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 پێشەکی:

لە هەرێمی کوردستاندا ئافرەتان جێگە و پێگەیەکی تایبەتیان هەیە و چەندین یاسای تایبەت بە مافەکانی ئافرەت لە 
یارەکان هەرێمی کوردستان دەرچووە و کاریان پێدەکرێت. لەم هەرێمەدا ئافرەتان رۆڵێکی گرنگیان هەیە لە دەرکردنی بڕ

سی  ندین پۆستى گرنگی وەکو كە چە  و  شداری كارایان پێكراوە كان بە نیە دە مە  كان و رێكخراوە تە زارە و لەسەر میالکی وە
  لە  زی مێینە گە ی رە بەردەوام کارکراوە بۆ ئەوەی رێژە، ت و دامودەزگای حکومیان پێدراوەمی هەندێک وەزارە كە یە

حکومەتی هەرێمی كاندا. لەالیەکی دیکەشەوە،  گرنگە  كار و بڕیارە  شداریان پێبکرێت لە كاركردندا زیاد بكات و بە
سەبارەت بەو  کوردستان پالنێکی پەروەردەیی تۆکمەی داناوە بۆ ئەوەی زۆرترین رێژەی کچان روو لە خوێندن بکەن.

  یان نییە وە ڕانە ش کەتوانای گە تانە و ئافرە ەبۆ پاراستنیان، ئ  واو دراوە وڵی تە ئافرەتانەش کە تووشی کێشە بوونەتەوە هە
 .كرێت ی دادگا دە وانە ن پاشان رەردێ نا دە وێدا پە كان و لە رە ڵتە نێردرێن بۆ شە بۆ ماڵی خۆیان، دە

ندین ، چە ٢٠١٦ساڵى   تان لە ئافرە  ى توندوتيژى دژ بە وە نگاربوونە رە بەڕێوەبەرایەتی گشتی بە رێگاى  تى هەرێم لە حكومە
ڕاوى دادگا و  ى پە وە كانيان و كردنە دواداچونى مافە تان و بە وشى ئافرە بۆ چاودێرى کردنی ڕە  رخانكردوە ڕۆكى تە تيمى گە

ساڵى  ، بەاڵم لە تى جۆراوجۆر كردووە حاڵە (٣١٢)ر  سە كاريان لە (٢٠١٦)چوار مانگى كۆتايى ساڵى   نها لە سكااڵ  بۆیان.  تە
و  ر ئە سە بووبێت لە ك ياخود زانيارى هە ست. هەرکاتێکیش سكااڵيە بە بۆ هەمان مە  كانيان زيادكردوە ى تيمە ژمارە ٢٠١٧
 .  وە تە رووى سزا كراونە رپێچیكاران رووبە و سە  لێكراوە  وە جێ لێكۆڵينە بە ستە وا دە ، ئە يسانە كە

سەرەڕای نالەباری بارودۆخی ئابووری لە ت کە هەرچی سەبارەت بە رەوشی تەندرووستییە، پێویستە ئاماژە بەوە بکرێ
هەرێمی کوردستان خزمەتگوزاری جۆراوجۆر و پێویست لە بواری تەندروستی پێشکەش بە ئاوارە و پەنابەران کراوە لە 
کەمپەکان. لە ناویاندا، دانانی بنکەی تەندروستی گەڕۆک یاخود جێگیر لە کەمپەکان لەگەڵ بوونی تیمی پزیشکی کە لە 

ەدەر و پزیشک پێکدێن بۆ پشکنین و پێشکەش کردنی چارەسەری سەرەتایی. ئەگەر نەخۆشەکە لەو کەمپە چارەسەر یارید
نەکرا ئەوا لە کاتی پێویست ڕەوانە دەکرێن بۆ نزیکترین نەخۆشخانە. ھەروەھا بە هەموو شێوەیەک خزمەتگوزاری 

 منداڵی تازە لە دایک بوو.تەندروستی پێویست پێشکەش دەکرێ بۆ چاودێری دایکانی دووگیان و 

ئەم ڕاپۆرتە کۆمەڵێک بابەت و تەوەری گرینگ لەخۆ دەگرێت و باس لە هەوڵەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان دەکات 
ئەو یاسایانەی تایبەت بە مافەکانی ئافرەتان لە هەرێمی کوردستان )بۆ پاراستنی مافی ژنان لەم هەرێمەدا، لە ناویاندا 

دەزگا و رێکخراوەکانی تایبەت بە پرسی ئافرەتان لە  دەکرێت،  ئافرەت لەدەسەاڵتی دادوەریدا،دەرچوون و کاریان پێ
سەرەتای دامەزراندنی پەرلەمان و حکومەتی هەرێم، ئەو خزمەتگوزاریانەی پێشکەش بە ئافرەتانی ئاوارە و پەنابەران 

هەرێمی كوردستان،   ى توندوتیژى سێكسی لە وە مكردنە كە رى راوێژكارى خێزانى لە دهۆك، نتە دەکرێن، دامەزراندنی سە
میكانیزمی كارکردنی  كان، بە زۆر بەشوودانی کچان، تە زارە كان و وە كو رێكخراوە كان و وە جیاوازە  بوارە  شدارى ژنان  لە بە

 .(بەڕێوەبەرایەتی گشتی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژی ئافرەتان و ... هتد
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لە هەرێمی کوردستان  :و کاریان پێدەکرێت ە مافەکانی ئافرەتان لە هەرێمی کوردستان دەرچوونئەو یاسایانەی تایبەت ب
کۆمەڵێک یاسا دەرچوون و کاریان پدەکرێت کە تایبەتن بە پاراستنی مافەکانی ئافرەتان لە هەرێمی کوردستان. ئەم یاسایانە 

یاسایانەی تایبەت بە مافەکانی ئافرەتان لە هەرێمی کوردستان  ئەوپارێزراو بێت. م کارێکیان کردووە کە مافی ئافرەتان لە هەرێ
 :و کاریان پێدەکرێت ئەمانەن دەرچوون

  عێراقی یی یاسای سزاکان(٤)ی ماددەی (١)بەدەرکردنی ژن لە حوکمەکانی بڕگە  :(2001)ی ساڵی (٧)یاسای ژمارە 
 هەڵدەبوێردرێ. 1969ی هەموار کراوی ساڵی (111)ژمارە 

  ئەگەر مێردێک ژنەکەی تەاڵقدا و دادگا بۆی دەرکەوت کە  تەاڵقدانی بە زوڵم: (2001)ی ساڵی (٨)یاسای ژمار
لەو کاتەدا دادگا حوکمێکی ئەوتۆ بەسەر ، مێردەکەی بە زوڵم تەاڵقی داوە و بەو تەاڵقەش ژنەکە زیانی پێکەوتووە

ا بگونجێ و سەرجەم زەرەرەکانی مێردەکەیدا دەسەپێنێت کە لەگەڵ باری دارایی و گوزەران و پلەی زوڵمەکەید
نەفەقەکەشی بدات لە ماوەی دوو ساڵ پێویستە  ،بە مەرجێک سەرەڕای مافە چەسپاوەکانی ژنەکە .دەخەمڵێندرێن

 کەمتر نەبێ و لە سێ ساڵیش تێنەپەڕێ.

   ستیف بۆ مەبەەردەرهەق بە ئافرەتان بە بیانوی شە تێوەگالن لە تاوان :(٢٠٠٢)ی ساڵی (١٤)یاسای ژمارە 
ی هەموار کراوی (111)ژمارە  عێراقی ی یاسای سزاکانی (128،130،131)کارخستنی حوکمەکانی ماددەگەلی بە

 ژمار ناکرێت.ەبە عوزری سوککردنی سزا ه (عوزری شەرەف)بە پۆزشی  1969ساڵی 

 ئەو "یکایەتی یاسای دەرماڵەی منداڵبوون و دا :دەرماڵەی منداڵبوون و دایکایەتی (2003)ی ساڵی (٢٣)ژمارە  یاسای
ئافرەتەی لە ئیجازەی منداڵبووندا یان ئیجازەی دایکایەتیدا بێت، بە درێژایی ماوەی ئیجازەکەی مووچە و دەرماڵەی 

 ."تەواوی پێدەدرێت کە پێشتر پشووەکەی یەک ساڵ بوو

  الشخصية حوال القانون تعديل تطبيق الثاني لقانون ا :ی پەرلەمانی کوردستان(2015)ی ساڵی (6)یاسای ژمارە
العراق. بۆ بینینی مندااڵن لەالیەن دایک و باوکەوە لە کاتی  –المعدل في إقليم كوردستان  (1959)لسنة  (188)رقم 

 تەاڵق و جیابوونەوەیان لە هەر شوێنێک کە خۆیان دیاری دەکەن.

  لە  (٤١)می ماددەی کە لە دەقی یەکە ،راگرتنی کارکردن بە مەرجی هاوسەر بوون :(٢٠٠٧) ی ساڵی(١٨)یاسای ژمارە
 دا هاتووە لە هەرێمی کوردستان.(١٩٧٩)ی ساڵی (١٥٩)یاسای داواکاری گشتی ژمارە 

  کردنی چوارەمی یاسای هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نیشتمان یاسای هەموار :(2009) ی ساڵی(٢)یاسای ژمارە
رجی بوونی رێژەی پااڵوتنی . لە ماددەی چوارەمدا مەوی هەموارکرا (١٩٩٢)ی ساڵی (١)عێراق ژمارە -کوردستان

زنجیرەی ناوەکانیش بە جۆرێک . کەمتر بێت %( ٣٠)کە نابێ لە  ئافرەت لە نێو قەوارە سیاسییەکان دادەنێت
 (سێ)ەرجێک ژمارەی پاڵێوراوان لە هەر لیستێک هەڵبژاردن لە مرێکدەخرێت کە رێژەی ژنان دەستەبەر بکات، بە 

 کەمتر نەبێت.
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  قەزا و ناحییەکان لە هەرێمی  و  یاسای هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان :(2009)ی ساڵی (٤)یاسای ژمارە
لیستی پاڵێوراوان بە جۆرێک رێکدەخرێت کە رێژەی نوێنەرایەتی ) ماددەی حەوتەم، بڕگەی دووەم. عێراق -کوردستان
 .(کەمتر نەبێت ی ئەندامان%(30)ئافرەتان لە 

 دەرچوونی ئەم یاسایە  ،عێراق -انتیمانگای دادوەری هەرێمی کوردسیاسای پە :(2009)ی ساڵی (٧)یاسای ژمارە
رێگەیە بۆ پێگەیاندنی ئافرەت و بوونی بە دادوەر، ئێستا رێژەیەکی بەرچاو دادوەری ژن بەدی دەکرێت لە دادگاکانی 

 هەرێم.

عێراق  -هەرێمی کوردستانکە یاسای پەیمانگای دادوەریە لە  ٢٠٠٩ی ساڵی ٧اسای ژمارە ی :ئافرەت لە دەسەاڵتی دادوەری
بووەتە هۆکار بۆ پێگەیاندنی ژمارەیەکی زۆری ئافرەت و بوونیان بە دادوەر. رێژە و ژمارەی ئەو ئافرەتانەی توانیویانە ببنە 

 :دادوەر لە هەرێمی کوردستان بەم شێوەی الی خوارەوەیە

  دانرا، هەروەها لە پارێزگای  (ە عەلی  ساڵحکەمیل )بە ناوی   ١٩٨٨یەکەم دادوەری ئافرەت لە پارێزگای دهۆک لە ساڵی
 دامەزرێندرا.  (گەالوێژ سەعید محمد )سلێمانیش یەکەم دادوەری ئافرەت  بە ناوی 

 (24) داواکاری گشتی لە هەولێر، (١٧) دەیان ئافرەت وەک داواکاری گشتی لە هەرێمی کوردستان دامەزراون لەناویاندا 
 لە گەرمیان. (١)لە دهۆک و  (7)، داواکاری گشتی لە سلێمانی و هەڵەبجە

 (30 ) لە سلێمانی  ( 14)دادوەر لە هەولێر، ( 10)دادوەری ئافرەت لە دادگاکانی تێهەڵچوونەوە دامەزروان لە ناویاندا
 گەرمیان. ( 2)لە دهۆک و  ( 5)و هەڵەبجە، 

  (94 )  ون.دامەزرالە هەرێم یاریدەدەری لێکۆڵەری دادوەری  (289)لێکۆڵەری دادوەری و 

رێکخراوی  (١٥٠)زیاتر لە : دەزگا تایبەتەکان بە پرسی ئافرەتان لە سەرەتای دامەزراندنی پەرلەمان و حکومەتی هەرێم
و هەمووان بەپێی توانا کاردەکەن لەپێناو پاراستنی مافی  کۆمەڵگای مەدەنی تایبەت بە ئافرەتان لە هەرێمی کوردستان هەن

لە داڵدەدان وپاراستنی ژیانی ئەو ئافرەتانە کراوەتەوە کە هەرەشە لەسەر ژیانیان هەیە  ئافرەتان. هەربۆیە چەند شەڵتەرێک بۆ
، هەروەها دوو (الر هەولێر، سلێمانى، دهۆك، كە)كانى  شارە  ى ژنانى هەڕەشەلێکراو هەیە لە ماڵى داڵدە (4) هەرێمی کوردستان،

ئەمانەش کۆمەڵێک لە دەزگا و دامەزراوە تایبەتییەکانی  کاتژمێر وەردەگرن. (٧٢)شەڵتەریش کەکەیسەکان تەنیا بۆ ماوەی 
 ئافرەتانن کە کار بۆ پاراستنی مافی ئافرەت و پارێزراوبوونی ژیانیان دەکەن.

 بەڕێوەبەرایەتی گشتی چاکسازی کۆمەاڵیەتی. 

 بەڕێوەبەرایەتی گشتی چاودێری و گەشەپێدانی کۆمەاڵیەتی. 

 ژی دژ بە ژنانبەڕێوەبەرایەتی بەرەنگاربوونەوەی توندوتی. 
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 دەزگای یەکسانی : لە کابینەی چوارەم دامەزرا سەر بە دیوانی ئەنجومەنی وەزیران بوو. 

 نووسینگەی وەزیری هەرێم بۆ کاروباری ژنان و ئافرەتان. 

 ئەنجومەنی بااڵی کاروباری خانمان. 

ى توندوتیژی  وە نگاربوونە رە ى گشتى بەت ڕێوەبەرایە ەب :بەڕێوەبەرایەتی گشتی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژی ئافرەتان
  نۆ هەزار سكااڵ لە  زیاتر لە  سااڵنە  كە  پێكهاتووە  ندین هۆبە و چە  نوسینگە (٢٨)تى و  رایە ڕێوبە بە (٦)  تان لە دژی ئافرە

 . رێتك تۆماردە لە هەرێمی کوردستان  تییە رایە بە ڕێوە م  بە ر بە كانى سە تى و نووسینگە رایە ڕێوەبە بە

ى  ڵگە و كۆمە (UN)كانى  ڵ رێكخراوە گە هاوكارى لە  ى توندوتیژی دژی ئافرەتان بە وە نگاربوونە رە تى گشتى بە رایە ڕێوەبە بە
تیم مۆبایلیان پێكهێنا. مەبەست  (٢٣)كان  مپە نێو كە  كان لە هاناوەچوونى كێشە  كان و زیاتر بە راندنى كارە نى بۆ باشتر راپە دە مە

و شار و  م ئە رجە سە  ن لە كان بكە ندە ناهە و پە  ئاوارە  ت بە ئاگادارى خزمە  وە نزیكە  کهێنانی ئەم تیم مۆبایالنە ئەوەبوو کە لەلە پێ
و  ندێك لە كرێت هە یس تۆمار دە كە (١٥٠٠)زیاتر لە   هەرێمی كوردستان. سااڵنە  لە  ی تێدایە ندە ناهە و پە  ئاوارە  ى كە شارۆچكانە

و   كان بۆ ئاوارە یاساییە  جێكردنى رێكارە كرێت بۆ دادگا بۆ جێبە دە  واڵە كرێن و هەندێکیان هە ر دە سە چارە  یسانە كە
 كان. ندە ناهە پە

  وە كانە ى تیم مۆبایلە رێگە  نى لە دە ی مە ڵگە كانى كۆمە و رێكخراوە (UN) ڵ گە تى لە رایە ی كارى بەڕێوەبە چوارچێوە  هەر لە
زار  دوازدە هە  زیاتر لە  كە  وە كان بۆ وشیاركردنە مپە نێو كە  درێت لە نجام دە ندین سیمینار و وۆرك شۆپ و خول ئە چە  ەسااڵن
 –هەرێمی كوردستان   ك یاساكانى توندوتیژی خێزانى لە كان جۆراوجۆرن وە كانى سمینارە تە بن. بابە ند دە س لێی سوودمە كە

كانى توندوتیژی خێزانى و رێنمایی  ڵدان و قۆناخە رهە ندى كردن، سە یوە كانى پە ێنانى ئامێرەكاره عێراق، یاسای خراپ بە
 روونى. تگوزارى یاسایی و دە ش كردنى خزمە ر  خێزان و منداڵ ...هتد لەگەڵ پێشكە سە رى لە ى خێزان و كاریگە روونى كێشە دە

ندانى تیم  ر و كارمە فسە زیاتر سەد خول، سیمینار و وۆرك شۆپ بۆ ئە  ەكان سااڵن ندە ناهە و پە  تكردنى ئاوارە بۆ زیاتر خزمە
ر  سە كانیان بۆ چارە كێشە  كان و قوربانیە  ننە یە ت و هاوكارى بگە خزمە  باشترین شێوە  ى بە وە بۆ ئە  كان ئەنجام دەدات مۆبایلە

  راهێنانیان لە (١٨)زیاتر لە   س دەبێت و كە (٧٥)یان  ن ژمارە كە دە كان كار تیم مۆبایلە  لە  ى كە ندانە ر و كارمە فسە و ئە بكرێت. ئە
قوربانى و    تگوزارى بە شكردنى خزمە تى پێشكە یس و چۆنیە رگرتنى كە تى وە ك راهێنانى چۆنیە ساڵێكدا بۆ ئەنجامدراوە وە

 تى هاوكاری كردنى قوربانى. چۆنیە  یان لە وە هۆشیاركردنە

 ەڕێوەبەرایەتی گشتی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژی ئافرەتان:میكانیزمی كارکردنی ب

 روونى و  ڕووی دە  لە  یە تى و پشتیوانى هە یارمە  پێویستى بە  ك كە ك قوربانییە ڵ تاوانلێكراو وە گە كردن لە ڵە مامە
 تى و یاساییەوە. اڵیە كۆمە
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 كانى  تاكە  كێك لە ن یە الیە كاتێك لە (سێكسی یی، ستە ەج روونى، دە)ستدرێژی  كانى دە تە ڵ حاڵە گە كردن لە ڵە مامە
 م. ى چوارە كانى تاكو پلە ندامە ئە  كێكی دیکە لە ر یە سە  كرێتە خێزان دە

 كات. تى دە رایە پێی یاسا نوێنە ى بە وە وتوو یان ئە ن زیان لێكە الیە ى توندوتیژی لە بارە  كان لە واڵە رگرتنى سكااڵ و هە وە 

 تگوزارى پێویست بە شكردنى خزمە و پێشكە  كە كێشە  ڵ قوربانى بۆ ئاگاداربوون لە گە وتن لە انى چاوپێكەنجامد ئە  
 روونى و یاساناسان. تى و دە اڵیە رانى كۆمە ن توێژە الیە كان لە تە ى حاڵە گوێرە

 ر داواكارى  سە ست یان لەكاتى پێوی  نجامدانى پشكنینى پزیشكى لە بۆ ئە  كردنى قوربانى بۆ نەخۆشخانە وانە ڕە
 قوربانى.

 ر. بڕیارى دادوە  ر ژیانى بە سە ترسی لە كاتى بوونى مە  دان لە ى داڵدە كردنى قوربانى بۆ بنكە وانە رە 

 ژمارە  بە  رە سە ترسی توندوتیژیان لە یان مە  یە ى سكااڵیان هە تانە و ئافرە ى ئە وە اڵمدانە رم بۆ وە رخانكردنى هێڵی گە ەت  
 سەرتاسەری هەرێمی كوردستان.  لە (١٩٩)

 مرۆڤ.  كانى بازرگانى كردن بە یسە دواداچوون بۆ كە بە 

 تان  ى توندوتیژی دژی ئافرە وە نگاربوونە رە كانى بە تییە رایە بە ڕێوە وایی لە ناو بە كانى ئاشتە كانى لێژنە رێكخستنى كارە
 .(رانرین، سۆ رمیان، ڕاپە ۆك، گەههەولێر، سلێمانى، د)  لە

ب. گ.  /رێگای وەزارەتی ناوخۆ   تى هەرێم لە كومەح :ئاوارە و پەنابەر دەکرێنئافرەتانی یانەی پێشکەش بە ئەو خزمەتگوزار
وشى  بۆ چاودێرى کردنی ڕە  رخانكردووە ڕۆكى تە تيمى گە  ، دە٢٠١٦ساڵى   تان لە ئافرە  ى توندوتيژى دژ بە وە نگاربوونە رە بە

ڕاوى دادگا و سكااڵیان بۆ کراوەتەوە کە تەنها لە چوار مانگى كۆتايى ساڵى  كانيان. هەروەها، پە داچونى مافەدوا تان و بە ئافرە
مان  تيم بۆ هە  كانيان زيادكردووە بۆ چواردە ى تيمە ژمارە ٢٠١٧ساڵى  . لە تى جۆراوجۆر كردووە حاڵە (٣١٢)ر  سە كاريان لە (٢٠١٦)

و   لێكراوە  وەیان جێ لێكۆڵينە بە ستە وا دە ، ئە يسانە و كە ر ئە سە بووبێت لە ياخود زانيارى هەك  ست. هەرکاتێکیش سكااڵيە بە مە
زگاى  ندين ڕێكخراو و دە تى هەرێم چە تى ناوخۆى حكومە زارە . تاكو ئێستا وە وە تە رووى سزا كراونە رپێچیكاران رووبە سە
ڵ  گە نجامدانى كارى نادروست لە كان و ئە ئاوارە  هۆى فێڵكردن لە ش بە ڕە تى ليستى ت خستونيە نانە و تە  كاركردن ڕاگرتوە لە

 كاندا. ئاوارە

دهۆك  /تان ى توندوتیژی دژی ئافره وه نگاربونە ره تى بە رایە رێوبە ەب :رى راوێژكارى خێزانى لە دهۆك نتە دامەزراندنی سە
ت  خزمە وام لە رده بە روونى پێكهاتووه  ڵكى پسپۆرى یاسایى و ده خە كێڵ كۆمە  لە  رى راوێژكارى خێزانى دامەزراندووە كە نتە سە

 (1000)  زیاتر لە  یە م ژماره لە  كردووه تى ئافره (2000)  هاوكارى زیاتر لە  ، لەم رووەوە كانى ژنانى ئێزیدی دایە كردنى كەیسە
ى  وه م كردنەركردنیان و ئارا سە وچاره  خۆشخانە بۆ نەى  وه گواستنە  ش بە وه ئە  یە وه ساڵە (18)رووى  سە  نیان لە مە ت تە ئافره
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توندوتیژی دژی ئافرەتان  تی رایە ڕێوەبە ش بە ستە بە م مە ڵناس، بۆ ئە روونناس و كۆمە ن پسپۆرانى ده الیەروونى لە نى ده الیە
 ردانی كردنیان. ڵگا و سە بۆ ناو كۆمە  وه ڕانە تى گە هاتنیان و چۆنیە  هاناوه  بۆ بە  وه سیمینار وۆرك شۆپ و خولی تایبەتی كردۆتە

  و زانكۆكانى  كوردستان  كە  قوتابخانە  ندین سیمینار و وۆرك شۆپ لە نجامدانى چە ەئ :تیژى سێكسیى توندو وه مكردنە كە
توندوتیژی سێكسی و   ن لەتا ی ئافرە وە ساڵێكدا، هەروەها  بۆ هۆشیاركردنە  لە  س سوودمەند بوون هەزار كە (٢٧)تێیدا زیاتر  لە 

  توندوتیژی سێكسی. هەر بۆ ئەم مەبەستە زیاتر لە  و هەڕەشەی  وە رووبونە كاتى رووبە  تى خۆپاراستنیان لە ناساندن و چۆنیە
 دژی مندااڵن،  ى توندوتیژی سێكسی لە وە نگاربوونە رە تى بە چۆنیە)ر و پرۆشۆر لە بارەی  ، پۆستە شەش هەزار كتێب، نامیلكە

تى  زارە هەربۆیە ئەم بەرێوەبەرایەتییە بە هەماهەنگی وە . وە باڵوكراوتە (تان دژی ئافرە  ڵی سێكسی، توندوتیژی سێكسی لە گێچە
ى  وە هەزار مامۆستای ئایینى ئەنجامداوە بۆ هۆشیاركردنە  ڵ زیاتر لە گە ى لە وە دە كۆبوونە  پیاوانى  ئاینى  زیاتر لە  وقاف و ئە
كان بۆ  كسی و پاسە ڵ شۆفێرانى تە گە لە  وە ندین كۆبوونە نجامدانى چە كاندا، هەروەها ئە وتە مزگە  ى وتارى ئاینى لەكات  ڵك لە خە
 ست . بە مان مە هە

ئافرەتان رۆڵێکی گرنگیان هەیە لە دەرکردنی : كان تە زاره كان و وه كو رێكخراوه كان و وه جیاوازه  بواره  شدارى ژنان  لە بە
ندین پۆستى  چە ، هەروەها شدارى كارای پێكراوە ت بە كاندا ئافرە نیە دە مە  كان و رێكخراوە تە زارە ن و لەسەر میالکی وەبڕیارەکا

ی بڕیاری  چوارچێوە  تەکانیان پێدراوە. بەرێوەبەرایەتی توندوتیژی دژی ئافرەتان لە زارە می وە كە سی یە گرنگی وەکو كە
   شدارى پێ بكات لە كاركردندا زیاد بكات و بە  لە  زی مێینە گە یی رە تا رێژە   ندین كارى كردووە نى ئاسایش چە نجومە ی ئە(١٣٢٥)

 كاندا.  گرنگە  كار و بڕیارە

كان، بۆ  و هۆبە ش  بە  كان گرنگى زیاتریان پێ بدرێت لە تییە رایە بە ڕێوە م بە رجە سە ژنان لە (ڕ.پ)رانى ژنان و  فسە ئە  هەوڵدراوە
میالكى  ى ژنان لە ڕائدن، ڕێژە  پلەی ش بە رپرسى نوسینگە ى عقید دوو بە پلە  بە  تێكە ئافرە  رمیان  رى گە بە ڕێوە بە نموونە

تووشی   ى كە تانە و ئافرە بۆ پاراستنى ئە  واویش دراوە وڵی تە دەبێت. هە %(28)ربازى  میالكى سە و لە %( 55)شارستانى  
ی دادگا  وانە ردێن پاشان رە نا دە وێدا پە كان لە رە ڵتە نێردرێن بۆ شە بۆ ماڵی خۆیان، دە  یان نییە وە ڕانە و توانای گە  وە بنە دە  كێشە

 كرێت بۆ ئەم مەبەستەش ئۆتۆمبێل و پاسەوانی تایبەتیان بۆ دابین دەکرێت. دە

 االسري العنف مناهضة قانون ٢٠١١  لسنة  (٨) رقم ی مادەی دووی قانون(٣)ە  بڕگەی ل :بە زۆر بەشوودانی کچاننەهێشتنی  
 العنف "العراق باس لە بە زۆر بە شوودانی کچان کراوە وەک یەکێک لە تاوانەکانی خێزانی بەم شێوەیەیە  كوردستان اقليم في

 و جالزوا اساس على المبنية العالقات االسرية في اطار االجتماعي النوع اساس على بهما التهديد او قول او فعل كل : االسري
 والجنسية والنفسية الجسدية الناحية من ضررا يلحق ان شأنە من قانونا االسرة الى ضمە ومن تم الرابعة الدرجة الى القرابة
 ."وحرياتە لحقوقە وسلبا  

 : أوال:الثانية المادة"ی هەمان یاسا بە زۆر بە شوودانی کچان بە کردەوەیەکی قەدەغە کراو دادەنرێت. (٢)هەروەها لە ماددەی 
 تعتبر .االسرة اطار في والنفسي البدني والجنسي العنف ومنەا اسريا   عنفا   يرتكب ان اسرية بعالقة يرتبط شخص اى على يحظر
 :اسريا   عنفا   المثال سبيل على االتية االفعال
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 الزواج في االكراە 
 الصغير وتزويج الشغار زواج 
 الدية عن بدال   التزويج 
 باالكراە الطالق 
 حاماالر صلة قطع 
 الدعارة وامتەان البغاء على للزوجة الزوج اكراە 
 االناث ختان 
 عنهم رغما   العمل او الوظيفة ترك على االسرة افراد اجبار 
 الدراسة وترك و التسول العمل على االطفال اجبار. 
 االسري العنف اثر االنتحار 
 االسري العنف اثر االجهاض 
 حجة بأية واالطفال االسرة افراد ضرب 

 
 والمعاشرة حقوقها وانتهاك عليها الضغط النفسي ممارسة و وايذائها تجاهها الدونية النظرة وابداء االهل وشتم والسب نةاالها

بە زۆر بە شوودانی کچانیش )ی هەمان یاسا سزای توندوتیژی خێزانی دیاریکراوە کە (٧)لە ماددەی  .باالكراە الزوجية
 التقل مدة بالحبس يعاقب :االقليم في النافذة القوانين عليها تنص اشد عقوبة أيةب االخالل عدم مع"بەم شێوەیە: (دەگرێتەوە

 هاتين باحدى او دينار ماليين خمسة على والتزيد دينار عن مليون التقل و بغرامة سنوات ثالث على والتزيد اشەر ستة عن
المعدل بقانون رقم  ١٩٥٩لسنة  (١٨٨)من قانون االحوال الشخصية رقم  (٩)ايضا في المادة .اسريا   ارتكب عنفا   من كل العقوبتين

 العراق. /في اقليم كوردستان ٢٠٠٨لسنة  (١٥)
 

  :التاسعة المادة
 اطال ،باإلكراە ب الزواج عقد ويعتبر رضاە، دون الزواج على أنثى أم كان ذكرا   شخص، أي إكراە األغيار أو األقارب من ألي يحق ال 

 .الزواج من القانون ذاه أحكام بموجب للزواج، ال  هأ كان من منع األغيار، أو األقارب من ألي يحق ال كما الدخول، يتم لم إذا

 هاتين العقوبتين، بإحدى أو وبالغرامة سنوات، ثالثة على تزيد ال مدة بالحبس المادة، هذە من (١)الفقرة أحكام يخالف من يعاقب 
 سنوات،أو عشر على تزيد ال مدة السجن العقوبة فتكون غيرهؤالء، من المخالف كان إذا أما .األولى الدرجة من قريبا   كان إذا

 .سنوات ثالث عن تقل ال مدة الحبس
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 رى بەڕێوەبەرایەتی گشتی پۆلیسی هەرێم بە ژمارەوخشتەى میالکی ڕەگەزی مێ لە سنو
 

 مالحظة مجموع موظف المدني منتسب الضابط اسم المديريات                ت

  15 1 13 1 مقر الشرطة العام 1

  14 5 7 2 م.تحقيق أدلة الجرائم في االقليم 2

  18 0 18 0 م.شرطة الغابات وبيئة االقليم 3

  42 0 42 0 م.شرطة كهرباء االقليم 4

  199 0 188 11 م.شرطة أربيل 5

  338 0 331 7 م.شرطة السليمانية 6

  132 0 121 11 هوكم.شرطة د 7

  7 0 7 0 م.شرطة حلبجە 8

  26 0 26 0 م.شرطة كرميان 9

  30 0 24 6 م.شرطة سوران 10

  12 0 12 0 م.شرطة رابرين 11

  18 2 14 2 م.دفاع مدني اربيل 12

  18 5 12 1 م.دفاع مدني سليمانية 13

  8 0 5 3 م.دفاع مدني دهوك 14

  0 0 0 0 م.دفاع مدني حلبجة 15

  0 0 0 0 م.دفاع مدني كرميان 16
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  3 0 3 0 م.دفاع مدني سوران 17

  0 0 0 0 م.دفاع مدني رابرين 18

  2 0 2 0 م.شرطة التدريب والتأهيل 19

  882 13 825 44 المجموع 

 
دیوان و گشت فەرمانگەکانی سەر بە وەزارەتی ناوخۆ بەپێی رەگەز میالکی   

 شتیکۆی گ 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/سلێمانی پارێزگای 7
 407 256 151 کاروباری هونەری/سلێمانیپارێزگای  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
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تیرۆریستانی داعش  ٣/٨/٢٠١٤لە  :ومەتی هەرێمی کوردستان لە یارمەتیدان ورزگارکردنی ئێزیدییە رفێندراوەکانرۆڵی حک
ھێرشیان کردە سەر دەڤەری شنگال کە دانیشتوانی زۆرینەی کوردانی ئێزیدین، لە ئەنجامدا زیانێکی زۆر بەر دەڤەرەکە کەوت. 

 ٣٥٤٨کەس کە لەمانە  ٦٤١٧کە ئافرەتان تووشی بوونەتەوە، لە ناویاندا رفاندنی  لێرەدا تەنھا باسی ئەو زەرەر و زیانانە دەکەین
 ئافرەت بوون .  

دامەزراند بۆ  تایبەتی لیژنەیەکی ٢٥/١١/٢٠١٤نووسینگەی تایبەتی جەنابی سەرۆكی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە رۆژی 
جەیەكی تایبەتی تەرخان كردووە بۆ رزگارکردنیان، دوای كۆكردنەوەی زانیاری و بەدواداچوون لە كەیسی رفێندراوەكان و بود

گەڕانەوەشیان حكومەت هەموو ئامادەكارییەك دەكات بۆ حەواندنەوەیان و دووبارە گەڕاندنەوەیان بۆ نێو كۆمەڵگا. حکومەت 
 ٢٣/٥/٢٠١٨ی لە رووی ماددی و مەعنەویەوە ئەرکی رزگاکردنیانی گرتە ئەستۆ و بە هەوڵە بەردەوامەکانی حکومەت تا ڕۆژ

کوڕ ڕزگار کراون،  (٩٥٦)کچ و  (٩٣٥)پیاو و  (٣٣٦)ئــافرەت و  (١١٤٨)کەس بووە لەوانە  (٣٢٧٥)ژمارەی ئێزیدیە ڕزگار کراوەکان 
  .پیاو کە لە دەست داعش ماون (١٦٨٥)ئافرەت و  (١٤٦٥)کەسە لەوانە  (٣١٤٦)ئەوانەی تا ئێستا ڕزگار نەکراون ژمارەیان 

، کڕین ،وشی جۆرەھا رەفتاری دڕندانە و دوور لە هەموو عورف و دابونەریتێکی مرۆڤانە، لە فرۆشتنئەو ئافرەتانە تو
. زۆربەی ھەرەزۆری ئەو ا دەگاتە تاوانی دەستدرێژی سێکسیگۆڕینی ئایینەوە بگرە ت ،ئەشکەنجەدانی جەستەیی و دەروونی

زۆر خراپە و پێویستیان بە چارەسەری ھەیە، هەرچەندە ئافرەتانەی کە رزگاردەبن، باری دەروونی و تەندروستی جەستەییان 
سەرۆکایەتی تەندروستی دھۆک بەگوێرەی تواناکانی خۆیان، چارەسەری بۆ لەم ئافرەتە رزگاربووانە دەکات. ھەندێک لەو 

ە باری ئافرەتانەی کە رزگارکراون، منداڵیان ھەبوون، بەاڵم منداڵەکانیان لەوێ بەجێ ماون ئەمەش بووەتە ھۆی ئەوەی ک
ئافرەتی ئێزیدی رزگاربووی دەستی داعش، ھیچ کەسێک لە ئەندامانی خێزانەکانیان نەماون،  (3٣)دەروونییان ئالۆزتربێت، 

 بۆیە ئێستا لەالیەن خزم و دۆستانی خۆیان دەژین.

م و حکومەتی بۆ چارەسەرکردنی ئەو ئافرەتانە لە بارێکی دەروونی ئاڵۆزدان بەپێی گرێبەستێک لە نێوان حکومەتی ھەرێ
لەو ئافرەتانەی رزگارکراون، رەوانەی واڵتی ئەڵمانیا کراون بۆ  (١٠٠)هەرێمی بادن فورتمبێرکی ئەڵمانی، تا ئێستا نزیکەی 

 چارەسەرکردن بەتایبەتی لەرووی دەروونییەوە . 

ای هێرشەکانی دولە  :رفاندنی هاوواڵتیانی کریستیان لە موسڵ و دەشتی نەینەوا لەالیەن تیرۆریستانی داعشەوە
تیرۆریستانی داعش بۆ سەر چەند ناوچەیەکی پارێزگای موسڵ بەتایبەتی دەشتی نەینەوا، جگە لە رفاندنی هاوواڵتیانی کوردی 
ئێزیدی، پەیڕەوانی ئایین و ئایینزاکانی دیکەش لەو کارە دڕندانەی داعش بێبەش نەبوون و ژمارەیەکی زۆریان رفێندران، 

 یستیان بەم شێوەیەی خوارەوە بووە:ژمارەی رفێندراوەکانی کر

کەس بووە، لەوانە  (٢٥٠)دیکیۆمینت کراوە  ١٨/٧/٢٠١٧تاکو رێکەوتی  ٣/٤/٢٠١٧ژمارەی ئەو رفێندراوانەی کە کەیسەکانیان لە 
ن رزگار یا (٧٦)یان بەشێوازی جۆراوجۆر رزگار کراون ، بەاڵم تا ئێستا  (١٧٤)پیاو بوون. لەو ژمارەیە  (168)یان ئافرەت و (٨٢)

 نەکراون، لەوانەی کە رزگار نەکراون ژمارەیەکیان ئافرەتن.
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 ئەو ئافرەتە کریستیانانەی کە لەالیەن تیرۆریستانی داعشەوە رفێنردرابوون و تا ئێستا بێسەروشوێنن: 

 عدد النساء البلدة ت

 1 الموصل 1

 4 (بغديدي  )قوش قره  2

 1 كرمليس 3

 6 برطلة 4

 1 بعشيقة 5

 1 اياباطن 6

 6 سنجار 7

 20 المجموع 
 

ھەرێمی کوردستان سەرەڕای نالەباری بارودۆخی ئابووری خزمەتگوزاری جۆراوجۆر و پێویست لە لە  لە بواری تەندروستیدا:
وەک دانانی بنکەی تەندروستی گەڕۆک یاخود جێگیر لە کەمپەکان . بە ئاوارە و پەنابەران دەکرێتبواری تەندروستی پێشکەش 

و پزیشک پێکدێن بۆ پشکنین و پێشکەش کردنی چارەسەری سەرەتایی، ئەگەر  بوونی تیمی پزیشکی کە لە یاریدەدەرلەگەڵ 
نەخۆشەکە لەو کەمپە چارەسەر نەکرا، ئەوا  لە کاتی پێویست ڕەوانە دەکرێن بۆ نزیکترین نەخۆشخانە. ھەروەھا ھەڵمەتی 

اوەکان ئەنجامدەدرێ جگە لەمەش خزمەتگوزاری تەندروستی پێویست کوتان بۆ مندااڵن بە شێوەی وەرزی بۆ تەمەنە دیاریکر
 پێشکەش دەکرێ بۆ چاودێری دایکانی دووگیان و منداڵی تازە لە دایک بوو.

لە بواری وشیارکردنەوە لە نەخۆشییەکان چەندین ھەڵمەتی ھۆشیار کردنەوە بۆ خۆپاراستن لە نەخۆشی شێرپەنجەی سینگ 
دابین کردنی چەند پزیشکێک بۆ ئەم مەبەستە ھەروەھا ھەڵمەتی ھۆشیارکردنەوە بۆ پاک بۆ ئافرەتان کراوە ئەویش بە

 وخاوێنی  و پاراستنی تەندروستی دەم و ددان ئەنجامدراوە .

جگە لەالیەنی تەندروستی جەستەیی حکومەتی هەرێمی گرنگی داوە بە الیەنی دەروونی و کۆمەاڵیەتیش بۆ ئەم مەبەستەش 
بۆ سەرپەرشتی کردنی ئەو مندااڵنە دامەزراوە  ٢٢/٨/٢٠١٧لە رێکەوتنی  (دار االیتام)خانەی بێ باوکان لە کەمپی حەسەن شام 

کە لە ئەنجامی شەڕی تیرۆریستان باوکیان لە دەستداوە. بۆ ئەم مەبەستەش چەندین چاالکی هونەری جۆراوجۆر بۆ ئەو 
ەر لەم رووەوە بۆ پاراستنی ژیانی ئاوارە و پەنابەران ه  مندااڵنە ئەنجامدەدرێ وەک چاالکی مۆسیقا و یاری جۆراو جۆر
ھەڵمەتی ھۆشیار کردنەوە بۆ خۆپاراستن لە ئاگرکەوتنەوە و  .بەتایبەتی ئەوانەی لە دەرەوەی کەمپەکان یان لە خێمەدا دەژین
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بەرگری شارستانی  چۆنیەتی کوژانەوەی ئاگر لە کەمپەکان بەڕێوەچوو لە الیەن چەند ڕاھێنەرێکی شارەزای بەڕێوەبەرایەتی
  (٣٦٦)ناوچەی جیا ئەنجامدران  (١٥)لەم ھەڵمەتانەدا کە بۆ ئاوارەی . داوای بەڕێز پارێزگای ھەولێر بووھەولێر ، ئەمەش لەسەر 

خێزانی ئاوارە و پەنابەران سوودمەند  بوون. هەر لە بواری تەندروستی چەندین خزمەتگوزاری جیاجیا پێشکەش بە ئافرەتان 
 د زیاتر ئافرەتان لێی سوودمەند دەبن لەوانە:دەکرێت یاخو

 

 بنکەی تەندروستی تایبەت بەم بوارە هەیە. (٢٨)ئێستا لە هەرێمی کوردستان  ، کەخزمەتگوزاری رێکخستنی خێزان 

 نەخۆشخانەی  (١٣)لە هەرێمی کوردستان  (٢٠١٦)لە ساڵی  ،زیادکردنی نەخۆشخانەی تایبەت بە ئافرەتان و لە دایکبوون
ە هەیە و نەخۆشخانەی گشت بەشی لە دایکبوونیان هەیە، هەروەها ژمارەیەکی زۆر نەخۆشخانەی تایبەت بە لەو جۆر

 ئافرەت و لەدایکبوون لەالیەن کەرتی تایبەتەوە کراونەتەوە بە هاوکاری حکومەت.

 .پرۆگرامی چاودێری مندااڵنی تازە لە دایکبوو 

 دەستی پێکردووە و  ٢٠١٠ەی خەتەنەکردنی مێینە کە لە ساڵی پرۆگرامی رۆشنبیری تەندروستی بۆ کەمکردنەوەی رێژ
 کاریگەریی هەبووە لەسەر کەمکردنەوەی رێژەی خەتەنەی مێینە.

  بنکەی تەندروستی بۆ پێشوازی کردن لەو ئافرەتانەی رووبەڕووی توندوتیژی دەبنەوە.                         (١٢)دەستنیشانکردنی 

 

موو جۆرە  لەگەڵ هە  ڵە ى توندوتیژی خێزانی مامە وە رنگاربوونە یاسای بە) ٢٠١١ی ساڵى (٨) ژمارەپێی یاسای  ەب شەڵتەرەکان:
ستى پاراستنى  بە مە  شیاو بە موو كارێكى نادروست و نە هە  كانى خێزان لە ندامە كرێ بۆ پاراستنى ئە كى خێزانى دە توندوتیژییە

و   قوربانى  ئاژاوە  بنە كان ئەم دوو چینە دە ى كاتە و مندااڵن، چونکە زۆربە  زى مێینە گە ناویاندا ڕە  شیرازەی خێزان و لە
 كانی نێو خێزان.  توندوتیژییە

هەرێم  شوێنى   تى لە اڵیە تى كاروكاروبارى كۆمە زارە وە  پێویستە):   می ئەم یاسایەدا هاتووە ى  دووە بڕگە  م لە ى سێیە ماددە  لە
مدا هاتووە: قوربانیانى توندوتیژى خێزانى  ى سێیە بڕگە  لەهەروەها  ،(ن وندوتیژى خێزانی دابین بكەبۆ قوربانیانى ت  وە وانە حە

 وە . یانگرێتە تی دە اڵیە هاوكارى تۆڕى پاراستنى كۆمە

لە   یە م بڕگە ڕۆكى ئە جێ كردنى ناوە ، بەاڵم بۆ جێبە كراوە جێ نە تى جێبە اڵیە ر ڕاگرتنى هاوكارى كۆمە بە لە  م خاڵە : ئەتێبینى
دانى ژنانى  ى داڵدەڵبۆ دروست كردنى ما (٢٠١٤)ساڵى  (٢)  تى ڕێنمایی ژمارە اڵیە تى كارو كاروبارى كۆمە زارە وە  یاساكە 

ناوى ماڵى   ت دامەزرا بە ى تایبە رمانگە رسێ پارێزگاى هەرێمى كوردستان فە هە  لە  ستە بە م مە ركرد،  بۆ ئە لێكراو دە شە ڕە هە
ى  كێشە  ى كە و ژنانە ئە. لێكراو  شە ڕە خۆگرتنى ژنانى هە  بۆ لە  تە تایبە  پارێزراوە ،ماڵێكى نهێنى  ، كە(ر ڵتە شـە)دان  دەداڵ
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ر  سە كانیان بۆ چارە پێدانى تواناكانیان تا كێشە رە كانیان و پە دواداچوونى كێشە ستى پاراستن و بە بە مە  بە  یە تییان هە اڵیە كۆمە
 ڵگاو خێزان .  نێو كۆمە  وە ڕێتە گە و دە بێت دە

ركى  تى ناوخۆ ئە زارە گرێ و وە ردە یس وە ى توندوتیژى خێزانى كە وە نگاربوونەەر رمانى دادگاى بە فە  بە (ر ڵتە شە)  م ماڵە ئە 
یاسایی و )كانى  بوارە  ران لە مانبەر بۆ فە  ت ى خولى تایبە وە كردنە  وەک  شە م بە لە  یە نگ  هە ستۆدایە، ئاستە ئە  پاراستنى  لە

ڕۆكى  گەڵ ناوە یسى وا رەوانەی شەڵتەرەکان دەکات کە لە ر كە ندێ جار دادوە ، هەروەها هە(روونى ئیدارى تى و دە اڵیە كۆمە
ى ژنانى  اڵى داڵدەم (٤)تى  اڵیە تى كاروكاروبارى كۆمە زارە وە  لە  ستە بە م مە . بۆ ئەكان ناگونجێ ڵتەرەکان و ڕێنماییەیاسای شە

الر  شارى كە  اڵم لە بە  ییە، میشە هە  سێ پارێزگاكە  لە (الر هەولێر، سلێمانى، دهۆك، كە)كانى  شارە  لە  وە تە لێكراو كراوە  شە ڕە هە
    ن دادگاوە یەال وا لە كرا ئە ر نە سە کە چارە دا کە كێشە یە و ماوە لە  کاتژمێر کەیسەکان وەردەگرن ئەگەر (٧٢)تەنیا بۆ ماوەی 

 نێردرێتە شارى سلێمانى .    دە  كە یسە كە

 ( 2017 )ڵى  كان بۆ سا ره ڵتە ئامارى شە

 کۆی گشتی ژمارەی منداڵ ژمارەی ئافرەت شوێن
    هەولێر
 لەگەڵیان  (50) کەیس (٩٣)لە کۆی  چارەسەر کراوە یانکەیس (200) کەیس (536)لە کۆی  سلێمانی

 نێو خێزان دایکیان گەڕاونەتەوە
 کەیس ماوە  336

 314 63 251 دهۆک
 چارەسەر کراوە انکەیس (26) کەیس  (٣٢)لە کۆی  گەرمیان

 چارەسەر نەکراوە .یش کەیس (6)
3 35 

 

  وى ژمارە یرە ەسااڵچووان، كار بە پ تكردنى بە ستى خزمە بە مە  تى بە اڵیە تى كاروكاروبارى كۆمە زارە وە  لە سااڵچووان: ى بە خانە
  ك كە سااڵچوویە  ر بە تگوزارى بۆ هە شكردنى خزمە دەکرێت، بۆ پێشكە (٢٠١٥)ى ساڵى (٤)  و ڕێنمایی ژمارە ٢٠١٣ی ساڵى (٢)

هاوكاریى   سى نییە ى ژیانى خۆى بچێت و كە م خواستى ئاساییانە دە و ناتوانێت بە  یە تى  هە اڵیە چاودێرى كۆمە  پێویستى بە
تگوزارى  شكردنى خزمە بە پێشكە  تە تایبە  كە  یە هە (هەولێر و سلێمانى و دهۆك) سااڵچووان لە  ى بە خانە  ستە بە م مە بكات . بۆ ئە

كان  رجێک ڕێنماییە مە  ساڵ بە (٥٥)تان لە سەرووی  ساڵ و ئافرە (٦٠)سەرووی   نیان لە مە سااڵچووان بۆ پیاوان تە بۆ بە
 .  وە بیانگرێتە

  هاریكارى و پاڵپشتى خێزانە  وە ڕووى ئابوورییە  تى هەرێم  لە كومەح كان: ژارە هە  خێزانەهاریكارى و پاڵپشتى کردنی 
بڕى   بە  كە  بووە شى چاودێرى خێزان هە ، بە(١٩٨١)ى ساڵى  (١٢٦)  تى ژمارە اڵیە ، بەپێى یاساى چاودێرى كۆمە كان دەکات ژارە هە
تى  زارە رمانێكى وە فە  هەزار دینار پاشان بە (٣٠)  ەکرد و دوایی گۆڕا بەدینارى عیراقى سویسری پێشکەش بەو خێزانانە د (٣٠)

كان  تە رامە م دە ژار و كە هە  ر خێزانە سە تى بە ى ئاستى بژێوى ژیان یارمە وە رز بوونە هۆى بە زار دینار بە هە (١٥٠)  دارایی كرا بە
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تیو و بێ  اڵقدراو، مناڵى هە ژن، تە تى بێوە ئافرە)  وە کە دەیانگرتەهاوکارییە  م توێژانە ى چینەکان. ئە گوێرە ش دەکرا بە دابە
رجێ  مە بە (مابێ یان دیار نە كە رە خێوكە ى بە و خێزانانە زیندان سزا درابێ، و ئە  یان لە كە رە خێوكە ى بە و خێزانانە رشت، ئە رپە سە

 .  كرا  مان شێواز كار دە بە هە (٢٤)  پێى ڕێنمایی ژمارە  بە  ( ٢٠١١ )ژار بن، تا ساڵى  بێت و هە كى دارایى تریان نە یە رچاوە هیچ سە

تى  اڵیە ى ستراتیژیەتی پاراستنى كۆمە ى چوار چێوە رنامە بە (٢٠١٦)ساڵى   تى لە وڵە هاوكارى بانكى نێودە  تى هەرێم  بە حكومە
رز  ستى بە بە مە  بە  یە رنامە و بە ى ئە گوێرە  رێ بەتاکو بتوان (٢٠٢٠)ى كوردستان بۆ ساڵى تى هەرێم دادگای حكومە  داڕشت لە

تى دروست  ڵگاى كوردى دا بەێنێت، داڕشتنى  سیاسە ر كۆمە سە تى بە اڵیە ى ئاستى بژێوى و گۆڕانكارى ئابوورى و كۆمە وە كردنە
یرانى ئابوورى  قە  تان لەى كوردسردنى چاكسازى ئابوورى تاکو هەرێمجێ بكرێت بۆ پاڵپشتى ك كى گونجاو جێبە یە شێوە  بە

 گرێ کە ئەمانەن: خۆ دە  ر لە ێكتەكانى چاكسازى ئابوورى  سێ س كییەرە سە  ڕزگار بكات. پایە

 هێزكردنى بازارى كار بە 

 ى بێكارى فراوان بكرێ. نشینى و بیمە مى خانە سیستە 

 ر  سە كان لە تە رامە مدە ژار و كە هە  خێزانە هاوكارى كردنى  تى بە اڵیە ى تۆڕى پاراستنى كۆمە رنامە و پێشبردنى بە رە بە
 ژارى. ى هێڵى هە بناغە

ى تۆڕى پاراستنى  رنامە جێكردنى بە بۆ داڕشتنى ڕێنمایى نوێ بۆ جێبە  ك دانراوە یە تى لیژنە اڵیە تى كاركاروبارى كۆمە زارە وە  لە
زار خێزان  هە ( ٩٥ )ى  ژارى و نزیكە ى هێڵى هە ر بناغە سە لەكان  تە رامە مدە ژارو كە هە  تى بۆ هاوكارى كردنى خێزانە اڵیە كۆمە

 بوون .       ند دە تان تێیدا سوودمە زیاتر ئافرە  بوون و 

  

حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ ئەوەی زۆرترین رێژەی کچان روو لە خوێندن بکەن پالنێکی پەروەردەیی بواری پەروەردە:
اتری کچان و کەسوکاریان و بێبەش نەبوونیان لە خوێندن، بەپێی ئەم پالنەی حکومەتی تۆکمەی داناوە لە رێگای هاندانی زی

 هەرێم چەند هەنگاوێکی گرنگی ناوە وەک:

 :لەم پرۆژەیەدا قوتابخانە نەوجەوانان و بنکەی نەهێشتنی  پرۆژەی بەرەنگاربوونەوە و نەهێشتنی نەخوێندەواری
ی ئافرەت تێیدا بەشدار و سوودمەند بوون و تا ساڵی %(٥٥,٤)ێژەی کرانەوە و ر ١٩٩١نەخوێندەواری  لە پاش ساڵی 

 بەدەستهێنا. بەردەوام و ئەنجامێکی ئەرێنی ٢٠٠٤

 :بەتایبەتی بۆ ئەو قوتابیانەی لە  (٢٠٠٤)سیستمێکی نوێی وەزارەتی پەرورەردە بوو لەدوای ساڵی  خوێندنی خێرا
ژمارەی ئەو قوتابییە  (٢٠١٦-٢٠١٥)بوو، لە ساڵی خوێندنی خوێندن دابڕابوون بەهەر هۆیەک بێت و تەمەنیان گەورە 

 کچ. (٢٥٠٦)کچانەی لێی سوودمەندبوون گەیشتە 
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 :زیاتر لە  (٢٠١٦-٢٠١٥)باخچەیە و لە ساڵی  (٥١٧)ئێستا ژمارەی باخچەی مندااڵن   زیادکردنی باخچەی مندااڵن
 کچ لێی سوودمەندبوون. (٦٠٩٩٦٦)

 

  ە کچانزیادکردنی قوتابخانەی تایبەت ب : 

 ژمارەی قوتابخانە سااڵنی خوێندن

2011-2012 357 

2012-2013 548 

2013-2014 563 

2014-2015 575 

2015-2016 636 

 

 زیاد کردنی رێژەی کچان لە خوێندندا 

 رێژەی کچ رێژەی کوڕ سااڵنی خوێندن

1996-1997 56،70% 43،20% 

1997-1998 55،70% 44،20% 

1998-1999 54،50 % 45،40 % 

1999-2000 54،10 % 456،80 % 

2000-2001 52،08 % 47،92 % 

2001-2002 52،05 % 47،94 % 
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زانکۆی حکومی هەیە، جگە لە دەیان زانکۆی دیکەی  (١٤)ئێستا لە هەرێمی کوردستان  : خوێندنی بااڵ و توێژینەوەی زانستی
ک بەش رۆبیانی کچ هاوشێوەی قوتابییە کوڕەکانە، هەروەها سەئەهلی و پرۆفیشناڵی نێودەوڵەتی، لەم زانکۆیانەدا رێژەی قوتا

  و راگری کۆلێژەکانیش ژمارەیەکی زۆریان ئافرەت بوو بەم شێوەیەی خوارەوە:

 

 کۆ راگر سەرۆک بەش زانکۆکان ز

 9 1 8 زانکۆی سەاڵحەددین 1

 10 4 6 سلێمانی 2

 10 2 8 دهۆک 3

 3 0 3 کۆیە 4

 3 1 2 هەولێری پزیشکی 5

 2 0 2 سۆران  6

 19 1 18 پۆلەتەکنیکی هەولێر 7

 11 0 11 پۆلەتەکنیکی سلێمانی 8

 10 0 10 پۆلەتەکنیکی دهۆک 9

 0 0 0 گەرمیان 10

 0 0 0 هەڵەبجە  11

 1 0 1 زاخۆ 12

 4 1 3 راپەرین 13

 1 0 1 چەرمۆ 14

 80 10 73 کۆی گشتی 15
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 2017 -2016ام الدراسي فين االناث للععدد الطالب و االساتذة و الموظ

 الموظفين االساتذة الطالب الجامعة ت

 1407 811 13490 اربيل /صالح الدين  1

 1147 741 12843 السليمانية 2

 733 489 9418 دهوك 3

 71 96 2475 كوية 4

 405 225 2007 هولير الطبية 5

 175 57 1857 سوران 6

 1126 162 5624 التقنية في اربيل 7

 1304 111 7338 ة في السليمانيةالتقني 8

 590 43 3085 التقنية في دهوك 9

 302 53 3302 كرميان 10

 193 14 1129 حلبجة 11

 74 111 1711 زاخو 12

 121 29 2596 رابرين 13

 66 30 1224 جرمو 14

 7714 2972 68099 المجموع
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ئافرەتان لە هەرێمی کوردستان بەشێوەیەکی بەرچاو  ٢٠٠٢-١٩٩٢نی ە نێوان سااڵل :بەشداری کردنی ئافرەتان لە بواری کارکردندا
بواری کارکردن و لە گشت روویەکەوە بەشدارییان هەبوو، پێشتر بواری کارکردنی ئافرەت زیاتر کەرتی حکومەت و  هاتنە نێو

کاریش لە نێو ئافرەتاندا روو فەرمانبەری بوو، بەاڵم لە ئێستا لە گشت سێکتەرەکان بوونی بەرچاوی هەیە بەجۆرێک کە رێژەی بێ
 .یەلە کەم بوونەوە

 بەشداری کردنی هێزی کار بە گشتی و رەگەزی مێ بەتایبەتی

 هێزی کاری رەگەزی مێ هێزی کار بە گشتی ساڵ

2012 38،4 % 12،1 % 

2013 39،8 % 12،7 % 

2014 39،5 % 13،13 % 

2015 39 % 14،78 % 

 

 رتی تایبەترێژەی ئافرەتان لە کەرتی حکومی و کە

 کەرتی تایبەت کەرتی حکومی ساڵ

2014 79،39 % 21 % 

2015 76% 24،2 % 

 

 رێژەی بێکاری لە نێو رەگەزی مێ

 رێژەی بێکاری رەگەزی مێ ساڵ

2012 22 % 

2013 17،8 % 

2014 19،63 % 
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2015 29،44 % 

 


