ،دەکەن  سکااڵ لەسەر ئاسایش تۆمار  ،یان زەرەرمەند دەبن 
 .کدا بە ئەرکى فەرمى خۆى هەڵساوەێچى دادگا بکرێت لە کاتڕاپێ
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 : بەڕێوەبەرایەتی گشتی دژە تیرۆر
 

راسپاردە   (3) کراوە،  بەڕێوەبەرایەتی گشتی دژە تیرۆر راسپاردە کە ئاڕاستەی  (٤) لە کۆی
 .  راسپاردە جێبەجێ نەکراوە (1)  جێبەجێکراوە و

 

 
 

 رووبەڕووبوونەوەی تیرۆر یاسا بەرکارەکانی  
 

دادی  فەرمانگەی لێکۆڵەرەوەی دادوەری هەیە و دوو لێکۆڵەری  بەڕێوەبەرایەتی گشتی دژە تیرۆرلە 
قضائی)  سەر   ( محقق  کوردستان  کە  هەرێمی  حکومەتی  دادوەری  ئەنجومەنی  یاسا   ن بە  بەپێی    و 

بە  بەرکارەکان  بەڕێز  ڕو  و  ئاسایش  لێکۆڵینەوەی  دادوەری  گشتیێز  سەرپەرشتی    ،داواکاری 

او جێبەجێکر

راو جێبەجێنەک

تیرۆردژەگشتیبەڕێوەبەرایەتی
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ەوە تا کۆتایی بە دۆسێی  ( القاء القبض  =یاداشتی دەستگیرکردن  ) دۆسێیەکان دەکەن لە دەرکردنی  
 . تۆمەتبار یان تاوانبار دەهێنرێت

 
سێ سەد و نەوەد و سێ بەندکراومان    ( ٣٩٣) کۆی گشتی  ( ٢٠٢٢/ ٨-٢٠٢١/ ٩) لە ماوەی یەک ساڵدا لە    -

 - وارەوە بەپێی یاسا لەالیەن دادگاوە چارەنوسیان دیاری کراوە :وەرگرتووە کە بەم شێوەیەی خ
 سەدوو نەوەد و نۆ ئازادکراون یاخود ڕەوانە کراون .   ( ١٩٩)   -
  سەد و چل و دوو بەندکراو   ( ١٤٢) سەد و نەوەد و چوار بەندکراومان کە ماون پەڕاوی    ( ١٩٤) لە کۆی      -

  ە و ( دادگای تاوانی دووی هەولێر) سی وهەشت بەندکراو لە    ( ٣٨) یە و پەڕاوی  ەلەژێر لێکۆڵینەو
 . چواردە بەندکراو سزادروان ( ١٤) هەروەها 

 
  ێکی یاساییە، سەرەڕای ئەمەشئاستەنگ، کە  یە  یکترۆنی نی یاسای تیرۆری ئەللە هەرێمی کوردستان  

بەپێی یاسای سزادانی عێراقی  کە تاوانبارانی تیرۆری ئەلەکترۆنی بدرێنە دادگا    دراوەبێوچان هەوڵ
 . ی هەموارکراو( ١٩6٩) ی ساڵی ( ١١١) ژمارە 
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 : پەرلەمانی کوردستان
 

راسپاردە   (7) کراوە، بەڕێوەبەرایەتی گشتی دژە تیرۆر راسپاردە کە ئاڕاستەی  (3٩) لە کۆی
 .  راسپاردە جێبەجێ نەکراوە (٣2)  جێبەجێکراوە و

 

 
 بازرگانیکردن بە مرۆڤ 

ژمارە   یاسای  بە  کوردستان  ساڵئ  6پەرلەمانی  مرۆڤی    ٢٠١٨ی  بە  بازرگانیکردن  نەهێشتنی  یاسای 
ژمارە   ساڵی  ٢٨عێراقی  بێت،    ٢٠١٢ی  هەرچۆنێک  پێدەکرێت،  کاری  ئێستا  و  بەرکارکردووە 

 پێشنیارکراوە کە هەرێمی کوردستان یاسایەکی تایبەت دەربکات.  

او جێبەجێکر

راو جێبەجێنەک

کوردستانپەرلەمانی
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 ئەشکەنجە 

بۆ   تایبەت  لە ئارادایە. دە پەرلەمانتار  تا ئێستا یاسایەکی  نییە. پێشنیارە یاسایەک  ئەشکەنجەدان 
دەبێت واژووی بکەن و خوێندنەوەی یەکەمی بۆ بکرێت و بدرێت بە لیژنەی مافی مرۆڤ و دواتر  

 خوێندنەوەی دووەمی بۆ بکرێت و بچێت بۆ حکومەت بۆ پشتگیری دارایی. 

رتە ناوخۆیی و نێودەوڵەتییەکان سەبارەت بە  بەشێکی زۆری راپۆ  ٢٠٢١تاکو    ٢٠١٤لە ماوەی نێوان   
مافەکانی مرۆڤ لە هەرێم ئاماژە بە بوونی ئەشکەنجەدان دەکەن. سەقفێکی زەمەنی دانەنراوە بۆ  
و   تۆمەتبار  بەسەر  حوکم  دەرکردنی  بۆ  کردنی  دادگایی  و  لێکۆڵینەوە  بە  هێنان  کۆتایی 

دواتر بە یەک ساڵ سزادراوە. لێکۆڵینەوەکان  ساڵ راگیراوە،    ( ١١) گومانلێکراواندا، تۆمەتبار هەبووە  
نزیکەی   نین.  الیەن  ئەنجام  %( ٨٠) بێ  ئاسایشەوە  و  ناوخۆ  وەزارەتی  لەالیەن  لێکۆڵینەوەکان  ی 

و   گومانلێکراو  لە  زۆر  دەدەن.  ئەنجام  لێکۆڵینەوە  کارمەندان  پۆلیسیش  بنکەکانی  لە  دەدرێن، 
 .ەدان بوونەتەوەتۆمەتباران لە کاتی لێکۆڵینەوە رووبەڕووی ئەشکەنج

لە هەندێک چاکسازی شوێنی   نموونە  بۆ  لە چاکسازییەکان،  گونجاو  کەس    ( ٥٠٠) نەبوونی شوێنی 
کەچی   لە    ( ٨٠٠) دەبێتەوە  جۆرێکە  ئەمەش  مرۆڤ  مافی  پرەنسیپەکان  بەپێی  تێدایە،  کەسی 

جۆرێک   بۆ  دادی  پزیشکی  دەگەنە  درەنگ  ئەشکەنجەدان  ئیدیعای  حاڵەتەکانی  ئەشکەنجەدان. 
ەواری ئەشکەنجەدان بەسەر جەستیانەوە نەماوە، بەتایبەتی ئەشکەنجەدانی سێکسی. هاوکات،  ئاس

لە   ناکرێ  گومانن.  جێگای  سکااڵکان  تەنیا  ە ک  ( 6٠٠٠) ژمارەی  پێویست    ( 6) س  وەک  هەبێت.  سکااڵ 
هەیە    ٢٠٠٧دەعواکان دژی ئەنجامدانی ئەشکەنجەدان ناجوڵێنرێن، بۆ نموونە دەعوا هەیە لە ساڵی  

 .ێستا یەکال نەبۆتەوەتا ئ

یاسای   بەتایبەتی  بەرکارن  ئێستا  یاسایانەی  بەو  پێداچوونەوەی  چارەسەر،  اصول  ) وەک  قانون 
، چونکە وادەی کۆتایی هاتنی لێکۆڵینەوەکان دیاری ناکات، بەڵکو بە کراوەیی  ( المحاکمات الجزائیة

پێشکەش یاسایانەی  پرۆژە  بەو  هێنان  کۆتایی  لە  پەلەکردن  کراون    دەهێڵێتەوە؛  پەرلەمان  بە 
بەتایبەتی پرۆژە یاسای نەهێشتنی ئەشکەنجەدان کە رێککەوتننامەی نەهێشتنی ئەشکەنجەدان بە  
تەواوی لەو پرۆژە یاسایەدا رەنگی داوەتەوە؛ هەموار کردنەوەی یاسای دژە تیرۆر بەتایبەتی ماددەی  

بەدە( ١٣)  ئەشکەنجەدان  لەژێر  پێدانانەی  دان  ئەو  یاساکە،بە جۆرێک  بە  ی  دەهێنرێن    ( باطل) ست 
لە پەرلەمانی هەرێم، لەبەر    ( ادارة السجون  - بەڕیوەبردنی چاکسازییەکان  ) دابنرێن؛ درەکردنی یاسای  
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پێویستیی بۆ رێکخستنی چاکسازییەکان و پاراستنی مافەکانی راگیراو و سزادراوان؛ ئیدارەدانی  
پ داد،  بدرێتە وەزارەتی    ە تەباب  مەئ  رە سەل   یکار  رانیزە و  ینەنجوم ەئ  ڵسا   ەد  شێ چاکسازییەکان 

ب ئ  م ەاڵکردبوو،    ە ک  تێ دابنر  ر ۆ پسپ  یشک ی پز  کان ییەچاکساز  ەل   ؛ ەشتووەی گە ن  نجامەئ  ەب   ستاێتا 
د  نجامەئ  یکانەرک ەئ  ک ێکوپێر  یکەیە وێشەب و  و    وام ەبدات    ە ست یوێپ  ە بنک  یاتیج  ەبکات؛ 
 . تێ بەه کانداییەچاکساز  ەل  کبوونیدا ە و ل وتن ە اکی فر ەیشخان ۆخەن

  ە ر ەو ێپ  ەڵگەل   تێندرێبگونج  تێبەد  ەاساک ی.  ەهاتوو ەرنەسەب  یانکار ۆڕگ   ر ۆر یت  یاسای
 . تێ بکر اساغی  رداۆر ی ت یسەیک  ە ل ەنج ەشکەئ  ینانێکارهە ب تێ بەد شە وان ەل  کان،ییە تڵەوەودێن

 شوێنبزرکردنی زۆرەملێ 

  ی لەگ  ەڵیمۆک   ەب  یناوبردنەل  ی اسای   ەل  یکانییە اسای   ەندەهڕە  نبزربووان ێشو  یتەباب  ی رچەگ
  وون ڕ  یکێزمی کانیو م  ت ەبیتا  یاسای   مەاڵب  ،ەوەتەداو ینگڕە  موارکراو ەه  ١٩٩٩  ی٣  ەکوردستان ژمار

ق  نبزربووانێشو  یتەباب  ۆب  ییەن هانەیوەبووکردنەر ەو    ەی رێ گو  ەب  ەتەباب  مەئ  ت،ێب  کێنۆرچ ە. 
  ڵی سا  ەل  ١١  ەژمار   یارڕیب  ەب  مان ەرلە و پ  ڵییەاڕدی ف  یتەحکوم  ۆی ستەئ  ەل   ستوور ەد  ی١٣٢  ەیمادد
  ی وتووانەكێ انلیز  ەیوە وبووكردنەر ەق  ی اسای   ەب  ت ێب  ست ە وەیپ   ەیوە . ئەوە تۆدووپاتکرد   ەی مەئ  ٢٠١٩

ه   كانییە نگەج  ە كردار كرد  ییە ربازەس   ەڵەو    مەئ   واە ئ  ٢٠١٥  ڵیسا   ۆب  ە ژمار  كان ییەستیرۆ ریت  ە و ەو 
  ر ەبەل   تێ ناكرێپ  ی كوردستاندا كار  ی مێرەه  ە و و ل  ركرا ە د  ەو ییەحادیتیئ  یت ەحكوم  نیە الە ل  یە اسای
تن  یمانەرلە پ  ەل  ەیوەئ بودج  ەنراو ەڕێپەكوردستان    ن یەالەل  ەكراو ەن   رخانە ت  ۆب  یستیوێپ  ەیو 

  كان ییەراقێع  زگاێ پار  مەرج ەس   ەل  شیكانییەنگەج  ەكردار  یوتووانەكێ انلی. زەو ییەحادیتیئ  یتەحكوم
  ان ییتێندامەئ  م ەك  ەیژێر   ەیر ێگو  ە كوردستان و ب  یمێرە ه  یزگاكانێپار  ە ل  ەجگ   - ە  وەنێكرەد   بووەرەق

 .ەرخانكراو ەت  ۆب انەیمووچ

 تیرۆری ئەلیکترۆنی 

  ەڵەی مام  کانییە نۆکتریل ە ئ  ەرێ ئام  ینانێکارهەخراپ ب  یاسای  ڕێی  ەل  ینۆکتریلەئ  ی رۆر یت  دا،یاستڕ   ەل
 . ەرکار ە و ب  یەنائیج یکیەاسای ە ک  ت،ێ کرە د ەڵگەل
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 قوربانییەکانی تیرۆر داعش و 

  ڵی سا  ی٨  ەژمار  ی اسایداعش، هاوکات    ی انیقوربان  ەیوە بووکردنەر ەق   ۆب  ییە ن  کیەاسای   ەژ ڕۆپ  چیه
  ی ناڵمندا  یمارکردنۆت  ۆب  ییەن  کەیەژڕۆپ   چیهە، هاوکات  کراوە ن  ندەسەپ  ڵیاڕ دیف  یتەحکوم  ی٢٠٢١

 . انیکی دا یناو ر ەس ەداعش ل

  ییزاەشار ەدادگا سوود ل  ەک   ە کراو  ەو ەئ  ۆ ب  ەکوردستاندا ئاماژ  یمێرەه  یت ەحکوم  یاساەیژ ڕۆپ   ەل .
  ی تەحکوم  ارکراون،یشنێ پ  ەک  تادیونی  ەیانیینماڕێ  وەئ   مووەه  ەڵگەل  ت ێ گرە رئەو   یتڵەوەودێن

و    نگ،ەج  یکانە تاوان  د،یساۆنیج  یتاوان  ێس  رەه  ەیو ەکردنێج  ۆب  کاتەکوردستان کار د   یمێرەه
  ی سزا   یالبردن  ۆب  داتەد  وامەردەب  ڵیو ەو ه  ەکیەاسای  یشنووسڕە   ناوەل  یت یەاۆڤمر  ەدژ ب  یکانە انتاو

  ە تادیونی  یرجە شمێپ  دان،ەدارێسەل  یسزا  یو البردن  ەتاوان  ێس  مەئ  یرچاوگرتنەبە. ل دانەدار ێسەل
  ت، ێب  ک ێنۆرچە . هەندبووەپاب  ێیپ  ستا ێ تا ئ  شیمێر ەه  ی تەو حوکم  کان ییەهاوکار  ەب  دان یوامە ردەب  ۆب

ن  ۆیەب  ،یتڵەو ەودێن  یتاوان  یدادگا  ەل  یەن  ندامەئ  راقێع  تەڵێد  ڵیا ڕدیف  یدادگا ب  یەناچار    م ەکار 
 .ن ێناسرەن یت ڵەوەود ێن ەب کانە تاوان رە گە ئ کاتەدروستد ەش ێک  شە مەبکات، ئ ەانیینماڕێ

  ە ل   یداوا  ۆیخ  ڵیاڕدیف  یتە، حوکم  یتڵەوەودێن  یتاوان  یدادگا  ەل  تێبەن  شیندامەئ  راقێع  رە گەئ
پ  یکردن  ییدادگا  ۆب  یتە ارم ی   ەکردوو  یتڵەوەودێن  ی شیئاسا  ینەنجومەئ بکات.     شە شکێ داعش 

  ۆیە ب  ،ەنراو ێکهێپ  کانە کگرتوویە   ەوەتەن  یشی ئاسا  ینەنجومەئ  یرێچاود  ەب  ونتادی  هاەروەه
 .راقێع یندەزامڕە ەب ی هاوکار یدان ێپ ۆب ەیەه یتەیرعەش

  ، ەک ەمیت  یشووێ پ  یکۆر ە س  ی -خان  می رەک  زەڕێ و ب  تادیونی   ییتڵەوەودێن  یرک ەئ  ەی نگۆس   ەل   هاوکات،
  ەل  ە و ەتۆدووپاتکرد  مێر ە ه  یتەحوکم   ی کانڵە وەه   ۆ ب  ان ۆی خ  ی وانیپشت  انی وەو ئ  م ەجار ئ  ن یندەچ
  ی تەحوکم   ۆب  ەو ڕیربەد  انییشۆ ستخە د  وامەردەب  ەو ەشە ک  یکیە ال  ەل  ت،ەبیتا   یو دادگا  اسای  یشتنڕدا
 .   وامە ردەب ینگەماهەه رەبمەهەل  مێرەه

 بیمەی تەندروستی 

  ە و یەتکراڕە  ەو ەتەحکوم  نیە الە ل  مەاڵب  کردبوو،ە ئاماد  یندروستەت  ەیمیب   یاسای  ە ژڕۆپ   مانەرلەپ
 ە. بودج یبوونەن ۆیهەب
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 تەندروستی خۆراک 

ئ  ،ییە ن  یبوون  راکۆ خ  ی ندروستەت  ی اسای   راکۆخ  ی ندروستەت  یپاراستن   ینەنجووم ەهاوکات 
 ە. هاتوو ەکنێپ

 توندوتیژی خێزانی 

ل  ووەڕتەخراو   یزانێخ  یژیتوندوت  یاسای   ێینو  یموارەه   ی تێکیە   نیە الەل   مەاڵب  ، یەداەس ڕۆپ   ەو 
 . ەردراو ێ سە پەڵه ستاێئ ە وەانی زانا

 ئافرەت و کەرتی کشتوکاڵ 

ب  ی رزەق هاوکات  کراوەرنە بەستەد   ن یگوندنش  یتانەئافر   ۆ بچووک    تاۆك  ە ك  ك یەاسای   ەژۆپر   چیهە، 
  ان ێیجەبێج  كانداڵییە كشتوكا  ە ناوچ  ە ل  تەحكوم  ەیانڵیی كشتوكا  ە ژۆپر  وەل   تان ەئافر  ۆ ب  ت ێ بگرۆخەل
 . ەکراوە ن  ەئاماد  یژارەه  ەیو ەنگاربوونەرەب  ۆب  کیە اسای  ەژ ڕۆپ  چیهە. هەروەها،  کراوەن  ەئاماد  کاتەد

 هەلی کار 

و     کییەئاسانکار  مووە ه  تەحکووم  ەستیوێپ   ەک  ،ەوە کرد  ەوەل  یختەج  ران،یزە و  کۆرەس
ب   کییەنگەماهەه ب  ینجانەگ   یدانیتەارمی  ۆبکات  ب  یلەه   ەیوەنیزۆ د  ۆکوردستان    ە ل  یتەبیتاەکار 
  ت ەحكووم  ،ەوەوو ڕ  مە ل  ،ەرکراو یگێج  مداۆیەن  ەینیکاب  یکار  ەیرنامەب  ەل   کەرو ەه  ت،ەبیتا  یرتەک

  ی کار  یستەد   یرگرتنە و  ەی نیشێ پ  ە کوردستان ل  ینجان ەگ  ەک   دات ەکوردستان د  ی نکارانەخاو   یهان
  ٧٠%  ەیژ ڕێ  مەک  ینیەال  ەب  ێبەد  ەک  ەیوە ب  تەبارە س  تەحکوم  یارڕیب  ەب  ندبن ەبن و پاب  اکانی مپانۆک
  ر ەرامبە ب  ان ییاسای   یکارڕێ  ێبەد  ،ەو ەوانەچێپ  ەکوردستان بن،  ب   یمێرەه  یکەڵ ، خ  ان ی کار  یستەد

  ی تواناکان   یدانێپەرەو پ  نانێاهڕ  ۆب  تێبەه  شیست یوێپ  یزمی کانیم  ەستیو ێپ  هاەرو ە. هرە بەتێریبگ
ل   یندەناو   یزراندنەکوردستان و دام  ینجانەگ   ە ت ێبب  ەک   کان یە و ناح  زاە و ق  زگا ێپار  م ەرجە س  ەکار 

 .  کانە نکارەکار و خاو یداواکاران یاندنەی کگەیە ب یندەناو

  ەی ئاماژ  ران، یزە و  کۆرە س  یکانە گوت  یكردنیریپشتگ  ی اێڕو  ران،ی زەو   کۆر ەس  یگرێج  مانکاتداەهەل
  ییکار كرد تا ئاسانکار  ەیو ەنیزۆ د  یندەو ناو  رەنتەداتا س  یبوونەو ه  کانییەاری ئامار و زان  یگرنگ  ەب

بکات    ەلەکوردستان، پ  ی مانەرل ەداواکرا پ   ،ەوەشەیە وانگ ڕ   مەل  رەکار، ه  یل ەه  ینکردنیداب  ۆب   تێبکر
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  کار ێکر  وان ێن  یندەوەیپ   ۆب   ەشتو ڕدا   ێینو  یکێجی سترات  ەکار، ک   ێینو  یاسای  ە ژڕۆپ  یندکردنەسە پ  ەل
 یتیەەاڵمۆک  ەیمیو ب  ین ینشەخان  یاسای  ەژڕۆپ  ی کردنڵە ەاڵگ  ەل  تێ بکر  ەلە پ  هاەرو ە. ه  نکارەو خاو

ب  ە و ڕیب  یباش  یناغۆق  ەک و    ێنو  ییاسای   یکەیەو ێچوارچ  ، یەاسایدوو    مەئ  یکردنێجەبێج  ەو 
ب  ە تێد  رخەهاوچ پاراستن  کارانێکر  ییندەوەرژ ەب   یپاراستن  ەیئاراست  ەئارا  داب  یو    ی نکردنیو 

ماف  ازاتیمتیئ و    تەبیتا  یرتەک  ەب  ودانەبر  مانکاتداەهەل  ،  نانینشەخان   ۆب  یتەبیتا  ەب  ان، یکانە و 
 . ییئابوور یدانێپەشەگ

 یاسای داواکاری گشتی 

  ە ئاماد  یگشت  یداواکار  یاسای  ەیو ەموارکردنەھ  ۆب  یکی رەم ەئ  یکخراوڕێ  ن یە الەل   کێازیشنێ پ  ەژڕۆپ
ب  ەکراو   م ەاڵب  ، ەراویرگە کوردستان و  یمێرەھ  موو ەھ  ەل  شییگشت  یداواکار  یرانە دادو  یچوونۆو 

  ەی وەئ  ۆ ب  یەداێت  یزێھە ب   رۆ ز  ڵی خا  شدا ەوە ئ  لەگ ە ل  ، یرمەف  ی کەیەژ ڕۆپ  ە تەبوو ەن  ە کە ژڕۆپ   شتاێھ
 ڕۆڵی  ستیوێ پ  کەو   یگشت  ی تا داواکار  ت،ێبدر  یگشت   یداواکار  یزگاە د  ەب   اتریز  ڕۆڵیو    ت ەاڵسەد
 . تێبەھ

 یاسای ڕەگەزنامە 

 . ڵیاڕدیف یتەحکوم ە ب ەتەبیتا ە پرس مەئ

 بازرگانیکردن بە ئەندامەکانی جەستەی مرۆڤ 

  .ۆڤەمر ەیست ەج یکانەندامەئ ینی خشەچاندن و ب یاسای ٢٠١٨ ڵ سا ی6 ەژمار  یاسای

 :ەاساک ی ەیو ەموارکردنەه ۆگرنگن ب ە وە خوار ەینگاوانەه مەئ

  ەی ستەج  یندامانەئ  ەل  کێ شەب  یرگرتنەو   ەب  نەبد  یندەزامڕە  تێب ەد  کانییەنیئا  ەعەرجەم •
 مردوو 

و    رانە خشەب  ی ناو  ە ل  کێ ستیل  تێبەد  ت ەڵێ د  ە ک  ت،ێ ناکرێپ  یکار  ەکیە اسای  ی١١  ەیمادد •
ب  ییدارا  یتوانا  کێسە ک  رە ه  کوەڵب  ت، ێ بکر  ەئاماد  رگران ەو   ی رە رگە شتەن  ت ێتوانەد  ت ێباش 

 بدات  نجامەئ ەوەچاندن
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و    ەستەج  یکانە ندامەئ  یگرتنەڵه  یکێ رەنتەس  یزراندنەدام  ەب   ەتەبیتا  ەک  ٢6  ەیمادد •
  ەی ارد ید  ی شتنێهەن  ۆب   ەگرنگ  ەمەئ   ەک  ت، ێناکر  ێجەبێج  کانییە تڵەوەودێن  ە بانک  ەب  ەی وەستنەب

 یبازرگان

  ە ل  س ەیک  ٣  نهاە دا ت  ابردووڕ  ەیماو   ە ل  ەنمون  ە ب  من،ەدادگا ک   ەنەگە د  ەیسانەی ک  و ەئ  ەی ژمار •
  یی کالیە   کۆده  ە ل  ٣و    ر ێولە ه  ەل  سەیک   ١٧  ستاش ێدادگا، و ئ  ەشتنەی گ  رێول ە ه  ەل  سەی ک  ٢و    کۆده

 ە و ەتەکراونەن

پزن یخشەب  ەل  ت ێب  ندەرسوودمەخشەب  ە کردووەیغ ەدەق  ەاساکی •   ان ێیپ  بوو ەئاماد  یشکانی. 
  ش ە مەئ  ۆ ب  ت،ێکبخرڕێ  اسا ی  ە ب  شە مەو ئ  تێندبەسوودم  رە خشەب   ەستیو ێو پ  ەڵەیە ه  ە مەوابوو ئ

 کردن   ی ریندگەوێن  ە ب  تێست ەدەڵه  ۆی خ  تەحکوم  ران ێئ  ە . لەوەت ێبکر  موار ە ه  ە اساکی  انکردیاریشنێپ

  م ەئ  ۆ ب  ەیە ه  تە بیتا  ەی شخانۆخەن   ٤و    یحکوم  ەیشخانۆخەن   کیە  ر ێ ولەه  ە ل  ستا ێئ •
  ت ەبیتا  ەیشخانۆخەن  کیە و    یحکوم  ەیشخان ۆخ ەن  کیە  یمانێو سل  کۆده  ەهاوکات ل   ،ەستەبەم
 ن ەه

  ێجەبێج  ۆی ب  تێخش ەبب  ندامەئ  یپاش مردن  ت ێویە ب  کێ سەک ر ەگە ئ   ییەن  ک ێنێوشوڕێ  چیه •
 ت ێبکر

  ان یسەی ک  ٣٩٩: ەنجامدراوەئ ەستەج یندامەئ  یشتنۆو فر  ن ڕیک ەڵەیمام ٤٣٩، ٢٠٢١ ڵیسا ەل •
و   ، ەنجامدراوەئ داێت یکار ەساخت ان ی ٢٨ ش،ی ئاسا ە تەو چوون  ەبوو ەه ی الر  س ەیک  ٤٠ ، ەبووەن ان ی الر
 دراون ەن نجام ەو ئ  ەوتوو ەک ێت ەیشێ ک  انی١٤

و  ر ەخشەب •   چ یه  ی راقێع  یت ەحکوم  مەاڵب  راقن، ێع  ی تر  ی کانە شەب   یکەڵخ  رجارۆ ز  رگرەو 
 ە کردوو ەرنەد  ەوەیە مبارەل ی کییەنماڕێ

 کەسانی کەمئەندام و خاوەن نەخۆشی دەروونی 

  ی ستەادڕ   انۆیخ   ەیکڵەمندا  ک یدا  انیباوک    رجار ۆ . زەوە تەکراونە موارنەه  ٤٩٥و    ١٠٥  ەیمادد  ردووەه
  ۆ ب  تێکرە د  سیلۆ. پتێ ب  ری گێناج  رۆ ز  یکەیە ادڕتا    یروونەد  یبار  ەک  کداێ تڵەحا  ەل   نەک ەد  سیلۆپ
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  ە ب  ە وەن ەبک  ی و باوک  کی دا  ی ستەادڕناچارن    تە مۆت   یبوونەن  رە بەل  مەاڵب  بگرن یاڕ   م ەک  یکەیە ماو
 . عاهودەت ەیوەکردنڕپ

  ک ییە اکاریج  چیه  اسادای  ە ل  مەاڵب  ،ەداو ەنیووڕ   یراقێع  ینەد ەم  یاسای   ەل  کییەانکارۆڕگ  چیه
پاردا    ڵیسا   ەی وەموارکردنەه  ە ل  یرچە گ  .ەو ەراتی م  یدانێپ  ی ووەڕ ل  تێ ناکر  ندامانەمئەک  رە رامبەب

تر    یسزا  چ یه  م ەاڵب  نار، ی د  ن یۆمل  ١٥-١٠  ۆب   ەادکراو یز  ندامانەمئەک  یماف  یوتکردنەز   یی دارا  ییسزا
  لە یاسای باری کەسیدا   ندامان ەمئەک   ە ب  رە رامبەب  ی کانییە کاریج  ە ماددهەروەها،  .  ەکراوە نێپ  ەیئاماژ

 . ەرکراوەبەستە د انیکانە ماف ندامانەمئەک  یماف یاسای ەل   مەاڵب  ردراون،ێپسەنەڵه
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 : ئەنجوومەنی دادوەری
 

راسپاردە جێبەجێکراوە   (28) کراوە،  ئەنجومەنی دادوەری راسپاردە کە ئاڕاستەی  (68) لە کۆی
 .  راسپاردەش لە پرۆسەی جێبەجێکردندایە (١٤)و  راسپاردە جێبەجێ نەکراوە  (26)  و
 

 
 سزای لەسێدارەدان 

بەمجۆرە   سزایە  ئەم  جێبەجێکردنی  بازنەی  زۆرە  ماوەیەکی  کوردستان  هەرێمی  لە  هەڵبەتە 
ساڵی  لە  تەنانەت  و  چاکسازییەکانی    کەس  ( ٤٣٩) دا    ٢٠٢٢  تەسککراوەتەوە،  لە    هەرێم لە  سزای 

او جێبەجێکر

راو جێبەجێنەک

لە پرۆسەی 
ە جێبەجێکردن دای

دادوەریئەنجومەنی
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  ان ی لە سێدارەدانیسزا تاوانبار  ( ٤١)  دا  ٢٠٢٢تەنیا لە ساڵی  ، بیانین  ( ١١)  لەوانە دانیان هەبووەسێدارە
 . کەمکراوەتەوە بۆ زیندانی هەتاهەتاییلە لەسێدارەدانەوە  نسزاکانیا ( یان ٣) ، دەرچووە بۆ

 وە. لە پێنج ساڵی رابردوودا هیچ سزایەکی لەسێدارەدان جێبەجێ نەکرا 

 دادگاییکردنی تیرۆرستانی داعش 

دادگایی   لەبەرئەوەی  پرۆسەی  دەدرێت  ئەنجام  پێکی  و  رێک  بە  زۆر  داعش  تیرۆرستانی  کردنی 
دادگای لێکۆلینەوەی تایبەتمەند هەڵدەستێت بە کارەکان و دادگای تاوانی تایبەتمەند هەیە بە بینینی 

بۆ   ( حق تقاضی) داواکان و لە کاتی ئەنجامدانی دادبینی بە پێ ی یاسای اصول محاکمات جزائیە  
لە  تۆمەتبارەکانی پارێزەرەکانیش  خەرجی  و  دەکرێت  دابین  بۆیان  پارێزەریش  و  کراوە  دابین  ش 

بودجەی   لە  پارێزەران  کرێ ی  پێدانی  بە  دادوەری هەڵدەستێت  ئەنجومەنی  ئەستۆی حکومەتە و 
ژمارەیان   دەرچووە  داعش  تیرۆرستانی  بەسەر  حوکمانەی  بەو  سەبارەت  بۆیان.    ١٥٧تەرخانکراو 

 . ٢٠٢٢کەیس بۆ ساڵی  ١٢٢و   ٢٠٢١کەیسە بۆ ساڵی 

سەبارەت بە میکانیزمی دادگا تەسلیم کردنەوەی تۆمەتبارانی بیانی لە هەرێم  دوو بەشن، بەشێکیان  
ئەوانەن کە تاوانیان لە هەرێم ئەنجام داوە و سزادراون و هەرێم وەکو بە شێک لە عێراق لە کاتی  

کە تاوانبارەکە هاونیشتمانیەتی    هەڵسوکەوت لەگەڵ ئەو وواڵتانە دەکات( اتفاقیات قضائی) بوونی  
و سەبارەت بە تاوانبارانەی کە تاوانێکیان لە دەرەوەی هەرێم و عیراق ئەنجام    ( مبدآ العاملە بالمثل) 

لە   جزائیە  محاکمات  اصول  یاسای  ی  پێ  بە  دادگاکان  ئەوە  دەستگیرکراون  هەرێم  لە  و  داوە 
یاری زیاتر لە بەشی وەزارەتی ناوەخۆ و  هەڵسوکەوتیان لەگەل دەکات. زان( ٣٦٨تا    ٣٥٧) ماددەکانی  

 وەزارەتی شەهیدان سەبارەت بە هەماهەنگی لەگەڵ یونیتاد خراوەتەڕوو. 

بە هۆی ئەندامنەبوونی عێراق لە دادگای تاوانی نێودەوڵەتی و بەربەستەکانی حکومەتی فیدڕاڵی  
نێودەوڵەتییەکە   تاوانە  مر) سێ  بە  دژ  تاوانەکانی  و  جەنگ  تاوانی  ناتوانن    ( ۆڤایەتیجینۆساید، 

بەرکاربن بۆ دادگاییکردنی داعش، بەاڵم هەوڵەکان بۆ دۆزینەوەی ڕێگەچارەیەک لەگەڵ یونیتاد لە  
 ئارادایە. 

 سەربەخۆیی دادگاکان 
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ساڵی   لە  عێراق  دەستووری  دەرچوونی  دوای  دادگاکان  سەربەخۆیی  بە  کە    ( ٢٠٠٥) سەبارەت 
دادوەری) دەسەاڵتەکانی   یاسادانان  و  بنەما    ( جێبەجێکردن  هەمان  لەسەر  و  جیاکراوەتەوە  تیا 

  ٢٣) لە هەرێم دوای دەرچوونی یاسای دەسەاڵتی دادوەری ژمارە  ( ٢٠٠٧) دەسەاڵتی دادوەری لە ساڵی
واتە    ( ٢٠٠٧ساڵی   کردن  جێبەجێ  دەسەاڵتی  لە  و  داد) جیابووە  دەستەاڵتیکی  ( وەزارەتی  بووە  وە 

دەسە ئاماژەپێکراو  یاسای  گوێرەی  بە  هەر  و  کرد  سەربەخۆ  کارەکانی  بە  دەستی  دادوەری  اڵتی 
و تاکو ئیستاش بەردەوامە لەکارەکانی بە بێ    ( جێبەجێکردنی و یاسادانان ) هاوشێوەی دەسەاڵتی  

هەماهەنگیان   کەوا  بە جۆرێك  ئاماژەپێکراو  دەسەاڵتەی  دوو  لەو  دەستێوەردان  بێ  بە  و   الیەنی 
بە سەرۆکایەتی دادگانی تێهەڵچوونەوە    پێکەوە هەیە لە ئەنجامدانی کارەکانی، هەروەها سەبارەت

کە ژماریان چوار سەرۆکایەتیە و سەربە ئەنجومەنی دادوەرین چ لە رووی کارگێری و دارایی وە  
 هەروەها سەربەخۆن لە و بریارانەی کە دەری کەن بەپێ یاسا بەرکارەکان لە هەرێمی کوردستان. 

لەرووی دادوەریی چ لە رووی کارگێری و دارایی  بە هیچ شێوەیەك کارەکانی ئەنجومەنی دادوەری چ  
 هێچ جیاکاریەك نییە بە هەموو جۆرەکانیەوە. 

 پڕۆسەی یەکالییکردنەوەی کەیسەکان 

لە دادگاکانی هەرێمی کوردستان تاوانبار و تۆمەتباران بەپێی ستانداردە نێودەوڵەتییەکان مافیان  
حکو رووەوە  لەم  و  پارێزەر  دابینکردنی  نموونە  بۆ  ساڵی  هەیە  سێ  لە  کوردستان  هەرێمی  مەتی 

 ڕابردوودا بڕی یەک ملیار و حەوت سەد ملیۆن دیناری تەرخان کردووە بۆ پارێزەران.  

سەبارەت بە بابەتی درەنگ یەکالیی کردنەوەی کەیسەکان و دواکەوتنیان بە پێ ی یاسای بنەماکانی  
ژمارە   کردنی سزایی  دا  ( ١٩٧١ساڵی    ٢٣) دادگایی  یاسای  ژمارەوە هەروەها    ٨٣)   دبینی شارستانی 

هەموارکراو تێدا هاتووە و تأکیدی لە بوونی سقفی زەمنی داواکان دەکات بۆ یەکالیی    ( ١٩٦٩ساڵی
بەاڵم   بێت  تێپەر  مانگ  لەشەش  زیاتر  ماوەکەی  نابێت  کە  کردووە  دیاری  و  داواکان  کردنەوەی 

بن  الیەن  لە  ئێستاش  تاکو  لێکۆلینەوە  کە  سزایی  داواکانی  لە  ئەنجام  دواکەوتن  پۆلیس  کەکانی 
دەدرێت زۆر جار هۆکاری دواکەوتنی دەگەرێتەوە بۆ زۆری کێشەکان وە دابین نەکردنی مستلزماتی  
دامەزراندن   ساڵە  چەندین  کە  فەرمانبەران  و  دادوەر  کەمی  و  کارەکان  راپەراندنی  بۆ  پێویست 

دواخستن و تاجیل کردنی  راوەستاوە وە هەندێک جار دەگەرێتەوە بۆ الیەنی داواکار کە دەبێتە هۆی  
  ( %٨٠تاکو    %  ٧٥)   دادبینەکان و ئەگەر سەیرێکی ئاماری ئەنجامدرا بکەین ئەبینین کە رێژەی نێوان
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دوادەکەون    وا  کە  داوایانە  ئە  و  دەکرێتەوە  یەکالیی  سالێك  لەماوەی  دەکرێت  تۆمار  کە  داواکان 
 رێژەیان کەمە وە ناکرێت تعمیم بکرێت بەسەر هەموو داواکان . 

 ەڵوەشاندنەوەی ئەو ماددانەی کە جیاکاری بەرامبەر ئافرەت دەکەن ه

لە    ٣٨٠لە یاسای سزادانی عێراقی هەڵپەسێردراوە. کار لەسەر هەڵپەساردنی ماددەی    ٣٧٧ماددەی  
. ماددەی  ( هەردوو ماددەکە جیاكاری لە دژی ئافرەت لە خۆدەگرن  ) یاسای سزادانی عێراقی دەکرێت  

 لە یاساکە هەرواسا.   ( لەگەڵ قوربانییەکەی هاوسەرگیری القەکار)  ٣٩٨

لە ساڵی   کوردستان  لە هەرێمی  لە ساڵی    ٥٨٥،  ٢٠٢١دادگاکانی کەتن  و  داواکارییان    ٣٧٤،  ٢٠٢٢داوا 
  ٢٠٢١حاڵەتی توندوتیژی لە ساڵی    ٢٢٠٤لەسەر توندوتیژی وەرگرتووە. سەبارەت بە گشت دادگاکانیش،  

 حاڵەتی کوشتن تۆمارکراون.  ١٠و لەو دوو ساڵەدا  تۆمارکراون، ٢٠٢٢حاڵەت لە ساڵی  ١٦٢٧و 

 کەمئەندامان 

گەرچی لە دەستووردا هاتووە کە دەوڵەت چاودێری ڕەوشی کەسانی خاوەن پێداویستی تایبەت  
هەیە   بەرکار  یاسای  هەرێم  لە  و  ژمارە  ) دەکات  لە  ( ٢٠١١ی  ٢٢یاسای  باس  پێویست  گوێرەی  بە   ،

نەکر تەندروستی  چاودێری  بۆ  فەراهەمکردنی  پێشوەختە  دەستنیشانکردنی  لەوانەش  اوەتەوە، 
منداڵ و جەوان و پیر بە یەکسانی، جەختکردنەوە لە گرنگی جێندەر لە کاتی چارەسەکردن، و پێدانی  

  ( ٢٠١١)   ٢٢بیمەی تەندروستی و قەرەبووکردنەوەیان بە گوێرەی پێویست. سەبارەت بە یاسای ژمارەی  
ژمارە   یاسای  ب   ( ٢٠١٣)   ٨و  تایبەتە  نێوان  کە  لە  پێویستە  هەماهەنگییەک  دەروونی،  تەندروستی  ە 

وەزارەتەکانی تەندروستی و کار کاروباری کۆمەاڵیەتی و پەروەردە، بە هاوکاری ئاژانسەکانی نەتەوە  
 ( ٢٠١١)  ٢٢یەکگرتووەکان، بۆ ئەوەی ڕاسپاردەکان جێبەجێ ببن. بە دیاریکراوی، دەبێت یاسای ژمارە 

پارا  ڕێککەوتننامەی  هاوکات،  لەگەڵ  بگونجێندرێت.  تایبەت  پێداویستی  خاوەن  کەسانی  ستنی 
بۆ دڵنیایی تەندروستی بۆ تەواوی چینەکانی کۆمەڵگە، لەالیەن حکومەتی    ( ٢٠٢٠)   ٢٢یاسای ژمارە  

لە   بۆیە پێشنیار دەکەین  نییە،  لەم جۆرە  لە هەرێم یاسایەکی  عێراقییەوە دەرچووە بەاڵم هێشتا 
 ەی عێراق پەسەند بکرێت یانیش یاسایەکی جیا دەربچێت. پەرلەمان بە یاسا ئەم یاسای
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هیچ جیاکارییەک بەرامبەر بە کەمئەندامان لە بەردەم یاسادا نییە. دەربارەی بەهێزکردنی بەشداری  
خولی ڕاهێنان و    ٤٠سیاسی و مەدەنی کەمئەندامان بەگوێرەی ڕاسپاردەی سێیەم، وەزارەتی کار  

 بەاڵم تا ئێستا ئەم مافانە بە تەواوت دەستەبەرنەکراون.  ۆورکشۆپی لەمبارەیەوە ئەنجامداوە،

 دادوەران و ڕاهێنانی دادوەری 

ساڵی   و    ٤٦،  ٢٠٢١لە  ساڵی    ٦٧دادوەر  لە  لەالیەن    ٢٠٢٢دادوەر  دابینکراوە  بۆ  ڕاهێنانیان  خولی 
بواری   لە  خولەکان  ئەمریکی.  و  ئەوڕوپی  واڵتانی  و  یەکگرتووەکان  نەتەوە  بە  سەر  ئاژانسەکانی 

سایی، تیرۆر، سپیکردنەوەی پارە، شەفافیەت، ماددەی هۆشبەر، مافەکانی مرۆڤ، و توندوتیژی  یا
لە   وردەکاری  جێبەجێکراوە.  بیستویەکەم  ڕاسپاردەی  بوونە.  مرۆڤ  بە  بازرگانیکردن  و  ئافرەتان، 

  .ڕاسپاردەی پێنجەمی ئەم بەشە خراوەتەڕوو

 ( ٢٠٠٧ساڵی    ٢٣) سای دەسەاڵتی دادوەری ژمارە  دەربارەی دامەزراندنی دادوەر کە دوای دەرچوونی یا
چەند  لە  باس  تیایدا  و  کراوە  دادگاکان  لە  دادوەران  دامەزراندنی  چونیەتی  بە  ئاماژە  تیایدا  کە 

دەکەی و هەر    ( دادوەر) مەرجێك کراوە کە پێویستە لەو کەسانە بەدی بێت کە داوای دامەزراندنی  
ەیمانگای دادوەری هەرێم  تیدا هاتووە کە چون دادوەر  یاسای پ  ( ٢٠٠٩ساڵی    ٧) بەپێ ی یاسای ژمارە  

دادەمەزرێت و ئەویش دوای وەرگرتنی لە پەیمانگای دادوەری هەڵدەسێت بە خوێندن بۆ ماوەی دوو  
ساڵ لەسەر ئەو بەباتەنەی کە پەیوەستن بە ئیش و کارەکانی دادوەر لە رووی ئەکادیمی و عملی و  

و دواتر بە پێ ی پێویستی دادگاکان دادەمەزرێن. لە دادگاکانی    دوای دەرچوونیان لە تاقیکردنەوەکان
 یان ئافرەتن. ( ٤٨) دادوەر کار دەکەن کە ( ٢٣٢)  تێهەڵچوونەوەی هەرێم

 پرسی دەستپاکیی دادوەری

ژمارە   دەسپاکی  دەستەی  یاسای  دەرچوونی  ساڵی٢٣  ) دوای  دەسەالتی  ( ٢٠١١ی  هەموارکراو  ی 
ی لێکۆلینەوەی دەستپاکی کە بەردەوام بووە لە بینینی  دادوەری هەلسا بە استحداث کردنی دادگا

ئەو داوایانەی کە تۆمار کراون لە الیان و دوای تەواوکردنی لێکۆلینەوە بریاری لێدراوە بە رەوانە  
کردنی کەیسەکان بۆ دادگای کەتن و تاوان و ئەوەی بەلگەی تیدا کەم بووە داخراوە وە بریاریش  

م کردن و سزادانی ئەو کەسانەی کەوا تۆمەتەکەیان بەسەردا ساغ  دەرچووە بە ئیدانە کردن و حوک
 بوویتەوە.  بەاڵم کەیسەکان بەپێی جۆری گەندەڵی پۆلێن ناکرێن.  


