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 پێشەکی 
دواین راپۆرتی  ٢٠١٦سەمبەری ید ی٥رۆژی  (یونامی )ئۆفیسی کۆمسیۆنی بااڵی مافەکانی مرۆڤی سەر بە نەتەوەیەکگرتووەکان

لە عێراق بە گشتی و کوردستان بەتایبەتی  ٢٠١٦شەش مانگی یەکەمی ساڵی  لەسااڵنەی خۆی سەبارەت بە رەوشی مافی مرۆڤ 
. لەم راپۆرتەدا یۆنامی هەوڵەکانی حکومەتی هەرێمی بۆ پاراستنی رەوشی مافی مرۆڤ لە هەرێمی کوردستان کردەوەباڵو

اراستنی رەوشی مافی مرۆڤ و خستووەتەروو و تێدا باسی لەو یاسایانە کردووە کە لە پەرلەمانی کوردستان پەسەندکراون بۆ پ
 رێگری کردن لە پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ لە هەرێم.

دامودەزگا پەیوەندیدارەکانی حکومەتی   ٢٠١٦لە راپۆرتەکەیدا یۆنامی ئاماژەی بەوە کردووە کە لە شەش مانگی یەکەمی ساڵی 
کەن و چاویان بە بەندکراوان بکەوێت و لە هەرێم هاوکاریان بوون و رێگایان پێداون بۆ ئەوەی سەردانی بەندیخانەکان ب

هۆکارەکانی دەستگیرکردنیان دڵنیا بن. و لە ئەنجامی سەردانەکانیشیاندا دەرکەوتووتە لە ژمارەیەکی زۆر لە بەندیخانەکان 
منییەکانی هیچ بەڵگەیەک نییە کە ئاماژە بەوە بکات هێزە ئەبەپێی یاسا نێودەوڵەتییەکان مامەڵە لەگەڵ بەندکراوان دەکرێت و 

هەوڵمانداوە ،  سەرەڕای ئەوەش حکومەتی هەرێم ئەشکەنجەی بەندکراوان بدەن بۆ ئەوەی دانپێدانیان لێوەرگرن
 .بابەتانەی کە راپۆرتەکەی یۆنامی تیشکی خستۆتە سەر تەواو سەبارەت بەو روونکردنەوەی

 ، چەندزانیاریانە لە سەرچاوە و الیەنە پەیوەندیدارەکان بە دەستمان گەیشتوون تێبینی و بەولە وەاڵمی راپۆرتی یۆنامیدا 
تێبینیانەی کە یۆنامی ئاراستەی دامودەزگاکانی حکومەتی هەرێمی سەرنج و زانیاری و  داتامان خستۆتە روو سەبارەت بەو 

 رێمی کوردستان کاریان پێدەکرێتکوردستانی کردووە ئەویش بە پشت بەستن بە چەند یاسا و رێنمایی کە ئێستا لە هە
وەک یاسای سزای عێراق، یاسای بنەماکانی دادگایی کردنی عێراق،  بەشێوەیەگی بەتایبەتی لە بواری مافی مرۆڤ و ئازادییەکان

  .یاسای بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی خێزانی و یاسای رۆژنامەگەری
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 بازرگانیکردن بە مرۆڤ 
یۆنامی ئاماژە بە پرۆژە یاسای نەهێشتنی بازرگانی کردن بە مرۆڤ دەکات لە هەرێمی کوردستان و  لە سەرەتای راپۆرتەکەیدا

ئەو رێکارانەی کە الیەنە پەیوەندیدارەکانی حکومەت دەیگرنە بەر بۆ رێگە گرتن لە بارزگانی کردن بە مرۆڤ، الیەنە 
 ەبارەت بەم بابەتە دەخەنە روو.پەیوەندیدارەکانی حکومەتی هەرێم بەم شێوەیە تێبینییەکانی خۆیان س

 ئەنجوومەنی دادوەری

لە کاتی بوونی حاڵەتی   كوردستاندا نییە  لە  وه مرۆڤە  بازرگانی كردن بە  ڕێگرى كردن لە  ت بە كی تایبە تاكو ئێستا هیچ یاسایە
 لە ئێستادا بۆ بەشێوەیەکی گشتی ،كرێ ده پێن كاریان  دادگاكان هە  لە  نها یاساكانی دیکە كە تە بازرگانی کردن بە مرۆڤەوە

 ی هەموار کراو 1969 ی ساڵی(١١١)  یاسای سزادانی عێراقی ژمارهکار بە  رێم هە لە مرۆڤ ە ب بازرگانیكردن ی وه نگاربوونە ره بە
 هەروەها رێنماییە تایبەتییەکانی  لیژنەی بااڵی بەرەنگاربوونەوەی بازرگانی کردن بە مرۆڤەو دەکرێت.  كرێت،  ده

 ەزارەتی ناوخۆو

کان ئاماژەیان پێکراوە، حکومەتی هەرێمی کوردستان نێودەوڵەتییە بۆ رێگا گرتن لە بازرگانی کردن بە مرۆڤەوە وەک لە راپۆرتە
 چەند رێکارێکی گرتۆتە بەر کە بریتین لە:

بازرگانیکردن بە مرۆڤ لیژنەی بااڵی بەرەنگاربوونەوەی  2016ی ئایاری ١٦لە  (8322)بە فەرمانی وەزارەتی ناوخۆ ژمارە  -1
لە هەرێمی کوردستان پێکهێنرا و ئەندامانی ئەم لیژنەیە لە نوێنەرانی حکومەتی هەرێم لە وەزارەتەکانی ناوخۆ، کار و 

کەیسانەی ەو کاروباری کۆمەاڵیەتی و فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوە پێکهاتبوون کە ئەرکیان بە دواداچوون بوو ب
 پێکرابوو. انردن بە مرۆڤ ئاماژەیسەبارەت بە بازرگانی ک

حکومەتی هەرێم کۆمەڵێک رێکاری یاسایی بۆ رێگریکردن لە بازرگانیکردن بە مرۆڤەوە گرتووەتە بەر و چەندین رێنمایی  -2
تایبەتی باڵوکردووەتەوە هەروەها حکومەتی هەرێم بەردەوام هەوڵیداوە ژیانی تاکەکانی بەرەو باشتربوون ببات و 

ە ژیانی بۆ رەخساندوون بۆ ئەوەی خەڵک بە ئاشتیانە و پێکەوە لە هەرێمی کوردستان بژین بە پەنابەر زەمینەیەکی پێکەو
و ئاوارەکانیشەوە، بەاڵم  بەهۆی ئەو رەوشە ئابووری و ئەمنییەی کە حکومەتی هەرێمی کوردستان رووبەرووی 

 بوونەوەی ئەم بابەتە دروست بووە.و بووەوەتەوە ئاستەنگ لەبەردەم بەرێوەچوونی ئەرکەکانی حکومەت لە رووبەرو
کۆمەڵێک رێنمایی لە دەرەنجامی کارەکانی لیژنەی بااڵی بەرەنگاربوونەوەی بازرگانیکردن بە مرۆڤ پەسەندکراوە و بە  -3

گوێرەی ئەم رێنماییانە ژمارەیەک کۆمپانیای تایبەت کە بەرپرسیارن لە پێدانی مۆڵەتی مانەوە بۆ کرێکارانی بیانی، دەبێت 
اسانییان بۆ بکرێت، هەروەها  ئەو کۆمپانیایانەی کرێکاری بیانی دەهێننە ئەم واڵتە بەرپرسیار کراون بەوەی کە کارئ



5 
 

بەرپرسیارن لە گێرانەوەی کرێکارانی بیانی بۆ واڵتی خۆیان پێش تەواو بوونی ڤیزایان و ئەگەر هاتوو نەنێردرانەوە ئەوە 
 ی سزادانی یاسایی دەبنەوە. ملیۆن دینار سزا دەدرێن و رووبەروو ٥بە بڕی 

 گرتووخانەکان و دەستگیرکراوانرەوشی 
یۆنامی لە راپۆرتەکەیدا ئاماژە بەوە دەکات کە شێوازی مامەڵەکردن لەگەڵ دەستگیرکراوان لە بەندیخانەکان دەکرێت 

ەوەی سەنتەری شارەکان بەگوێرەی یاسا نێودەوڵەتییەکانە،  رەنگە لە هەندێک لە بەندیخانە الوەکیەکان بەتایبەتی لە دەر
پێشێلکاری هەبێت، بەاڵم لە بەندیخانە سەرەکیەکان هێزە ئەمنییەکان بە گوێرەی یاسا و بنەما نێودەوڵەتییەکان دەجوڵێنەوە، 

شوێنی حەوانەوەی راگیراوان و دەستگیرکراوان گونجانی لەگەڵ پرەنسیپەکانی مافی مرۆڤ لە رووی فراوانی و هەروەها 
بنکەکانی گرتن و چاکسازییەکان بە بەراورد لەگەڵ ژمارەی دەستگیرکراو و راگیراوان یەکێکە لەو بابەتەی  ژمارەی ژوورەکانی

 کە لە راپۆرتەکەدا ئاماژەی پێکراوە.

 وەزارەتی ناوخۆ

 ی وه ئە بۆ  وه كە روویە موو هە  لە بكات باشتر راگیراوان و زیندانیان بارودۆخی  ەیداوڵ هە لە كوردستان رێمی هە تی حكومە
  پێدراوه زۆری گرینگی  كە ی كارانە و لە  بووه كێك یە  وانە حە شوێنی دابینكردنی بگونجێت، مرۆڤ مافی كانی نسیپە پره ڵ گە لە
  كە ی هۆاڵنە و ئە ها روه هە، ولێر هە  لە  نموونە بۆ. درووستكراون وران گە چاكسازی نوێی ی خانە باڵە ندین چە ش ستە بە مە م ئە بۆ

 جیهانی ستانداردی پێی بە نوێ كی یە خانە باڵە ش، مە ئە ڕای ره سە.  وه تە كراونە ن نۆژه بوو تێدا ورانی گە چاكسازی كانی ادراوهسز
 ی كێشە ركردنی چارسە و  وه كردنە م كە هۆی  بێتە ده ش مە ئە. ولێر هە ی وه گواستنە و گرتن پۆلیسی شی بە بۆ  درووستكراوه

 بۆ ی خانە باڵە ولێر، هە ی شێوه مان هە  بە سلێمانی ی وه گواستنە و گرتن پۆلیسی شی بە  بە ت باره سە . راگیراوان باڵغی ره قە
 و دارایی یرانی قە هۆی بە اڵم بە كان، موكوڕییە كە ركردنی سە چاره بۆ  دایە وام رده بە وڵی هە  لە ت حكومە و  درووستكراوه

 .ئاستەنگ لەبەردەم کارەکە درووستبووە  وه گرتۆتە ژیانی كانی جومگە موو هە  كە  وه بودجە بوونی نە

 وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەاڵیەتی

 ژووری (92)  لە  كە  دروستكراوه جیهانی ستانداردی پێی بە ولێر هە  لە وران گە تی اڵیە كۆمە چاكسازی نوێی كییە خانە باڵە
 كۆتایی  لە و  یە هە سزادراوی (900) ی وه واندنە حە توانای و  پێكهاتووه پێویست تی حاڵە بۆ سی كە تاكە ژووری (10) و ئاسایی
    لە  شێوه مان هە  بە  ، یە خانە باڵە م ئە بۆ  وه تە گوازراونە  تە محە ی ندیخانە بە  لە سزادراوان موو هە  وه ه(2015) ئاداری مانگی

 .  درووستكراوه ستاندار مان هە  بە نوێ ی خانە باڵە (سلێمانی و دهۆك) پارێزگاكانی

 سزادراوێكی ر گە ئە اڵم بە تایی، ره سە فریاگوزاری شكردنی پێشكە بۆ  تێدایە ندروستی تە شی بە چاكسازی کانی رمانگە فە موو هە
 پسپۆر، پزیشكی بۆالی  كرێ ده كان خۆشخانە نە ی وانە ره كات و ئە بێت، نە ری سە چاره ندروستی تە شی بە ن الیە لە خۆش نە
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 بۆ بێت هە بوونی وامی رده بە  بە پزیشك و ندروستی تە ی بنكە  بكرێنە كان ندروستییە تە  شە بە ی وه ئە بۆ  دایەوڵ هە  لە ت زاره وه
 كاری و س كە ردانی سە رێوشوێنی و راگیراوان بۆ  كردووه زۆری ئاسانكاری رێم هە تی حكومە كان، خۆشە نە ركردنی سە چاره

 ئێستادا  لە  نوێ ی خانە باڵە بۆ ولێر هە  لە وران گە چاكسازی ی وه گواستنە پاش.  داڕێژراوه ت تایبە كی یە رنامە بە پێی بە ندكراوان بە
  بە پێویستی اڵم بە بكات، دابین سزادراوان بۆ كردن كار ی رشە وه  یە هە چاكسازیدا ی رنامە بە  لە ها روه هە ، ماوه نە  یە كێشە و ئە

 وران گە چاكسازی)  لە ت تایبە بە  یە پرۆژه م ئە جێكردنی جێبە م رده بە لە  رستە ربە بە دارایی یرانی قە و  یە هە ت تایبە كی یە بودجە
 .(سلێمانی و ولێر هە  لە

 کردنى ئەو کەسانەى کە لە تاوانى تیرۆر تێوەگالون یپڕۆسەى دادگای
ەک لە بەندکراوەکان ئاماژەیان بەوە کردووە کە بۆ ماوەیەکی زۆر بەبێ دادگایی کردن لە ژمارەییۆنامی ئەوە دەخاتەروو 

رۆژ بەبێ لێپێچینەوە لە زیندان دەمێننەوە و  ٢٠تا  ١٥بەندیخانەکاندا دەمێننەوە. ژمارەیەکی زۆر لەوان لە سەرەتا لە ماوەی 
پێدەکات، هەروەها زۆر جار ناتوانن پارێزەر دابین بکەن،  دوای تێپەڕبوونی ماوەیەکی زۆر، ئەوکاتە لێپرسینەوە لێیان دەست

بەاڵم بەرپرسانی هەرێم ئاماژەیان بەوە کردووە کار دەکەن بۆ خێراتر کردنی ئەم پرۆسەی لێکۆڵینەوانە و ئەو کەسەی هیچ 
 تاوانێکی لەسەر نەبێت لە ماوەیەکی کورتدا ئازاد دەکرێت.

 بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی هەولێر

دادگا ئەنجام دەدرێن و  یت رێوشوێنەکانیش بە بڕیارشکەسێک بەبێ بڕیاری دادگا دەستگیر ناکرێت بە هیچ تۆمەتێک و گهیچ 
ڕیگری لە هیچ کەسێک بۆیە ، مافە یاساییەکانی خۆیان هەیە بەپێی بنەما و یاسا نێودەوڵەتییەکاندوای دەستگیرکردنیشی 

 ی هەبوون و دابینکردنی پارێزەری تایبەت بە خۆی هەیە. ناکرێت و هەموو کەسێک کە دەستگیر دەکرێت ماف

 ئەنجوومەنی دادوەری

 موو هە  لە ری دادوه ی وه ره لێكۆڵە  وه وانە پێچە بە ڵكو بە نادات نجام ئە  وه لێكۆڵینە پۆلیس نیا سیستمی لێکۆڵینەوە دیارە تە
 و زانستی ی وه و لێكۆڵینە  پێكهاتووه توانا  بە ری دادوه ری لێكۆڵە ندین چە  لە  كە كات ده كار ك یە رمانگە فە ك وه پۆلیس كانی بنكە
 ری دادوه ی وه ره لێكۆڵە كانی ئیفاده و  وتە   بە ستن بە پشت  بە  وه لێكۆڵینە ری دادوه كانیش كاتە ی زۆربە و ن ده ده نجام ئە پڕ و چڕ
 .كات رده ده بڕیار   وه لێكۆڵینە راوی پە  لە

 وەزارەتی ناوخۆ

دەسەاڵتی دەرکردنی فەرمانی دەستگیرکردن بۆ هەر گومانلێکراو یاخود تاوانبارێک لە دەسەاڵتی دادوەری دادگای تایبەتمەندە، 
الیەنە پەیوەندیدارەکانی دیکە وەک وەزارەتی ناوخۆ و دەزگا ئەمنییەکان پابەند دەبن بە جێبەجێ کردنی ئەم فەرمانە و ئەگەر 
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لەسەر نەبێت بە هیچ شێوەیەک ناتوانرێت بڕیار لەسەر داهاتووی گومانلێکراو یان دەستگیرکراو فەرمان یاخود بڕیاری دادگای 
 بەمشێوەیەی خوارەوەیە:بە دەستگیرکراوان  ی تایبەترێکارە یاساییەکان و رێو شوێن بدرێت.

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

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

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

ێتەوە بۆ ئەوەی کە لە بنکەکان پۆلیس و ڕدەگە دادگایی کردنی تۆمەتباران هۆکارەکەی تنی رێوشوێنەکاندواکەو
یاسا بۆی دیاری پێی بەکە ەرەکانی پۆلیس ئەنجام دەدرێت ڵلەالیەن لێکۆ ەکانیاسایی ەنووسینگەکانی نەهێشتنی تاوان رێکار

ەکەوێتە دبەرپرسیاریەتی  لە هەمانکاتدا چارەنووسیان دیار دەکرێتینەوە ڵی لێکۆانێزان دادوەرڕم لەالیەن بەاڵبە ،کردووە
 ینەوە لە ماوەی یاسایی دیاری کراو. ڵئەستۆی ئەوانەوە سەبارەت بە تەواوکردنی پەراوی لێکۆ

ە کاتی دەستگیرکردنی هەر گومانلێکراوێک تەمەنی یاسایی تەواواکردبێ یان لە خوارووی تەمەنی یاساییەوە بێت ماوەی ل
ڵینەوە لێی بنێردرێتە یەکێک لە داداگا تایبەتمەندەکان و بڕیاری کۆتایی ، بۆ ئەوەی پەراوی تایبەت بە لێکۆکاتژمێر پێویستە ی٢٤

 لەسەر بدرێت.

 لیست بە ناوخۆ تی زاره وه كردنیان، دادگایی  لە ر بە درێژ كی یە ماوه بۆ راگیراوان ی وه هێشتنە نە ستی بە مە  بە سەرەڕای ئەمەش
 و گرتن كانی شە بە  لە ی راگیراوانە و ئە  شێوه مان هە  بە كات، ده ندیدار یوه پە نی الیە ی وانە ره راگیراوان ناوی  مانگانە

 تی رۆكایە سە ی وانە ره لیست  بە كانیان ناوه ، وه تە كراوه نە كالیی یە كانیان ڕاوه پە و راگیراون پارێزگاكان پۆلیسی ی وه گواستنە
 .كانیان كێشە كردنی ر سە چاره بۆ كرێت ده پارێزگاكان ی وه ڵچوونە تێهە دادگاكانی

كان  نها لە دادگا كێشە پێی یاسا تە ، چونکە بە یە دادگاكانەوە هە  ندی بە یوه كان پە یسە ی كە وه كالبوونە یەبە شێوەیەکی گشتی 
  ره بێت بەپێی پێوه ده  و  یە لەگەڵ دادگا پەیوەندیدارەکان نگییان هە اهەم كانمان هە تییە رایە بە رێوه بە  و  وه كرێنە كال ده یە

موو  ی هە وه كال كردنە كان بۆ یە ڕێزه بە  ره دادوه  پێك بهێندرێت لە  كان و دادگاكان لێژنە یاساییە  كان رێكاره تییە وڵە نێوده
 رێم. سەر ئاستی هە كان لە كێشە
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 ئافرەتان و مێرمندااڵنجیاکردنەوەی چاکسازی گەورە و 
بە گوێرەی ئەو زانیاریانەی کە دەست یۆنامی کەوتون و بەپێی ئەو لێکۆڵینەوانەی ئەنجامیداون شێوازی مامەڵەکردنەی کە لە 
بەندیخانەکان لەگەڵ دەستگیرکراوان دەکرێت بەگوێرەی یاسا نێودەوڵەتییەکانە، ئەمەش بە شێوەیەکە بەندیخانەی مێر 

 یاوان لەیەکدی جیاکراونەتەوە.مندااڵن، ژنان و پ
 

 وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەاڵیەتی
شوێنى   وى لە ش زه ستە بە م مە دروست بكرێ بۆ ئە نوێ باڵەخانەی (ولێرو سلێمانی و دهۆك هە)رسێ پارێزگا  هە  لە  وڵدراوه هە

ى بۆ  وییانە و زه مندااڵن، و ئەكانى ژنان و مێر چاكسازییەبۆ   هى تاز خانە بۆ دروستكردنى بینا و باڵە  رخان كراوه گونجاو تە
ر بۆ  ڵێنده بۆ كۆمپانیاى بە  كراوه  واڵە و حە  كۆتایی پێهاتووه یانسازی خشە دیزاین و نە  رخانكراوه وانان تە وجە كانى نە چاكسازییە

 .اوهست ندا وهكاركردن تیا  وه اییەیرانى دار هۆى قە اڵم بە كانیان، بە ستپێكردنی كاره ده
هۆى  اڵم بە ، بە واو بووه چاكسازى ژنان تە  كانی بینایە كاره %(23)ی  ولێر نزیكە هە  ئێستا لە بۆ جێبەجێکردنی ئەم کارەش

رخان  ى بۆ چاكسازى ژنان تە وییانە و زه دهۆك و سلێمانى ئە  لە بە هەمان شێوە.  ستاوه وه  كە پڕۆژه  یرانی دارایی كاركردن لە قە
یرانی  اڵم قە كاربوون، بە  ست بە ر بۆ ده ڵێنده بۆ كۆمپانیای بە  كراوه  واڵە حە  سازى كۆتایی پێهاتووه خشە دیزاین و نە  كراوه

 .  یە بۆ تەواو نەکردنی ئەو پرۆژه  دارایی هۆكارێكە
  خوێندن بە  وامن لە رده ن و بە كە واو ده ساڵى تە (18)نى  مە تی تە اڵیە تى چاودێرى كۆمە رایە بە ڕێوه بە  ەى ل وانانە وجە و نە ئە

خوێنێت  ر نە گە ، بەاڵم ئە وه مێننە كان ده خانە  ساڵى لە (18)خوێندن تا  تەمەنی   وام بن لە رده ر بە گە و ئە  می خانە سیستە
،  كانی خانە رجە مە  لە  كێكە كان، چونکە بەردەوام بوون لە خوێندن یە خانە  لە  وانە وجە و نە ی ئە وه مانە  م ڕێگا نادات بە سیستە

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

 .   وه دۆزرێتە ده
 :  وانە لە  وه ڕێتە گە ندین هۆكار ده بۆ چە ئەم گرفتە مندااڵنتی چاكسازی  ژنان و مێر رایە بە ڕێوه ى بە گونجاندنی بینایە نە 

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

 .  وه تە یان بۆ كراوه مندااڵن جێگەچاکسازی  ى كە نێو بینا كۆنە لە
كو خۆیانن  كان وه ، هۆڵە هاتووه ردا نە سە كیان بە ندروستى هیچ گۆڕانكارییە ى تە و بنكە  رشە وتن و وه ب ــ هۆڵ و شوێنى خە

زۆربوونی  بەاڵم بە هۆی،  وه كرێتە ن ده و ئیمكانیات نۆژه بوونى پاره ى پێویست و هە گوێره  بە  سااڵنە  بێت كە نە  وه نیا ئە تە
 ش ناكات.  كان بە هۆڵە  و پەنابەر ئاوارههاتنی زۆری دانیشتوان و  ى ی ژماره ڕێژه
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 بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی هەولێر
جەنگی داعش بە گشتی و شەڕی ئازاد کردنەوەی موسڵ وایکردووە کە ژمارەی بەندکراوان زۆر بێت.  بەڕێوەبەرایەتی 

تی بەشێوەک کە زیاتر گونجاو بێت لەگەل ژمارەی ئاسایشی هەولێر لە ئێستادا خەریکی فراوان کردنی بەندیخانەکەیە
 بەندکراوان و بتواندرێت باشتر ڕەچاوی باری مرۆیی بەندکراوان بکرێت.

ساڵ بێت لە بەندیخانەی بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی هەولێر  ١٨هیچ بەندکراوێک ئەگەر تەمەنی لە خوار  سەرەڕای ئەمەش 
 جەوانان هەیە.نامێنێتەوە,چونکە بەندیخانەی تایبەت بە نەو

 ر تەمەنى یاسایى بەشوودانى مندااڵن لە خوا
ئاماژە بەوە دەکات کە رێژەی بەشوودانی کچان لە خوار تەمەنی یاسایی  (یۆنامی)سەبارەت بە رەوشی کۆمەاڵیەتی 

و بەشێوەیەکی بەرچاو زیادی کردووە کە ئەمەش بە پێشێلکاری مافی ئافرەت و هۆکارێک بۆ تێکدانی شیرازەی خێزان 
 زیادبوونی رێژەی جیابوونەوە و کێشە کۆمەاڵیەتییەکان.

 ئەنجوومەنی بااڵی خانمان
ى  ئاینده  توانێت بیر لە كات نە ده  و  كچە ش وا لە مە نى یاسایى كچ بە شوو دەدرێت،  ئە مە خوار تە  لە  شودانى منداڵ واتە  بە زوو

بردنى خێزان ئەمەش  ڕێوه رگیرى و بە ژیانى هاوسە ر پێكهێنانى سە لە  وتۆى نییە كى ئە ، چونکە هیچ رۆشنبیرییە وه خۆى بكاتە
 . وه هۆى جیابوونە  بێتە و ده  وه کەێتە ى لێده وره ى گە كێشە

ند و گو  پاشان لە  راندایە نابە و پە  نێو ئاواره  و زۆرترینى لە  دیارده  بە  بووه  رچووه ت ده حاڵە  شوودانى مندااڵن ، لە  بە لە ئێستادا 
نى بااڵى  نجومە ڕێگاى ئە  رێم لە تى هە حكومە  ر بۆیە ، هەەکاندا هەیەرى شار نتە زا و سە قە  لە و بە رێژەیەکی کەمتر كان  ناحیە

 ى سێ ساڵ بۆ ماوه  كە پرۆژه ، كراوه ئاماده ی(شوودانى مندااڵن نا بۆ بە)كۆمبى پالنى  (UNFPA) هاوكارى  خانمان و بە
تى و ئابووری و  اڵیە ندروستى و كۆمە یى و تە رده روه نى پە لەالیە  وه تێكى هۆشیاركردنە ڵمە هە  لە  و پێكهاتووه  بەردەوام دەبێت

تى و  اڵیە وقاف و كاروبارى ئایینى، كارو كاروبارى كۆمە ، ئە رده روه كانى ناوخۆ، پە تە زاره ن وه الیە ئێستا لە  ، كە وه ئایینییە
مى  كە دهۆك ... قۆناغى یە  لە (هاریكار )ولێر و  هە  لە  (لە سە مە)سلێمانى و   لە (CDO)كانى رێكخراوه ها روه ندروستى، هە تە

 .مدان ست پێكى قۆناغى دووه ده  و لە  جێ كردنى كۆتایى هاتووه جێبە
 وەزارەتی ناوخۆ

بەشێوەیەکی نایاسایایی و بەبێ رەزامەندی ژمارەیەک لەو کەسانەی لە خوار تەمەنی یاساییەوە بەشودراون بە نهێنی بووە و 
دادوەر یاخود دادگا ئەم کارە ئەنجامدراوە، هەر کەسێک لە بەشوادنی مندااڵن دەستی  هەبووبێت ئەوە دەستگیر دەکرێت و لە 

 دادگا بە گوێرەی یاسا مامەڵەی لەگەڵدا دەکرێت .
ێکسی کراوەتە سەر ئافرەتان لەالیەن دانیشتوانی ناو سەبارەت بە هەموو ئەو کەیسانەی باس لەوە دەکەن کە دەستدرێژی س

 کەمپەکە پشتڕاست نەکراونەتەوە و ناتوانن ئاشکرای بکەن کە دەستدریژیان کراوەتە سەر جا لەبەر هەر هۆیەک بێت.
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 توندوتیژی بەرامبەر ئافرەتان
ەنجامدانی توندوتیژییە بەرامبەر یۆنامی تیشک دەخاتە سەر یەکێک لەو کێشانەی کە لە هەرێمی کوردستان هەیە  ئەویش ئ

ئافرەتان وەک دەستدرێژی سێکسی، خەتەنە کردنی ئافرەتان، بەشودانیان لە تەمەنێکی زۆر بچووک و ئەمە بووەتە هۆکارێکی 
. لەم بارەوە یۆنامی لەگەڵ بەرپرسانی پەیوەندیدار لە حکومەتی هەرێم کار دەکەن بۆ سەرەکی بۆ پێشێلکردنی مافی ئافرەتان

ی کە هاوکاری ئافرەتان بکەن لە کەم کردنەوەی توندوتیژی دژی ئافرەتان و بە تەواوی لێپێچینەوە لەو کەسانە دەکرێت کە ئەوە
 توندوتیژی دژ بە ئافرەتان ئەنجام دەدەن.

 
 وەزارەتی ناوخۆ

وڵی  هە  وامە لە رده بەی توندوتیژی  وه نگاربوونە ره تی گشتی بە رایە بە ێوهڕ بەحکومەتی هەرێمی کوردستان لە رێگای 
ناساندنی یاساكانی مینار و وۆرك شۆپ، ینجامدانی خول و س ی وشیاری، ئە وه باڵوكردنە  بە  ی توندوتیژی ی رێژه وه مكردنە كە

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

ی وشیاری و  وه تیم بۆ باڵوكردنەمۆبایل كان و دروستكردنی  یەیدابینكردنی پێداویست كان و كوریەوم وكە  ركردنی كێشە سە چاره
 . ەی تا ئێستا تێدا دانەمەزراوەتییەک رایە بە ێوهڕ ی بە و هۆبە  نووسینگە  ی كە انەو شوێن كان لە یسە دواداچوونی كە ەب

 ئەنجوومەنی بااڵی خانمان

ی زۆری هەیە لە هەمان کاتدا شێوازی ر هۆكار و پاڵنە توندوتیژی بەرامبەر بە ئافرەتان لە زۆربەی کۆمەڵگاکاندا بوونی هەیە کە
ابونەریتی کێشەکان و جۆر و شێوازی توندوتیژیش جیاوازە بەپێی بیروباوەڕ و د بەجۆرێک ی هەیەجیاواز جۆراوجۆر و

بۆیە پێویستە ئاماژەیان پێ بکرێت لەگەڵ  ، کۆمەڵگاکان ، بێگومان کۆمەڵگای کوردستانیش لەم توندوتیژییە بەدەر نییە
 .چارەسەری گونجاو بۆ ئەم دیاردەیە

 لە کوردستان  توندوتیژى ی كان ره پاڵنە
 ر کە  نابە و پە  ئاوارهژمارەیەکی زۆر ى دانیشتوان و گۆڕانكارى تۆپۆگرافیاى كوردستان بەهۆی هاتنى  زۆربوونى ڕێژه

ها كار  روه و زمان و ...هتد، هە ( و شیعە  سوننە)و دین مەزهەب   ڵگە ریتى كۆمە ر كەلتوور و دابونە سە کردووەتە ریان  كاریگە
 بێكارى.زیادبوونی رێژەی  و ر بازارى كار سە  كاتە ده
  هۆی زیادبوونى كێشە وونەتەب ، کەكان تییە اڵیە كۆمە  تى مۆبایل و تۆڕه تایبە بە ییەکانكارهێنانى ئامێره تەكنۆلۆج خراپ بە  

 کۆمەاڵیەتییەکان لەوانەش زیادبوونی رێژەی جیابوونەوە. 
  واڵتدا.  ژارى لە ى هە و زۆر بوونى ڕێژه خراپ بوونی بارى ئابوورى و دارایى 
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 تى. وڵە ى تیرۆر و ملمالنێى نێو خۆیى و نێوده وه روو بوونە ڕی روبە نگ و شە جە 
 لە رووی سیاسی ئابوورییەوە ئێستای هەرێمنا سەقامگیری هۆى بارودۆخی  كردنى یاسا  بە جێ نە جێبە.  
 ى  وه ره دادگاكانى ده  اڵم لە ، بە كراوه  غە ده رێمى كوردستان قە هە  سا لەپێى یا كاتێكدا بە  لە  زیادبووندایە  ژنى لە فره

 درێت. نجام ده رێم ئە كانى هە شاره
 

 دوا ئاماری توندوتیژى دژ بە ئافرەتان لە هەرێمی کوردستان

 10   ، لە 2015ڵ ساڵى  گە راوورد لە بە  بە  مى كردووه كى گشتى كە یە شێوه بە (2016)ساڵى ڕابوردوو   كانى لە توندوتیژى و  جۆره

 . مى كردووه كە (سكااڵ  ستدرێژى سێكسى، كوشتن ، خۆسوتاندن، ده )اڵم  ، بە زیادى كردووه (خۆكوشتن و سووتان) داومانگى رابردو
 بەم شێوەیە بووە: (2016)مانگى ساڵى  (10) لە ئامارى توندوتیژیەکانى دژى ئافرەتان لە هەرێمى کوردستان

 سێکس سکااڵ خۆسوتان سوتان خۆکوشتن کوشتن شوێن ژ

 7 2194 25 76 21 8 هەولێر 1

 39 1604 28 33 20 10 دهۆک 2

 15 486 8 47 10 7 سلیمانى 3

 4 530 3 9 6 2 گەرمیان 4

 10 351 7 8 5 2 راپەڕین 5

 7 192 8 19 4 3 سۆران 6

 82 5357 79 192 66 32 کۆى گشتى 7
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 (2015)ساڵى  مانگى (10)کۆى 

 سێکس سکااڵ خۆسوتان سوتان خۆکوشتن کوشتن شوێن ژ

 7 2366 44 55 21 19 هەولێر 1

 39 1727 17 34 12 11 دهۆک 2

 39 1007 22 36 17 9 سلیمانى 3

 16 637 11 15 3 6 گەرمیان 4

 4 443 6 17 4 3 راپەڕین 5

 5 168 4 13 3 2 سۆران 6

 110 6347 104 170 60 50 کۆى گشتى 7

 
 (2016)و (2015)بەراوردى ساڵى 

 سێکس سکااڵ خۆسوتان سوتان خۆکوشتن کوشتن ساڵ ژ

1 2016 32 66 192 79 5357 82 

2 2015 50 60 170 104 6248 110 

 28- 991- 25- 22+ 6+ 18- 2015و  2016جیاوازى  3
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 سوڵحى عەشایریدا ئافرەتان لە نێوان یاساوچارەسەرى توندوتیژى دژ بە 
سەرەڕای ئاماژە کردن بەو توندتیژیانەی بەرامبەر بە ئافرەتان ئەنجام دەدرێت، لە راپۆرتەکەدا ئاماژە بەوە کراوە کە زۆر لە 
کێشە کۆمەاڵیەتییەکان بەتایبەتی کێشەکانی ئافرەتان لە رێگای رێککەوتن و سولحی عەشایەری دوور لە یاسا و دادگاکان، 

 یدارەکان بەم شێوەیە رای خۆیان دەخەنە روو.  الیەنە پەیوەند

 ئەنجوومەنی بااڵی خانمان

  ر، زۆرى  سكااڵ لە بە رێگاى گرتۆتە  وه ڕووى یاساییە  كى باش لە یە دهدكان تا را یەیت اڵیە كۆمە  ەیو توندوتیژی ركردنى كێشە سە چاره
كانى  ها لیژنە روه ،هە  وه كاتە مان بۆ پشت راست ده وه تان ئە ئافره  بە ى توندوتیژى دژ وه نگاربوونە ره كانى بە یەیت رایە بە ڕێوه بە

 ر كان جا هە كانى نێوان خێزانە بۆ سوڵحى كێشە  ره تیده یارمە  ى توندوتیژى خێزانى كە وه نگاربوونە ره دادگاكانى بە  وایى لە ئاشتە
رشتى  رپە وخۆ سە ى راستە كە رێمى كوردستان و نوسینگە رۆكى هە دا ڕێزدار سە ندێ كێشە هە  ها لە روه ك بێت، هە یە كێشە  جۆره
  ى سوڵحە وه مكردنە هۆكارن بۆ كە مانە ن ،ئە ده ر ده سە یاسا بڕیارى كۆتایى لە  ن و بە كە ده  ندێك كێشە دواداچون بۆ هە و بە

 . ەشی کەم بۆتەوەو ڕێژ  كى شاراوه یە شێوه ەبماوە ڵكو  بنبڕ بووبێت بە  كە  ەینی  وه ى ئە اڵم نیشانە بە كان، ریە شایە عە

 ر کردنی سە چاره
رشتى  رپە سە بە /رێمى كوردستان هە  شوودانى منداڵ لە ى بە وه مكردنە ستى كە بە مە وت بە ڵسوكە پالنى گۆڕینى هە -ا

، کار و كاروبارى  رده روه ناوخۆ، پە)كانى  تە زاره ن وه الیە جێكردنى لە خانمان پالنى جێبە بااڵی نى نجومە ئە
 . داڕێژراوه (UNFPA)هاوكارى ئاژانسى  بە (وقاف ندروستى، ئە تى،تە اڵیە كۆمە

رسێ پارێزگاى  هە  لە  زراوه امەرێم د دادگاكانى هە  وایى لە ى ئاشتە ى توندوتیژى خێزانى،لیژنە وه نگاربوونە ره بەپێى یاساى بە -ب
  تە زاره رانى وه نوێنە   کەسانی پسپۆر، كە  پێكهاتوون لە  ندامانى لیژنە ئە  رمیان، ى گە ولێر و دهۆك و سلێمانى و ئیداره هە
جۆرێك   ر شارێك بە و هە  وێكى ستانداردى نییە یره اڵم پە ، بە نى تێدایە ده ى مە ڵگە كانى كۆمە كان و رێكخراوه ندیداره یوه پە

ن  كە داوا ده  ولێره، بۆیە دادگاى هە  و كاركردن لە  ڵە باشترین مامە  كە ندامانى لیژنە كانى ئە كات، بەپێى دانپێدانانە ده  ڵە مامە
 ولێر كار بکەن. ك هە وه دیکەشكانى  شاره
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 كان ره ڵتە رەوشی شە
راپۆرتەکە ئاماژە بەوە دەکات کە رەوشی شەڵتەرەکان لە هەرێمی کوردستان بە بەراورد بە ناوچەکە و دەوروبەری باشترە و 
حکومەتی هەرێم کار بۆ دامەزراندنی جەند شەڵتەرێکی دیکە دەکات، بەاڵم بەهۆی ئەو قەیرانە داراییەی رووبەرووی هەرێمی 

ئەنجومەنی وەزیران ماوەتەوە و کارەکە راگیراوە. هەرچی سەبارەت بەو ئافرەتانەشە کوردستان بووەتەوە ئەم داواکارییە لە 
کە لە شەڵتەرەکان دەردەچن پێویستە کە سەالمەتیان بپارێزرێت تا دەگەڕیندرێنەوە ناو بنەماڵەکانیان و دڵنیا ببنەوە لەوەی کە 

ەکانی حکومەتی هەرێم بەم شێوەیە رەوشی شەڵتەرەکان و لە ناو خانەوادەکەیاندا سەالمەتیان پارێزراوە، الیەنە پەیوەندیدار
 گرفتەکانیان دەخەنە روو. 

 ئەنجوومەنی بااڵی خانمان:

تى  زاره نى بااڵى خانمان و وه نجومە ن ئە الیە كردنى پرۆتۆكۆلێك لە ۆهۆى واژ بە  ك باشە یە كان ئێستا تا ڕاده ره ڵتە بارودۆخى شە
نى ئاسایشى  نجومە ى ئە1325بڕیارى   لە  شێكە بە  ، كە(UN WOMEN) ڵ گە تى لە اڵیە تى كاروكاوبارى كۆمە زاره ناوخۆ و وه

م  ، ئە ند كراوه سە تى فیدراڵ پە و حكومە رێم تى هە ن حكومە الیە ەو ل، (ت، ئاسایش،ئاشتى ئافره)كان  كگرتووه یە وه تە نە

  .رێم زگاكانى هە داموده  ر لە كسانى جێنده یە  ت بە باره ۆرك شۆپ سەوكان و خول و  ره ڵتەەكاروبارى ش  بە  تە تایبە  پرۆتۆكۆلە

ت  كێكیان حكومە یە  كە  یە هەكانى سلێمانى بیناى خۆیان  ره ڵتە شە  ، بۆنموونەتا راددەیەکی باشەكان  ره ڵتە باڵەخانەی شە
ى ئێستاى  م بارودۆخە ر ئە بە اڵم لە بە  دهۆك شەڵتەر بینایەی بۆ كراوه،  . لە كێكى دیکەیان هى رێكخراوه بات یە ى ده ڕێوه بە

رشتى  رپە سە ەو ب (ناوخۆ، كار)كانى  تە زاره نێوان وه  پرۆتۆكۆلێك لە، سەرەڕای ئەمەش  ستاوه یرانى دارایى راوه و قە كوردستان
پشكێكى زۆر   كە  جێكردندایە بوارى جێبە  واژۆ كراو ئێستا لە (UNWOMAN)هاوكارى رێكخراوى   نى خانمان و بە نجومە ئە

  .كانە ره ڵتە تى شە باشى بۆ خزمە

خودى   نی بااڵی خانمان داوایان لە نجومە ئە  كە  كاتێكدایە  لە  مە ى بیناى نییە، بێگومان ئە كێشە شەڵتەرەکان لە هەولێر
  وان لە ئەبەاڵم  ، دیاری بکەنان یەکانیك پێداویستی یە پرۆژه  تى كرد بە اڵیە تى کار وكاروبارى كۆمە زاره كان و وه ره ڵتە شە

 یان كردووه. تگوزارى رۆژانە زمەنها داواى پاراستن و خ یاندا تە كە پرۆژه

 وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەاڵیەتی
روونى  رى ده سە كى چاره یە خۆشخانە نە  یە ندروستى بۆى هە تى تە زاره ى توندوتیژى خێزانى وه وه نگاربوونە ره پێى یاساى بە بە

تى،  اڵیە ، كاروبارى كۆمە رده روه ناوخۆ ،پە)كانى  تە زاره رى وه نوێنە  ك پێكبێت لە یە لیژنە  زرێنێت. لەم بارەیەوە پێویستە دابمە
ندروستى پێكهێنرا، ماوەی دوو  زیرى تە رۆكایەتى وه سە ، بۆ ئەم مەبەستەش لیژنەکە بە(نى خانمان نجومە خوێندنى بااڵ، داد، ئە

 . ى دارایى جێبەجێ نەکراوەیران هۆى قە اڵم بە واو بووە، بە تە  كە و پرۆژه  كە كارە سەرەکییەکانی لیژنە  ساڵە
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ى باس كردن  مایە  كە  رچاو نییە نرێن، بە شێوەیەکی بە كان داده ره ڵتە شە  و لە  یە روونیان هە خۆشى ده ى نە تانە رێژەی ئەو ئافره
  برێتە وا یا ده ئە  خۆشیە م نە ت بە یان ناوەندێکی تایبە  خۆشخانە تێك بێت، ئەویش لەبەر نەبوونی نە ند حاڵە چە  یە وانە بێت، لە

 ى ژنان.  ندیخانە ر یان بە ڵتە شە

 گرنگترین ئەو کارانەی بۆ شەڵتەرەکان ئەنجامدراون
یس تا ئێستا  كە (٢٩)نیا  تە  یە و ژماره رگیراون و لە تان وه ی ئافره داڵده  یس لە كە (422)ی  نزیكە 2016ی ساڵی  ماوه  لە -1

 ر كراون. سە چاره  ی دیكەكان یسە اڵم كە كراون، بە ر نە سە چاره
ستی و خولی  كاری ده  ت بە ی رابردوو دوو خولی تایبە ماوه  لە  هاوكارمان بووه (UN WOMEN)رێكخراوی  2016ساڵی   لە -2

تا   ستە بە م مە بۆ ئە  ل و پێداویستی دابین كردووه لوپە ك كە یە ش ژماره مە لە  . جگە كان كردووه یسە كە  ش بە هوشیاری پێشكە
 . رف كراوه زار دۆالر سە هە (50)م   كە قۆناغى یە  ئێستا لە

بردنی  رێوه بە  ت بە تایبە  وه ر كردۆتە ڵتە ی بۆ ستافی شە رۆژه (5)ی رابردوو دوو خوولی  ماوه  یش لە(UNFPA)رێكخراوی  -3
 یس. كە

 كان. یسە روونی كە چاودێری كردنی باری ده  بە ێتست ڵده هە   رێكخراوی ئاسووده -4
روونی  ش چاودێری باری ده مە لە  جگە  ستۆ گرتووه ئە  رمانی لە خۆش و دابین كردنی ده ر كردنی نە سە ركی چاره زگای ژیان ئە ده -5

 كات. كان ده یسە كە
ڵگا  كۆمەدرێت بۆ ناو خێزان و  یان ده وه ڕانە گە  وڵی دووباره تی هە اڵیە رانی كۆمە رێگای توێژه  یس المان لە ی كە وه كاتی مانە  لە -6

 ین. كە ش ده تییان پێشكە اڵیە وام رێنمایی كۆمە رده ها  بە روه ندی كردن، هە یوه رێگای پە  بە
 كان. یاساییە  رگرتنی مافە وه  ت بە دات  تایبە ی یاسایی زانیاری پێویست ده هۆبە -7
ی  ندین جار وانە تان چە توندوتیژی دژی ئافرهی  وه نگاربوونە ره تی بە رایە بە ڕێوه كان و بە رێگای ریكخراوه  ش لە مە لە  جگە -8

كارهێنانی  ساكانی خراپ بەیا ،یاساكانی توندوتیژی، كان یاساییە  مافە  ت بە باره سە  كان كراوه یسە كە  ش بە ت پێشكە تایبە
 ندروستی و ئایینی. تە، تی اڵیە ی كۆمەرۆشنبیر، سی باری كە، مۆبایل

  شەڵتەرەکان ى كێشە
ی مانگانە  یە پارهبڕە و  ئە  ، چونكەەکانر ڵتە بردنی شە ڕێوه ر بە سە  ری خراپی كردۆتە خراپی باری دارایی كاریگەبێگومان  -1

وتن، دابین كردنی خواردن  ، شوێنی خە وه لی مانە لوپە كە  پێویستمان بە ەکانر ڵتە شە بۆ،  مە زۆر كە    رخانی كردووه ت تە حكومە
كانی  بۆ دادگا و بنكە ەکانیس ناردنی كە  لە  جگە  مە ، ئە كاتژمێرییە 24بای  مان و دابین كردنی كارهر رگ، كڕینی ده و جل و بە

نزین و كرێی هاتوچۆ  رف كردنی بە سە  ش پێویستی بە مە پارێزگاكانی دهۆك و سلێمانی. بێگومان ئە لە هەولێر وپۆلیس 
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بێـت  ده  پاره  بڕێكی زۆر بە  كان پێویستمان بە یسە س و كاری كە كە  ی كردن بەند یوه ستی پە بە مە  بە  وه كی دیكە الیە بێت، لە ده
 ین. كان دابین بكە ل و پێداویستیە لوپە ك پێویست كە وه  مانتوانیوه نە  فۆن، بۆیە لە بۆ دابینكردنی كارتی تە

س و كار و  كان بۆ ناو خێزان و كە یسە ی كە وه ڕانە گە  ڕ بۆ دووباره گە  خاتە وڵێك ده موو هە ر هە ڵتە ستافی شە  نده رچە هە -2
رێگای   كان لە یسە واوی كە تە  بێت، چونكە پێی یاسا ده بە  كە اڵم دواجار بڕیاره وایی، بە بۆ ئاشتە  یە وڵی جدی هە لگا و هە كۆمە

بێت،  رێگای دادگا ده  ر لە یان هە وه ڕانە گەرچوون و  ده  مان شێوه هە  كرێت و بە ده  ی الی ئێمە وانە بڕیاری دادگا ره  بە  یاسا واتە
بێت،  ده  وه كانی توندوتیژییە ی پۆلیس و نووسینگە رێگای بنكە  ویش لە ئە  سوكاری كە كە  لە  ڵێننامە رگرتنی بە اڵم دوای وه بە

اڵم  ، بە دا نییە تی ئێمە یارییەرپرس رك و بە ئە  لە  كمان نابێت. چونكە هیچ زانیارییە  كان ئیمە یسە رچوونی كە دوای ده  بۆیە
 ەڵگ نجام لە ئە  تە یشتوونە گە و نە   وه تە ر ماوه سە بێ چاره یان بە كە یسە كان تا ئێستا كە ره ڵتە شە  لە  یە تیش هە ك ئافره یە ژماره

 . وه ترسییە مە  خاتە كات و ژیانیان ده كی زۆر دروست ده یە ش كێشە مە سوكاریان ئە كە
 كانمان. وره گە  ره هە  كێشە  لە  كێكە یە لە هەندێک شوێن اخراپی بین -3
 بردن. ڕێوه بە  ی زۆری بۆ دروست كردووین لە كیشە  ی پێویست كە بوونی بودجە نە -4
 بردن. ڕێوه ندی بە و و رۆژ و شوفێر و كارمە ر و چاودێری شە ك توێژه بوونی ستافی پێویست وه نە -5
یان بۆ پارێزگاكانی  وه و دادگاكان و گواستنە  خۆشخانە یس بۆ نە ی كە وه ستی گواستنە بە مە  بوونی ئۆتۆمبیلی پێویست بە نە -6

 دهۆك و سلێمانی.
ندروستی و دابین  ندی ئیشكگری تە روونی و كارمە تان و پێست و ده پسپۆری ئافره پزیشکیك  ندروستی وه بوونی ستافی تە نە -7

 رمان. كردنی ده
كرێن بێگومان  ی المان ده وانە ره  تانە و ئافره روونی زۆر جار ئە خۆشی ده تی نە ئافره  ت بە تایبە ی خۆشخانە بوونی نە هۆی نە  بە -8

 یان. وه جیا كردنە  بە  تمان نییە شوێنی تایبە  ، چونكە تانە ئافره  و جۆره ڵ ئە گە لە  وه بینە ده  رووی كێشە رووبە

 توندوتیژی بەرامبەر بە رۆژنامەنووسان
راپۆرتەکەیدا باس لە بوونی توندوتیژی بەرامبەر بە رۆژنامەنووسان دەکات و لەم بارەیەوە خوازیارە دوایین ئامار و یۆنامی لە 

 .داتا سەبارەت بە ئەنجامدانى توندوتیژى دژ بە رۆژنامەنووسان لە هەریمى کوردستانی پێ رابگەیەنرێت

 وەزارەتی رۆشنبیری و الوان 

ازادە لە ئەنجامدانی کاری میدیایی و دەربڕینی بیروڕای خۆی  بە ئازادی لە چوارچێوەی ئەو هەر تاکێکی هەرێمی کوردستان  ئ
یاسا و رێنماییانەی کە تایبەت بەم بوارە لە هەرێمی کوردستان کاریان پێدەکرێت، بە سوود وەرگرتن لەم ئازادییە و پابەندبوون 

فزیۆنی لۆکاڵ و ئاسمانی و رادیۆ پەخشی خۆیان باڵودەکەنەوە، لە بە یاسا و رێنماییەکان دەیان رۆژنامە، گۆڤار، کەناڵی تەلە
 .هەمان کاتدا رۆژنامەنووس و میدیاکارانیش بەپێی یاسا مافیان پارێزراوە
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ت دژی نووس سكااڵی تۆماركردبێ نووس یان میدیاكاران کرابێت و میدیاكار یان رۆژنامە ر رۆژنامە رامبە ك بە ر پێشێلكارییە هە
  كە یسە ڵ كە گە لە  ڵە پێی یاساكان مامە كات و بە دادگا ئیجرائاتی پێویستی خۆی ده  وه کەسێک یان الیەنێکی دیاریکراو، ئە

ند سكااڵی تۆمار كردبێت، ئیتر دادگا  رمە ره نی زه الیە  یە وه نها گرنگ ئە كان ناكات، تە یسە كە  كیش لە كات و هیچ جیاوازییە ده
 ر. بە  گرێتە ویستی خۆی دهرێكاری پێ

 بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی هەولێر
 .٢٠١٦هیچ حاڵەتێکی توندوتێژی بەرامبەر ڕوژنامەنوسان لە هەولێر تۆمار نەکراوە لە ساڵی 

 


