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سااڵنەی دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤ بەدواداچوون بۆ راپۆرتی 
 ٠٢٠٢ ساڵی  لەکوردستان  ە رەوشی مافەکانی مرۆڤ لە هەرێمیسەبارەت ب
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 :پێشەکی

 ی مرۆڤ لەەکانماف یوشی ڕهربارهخۆی ده ەڵسەنگاندنیه وەیەکی وەرزیبەشێمافی مرۆڤ دەستەی سەربەخۆی 
 .دەکاتەوەاڵوب سااڵنەی دەستە راپۆرتی ئامادە دەکات لەم چوارچێوەیەدا هەرێمی کوردستان

دەکات گرنگ  بەتێکیابەند چئاماژە بە دا رایگەیاند  ٢٠٢١کە لە ساڵی  کەی دەستەی سەربەرخۆی مافی مرۆڤراپۆرتە لە
تیشک  بە وردىا هەروەه .لە هەرێمى کوردستان یەکانیکەلتورو  ەاڵیەتیی، سیاسى، ئابوورى، کۆممەدەن الیەنی وەک

ندوتیژی ەکان، تواکسازییچ و بارودۆخى گرتووخانە بەتایبەتی هەرێمى کوردستان ئازادییەکان لەدەخاتە سەر رەوشى 
ی، خۆیوانی و نارانی بیڕەوشی کرێکا ،و کاری رۆژنامەوانی ئازادى رادەربڕینمندااڵن، مافەکانی دژی ئافرەتان، 

ەروەرى یاسا، نالین، سنى ئۆ، خوێندو خاوەن پێداویستی تایبەت کەمئەندامان مافەکانیتەندروستی، رەوشى ئاوارەکان، 
 دەخاتە روو.  نجامەکانىئەدەر و ماددەى هۆشبەر و ژینگە

 ەرێنی زۆری هەبووە لەسەرکاریگەری ن کە  ٢٠٢٠ لە سەرەتاى ساڵى (١٩-کۆڤید)باڵوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا بە هۆی 
وند تندروستی شوێنى تەناچار بوو رێو حکومەتی هەرێمی کوردستان ،بە گشتی هەرێمی هاواڵتیان ژیان و گوزەرانی

ى خستەگەڕ بۆ نەکاهەوڵ رەوە. لەم باەکە و پاراستنى گیانى هاوواڵتیانبگرێتەبەر بۆ مەبەستى کۆنتڕۆڵ کردنی ڤایرۆس
تا  ڕوان نەکراوو و چاوەناکا دانیشتوانى هەرێمى کوردستان لەم پەتایە، هاتنى ئەم ڤایرۆسە بەشێوەیەکى لە پاراستنى

 .راددەیەک ئەرکی حکومەتی قورستر کرد

لە  ێودەوڵەتییەکانی ڕاسپاردە نی ڕێکخەرتۆڕی زانیاری نووسینگەی كانداتا و زانیارییە بە ستنپشتبە دا بەم ڕاپۆرتەلە
ە ی مرۆڤ لەخۆی مافسەربدەستەی روون کراوەتەوە کە  و سەرنجانەتێبینی  ئەو ،ی هەرێمگاکانى حکومەتدەزدامو

ەری یاسا، سەرو) انەگرنگ لەو یبابەتێکچەند  رەسستۆتە خ یتیشكئەم راپۆرتە  هەروەها .پێداوە دا ئاماژەیراپۆرتەکەی
یاندن، بوونی پااڵوتگەی ربڕین و راگەكان، ئازادی رادهوشی گرتووخانەکەمئەندامان، ڕه، مندااڵن تان ومافی ئافره

ەروەردە و پەرەکان، هۆشب دەتەندروستی، بازرگانی کردن بە مادرەوشی نایاسایی، رەوشی کرێکاران و کرێکاری بیانی، 
 .(فێرکردن

ندی یوهی پەرێگە لە خراوەتە روو ێمی كوردستانرتی هەحكومە و هەنگاوەکانی چاالكیبەشێک لە دیکەوە  لەالیەکی
ەت راستەوخۆ پەیوەندییان بە ناوەڕۆک ، ئەم کار وچاالکییانەی حکومزگاكانی حكومەتی هەرێمڵ دامودهگەوام لەردهبە

 .و بابەتەکانی راپۆرتی دەستەی سەربەخۆی مافەکانی مرۆڤەوە هەیە
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 یەکەم: سەروەری یاسا
رکردنی مافی وورداسن وانەوو لەچەندین بابەت خراوەتە ڕ بەخۆداەی دەستەی سەرلە بارەی سەروەری یاسا لە راپۆرتەک

 و چەند بابەتێکی تر. ، چەکی بێ مۆڵەتبوونی ، سیاسی و مەدەنی

امانەدا كەوتننکێرڵ ئەو تا رادەیەكی زۆر یاساكانی ھەرێمی كوردستان لەگە :(الیەنی پەیوەندیدار)وەزارەتی داد 
لە كە ەك ەر یاسایھووە. كرد پەسەندی ەی رێککەوتننامە نێودەوڵەتییەکانلە چوارچێو گونجاون كە حكومەتی فیدراڵی

ابێت، چونكە ننییە و  ەوانەپەرلەمانی كوردستانەوە دەردەچێت، بە ھیچ جۆرێك لەگەڵ دەستووری فیدراڵی عێراقدا پێچ
 ەل ردستانوێمی كھەر .یاسایەكە دەستووری بوونی یاساكانی ھەرێمی كوردستان، مەرجی یەكەمی دەركردنی ھەر

 ەاڵتی خۆیدەس، سابەند نەبوون بە ھەندێك یاالە دەركردنی ھەندێك یاسا یان پخۆیدا  دەسەاڵتیچوارچێوەی 
 .كراوەدا دیاری٢٠٠٥ساڵی لە  پێی ئەو بنەمایانەی كە لە دەستووربەكاردەھێنێت بە

ە دام و ییەکان لوڵەتنێودە گرنگترین میكانیزم کە لە هەرێمى کوردستان پەیڕەو دەکرێت بۆ جێگیرکردنى پێوەرە
مانی كوردستان جاڕنامەی ــەوە پەرلە١٩٩٢بریتییە لەوەی كە لە ساڵی دەزگاکانى حکومەت لە بوارەکانى مافى مرۆڤ 

منداڵ و  ونی مرۆڤ افەكاەتییەكانی تایبەت بە پاراستنی مرۆڤ و یاسا و رێكەوتننامە نێودەوڵجیھانی مافەكانی م
 .ی دانپێدانراو و رێزلێگیراو بۆ داڕشتنی یاساكانانی كردۆتە بنەمایەكئافرەت

بنەمایەكی راوە هەوڵدو  ەتەوەاوانی ھەرێمی كوردستاندا رەنگی دو ئەو یاسایانە لە رۆحی یاساك ئەو جاڕنامەناوەڕۆکی 
راستنی ەت بە پاتایب ەكانییەتیامە نێودەوڵنكەوتنکرێ ویاسایی دابنرێت كە دژ یان پێچەوانەی مافەكانی مرۆڤ 

رێمی هە لەكرێت ده اڵتی دادوەریسەده واویپاڵپشتی تە ئەم مەبەستەش  بۆ. بێتنەمافەكانی مرۆڤ ەرامەت و ك
 .جێكردنی یاسایەركی جێبەو ئە خۆیەربەكانی جیهان سەدیموكراسییە مەی سیستەك زۆربەوه ، ئەم دەسەاڵتەكوردستان

 :دەکرێنگرنگترین ئەو یاسایانەی لە هەرێم پەیڕەو 

دامودەزگا پەیوەندیدارەکان لە حکومەتی كانی كییەرهسە ركەكار و ئە لە كێكەی تاوان یەوهرەنگاربوونەبەنەهێشتن و 
 ت:رێكو دههیڕپە كە یەت هەكی تایبەند یاسایەش چەستەبەم مەتی داد. بۆ ئەزارهوههەرێم لەسەرەویان 

 رێمی هە كرێت لەكاری پێده م یاسایەئە مواركراو:ی هە١٩٦٩ی ساڵی (١١١) یاسای سزادانی عێڕاقی ژماره
تاكو  تبار بێ تاوانەتۆمە)یاخود  وهبێتەر ساغ نەسەی لەكەژمار ناكرێت تا تاوانەتاوانكار هە سێك بەكوردستان و هیچ كە

كاتی دادگایی كردن  كرێت لەكرێت و دادگایی دهده اراستەتاوانێكی ئ سێك كەر كەش، هەمەڕای ئەره. سە(لمێندرێسەده
 كات و مافەرێكی بۆ دابین دهوا دادگا پارێزهر دابین بكات ئەیتوانی پارێزهر بۆ خۆی نەگەبێت. ئەری هەبێت پارێزهده

دادگای  كرێت لەچن دهردهدادگا ده لە ی كەبڕیارانەو ت. ئەستۆی حكومەئە وێتەكەش دهرهم پارێزهكانی ئەداراییە
ستی ر دهبەلە بێت كەده ڵگانەو بەپێی ئەش بەمەئە وهكان دابچنەبڕیاره بە یان لێبگیرێت و دووبارهتانە وهپێداچوونە

ی وتە ناكرێت بە كرێت بۆیەده ڕاڤە كەتبارهندی تۆمەوهرژهبە وا لەن، ئەكان گومان دروست بكەڵگەر بەگەردان و ئەدادوه
 كرێت.جێدهكاتی دادگایی كردن و بڕیاردان یاسا جێبە لە ، چونكەوهژێر پرسیاره كان بخرێنەیاساییە تاوانبار ڕێكاره
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 كرێت و دهیڕهرێمی كوردستان پەهە لە ١٩٥٩ی ساڵی (١٨٨) سی عێڕاقی ژمارهیاسای باری كە سی:یاسای باری كە
ماكانی ئیسالم ی بنەر بناغەسەش لەم یاسایەبێت و موسڵمان بێت، ئەاقی هەێری عزنامەگەڕه سێك كەر كەهەر سەلە

 .(وهرگیری، میرات، لێكجیابوونەهاوسە)ك كات وههڵ باری خێزانی دگەلە ڵەمامە
 

 :نەهێشتنی هەڵگرتنی چەکى بێ مۆڵەت

ئەم  ،٢٨/٧/٢٠٢١ یکەوتلە رێ بۆ ئەم مەبەستەش ی بەهەند دەگرێتکی بێ مۆڵەتحکومەتی هەرێم بابەتی نەهێشتنی چە
  .ەڕووراییەوە خپڕۆژە یاسایەکی تایبەتی لەمبارە و ی وەزیران باس کرابابەتە لە کۆبوونەوەی ئەنجومەن

 یاستەڕئا یاسای یگاێرەكرد و بئاماده گرتنڵهە كچەۆ ب ێینو یكەیاسای ژهۆپر :(الیەنی پەیوەندیدار)تی ناوخۆ زارهوه
ك و چە یگرتنڵهە یكانكارهێر ەێینو ژهۆم پرو لە كراوه ۆب یمكەەی یوهندنەێخو ی کرد وكوردستان یمانرلەپە

 .كراوهیارید یكانرهوهێپ

ەنگاوی ا ه، هەروەهمۆڵەت رێنمایى و رێوشوێنى تایبەتى هەیە بۆ رێگریکردن لە هەڵگرتنى چەکی بێ وەزارەتى ناوخۆ
 .ئەم دیاردەیە کرداری ناوە بۆ کەمکردنەوە و نەهێشتنی

 نو خوێند پەروەردە ڕەوشیدووەم: 
ە بەهۆی ۆنالین کئی وێندنلەوانە خ دەداتچەند بابەتێک ئاماژە بە راپۆرتەکە تیشک دەخاتە سەر کەرتی پەروەردە و 

وتابیان لە ابڕانی قداس لە بنەبووە، هەروەها پێویست سەرکەوتوو  وکۆرۆناوە پەیڕەو کراوە بەاڵم وەک باڵوبوونەوەی
 خوێندن کراوە. 

 :(الیەنی پەیوەندیدار) ەروەردەپوەزارەتی 

 تی وومی بەگشكانی حكدەزگا و بوو لەسەر پرۆسەی خوێندن دوای ئەوەی هەموو دامهەپەتای كۆرۆنا كاریگەری زۆر 
ەكان بە تایبەت سەالمەت بن منداڵ بۆ ئەوەی خەڵكی و ٢٠٢٠ ساڵی سەرەتای ناوەندەكانی خوێندن بە تایبەتی داخران لە

 لەم پەتایە. 

وری ەنگی ئابوئاستلە  بە هۆی چەند کێشەیەکەوە کە بریتین نەکرا پەیڕەو وەک پێویست ئۆنالینخوێندنى پرۆسەی 
النێکی تر پدووە کە ش وای کرکۆمپیوتەر و ئامێری زیرەک، ئەمە دابین کردنینتەرنێت، ە، ئکارەبا ،وەک هەرێم بەردەم

 .نێدانەبڕ نەی قوتابیان لە خوێندبگیرێتەبەر بۆ ئەو

کە  (E-wane)ی انناونیش تابخانەی ئەلیکترۆنی بەکردنی قو هەستاوە بە پەیڕەو بۆ ئەم مەبەستە وەزارەتی پەروەردە
و  رهێنەرک کۆدی بەکابەرێوەبەرێ ستایەک ومامۆ و هەر قوتابی ن ووتۆمارکرا یدیۆڤبە شێوەی هەموو بابەتەکانی 

بچێتە نێو هەر قوتابیەک  .(سیستەمە) قوتابخانەیە بچێتە نێو ئەمبۆ ئەوەی  راشەی نهێنی تایبەتی خۆی پێدو
کاژێر بەردەوام لەبەر  ٢٤/٧ لە هەمان کاتدا ئەم سیستەمەتەنها بابەتەکانی خوێندنی پۆلی خۆی دەبێنێت سیستمەکە 
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بە  وەتار و واتس ئاپ، جگە لەوەی وەزارەت هەسەایبڤ ێنراوە وەکو چەندین شێوازی تر بەکاره بووەتی قوتابیان دەس
 دەنگ چات و یدیۆڤبە تێکست و  ستایان دەتواننو مامۆهەمو هەروەهافت تیم، سۆلەگەڵ مایکرۆهەماهەنگی کردن 

 . ەنبک انلەگەڵ قوتابیانی خۆی

 )wane-E(نیۆانەی ئەلیکترلە قوتابخ بەشداربووانی قوتابیانخشتەی ڕێژەی 

 :خوێندن قوتابیان لە یو دابڕان وازهێنانچارەسەرکردنی 

 ە:کراوەتەورەوە ڕوونکە ئەوانیش لە خوا درێتدە مئەنجارێکار جۆر کەمکردنەوەی وازهێنانی قوتابیان دوو بۆ 

 :ئەو رێکارانەی کە لەالیەن وەزارەت و الیەنە پەیوەندیدارەکان ئەنجام دەدرێن /یەکەم

تا ئێس مداوە وەی ئەنجاارەم کئ ساڵەچەندین  پەروەردە انەکان، وەزارەتیخکاری پەروەردەیی لە قوتابیڕێنمای . دانانی١
ە گرتن ل ێتابیان بۆ گوقوانەکان هەیە کە بەردەوامن لەگەڵ پەروەردەیی لە قوتابخ کاریییڕێنما (١٨٠٠)زیاتر لە 

 .ونجاو بۆیاندۆزینەوەی چارەسەری گ کێشەکانیان و
 .لە نێوان قوتابیان یردادپەروە. ٢
 غە کردووە.قوتابیانی قەدە ئازاردانی جەستەیی و لێدان  ەوە(١٩٩٨)لە ساڵی  وەزارەتی پەروەردە. ٣
 .ێکراوەکارپەوە ٢٠٠٧، ئەم یاسایە لە ساڵی (میزااللالتعلیم ا(ەیرەوکردنی خوێندنی تەوزیمیپ. ٤
تا تەمەنی  کچ وتابیانیق ی خێرا وبە رێگای دابینکردنی خوێندن خوێندنانەوە بۆ او بۆ گەڕی دابڕدان بە قوتابیانرێگە. ٥

ەوا گەر لەم تەمەنە زیاتر بێت ئئەساڵ و  ٢٢ا تەمەنی کور تقوتابیانی  ،انەوە بکەنساڵ دەتوانن پەیوەندی بە قوتابخ ٢٤
 . ەنندی بە قوتابخانەکانی ئێواران بکمافی هەیە پەیوە

   .بایەخدانی زیاتر بە خوێندنی پیشەیی .٦

 

 ڕێژەى سەردانیکردنى قوتابى بەشدارى رەىژما

 قوتابخانە |ەروەردەى قەزا پ| پەروەردەى گشتى انقوتابی ژمارەى یانقوتاب ڕێژەى بەشدارى قوتابى
186,320   %  ب.گ.پ.هەولێر 579,090 32.20
182,013   %  ب.گ.پ.سلێمانی 453,921 40.10
 ب.گ.پ.دهۆك 497,762 40.40    %  201,212
 ب.گ.پ.گەرمیان 77,783 38.50   %  29,914
 ب.گ.پ.هەڵەبجە 25,719 48.10    %  12,373

  ب. گشتییەکانى سەر بە دیوانی وەزارەت 8,657 10.00    %  863
 کۆى گشتى 612,695
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 پێی رەگەز لە خوێندنی خێرابە خشتەی ژمارەی قوتابیان

 پێى پۆل و ڕەگەزقوتابیان بەژمارەی 

 کۆى 

 گشتى

 مكەیەئاستى  مدووهئاستى  مسێیەئاستى  مچوارهى ئاست مەجپێنئاستى 
 ز پەروەردەى گشتى

 کوڕان کچان کوڕان کچان کوڕان کچان کوڕان کچان کوڕان کچان

 1 ب.گ.پ.هەولێر 15 24 33 77 77 53 647 144 689 230 1,989

 2 ب.گ.پ.سلێمانی 51 44 120 88 253 70 329 88 167 144 1,354

431 28 153 31 128 15 38 24 
 

14 
 

 3 ب.گ.پ.دهۆك

 4 ب.گ.پ.گەرمیان 24 32 64 54 112 32 168 30 140 18 674

36 
  

1 22 4 2 3 3 
 

 5 ب.گ.پ.هەڵەبجە 1

202 
  

کوردى ب.خوێندنى  8 4 39 9 53 10 54 25
 6 كركوك

 کۆى گشتى 99 118 259 255 535 184 1,348 319 1,149 420 4,686

 

 بی. قوتا (٤٦،٦٦٣)ێندنی ئێواران بریتییە لە ژمارەی قوتابیان لە خو

 بکەن: پەیڕەوىانەی پێویستە کەسوکاری قوتابیان ئەو رێکار :دووەم

 .ن بکەن. یارمەتی دانی خێزانە هەژارەکان بۆ ئەوەی بتوانن تێچووی خوێندنی مندااڵنیان دابی١
 و فێربوون.. باڵوکردنەوەی ڕۆشنبیری لە نێوان خێزان و دیارخستنی بەهای خوێندن ٢
  .ماڵەوە فێربوون لە جاو بۆ خوێندن وونێزان بۆ بەدەستهێنانی ژینگەیەکی گخالیەن . هەوڵدان لە٣
  ێندن. بوونی بەسەر بابەتە قورسەکانی خومنداڵەکانیان بۆ زاڵهاوکاری کردنی خێزان لەگەڵ . ٤
 .. کاراکردنەوەی پەیوندی نێوان قوتابخانە و ماڵ٥

تنی ژمارەی ژمارەی قوتابخانەکان یاخوود کەم کردنەوە و نەهێشتنی دوو دەوامی و رێکخسسەبارەت بە زیادکردنی 
 کانانەقوتابخ ی(٪٢٦) لە لە هەرێمی کوردستان تەنها( ٢٠٢٠-٢٠١٩) ساڵی خوێندنی، لە داقوتابخانەکان قوتابیان لە پۆلەکانی

ی ی قوتابخانەکان(٪٧٣) سێ دەوام و لە کانقوتابخانە بینای ی(٪١)لە  لە کاتێکدا تێدا دەکرا. بەدرێژایی ڕۆژدوو دەوامیان 
ی خواستی بوونزیاد هۆکارەکەی دەگەرێتەوە بۆدیاریدەی دوو یاخوود سێ دەوامیە ئەم  .تێدا دەکرایان دەوام کیە تر
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زیادی ژمارەی قوتابیان بە شێوەیەکی بەرچاو کە  (٢٠٠٥-٢٠٠٤)تایبەتی لە دوای ساڵی خوێندنی بۆ پەروەردە بە انهاواڵتی
خۆیی زیادی دەکرد. بەاڵم زۆر بە لەسەرکە لە سیستەمی پەروەردە  کانورد لەگەڵ ژمارەی بینای قوتابخانەراکرد بە بە

 ژمارەیە ڕووی لە کەمی کردووە.  مئەە، دیاردەی ئەم بۆ کەمکردنەوە هەوڵی بەردەوامی حکومەتی هەرێم بەهۆی

 

 
کردنی بینای ان دروستوردستکینایی قوتابخانە کراوەتەوە لە هەرێمی قەرەبووی کەمی ب ێیدالەو فاکتەرانەی کە ت کیە

ان روستکراوە بە زۆری لە گوندەکبینای قوتابخانە لە قوڕ د (٢٩٨) ینزیکە ٢٠٠٧ی قوتابخانەی قوڕ و کابینە بووە. لە ساڵ
ژمارەی بینای ا، د ٢٠٢٠ی ڵە سال بەاڵم بووە کە ئەمەش بۆ چارەسەرکردنی کێشەی تەنگەتاوی کەمی بینای قوتابخانە بووە،

 بینا. (٦٢)کەم بۆتەوە بۆ  انەی قوڕقوتابخ

 (٣،٨٦٤)ە تێکرای ل نە درووستکراقوتابخانە لە کابی (٢٧٧) یەکانەتیوڵنێودە ەبە هەماهەنگی لەگەڵ ڕێکخراو ٢٠٠٩لە ساڵی 
ژمارەی بینای  ٢٠٢٠ە ساڵی ل. کاتب وارەکانئا قوتابییە چارەسەری کێشەی رێتبتوان کبۆ ئەوەی تا ڕادەیە، بینای قوتابخانە

  .نارهێنرابەکێمی کوردستان ری لە هەروئاوارە و پەنابەری سو کە بەشێکی زۆریان بۆ (١٩٩)قوتابخانەی کابینە بووەتە 

بەردەم لە ێکئاستەنگ یچقوتابخانە دابینکراوە. ه (٣،٠٠٩) ورە دەستەکان لە هەموو هەرێمی کوردستانولە شوێنە د
ە ئامێری ەت برسەباهەروەها  بینا بۆیان دابین کراوە. لەڕووی مامۆستا و ەکانهەموو پێداویستیو  یەفێرخوازاندا نی

 . دابین کرا گشتیبە ەرەوە بۆ قوتابخانەکانئامێری فێنکک (٣،٠٠٠) فێنککەرەوە، هاوینی ساڵی پار زیاتر لە

هەمان لە  انە وەم بابەتلستایان ێتەوە بۆ مامۆبەردەوام خولی ڕاهێنان دەکربە میوزیک و وەرزش، لە روانگەی پەرەپێدان 
 دیاریکراوە. تابی دوو وانەی وەرزش ومیوزیک بۆهەفتانە قو داکات

 ژمارەی مامۆستایان:

ی پەروەردە مامۆستا (٣٣) لە ، وهەیە پەروەردە (٣٨) لە هەرێمی کوردستانسەبارەت بە کەمی ژمارەی مامۆستایان، 
 :ی خوارەوە دیاری کراوەوەکو لە خشتە بەردەستەپێویستیان 
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 ژەی مامۆستا بۆ قوتابیخشتەی ڕێ

 

 :بەپێی پێوەرە نێودەوڵەتییەکانگونجاندنی کەرتی پەروەردە 

گێری و استی كارەوەی ئبەرزكردن تی خوێندن والێبەمەبەستی باشتركردنی كو :ندەرەکی قوتابخانەکا هەڵسەنگاندنی
پڕۆژەی هەڵسەنگاندنی  گرنگی بەزیاتر  (٢٠٢٠-٢٠١٩) اڵی خوێندنیوەزارەتی پەروەردە لە س ،زانستی قوتابخانەكان

 :ەوەکو لەم شێوەیەی خوارەوە داهاتوو ،قوتابخانەکان کردنی لە رێگای سەردانی دا دەرەكی

 تۆمارکراوە. سەرپێچی (٦٩) و سەردان (١٨) هەولێر لە 
 سەرپێچی تۆمارکراوە. (٢٥٦) و سەردان (٣٧) سلێمانیلە  
 سەرپێچی تۆمارکراوە. (٢٩) و سەردان (٤) دهۆکلە  

 .سەرپێچی تۆمارکراوە (٣٥٤)سەردان  (٥٩) دەکاتە کۆی گشتیکە 

اندنی ات و گشتی دەكجێبەجێ (بریتیش كاونسڵ)ئەم پرۆژەیە وەزارەتی پەروەردە بە هەماهەنگی لەگەڵ ڕێكخراوی  
ڵسەنگاندنی بۆ خنەگر هەێی ڕەپەرشتیاری هاوڕیەن سەرالقوتابخانە حكومییەكان لە .پێكراوە بۆ پەروەردەی پارێزگاكان

ئەم  کانیە. ئامانجەكرێتیەن لیژنەیەكی تایبەتەوە هەڵسەنگاندنیان بۆ دالرێت و قوتابخانە ناحكومییەكان لەدەك
اوڕێی شتیاری هەرپەرسبەهەماهەنگی لەگەڵ  یەن سەرپەرشتیاری پسپۆرالك لەالپڕۆژەیە بریتییە لە ڕێكخستنی می

ەوە، ەرپەرشتیارەڕێگەی سەكان لمەبەستی ئاڵوگۆڕی ئەزموونی نێوان قوتابخان ی میكانیزمێكی كاریگەر بەڕەخنەگر، دانان
تەی كارگێڕی ێوان دەسنن لە یتی پەروەردە و فێركردن و چارەسەركردنی كێشە و گرفتەكاڵگرنگیدان بە باشتركردنی كوا

ەرنامەی كاری بدەكردنی ئاما ی قوتابخانە بە مەبەستیتی پەرەپێدانلێقوتابخانە و سەرپەرشتیار، هەروەها دانانی كوا
 .قوتابخانە
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یەکان یەتگوزاری خزملە هێڵە گشتییەکانی بەرنامەی کاری کابینەی نۆیەمی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ئاست
گەیەوە م سۆنراوە، لەکەکان جەخت لەسەر پێداچوونەوە بە پرۆگرامەکانی خوێندن و گونجاندنیان لەگەڵ ستانداردە باو

نی خوێندن ۆگرامەکاێك پرئەنجامداوە کە ئایا لە چ بوار یڵسەنگاندنێکی زانستی تێروتەسەلوەزارەتی پەروەردە هە
  .پێداچوونەوە و گۆڕین هەیە خوێندنەوە وپێویستی بە 

 ،١٢ی کوردی پۆل((٢٠٢٠-٢٠١٩) گرنگترین ئەو بابەتانەی سەربارکران یان گۆڕانکاریان تێداکراوە بۆ ساڵی خوێندنی
، لە (نەڕەتیبی  ٩تا  ١قۆناغی  ەکان لەییەتیئامادەیی، کارامەیی و بەها کۆمەاڵ ی ١١و  ١٠فەلسەفە و دەروونزانی پۆلی 

 .بۆ خوێندن بووە ئامادە (٢٠٢٢ – ٢٠٢١) ساڵی خوێندنی

 :)Indicators Service Delivery (خزمەتگوزاریگەیاندنی نیشاندەری پرۆژەی 

ەست لەم مەب، رێتجام دەدبانکی نێودەوڵەتی ئەنلە نێوان وەزارەتی پەروەردە و ڕێکخراوی  کە پرۆژەیەکی هاوبەشە
چۆنیەتی )مان ەروەها زن و هپڕۆژەیە هەڵسەنگاندنی ئاستی تێگەیشتنی قوتابیانە لە بابەتەکانی بیرکاری و زانستەکا

 ە کە ئامانج لەم زانیاریانەو کۆدەکاتەوڕێگەی ڕووپێ ١٢، جگە لەمەش ئەم پرۆژەیە زانیاری لە (خوێندنەوە و تێگەیشتن
ی قوتابخانە و و ژینگە ابیانپێدانی زانیاری ڕاست و دروستە سەبارەت بە کێشە و بەربەستەکانی بەردەم فێربوونی قوت

نایی ئەم ەژێر ڕۆشاتر لهەروەها لەمپەرەکانی بەردەم مامۆستایان لە گەیاندنی ناوەرۆکی پرۆگرامی خوێندن و دو
ی بەردەم ارییەکاناڵەنگبۆ چارەسەرکردنی کێشە و لەمپەر و ئ رێبڕیاری ڕاست و دروست بد رێدەتوان زانیارییانە

ڵ چەند ەتی لەگەێودەوڵنە هەشت مانگ دەخایەنێت و تیمی پسپۆری هەڵسەنگاندنی بانکی کپرۆژە. سێکتەری پەروەردە
بە مەبەستی  ار دەکاتکەردە وەزارەتی پەرو کەسانێکی پسپۆر لە بواری هەڵسەنگاندنی فێربوون لە قۆناغی بنەڕەتی لە

 .ئەنجامدانی ئەم پرۆژەیە

کومەتی ابینەی نۆیەمی حبەمەبەستی کارکردن لەسەر هێڵە گشتییەکانی بەرنامەی کاری ک :چاکسازی لە پرۆگرامەکان
نکی باخراوی ەڵ ڕێکبە هەماهەنگی لەگ ، وەزارەتی پەروەردەزمەتگوزارییەکانداهەرێمی کوردستان لە ئاستی خ

سازی و دانی چاکئەنجام نی کارکردنی لەسەرالپ تێیدانێودەوڵەتی دەستی کردووە بە ئامادەکردنی پرۆپۆزەڵێك کە 
 ەندروستیزارەتی توە الە ئێستاد .گۆڕانکاری لەسەر پرۆگرامەکانی خوێندن بە شێوەیەکی تێروتەسەل دیاریکردووە

ن کارەکا وخایەنێت ساڵ دە ئەم پرۆژەیە نزیکەی حەوتو ن، ویلاو لە هەنگاوی پەیداکردنی تەملەگەڵ ڕێکخراوی ناوبر
 ت.بەجێ دەکرێە بۆی دیاریکراوە جێک و پالنەیهەنگاو بە هەنگاو بە گوێرەی ئە

نستیەکان و ابەتە زات بۆ بلە ئایندەیەکی نزیک دەست دەکرێت بە پێداچوونەوە بە پڕۆگرامەکان و ئەولەویەهەروەها 
 .بیرکاری دەبێتوانەى 
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 یەم: ڕەوشی تەندروستیسێ

پاک و وى اوە رەچاوڵى دوەزارەتى تەندروستى لە حکومەتى هەرێم لە گشت نەخۆشخانە و بنکە تەندروستییەکاندا هە
وند و تۆڵتر تییەکانى ێنماناش رواى هاتنى پەتاى کۆرۆلەد ،بکات بە باشترین شێوە خاوێنی لە کەرتەکانی تەندروستی

 .  ەکەندتییەکان ەندروسسەردانى بنکە ت ەکان کاتێکواڵتیان و نەخۆشوگیانى ها بۆ سەالمەتى و پاراستنى کردووە

رێنى ى نەریگەرکاە کوە، راقەبەهۆى خراپى بارودۆخى دارایى و بڕینى بەشە بودجەى هەرێم لەالیەن حکومەتى عێ
 وونەوەیباڵوب واید ،بێتلە ئاستى پێویستدا نە یکردووەگوزارى لە گشت کەرتەکان و واخزمەت رەوشیسەر هەبووە لە

  . ستییەوەبوونەوەى ئەم پەتایە خرایە پێشینەى کارەکانى کەرتى تەندرو رووبەڕوو ڤایرۆسی کۆرۆنا

یاد بکات و زواڵتیان ستی هاوهۆکار هەیە کە وادەکات گرفتی تەندرو چەند :(الیەنی پەیوەندیدار)وەزارەتی تەندروستی 
بە  دەباشی دایەلە ئاما دروستیوەزارەتی تەنهاوکات  .ە لە خۆراک و ژینگەو دیاریترین هۆکارەکان بریتی ناتەندروست بن

  ان.اوواڵتیهبۆ کەمکردنەوەی گرفتی تەندروستی  بێتو ستراتیژی خۆی هە پالن هەڵی داوە و بەردەوامی

 سەردانی کردنی نەخۆش بۆ نەخۆشخانەکان:رێژەی زۆری 

و  ندەرماا، ەروەهه ن و چارەسەری پێویست وەردەگرن.رۆژانە هاوواڵتیەکی زۆر سەردانی نەخۆشخانەکان دەکە
 .بنکە تەندروستیەکان باش دابین کراوە بۆبە رێژەیەکی  پێداویستى پزیشکى

ن لە ەخۆشیەکانیکردنی بۆ دیارهەیە پالنی دابین کردنی ئامێری پشکنینی زیاتر و پێشکەوتووتر لەگەڵ ئەوەشدا، 
ێت و ەکان بکرخۆشییبەشێوازێکی باشتر و خێراتر دەستنیشانی نە نەخۆشخانە و بنکە تەندروستیەکان بۆ ئەوەی

 .تیاناوواڵهو کەمکردنەوەی گرفتە تەندروستییەکانی  یارمەتیدەر بێت لە پڕۆسەی چاکبوونەوەی نەخۆش

اوەى دنەوەی مکەمکر ، بۆدادەنرێت بۆ نەخۆشدوورودرێژی ماوەی نەشتەرگەری کە لە نەخۆشخانەکان  سەبارەت بە
ستی بە مەش پێویت و ئەپێویستە ژمارەی ساڵەی نەشتەرگەری زیاد بکرێکان خانەی نەخۆشخەکان لە نەخۆشنەشتەرگەر
 ت بەسەبارە. دەبێت زۆری ەکیبەشە بوودجەی ی بەپێویستپەلی پزیشکی تایبەتی زۆر هەیە کە ئەمەش وژوور و کەل

  فرێ دەدرێت. رەکانەوەپێوە پێی ستاندەر وفرێدانی پاشماوەی دەرمان و دەرمانی بەسەرچوو، هەموو ئەو دەرمانانە بە

  رووبەری سەوزایی نەخۆشخانەکان:ژمارە و 

ەخۆشخانە و بابەتی زیادکردنی ن ەبارەت بەس .دیاریکراوە بۆ رووبەری سەوزایی ،مۆڵەتی پێدرابێتهەر نەخۆشخانەیەک 
پالن هەیە بۆ  م رووەوەلە ،وام دایەبنکە تەندروستییەکان بە لەبەرچاوگرنتی ئەوەی کە کۆمەڵگا لە گەشەکردنی بەردە

ەر لەهەر لەس سکااڵەک یر هاوواڵتیهە ەالیەکی ترەوە،ل نەخۆشخانە و بنکەی تەندروستی نوێ دەکرێتەوە.و  ,زیادکردنی
 .یرێتد وەردەگەهەنبو  بەپێی پێویست بەدواداچوونی بۆ دەکرێت ێک تۆمار بکات،نەخۆشخانە و پزیشک و کارمەند

تایبەت بوو و جیاواز بوو لەگەڵ هەموو ساڵەکانی تر کە ئەمەش رێژەیەکی زۆری پەیوەندیدار بوو بە ساڵێکی  ٢٠٢٠ساڵی 
بۆ کەمکردنەوەی رێژەی ابەر گیرچەندین رێکار  و ،دا زۆر بە خێرایی باڵوبۆوەەوەی پەتای کۆرۆنا کە لە کتوپڕباڵوبوون
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لە دەبینرا و  ی گونجاوکە وەکو تاکە چارەسەر کەرەنتینە بوو لە تووشبوانی پەتاکە و دیارترین رێکار کە گیرا بەر بریتی
سەبارەت بە دانانی کەرەنتینە و داخستنی نۆرینگەکان کە بۆتە بەر. ەواڵتانی تریش ئەم رێگایەیان گرتهەمان کاتیشدا 

ش پێی پێویست چارەسەر وەرنەگرن، بەاڵم ئەمەەوەی ئەو کەسانەى کە نەخۆشی درێژخایەنیان هەبووە بەهۆکاری ئ
  .بۆ دابینکراوەماڵەوە  چارەسەریەکانیان لەبەڵکو  ،نەبۆتە هۆی ئەوەی کە ئەو کەسانە چارەسەر وەرنەگرن

خۆشخانە ەس لە نەەندێک کئاماژە بەوەکراوە کە بەهۆی واستەوە هراپۆرتی دەستەی ناوبراو دا  بەشێکی تریهەر لە 
ەویش ئوون بێت راڵێک ی کۆرۆنا، لێرەدا دەبێت خحکومیەکان وەرگیراون بۆ وەرگرتنی چارەسەر بۆ پەتای ڤایرۆس

واڵتیان ەموو هاوهش بە ئەوەیە کە نەخۆشخانە حکومییەکان بەبێ جیاوازی خزمەتگوازاییە تەندروستییەکانی پێشکە
گیانی  ەوڵدراوەێوەیەک هشبەهەموو  ەتای باڵبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆناوەسەرهەر لە و جیاوازی نەکراوە،  و کردووە

 .رێزراوبێتخەڵک پا

 :وەرگرتن لە نەخۆشخانە تایبەتیەکاندا گرانی دەرمان و چارەسەر

ریکردنی ەت بە دیاسەبار ترتی تايبەو كە شخانەکانینەخۆ کارى رێکخستنی وه بۆبوياسایەك نە و نمايیيچ رێپێشتر ه
لەم  و تتايبە رتیكەنی نەخۆشخانەکا بە سەبارەت وسێکنووسینی رەشنولە ئێستادا ئامادەکارى کراوە بۆ ، كاننرخە

 وێویست بودجەی پ دارایی و نەبوونیئاستەنگى  سەرەڕای بوونی ،يەهە پالنیبارەیەوە وەزارەتی تەندروستی 
 لە هەرێم.  ڤایرۆسی کۆرۆنا پەتاى بەردەوامی

 :راوەن ندروستیتەاری کابینەی نۆیەمی حکومەتی هەرێم لە بوهەنگاوی ئەرینی کە لە سەرەتایی دەستبەکاربوونی 

تیمی  (٢٥٦)و ئامادەکردنی  (١٢٢)و هێڵی گەرمی  ،دینار خەرج کراوە ملیار( ٢٨)بۆ رووبەڕوونەوەی کۆرۆنا زیاتر لە 
بوتڵی  (٣،٤٠٠)ەرگرتنی ون. لەگەڵ ەکان بۆ ئەم مەبەستە ئامادە کراوشوێن لە نەخۆشخان (٤٠)وەاڵمدانەوەی خێرا و 

سەبەتەی خۆراک لە کاتی  هەروەهادیناری خەرجە.  (٤٠٠،٠٠٠)ر لە پالزما بۆ تووشبوانی کۆرۆنا کە هەر بوتڵەی زیات
 . دابینکراوە خێزانی کەمدەرامەت (٢٠٠،٠٠٠)پەتای کۆرۆنا بۆ باڵبوونەوەی 

ەیی ئامێدی بە بڕی قەرەوێڵ (١٠٠)هەروەک لە دەستکەوتەکانی تر بریتیە لە دانانی بەردی بناغەی نەخۆشخانەی 
ی یتێویسر و دەرمان و پابینکردنی ئامێددینار خەرجکراوە بۆ ملیار  (٦٣،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠)کات، بڕی دۆالر. هاوملیۆن  (٤٣،٠٠٠،٠٠٠)

اویستیی ان و پێدی دەرمهەموارکردنی ڕێنمایی پێدان و نوێکردنەوەی کۆمپانیاکان. هەروەها، نەخۆشانی شێرپەنجە
 پزیشکی و تاقیگەیی و ئامێری پزیشکی و چاودێری. 

 دابینکردنی ژەمە ڤاکسینی کۆرۆنا:ۆسی کۆرۆنا و رووبەڕووبوونەوەی ڤایر

ی دابینکردووە و هەوڵیداوە بۆ هۆشیار کردنەوەی هاوواڵتیان و (ڤایرۆسی کۆرۆنا)ژەمە ڤاکسینی  ی هەرێمحکومەت
هەرێم حکومەتی  ١/١٢/٢٠٢١ تاوەکو بەرواری باڵوکردنەوەی رێکارییەکانی خۆپارێزی و هاندانیان بۆ وەرگرتنی ڤاکسین.

، هەرێم هێناوەتەبە هەموو جۆرەکانیەوە  (ڤاکسینی ڤایرۆسی کۆرۆنا)کۆرۆنا  پێکوتەی و نیو ملیۆن دوور لە زیات
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حاڵەتی توشبوون بە ڤایرۆسی کۆرۆنا  (٣٧٥،٨٤٥) پشکنینی کۆرۆنا ئەنجامدراوە و لە ئەنجامدا (٣،٥٣٢،١٦٦)هەروەها 
 تۆمارکراوە.

وای کەسیان د (٣٦٣،٤٠١) یرۆسی کۆرۆنا گیانیان لەدەستداوە وکەسیش دوای توشبوونیان بە ڤا (٦،٨٩٤) هاوکات
 .وونەرگرتنی چارەسەردا ماکەسیش لەژێر و (٥،٥٥٠)و  چارەسەری پزیشکی چاکبوونەتەوە

 :هێنانی دەرمانی نایاساییرێگاگرتن لە 

ى ترسناکە و بابەتێک ئەمە چونکە ،هێنانى دەرمان بەشێوەى نایاسایى بۆ رێگریکردن لە حکومەتی هەرێم هەنگاوی ناوە
ێنەری نو شکنینکانی پڵە، خافرۆکەخانەکان سنورییەکان،م دەروازە سەرجەلە  ن،هاوواڵتیاهەرەشەیە بۆ سەر گیانى 

 ی قاچاغدەرمان یهێنان ەلکردن بۆ رێگریچاودێری دەکەن  هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتی ناوخۆوەزارەتی تەندروستی بە 
       .اندەرمان بە قاچاغ و بنبڕکردنینى دۆزینەوەی سەرچاوەکانى هێناو 

 :نەخۆشی شێرپەنجە

دێک لە هەن ،ۆشیەنەخەم ئد بوونی چەند هۆکارێک هەنە کە وادەکات هاندەر بێت بۆ زیابەپێی وەزارەتی تەندروستی 
لە ریتین ۆشیەکە بەی نەخردنەوکەمکبگیرێنە بەر بۆ  ئەو رێکارانە پێویستە. ریتین لە خۆراک و ژینگەهۆکارەکان ب

ەم لوور بوون بۆ دست خۆراکی تەندرو باشتر کردنى سیستەمى خۆراک وو ڕاگرتنی ژینگە لە هەموو ڕوویەکەوە پاک
 نەخۆشیە مەترسیدارە. 

مەش رەڕای ئەتە، سەنەخۆشییەکانی خەرجی زۆر زیاتری پێویس مووەه ەب راوردەب ەنجەرپێش یکانییەتگوزارەخزم
ەزارەتی وبەپێ ها ەروەه .ئامادە کردووە ەنجەرپێش یتووشبووان ۆب یتەبیتا یکەیەشخانۆخەوەزارەرتی تەندروستی ن

 یحکوم یرتەک ەب ەنجەرپێش یکانییەتگوزارەی خزم(٪١٠٠) دابینکردنی ەل ەوەتێبەکدیکوردستان نز یمێرەهتەندروستی 
 .کاتەد ەنگاوانەه مەئ یرۆز یکییەپشتڵپا شیکوردستان یمێرەه یتەو حکوم ەوییەهلەو ئ

 ژینگە اراستنیپ چوارەم:

 : (الیەنی پەیوەندیدار) ژینگە و چاککردنەوەی دەستەی پاراستن

لە رێژەکە ندە دەکرێت و مەزەیەک ملیۆن و هەشت سەد هەزار  (١،٨٠٠،٠٠٠) بە ۆتۆمبیلژمارەی ئلە هەرێمی کوردستان 
 کەمیۆ بەرێتەوە ەش دەگمدووکەڵێکی زۆر دەردەچێت و دەبێتە هۆکاری پیس بوونی ژینگە کە ئەو ، زیادبوونیش دایە

ۆ ئەم ارەسەر بچ وکات،. هاترامو  میترۆ،وەکو پاس، شەمەندەفەر،  یستی هۆکارەکانی گواستنەوەی گشتیرێژەی پێو
ەم ل .نی هەوابوو پیس ە لە دابینکردنی سیستەمێکی گواستنەوەی گشتی گونجاو بۆ کەمکردنەوەییکێشەیە بریتی

ێکی ەک هەنگاوورەکان لە نێوان شا (شەمەندەفەر)ستکردنی هێڵی ە بۆ دروەتی هەرێم پالنێکی داناوحکومەدا دوایی
  .کاریگەرى دەبێت لەسەر کەمکردنەوەى بەکارهێنانى ئۆتۆمبێل یی کەسەرەتا
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وکەڵی ۆر لە دوزژەیەکی رێئەمەش  کە ی تایبەتی کارەبالیدەوەم بۆێتەوە رێکی دیکەی پیس بوونی ژینگە دەگەڕهۆکا
 وستکردنیە بۆ درحکومەتی هەرێم پالنی هەی ردنەوەی رێژەی دەردانی دووکەڵی پیس،کەمکبۆ ەن. پیس دەردەد

تی کارەبا ا وەزارەئێستاد لە .تکە بە دۆستی ژینگە دەناسرێ وزەی خۆرەوەوبەرهەمهێنانی کارەبا لە رێگەی وێستگەی 
ک لە شارەکانی هەولێر و یە مێگاوات لە هەر ٢٥زەی خۆر بە بڕی وولە رێگەی  بەرهەمهێنانی کارەباپالنی هەیە بۆ 

 وەکبێت  ژینگە کە سەرچاوەکەی دۆستی بۆ دابینکردنی کارەبایەک ترێهەوڵ دەدهەروەها  سلێمانی و دهۆک.
ەنگاوێکە هئەمەش  ن کەکوودێرەل دووکان و لە ئێستادا خەریکی دروستکردنی وێستگەی کاروئاوی وێستگەی کارۆئاوی

وەکو  هەیە گەەسەر ژینێنی لرەبا بە شێوەیەک بەرهەم دەهێنن کە کاریگەی نەربۆ کەمکردنەوەی ئەو سەرچاوانەی کە کا
  .(Diesel) ەوەیاخوود گاز (LPG) ازوێستگەکانی بەرهەم هێنانی کارەبا لە رێگەی غ

کاریگەری کەمتری لەسەر  بەکاردەهێنرێت کە ئەمەش (LPG) غاز وێستگەکانی بەرهەمهێنانی کارەبالە ئێستادا زۆربەی 
  .(Diesel) یەکانی تر وەکو گازنهەیە بە بەراورد بە بەکارهێنانی سووتەمەژینگە 

ەی ژۆڕردنی پێبەجێ کجبەاوەتەوە، دەست کارەبا کر بەهەدەرچوونیلە کەمکردنەوەی  بیرسەرەڕای هەموو ئەمانەش 
ڕێژەی  ئەوەیۆی بێتە هبە هەنگاوێکی زۆر گرنگ دادەنرێت و دەکە ئەمەش  ،کراوە دانانی پێوەری زیرەکی کارەبا

 کەمتر پشتوادەکات  ەروەهاهو بەرەو نەمان بڕوات،  دیاردەی سەرپێچیکردنی کارەبا کەمبێتەوە و ۆدانی کارەبابەفیڕ
 . دەکات زیاد لیدە ئەهلیەکان و پێدانی کارەبای نیشتمانیوەکارەبای م بە سترێتببە

گەی ژینگەی ە فەرماننین لتیمەکانی پشکینگە، سەبارەت بە سزادانی ئەو پڕۆژانەی کە پابەندنین بە رێنماییەکانی ژ
ژینگەی  مانگەیو ئێستاش فەر (ڕاپەڕین-ەرمیانگ-دهۆک-سلێمانی-هەولێر)ەربەخۆکان پارێزگاکان و ئیدارە س

مانییە ن بە رێنۆژەکاهەڵەبجەش کراوەتەوە، پشکنینی پڕۆژەکان دەکەن بۆ زانینی رادەی پابەندبوونی خاوەن پڕ
بێت و  ماییەکانی رێنەرپێچی هەبوو ئەوا ئاگادارکردنەوەی پێ دەدرێت بۆ ئەوەی پابەند. ئەگەر سژینگەییەکان

یەکان النەبرا بوون و رۆژدا، ئەگەر سەرپێچی ١٠سەرپێچییەکان البەریت و رێنماییەکان جێبەجێ بکات لە ماوەی 
کرێت، ێبەجێ دەجەردا بەسرێنماییەکان جێبەجێ نەکرابوون ئەوا پڕۆژەکە بەپێی رێژەی پیسکردن سزای پێبژاردنی 

  ئەگەر سزاکەشی نەدا لە رێگەی دادگاوە سکااڵی لەسەر تۆمار دەکرێت.

 رێژەی سەوزایی پڕۆژەکان: 

ەندیدارەکان ەنە پەیوی الیە، ئەو پڕۆژانەیرێکارەکانی سزادانی ئەو پڕۆژانەی کە رێژەی سەوزاییان وەک پێویست نی
زاریی بە ێژەی سەوردنی رکە لە دابینیکێک لە مەرجەکانی ژینگە بریتیرەزامەندی ژینگەیی یەبۆ وەرگرتنی ینێرن دە

 (أ و ب) ینیلە پۆلکە ئەوانەی ۆ بکەمتر نەبێت لە رووبەری تەرخانکراو بۆ پڕۆژەکە،  (٪٢٥) پۆلێنی پڕۆژەکان کە دەبێت لە
بە  پڕۆژانەی کە پابەند نابن ورووبەرەکەی بکات بە سەوزایی. ئە (٪١٠) دان پێویستە (ج) دان. ئەو پڕۆژانەی لە پۆلێنی

  .سەپێنرێتدا دەدابین کردنی رێژەی سەوزایی تەواو دوای ئاگادارکردنەوەیان، سزای پێ بژاردنیان بەسەر

ەکانی بەکارهێنانی ماددە کیمیاییەکان کە کاریگەریان هەیە لەسەر ژینگە بەتایبەت ئەوانەی لە بواری سەبارەت بە رێکار
پاراستن و چاککردنی ژینگە هەماهەنگیان هەیە لەگەڵ وەزارەتی کشتوکاڵ و  کشتوکاڵ بەکاردێت، دەستەی
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سەرچاوەکانی ئاو بۆ رێنوێنی کردنی جوتیارەکان و باخ دارەکان بۆ بەکارهێنانی ماددە کیمیاییە قڕکەرەکان و پەینی 
ن بکرێت کە هۆکارن بۆ پیس کیمیایی بەو رێژەی کە پێویستە بەکاربهێنرێت و نابێت زیادەڕۆیی لە بەکارهێنانی ماددەکا

 بوونی خاک.

 دوورخستنەوەی کارگەکان:

ی زۆر دراوە کان هەوڵشارە دورخستنەوەی کارگەکانی نزیک شار و شارۆچکەکان، ئەو کارگانەی کە کەوتوونەتە نزیک بۆ
زیک ن ەکانیو کەسار ،راوەکبۆ البردنیان و دورخستنەوەیان لە شارەکان، ئەم هەوڵە لە کارگەکانی کەرپووچ جێبەجێ 

 بۆ شوێنیکی گونجاو.  نشاری هەولێر جێبەجێ دەکرێت و ئێستا خەریکی گواستنەوەیان

 ردنی شارستنیشانکەر دەلەس هەماهەنگییان هەیەدەستەی پاراستن و چاککردنەوەی ژینگە لەگەڵ دەستەی وەبەرهێنان 
دا دووری پڕۆژەکان لە شوێنی کە تێی ٢٠١٣ ی ساڵی١ناوچە پیشەسازییەکان لە دەرەوەی شارەکان بەپێی رێنمایی ژمارە  و

 نیشتەجێ بوون و شەقامی گشتی دیاریکراوە. 

 داخستنی پااڵوگە نایاساییەکان:

 کوردستان کار نی هەرێمیاییەکانی وەزارەتی سامانە سرووشتییەکادەرەوەی رێنم لە پااڵوگە نایاساییەکان ئەوانەن کە 
وستی ە تەندرکی زۆر بزیانێ یانبەخش کەهۆی دەردانی چەندین گازی ز ەبنەی فەرمی کارکردنییان نییە، دمۆڵەتدەکەن و 

  مرۆڤ دەگەیێنن.

و  پااڵوگەی نایاسایی پێکهێنا (١٦٩)لیژنەیەکی بااڵی بۆ داخستنی  وەزارەتی ناوخۆ ،دا( ٢٠٢١) ساڵی لە مانگی نیسانی
سێ پارچە  ارەوانیششنە و ی ئەو پااڵوگاهەولێر و دهۆک درووستکراوە بۆ ھەڵگرتن ،ی سلێمانیانھێزێك لە پارێزگاک

 كراوە، بۆ کۆکردنەوەی كەلوپەلەكان.زەوی بۆ دابین

کی زۆریان داخران، لە ئێستادا بەشێ( ٢٠١٨)لە ساڵی پااڵوگەی نایاسایی لە هەرێمی کوردستان هەبوون، بەاڵم  (٢١٤) پێشتر
 ێوەیە دابەشبوون:شکە بەم ااڵوگە دەبێت پ (١٨٠) ژمارەی پااڵوگە نایاساییەکان لە هەرێمی کوردستان نزیکەی

 زگای سلێمانین.لە سنووری پارێ (٢٦)لە سنووری پارێزگای دهۆک،  (٣٢)لە سنووری پارێزگای هەولێر،  (٧٥)

ستکراوە بە داخستنی پااڵوگە دە کەوە(٢٠٢١)ساڵی  ی ئابی(١)لە ، الیەنە پەیوەندیدارەکان لە هەولێر لەسەر راسپاردەی 
 وە.ااڵوگە داخراپ (٢٣) زیاتر لە لەوکاتەوە ونایاساییەکان 

 سووتانی دارستانەکان:

ئەمەش سروشتی و دەستکرد دارستانی ەرێمی کوردستان خاوەنی ژینگەیەکە کە پێکهاتووە لە ڕووبەری گەورەی ه
 یانداوە کەڕووهەوای پیس، بەاڵم بەداخەوە کە زۆر ڕووداو  کەمکردنەوەی رێژەیکردنی هەوای پاک و هۆکارێکە بۆ دابین

 کە بۆتە سنوورسەر واڵتانی دراوسێ لە بۆردومانانەیهەندێک هۆکار دەگەرێتەوە بۆ ئەو  بەم شوێنانە. ووەگەیاندی یانز
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زیانێکی زۆری بە ێنەوەی هەندێک لە دارەکانی دارستان هەروەها بڕ، ەکاندارستانرێژەیەکی زۆری هۆی سووتانی 
  .یش گەیاندووەەکانئاژەڵ ژیانی بەزیانی  ڕووداوانە. ئەم ووەگەیاند سروشتی دارستان و ژینگە

 پێنجەم: ڕەوشی ئافرەتان

  توندوتیژی خێزانی:ی وهنگاربوونەرهتی گشتی بەرایەبەرێوه: بە(الیەنی پەیوەندیدار)وەزارەتی ناوخۆ 

ئافرەت لە  مافەکانی بەبەت هەرێمی کوردستاندا ئافرەتان جێگە و پێگەیەکی تایبەتیان هەیە و چەندین یاسای تایلە 
میالکی لە  ،ڕیارەکانبردنی هەرێمی کوردستان دەرچووە و کاریان پێدەکرێت. ئافرەتان رۆڵێکی گرنگیان هەیە لە دەرک

پەرلەمانی  رۆکیسەندین پۆستى گرنگی وەکو چە ،شداری كارایان پێكراوەكان بەەنیدەمە كان و رێكخراوەتەزارەوە
 لە زی مێینەگەی رەێژەوەی رەزارەت و دامودەزگای حکومیان پێدراوە، بەردەوام کارکراوە بۆ ئەهەندێک و کوردستان و

 كاركردندا زیاد بكرێت. کەرتی 

یان زیاتر بۆ مەبەستى چارەسەرى هاواڵت دەگەرێتەوە کە ئێستا بۆ ئەوە، دژی ئافرەتان ی توندوتیژیەکانئامار تۆمارکردنی
متمانەیان بەم  و دەکەن یێزانخردانى بەڕێوەبەرایەتیەکانی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی گرفتە کۆمەاڵیەتیەکانیان سە

 .نکێشەکانیاوە وەک رێگاچارەیەک بۆ چارەسەرکردنی وزیادی کرد انەبەڕێوەبەرایەتی

 بە شێوەیە: (٣١/٧/٢٠٢١تاکو  ٢٠١٨) ئامارەکان لە ساڵی

 ژمارەی کەیس ساڵ

١١٤ ٢٠١٨ 

٨٩ ٢٠١٩ 

١٦٠ ٢٠٢٠ 

 ٣١/٧/٢٠٢١تا بەرواری  ٩٢ ٢٠٢١

 ٤٢٥ کۆی گشتی    

 

نى بۆ دهى مەڵگەكۆمەكانى رێكخراوهو  (UN) هاوكارى بە خێزانیى توندوتیژی وهنگاربوونەرهتى گشتى بەرایەڕێوەبەبە
تیم مۆبایلیان  (٢٣) ەرانەنابپئاوارە و  كانمپەنێو كە كان لەهانا چوونى كێشە كان و زیاتر بەراندنى كارهباشتر راپە

ندێك كرێت هەیس تۆمار دهكە (١٥٠٠)لە  نزیکەی ، سااڵنەی تێدایەندهناهەو پە ئاواره ى كەو شار وشارۆچكانەپێكهێناوە لە
 كان.یاساییە رێكاره ئەنجامدانیۆ دادگا ب دەنێردرێتەندێكیان كرێت و هەر دهسەچاره یسانەو كەلە
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كان بۆ مپەنێو كە درێت لەنجام دهەشۆپ و خول ئکندین سیمینار و وۆرچە سااڵنە وهكانەم مۆبایلەى تیرێگەلە 
یاساكانى  کكانیش جۆراوجۆرن وهنى سیمینارهكاتەبن، بابەند دهلێی سوودمە هەزاران کەس سااڵنە کە وهوشیاركردنە

كانى غەڵدان و قۆنارهەكان، سەئەلیکترۆنییە رهكارهێنانى ئامێاپ بەرێمی كوردستان ، یاسای خرهە توندوتیژی خێزانى لە
ش كردنى لەگەڵ پێشكە، خێزان و منداڵ رسەرى لەى خێزان و كاریگەێشەروونى كرێنمایی ده ،توندوتیژی خێزانى

 روونى.تگوزارى یاسایی و دهخزمە

كان ئەنجام دەدرێت ندانى تیم مۆبایلەر و كارمەفسەشۆپ بۆ ئەكخول سیمینار و وۆر (١٠٠)زیاتر  سااڵنە لەالیەکی دیکەوە 
 .ەنر بكسەكانیان چارهكێشە كان وقوربانیە ننەیەت و هاوكارى بگەخزمە باشترین شێوه ى بەوهبۆ ئە

  :(الیەنی پەیوەندیدار)ئەنجوومەنی بااڵی خانمان 

ی کێشە و گرفت ،وردستانکێمی رەیەکی زۆری ئاوارە و پەنابەر بۆ هەبە هۆی زیادبوونی ژمارەی دانیشتوان و هاتنی ژمار
ن و مندااڵن و ئافرەتا کردنین وەک توندوتیژی خێزانی دژ بە ئافرەت، مندااڵن، سواڵداکۆمەاڵیەتیش روو لە زیادبوون

ەرلەمان و نی پرانددامەز دەزگا تایبەتەکان بە پرسی ئافرەتان لە سەرەتایدامو چەندین گرفتی دیکەی کۆمەاڵیەتی.
ان ووەن و هەمهدستان رێکخراوی کۆمەڵگای مەدەنی تایبەت بە ئافرەتان لە هەرێمی کور چەندینحکومەتی هەرێم: 

 پاراستنی مافی ئافرەتان.  بەپێی توانا کاردەکەن لەپێناو

 :دەکەن کە کار بۆ پاراستنی مافی ئافرەت دەزگا و دامەزراوە تایبەتییەکان 

 چاکسازی کۆمەاڵیەتی. بەڕێوەبەرایەتی گشتی 
 .بەڕێوەبەرایەتی گشتی چاودێری و گەشەپێدانی کۆمەاڵیەتی 
 .بەڕێوەبەرایەتی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژ بە ژنان 
  (لە کابینەی چوارەم دامەزرا سەر بە دیوانی ئەنجومەنی وەزیران بوو)دەزگای یەکسانی. 
 ان.نووسینگەی وەزیری هەرێم بۆ کاروباری ژنان و ئافرەت 
 .ئەنجومەنی بااڵی کاروباری خانمان 
ندین و چە نگەنوسی (٢٨)تى و رایەڕێوبەبە (٦) تان لەى توندوتیژی دژی ئافرهوهنگاربوونەرهتى گشتى بەڕێوەبەرایەبە

 .ەنكتۆمار دهسكااڵ  ژمارەیەکی زۆر سااڵنە ،پێكهاتووه هۆبە

 ئافرەتان: یاساکانی بەرەنگاربوونەوەی تووندوتیژی دژی

 عێراق.  -رێمی كوردستانهە لە (٢٠١١)ی ساڵی (٨) ى توندوتیژی خێزانى ژمارهوهنگاربوونەرهیاسای بە 
 عێراق.  -رێمی كوردستانهە كار لەمواركراو بەی هە(١٩٦٩)ی ساڵی  (١١١) یاسای سزاكانى عێراقی ژماره 
 مواركراو.هە (١٩٧١)ی ساڵی (٢٣) كانى دادگایی كردنى سزایی ژمارهیاسای شێوازه 
 مواركراو.هە (١٩٥٩)ی ساڵی (١٨٨) سێتى ژمارهیاسای بارى كە 
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 (١٩٥٩)ی ساڵی  (١٨٨) سی ژمارهمواركردنى یاسای بارى كەجێكردنى هەیاسای جێبە (٢٠٠٨)ی ساڵی (١٥) یاسای ژماره  
 عێراق. -رێمی كوردستانهە مواركراو لەهە

 عێراق. -رێمى كوردستانهە لە (٢٠٠٨)ی ساڵی (٦) ندى كردن ژمارهیوهكانى پەنى ئامێرهكارهێنایاسایی خراپ بە 

  رى راوێژكارى خێزانى لە دهۆك:نتەدامەزراندنی سە

 لە ندووە كەرى راوێژكارى خێزانى دامەزرانتەدهۆك سە /تانى توندوتیژی دژی ئافرهوهنگاربونەرهتى بەرایەرێوبەبە
الیەنی ، زیدی دایەكانى ژنانى ئێت كردنى كەیسەخزمەوام لەردهبەروونى پێكهاتووه سپۆرى یاسایى و دهکەسانی پ

ولی تایبەتی ر، وۆركشۆپ و خسیمینا هەروەها، ئارام کراوەتەوە ڵناسروونناس و كۆمەن پسپۆرانى دهلەالیە یاندەروونی
 .ڵگاناو كۆمەبۆ  وهڕانەەتى گهاتنیان و چۆنیە هاناوه بۆ بە وهكراوەتە

  بە زۆر بەشوودانی کچان:

ۆ ئەم بوە ێتەگەردە و ێتبەدی دەکر لە نێوان ئاوارە و پەنابەران زیاتر ەی هاوسەرگیری پێشوەختە، فرەژنی،دیارد
 هۆکارانەی خوارەوە:

 ئابووری لە نێو کەمپەکاندا. خراپى دۆخى -١
ە لێکەوتە و بیر ل ەزانندخۆیان و بە کارێکی ئاسایی  ، چونکەەرەکانداب و نەریتی کۆمەالیەتی ئاوارە و پەناب -٢

  خراپەکانی ناکەنەوە.
 وویڕووبەێت و رنادربەم جۆرە دیاردانە ێمی کوردستان رێگا رهە ووی یاسا کارپێکراوەکانىڕچی لەئەگەر -٣

ی هەرێمی ە دەرەوەوو لڕەوە دەبنەوە، بەاڵم بۆ جێبەجێکردنی مەرامی خۆیان لە رووی یاسایی یىیاسا لێپێچینەوەى
 .دەکەن بۆ ئەوەی کارە یاساییەکانیان رایى بکەن کوردستان

شیاری تاک لە ەبوونی وو ن ەکانییەی بواری تەکنەلۆجیا و پەرەسەندنی خێرای تۆرە کۆمەالیەتیئەو پێشکەوتنە خێرا -٤
 پەنا دەبەنە ەەو کێشانێک لکردنى بەشرچارەسە ەکان، بۆییەتیاڵزیادکردنی کێشە کۆمە بەکارهێنانی بەباشی، بۆتە هۆی

 .هاوسەرگیرى پێشوەختەبەر 
انی پڕۆسەی ئەنجامد رێ لەزۆر کات زۆری ژمارەی ئەندامانی خێزان و نەبوونی شوێنی گونجاو بۆ مانەوە پەلە دەک -٥

  هاوسەرگیری و کەمکردنەوەی ئەندامانی خێزان.

وندوتیژی خێزانی لە هەرێمی یاسای بەرەنگاربوونەوەی ت ٢٠١١ڵی ی سا(٨) یاسای ژمارە یەکەمیدەی دی ما(٣)لە  بڕگەی 
: االسري العنف "یەیە شێوە کوردستان باس لە بە زۆر بە شوودانی کچان کراوە وەک یەکێک لە تاوانەکانی خێزانی بەم

وەندی یچێوەی پەچوار جۆری کۆمەاڵیەتی لە ت لەسەر بنەمایهەر کردارێک یان وتەیەک یان هەرەشەیان پێ لێبکرێ
او اسا هاتوونەتە نیی بەپێی ەوانەئخێزانیدا  کە لەسەر بنەمای هاوسەرگیر یان خزمایەتی تا پلەی چوارەم  بنیات نرابێ و 

 ەست بدات.دییان لە ازادئو ماف و  تلە باری جەستەیی و جنسی و دەروونییەوە زیانیان پێ بگەیەنێ ەیخێزانەوە ئەو
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  :(یوەندیدارالیەنی پە)ئەنجومەنی بااڵی خانمان 

تایبەتی ئەگەر ێبدات بەێگای پکەسێک شازدە ساڵی تەمەنی تەواو کرد و داوای هاوسەرگیری کرد، دادوەر بۆی هەیە ر هەر
ەگەر ەبێت و ئشەرعی د (وەلی)دەرکەوت شایستەیی و توانای جەستەی هەیە. ئەمەش دوای رەزامەندی سەرپەرشتیار 

ەگرت یاخود ن یئەگەر رەخنە بێت، رازیی لێدەکات لە ماوەیەکی دیاریکراودا سەرپەرشتیار رێگربوو، ئەوا دادوەر داوا
دایک  رئەگە وەهاهەر. و هاوسەرگیرییە دەداتبە رەخنەکەی شیاوی ئەوە نەبوو گوێی پێ بدرێت ئەوا دادوەر رێگا

 . ترێدادەن (مرا یوەل) اربە سەرپەرشتیدایک   ئەوا ،باوک مردبیت یان دیار نەبێت و لە الی بێتو بەخێوی کردبێت 

  :(الیەنی پەیوەندیدار)بەرێوەبەرایەتی توندوتیژی دژی ئافرەتان 

 ەیە:شێو بەم سااڵنە چەندین سیمینار پێشکەش دەکرێت لەسەر باوک ساالری و لەسەر بنەمای جیندەری

 .(نوسراو و بینراو)باڵوکردنەوەی هۆشیاری لە ڕێگای میدیاوە  -
 .باڵوکردنەوەی پڕۆشۆر -
 .(٢٠١١ی ساڵی ٨)کردنەوەی یاسایی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژی ئافرەتان ژمارە روون -
 و چاالکی جۆراوجۆر بۆ ئەم بابەتە. لە داهاتووشدا بەردەوامی دەدرێ بە سیمینار -

 سەرەکار ل ەوامبەردەوە لەکانکان، لەڕێگای تیم موبایسەبارەت بە کەمکردنەوەی هەڕەشە و توندوتیژیییەکان نێو کەمپە
شیاری لە رێگای نەوەی هۆوکردکراوە بە ئەنجامدانی سیمینار و باڵ کەمکردنەوەی هەڕەشە و توندوتیژی لە ناو کەمپەکان

و لێکەوت و  نکای یاسابارە کەمپەکان لە ئاوارە و پەنابەران لەۆشیاری امیلکە، و بەرزکردنەوەی ئاستی هپڕۆشۆر و ن
 لگا.کۆمەی تاک لەڵی بەرەنگار بونەوەی توندوتیژی و رۆزانی و رێکارەکانێزیانەکانی توندوتیژی خ

 كان: تەزارهكان و وهكو رێكخراوهوهكان جیاوازه بواره ان  لەئافرەتشدارى بە

تارادەیەک  افرەتئەوەی کە ە بۆ ئدەگەڕێنرێندرێتەویەکێک لە هۆکارەکانی بەکارهێنانی توندوتیژی بەرامبەر بە ئافرەتان 
ان رۆڵێکی ئافرەت یۆ ئەوەحکومەتی هەرێم هەنگاوی ناوە بناتوانێت پشت بە خۆی ببەستێت، بەاڵم  لەالیەنی دارایی

یان هەیە لە شدارى كارابە انتئافرە ،كاندانیەدەمە كان و رێكخراوەتەزارەلەسەر میالکی وەبێت گرنگیان هە
نى نجومەی ئە(١٣٢٥)ی بڕیاری چوارچێوە ن لەبەرێوەبەرایەتی توندوتیژی دژی ئافرەتا .جێبەجێکردنى ئەرکەکانیان

كار و  شدارى پێ بكات لەیاد بكات و بەكاركردندا زکەرتی   لە زی مێینەگەرە یتا رێژە ارى كردووەندین كئاسایش چە
 كاندا. گرنگە بڕیارە

 یەکەی جێندەری:

 یکسانیە ۆب دواداچونەب یستەبەم ەب ەوەتۆکرد یرەندێج ەیکیە ەڵدوو سا ەیماو یتیەالەمۆک یو کاروبار کار یتەزارەو
 یکسانیە ێیپ ەبو پلەکان  ستۆپ یداناندادپەروەرى لە  یووڕ ەل تداەزارەو یزگاکانەدودام یواوەت ەل یرەندێج
 یووەڕووبڕ ی ئافرەتکێرەرمانبەف رەهدامەزراندن. لەالیەکى دیکە  یکات ەل کانییەنماێو ر اسای رەچاوکردنىو  یرەندێج
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 ۆب اتەوەکەد پۆشرکۆوو  یاریوش یخول. هەروەها کاتدە بۆ یونودواداچەب ەیەکیە وەئ ، ئەواەوەتێبب یژیدوتتون
ی تەزارەو ،یانیو ب ۆناوخ ەتانیئافر یکارێکر ەل یزگارێپار یاسای ەب تەبارەس .انیستاۆو مام رانەژێو تو رانەرمانبەف

رێنماییەکان لە توانا  ێیپ ەو ب ەکردوو یتیەالەمۆک یرەبەتسەو د ینینشەکار و خان یاسای ۆب ەیوەداچونێپ ناوبراو
 .دابڕیژرێت تەئافر یکارێکربەرژەوەندى 

 كانو هۆبەش بە كان گرنگى زیاتریان پێ بدرێت لەتییەرایەبەڕێوەم بەرجەسەلە ئافرەترانى فسەئە هەوڵدراوە
 دەبێت.  (٢٨٪)ربازى میالكى سەلەو  (٥٥٪)میالكى شارستانى  لە ئافرەتانى ڕێژەبەجۆرێک 

 یەتی گشتی پۆلیسی هەرێم بە ژمارەخشتەى میالکی ڕەگەزی مێ لە سنوورى بەڕێوەبەرا
 

 کۆ فەرمانبەری مەدەنی کارمەند ئەفسەر بەڕێوەبەرایەتییەکان ز
 15 1 13 1 بارەگای گشتی پۆلیس 1
 14 5 7 2 ب. لێکۆڵینەوە تاوان 2
 18 0 18 0 نگەب. پۆلیسی دارستان و ژی 3
 42 0 42 0 ب. پۆلیسی کارەبا 4
 199 0 188 11 ب. پۆلیسی هەولێر 5
 338 0 331 7 ب. پۆلیسی سلێمانی 6
 132 0 121 11 ب. پۆلیسی دهۆک 7
 7 0 7 0 ب. پۆلیسی هەڵەبجە 8
 26 0 26 0 ب. پۆلیسی گەرمیان 9

 30 0 24 6 ب. پۆلیسی سۆران 10
 12 0 12 0 ب. پۆلیسی راپەرین 11
 18 2 14 2 ب. بەرگری شارستانی هەولێر 12
 18 5 12 1 ب.بەرگری شارستانی سلێمانی 13
 8 0 5 3 ب. بەرگری شارستانی دهۆک 14
 0 0 0 0 ب. بەرگری شارستانی هەڵەبجە 15
 0 0 0 0 ب. بەرگری شارستانی گەرمیان 16
 3 0 3 0 ب. بەرگری شارستانی سۆران 17
 0 0 0 0 تانی راپەرینب. بەرگری شارس 18
 2 0 2 0 ب. پۆلیسی مەشق و شیاندن 19

 882 13 825 44 کۆی گشتی 
 
 



21 
 

 میالکی دیوان و گشت فەرمانگەکانی سەر بە وەزارەتی ناوخۆ بەپێی رەگەز

 کۆی گشتی مێ نێر ناوی فەرمانگە ز
 203 61 142 دیوانی وەزارەت 1
 689 222 467 کارگێڕی گشتی/پارێزگای هەولێر 2
 397 140 257 کارگێڕی خۆجێەتی /پارێزگای هەولێر  3
 651 171 481 کارگێڕی گشتی/پارێزگای دهۆک 4
 319 97 222 کارگێڕی خۆجێەتی /پارێزگای دهۆک 5
 14 6 8 کاروبار ی ناوخۆی دهۆک 6
 1050 424 626 کارگێڕی گشتی/پارێزگای سلێمانی 7
 407 256 151 کاروباری هونەری/پارێزگای سلێمانی 8
 242 105 137 کارگێڕی گشتی/ئیدارەی گەرمیان  9

 70 20 50 کاروباری هونەری/ئیدارەی گەرمیان  10
 190 72 117 کارگێڕی گشتی/ئیدارەی راپەرین 11
 48 10 38 کاروباری هونەری/ئیدارەی راپەرین  12
 194 106 88 ب. گشتی توندوتیژی دژ بە ئافرەتان 13
 32 15 17 ب. گشتی ناوخۆ 14
 37 13 24 ب. گشتی پۆلیس 15
 91 38 53 ب. گشتی هاتوچۆ 16
 898 347 551 ب. گشتی رەگەزنامە 17
 200 79 121 نووسینگەی کۆچ و کۆچبەران 18
 21 7 14 دەستەی پشکنینی کارگێڕی 19

 

 ە خوارەوە: لاوەتەوە وونکرلەم دوو خشتەیەی خوارە ئاماژە بە ئامارەکانی سکااڵ و توندوتیژی خێزانی دەکات وەک ر

 (٢٠٢٠،٢٠١٩)سکااڵکان لە سااڵنی  ىئامار

 کۆی گشتی ٢٠٢٠ ٢٠١٩ بەڕێوەبەرایەتییەکان
 ٨،٨٨٦ ٤٣٩٢ ٤٤٩٤ هەولێر
 ٤،٦٦٦ ٢٢١٧ ٢٤٤٩ دهۆك

 ٥،٤١٧ ٢٢٩٠ ٣١٢٧ سلێمانی
 ٢،٨٩٩ ٨٩٨ ٩٨٩ گەرمیان
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 ٩٢١ ٣٤٢ ٥٧٩ راپەرین
 ٥٠٠ ٢٣١ ٢٦٩ سۆران

 ٢٢،٢٧٧ ١٠٣٧٠ ١١٩٠٧ کۆی گشتی
 

 (٢٠٢٠،٢٠١٩)توندوتیژی خێزانی لە سااڵنی حاڵەتى  ىئامار
 

 
 
 

 

 

 

 

 دا:مەڵگای کۆئافرەت لە کایە جیاجیاکان

نن، ۆژنامەنووسانی كوردستارئافرەت ئەندامی كارا و بەشداری سەندیكای  (١٥٠٠)كوردستان زیاتر لە هەرێمی ئێستا لە 
ی سەندیكا یەقینبەرپرسی لقی دهۆك و خانسەرنووسەرن و دوو  (١٧)ئافرەت خاوەن ئیمتیاز و  (١٣)هەروەها 

ن لە مافی اكۆكیكرددە بۆ یەك لە ئەنجومەنی سەندیكا دامەزراو، هەروەها لیژنەئافرەتن رۆژنامەنووسانی كوردستان
 (٨٨٢)ێم ی هەرنی پۆلیسییەكالە میالكی بەڕێوەبەرایەتییە گشت ،سەبارەت بە كەرتی پۆلیسیش .ئافرەتانی رۆژنامەنووس

ەرمانگەكانی فاوخۆ و نارەتی تەنیا لە میالكی دیوانی وەز هەروەها ،فەرمانبەر ، وكارمەند ،ئافرەت هەیە لە ئەفسەر
 .ئافرەت هەیە، وێڕای هەزارانی دیكە لە ریزەكانی پێشمەرگە بە پلەی جۆراوجۆر (٢٥٢٢)

 :ئافرەت لە بواری پەروەردە

، لەوانە: ە خوێندنلەتان ومەتی هەرێم چەندین هەنگاوی ناوە بۆ رێگاگرتن لە دووركەوتنەوەی ئافرلەو بوارەدا حك
زیاتر لە  ٢٠١٦نیا لە ساڵی فرەتان سوودیان لێی بینیوە، خوێندنی خێرا كە تەئا (٪٥٥،٤)نەهێشتنی نەخوێندەواری كە 

 ئافرەت لێی سوودمەند بوون. (٢،٥٠٦)

زیادبوونی ژمارەی قوتابخانەی تایبەت بە كچان، لە پێنج ساڵی رابردوودا رێژەی كچان لە قۆناغەكانی خوێندن بەم 
و خوێندنی خێرا  (٪٣١)پەیمانگا  ،(٪٣٦)، پیشەیی (٪٥١)ئامادەیی  ،(٪٤٧)، بنەڕەتی (٪٥٠)شێوەیە بوو: باخچەی مندااڵن 

 کۆی گشتی ٢٠٢٠ ٢٠١٩ بەڕێوەبەرایەتییەکان
 ١٠٦ ٥٢ ٥٤ هەولێر
 ٥٣ ٢٦ ٢٧ دهۆك

 ٥٦ ٧ ٤٩ سلێمانی
 ٢١ ١٢ ٩ گەرمیان
 ٣٥ ٢٠ ١٥ راپەرین
 ٩ ٨ ١ سۆران

 ٢٨٠ ١٢٥ ١٥٥ کۆی گشتی
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قوتابی واتە بە ڕێژەی  (٩٢٢،٦٤٨)لە الیەكی دیكەوە ژمارەی مامۆستا و قوتابیانی رەگەزی مێینە بەم شێوەیە بوو:  .(٪٢٩)
 .ان مێ بووەرەگەزی كۆی مامۆستایانلە ی (٪٥٧،٧) مامۆستا بە رێژەی (٧٣،٧٦٩) ی كۆی قوتابیان و(٪٥١،٧٢)

 ااڵ ئێستابخوێندنی  لەێندەری، جمامۆستا كراوەتەوە بۆ گەیاندنی كەلتووری یەكسانی  (١٢،٠٠٠)لی شیاندن بۆ زیاتر لە خو
ێك لە راگر ەشەروەها بهكسانە، زانكۆی حكومی و زانكۆی ئەهلی هەیە كە رێژەی قوتابیان تێیاندا یەدەیان لە كوردستان 

 .نو سەرۆكی بەش ئافرەت

 كانرهڵتە: رەوشی شەەمشەش
ەوشی خانەکانی رلە  ییە بریت ئاماژەی پێکراوە ۆی مافەکانی مرۆڤی سەربەخەیەکێک لەو بابەتانەی کە لە راپۆرتی دەست

ەم شێوەیە باس ب دارەکانوەندییپە. لە گشت روویەکەوە، لێرەدا الیەنە (شەڵتەرەکان)داڵدەدانی ئافرەتان هەڕەشە لێکراو 
 ەکان دەکەن:لە رەوشی شەڵتەر

 وسی لەسەرە ە ژیانیان مەترئافرەتانەی ک ئەو :(یدارالیەنی پەیوەند) تىاڵیەكاروبارى كۆمە و تى كارزارهوه
رێزراوبن تا ەواوی پاتەی بە دەدرێن، بۆ ئەو ووی تووندوتیژی بوونەتەوە رەوانەی شەڵتەرەکان دەکرێن و داڵدەڕرووبە

ى توندوتیژی وهرنگاربوونەیاسای بە) ٢٠١١ی ساڵى (٨) پێی یاسای ژمارهبە .ێنێتئەو کاتەی مەترسی  لەسەر ژیانیان نام
موو هە كانى خێزان لەندامەبۆ پاراستنى ئە تكرێكى خێزانى دهموو جۆرە توندوتیژییەلەگەڵ هە ڵەمامە (خێزانی

 سەرەکی قوربانى ەک و مندااڵن ئافرەتان بەتایبەتیستى پاراستنى شیرازەی خێزان بەمە شیاو بەكارێكى نادروست و نە
لێكراو  شەڕهى ژنانى هەڵدهماڵى دا (٤)تى اڵیەكاروبارى كۆمە و تى كارزارهوه .یننێو خێزان و توندوتیژیی ئاژاوه

 (٧٢)اوەی ر تەنیا بۆ مالكە اڵم لەبە ییە،میشەهە سێ پارێزگاكە لە (الركە ۆك،ولێر، سلێمانى، دههە)كانى شاره لە دۆتەوەكر
نێردرێتە ده كەیسەكە ن دادگاوهالیەوا لەئە ،كرار نەسەکە چارهدا کە كێشەیەو ماوهلە کاتژمێر کەیسەکان وەردەگرن ئەگەر

 سلێمانى.    پارێزگای

رێم هە تى لەاڵیەكاروبارى كۆمە و تى كارزارهوه پێویستە) :می ئەم یاسایەدا هاتووهدووه ىبڕگە م لەى سێیەمادده لە
مدا هاتووه: قوربانیانى توندوتیژى ى سێیەبڕگە ، لە(اتانی دابین بكبۆ قوربانیانى توندوتیژى خێز وهوانەشوێنى حە

 یاساكەلە  یەم بڕگەڕۆكى ئەجێ كردنى ناوهبۆ جێبە وهیانگرێتەتی دهاڵیەخێزانى هاوكارى تۆڕى پاراستنى كۆمە
ژنانى  دانىبۆ دروست كردنى ماڵى داڵده (٢٠١٤)ساڵى  (٢) تى ڕێنمایی ژمارهاڵیەو كاروبارى كۆمە تى كارزارهوه
ناوى  ت دامەزرا بەى تایبەرمانگەرێمى كوردستان فەرسێ پارێزگاى هەهە لە ستەبەم مەبۆ ئەركرد، ده لێكراوشەڕههە

 ى كەو ژنانەئە و لێكراو، شەڕهخۆگرتنى ژنانى هە بۆ لە تەتایبەو  ماڵێكى نهێنى پارێزراوه ، كە(رڵتەشـە)دان ماڵى داڵده
کردنیان و دووبارە رسەچاره وكانیان دواداچوونى كێشەستى پاراستن و بەبەمە بە یەتییان هەاڵیەى كۆمەكێشە

 و خێزان. ڵگانێو كۆمە گێڕانەوەیان بۆ

بەپێى پرۆگرامى کارکردنى ماڵى داڵدەدان بۆ ئەو ، لە شەڵتەرەکانەکرێن مەتگوزارییانەى کە پێشکەش دبەو خزسەبارەت 
ڕوو ئافرەتانەى دووچارى توندوتیژى ئەبنەوە کارى لەسەر ئەکرێت، هەموو مافەکانى ئەو ئافرەتانەى بەفەرمانى دادوەر 

 ە.پارێزراو ،ەکەندلەشەڵتەرەکان 
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ركى ئە تى ناوخۆزارهگرێ و وهردهیس وهى توندوتیژى خێزانى كەوهرەنگاربوونەرمانى دادگاى بەفە بە (رڵتەشە) م ماڵەئە
یاسایی و )كانى بواره ران لەرمانبەبۆ فە تى خولى تایبەوهكردنە وەک ەشم بەلە یەنگ هەئاستە .ستۆدایەئە پاراستنى لە

گەڵ یسى وا رەوانەی شەڵتەرەکان دەکات کە لەر كەندێ جار دادوههەروەها هە، (ئیدارى و روونىتى و دهاڵیەكۆمە
بۆ ێزەر دەدرێت پارلە رێگەی رێکخراوەکانەوە هەوڵ تهاوکا، كان ناگونجێڵتەرەکان و ڕێنماییەڕۆكى یاسای شەناوه

  .دابین بکرێتفرەتانەی لە شەڵتەرەکان داڵدراون کەیسەکانی ئەو ئا

 انی پەنابەر و ئاوارە لە شەڵتەرەکان:حەواندنەوەی ئافرەت

 ش دەکەن ئەوانەیو بیانی نابەرجگە لە هاوواڵتیانی هەرێمی کوردستان، شەڵتەرەکان پێشوازی لە ئافرەتانی ئاوارە و پە
ەبێ جیاوازی بتایبەت  یستییرووبەڕووی هەر جۆرە هەڕەشەیەک دەبنەوە، بەتایبەتی ئافرەتان کەمئەندام وخاوەن پێداو

 ارەوە:ەی خونەتەوەیی و زمان، ئێستا لە شەڵتەرەکان دەیان ئافرەتی بیانی هەیە بەم شێوەی ئایینی،

 .ئاوارە (١٧) ێمانیسل -
 پەنابەر کە هەڵگری رەگەزنامەی جۆراوجۆرن. (١٨)و  ئاوارە (١٠) هەولێر -
 .ئاوارە هەبوو، بەاڵم توانرا کێشەی بەشی هەرەزۆریان چارەسەر بکرێ (١٥)ك ۆده -

 :ی ئافرەتانارەی شەڵتەرەکانی داڵدەدانادکردنی ژمزی

ەردەم بووە لەبهە یو ئاستەنگ جیاکانی هەرێم، چەندین بەربەستارەت بە دروستکردنی شەڵتەر لە ناوچە جیاسەب
 ، هەر لە بەربەری فەرمانژمارە دارایی و کەمیگرنگترینیان بریتین قەیرانی  دیارترین و دروستکردنی شەڵتەری زیاتر کە

 .رداڵدەدانی ئافرەتان لە کەالمانەوە لە شەڵتەری ئاستەنگ هەیە لەبەردەم ش ئەم هۆکارانە

 و خاوەن پێداویستی تایبەت ئەندامان: رەوشی کەمحەوتەم

موو هە داویستی تایبەت،ندامان و خاوەن پێیاساى ماف و ئیمتیازاتى کەمئە (٢٠١١ى ساڵى  ٢٢)پێى یاساى ژمارە بە
 یەنیاللە ەکرێدشکەش پێ ییانخزمەتگوزار یانویست بە جۆرى کەمئەندامییەکەبە پێى پێمافەکانیان پارێزراوە و 

 . بەخێوکەر و تەرخان کردنی کۆمەاڵیەتى، ڕۆشنبیرى، خوێندن، پەروەردە، شیاندن، کار کردن

رەی ئەو ێیدا ژمان کە تداتاکا بۆ نوێکردنەوەیوامە، نە بەردەهەوڵەکانی لیژنەى پزیشکی بۆ پشکنینى کەمئەنداما
واکەوتنی رەت بە د. سەباتۆمارکراوەو زانیارییەکان بەشێوەیەکى ورد ئەندامانەى نێردراون بۆ لیژنەى پزیشکى کەم

ێداویستیە خاوەن پ وامان گشت فەرمانبەران و خانەنیشان مووچەی کەمئەند ،مووچەکانیان، لەگەڵ دابەشکردنی مووچە
 .تایبەتەکان دابەش دەکرێت
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  :(الیەنی پەیوەندیدار)مەاڵیەتی وەزارەتی کار و کاروباری کۆ

 نەی کە لە بواریکرداریا نگاوەوەک ئەو یاسا و رێنمایی و هە و رووەوەە لەحکومەتی هەرێم کە هەنگاوی زۆری ئەنجامداو
ی ٢٢)رە اسای ژماینەش لەوا ،پاراستن و خزمەتکردنی کەسانی خاوەن پێداویستیی تایبەت و کەم ئەندامان دەرچوون

 .دنیجێبەجێکر بۆ یرێنمایئەندام و خاوەن پێداویستیی تایبەت و ماف و ئیمتیازاتی کەم یاسای (٢٠١١ساڵی

ەستەیی، ەوانە: جراوان لو خاوەن پێداویستی تایبەت بەسەر چەند جۆرێک دابەشککەمئەندام بەپێی راپۆرتی پزیشکی 
هیمۆفیلیا  شیزۆفرینیا، السیمیا،، پاااڵکاننابینا، ئۆتیزم، کەڕ و اڵڵ، مەنگۆلی، ئیفلیجی مێشک، دواکەوتنی عەقڵی، کورتە ب

مانی ەم ئەنداکیستی و شەکرەی مندااڵن. بۆ رێکخستنەوەی حکومەتی هەرێمی کوردستان پێداچوونەوەیەکی وردی ل
ۆکایەتی رێکی سەروبارە بە بڕیاهەزار خاوەن پێداویستی تایبەت کە مووچەکانیان راگیرا بوو، دو (١٣،٠٠٠)کرد و نزیکەی 

 ی وەزیران موچەکانیان گەڕاوەتەوە.ئەنجومەن

 لەگەڵ کۆمەڵگا:کەمئەندام و خاوەن پێداویستی تایبەت ی تێکەڵ کردن

مەڵگا وەک ێت لە کۆی هەبلە داهاتوودا بەرێوەبەرایەتی گشتی پالنی هەیە بۆ ئەوەی خاوەن پێداویستی تایبەت رۆڵ
ن کە نابیستا ای هیواییمانگت دوای تەواوکردنی پەخاوەن پێداویستی تایبە ، بۆ ئەم مەبەستە کەسانیمرۆڤێکی ئاسایی

  .لە خوێندن لە ئامادەیی پیشەیی بەردەوام دەبن دوو ساڵە،

 :حکومەت لە هاوکاری نکە سوودمەند ژمارەی خاوەن پێداویستییەکان

اوکاری ه وی هەرێم کومەتسوودمەندبوونە لە ح تۆمارکراون وخاوەن پێداویستی تایبەت کە کەمئەندام و ژمارەی گشت
ان پرکردۆتەوە بریتیە لە ژمارەی ئەوانەی کە فۆرمیهەروەها  ،تاک (٨٦،٤٠٥) لە بریتیە یان پێشکەش دەکرێتمانگانە

لە پەیمانگەکانی سەر بە  قوتابییە (٣٥٠)نزیکی داویستی تایبەت ژمارەی قوتابیانی خاوەن پێ . هاوکاتکەس (٣٠،٠٠٠)
  وەزارەتی کار کاروباری کۆمەاڵیەتی.

 و خاوەن پێداویستی تایبەت لە بواری پەروەردە:ندام کەمئە

اویستی اوەن پێدسانی خبە بواری پەروەردە داوە بۆ ئەم مەبەستەش خوێندنی تایبەت بە کەى حکومەتی هەرێم گرنگ
هەموار کراوەتەوە، بەم  ٢٠٠٢دەرچووە و لە ساڵی  (٥)بە ژمارە  ١٩٩١تایبەت هەیە بەپێی ئەو پرۆگرامەی کە لە ساڵی 

نکراوە وەک دابیدام ەمئەنکێیەش خوێندن و راهێنانی جەستەیی و دەروونی بۆ مندااڵنی خاوەن پێداویستی تایبەت و پ
نی تایبەت می خوێندسیست ولە سەنتەری ئۆتیزم مامۆستا  (نابینا، ئۆتیزم، کەڕ و اڵڵ، مەنگۆلی، دواکەوتنی عەقڵی)

 (٨،٩٠٦)زیکەی ەوە کە نکراوەت (نابینا، ئۆتیزم، جەستەیی)ت بە دابینکراوە، هەروەها لە هەرێم پێنج پەیمانگای تایبە
پیشەیی،  امادەیی،ئندی، قوتابی لە خۆدەگرێت لە هەردوو رەگەز لە قۆتاغەکانی: باخچەی ساوایان، بنەرەتی، ناوە

 پەیمانگا، خوێندنی خێرا.

تی خستە نێو سیستمی گشتی پەروەردە وەزارەتی پەروەردە سیستمی پەروەردەی تایبە (٢٠١٥)لەالیەکی دیکەوە لە ساڵی 
پەروەردە، کار و کاروباری کۆمەاڵیەتی، تەندروستی، )و لیژنەیەکی هاوبەشی بۆ ئەم مەبەستە پێکهێنا لە وەزارەتەکانی 
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و سەدان قوتابی لێی سوودمەند. لە مەنهەجی خوێندنیش ئاماژە بە مافی کەم ئەندامان و چۆنیەتی  (رۆشنبیری و الوان
ترۆنی کە گشت زانیارییەکان ن لەگەڵیان کراوە، هەروەها کار دەکات بۆ باڵوکردنەوەی سیستمێکی ئەلیکمامەڵە کرد

باش مامۆستاى شارەزا و  یژمارەیەک و ،انداویستیی تایبەت و کەم ئەندامدەگرێت لەوانەش مندااڵنی خاوەن پێلەخۆ
 .و پەیمانگایانە وانە دەڵێنەوە ی بواری خۆیان لەو قوتابخانەپۆرپس

 :ەت و کەمئەندامان لە کەرتی گشتیدامەزراندنی کەسانی خاوەن پێداویستیی تایب

، بەپێی شتیرتی گکە گاکانیدەز و سەبارەت بە دامەزراندنی کەسانی خاوەن پێداویستیی تایبەت و کەمئەندامان لە دام
و خاوەن پێداویستیی تایبەت  ەندامکەمئی (٪٥)پێویستە رێژەی  (٢٠١١) ی ساڵی(٢٢)لە یاسای ژمارە  (٣)بڕگەی  (١٠)ماددە 
ە بواری لێ بکرێت ێنانیان پو مەشق و راه، لە پاش شیاندنیان، تایبەت دابمەزرێن و گشتیدەزگاکانی کەرتی  و لە دام

 و ک فەرمانبەر لە داموەکەمئەندام کەس لە خاوەن پێداویستیی تایبەت و  (١٢،٠٦٨)وەزیفی و پیشەیی، بەم پێیەش 
می ەتی هەرێە حکوملبە هۆی پلەی کەم ئەندامییان هاوکاری  بەشێکیانی هەرێم دامەزراون، دەزگاکانی حکومەت

 کوردستان وەردەگرن. 

ستیی ن پێداوین خاوەیاکەمئەندام حکومەتی هەرێم رێنمایی تایبەتی دەرکردووە بەو فەرمانبەرانەی کە کەسێکی 
فەرمانبەر و لە پارێزگای  (٣٧٣)و لە پارێزگای دهۆک  فەرمانبەر (١،٢٩٦)دەکەن، لە پارێزگای هەولێر  بەخێوتایبەت 

ووە بۆ ی دەرکردایی تایبەتفەرمانبەر سوودیان لەو مۆڵەتە وەرگرتووە، هەروەها حکومەتی هەرێم رێنم (٢٢٠)سلێمانی 
شت پەکەن بە ە خێو دبیان تووشبوو بە نەخۆشییەکی کوشندە کەمئەندام ئەو ئافرەتە فەرمانبەرانەی کە کەسێکی 

 ستن بە راپۆرتی پزیشکیی تایبەت.بە

ەت تیی تایبپێداویس و خاوەنکەمئەندام  بواری بۆ رێکخراوەکانی کۆمەڵگای مەدەنیحکومەتی هەرێم ئاسانکاریی 
ای دەزگ و امر دەکەن، هەروەها درێکخراو، سەنتەر، کۆمەڵە هەیە کە لەو بوارەدا کا (٤٥)رووەوە زیاتر لە  و لەو کردووە

 (٥)ەر لە سلێمانی و نەخۆشخانە و سەنت (١٤)ئەندامان دامەزراوە، لە بواری تەندروستیش کەمحکومی تایبەت بە 
ی ەکان بەبێ جیاوازینەخۆشخانە و سەنتەر لە دهۆک هەن کە خزمەتگوزاری (٥)نەخۆشخانە و سەنتەر لە هەولێر و 

 (٥٤٤)ەیە کە ە هەرێم هندامان لئەسەنتەری پزیشیکی تایبەت بە کەم (١٢)ئەندامان دەکەن، هەروەها پێشکەش بە کەم
 تەکنیککار تێیدا کار دەکەن. (٥٦)شتی و وپسپۆری چارەسەری سر

و  تو دەگیرێەبەرچابارودۆخیان لکەمئەندام و خاوەن پێداویستیی تایبەت ی لە کاتی راگرتن یان دەستگیرکردن
کاتی  زیشکی لەنی پانی پشکنیان پێشکەش دەکرێت لەوانە: دابینکردنی جلوبەرگ، شۆردن، ئەنجامدخزمەتگوزاریی

ت بەپێی ری تایبەەستشۆدپێویست، دابینکردنی هۆڵێکی تایبەت بۆیان، شووشتنی جلوبەرگ و سەرتاشین، دابینکردنی 
 سەردانی کتێبخانە.و م ئەندامییان، پلەی کە

 ان:قەیرانی ئابووری لەسەر رەوشی کەسانی خاوەن پێداویستیی تایبەت و کەمئەندام یگەریکار

هۆی بەبەاڵم  ،دەدات تایبەت و کەم ئەندامان مەتکردنی کەسانی خاوەن پێداویستیبۆ خز ەتی هەرێم هەوڵحکوم
. بۆ نموونە زیادکردنى مووچەی رووبەڕووی ئاستەنگی زۆر بۆتەوەکوردستان حکومەتى هەرێمى  ،دارایی قەیرانى
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بە و کاروبارى کۆمەاڵیەتى پێشنیار کرابوو  کەمئەندامان و خاوەن پێداویستیە تایبەتەکان کە لەالیەن وەزارەتى کار
هاریکارى بەخێوکەر ئەوانەى کە بە هەمان شێوە  .امى بکرێتە بناغە بۆ زیادکردنەکەڕێژەى کەمئەند جۆرێک کە

 ێت کە هەروەکو لەى پاراستنى کۆمەاڵیەتى بۆ دابین دەکرمووچەخۆرى حکومەتن بۆ هەریەکەیان مووچەیەکى تۆڕ
  جێبەجێ بکرێت.نەتوانراوە  باری ئابوورییەوە بەهۆی خراپیبەاڵم  ،هاتووە دا٢٠١١ى ساڵ ی ٢٢ە یاساى ژمار

 :وبانەکانرێگا بااڵخانە و وستکردنیکەم ئەندامان لە درتایبەت و  چاوکردنی کەسانی خاوەن پێداویستیەڕ

ایبەت و لە تمیری و  یەکانلە دام و دەزگای هەوڵدراوە لە دروستکردنی رێرەوی تایبەت بە خاوەن پێداویستی تایبەت
 .بێتایبەت هەتی ۆیشتنررێڕەوی  دروستکردنى باڵەخانەکان و شوێنە گشتییەکان، لەهەروەها  ،گشت شوێنە گشتیەکان
حکومەت کار دەکات بۆ )ى گواستنەوە و ژینگەى شیاو ماف (١١)ماددەی  لە ٢٠١١ ی ساڵى٢٢ هەروەک لەیاساى ژمارە

و  ەبێت لە بیناد بن، کەازانەەندى مەرجی جیهانى و تەکنیکى و ئەندازەیی تەالرسناچارکردنى فەرمى و نافەرمى کە پاب
ى پێداویست و خاوەن ئەندامڕەچاوى کەسانى کەم یەکانگشتى و تایبەت یاریگاى گشتى و پەرستگا و شوێنەو  ەدامەزراو

ڵە و چۆ نیشانەکانى جوووتوداهاتووە: دەبێت فەرمانگەکانى هاهەمان ماددەدا  (٤) خاڵى لە کتایبەت بکرێت. هەروە
 . نە شۆفێرابۆڵەت مدنەوەى بەخشینى هاتووچۆ بۆ کەمئەندامان و خاوەن پێداویستى تایبەت بخەنە نێو تاقیکر

 ەوشی کرێکاران و کرێکارانی بیانیهەشتەم: ڕ
 میە هەرێلیانی براپۆرتی دەستەی سەربەخۆی مافەکانی مرۆڤ تیشکی خستۆتە سەر رەوشی کرێکارانی ناوخۆ و 

وارەکاندا لە بلە گشت  بەرانکوردستان، چونکە جگە لە کرێکارانی ناوخۆ بە هەزاران کرێکاری بیانی و ئاوارە و پەنا
 کوردستان کار دەکەن و حکومەتی لە هەوڵ دایە بۆ پاراستنی مافەکانیان.

  :(الیەنی پەیوەندیدار)وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەاڵیەتی 

ۆ زیاتر گرنگیدان بە کرێکاران ب، دەکرێتێکاری پ ٢٠١٥ی ساڵی (٣٧)ان یاسای کاری عێراقی ژمارە بۆ پاراستنی مافی کرێکار
دواتر یاسای  ی هەموارکرا،(١٩٧١ساڵى  ٣٩)و پاراستنى مافەکانیان یاساى خانەنشین و دەستەبەرى کۆمەاڵیەتی ژمارە 

ورى ران و ژوندیکای کرێکاەماهەنگی لەگەڵ سەدەرچووە کەوتووەتە بواری جێبەجێکردنەوە بە ه (٢٠١٢ى ساڵى ٤)ژمارە 
 بازرگانى و الیەنە پەیوەندیدارەکان.

پاراستنی  ۆە بکرێکارانی بیانیش دەگرێتەو کە تی بۆ كرێكاراناڵیەرى كۆمەبەستەنشین و دهیاساى خانە  کەپێى یاسابە
ى ی كێشەوهكالكردنەیە بە ندهتمەتایبە كە یەاى كار هەپارێزگاكان دادگ كان. لەی یاسا و ڕێنماییەچوارچێوه كانیان لەمافە

هاتبنە  ،ڕێگای یاسایی رێوشوێنە پەیڕەو کراوەکان بە و كرێكارانەرجێک ئەمە بە ،كان چ خۆماڵى بێت یان بیانیكرێكاره
ى ٢) ڕێنمایی ژماره تى لەیەخۆماڵى هەوا كرێكارى كە یەهە و مافانەموو ئەارى بیانى هەكی گشتى كرێكیەشێوهبە .هەرێم
 .دیارى كراوه ،رچووهمەاڵیەتی دهکاروباری کۆ کار و تیزارهن وهالیەلە كە (٢٠١٥ساڵى 

پاش ئەوەی کۆمپانیاکە یان خاوەن کار  ەدرێت.پێد یانمافی مانەوەکرێکارانی بیانی  ەکان سەرەوەبەپێی ڕێنمایی
ن کردنی کرێکار و جۆری پسپۆریەکەی دیاری دەکات لە ڕۆژنامەی فەرمی باڵوی داواکاری پێشکەش دەکات بۆ دابی
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پەنا دەبات بۆ ھێنانی کرێکاری بیانی پاش  ، ئەوارۆژ ئەگەر لە کرێکاری ناوخۆی دەست نەکەوت (١٥)ئەکاتەوە بۆ ماوەی 
 خوودجام دەدات، خاوەن کار یائەن نشینگەڕەزامەندی کاری یاسایی بۆ ، و تی ناوخۆەوەزار و ،ڕەزامەندی وەزارەتی کار

  بیانی نەدرێت.کە رێگە بە هێنانی کرێکاری  هەیە لە ئێستادا پێشنیار کۆمپانیاکە کەفالەتی بۆ دەکات.

  :پاراستنیان و کرێکاران سەالمەتی

 رچووهی دهیتى پیشەالمەندروستی و سەتە ت بەکە تایبە (١٩٨٧ى ساڵى ٢٢) ارهژم لە کاتی کارکردندا بەپێى ڕێنمایی
ییان تی پیشەالمەسە بە كاتی كاركردنى كرێكاران پێویستە گرنگى سەبارەت شوێنی كارکردن، بەپێی ئەو رێنماییانە لە

ن كار و و خاوه یی كرێكار تێیدا دیارى كراوهتى پیشەالمەكانى سەكانى دابینكردنى پێداویستیەرجەموو مەهە بدرێ كە
رپێچى كار بەپێی سە مان رێنماییدا هاتووهى هە(٢)ى بڕگە (٧)ى ماده ن. لەندبن و جێبەجێی بكەكرێكار پێویستە پابە

کەل و  پێویستە كاتى كاركردن هەروەها لەكرێ، ڵدا دهگەى یاسایی لەڵەمامە (١٩٨٧)ساڵى  (٧١) یاساى كارى عێراقى ژماره
 .نێکرب ران ئامادهپاراستنى كرێكا یەکانیپێداویستیپەلی سەاڵمەتی و 

ی کۆمپانیا و سەردانۆ ب اوەژنە پێکهێنریوستی و سەالمەتی پیشەیی هەیە و لبەشی تەندر ی هەرێملە هەموو پارێزگاکان
ان و ۆژەکڕە پلدەکەن  ەردانی شوێنی کارکردنبەدواداچوون بۆ رەوشی کرێکاران و سو شوێنی کارکردنی کرێکاران 

کانی خولى بنکە وەهاهەر. نلە کارەساتی کتوپڕ لە کاتی کارکرد بۆ خۆپاراستن ێتپێشکەش دەکررێنمایى و ئامۆژگارى 
 ەوڵ دەدەن بۆهکارن و ەى بێبۆ کرێکاران و ئەوان دەکاتەوە راهێنانى پیشەیى لە پارێزگاکان خولى راهێنانی پیشەیى

 .ربازاڕى کائامادە کردنیان بۆ  بە مەبەستیو گەشە پێدانى تواناکانیان  فێربوونی پیشە

 یچێرپەس کێنکارەخاو رەه و دەکەن شوێنی کار یردانەس کانەژنیلسەبارەت بە ماوەی کارکردن و پشوودانی کرێکاران، 
 تەرخان کردووە و ی(٥٥٠٠ بە ژمارە)هێڵی گەرمی  ی کار و کاروباری کۆمەاڵیەتیوەزارەت هاەروەه .تێدرەسزا د ،بکات

لەگەڵ  بن یداپەیوەند ۆتین لەڕهەمیشە بە ئاسانترین شێوە و دوور لە بۆ ئەوەی  بە كرێكارانى نێوخۆ و بیانی ەتایبەت
 .بگەیەنن دارپەیوەندی الیەنیە ببتوانن خێرا و ڕاستەوخۆ پرسیار و گازاندە و پێشێلكارییەكان تا و ، ارانسەرجەم كرێك

 یکار بوون یاسای ەل یستوندرەت ەیمیبکردنی بیمەی تەندروستی کرێکاران لە الیەن خاوەن کارەکانیان، سەبارەت بە دابین
 رەبەستەد و رب.گ.کا -یمەاڵیەتو کاروباری کۆ کارەزارەتی و مەاڵب ،نەچۆتە بواری جێبەجێ کردن ستاێتا ئ مەاڵب ،ەیەه

 یچووێت مووەه واەئ ،تێار بک یکانێپ یکارکردن تووش یکات ەو ل تیکراب رەبەستەد کێکارێکر رەهئاماژەی بەوەداوە کە 
 کارێکر رەگەئ ،ەیکەکار رەس ەوەتێرەگەتاکو د تێدرەد ێپ ەیمانگان ەیکار و مووچ نەخاو رەس ەتێوەکەد ەکەکارێکر

 ینینشەنخا ەیووچم کۆچ کردوو میراتگری کارانێکر ینینشەخان یاسای ێیپەب واەئ کۆچ بکاتکارکردن  یکاتەل
 .گرنەردەو

 رێنماییەکانی هێنانی کرێکاری بیانی:

  کە لە کوردستان کار دەکەن و پێویستی بە  (و بیانی ییناوخۆ)ەرهێنان: هەر کۆمپانیایەکی لە رێگەى کۆمپانیاکانى وەب
خزمەتگوزاری پسپۆری دەگمەن هەبێت ئەوا بۆی هەیە لە رێگەی ڕۆژنامەى فەرمییەوە ئاگاداری خۆى باڵوبکاتەوە ئەگەر 
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ە بەپێى رێنماییەکان لە دەرەوەى هەرێم لە ماوەى دیاریکراودا کەس نەهات بەدەم داواکارییەکانیانەوە ئەوا بۆى هەی
 کرێکار بهێنى.

  ەیە لە هەرێمى ردنیان هى کارکنە مۆڵەتنی کرێکاری بیانی: ئەم کۆمپانیایارێگەی کۆمپانیا رێگەپێدراوەکانی هێنا لە
ی ئەژمار یاسایانى بە نابیرى کوردستان ئەویش بەپێی یاسا و رێنماییەکان دەبێت. بەدەر لەم دوو ڕێگایە هاتنى کرێکا

 .دەکرێت
   ێک کە ەبێت کاته یان (یاالجتماعالضمان )ئەو کرێکارە بیانیانە ئەگەر لە واڵتى خۆیان دەستەبەرى کۆمەاڵیەتى

ێمى وا لە هەرئە ێتئەگەر نەیانب، رووبەڕووى هەر کێشەیەک ببنەوە ئەوا بەدواداچوون بۆ کێشەکانیان دەکرێت
 وو مافەکانیان بۆ دابین دەکرێت.کوردستان بە پێى یاسا بۆیان دەکرێت و هەم

   نییەکاو رێنما پێی یاسااخود بیانی ئەوا بەپێشێلکارى بکات چ خۆماڵی بێت یمافی کرێکاران هەر کۆمپانیایەک، 
 اوەتەبەر.رێکارى یاساییان بەرامبەر گیر

 
 ەڵمامە یتەینۆو چ كانژهۆپر لە انیكاركردن یتەینۆو چ یانیب یكارێكر ینانێه: (الیەنی پەیوەندیدار)وەزارەتی ناوەخۆ 

 ۆناوخ یتزارهو وه یتەیاڵمەۆك یرو كاروبا كار یتزارهوه یكانگرنگە لە كاره كەێكەی انیركو ماف و ئە انڵیگەكردن لە
 یندزامەهڕ ێبو  بە یتەیاڵمەۆك یو كاروبار كار یتزارهوه یندزامەهڕ یش پاش هاتنوهدات ئەده ێپ انیهاتن یزاڤینها تە
 .یانیب یكارێكر بە دراوهنە كەیزهڤی چیوان هئە
 

 :کرێکارانپێشخستنی رەوشی ئەو کار و چاالکییانەی کە لە کابینەی نۆیەم ئەنجامدراون بۆ 
  :(الیەنی پەیوەندیدار)وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەاڵیەتی 

 
 .ێكارانی پاراستن و فراوانكردنی مافی كر، تا ببێتە زامنئامادەكردنی ڕەشنووسی یاسای كار .١
ێستاو ئارودۆخی بەگەڵ لجۆرێك ، بە. ئامادەكردنی ڕەشنووسی هەمواری یاسای خانەنشینی و دەستەبەری كۆمەاڵیەتی٢

 كات.بی دابین ە گشتبداهاتووی كوردستان گونجاوتر بێت و مافی زیاتر بۆ كریكاران بەتایبەتی و خانەنشینان 
ر بكرێن و دەستەبە ێكارانژنەكانی بەدواداچوون بۆ دەستەبەری كرێكاران، تا بتوانرێت هەموو كری. چاالككردنی ل٣

 مافەكانیان پارێزراو بێت.
ێشێلكاریانەی پتنی ئەو نەهیش ژنەكانی بەڕێوەبەرایەتی كار بۆ زیاتر بەدواداچوونی مافی كرێكاران وی. كاراكردنی ل٤

 بەرامبەریان دەكرێت.
، تا (یةمة المهنالسالالصحة و)بۆ چاالككردنی هۆبەی تەندروستی و سەالمەتی پیشەیی  دەدرێت . هەوڵی بەردەوام٥

 ژیانی كرێكاران لە كاتی كاركردن پارێزراو و دوور بن لە بەركەوتەی ترسناك.
ەیی ەتى پیشو سەالم ستەبەر. هەڵمەتی نیشتمانی بەردەوام بووە بۆ هۆشیاركردنەوەی كرێكاران لە هەردوو بواری دە٦
 كە هەردووكیان لە بەرژەوەندی كرێكارانە. (الصحة و السالمة المهنیة)
گوێرەی بەردەوام لە ئەكادیمیای سویدی بەخزمەتگوزاری لە بنكەكانی مەشق و ڕاهێنانی پیشەیی و خولی  . بەردەوامی٧

ناویان لە وەزارەت تۆمار پێداویستی بازاڕ، بۆ ئامادەكردنی دەستی كاری پێویست و دۆزینەوەی هەلی كار بۆ ئەوانەى 
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كردووە و هەوڵدان بۆ ڕەخساندنی زۆرترین دەرفەتی كار لە رێگای جەختكردنەوە لە خاوەن كۆمپانیاكان و پێدانی قەرزی 
 بچووك بۆ ڕەخساندنی دەرفەتی زیاتری كاركردن.

ق و واری مەشببە  خزمەت لەگەڵ سەرجەم ڕێكخراوە ناوخۆیی و بیانییەكان بۆ هەر شتێك كە کردن نگی. هەماهە٨
 ن ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ سوودی لێ ببینن.او كرێكار ،ڕاهێنانی پیشەیی بکات

 ی.تایبەتئافرەت بە كرێكاری شتی وگران بە و خاوەن كارەكان بۆ زیاتر بە دەمەوەهاتنی كرێكا . داكۆكی زیاتر لە كۆمپانیا٩
اری ژیان و ب اداچوونیە بەدولیشكەر لە دەرەوەی هەرێم، كاركردنی تەواو لەسەر بابەتی كرێكاری بیانی و دەستی ئ .١٠

كاری زیاتر بۆ  دەرفەتی ساندنیكردنی هێنانی كرێكاری بیانی بە مەبەستی ڕەخ ، هەروەها سنووردارپاراستنی مافەكانیان
 دەستی ئیشكەری ناوخۆیی و كرێكاری خۆماڵی.

 نۆیەم: رەوشی ئاوارە و پەنابەران
یستانی داعش، شی تیرۆری هێررووداوە سیاسییەکانی واڵتانی دەوروبەر و عێراق لە ئەنجام لە سااڵنی رابردوو بە هۆی

ناوخۆیی و  ە الیەنەووە کزیاتر لە دوو ملیۆن ئاوارە و پەنابەر روویان لە هەرێمی کوردستان کرد، ئەمەش وایکرد
ی ەماکانی مافەکاناستنی بنپار ەتایبەتینێودەوڵەتییەکان و رێکخراوەکانی تیشک بخەنە سەر ئەم بابەتە لە زۆر رووەوە ب

 مرۆڤ. 

 وەزارەتی ناوخۆ الیەنی پەیوەندیدار:

ی رنابەو پە ملیۆن ئاواره (٢)ی نزیكە كە یەوهكرێت ئەموو جیهان باسی لێ دههە لە رێم كەكانی هەرییەروهسە كێك لەیە
كانی دوای هێرشە م لەو قۆناغی دووه ٢٠٠٦ساڵی  میان لەكەەرێم کرد، یەهبە چەند قۆناغێک روویان لە  كە لە خۆگرت

سڵ و ەکانی موناوچ ، قۆناغی سێیەمیش دوای پرۆسەی ئازادکردنەوەیلە عێراق و سوریا تیرۆریستانی داعش بوو
ەکی اڵم گرنگییدا بووە، بەسەرەڕای ئەوەی حکومەتی ھەرێمی کوردستان لە قەیرانێکی ئابوور دەوروبەری دەستی پێکرد

 پڕەنسیپە نێودەوڵەتیەکان. یکردن رەچاوبەزۆری بە ئاوارەکان داوە 

 :وەزارەتی تەندروستی الیەنی پەیوەندیدار

انی پەنابەر و . کەمپەکمەزراوەستی تایبەت بە لەدایکبوون لە کەمپەکان دا، چەندین بنکەی تەندرووستیبواری تەندرلە  
ەرێمی کومەتی ھحی لە کمانەکانی شیعە...هتد وەکو یەک یارمەتئاوارەکان ئێزیدی، عەرەب، شەبەک، مەسیحی، تور

 یەگوزاریزمەتخو  ،کوردستان وەردەگرن لە رووی تەندروستیەوە و ھیچ جیاوازییەک لە نێوانیاندا ناکرێت
 ە خۆڕاییە.ب ئاوارەکانیش پەنابەر انیشتووانی ھەرێم بۆلە کەرتی گشتی وەک د کانتەندروستییە

، بەتایبەتی ئافرەت و مندااڵن ووەكرد ئاوارە و پەنابەرانی وانا لە هەموو ڕوویەكەوە هاوكاریتبەپێی  مەتی هەرێمحكو
ئەم سەنتەر و بنكە تەندروستیانە  .نی ئافرەتان و پێشوازیكردن لێیانوەك كردنەوەی سەنتەری تایبەت بە نەخۆشییەكا

 بەتایبەتی لە تێكردە انییەوە هاوكارییلە ڕووی دەروون ،جگە لە پێشكەشكردنی خزمەتگوزارییە تەندروستییەكان
توانراوە هاوكاری زیاتر و پسپۆڕی یاسایی و دەروونی پێكهاتووه، لە سەنتەری ڕاوێژكاری خێزانی لە پارێزگای دهۆك كە 



31 
 

بۆ  انبە گواستنەوەی ساڵە (١٨)بكرێت، لەم ژمارەیە زیاتر لە هەزاریان ژنن و تەمەنیان لە سەرووی ئافرەت لە دوو هەزار 
چەندین  پسپۆڕانی دەروونناس و كۆمەڵناس. نەخۆشخانە و چارەسەركردنیان و ئارامكردنەوەی الیەنی دەروونی لەالیەن

 ەکانی ئاوارە و پەنابەرانکەمپبنکەی پۆلیس و ئاسایش و نووسینگەی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژ بە ئافرەت لە ناو 
 .کراونەتەوە

لەگەڵ  تی داعش،ێر دەسژداوە بە تەندروستی ئافرەتە ئێزیدیە رزگاربووەکانی حکومەتی ھەرێم گرنگیەکی تایبەتی 
 ەخوازراو، مردنینووگیانی لە د چاودێری بە پەلەی تەندروستی ئافرەتانی دووگیان و ئەوانەی منداڵیان بووە، رێگە گرتن

تیمی  امان.ئەندکەم ردنیی کی خواردنەوە و چاودێرمندااڵن و تووشبوونیان بە نەخۆشییەکان، دابینکردنی ئاوی پاک
ر کردنی رزگا بۆ بوو ختێنانەی کە گەیشتن پێیان زۆر سەشو لەوتەنانەت  داندراوە چاودێری پزیشکی لە کەمپەکان

کارێک بووە بۆ ھۆ وە کەاوەتەئاوارەکان، ھاوکات خولی مەشق و راھێنانی بۆ کارمەندانی فریاگوزارییە پێویستەکان کر
 .و رێگا گرتن لە باڵوبوونەوەیانکەمکردنەوەی نەخۆشیەکان 

ەکی زۆری بە ان گرنگیوردستکچارەسەرى دەروونى بۆ ژمارەیەکی زۆر لە ئاوارە و پەنابەران کراوە و حکومەتی ھەرێمی 
ئافرەتانە  ونکە ئەموە، چتەندروستی دەروونی ئاوارەکان بە گشتی و ئافرەتە ئێزیدیە رزگاربووەکان بەتایبەتی دا

ەسەریان ۆری لزو دەستدرێژی سێکسی و جەستەیی بوونەتەوە ئەمەش کاریگەری دەروونی  دووچاری کۆیالیەتی
ایبەت ەروونی تدیی و ھەبووە و پێویستیان بە چاودێرییەکی تەندروستی چڕ ھەبووە. سەنتەرێکی چارەسەری جەستە

ھاوکاری  اتوون بەە ھەوبە ئافرەتە رزگاربووەکان لە دھۆک دامەزراوە و چەندین پزیشک وپسپۆڕی دەروونی لە دەر
ئافرەتی رزگاربووی دەستی  (٢٠)پزیشکە دەروونییەکانی ناوخۆیی خۆبەخش لەم سەنتەرەدا کار دەکەن. رۆژانە نزیکەی 

یەکان و ە ئێزیدیافرەتئداعش سەردانی دەکەن، ھەروەھا بەردەوام پزیشکی تایبەتی ئافرەتان و دەروونی سەردانی 
یەوە، دەروونی ەڕوویلەمپەکانی دھۆک نیشتەجێن ئەمەش سوودێکی زۆری ھەبوو رزگارکراوەکانیان کردووە کە لە ک

ە تووشی کوە بوون ونییەوستی و ئەو داڕووخانە دەرولە نزیکەوە ئاگاداری باری تەندر چونکە پزیشکان و پسپۆران
 ھاتبوون.

ەندروستی تووگیان، فرەتی دئا ی وشیار کردنەوە تەندروستیەکانهەزار ئافرەتی ئێزیدی بەشداربوون لە خول (٤)نزیکەی 
او و چۆنیەتی نەخوازر گیانیسێکسی، خۆپاراستن لەو نەخۆشیانەی لە رێگای سێکسەوە دەگوازرێنەوە، رێگا گرتن لە دوو
وست ەندرتروشتی و سکی یەراگرتنی پاک و خاوێنی جەستەیی خۆیان لەو ژینگە نوێیە بۆ ئەوەی منداڵەکانیان بەشێوە

راوە و ئەنجامد ربەیانک پشکنینی ئایدز کە بۆ زۆەپشکنینی تایبەتی خوێن و دووگیانی ولە دایک بێت. ھەروەھا 
 .چارەسەری پێویستیان وەرگرتووە

وە ئەمەش تا ەروونییەەنی دئافرەت و کچە ئێزیدییە رزگارکراوەکان پێویستییان بە مامەڵەیەکی تایبەت ھەبوو لەالی
اعش ەالیەن دلی کە ەروونی ببوون لە ئەنجامی ئەو کارەساتەراددەیەک ئاسان نەبوو، چونکە تووشی شڵەژانی د

کومەت ھەبوو اوکاری حی بە ھکۆمەڵگا ئەرکێکی سەخت بوو و پێویست بەسەریان ھێنرابوو، دووبارە گێڕانەوەیان بۆ نێو
بە ژیانی ەست نەوە و دڵگا بببۆ ئەوەی ھاوکاری بکرێن دووبارە تێکەڵ بە کۆمە ڵ ھەموو الیەنە پەیوەندیدارەکانلەگە

 ئاسایی بکەنەوە.
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رپەنجەی ەخۆشی شێلە ن لە بواری وشیارکردنەوە لە نەخۆشییەکان چەندین ھەڵمەتی ھۆشیار کردنەوە بۆ خۆپاراستن
اوێنی و ۆ پاک وخبردنەوە ھەروەھا ھەڵمەتی ھۆشیارک، کردنی چەند پزیشکێکبۆ ئافرەتان کراوە ئەویش بەدابینسینگ 

داوە بە  یگرنگی رێمهەتی ن ئەنجامدراوە. جگە لەالیەنی تەندروستی جەستەیی حکومەپاراستنی تەندروستی دەم و ددا
لە رێکەوتی  (الیتامادار ) الیەنی دەروونی و کۆمەاڵیەتیش بۆ ئەم مەبەستەش لە کەمپی حەسەن شام خانەی بێ باوکان

تداوە. بۆ ئەم ن لە دەسباوکیا یستانبۆ سەرپەرشتی کردنی ئەو مندااڵنە دامەزراوە کە لە ئەنجامی شەڕی تیرۆر ٢٢/٨/٢٠١٧
ۆراو جۆر جو یاری  ۆسیقامەبەستەش چەندین چاالکی هونەری جۆراوجۆر بۆ ئەو مندااڵنە ئەنجامدەدرێ وەک چاالکی م

 ن.دەژی ەتداخیوە لنەی لە دەرەوەی کەمپەکان یان بۆ پاراستنی ژیانی ئاوارە و پەنابەران بەتایبەتی ئەوا

  مرۆڤ دەیەم: بازرگانی کردن بە

ە یاسای نەهێشتنی بازرگانی لی پەسەند کرد کە بریتییە (٢٨)یاسای ژمارە  ٢٠١٢ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقی لە ساڵی 
ی ینفاز کردنی یاساکەئی دەرکرد بۆ (٦)یاسای ژمارە  ٢٠١٨لە ساڵی کردن بە مرۆڤ، پەرلەمانی هەرێمی کوردستان 

نی کردن بە ی بازرگاەهێشتننلیژنەی بااڵی )لە وەزارەتی ناوخۆ  پێشتر لە هەرێم، بەاڵم ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق
پێی فەرمانی بەروەها ە، هەدامەزرا کە لە نوێنەرانی گشت الیەنە پەیوەندیدارەکانی حکومەتی هەرێم پێکهاتوو (مرۆڤ

 (سلێمانی ەولێر، دهۆک،ه)انی حکومەتی هەرێم چەند لیژنەیەکی الوەکی لە پارێزگاک (٣١/٥/٢٠١٦لە  ٩٣٨٦)وەزاری ژمارە 
  .انباراننی تاوهەروەها دادگاکان و دادوەری تایبەت دەستنیشانکراون بۆ لێکۆڵینەوە و سزادا .پێکهێنا

راو لیژنەی ناوب ت.رێدەک ەرشتیسەرپ وەخۆوەزارەتی ناو لەالیەنی بەرەنگاربوونەوەی بازرگانیکردن بە مرۆڤ اڵلیژنەی با
ۆ بمی کارا کانیزاوتوێکردنی ڕەوشی بازرگانیکردن بە مرۆڤ و دانانی میدوو مانگ جارێک کۆدەبێتەوە بۆ ت

 ی.ڕووبەڕووبوونەوە

ی ٢٠١٥ساڵی  ی٢رە ڕێنمایی ژما ی پەرلەمانی کوردستان، سەبارەت بە کرێکارە بیانییەکان،٢٠١٨ ساڵی ی٦لە یاسای ژمارە 
دن بە مرۆڤ کراوەتەوە و سیەی بازرگانیکردۆ (٢٠) پتر لەهەروەها  ،ەتی جێبەجێدەکرێتاڵیوەزارەتی کاروباری کۆمە

 .تۆمەتباران ڕاگیراون

وارەو بەم شێوەیەی خ ۆڤمربە یكردن یبازرگان یشتنێهنە یكانكارهێر :(الیەنی پەیوەندیدار)وەزارەتی ناوەخۆ 
 خستۆتەڕوو:

 یناو ینۆڕیگ بە یخستنشێو پ ۆڤمر كردن بە یبازرگان یوهنگاربوونەرهبە یتەیرابەوهێربە یدانێپرهپە. ١
 شیوانئە كهاتووهێش پدوو بە لە كە كانكخراوهێر تاوانە یوهنگاربوونەرهبە یتەیرابەوهێربە ۆب ییەکەتەیرابەوهێربە

 هونەۆڵیكێل بەشی و ،ۆڤمر یقاچاخ بردنبە یشتنێهو نە ۆڤمر كردن بە یانبازرگ یوەنگاربوونەرهبە یشبەبریتین لە 
 ە.پار یوهكردنە یسپلە
و ر ئەسەلە ی هەیەكارربە ینگەیوسوش نشە كە كانكخراوهێر تاوانە یوهنگاربوونەرهبە ینگەیسونو یندكردنپابە. ٢

 ێتەوە.بکر رانۆو س ۆزاخ یدارهیئ لە شیتر ینگەیدوو نوس تێكرده ینیشبێپو  كراوهێپ یئاماژه وهرهسە لە كە یتاوانانە
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و م ئەرجەسە ڵگەدواداچوون لەبە یستبەمە ۆب دروستكراوه زهڤی یتەیرابەوهێربە ڵگەلە ۆوخراستە ینگماهەهە. ٣
 رزهێپاركوردستان لە یمێرناو هە نەێتا ب تێگرردهوه ۆب انیزهڤی یانیب یتاڵهاو وهوانەئە یدۆك یگاێرلە كە رانەنسەۆسپ
 .كار یستده ینانێه یاكانیمپانۆو ك نگەیزا و نشڤی یایمپانۆو ك

 ۆب اكانیمپانۆو ك و كارگە كانەییندناوه ڕیبازا و رایكافت و شتخانەێچ یكردنیردانو سە نانەێو شوئە یكردن یرێچاود. ٤
 .ڵت و مندائافره كردن بە یبازرگان یشتنێهنە یستبەمە

 ڵمندا بە یبازرگان یكار كات كەده سانەەیو كر ئەسەكار لە ۆڤمر كردن بە یبازرگان یوهنگاربوونەرهبە ینگەینوس. ٥
 .اتكده وهنەۆڵیكێل یدادگا یوانەهڕ كانسەیدات و كەنجام دهئە كانەییاسای كارهێو ر كردنڵسوا یستبەمەە ن بكەده
 

  منداڵ: بازرگانیکردن بە

نێوان  نیان لەکە تەمە اتوونێکەوە بەمەبەستی سواڵپێکردن لەسەر شەقامەکاندا بەکارهانسمنداڵ لەالیەن کە ژمارەیەک
 ئاوارە وی سووری نە پەنابەرخانەوادەی منداڵەکان بوون و هەندێک لەو مندااڵخودی هەندێکیان  ،سااڵن بووە (١٢تا  ٨)

 راوە. ژمارەی ئەووەرگیان یبەرمیاسایی بەرا وەندیدارەکان رێکاریلەالیەن دەزگا پەی ، ئەو کەسانە دەستگیر کراونبوون
 (٧٨٦) نزیکەی اون گەیشتووەتەمی کوردستان تۆمارکرهەرێ نکەکانی پۆلیسی نەوجەوانان لەمندااڵنەی کە لەتۆمارەکانی ب

 ساڵە. (١٨)خوار  کە تەمەنیان لە منداڵ

 نی ئەوپاراستۆ بکومەت نگاوەکانی حسەبارەت بە هە :(الیەنی پەیوەندیدار)وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەاڵیەتی 
 اوک بمێننەوە یابایا الى ئت کە ەکاددیارى  انیدادگا چارەنووسى ەبن،یی دوازەتەمندااڵنەى کە خێزانەکانیان تووشىی پەر

 کرێتدەین داب اڵنەمندا بۆ ئەم ەوجەوانانى کوڕان یا کچان شوێنلەخانەى ن هەروەهاکردنى خەرجیان. دیاری دایک و
 .ساڵى ١٨مەنی تە وەکوتا

ێی یاسا پویست بە کاری پێدادگا، رێ ەهەر تۆمەتێک بدرێت هەر کەسێک بە :(الیەنی پەیوەندیدار)ئەنجومەنی دادوەری 
 . لەسەر کەیسەکەی ئەنجام دەدرێت

 دەی هۆشبەردماەم: یازد
 ەکارهێنانی بۆتەەکان و بیەقڵیعلە ماوەی چەند ساڵی رابردوودا بابەتی  بازرگانی کردن بە ماددە هۆشبەر و کارتێکەرە 

الیەنە  ەکات،دکانیدا بە گرنگییەوە باسی باسێکی گرنگ و دەستەی سەربەخۆی مافەکانی مرۆڤ لە راپۆرتە
شێوەیە دەخەنە  شتنی بەمنەهێ و رێوشوێنەکانی ونی بازرگانی کردن و بەکارهێنانیپەیوەندیدارەکان هۆکارەکانی زیادبو

 ڕوو:
ن بەپێی تباراتۆمە .نەیادبووکە رێژەی قوربانییەکان ڕوو لە زاوە بەوە کر ەکان ئاماژەلە ئاماری سەنتەری چاکسازیی

ە لرە عەقڵییەکان کارتێکە وربوونەوەی ماددە ھۆشبەر یاسای بەرەنگا( ٢٠٢٠)ی ساڵی (١)لە یاسای ژمارەی  (۲٥) ماددەی
  .ە کراونینەودوەری لێکۆڵھەرێمی کوردستان پەڕاوی لێکۆڵینەوەیان بۆ کراوەتەوە و رەوانەی بەردەم دا
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ە ەم ژمارەیەی هۆشبەر، و ئدماد بە ەهۆی بەکارهێنان و بازرگانی کردنکەس دەسگیرکراون ب (١،٧٩٤)، اد ٢٠١٩ لە ساڵی
یان بازرگانیان  (٧٥) دەستگیرکراون کە کەس (٣،٠٨٩) دا. بە گشتی ٢٠٢٠لە ساڵی کەس  (١،٢٩٥)بۆ  ووەکەمیکرد

 . ارهێنەر بوونەەکیان ب (٣،٠١٤) پێوەکردووە و
ر کراون و ە دەستگیکەمساڵ بۆ شەش مانگى یەکەمى ئ (بوان و بازرگانانئاڵوودە)ەتبارانى ماددەى هۆشبەر ئامارى تۆم

رام گکیلۆ  (٢١٥)گیراوە بریتییە لە تۆمەتبار و بڕى ئەو ماددە هۆشبەرەى دەستى بەسەر دا (٨٨١)دراونەتە دادگا بریتییە لە 
 .بە گشت جۆرەکانییەوە

تەرێک بۆ سەن ەوەیکردن نیاریسەبارەت بە پێش :(الیەنی پەیوەندیدار)کۆمەاڵیەتی وەزارەتی کار و کاروباری 
ەرەنگاربوونەوەی ماددە تایبەت بە ب (٢٠٢٠) ساڵی ی(١)یاسای ژمارە  پاڵپشت بەانی ماددە هۆشبەرەکان، وودەبوڵئا

سەنتەرەکانی  داوە بە وەدگاداماددەی هۆشبەری لە رێگای  هۆشبەرەکان و کارتێکەرە عەقلیەکان، کەیسی بەکارهێنەرانی
دنەوەی سەنتەرێک بۆ لە رێگەی کر داهەمان یاسا ی(٧)ماددەی ستی. بەاڵم لە چارەسەری سەر بە وەزارەتی تەندرو

وکردنی ی و تەوارەسەرشیاندنەوە و فێرکردنی پیشەیەکی گونجاو و راهێنانی کەیسەکانی ماددەی هۆشبەر دوای چا
ی بە کارەکە ۆمەاڵیەتسازی کو بەرێوبەرایەتی گشتی چاک کاروباری کۆمەاڵیەتی و ی حوکم، دراوەتە وەزارەتی کارماوە

 هەڵدەستێت.  

اددەی هۆشبەر مبوان بە ڵوودەی کە لە ئێستادا لە چاکسازییەکانی هەرێمی کورستان لەسەر ئاانەپڕۆگرام و بەرنام ئەو
ئەو  نی تر.ماددەکا ان بەە لە سزادراوپێی پۆلێن جیاکراونەتەوبە اندەبووکە ئاڵوو بریتیە لەوەیجێبەجێ دەکرێت، 

کی زانکۆکانی امۆستایەمچەند  لە پێشکەش کردنی چەند سیمینارێک لەالیەن ئێستا ئەنجام دراون بریتین تا نەیماپڕۆگرا
 ،انگەور) انکسازییەچاکپێشکەشی کردوون لە  (وچان)وی ئەو پڕۆگرامانەی کە رێکخرا هەروەها ،هەرێمی کوردستان

 .(هەولێرو  سلێمانیی ژنان و مندااڵن

اری لە الیەنە وای هاوکدا و دەکات بۆ رووبەڕوو بوونەوەى ماددەى هۆشبەر پەیڕەو ستراتیژێکى تایبەت حکومەتی هەرێم
، وەشیاندنە ایبەت بۆت یسەنتەر بۆ لە روانگەی دابینکردنی پسپۆری تایبەت، لۆجستیک کردووەنێودەوڵەتییەکان 

کردنی بازرگانی بنبڕ و ،دوەریدابینکردنی خزمەتگوزاری تەندروستی پێویست بۆ قوربانیان، بەرەوپێشبردنی دەسەاڵتی دا
  ر.دەی هۆشبەدکردن بە ما

وستییە لە ری تەندروەزی لیژنەی بەرەنگارەبوونەوەی ماددە هۆشبەرەکان و کارتێکەرە عەقڵیەکان کە بە سەرپەرشتی
 یاندنەوەن. تەرێکی شانی سەنوەزارەتی تەندروستی و کار و کاروباری کۆمەاڵیەتی خەریکی بنیاتنهاوبەشی  ئێستادا بە

 ی چاکسازییەکان و بەندیخانەکان ەوشڕ: ەیەمدزدوا
هەبوونی ، دەستگیرکراوان ەت بەەکانی تایبن، رێوشوێن و رێکارە یاساییكی درێژخایەیەۆ ماوهی راگیراوان بوههێشتنە

ێ لرەخنەى  ەربەخۆداسلە راپۆرتى دەستەى هەندێک بابەتی تر و  هەندێک لە سزادراوەکاندار لە نەخۆشی مەترسی
 :دەخەنە روو ەم شێوەیەبەکان رەوشى چاکسازیی زانیارى لەبارەى لە حکومەتى هەرێمپەیوەندیدارەکان  الیەنە  گیراوە،
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 کان لە هەرێمی کوردستانکانی گرتووخانەجۆره

، (التوقیف و التسفیرات) وهی راگرتن و گواستنەبنكە) یەهە گرتووخانە كوردستان سێ جۆره بە شێوەیەکی گشتی لە
ن بەپێی یاسای گیرکردنی تۆمەتباران و داواکراوا. دوای دەست(وانانوجەنە تان وی چاكسازی ئافرهی چاكسازی، بنكەبنكە

ی هەموارکراو مامەڵەیان (١٩٧١)ساڵی  (٢٣)ژمارە  (ئیةقانون اصول محاکمات الجزا)بنەماکانی دادگایی کردنی سزایی 
کی نی لێکۆڵینەوەیەتپێکردەسو و دلەگەڵدا دەکرێت و رێکارەکان بریتییە لە سەلماندنی کەسایەتی داواکراو و گومان لێکرا

 .ەتیڕبنە

گەر نەیتوانی و ئە کاتادە بدوای گەیشتن بە راستی داوایەکە تۆمەتبارەکە وەک مافێکی خۆی بۆی هەیە پارێزەرێک ئام
رێت کە ناوبراو کاری دەککەسو پارێزەر ئامادە بکات ئەوا لەسەر دادگا پێویستە پارێزەری بۆ دابین بکات و  ئاگاداری

 پێی یاسا.نەوەی بەی کردگیراوە لە بنکەی پۆلیس، دواتر کەیسەکە رەوانەی دادگای تایبەتمەند دەکرێت بۆ یەکالی

 تایبەت بە راگیراوان و سزادراوان:شوێن و رێکارە یاساییەکانی وێر

ر و هە كانی داگاكانەرمانەفە جێكردنی بڕیار وزگای جێبەتی ناوخۆ دهزارهوه :(الیەنی پەیوەندیدار)تی ناوخۆ زارهوه
 پێی یاسای سزادانی عێراقی ژمارهستگیر ناكرێت. بەچووبێت دهرنەدادگا بۆ ده ستگیركردنی لەرمانی دهسێك فەكە

كرێت ستگیردهتبار ده، تۆمەن دادگاوهالیەستگیركردن لەرمانی دهرچوونی فەمواركراو پاش دهی هە ١٩٦٩ی ساڵی (١١١)
موارکراو ی هە١٩٧١ی ساڵی (٢٣) ژماره (اصول المحاكمات الجزائیە)ماكانی دادگایی كردنی سزایی پێی یاسای بنەبە

سی اڵتی گرتن و ئازاد كردنی كەسەتی ناوخۆ دهزارهش وهم پێیەگیرێتە بەر. بەر دهمبەراكانی بەیاساییە موو رێكارههە
 دات.ستگیركردنی نەرمانی دهر دادگا فەگەئە نییە

پاندنی كرێ بۆ سەتی ناوخۆ دهزارهزگاكانی وهده و ی داموانەچێت رهەدرهبۆ ده دادگاوه ی راگیراو حوكمی لەوهدوای ئە
 (حجز اداری)رداگرتنی ئیداری سەستبەستووری عێراق دها ی ده/١٢ بڕگە (١٩) پێی ماددهوە بەشەی. لەالیەکی دیکەسزاكە

 ر.دادوه تەنیا دراوهند كردن تەاڵتی بەسەو ده كراوه غەدهقە

تی زارهوه ر بەسە یۆناوخ یشیئاسا یكانزهێه ینیپشكن یستەدهسەبارەت بە پرۆسەی لێکۆڵینەوە لە بنکەکانی پۆلیس، 
 و دام لە تێبهەئەگەر  كەڕیموكوركەهە ۆب ورده یدواداچوونبە بریتیە لە ەیستەم دهئە یكرهسە یركئە كە ناوەخۆ هەیە

 تێبهە اڵسكا رگەەو ئ تەم بابەئە ۆب وردكراوه یدواداچوونبە ستەبەم مەئە ۆب ی ناوەخۆ،تزارهوه لە كانەیرباززگا سەده
 .ركراوهسەلە یو كار ەیستەم دهئە نەیاللە راوهیرگوه تەم بابەر ئەسەلە

نجام نادات ئە وهنەلێكۆڵی سەبارەت بە سیستمی لێکۆڵینەوە تەنها پۆلیس :(الیەنی پەیوەندیدار)ئەنجومەنی دادوەری 
ندین چە لە كات كەك كار دهیەرمانگەك فەكانی پۆلیس وهموو بنكەهە ری لەدادوهی وهرهلێكۆڵە وهوانەپێچەڵكو بەبە

ری كانیش دادوهی كاتەن و زۆربەدهنجام دهی زانستی و چڕ و پڕ ئەوهو لێكۆڵینە توانا پێكهاتووه ری بەری دادوهلێكۆڵە
 كات.ردهده بڕیار وهلێكۆڵینە راویپە ری لەی دادوهوهرهۆڵەكانی لێكئیفاده ووتە  ستن بەپشت بە بە وهەلێكۆڵین

 مانەوەی تۆمەتباران بۆ ماوەیەکی زۆر لە بنکەکانی راگرتن و دواکەوتنی دادگایی کردنیان:
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کە ئەو  پێدراوە اماژەیئسەبارەت بە دواکەوتنی کەیسەکان لە دادگا،  :(الیەنی پەیوەندیدار)ئەنجومەنی دادوەری 
ەنجام دەدەن بۆ لەسەر ئ ویستیەی دەگەنە دادگا لە کاتی خۆی لە الیەن دادوەرە بەرێزەکان دەبینرێت و کاری پێکەیسان

 . هەیە چوونی بەردەوامی لەسەر ئەم بابەتەائەنجومەنی دادوەری بەدواد شئەم مەبەستە

 (٤٧)تادا ، لە ئێسێراتری خبۆ راپەراندنی کارەکان بەشێوەیەک سەبارەت بە زیاد کردنی ژمارەی دادوەرانهەروەها 
ی تر لە ئێستادا قوتاب (٤٥)ان و مامەڵەکانیان لە پڕۆسەی دامەزراندن د ،دادوەری بەڕێز فەرمانی هەرێمییان بۆ دەرچووە

تیە بەتێکی تر کە بریباادگا. لە د وانە دەخوێنن لە پەیمانگەی دادوەری لە دوای دەرچوونیان وەکو دادوەر دەستبەکار دەبن
ەکرێتەوە و ئەو ەکالیی دایی ی، کەیسەکان بەرێکاری یاسییکردنەوەی کەیسەکان و ناردنی بۆ دادگای تێهەڵچوونیەکال لە

 تایبەتمەندە ،اوەدیاریکر ی یاساکە لە چوارچێوەانەی دادگای تێهەڵچوونەوە دەکرێت، بڕیارانەی کە تانەی لێدەگیرێت رەو
 بەبینینی. 

 اوا و کەیسەکانید ر لەسەرە کارۆژان بەرایی لە دەڤەری ڕاپەرین بوونی هەیە و لە دەڤەرى راپەڕین، لە ئێستادا دادگای
 . دەکاتهاوواڵتیان 

دادگایی  ر لەن بەكی درێژخایەیەی راگیراوان بۆ ماوهوههێشتنەستی نەبەمە بە :(الیەنی پەیوەندیدار) وەزارەتی ناوخۆ
و ئە مان شێوههەكات، بەنی پەیوەندیدار دهی الیەوانەوی راگیراوان رهنا لیست مانگانە تی ناوخۆ بەزارهكردنیان، وه

كانیان ڕاوهی پۆلیسی پارێزگاكان راگیراون و پەوهكانی گرتن و گواستنەشەبە ش مانگ زیاتر لەشە ی لەراگیراوانە
كرێت بۆ هدی پارێزگاكان وهڵچوونەدگاكانی تێهەتی دارۆكایەی سەوانەلیست ره كانیان بە، ناوهوهتەكراوهكالیی نەیە

 كانیان.ر كردنی كێشەسەچاره

ەی کە لە ە بۆ ئەوڕێتەوبەشێوەیەکی سەرەکی دواکەوتنی رێوشوێنەکان دادگایی کردنی تۆمەتباران هۆکارەکەی دەگە
رێت کە جام دەدۆلیس ئەنانی پبنکەکان پۆلیس و نووسینگەکانی نەهێشتنی تاوان رێکارە یاساییەکان لەالیەن لێکۆڵەرەک

دا کات رێت لە هەمانیاری دەکیان د، بەاڵم لە الیەن بەرێزان دادوەرانی لێکۆڵینەوە چارەنووساوەبەپێی یاسا بۆی دیاریکر
اسایی دیاری ماوەی ی ەوە لەتەواوکردنی پەراوی لێکۆڵین ئەستۆی دادوەرانی لێکۆڵینەوە بۆبەرپرسیاریەتی دەکەوێتە 

 کراو.

شداری و بە یەر هەری دادوهتی ئاسایش نوێنەرایەبەڕێوهبە لە :(الیەنی پەیوەندیدار) گشتی یتی ئاسایشرایەبەڕێوهبە
 وهری لێكۆڵینەفسەئە ر تاوانبارێك، پێویستەستگیركردنی هەدوای ده ڵ تاوانباران، چونكەگەلە وهلێكۆڵینە كات لەده
 كرێن.ر دهی دادوهكانیان ئاراستەر دۆسییەری دادوهشداری نوێنەبە ، ئینجا بەوهكۆبكاتەر تاوانبار سەلە ڵگەبە

ا تەوە بۆ لێكۆڵینەوە و لەوکاتەدكاتژمێر دەمێنێ (٢٤)هەر كەسێك لەالیەن دەزگا ئەمنییەكانەوە دەستگیر بكرێت بۆ ماوەی 
درێن بۆ دادگای و دەنێر ەكرێتدینەوە مامەڵەیان لەگەڵدا کەسوکاریشی ئاگادار دەکرێنەوە، دواتر بەپێی ئەنجامی لێكۆڵ

 تایبەت بۆ یەكالكردنەوەی كەیسەكانیان.
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انی نەهێشتنی ووسینگەکیس و نکە لە بنکەکان پۆل ەشوێنەکان دادگایی کردنی تۆمەتباران ئەوەی هۆکاری دواکەوتنی رێو
ووە، بەاڵم یاری کرددۆیان بدرێت کە بەپێی یاسا تاوان رێکارە یاساییەکان لەالیەن لێکۆڵەرەکانی پۆلیس ئەنجام دە

ەوێتە ئەستۆی یەتی دەکرسیارلەالیەن بەڕێزان دادوەرانی لێکۆڵینەوە چارەنووسیان دیار دەکرێت لە هەمانکاتدا بەرپ
 تەواوکردنی پەراوی لێکۆڵینەوە لە ماوەی یاسایی دیاری کراو. بۆ ئەوانەوە

المحقق  -ادیدلێکۆڵەری )ەنیا تنییە،  نووسینگەیانیەتی گشتی ئاسایشی هەولێر ئەندامانی داواکاری گشتی لە بەڕێوەبەرا
ە و ولێر هەیایشی هەلە بارەگای بەڕێوەبەرایەتی گشتی ئاس نووسینگەیانن (بە وەزارەتی داد)کە سەر  (العدلی

 ەکاردێنن.ئەوان ب ینگەینووسکارەکانیان تێیدا ئەنجام دەدەن، بەاڵم لە کاتی پێویست ئەندامانی داواکاری گشتی 

كانی پێی یاسا قۆناغەتا بە وهمێننەرۆژ ده (١٥)ی ستگیركردنیان بۆ ماوهئاسایش دوای ده كان لەگشت راگیراوه
ی ڵگەی بەوهلماندن و كۆكردنەندێك جار بۆ سەاڵم هە، بەوهكرێتەكالیی دهكانیان یەكۆتایی پێدێت و دۆسیە وهلێكۆڵینە
 (٢٤)ی ماوه نووسی راگیراو لەر، چارهندی دادوهزامەرمان و رهپێی فەویش بەئە وهكرێتەدرێژ ده كەوا ماوهزیاتر، ئە

ك یەموو شێوههە كانیش بەرهواهیدهبن، گەوام دهردهكان بەوهكرێ یان لێكۆڵینەكرێ یان ئازاد دهكاتژمێر دیاری ده
بێت سزا كان نەندی رێنماییەكان بكات و پابەنسیپەندێكی ئاسایش پێشێلی پرهر كارمەەمان كاتدا ههە لە .نپارێزراو

 ردێ.ده

 بینای چاکسازییەکان:

ولێر و سلێمانی هە)رسێ پارێزگا هە لە وڵدراوههە ی قەڵەباڵغی گرتووخانەکان و چاکسازییەکان،بۆ چارەسەرکردنی گرفت
بۆ دروستكردنى بینا و  رخان كراوهشوێنى گونجاو تە وى لەش زهستەبەم مەەشوێنی نوێ دروست بكرێ بۆ ئ (و دهۆك

چاكسازى  كانی بینایولێر بەشێکی زۆری كارههە لە دا،ئێستا. لە كانى ژنان و مێردمندااڵنبۆ چاكسازییە تازه ىخانەباڵە
 . ێنراستوه كەژهپڕۆ یرانی دارایی كاركردن لەهۆى قەاڵم بە، بەواو بووهژنان تە

سازى كۆتایی خشەدیزاین و نە رخان كراوهى بۆ چاكسازى ژنان تەوییانەو زهدهۆك و سلێمانى ئە بە هەمان شێوە لە
ەوە بۆ ماوەیەک یرانی داراییقە بەهۆی اڵمكاربوون، بە ست بەر بۆ دهڵێندهبۆ كۆمپانیای بە كراوه واڵەحە پێهاتووه

ەواو كردنی تكردن و  ە دروستئەنجومەنی وەزیران فەرمانی كردووە ب. لە ئێستادا، راگیران انەپرۆژ مئەوەستێنران و 
ویستی بۆ زەوی پێ ورایی ئەو چاكسازییانەی كە كاری دروست كردنی باڵەخانەكانیان وەستێنراوە بەهۆی قەیرانی دا

 دووە.ەر یەكەیان دابین كردروست كردنی بینایەی چاكسازییەكانی ژنان و مندااڵنی بەجیا بۆ ه

 :چاکسازییەکان بنکەکانی راگرتن وبەشە خۆراکی 

لە ئێستادا بەشە خۆراكی راگیراوان و زیندانیكراوان بە شێوەیەكی  :(الیەنی پەیوەندیدار)كار و کاروباری کۆمەاڵیەتی 
كاروباری كۆمەاڵیەتی، لە رێگای  و وەزارەتی كار .باش بە پێی خشتەی ئامادەكراو دەدرێت بە راگیراو و زیندانیكراوان

ت و كەسانی پسپۆڕ هەڵدەستن بە ابەڕێوەبەرایەتی گشتی چاكسازی كۆمەاڵیەتی سااڵنە خشتەی خواردن ئامادە دەك
تیەوە، خواردنەكە بە ێلئامادەكردنی و پێشكەش بە پارێزگاكان دەكرێت بۆ مەبەستی پێدانی بە بەڵێندەر. لە رووی كوا

بە گوێرەی گونجانی بۆ باری تەندروستی سزادراوان ئامادە  لەالیەکى دیکەسزادراوان لە الیەك،  گوێرەی حەز و داواكاری
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بەاڵم بە پێی ئەو بڕە اکەکاندایە، خوارژەمە ێتی للە خەمی باشتر كردنی كواالیەنی پەیوەندیدار  هەروەهادەكرێت. 
 بڕیار لەسەر جۆری خواردن و بڕەكەی دەدرێت.پارەیەی كە لە الیەن وەزارەتی داراییەوە بۆ هەر ژەمێكی سزادراوان 

 بنکە چاکسازییەکان لە رووی تەندروستییەوە:

روستی وشی تەندبە رە حکومەتی هەرێم گرنگییەکی زۆر :(الیەنی پەیوەندیدار)دەزگای ئاسایشی هەرێمی کوردستان 
 (٢٤)یمی پزیشکی ت وستی ودوو گرتوخانەی چاکسازی هەیە هەر یەکێکیان بنکەی تەندر .تلە گرتووخانەکان دەدا

ەر بەندکراوێک کراوە. هرووستهەیە، هەروەها تاقیگە و دەرمان هەیە و بۆ هەر بەندکراوێک فۆرمی تایبەتی د یکاتژمێر
کرێت و فایلی تی بۆ دەێویسپاری یدلە سەرەتای هاتنی بۆ گرتوخانەکانی گرتن و گواستنەوە، پشکنینی تایبەتی پەیوەند

ەر، هەوکردنی جگ)نین بۆ نەخۆشییە گوازراوەکان دەکرێت وەک پشک  خۆی دەبێت، هەروەهاتەندروستی تایبەت بە 
 ە.و نەخوشیەکانی دیک (شەکرە و فشاری خوێن)و نەخۆشیە درێژخایەنەکانی وەک  (ئایدز و سیل

ستییەکان ە تەندروری بنکچاودێ وەزارەتی تەندروستی :(الیەنی پەیوەندیدار)وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەاڵیەتی 
بین دەکات. دا ن هەنییەکاتەندروستی بۆ ئەو بنکە تەندروستییانەی کە لە چاکساز و پێداویستی خزمەتگوزاری دەکات

کەم ۆ بڵسەنگاند هەات و سەردانی سەنتەرە چاکسازییەکان دەک سوور بەردەوامخاچی  دەوڵەتیرێکخراوی نێوهەروەها 
وازی ووری پێشژسازی، لە هەر سزادراوێکیش کە دەچێتە سەنتەری چاک .دەکاتپێداویستییەکانیان و و کوڕییەکانیان 

می ە فۆرو لایی، ، یاسەوە کە بریتین لە فۆرمی تەندروستی، کۆمەاڵیەتید فۆرمێک هەیە کە پێویستە پربکرێتچەن
و  لەوپلەك انیمەرجەس ،انەی کە خاوەن پێداویستی تایبەتنسەبارەت ئەو سزادراوتەندروستی پشکنینی بۆ دەکرێت. 

و  نیپشكن و ەشخانۆخەن ۆب انیو بردن ەوەگواستن ەیقالەو ن یشكیپز یرەسەچار كوەو ەكراو نیداب ۆب انیستیداوێپ
 ...هتد.

ێدارەدانیان بۆ زای لە سکە س سزادراوانەی یەکێکی تر لە بابەتە گرنگەکانی پەیوەندیدار بە چاکسازییەکان بریتیە لەو
ەی تاكو ەهۆی ئەوبر نییە دان حوکم دراون چارەنووسیان دیاسێدارەلە بە سزاى. ژمارەیەک لەو کەسانەى کە رچووەدە

كە  اوەار كرەیوەندیدپیەنی اللە  داواو وایكردووە گرفت و كێشەیان زۆر بێت  ش، ئەمەئێستا سزاكەیان جێبەجێ نەكراوە
  کە.دیرێوشوێنی  گرتنەبەرىحوكمەكانیان یاخود  دابەزاندنىچارەنووسیان یەكال بكرێتەوە بە 

ە لیاساییەكان كە  ە رێكارەكێكە لئازادكردنی بەمەرج یە ،رێکارەکانی ئازاد کردنی بە مەرج و دوانەکەوتنیانسەبارەت بە 
ێدراوە هەر ساڵێكی ماوەی پساڵ مافی ئەوەی  (١٨)دا هاتووە كە سزادراوی سەروو (١٩٦٩)ساڵی  یراقێیاسای سزادانی ع

مانگ لە  (٤)ساڵێك  ساڵ هەر (١٨)ە بەاڵم بۆ سزادراوی نەوجەوان و خوار مانگی لێ كەم بكرێتەو (٣)حوكمەكەی 
ێتەوە بەڵكو وان ناگرزادراحوكمەكەی كەم دەكرێتەوە. ئەم رێوشوێنەش بە پێی یاسا و رێنمایی رێكخراوە و سەرجەم س

 .(نانی كوشتوەی تاتیرۆر، تاوانە رەوشتیەكان، بەشێك لە مادد)هەندێ ماددەی یاسایی لێ بەدەر كراوە وەكو 

 ،بێ دواكەوتن درێن بەەدنجام رێوشوێنەكانی پێدانی ئازادكردنی بەمەرج، لە رێگای چاكسازییەكانەوە رێوشوێنەكانی ئە
 ێرن بۆ دادگا بەن و دەینارەكاكارمەندانی یاسایی و توێژەرانی كۆمەاڵیەتی و دەروونی هەڵدەستن بە تەواوكردنی رێك و

 نی ئەو مافە بە سزادراوەكە.مەبەستی بڕیاری كۆتایی و پێدا
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 : ئازادی رادەربڕین و میدیا سێزدەیەم
یە لە بابەتی ێت بریتیێدەکرپیەکێک لەو بابەتانەی کە هەمیشە لە راپۆرتی دەستەی سەربەخۆی مافەکانی مرۆڤ ئاماژەی 

را و سەرنجی  ێوەیەم شان بە، الیەنە پەیوەندیدارەکئازادی رادەربڕین و پاراستنی مافی رۆژنامەنووس و میدیاکاران
 خۆیان سەبارەت بەم بابەتە دەخەنەڕوو:

 :(الیەنی پەیوەندیدار)وەزارەتی رۆشنبیری و الوان 

 دژ بە تێك كەر حاڵەكاتی بوونی هە پێی یاسا رێکخراوه و لە ربڕین بەلە هەرێمی کوردستان ئازادی رۆژنامەگەری و ڕاده 
 وا كار بەشهیر و ناوزڕاندن ئەی تەخانە ی كوردستان و پێشێلكردن بێت یان بچێتەرێمهە ری لەگەكانی ڕۆژنامەڕێنماییە

كرێت، بۆیە پێویستە میدیاکارانیش نەبنە هۆی مواركراو دهی هە(١٩٦٩)ی ساڵی (١١١) یاسای سزادانی عێڕاقی ژماره
س یان ۆژنامەنووش هەرکاتێک رەرەڕای ئەوەس  ەیاندن بە موڵکی گشتی و تایبەت،تێکدانی رەوشی ئارامی و زیانگ

ر، بەر ناگیرێتە بەان بەرامشوێنیدەزگایەکی میدیایی یاسا پێشێل بکات ئەوا راستەوخۆ لەالیەن دەزگا ئەمنییەکانەوە رێو
اری رۆژنامەوانی ناکرێت هیچ کتایبەت بە  (٢٠٠٧)ی ساڵی (٣٥) نووسی ژمارهچونکە بەپێی یاسای ڕۆژنامە

 ردستان.نی کورێت بەبێ بڕیاری دادگا و رەزامەندی سەندیکای رۆژنامەنووسارۆژنامەنووسێک دەستگیر بک

رێمی كوردستان كانی هەی یاسا كار پێكراوهوانەپێچە زگاکانی راگەیاندن و میدیاكان لەالیەن خۆیانەوە بەده پێویستە
 وای هاوواڵتیان بێت بەان بێت و داواكاری رهكیاندنی راستییەكان بۆ گەیان بۆ رووداوهكەن و رووماڵ كردنەكەفتار نەره

هەر کاتێک دەزگایەکی  .ی ئاژاوهوههۆی نانە و ببێتەبێت رێنیی هەریی نەك كاریگەرێمی كوردستان نەتی هەحكومە
نە رویست دەگاسایی پێیوێنی راگەیاندن سکااڵیەکی هەبێت دژی الیەنە ئەمنییەکان ئەوا دەزگا پەیوەندیدارەکان رێوش

 کەسانە کە پێشێلکاریان ئەنجامداوە.ئەو  بەر دژی

یەکانەوە گا ئەمنین دەزهەرکاتێک رۆژنامەنووس یان دەزگایەکی میدیایی یاسا پێشێل بکات ئەوا راستەوخۆ لەالیە
ی ەیاندن بە موڵکو زیانگ ارامیرێوشوێنیان بەرامبەر ناگیرێتە بەر پێویستە میدیاکارانیش نەبنە هۆی تێکدانی رەوشی ئ

ان و وانچاالک ستەپێوی، تىپەیڕەوکردنى سیستەمى دیموکرا کانى کۆمەڵگا وبەها زیاتر پاراستنىبۆ  گشتی و تایبەت.
 .مەڵگاەوایی کۆئاشت وئەم مافە بە شێوازێک بەکاربهێنن کە رێگا خۆشکەر بن بۆ زیاتر سەقامگیری  میدیاکاران

 :(ارالیەنی پەیوەندید) ی کوردستانسەندیکای ڕۆژنامەنووسان

  ەوانیش بریتین لە:ئکە هەنگاوى باش نراوە تایبەت بە رۆژنامەنووسان  ٢٠٠٧ی ساڵی ٣٥یاسای ژمارە لەبارەى  

 . چاپکردنی یاسا چەندین جار و دابەشکردنی بە دادگا و دەزگاکان بەگشتی.١
و لە راوە کسۆران  لە شۆپ. رێکخستنی دەیان وۆرکشۆپ بۆ یاساکە، لەم مانگەدا وۆرکشۆپێک لە هەولێر و دوو وۆرک٢

 . رێکدەخرێتلە سلێمانی و دهۆک و هەڵەبجە  داهاتوو
 ۆی. ە وەکو خی یاساکلێک تێگەیشتن لەگەڵ ئەنجوومەنی دادوەری بۆ جێبەجێ کردن یاداشتنامەی. واژوو کردنی ٣
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ندیکا تۆمار م لە سەێورای هەرماڵپەرە ئەلیکترۆنییەکانی هەواڵ و زانیاری، بە گوێرەی فتوای ئەنجوومەنی شئێستا . ٤
  .(٣٥)رێکارێکی یاسای ژمارە دەکرێن وەکو 

ەیی بۆ ردنی پیشلێکتێگەیشتن لەگەڵ وەزارەتی ناوەخۆ بۆ کردنەوەی خولی باشترک ینامەیاداشتبەستنی . ٥
 رۆژنامەنووسان و کارمەندانی ناوەخۆ.  

تکرد بۆ یری دروسی رۆشنبمان و وەزارەتماوەیە بۆردێکی لەگەڵ پەرلە میکای رۆژنامەنووسانی کوردستان لەسەند. ٦
   ەگەرییە.ی رۆژنام(٣٥)رە گفتوگۆی بەردەوام لەسەر یاساکە و بەو پێیەی کە سەندیکا خۆی خاوەنی پرۆژە یاسای ژما

 کەمکردنەوەی پێشێلکارییەکان: یسەبارەت بە رێکارەکان

 لێکتێگەیشتن لەگەڵ وەزارەتی ناوەخۆ.  نامەییاداشتبەستنی . ١
  ەوەی خوول و وۆرک شۆپی بەردەوام بۆ رۆژنامەنووسان بۆ پەرە پێدانی پیشەییان.. کردن٢
 سایش. خۆ و ئالەگەڵ دام و دەزگاکانی ناوای رۆژنامەنووسان بەردەوام لە پەیوەندی دابووە . سەندیک٣
 . دەرکردنی راپۆرتی شەش مانگی بە هەرسێ زمانەکانی کوردی و عەرەبی و ئینگلیزی.٤ 
 می پارێزەرانی سەندیکا لەسەر خەرجی سەندیکا.. دانانی تی٥
 دا هاتووە.ە یاساکەلوەک  تی خۆی. سەندیکا لە دادگا پارێزگاری لە رۆژنامەنووسان دەکات بە بەکارهێنانی دەسەاڵ٦

 تایبەت بە یكانەیلكارێشێپ یرتۆاپڕكوردستان  یسانونوژنامەۆر یكایندسە :(الیەنی پەیوەندیدار)وەزارەتی ناوەخۆ 
 ی بۆدواداچوونبە تێكراب وەزارەتی ناوەخۆ یراستەئا كێرتۆاپڕر هە ،وهكاتەودهاڵب یرزوه یوهێشبە سانونوژنامەۆر

و  تێكرده ێپ انینانێوام راهردهبە ی ناوبراوتزارهوه كانەیندهمە ەیچاالك یكانزهێه . هەروەها،وهتەدراوه ماڵوه و كراوه
 یكردنڵرووما یكاتلە وسانونژنامەۆر ڵگەلە كردنەڵمامە یتەینۆچ سەبارەت بە انۆیب تێدرنجام دهئە رۆراوجۆج یخول

 .مبووهكە رۆنوسان زژنامەۆر ررامبەبە یلكارێشێپ یتەڵحا ستاداێئ كان و لەرووداوه

بۆ  (٢٠١٣)ی ساڵی (١١) مارەرێکارەکانی جێبەجێکردنی یاسای ژسەبارەت بە  :(الیەنی پەیوەندیدار)داواکاری گشتی 
پێی  اکاری گشتی کارەکانیان بە، داوتایبەت بە رۆژنامەنووسان (٢٠٠٧)ی ساڵی (٣٥)بەدەستهێنانی زانیاری و یاسای ژمارە 

چاودێرە لەسەر  نرۆڵیا، و ن جێبەجێ دەکەنەکانیائەرک (١٩٧٩)ی بۆ ساڵی (١٥٩) داواکاری گشتی ژمارەیاسای 
 دا،یاسا کردنیەجێجێب کردنێک لە لە هەرێم بۆیە لە کاتی هەر پێشێڵ انی جێبەجێ کراوجێبەجێکردنی هەموو یاساک

ێشێلی یاسایی پارێک کە ر بڕیداواکاری گشتی مامەڵەی لەگەڵ دەکرێت لە تانەلێدان و بەدواداچوون لە هە یبەپێی یاسا
 تیا بکرێت. 

ئەم دەستهێنانی زانیاری، بۆ بە ٢٠١٣ی ساڵی ١١ سەبارەت بە یاسای ژمارە :(الیەنی پەیوەندیدار) وەزارەتی ناوەخۆ
  دایە و رێنمایی بۆ جێبەجێ کردنی دەردەچێت. یاسایە لە پرۆسەی جێبەجێکردن


