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 لة سيَدارةدانيةكةم: 

اني مايف مرؤظ و جيَبةجآ كردنيشي دادثةروةري و سةقامطريي بؤ سيستةمي هةبووني ياسا يةكيَكة لة ثرِةنسيثة هةرة سةرةكييةك
طشيت دابني دةكات، لةسةر ئاسيت نيَودةولَةتيش ئةو ثةمياننامانةي تايبةتن بة مايف مرؤظ و بةرهةم هاتوون خةسلَةتيَكي ياساييان 

ا بذيت و دان بة مافةكاني دابنريَت، بةبآ جياوازي و بة وةرطرتووة و خواسيت هةر تاكيَكي كؤمةلَطاية لة ذيَر رِؤشنايي رِيَساكانيد
وةزارةتي دادي شيَوةيةكي يةكسان، ثيَويستة ياسا ناوخؤييةكانيش بة شيَوةيةك دابنريَن لةطةلَ كرِؤكي مافةكاني مرؤظ بطوجنيَن، 

لة ياساي  سةرةكيي خؤي دةزانيَت وحكومةتي هةريَمي كوردستان بة ديهيَناني دادثةروةري و ثاراستين مايف مرؤظ بة ئاماجنيَكي 
( بة رِووني دةلَيَت: )ئاماجني وةزارةتي داد بةديهيَناني دادثةروةري و ثاراستين مايف 2لة ماددةي ) 2007(ي سالَي 13ذمارة )

كاني تايبةت بة مايف مرؤظة لة رِيَطاي دارِشتين ياساكان و جيَبةجيَ كردنيان بة شيَوةيةك لةطةلَ بةلَطةنامة و ثةميانة نيَودةولَةتيية
مرؤظ بطوجنيَت(، ئةو ئاماجنةش لة كارةكاني دةزطاكاني وةزارةتي داد رِةنطي داوةتةوة و ثيَكهاتةكاني وةزارةتي داد بةتايبةتيش 

(ي ياساكةي 7و  6كار دةكات و لة ماددةكاني ) 2008(ي سالَي 14ئةجنومةني شوراي هةريَمي كوردستان كة بة ياساي ذمارة )
لة ئةستؤداية، ثرِؤذة ياساكان بة شيَوةيةك ئامادة دةكات كة لةطةلَ بنةماكاني مايف مرؤظ  ياسا كاري )تقنني القوانني(ئةركي ي

كار دةكات، لة  1979(ي سالَي 159بطوجنيَت. هاوكات دةزطاي داواكاري طشتيش كة سةر بة وةزارةتي دادة و بة ياساي ذمارة )
 شي مايف مرؤظ دةكات لة هةريَمي كوردستان.(ي ياساكةي ضاوديَري رِةو7ماددةي )

( ثةمياني نيَودةولَةتي تايبةت 6و لةطةلَ بنةماكاني مايف مرؤظ ناطوجنيَت، لة ماددة )سزايةكي نامرؤظانةية لةسيَدارةدان لةبةرئةوةي 
نريَت(، بةو مةرجانةي ثةميانةكة )دةبيَت سزاي لةسيَدارةدان لة حالَةتي زؤر تايبةتدا بسةثيَ :مايف شارستاني و سياسيدا هاتووة بة

ئيختياري دةرضوو تايبةت بة  يكردووة، دواتر ثرؤتؤكؤليَك و ثةسةند ئةو ثةميانةي واذوو 1971فةرزي كردووة، عيَراق لة سالَي 
 بةثيَي ئةو ثةميانةش عيَراق سةرثيَضي ياساي ندي نةكردووة،ةسزاي لةسيَدارةدان، بةآلم عيَراق واذووي نةكردووة و ثةس

 نيَودةولَةتي نةكردووة.

ماددةكاني تايبةت بة تاوانةكاني دذ بة ئةمين ناوخؤيي و دةرةكي وآلت و جيَبةجيَكردني سزاي لةسيَدارةدان لة  2003سالَي 
و دواتر لة  2003(ي سالَي 22و ياساي ذمارة ) 2003(ي سالَي 21ياساكاني هةريَمي كوردستان لةكار خران بة ياساي ذمارة )

خراوةتةوة كار كة  (ةازاي اجلمكااتمكا  احملاصول )دةروازةي دووةم لة ياساي  2006(ي سالَي 6بة ياساي ذمارة ) 2006سالَي 
 تايبةتة بة جيَبةجآ كردني سزاي لةسيَدارةدان.

وةي دةرضووة كة تايبةتة بة بةرةنطاربوونة 2006(ي سالَي 3تاوانةكاني تريؤر لة هةريَمي كوردستان ياساي ذمارة ) ةسةبارةت ب
كار بةو ياساية دةكريَت ئةطةر ماوةكةي دريَذ نةكريَتةوة لةبةر بارودؤخي  16/7/2016تريؤر، بةآلم ئةو ياساية كاتيية و تا 

 ئةمين.



تةنانةت لة كة لةطةلَ بنةماكاني مايف مرؤظ دةطوجنيَت و  بةجؤريَك لة هةريَمي كوردستان سزاي لة سيَدارةدان بةرتةسك كراوةتةوة
ضونكة تا ئيَستا عرياق ثرؤتؤكؤلي ، الدولي االنساني( ثيَشيَل ناكات )القانونياساي نيَودةولَةتي مرؤيي يَكردنيشيداكاتي جيَبةج

ند ةتي تايبةت بة مايف شارستاني و سياسي ثةسةئيختياري دووةمي تايبةت بة سزاي لةسيَدارةداني هاوثيَض بة ثةمياني نيَودةولَ
ئةطةر سزاي لةسيَدارةدان جيَبةجآ بكات و ثرؤتؤكؤلةي ثةسند كرد ئةوسا هةريَمي كوردستان نةكردووة، هةر كاتيَكيش عرياق ئة

ئةو تاوانكارانةي سزاي  ،ياساي ليَبووردني طشيت دةرضووة 2012لة سالَي  ، هةروةهادةكةويَتة ذيَر ثرسيارةوةئةوا 
حالَةت هةبووة  25لة هةريَمي كوردستان  2014  سالَي ، لة ةيان بؤ تا هةتايي كةم كراوةتةوةلةسيَدارةدانيان بؤ دةرضووة سزاك

و بردني مرؤظ  406كة سزاي لةسيَدارةدانيان بؤ دةرضووة لةسةر تاواني جياجيا لةوانة تاواني ))كوشتين بة ئةنقةست بة ماددةي 
 . 393بة ماددةي  اغتصاب و اللواطة()و دةستدريَذي كردنة سةر مةحرةم   422بة ماددةي 

يان بؤ دةرضووة خودكردار )تلقائيا( برِيارةكانيان ثيَداضوونةوةي بؤ دةكريَت لة داواكاري طشيت و شكة ئةو سزاية ارانةيتاوانب ئةو
تي تايبةت بة مايف شارستاني و سياسي يةكدةطرنةوة بة ةدادطاي ثيَداضوونةوة، كة هاوكات لةطةلَ بنةماكاني ثةمياني نيَودةولَ

تان لة هةولَي بةردةوامداية ئةو سزاية هةلَبطرييَت، بةآلم ثيَويستة دؤخةكة لةبار بيَت بؤ هةريَمي كوردسشيَوةيةكي طشيت 
 نةهيَشتين ئةو سزاية.

وةزارةتي داد ثانيَليَكي رِيَكخست تايبةت بة دةزطاي داواكاري طشيت بة مةبةسيت  8/3/2015سةبارةت بة داواكاري طشتيش لة 
 .لةم بارةيةوة ثرِؤذة ياسايةك ئامادة كراوة و بةرزكراوةتةوة بؤ اليةني ثةيوةنديداركاراتر كردني دةزطاي داواكاري طشيت و 

 .ةوة تا ئيَستا هيض سزايةكي لة سيَدارةدان جيَبةجيَ نةكراوة2008شايةني ئاماذة ثيَكردنة لة سالَي 

  

 دةستطري كراوةكان دووةم: 

يي، بةرِيَوةبةرايةتي طشيت ثؤليس بة نووسراوي ذمارة سةبارةت بةو كةسانةي دةستطري كراون لة دةرةوةي ماوةي ياسا -1
مانط زياتر راطرياون و ضارةنووسيان دياري نةكراوة، رةوانةي دادطاي  6( ناوي ئةو راطرياوانةي كة لة 24/8/4014لة  6778)

 . تيَهةلَضوونةوةي هةوليَر كراون بة مةبةسيت يةكاليي كردنةوةي كةيسةكانيان

ن لة فةرمانطةي طرتن ء طواستنةوةى )هةوليَر ـ دهؤك ـ سليَمانى ـ سؤران ـ طةرميان ـ راثةرين( لة سةبارةت بة راطرياوةكا -2
 ( بةم شيَوةيةى خوارةوة بووة:2014مانطى )كانونى دووةم تاكو مانطى حوزةيران(ى سالَي )

 ( راطرياو.1596( كؤى طشتى راطرياوةكان )2014ـ مانطى كانونى دووةمى سالَي ) 1
 ( راطرياو.1660( كؤى طشتى راطرياوةكان )2014ى شوباتى سالَي )ـ مانط 2
 ( راطرياو.1765( كؤى طشتى راطرياوةكان )2014ـ مانطى ئادارى سالَي ) 3
 ( راطرياو.1971( كؤى طشتى راطرياوةكان )2014ـ مانطى نيسانى سالَي ) 4
 او.( راطري2124( كؤى طشتى راطرياوةكان )2014ـ مانطى ئايارى سالَي ) 5



اوى نوسر ثيَي( راطرياو وة بؤ زانني بة2278( كؤى طشتى راطرياوةكان )2014ـ مانطى حوزةيرانى سالَي ) 6
يؤنامي نيَردراوة و  بؤ 16/7/2014( لة 5952) بةريَوةبةرايةتى ئامار/ ذمارة طشتى ثؤليس/بةريَوةبةرايةتى 

 كة لة راثؤرتةكةى يؤنامى هاتووة. ( 2725ةك )( ن2014( راطرياوى مانطى حوزةيرانى سالَي )2278دةركةوتووة )
 388طرتين ئافرةتان لة ضاكسازييةكان بةثيَي ئامارةي ئةجنوومةني باآلي خامنان لة ضاكسازي هةوليَر  سةبارةت بة

ئافرةت سزا دراون بة سزاي  سي و حةوتلةوانة  ئافرةت راطرياوة، بةآلم زؤربةيان دواي دادطايي كردن ئازاد كراون.
لة ضاكسازي دهؤك  ئافرةت بة سزا دراوةكان سزاي لة سيَدارةدانيان بؤ دةرضووة. ضوار يا بةطويَرةي تاوانةكانيان.جياج
ئافرةت سزا دراون بة سزاي  سي و هةشتلةوانة ن دواي دادطايي كردن ئازاد كراون ئافرةت راطرياوة، بةآلم زؤربةيا 199

لة ضاكسازي سليَماني ئافرةتي  لة سيَدارةداني بؤ دةرضووة.سزاي يةك ئافرةتيش  جياجيا بةطويَرةي تاوانةكانيان
ئافرةت لةو سزا  نؤ  ئافرةت لة سليَماني سزا دراون بة طويَرةي تاوانةكانيان. سي و شةش ئازاد كراوة راطرياو هةبووة و

يَناني جؤراجؤر وةك بةشيَوةيةكي طشيت لة ضاكسازييةكاندا خولي راه دراوانة سزاي لة سيَدارةدانيان بؤ دةرضووة.
 دروومان، ئارايشطا، سرياميك، ضنني، وةرزش، مؤسيقا...تاد( بؤ سزادراوان بة بةردةوامي هةبووة.)

 

 ئةشكةجنةدانسيَيةم: 

يعمكاقب بمكالسجن أو احلبس ( لة ياساكة هاتووة )333ى ياساي سزاكانى عيَراقى كة لة ماددةى )ئةشكةجنةدان تاوانة بةثيَ
مة عمكامة عذب أو أمر بتعذيب متهم أو شمكاهد أو خبري حلتلهِ على االعرتاف جبرمية أو اإلدالء بأقوال ال موظف أو مكلف خبد

ئةطةر تؤمةتباريَك لةكاتى ليَكؤلَينةوة ئةشكةجنة درابيَت مافى ياسايى خؤيةتى سكاآل تؤمار بكات لة دذى  (.أو معلوممكا 
حق ورى عيَراقى فيدراأل كة هاتووة مافى دادطايى )ثشت بة دةستئةو كةسةى كة ئةشكةجنةى دابيَت و ئةمةش ثالَ

 .(التقمكاضي حق مصون ومكفول للجت ع/ سيَيةم( هاتووة )19( كة لة ماددةى )التقمكاضي
 

تؤمةتى ئةشكةجنةدان بة هيض شيَوةيةك ناتواندريَت ئاشكرا بكريَت تةنها ئةطةر ئةشكةجنةدةر سكاآلى ياسايى خؤى 
( لة ياساى بنةماكانى دادطايى 1. ئةمةش لة ماددةى )(حتريك الدعوى اجلازاي ةاسايى )تؤمار بكات بؤ جوالندنى داواى ي

كراوة، هةروةها ئةطةر هةوالَدةر)خمرب(  هةبيَت ( راست كراوة دياري1971ى )( ى سال23َكردنى سزايى عيَراقى ذمارة )
دةرةكة وتةكانى وةردةطرييَت لةاليةن سكاآلكةي يان هةوالَ لةسةر ئةجنامدانى ئةم تاوانة و سكاآلكة يان هةوالَدةر

دادوةرى ليَكؤلَينةوة يان زانيارييةكان ثيَشكةش دةكريَت بة داواكارى طشتى و زؤر جار ثيَويستة راثؤرتى ثزيشكى 
 هةبيَت راستى ووتةكانى بسةمليَنيَت.

انريَت ريَكاري ياسايى وةربطريَت لة نةبيَت بةهيض شيَوةيةك ناتو يبة بةلَطة يئةطةر سكاآلكار يان هةوالَدةر زانيارى تةواو
اذا اشرتط القمكانون لتحريك ( بكريَت لة هةمان ياسا كة تيَيدا هاتووة )8دذى )ثياوى ثؤليس( و تيَبينى دةقى ماددةى )

 الدعوى اجلازاي ة تقديم الشكوى فال يتخذ اى اجراء ضد مرتكب اجلرمية اال بعد تقديم شكوى(.
 



ينةوة لةاليةن )ثياوى ثؤليس( ئةم بابةتة ئاشكرا بكات لة كاتى كةجنةدرابيَت لة كاتى ليَكؤلَثيَويستة تؤمةتبار ئةطةر ئةش
وةرطرتنى وتةكانى لةاليةن ليَكؤلَةرى دادى ودادوةرى ليَكؤلَينةوة )لةبةر ئةوةى ئةطةر دان ثيَنةر بوو زؤر جار بةثيَى 

دادوةرى ليَكؤلَينةوة  فشار دانى ناوة بة تاوانةكةى(. )عرف( ئةم ثرسيارةى ليَدةكريَت كة لةسةر رةزامةندى خؤى بةبىَ
ثيَى تايبةمتةندى كيَشةكة واتة كيَشةيةكى سةربةخؤ دةكريَت لة يَت بةياسايى ثيَويست وةردةطري ريَكاريلة هةمان كات 

ئاطادارى داواكارى  دذى ئةشكةجنةدار و ئةطةر نةيتوانى ئةو كاتةدا دةتوانيَت بة تؤماركردنى سكاآل ض لةاليةن دادوةر يان
 ياسايى وةردةطرييَت. ريَكاريطشتى دةكات وبة ثيَى بةلَطةكان و شاهيَدةكان بةهةمان شيَوة 

 

ئةجنامدةرى ئةم جؤرة تاوانة كة بة بةلَطة ئاسايشى ناوخؤ ضاوثؤشى ناكات لة هيض كارمةنديَكي هيَزةكانى
 :بؤ منونة ايى طوجناو وةردةطرييَت،دةسةمليَندريَت سكاآلكار ئةشكةجنة درابيَت و كاررِايى ياس

 

داواى كردووة  8/7/2014( لة 1368بةثيَى نوسراوى وةزارةتى ناوخؤ/ فةرمانطةى ياسايى ذمارة ) -1
طواية ئةشكةجنة دراون، ئةجنومةنى ( راطرياو كة 7)وة ثيَك بهيَندريَت لةسةر سكاآلىئةجنومةنى ليَكؤلَينة

ى بةريَوةبةرايةتى ثؤليسى ثاريَزطاى هةوليَر / فةرمانطةى ياسايى/ ذمارة ليَكؤلَينةوة ثيَكهاتووة بةثيَى نوسراو
 و لةذيَر ليَكؤلَينةوةداية. 20/8/2014( لة 1659)

 بةرِيَوةبةرايةتي لة داوا( 8/7/2014 لة 13689) ذمارة نوسراويانبة  ياسايي فةرمانطةي/ ناوخؤ وةزارةتي -2
 سكاآليان كة ثؤليس كارمةنديكي ضةند لةسةر( ليَكؤلَينةوة ئةجنومةني هيَناني ثيَك)بة دةكات ثؤليس طشيت
 .داوة رِاطرياوانيان ئةشكةجنةي طواية كة كردوة تؤمار لةسةر

 يانةليكؤلينةو ئةجنومةني( 26/7/2014 لة 5952) ةذمار نوسراويان بة ثؤليس طشيت بةرِيَوةبةرايةتي  -3
 .دةكةين ؤلَينةوةليَك ئةجنامي و ضاوةرِيَي ثيَكهيَناوة كةسانة ئةم لةسةر

زؤر جار طومانليَكراو ياخود تاوانبار كاتيَك رادةطرييَت لة ناو بةندخيانة فيَرى ئةوةى دةكةن كةوا دةزطاكانى   -4
 .ئةوةى سزاى سوك بيَت كة دوورة لة راستى بؤثؤليس تاوانبارن و ليَيان داوة و ئةشكةجنةيان داوة 

 
 طرتن بةندخيانةكان و بنكةكاني غيقةرةبالَرةم: ضوا

و ثرؤذةي  ناوخؤ يوةزارةت بة سةر( والتسفريات توقيفات) طواستنةوة و طرتن بنكةكان بالغيةقةر بة سةبارةت
ثةرشيت قؤناغةكاني سةر وةزارةتي ناوخؤطويَرِ درووستكراوة و كة لةسةر ريَطاي هةوليَر  بةندخيانةي راطرتين هةوليَر

م( درووستكراوة و ئةم دووريانة شوراي دةرةوةي 91×م125بةندخيانةكة لةسةر رووبةري )كردووة،  درووستكردني
باآلخانةي  قؤناغي يةكةمي بةندخيانةكة ثيَكديَت لة دوو باآلخانةي جيا و هةريةكيان لة دوو نهؤم ثيَكديَت. دةطريَتةوة.

ر ثيَكديَت بؤ بةرِيَوةبةرايةتي و ثيَداويستيي ذوو 24بةرِيَوةبةرايةتي بةندخيانة و لة دوو نهؤم و  يةكةم بريتيية لة
هؤلَي جيا و هةر هؤلَيَك  16باآلخانةي دووةم ثيَكديَت لة هؤلَةكاني زيندانيان كة بريتني لة  تةندروسيت و خزمةتطوزاري.

تمي ثيَداويسيت تةندروسيت تايبةتي هةية )دةبليؤ سي+ حةمام و مغسل( و هؤلَ بة ساردي و طةرمييةوة لةطةلَ سيس



كاميَراي ضاوديَري ناوةندي، باآلخانةي دووةميش ثيَكهاتووة لة ذووري ضيَشتليَنان و ذووري ئةفسةر و ثاسةوانةكان، 
هؤلَيَكي جيا لة نيَوان دوو باآلخانةكة هةية تايبةتة بة سةرداني كردني  باخضةي تايبةت بؤ بةندكراوان. 3لةطةلَ 

 كةسوكاري زيندانيان.
 

مةتر كة ( 8)خانةكة بة بةرزايي آلمةترة لةطةلَ خالَي ثاسةواني لة هةموو طؤشةكاني با (6)نةكةبةرزي شوراي باآلخا
هةروةها باآلخانةيةك هةية بؤ خةوتين ثاسةواناني دةرةوة و  سيستمي رووناك كردنةوة و كامرياي ضاوديَري هةية.

و ذووري بريي ئاو و تانكييةكي ئاو لة بةرزايي  اتوميَطا (1,25)يدةي كارةبا بة هيَزي باآلخانةيةكي كؤنرتِؤلَكردني موةل
و ئةجنوومةني  بة داواكارييةك بة ثيَويسيت زاني فراوانرت بكريَتبةآلم بةرِيَوةبةرايةتي بةندخيانةكاني هةوليَر  مةتر. 12

ي بةندخيانةكة كة ورادةربرِي بة درووستكردني باآلخانةيةكي ديكة لةنيَو شلةسةر داواكارييةكةيان رةزامةندي وةزيرانيش 
هؤلَي طةورةي تيَداية بؤ حةواندنةوةي زيندانييةكان و هةر هؤلَيَكيش  15 باآلخانةيةكي دوو نهؤمي.ثيَكديَت لة 

لَيَك بؤ ثاريَزةران و هؤ هؤلَيَكي طةورة بؤ سةرداني كردني كةسوكاري بةندكراوةكان. ثيَداويستيي تةندروسيت خؤي هةية.
 ذووري تيَداية بؤ نةخؤش و ذووري ثزيشك. 3بنكةيةكي تةندروسيت كة  ةنهايي )انفرادي(.هؤلَيَكي زينداني كردني ت

باآلخانةكة سثلييت تيَداية لةطةلَ ذووري ضاوديَري كردن بة  طؤرِةثانيَكي ناوخؤيي ضاوديَري كراو بة خالَي ثاسةوانان.
 هةية.كامريا، هةروةها سيستمي ناوةندي دةنط و سيستمي و ئاطر كوذاندنةوةشي 

 

كة خؤيةوة سةبارةت بة قةرةبالَغي ضاكسازييةكان رووني كردةوة لةاليةن  وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةآليةتي
بةرِيَوةبةرايةتي طشيت ضاكسازي كؤمةآليةتي بةشي طةوران و ئافرةتان و نةوجةوانان سةر بةوةزارةتي كارو كاروبارى 

ية، ئيَستا كيَشةي قةرةبالَغى نةماوة لةبةر ئةوةي هةردوو بينايةي كؤمةآليةتييةوة ئةركي ضاكسازييةكاني لة ئةستؤ
ضاكسازي طةوران لة سليَماني و هةوليَر تةواو كراون، ئيَستا سزادراوةكان طوازراونةتةوة ئةم بيناية نويَيانة كة بة ديزاين 

داية رِةوشي ذيان لة ناو و ستانداري نويَي نيَودةولَةتي دروست كراون، ئيدارةي ضاكسازييةكان لة بةرنامةيان
ضاكسازييةكان لةرِووي )باري تةندروسيت و خزمةتطوزاريية كؤمةآليةتييةكان( بةرةو باشرت بةرن، بةآلم كيَشةي دارايي و 
نةبووني ميزانية كؤسث لةبةردةم ثيَشكةش كردني خزمةتطوزارييةكان دروست كردووة، وةزارةتي كار و كاروبارى 

 اية لةطةأل وةزارةتي دارايي بؤ ضارةسةر كردني ئةم كيَشةية.كؤمةآليةتي لة ثةيوةنديد
 

 داطرتين زةوي و زاري ئاشووريةكان دةستبةسةرنجةم: ثيَ

 بة زؤر زاريَكي و زةوي دةستبةسةرداطرتين بة هةستاوا كةوا ثيَشوو رذيَمي بؤ سةردةمي كؤنة و دةطةريَتةوة بابةتة ئةم
 هاووآلتي ضةندين زاري و زةوي بةريَزتان ئاطاداري وبؤ( سكنية جممعات)زؤرةملَي  كؤمةلطاي دروستكردني مةبةسيت
 سةرؤكايةتي فةرماني بة بةسنت ثشت بة دهؤك و ثاريَزطاي ريَطاي لة ناوخؤ مةبةستة وةزارةتي ئةم بؤ تيَداية كورديشي

و ( 19/6/2013 لة13654) ذمارة ناوخؤ وةزارةتي نوسراوي و( 5/6/2013 لة 5400) ذمارة وةزيران ئةجنومةني
 و موسلَمانان)  طوندةكاني لة بةدواداضون بة هةلَساون( 2015/ 3/ 29 لة 1542) ذمارة بةنوسراويان دهؤك ثاريَزطاي



 لة 743)ذمارة بةنوسراويان ثيَكهيَنراوة ليَكؤلَينةوة ليَذنةيةكي و كيَشةية ئةم ضارةسةركردني بؤ( كريستيانةكان
  قةزاي قاميقاميةتي سةرؤكايةتي زاخؤ بة لة قةزاي رزطاي بةناحيةي سةر( لةقةرةو) طوندةكاني بؤ( 10/2/2015

 .ثةيوةنديدارةكان اليةنة ئةنداميةتي و زاخؤ
 

 دينارتة ناحيةي( دفري)طوندي  بؤ( 1/2/2015 لة 467) ذمارة بةنوسراوي ثيَكهيَنراوة ليَكؤلَينةوة ليَذنةكي هةروةها
 ئةطةرضي هاوثيَضة. ويَنةيةكي كة ثةيوةنديدارةكان اليةنة ئةنداميةتي و ينارتةد ناحيةي بةرِيَوةبةري سةرؤكايةتي بة

لة ئةجنامةكان  و دةكريَت هةمووياندا لة ليَكؤلَينةوة  بةآلم ثيَشوو، رذيَمي سةردةمي بؤ دةطةرِيَنةوة كيَشةكان لة هةنديَك
 ئاطادارتان دةكةينةوة. ليَكؤلَينةوة

 
 ؤذنامةنووسانر لكاريةكاني سةرثيَشيَشةشةم: 

 بةرامبةر لكاريةكانيَثيَش كردنةوةي كةم كار دةكات بؤ وةوةزارةتي ناوخؤحكومةتي هةريَمي كوردستان لة ريَطاي 
 ليَذنةي ثيَكهيَناني بة ض رؤذنامةنوسان سةنديكاي لةطةلَ دةوري كؤبونةوةي بة ض نةكردووة دريَغي و رؤذنامةنوسان

 راثؤرتي دوايني( 18/2/2015  ريَكةوتي لة 3711) ذمارة بةنوسراوي مةبةستة ئةم ؤب ،لكاريةكانيَثيَش لة ينةوةليَكؤلَ
 سةرؤكايةتي بؤ تةوةدؤبةرزكر وةؤوكراببالَ ميرتؤ سةنتةري لةاليةن كة رؤذنامةنوسان بة دذ لكاريةكانييَثيَش كردني تؤمار
 حكومةتي دةزطاكانيودام هةموو لةطةلَ يهةماهةنط بة طوجناو ئاليةتيكي دؤزينةوةي مةبةسيت بة وةزيران ومةنيوئةجن

 .لكاريةكانيَثيَش كردنةوةي كةم بؤ رؤذنامةنوسان سةنديكاي و هةريَم
 
 ئةجنامدانيبؤ نيشانداوة رةزامةنديان( 18/3/2015 لة 2146) ذمارة بةنوسراوي وةزيران ومةنيوئةجن هةروةها 

 و ئيدارييةكان يةكة سةرؤكايةتي و مرؤظ مايف دةستةي و ثيَشمةرطة وةزارةتيو  ناوخؤ وةزارةتي لةنيَوان كؤبونةويةك
 و ريَكوسنو داناني بؤ ي كوردستانرؤذنامةنوسان نةقييب و ثؤليس يَوةبةرايةتيبةرِ و ئاسايش يَوةبةرايةتيبةرِ

 طمان شةش كة رؤذنامةنوسان سةنديكاي رِاثؤرتي نيدواي بةثيَي رؤذنامةنوسان سةر لكاريةكانييَثيَش ضارةسةركردني
 طرنط و جدي بة يبابةتة ئةم كوردستان هةريَمي حكومةتي كة ةئةوةي نيشانةي ئةمةش ،ودةكريَتةوةآلب جاريَك

 و حكومةت  دةزطاكانيودام لةنيَوان هةية زياتر هةماهةنطي بة ثيويسيت  مآلبة ،دةكات لةسةر و كاري وةرطرتووة
 .مةدةني كؤمةلطاي يكانريَكخراوة و رؤذنامةنوسان سةنديكاي

 

  دامان و خاوةن ثيَداويسيت تايبةتمتيازاتي كةم ئةنماف و ئي حةوتةم:

( دامان و خاوةن ثيَداويسيت تايبةتمتيازاتي كةم ئةن)ماف و ئيتايبةت  2011لة سالَي  22ياساي ذمارة برِيارة 
ةم ياساية قؤناغ بة . ئكاني كةم ئةندامانوار بكريَتةوة ثاش طفتوطؤكردن لةسةري لةاليةن وةزارةت و رِيَكخراوةهةم

بؤتةوة  رووبةرِووي حكومةتي هةريَمكيَشةي دارايي كة بةآلم  ،آ كردندايةدةكاني لة قؤناغي جيَبةجو ماد قؤناغ برِطة



كة ناتوانرآ وةك ثيَويست سةرةكي لة ياساكة ئةويش ئةوةية جآ بةجآ كردني برِطةي  ئاستةنطة لةبةردةم
ةكرآ كة مي بةخيَوكةر بؤ كةم ئةندامان جيَبةجآ د، بةآلم سيستةياد بكرآبة مووضةكانيان بكرآ و زثيَداضوونةوة 

  .ةكي زؤريان سوودمةندن لةم ياسايةذمارةي

 كريَكاري بيانيهةشتةم: 

سياسةتي كار و دةستةبةرى كؤمةآليةتى  وةزارةتى كاروكاروبارى كؤمةآليةتى لة ريَطاي بةرِيَوةبةرايةتى طشتى كار 
 هةروةها ،يةكان ريَكدةخات و كيَشةكانيان ضارةسةر دةكاتارى كريَكارة بيانيكاروب كات وجيَبةجىَ دةكردني خؤي 

رِايي دةكريَ و ناوةكانيان تؤمار دةكرىَ لةطةلَ شوينى كار لةهةر ثاريَزطايةك لة بةرِيَوةبةرايةتى بةكار خسنت كارةكانيان 
ية هيَنانى دةكانى ئةم رِيَنمايمادبة ثشت بةسنت بة  ،(2013سالَى )لة( 3ى رِيَنمايى نوىَ بة ذمارة )كردنيان. بةثيَ

ى ئامارى بةرِيَوةبةرايةتى طشتى بةثيَ .كاندانراوة لةاليةن كؤمثانيا جيَكةركريَكارى بيانى بؤ هةريَمى كوردستان ضةند م
 هةزار كريَكارى بيانى هةية. ( ثانزة15000) لة كوردستان يةتى آلكارو دةستةبةرى كؤمة

  :هةرَيمى كوردستان بؤبيانى كرَيكارى  ي هاتينشَيواز

، هةر كؤمثانيايةك يةثؤريان لة هةريَمى كوردستاندا نيتةنها بؤ ئةو كارانةى ثس يةكةم: لة رِيَي كؤمثانياكانى وةبةرهيَنان
بؤ  ى.ثشت بة كريَكارى ناوخؤ ببةست كوردستاندا كار بكات كة ثيَويستى بة كريَكار بيَت ثيَويستة لةسةرىلة هةريَمى 

اودا كةس بة كرآلو بكاتةوة ئةطةر لة ماوةى دياريخؤى ب يةوة ئاطادارييَى رِؤذنامةى رِةمسيئةم مةبةستة دةبيَت لة رِ
 .لةدةرةوةى هةريَم كريَكار بهيَنيَت يةكاندةم داواكارييةكةيةوة نةهات ئةوا بؤي هةية بةثيَى رِيَنماي

ةويش بةثيَي ياساو ية لة هةريَمى كوردستان ئكردنيان هةة مؤلَةتى كاركى كؤمثانيا رِيَطة ثيَدراوةكان لة ريَ دووةم:
 .رِيَنماييةكان

. هاتنى ةكريَنةوةآلتانى خؤيان دويي ئةذمار دةكريَت و رِةوانةى بةدةر لةم دوو رِيَطاية هاتنى كريَكارى بيانى بة ناياسا
ئابوورى و  بواري رِيَنماييةكان زيانى زؤر بة و بىَ ياسارى بيانى بؤ هةريَمى كوردستان بةذمارةيةكى زؤرى كريَكا

تى خؤيان دةستةبةرى آليانةى كة ديَنة هةريَمى كوردستان ئةطةر لة وئةو كريَكارة بياني ةطةيةنىَ.يةتى هةريَم دآلكؤمة
وو ت و هةمةكريَدى ياسا بؤيان ئةوا لة هةريَمى كوردستان بةثيَيان بؤ نةكرابىَ ( ضمان األجتماعيال)يةتى آلكؤمة

  .ةبيَتمافيَكيان ثاريَزراو د

ةسةركردنى كيَشةى بؤ ضارداية بةردةوام كة تايبةمتةندة بةم بابةتةوة لة هةولَي يةتىآلوةزارةتى كارو و كاروبارى كؤمة
ثيَضي دةكةن و مافى ةكات لةطةلَ ئةو كؤمثانيانةى سةرد يةكان ليَثيَضينةوةكريَكارة بيانييةكان و بةثيَى ياساو رِيَنماي



ةرثرس بليَيان  حكومةت يةكان ديَنة هةريَمي كوردستانرانةي بةدةر لة ياسا و رِيَنمايئةو كريَكا  .ريَكاران زةوت دةكةنك
      رِووي ياساييةوة.آ لةهةمان كاتدا هاتنيان  بة بةزاندني سنوور ئةذمار دةكرلة، يةني

 

  شةلَتةرةكان: نؤيةم

شةلَتةر هةية ضواريان حكومني لة شارةكاني )هةوليَر، سليَماني،   يَنجث بة شيَوةيةكي طشيت لة هةريَمي كوردستان
ريَنمايي  دهؤك( يةكيان نا حكوميية لةاليةن يةكيَيت ذناني كوردستانةوة سةرثةرشيت دةكريَت بة ناوي )النةي ئارام(.

نمايية شةلَتةرة ئةهلييةكان ، بةآلم ئةم ري28/5/2014َلة ريَكةوتي  2ستانداردي شةلَتةرةكان ثةسةند كراوة بة ذمارة 
ئامادة كراوة، بةآلم لةبةر  لةاليةن ئةجنوومةني باآلي خامنانةوة رتاتيذيةتي بةرةنطاربوونةوةي توندوتيذيس ناطريَتةوة.

سرتاتيذيةتي ثيَشخستين رةوشي ئافرةتان تا ئيَستا ثةسةند   نةبووني بودجة نةضووةتة بواري جيَبةجيَكردنةوة.
ئةجنوومةني وةزيران، ضونكة تا سرتاتيذيةتي بةرةنطاربوونةوةي توندوتيذي نةضيَتة بواري جيَبةجيَكردن نةكراوة لةاليةن 

 ئةمةش كاري ثيَناكريَت، ئةمةشيان دةسةآلتي ئةجنوومةني وةزيرانة و ثةيوةندي بة ثةرلةمانةوة نيية.

ز وةزيري ناوخؤوة سةرثةرشيت دةكريَت، هةموار كردنةوةي ياساي بةرةنطاربوونةوةي توندوتيذي لةاليةن خودي بةرِيَ
ئةجنوومةني خامنان ثيَيانواية هةموار كردنةوةي ئةم ياساية كاريطةريي سليب زياتري دةبيَت لة ئيجابيات، ضونكة ئيَستا 

 كات لةبار نيية بؤ هةموار كردني.

 ستانداردي شةلَتةرةكان ريَنمايية ك طةيةنيَترايدة هةر سةبارةت بة شةلَتةرةكاني وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةآليةتي
( ثةسةند كراوة تا سيستةمةكةي دةردةضيَت. بةثيَي ياسايي توندوتيذي خيَزاني ئةم 2014/  5/  28لة  2بة ذمارة )

دامةزراوةية مالَي دالَدةداني ئةو ئافرةتانةية كةرِووبةرِووي توندوتيذي دةبنةوة و هةرِةشةي كوشتنيان لةسةرة. يةكيَك 
تةنطانةي رِووبةرِووي شةلَتةرةكان دةبنةوة لة كاري رِؤذانةياندا ئةوةية كة هةندىَ جار لةسةر برِياري دادوةر لةو ئاس

يان ناطوجنىَ، كيَشةي دارايي أل بةرنامةي كاركةيسي وايان بؤ دةضي كة ثةيوةندي بة سياسةتي شةلَتةرةوة نيية ولةطة
 ياد بكرآ هةتا بتوانن كارةكان بة باشي بةرِيَوةبةرن . لة شةلَتةرةكان هةبوو توانرا ميزانيةكةيان بؤ ز


