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راثؤرتي ساالَنةي دةستةي سةربةخؤي مافى مرؤظ
هةريَمي كوردستان – عرياق بؤ سالي4102
ثيَشةكي
دةستةي سةربةخؤي مافةكاني مرؤظ راثؤرتي ساالَنةي تايبةت بة سالَي ()4102ي
ئامادة كردووة بة ثيَي ئةو توانا مرؤيي ودارايي ولؤجستيَكيانةي لةبةر دةسيت داية.
فةرمانبةراني دةستة لة مياني ئةجنامداني كارةكانيان دووضاري ئاستةنط وريَطري
ليَكردن دةبنةوة لة ضاوديَري كردن ودياريكردني ثيَشيلكارييةكان دةرهةق بة مافةكاني
مرؤظ ،لة هةنديَك حالَةتدا لة ئةجنامي جيَبةجيَكردني ئةركي وةزيفي ومرؤييان
رووبةرووي دادطايي كردن وسزادان بونةتةوة ،ئةمةش بةلَطةيةكة لةسةر نةبووني
رؤشةنبريي ثابةندبوون بة بةها ثريؤزةكاني مرؤظايةتي و داكؤكي كردن لة مافةكاني
مرؤظ لة كةلتووري كؤمةلَطادا.
نةبووني سةربةخؤيي دارايي ريَطرييةكي ديكةية لة باش بةرِيَوةنةضووني كارةكاني
دةستة ،هةرضةندة ئةجنوومةني شوراي هةريَم لة رادةربرِينيَكيدا هاتووة" :واي دةبيينَ
كة دةبيَ دةستةي سةربةخؤي مافةكاني مرؤظ لة هةريَم بودجةيةكي تايبةتي لة
ضوارضيَوةي بودجةي طشيت هةريَم هةبيَت و ئةم بودجةيةش نابيَ بةشيَك بيَ لة
بودجةي حكومةت وهةروةها تةرخانكردني بودجةشي دةبيَ لة ضوارضيَوةي بودجةي
هةريَمدا بيَت ،بةو مةرجةي كاروباري ذميَرياري دةستةكة لة ذيَر ضاوديَري ديواني دارايي
هةريَمدا بيَت".
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ئةم راثؤرتة بةرهةمي كاري فةرمانبةراني دةستةية بةثيَي ئةو توانا دياريكراوةي
لةبةردةستيانداية بؤ كؤكردنةوةى زانياري ودياريكردني ثيَشيَلكارييةكان وداكؤكيكردن لة
مافةكاني مرؤظ.
هةنديَك لةو ئامارانةي لةم راثؤرتةدا هاتوون سةرضاوةكانيان وةزارةتي كاروكاروباري
كؤمةالَيةتي ،ثةروةردة ،تةندروسيت ،بةريَوةبةرايةتي طشيت بةرةنطاربوونةوةى توندوتيذي
دذي ذنان ،ريَكخراوي كؤضي نيَودةولَةتي ( )IOMوسةنتةري (ميرتوَ) بؤ داكؤكيكردن لة
مايف رؤذنامةنوسانة ،هةر اليةنةو بةثيَي تايبةمتةندي كارةكاني.
هيواخوازين ئةم راثؤرتة وراثؤرتي اليةنةكاني ديكةي داكؤكيكار لة مافةكاني مرؤظ
بةشداريةك بيَت لة بةرةوثيَشضووني رةوشي مافةكاني مرؤظ وباشرتكردني ذياني كؤمةلَطا
ونةهيَشتين ثيَشيَلكاري ونادادثةروةري.

ثوختةى ئةجنامدراو:
ئةم راثؤرتة رومالَى رةوشى مافةكانى مرؤظ دةكات لة هةريَمى كوردستان لة ماوةى سالَى
 4102و لة اليةن دةستةى سةربةخؤى مافى مرؤظ ئامادةكراوة.
هةولَ و تواناكانى سةرجةم اليةنة حكومى و كؤمةلَى مةدةنى و دةزطا و اليةن و تاكةكان
بةردةوامة لة ثيَناو ضاوديَريكردن و ثاراستنى مافةكانى مرؤظ و سةروةرى ياسا ،ئةم هةولَ
و تيَكؤشانة رةنطداوةى ئةريَنى هةبووة لة زؤر بوار و كايةدا ،بةلَام لةاليةكى ديكةوة
هةريَم رووبةرِووى زؤريَك لة كيَشةو ثيَشيَلكارى و كارى ناياسايى بؤتةوة كة سةرةجنام بة
هةرِةشة بؤ سةر ذيانى هاولَاتيان و مافةكانى مرؤظ و سةروةرى ياسا و ذيانى دميوكراسى
هةذمار دةكريَت.
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ديارترين وترسناكرتين هةرِةشة لة ميانى سالَى  4102بؤ سةر مافةكانى مرؤظ لة هةريَم
خؤى دةنويَنيَت لة هةرِةشةى طرؤثى تريؤرستى ( داعش) بؤ سةر ضةند ناوضةيةكى
هةريَمى هاوسنوور لةطةلَ ثاريَزطاكانى (نينوى) و (صالح الدين) و (دياىل) بة تايبةتى ،لة
ئةجنامى ئةم هيَرش و كارة تريؤرستيانة بة سةدان هةزار خةلَكى ناوضةكانى هةريَم و
دةوروبةرى هةريَم زيَدى خؤيان جيَهيَشتوو و هاتونة شارة ئارامةكانى هةريَمى كوردستان
بةمةبةستى ثاراستنى ذيانى خؤيان و حةوانةوة ئةم حالَةتةش دؤخيَكى زؤر سةختى
دروستكردووة كة لة تواناى حكومةتى هةريَم و خةلَكى مرؤظدؤستى ناوضةكة بةدةرة
وثيَويستى بة هاوكارى و ثشتطريى زياترى ولَاتانى جيهان هةية بؤ هةريَمى كوردستان تاكو
شويَنى حةوانةوة و ذيانى شياو و طوجناو بؤ ئةم ذمارة طةورةية لة ئاوارة و راطويَزراوة
دابينبكريَت.
هةر لة ئةجنامى ئةم شةرِةى تريؤرستان ،بة هةزاران خةلَكى ناوضةكانى شةرِ ،كوذرا و
بريندار بوون وةيان بة ديلى كةوتونةتة بةر دةستى ئةم هيَزة شةرِانطيَزة .وةك كؤيلة
هةلَسوكةوتيان لةطةلَ دةكريَت و رؤذانة دةكوذريَن و دوضارى ثيَشيَلكارى طةورة دةبنةوة تا
رادةى بازرطانيثيَكردنيان و فرؤشتنى ذن و مندالَةكانيان لة بازارِى كؤياليةتيدا.
هةريَم لة اليةنى تةندروستيةوة زؤر كةموكورِى هةية ،كة خؤى دةبينيَتةوة لة كةمى
ذمارةى نةخؤشخانة و طرانى كريَى ضارةسةركردن و خراثى و دواكةوتويي تاقيطةو
كةرةستةو ئاميَرةكانى ثشكنني و دةرمانى بةكارهاتوو ،سةربارى ثيَشيَلكردنى مافةكانى
نةخؤش و هاولَاتيان لة ريَطةى مامةلَةى نةشياو ونةطوجناو ،هةروةها نارِيَكي لة كاري
نةخؤشخانة تايبةتيةكان ونةبووني ضاوديَري لة اليةن تيمةكاني وةزارةتي تةندروسيت
وسزا نةداني ئةوانةي كة سةرثيَضي دةكةن بة ثيَي ياسا وريَنماييةكان.
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رةوشى مندالَان لة هةريَم بة تايبةتى مندالَى ئاوارة و راطويَزراو ،زؤر خراثة و بيَبةشن لة
سةرةتاترين ثيَداويستيةكانى مندالَ و مافةكانيان ،ئةمةش خؤى دةنويَنيَت لة شويَنى
حةوانةوةى نةطوجناو و خراثى خؤراك و جلوبةرط و لةدةستدانى خويَندن و مافى
ياريكردن و خزمةتطوزارى تةندروستى .هةروةها ريَذةيةكى زؤر لة مندالَانى هةريَم لة
كةرتى كاركردن بةكاردةهيَنريَن بىَ طويَدانة ياساو ريَساكان .لة دةرئةجنامى ئةم هؤكارانة
مندالَ رووبةرِووى مةترسى الدانى ئةخالقى و زياني تةندروستى و جةستةيى و هزرى
دةبيَتةوة.
لةطةلَ هةموو هةولَةكان بؤ بةردةواميدان بة ثرؤسةى ثةروةردةو فيَركردن ،بةلَام لةبةر
كةمى توانا دارايى و مرؤييةكان و هةروةها ناسةقامطريى ريَساو ريَنمايية كارطيَرِيةكاني
تايبةت بة كةرتي ثةروةردة .ديارترين ئةم كةموكوريانة بريتني لة نةطوجناوى شويَنى
خويَندن و مامةلَةى توند و ناتةندروسيت كارطيَرِي ومامؤستاياني هةنديَك قوتاخبانة و
كةمى ثيَداويستييةكانى ثةروةردةو فيَركردن ،لةطةلَ ضاونةخشاندنةوة بة ثرؤطرامةكاني
خويَندن لة قؤناغةكاني بنةرةتي وئامادةيي.
بةندخيانةكانى هةريَم ،بةدةست هةمان كيَشةكانى سالَانى ثيَشوو دةنالَيَنن ،لة بضوكى و
نةطوجناوى بةندخيانةكان بة طشتى و هةروةها بوونى ذمارةيةكى زؤر لة بةندكراو كة
ماوةى راطرتنيان لة ماوة ياسايية دياريكراوةكان اليداوة ،لةطةلَ بوونى ئةشكةجنةدان و
سوكايةتى ثيَكردن بة تؤمةتباران و حوكمدراوان بة تايبةتى لة قؤناغى ليَكؤلَينةوة ،ئةمة
لةكاتيَكدا عرياق بةثيَي ياساي ذمارة (31ي سالَي  )4118ضؤتة ثالَ (انضمام) ريَكةوتننامةي
بةرةنطاربوونةوةى ئةشكةجنةدان ،ئةمةش ثابةندبووني ياسايي دةخاتة سةر عريَاق.
هةروةها نارِيَكى و ناتةواوى خزمةتطوزارية تةندروستييةكان لة بةندخيانةكان كة لة
هةنديَك حالَةتدا مةترسى بلَاوبوونةوةى ثةتاى هةنديَك نةخؤشى ترسناكى ليَدةكريَت.
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هةروةها شويَنى ضاوثيَكةوتنةكان طوجناو نني بة تايبةتى بؤ سزادراوانى خيَزاندار.
بةندكراوان بة شيَوةيةكى طشتى طلةيى زؤريان لة ريَكارة ياساييةكان هةيةو قةناعةتيان
بة سزاكانيان نية و بة نارِةواى دةزانن.
لة ميانى سالَى  4102كيَشة داراييةكان كاريطةرى نةريَنييان لةسةر ذيان و طوزةرانى خةلَكى
هةريَم هةبووة بة تايبةتى دواخستنى دابةشكردنى مووضةى فةرمانبةران ،بة شيَوةيةك
كيَشة دارايى و ئابوورييةكان رةنطدانةوةى نةريَنييان لةسةر هةموو كايةكانى ذيان هةبووة
لة هةريَم ،ئةوةى بارودؤخةكةى ئالَؤز كردووة نةبوونى زانيارى دروستة دةربارةى
رةوشةكة لة كاتيَكدا ثيَويستى دةكرد حكومةت واليةنة بةرثرسةكان لة هةريَم زانيارى
ثيَويستيان لةمبارةيةوة بة هاولَاتيان بطةياندبا ،بة تايبةتى ثاش هاتنة وارى
جيَبةجيَكردنى ياساى مافى بةدةستهيَنانى زانيارى ذمارة ()00ي سالَى ( ،)4103بةلَام لة سالَى
( )4102تيَبينى هةمان شاراوةيى و ناديارى زانيارى و داتا و ريَكارةكانى ضارةسةرى و
ئةجنامدانى ثرؤذةكان و ضاالكييةكانى حكومةت دةكريَت ،جطة لة جيَ بةجيَ نةكردني
ياساكة لة اليةن زؤربةي داوودةزطا حكومي وناحكومييةكان.
كريَكاران لة ميانى ئةم سالَةدا رةوشى كاركردن و ذيان و طوزةرانيان لة سالَى ( )4103باشرت
نةبووة ،هؤكارةكةشى جيَبةجيَ نةكردنى ياساو ريَساكانى ثةيوةست بة بوارى كاركردن و
هةروةها سستى و الوازى و بيَبةرنامةيى لةاليةنى بوونى كارطةو ثرؤذةى ئاوةدانكردنةوة
و ئيشكردن و هاتنى ذمارةيةكى زؤرى كريَكارى بيانى بؤ ناو هةريَم كة كيَربِكىَ دةكةن
لةطةلَ كريَكارانى هةريَم.
لة ميانى سالَى ( )4102ذمارةيةكى بةرضاو لة مرؤظ طيانيان لةدةستداوة وةيان دوضارى
برين و شكةست هاتوون لة روداوةكانى هاتوضؤ ،ئةم كارةساتانةش لة دةرةجنامى كؤمةلَيَك
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هؤكارن وةك خراثى ريَطاوبانةكان و كةمى وةيان نةبوونى ريَنمايى ثيَويست و هيَماكانى
هاتوضؤى ثيَويست وسستى لة ضاككردنةوةو ريَككردنةوةى ريَطاكان.
لةطةلَ ب رِوا بوون بة رؤىل راطةياندن لة هؤشياركردنةوةو ئاطاداربوونى هاولَاتيان لة رةوشى
جيهان بة طشتى و هةريَم بة تايبةتى و دروستكردنى راى طشتى و ريَخؤشكردن بؤ ئازادى
رادةربرِين ،بةلَام تا رادةيةكى زؤر راطةياندن بة هةموو كةنالَةكانيانةوة وةك ثيَويست
بةرذةوةندى هةريَم و هاولَاتيانى هةريَمييان لةبةر ضاو نةطرتووة ،ئةمةش لة دةرةجنامى
كةمى تواناكان و نةبوونى ريَكخستنى ياسايى و كارطيَرِى تؤكمةية لة بوارى راطةياندن و
ئازادى رادةربرِين ،بة شيَوةيةك كة زؤر جار لة سايةى ئازادى رادةربرِين و راطةياندنى
ئازاد و ئامرازةكانى تيكنؤلؤجياى نوىَ ثيَشيَلكارى طةورة دةكريَتة سةر ذيان و شكؤى زؤر
لة كارمةندان و ثسثؤرانى ئةم بوارةو هةنديك جار بؤ سةر هاولَاتى سادةش ،هةروةها لة
هةنديَك كاتدا راطةياندن و ئامرازةكانى دةبن بة ترس لةسةر رةوشت و زمان و كةلتور و
ئارامى كؤمةلَطا لةو كاتانةى بة شيَوة دروست و ثيشةييانة بةكار ناهيَندريَن.
ثيَكهاتة نةتةوةييةكان و ئاينييةكانى هةريَمى كوردستان ،لة ذيانى ئاسايى و بةشدارى
برايانةيان بةردةوامن لةطةلَ هةموو ثيَكهاتةكانى ديكةى هةريَم بىَ جياكارى و ثيَشيَلكارى
بؤ سةر مافى يةكدى .بةلَام لة نيوةى دووةمى سالَى ( )4102ثاش هيَرشى درِندانةى
(داعش) بؤ ناوضةكانى نزيك لة سنورى هةريَم و هةنديَك ناوضةى هةريَم ،ذمارةيةكى
زؤر لة ئيزيدى و كريستيان و شةبةك و كاكةيى و توركمان و ثيَكهاتةكانى ديكةى
ناوضةكة رووبةرِووى رةوشيَكى ترسناك بونةوة كة خؤى دةنويَنيَت لة ئاوارةبوون و
كوذران و كؤيلةبوون و ليَسةندنةوةى زؤريَك لة مافة ئاينى و كؤمةلَايةتى و
سروشتييةكانى خؤيان.
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راطويَزراوان:
لة دةرئةجنامي رةوشي عرياق وناوضةكة بة طشيت لة ساالَني رابردوو ذمارةيةكي زؤر لة
ئاوارةي راطويَزراو ثةنابةر روويان لة هةريَمي كوردستان كردبوو .ثاش هيَرشي ريَكخراوي
(داعش) بؤ سةر ثاريَزطاي نةينةوا لة ريَكةوتي ( ،)4102/4/9ذمارةي راطويَزراوان
هةلَكشانيَكي دياري بةخؤوة بيين كة زؤرينةيان روويان لة ثاريَزطاكاني هةريَمي كوردستان
كرد.
ئةم شاالَوي راطواستنة و ئاوارةبوونة ضةندين نةهامةتي بةدواي خويَدا هيَناوة ،لة كوذران
وكؤيلةبوون ولةدةستداني ئارامي وشكؤمةندي مرؤظ و مولَك ومالَ وليَكرتازان وتيَكضووني
شريازةي خيَزانة راطويَزراوةكان كة ضةندين كيَشةي تةندروسيت وئابووري وكؤمةالَيةتي
ودةرووني وكيَشةي ديكةي ليَكةوتؤتةوة و دةكةويَتةوة.
بةثيَي ثرنسيثة نيَودةولَةتيةكاني تايبةت بة مايف ريَكخستين ثةراطةندةبوني ناوخؤ
(مبادئ توجيهية بشأن التشريد الداخلي) وياساى عرياقي وبةها مرؤييةكان ،ئةركة لةسةر
شاني حكومةتي عرياق وحكومةتي هةريَم ثاراسنت وجيَكردنةوة ودابينكردني شويَين
ذياني طوجناو وهاوكاري مرؤظانةيان بؤ دابني بكةن ،دوور لة هةموو شيَوازيَكي جياكاري
لةسةر بنةماي ئاين ونةتةوة ورةطةز ورةنط وبريورِا.
لةهةموو ئةم بارودؤخةشدا ثيَويست دةكات منداالَن ونةوجةواناني بيَ سةرثةرشت وذناني
دووطيان وبيَوةذن وئةوانةي مندالَي بضوكيان هةية وثةككةوتوان وكةمئةندامان وكةساني
بةتةمةن مامةلَةي تايبةتيان لةطةلَ بكريَت وثاريَزطاري ويارمةتي تايبةتيان بةثيَي
تايبةمتةندي ثيَداويستيةكانيان ثيَشكةش بكريَت .هةروةها فةراهةمكردني هةموو ئةو
مافانةي بؤ راطويَزراوان بةثيَي ثيَوةرة نيَودةولَةتيةكان وياسا ناوخؤييةكان جةختيان
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لةسةر كراوةتةوة لةمايف ذيان ورادةربرِين و خويَندن وثاراستين تةندروسيت
وبةشداريثيَكردن لة بةرِيَوةبردني ذيانيان لة قؤناغي راطويَزراويدا .زؤري ذمارةي
راطويَزراوةكان وكةمي ئةو توانا ماددي ومرؤييانةي لةبةردةسنت بونةتة ريَطر لة
فةراهةمكردن وثاراستين زؤريَك لةم مافانةي كة ئاماذةمان ثيَكرد.
لة هةرسيَ ثاريَزطاكةي هةريَم كةمثي تايبةت بة راطويَزراوان دروستكراوة ،بةالَم
كةمثةكان لة تواناياندا نيية شويَين حةوانةوة بؤ ئةم ذمارة زؤرة دابني بكةن ،بؤية لة ثالَ
ئةم ذمارة كةمةي كةمثةكان هةولَدراوة سوود لة هةنديَك شاري نيشتةجيَبوون وبالَةخانة
وثةيكةري تةواونةبووي هةنديَك بالَةخانة وخانوو شويَين ديكة وةربطريدريَت بة ناضاري.
سةرجةم ئةم شويَنانة طوجناو نني بؤ ذيانيَكي ئاسايي وتةندروست بؤ خيَزانة
راطويَزراوةكان ،بةشيَوةيةك بيانثاريَزيت لةسةرما وطةرما وسةخيت وةرزةكان وهةروةها
تايبةمتةندي خيَزان ودابينكردني ئاو وشويَين خؤشوشنت وتواليَت بؤ ئةندامانى خيَزان بة
تايبةتى بؤ ذن و مندالَ ،ئةمة سةرباري سةخيت ونةطوجناوي ريَطا ناوخؤييةكاني شويَين
نيشتةجيَبوونى راطويَزراوةكان ،ئةمةش ئةركةكة قورس دةكات لةسةر كةساني خاوةن
ثيَداويسيت تايبةت ومندالَ ونةخؤش وذن وكةساني بة تةمةن .لةطةلَ ئةم رةوشة
سةختةش كةلوثةل وثيَخةف وجلوبةرطي راطويَزراوةكان وةك ثيَويست نية ولةسةخيت
وةرزةكان نايانثاريَزيَت وةك ثيَويست ،لةطةلَ نارِيَكي و نةطوجناوي وبضوكي شويَين
نيشتةجيَبووني خيَزانةكان وبووني زياتر لة خيَزانيَك لة ذوريَك وةيان لة ضادريَك دةبيَتة
مايةي ضةندين مةترسي تةندروسيت وكيَشةي كؤمةالَيةتي.
لةاليةني تةندروستيةوة ،لةبةر كةمي وةيان نةبووني بنكةي تةندروسيت لةكةمث
وشويَنةكاني طردبوونةوةي راطويَزراوةكان ،لةطةلَ كةمي ذمارةي كاديري تةندروسيت
وكةمي دةرمان وثيَداويسيت تةندروسيت ئةمانة هةمووي هؤكارن بؤ نارِيَكي رةوشي
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تةندروسيت راطويَزراوان بة تايبةت منداالَن و كةساني بةتةمةن وذنان .لةوكاتانةي
نةخؤشيَك ثيَويسيت بةسةردانيكردني نةخؤشخانة هةبيَت لةدةرةوةى كةمثةكان ،هةذاري
ونةداري ريَطةي ثيَنادات بطاتة ئةم شويَنانة وضارةسةري ثيَويست وةربطريَت.
ئةم نارِيَكييةي ريَكخستين بواري تةندروسيت كاريطةري مةترسيداري هةية لةسةر ذناني
دووطيان ،لةاليةني ثاراستين تةندروسيت دايك وكؤرثةلة و هةروةها خؤراكي دايك،
ولةدواى لةدايكبووني مندالَ شريوخؤراكي مندالَ وتةندروسيت دايك ومندالَةكةي
وثاراستنيان لة نةخؤشي وفةراهةمكردني ذينطةي تةندروست وطوجناو بؤ ذيان وطةشةو
ثةروةردةي دةرووني تةندروست.
كةساني بةتةمةن وئةو كةسانةي نةخؤشي دريَذخايةنيان هةية ثيَويستيان بة
ضاوديَريكردن وضارةسةري تةندروست هةية لةاليةني دابينكردني ثزيشك ودةرمان
وكةلوثةلي تةندروسيت وخؤراكي تايبةت بة حالَةتةكانيان.
نارِيَكي وقةرةبالَغي وسةخيت ذيان لة كةمث وشويَنةكاني نيشتةجيَبووني راطويَزراوةكان،
لةطةلَ كةمي توانا والوازي وةيان نةبووني بةرنامةي تؤكمة لةاليةن ئةو اليةنانةى ئةركى
بةرٍيَوةبردن وئةو هيَزانةي ئةركي ثاراستين كةمث وشويَنةكانيان ثيَسثيَرداروة ،بؤتة هؤى
ئةوةى كة لة دةرئةجنامي ئةم نارِيَكي ونالةباري ونةطوجنانةي كةمثةكان و شويَنى
طردبوونةوةى راطويَزراوةكان ،راطويَزراوان وخيَزانةكانيان دووضاري نةخؤشي وكةخمؤراكي
و بةدخؤراكى وبازرطاني ثيَكردن و ضةوساندنةوةو ئيستغاللكردن و بةكارهيَنان لة
سوالَكردن كارى نارِةوا و بارزرطانيثيَكردنى سيَكسي وتاوان وبةدرِةوشتيان كردؤتةوة و
دةكاتةوة بةرِيَذةيةكي بةرضاو.
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لةبةر نةبووني ناسنامة وثةرِاوي سةملاندن وتؤمارةكاني راطويَزراوةكان و مانةوةى ئةم
دؤكيؤمينت و بةلَطةنامانة ياساييانة لة ثاريَزطاكاني دةرةوةي هةريَم ،راطويَزراوان
دووضاري كيَشةي ياسايي زؤر دةبنةوة بة تايبةت لة بواري باري كةسيدا.
هةرئةم بارودؤخة هؤكارة بؤ بةباشي بةرِيَوةنةضووني ثرؤسةي خويَندن ودابرِاني
زؤربةي قوتابيانى راطويَزراو لة خويَندن وفيَربوون .ئةوةى تايبةتة بة دريَذةدان بة
ثرؤسةي خويَندني ئاوارةكان لة هةريَمي كوردستان )43( ،قوتاخبانة لة كةمثةكاني
هةريَمي كوردستان كراونةتةوة و ذمارةي قوتابيان تياياندا ( )08444قوتابيية .دةربارةي
راطويَزراوة عةرةبةكاني ناوضةكاني ناوةرِاست وخوارووي عرياق ،قوتاخبانةيان بؤ
كراوةتةوة وخويَندنيان بةردةوامة لةذيَر ضاوديَري وةزارةتي ثةروةردةي هةريَم .هةرضي
ثةنابةرة سورييةكانن خويَندنيان بةثيَي ثرؤطرامي هةريَمي كوردستانة وبةزماني
عةرةبي دةخويَنن وئةركى خويَندنشيان لةسةر ئةستؤي حكومةتي هةريَمة.
بةثيَي دوايني ئاماري نويَكراوةي كوَمسيوني باالَي نةتةوة يةطرتووةكان بؤ كاروباري
ثةنابةران لة ريَكةوتي  /31-04تشريين دووةمي سالَي  ،4102ذمارةي راطويَزراواني ناوخؤ
 243411كةسن.

رةوشي تةندروسيت:
كةرتى تةندروستى لةبةر كةمي ذمارةي نةخؤشخانة حكومييةكان وبنكة تةندروستيةكان
وكةمي ذمارةي ثزيشك ونارِيَكي لةدابةش بووني ثسثؤريةكان ،هةروةها كةمي وكؤني
ئاميَرو كةرةستة تةندروستيةكاني ثشكنني و طراني نرخي نؤرِين وثشكنني ودةرمان ،بة
تايبةت لة كلينيكة تايبةتةكان ،لةطةلَ خراثي ونارِيَكي هةلَسوكةوتي هةنديَك لة ثزيشك و
كارمةنداني تةندروسيت لةطةلَ هاوالَتيان لة نةخؤشخانة وكلينيكةكان ،بة نةخؤشخانةو
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وكلينيكة تايبةتيةكانيشةوة ،لةطةلَ كؤنرتؤلَنةكردني جؤري دةرمان وسةرضاوةكاني
دةرمان بةشيَوةيةك ريَذةيةكي زؤر لة دةرماني باوةرِ ثيَنةكراو ديَتة ناو هةريَم و
بةكاردةهيَنريَت ،هةروةها وةك ثيَويست نةبوونى ثاكي نةخؤشخانةكان كة ذينطةيةكي
طوجناو بؤ بالَوبونةوةى نةخؤشي دةرةخسيَنيَت ،لة دةرةجنامى كاريطةرى ئةم هؤكارانة
يةكة يةكة ،يان هةنديَكيان وةيان هةمويان بةيةكةوة ،واى لة رةوشى تةندروستى كردووة
لة هةريَم كة جيَطةى نيطةرانى بيَت و رةنطدانةوةى نةريَنى هةبيَت لةسةر بارودؤخى
تةندروستى بة طشتى و لة زؤر حالةتدا ذيانى هاولَاتيان لة مةترسيدا بيَت و لةاليةنى
دةروونييةوة ئارام نةبن.
لة بةدواداضووني تيميَكي دةستة بؤ كؤطاي هةلَطرتين دةرمان ذمارة ()09لة هةوليَر تيَبيين
بووني برِيَكي زؤر لة دةرماني بةسةرضوو كرا كة ميَذووي بةسةرضووني بؤ سالَي ()4119
دةطةريَتةوة.
دةربارةي بووني حالَةتي مردن لة دةرئةجنامي مندالَ بوون ،دةستة بة نووسراوي ذمارة
( 0439/04/0لة  )4102/9/8كة ئاراستةي وةزارةتي تةندروسيت كردووة ،جةخت دةكاتةوة
لةسةر ثيَويسيت بووني ئةندامي داواكاري طشيت لة ليَذنةكاني ليَكؤلينةوة لةم حالَةتانة،
بةمةبةسيت دادثةروةري و ثاراستين مايف اليةنةكان ،وبةرهةمي ئةم بةدواداضوونةي
دةستةكةمان ،ئيَستا ضةند كةيسيَكي تايبةت لةم بوارة لة دادطاكانن.
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ئامار وزانياريةكاني وةزارةتي تةندروسيت
مؤشرات سكانية

2014

املؤشر

Demograghic Indicators

عدد

Indicators

2

املساحة  /كم

)Km2(Area

السكان  /العدد الكلي

Population / total

السكان اقل  5سنوات

216983

 %للسكان اقل 5سنوات

13%

% Population less than 5 yr

السكان اقل  15سنة

607976

Population less than 15 yr

 %للسكان اقل 15سنة

36%

السكان ( )64-15سنة

984760

 %للسكان ( )64-15سنة

59%

% )15-64(Population

السكان اكثر 65سنة

62710

Population more than 65

 %للسكان اكثر 65سنة

4%

اإلناث بعمر ()44-15

388375

 %لإلناث بعمر ()44-15

23%

% )15-44(Females

معدل الوالدة اخلام

41.20

Crude birth rate

معدل الوفاة اخلام

3.60

Crude Death rate

Population less than 5 yr

% Population less than 15 yr
)15-64(Population

% Population more than 65
)15-44(Females

معدل منو

Growth rate

المؤسسات الصحية
المؤشر
عدد المستشفيات الحكومية (الكلي)
إختصاص  -والدة
إختصاص  -طوارئ
إختصاص  -اطفال
إختصاص  -عيون
إختصاص  -حروق
إختصاص  -جراحة عامة
إختصاص  -نفسية
إختصاص  -قلبية

2014
عدد
22
2
5
1
0
0
0
1
1

Facilities Health
No.Hospitals
Governmental
Gynaecology & Obstetric
Emergency
Paediatric
opthalmologic
Burn Management
General Surgery
Psychic
Cardiosurgical
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Number of beds in public hospitals
Total Number of beds
General Surgery
Medical)internal medicine (
Genealogical & obstetrics
pediatric
Intensive Care
Other

عدد
2533
415
409
369
165
96
1079

عدد االسرة في مستشفيات الحكومية
عدد االسرة الكلي
جراحة عامة
باطنية
نسائية
اطفال
عناية مركزة
اخرى

Health institution in Kurdistan
Number of specialized centers
Number of primary health care centers
Number specialized+Primary health centers
The number of sub-centers
Number of public Clinics
Bed occupation rate
Number of operation theaters in government
hospitals
number of private hospitals
Number of beds in private hospitals
Number of operation theaters in private hospitals

عدد
16
81
97
132
21
38

مؤسسة صحية في اقليم كردستان
عدد المراكز التخصصية
عدد المراكز الرئيسية
 التخصصية+ عدد المراكز الرئيسية
عدد المراكز الفرعية
عدد العيادات الشعبية
معدل انشغال االسرة في المستشفيات الحكومية

62

عدد صاالت العمليات في المؤسسات الحكومية

17
625
76

عدد المستشفيات االهلية
عدد االسرة في المستشفيات االهلية
عدد صاالت العمليات في المستشفيات االهلية
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Out patients
Indicator
The total number
In patient
inpatients of governmental hospitals
Number of major & supra-major surgical operations
number of intermediate surgical operations
No. of Minor operations
Admission rate / 1000 population

RATES & RATIOS
Indicator
Laboratory investigations
Laboratory investigations /1000 pop
Biochemistry
Hematology
Parasitology
Bacteriology

16

عدد
4367516
168363
30615
21809
16140
101.70

2014
عدد
7563968
1886779
2005821
434945
114541

المرضي المراجعين
المؤشر
العدد الكلي للمراجعين
المرضى الراقدين
المرضى الراقدين في المستشفيات الحكومية
عدد العمليات الجراحية فوق الكبرى و الكبرى
عدد العمليات الجراحية الوسطى
عدد العمليات الجراحية الصغرى
 نسمة1000 معدل الرقود لكل

معدالت ونسب
المؤشر
الفحوصات المختبرية
 من السكان1000/ الفحوص المختبرية
الكيمياء السريرية
امراض الدم
طفيليات
بكتريولوجي
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الكوادر الصحية الطبية
األطباء
عدد االطباء االختصاصين
الصيادلة
االطباء االسنان
الكادر التمريضي
الكادر الصحي

عدد
2694
878
596
681
3789
4821

الوالدات والوفيات
عدد الوالدات الحية الحاصلة
المؤشر
مجموع الوالدات الحية المسجله
والدات الحاصلة داخل المؤسسة الصحية
والدات خارج المؤسسة الصحية
مجموع الوالدات الميتة
مجموع الوالدات الطبيعية
مجموع الوالدات القيصرية
نسبة الوالدات الطبيعية
نسبة الوالدات القيصرية
عدد وفيات األمهات

67946
عدد
56474
58874
9480
408
41600
25743
62.3
37.6
9

Medical health staff
Doctors
Number of doctors specialists
Pharmacists
Doctors teeth
Nursing staff
Health staff

Births & Deaths
No. Life births delivered
Indicator
No. Registered live births
Births in H. Facility
Births outside H. Facility
Total still births
Total no. of normal deliveries
.Total No. of deliveries by c.s
Natural birth rate
Deliveries caesarian sections %
No. Maternal mortality
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معدل وفيات لكل  1000والدة حية
أطفال اقل من شهر
نسبة أطفال اقل من شهر
أطفال اقل من 1سنة
نسبة أطفال اقل من 1سنة
أطفال اقل من  5سنوات
نسبة أطفال اقل من  5سنوات
العدد الكلي لوفيات (لكافة الفئات العمرية)

Independent Commission
forHuman Rights

عدد
657
15.35
923
16
1206
21
5959

Mortality rate / 1000 live births
Children less than a month
Percentage of children less than a month
Children <1 year
Proportion of children <1 year
.Children < 5 yr
Proportion of children <5 years old
)for all ages groups(The total number of deaths

رةوشي مندالَان:
دابينكردني ذينطةيةكي تةندروست بؤ طةشةي هزري وجةستةيي مندالَ لة ريَطةي
بةرنامةي تةندروسيت تايبةت لةناو خيَزان ولة دةرةوة ،لة ريَطةي فةراهةمكردني
ضارةسةري تةندروسيت وخويَندن وشويَين تايبةت بؤ جولةي جةستةيي بة مةبةستى
طةشةيةكي تةندروست بؤ مندالَ ،ثيَويستة و ئةركيَكى بةثةلة و ثيَويستة.
ذمارةي مندالَي ئيشكةر وسوالَكةر بةرِيَذةيةكي بةرضاو زياديكردووة لة دةرئةجنامي
ثةراطةندةبووني ذمارةيةكي زؤري هاوالَتي عرياقي و ثةناهةندة .بووني مندالَ لة دةرةوةى
ضاوديَري خيَزان ئةطةري دووضاربونيان بة نةخؤشي والداني رةوشيت وهةروةها
بةكارهيَنانيان (ئيستغاللكردنيان) بؤ بازرطانيثيَكردن وتاوان وتريؤر زؤر زياددةكات،
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مةترسيةكان لةهةنديَك حالَةت دةطاتة رادةي لةدةستداني ذيان وثةكخستين طةشةي
سروشيت مندالَ لةاليةني جةستةيي وعةقلي ورةوشتييةوة.
ئةمةش ثيَشيكاريةكي زةقي مافةكاني مندالَة لة ذينطةيةكي ئارام لةباوةشي خيَزان ومافى
خويَندن وخزمةتطوزاري تةندروسيت ومايف ياري وذينطةيةكي ئاسوودة وثيَطةياندني
كةسيَكي ئاسايي .وثيَويست دةكات دةزطا حكومييةكان بةتايبةتي ثؤليس زياتر ضاوديَري
وكؤنرتولَى شويَنة طشتييةكان بكةن دةربارةي مندالَي ئيشكةر وسوالَكةر وليَثرسينةوة
لةطةلَ خؤيان وخيَزانةكانيان بكةن و زياتر ليَكؤلَينةو و تويَذينةوة لةسةر ئةم دياردةية
بكريَت و ريَطة ضارةي ياسايي بطرنةبةر بؤ ضارةسةركردني دياردةكة.
هؤكارةكاني ثةيوةنديكردن وراطةياندن وةبةتايبةت  T.Vلة زؤر حالَةت رؤليَكي نيطةتيف
دةطيَرِن لة ريَطةي بالَوكردنةوةو ثةخشكردني زؤريَك لةبابةت لة شيَوةي فيلمي كارتؤني
وفيلمي درامي وطؤراني وبةرهةمي ديكة كة زةرةر بة زمان وئاخافنت ورِةوشت
وهةلَسوكةوتي مندالَ دةطةيَنن ،ضونكة بابةتةكان بة زمانيَكي الواز وشةرِانطيَز وثرِ لة
دةستةواذةي نةشياو ودميةني نةشياو ثةخش دةكريَن كة كاريطةري نيطةتيظيان دةبيَت
لةسةر زمان ورةوشت و رةوشي دةرووني وهةلَسوكةوتي مندالَ ،بة شيَوةيةك لةناخي
مندالَ كةلَةكة دةبيَت كة لة دوارؤذ لة شيَوةي رةفتار وكردار وطوفتاري نةشياو
رةنطدةداتةوة.
طرنطيدان بة رؤلَي راطةياندن لة سؤنطةى برِوا بوون بة كاريطةريةكةى لةسةر
ثةروةردةكردني مندالَ و رؤشةنبريي ئاخافنت وطفتوطؤكردن و وبةكارهيَناني ووشة و
دةستةواذةى رِةسةن وشياو و هةلَسةكةوتى دروست .لةطةلَ ريَكخستين كات وساتي ثةخش
وبالَوكردنةوةى بابةتةكان لة تةلةظزيؤن وراديؤ وبالَوكراوةكان ،ئةم هةولَانةش ثيَويستة
لةسةر ئاسيت ثاريَزطا و شاروشارؤضكةكان والديَكان بيَت ،نةوةك تةنها ضرِ بكريَتةوة لة
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سةنتةري ثاريَزطاكان .ثيَويستدةكات حكومةت ريَوشويَين كاريطةر بطريَتةبةر بةمةبةسيت
دابينكردني ذيان وطوزةراني شياو بؤ مندالَان ،بة تايبةتى ئةو مندالَانة ئاوارانةى لة
دةرئةجنامي بارودؤخي ناوضةكة بيَسةرثةرشت ماونةتةوة.
بو وني ذمارةيةكي زؤر لةياري منداالَن وخواردن وخواردنةوةى منداالَن كة تةندروست نني
وبةشيَوةي تةندروست ناثاريَزريَن وزةرةربةخشن بة رةوشت وهةلَسوكةوت وتةندروسيت
وطةشةي مندالَ .هةر بؤ ئةم مةبةستة دةستة بة هةماهةنطي لةطةلَ ذووري بازرطاني
كؤنفرانسيَكي لة هةوليَر ريَكخست لة ريَكةوتي (.)4102/00/41

رة وشى ذنان :
لةطةلَ بونى ياساى بةرة نطاربونةوةى توندوتيذى خيَزاني ذمارة( 8ي سالَي ،)4100
وكوَمةلَيَك ياساو ريَساى ثاريَزةرو داكوكيكار لة مافى ذنان ،شانبةشانى حكومةت واليةنة
ثةيوةنديدارةكان لة ريَكخراوةكان وداكوكيكاران لة مافةكانى ذنان  ،بةلَام بةكارهيَنانى
توندوتيذى و ثيَشيَلكردنى مافةكانى ذنان بةردةوامى هةية لة هةموو اليةنةكانى ذيان ،لة
ناو خيَزان و شويَنى كارو فةرمانطةكان و ناو كؤمةلَطا .ئةم دياردةية ريَذةكةى بةرزةو
هوكارى زوَرى هةية ،وةك هؤكارى سروشتى كومةلَطةى كوردةوارى و كةلتورى زالَى
ثياوساالرى و بةكةم سةيركردن بوَ رةطةزى ميَينة و ثةروةردةى خيَزان بةرامبةر بة
رةطةزى ميَينة ،كة رةنطدانةوةى كةلتور و ثاشخانى روَشنبريى كؤمةلَطاية ،لةطةلَ بيَ
ئاطايى وكةمتةرخةمى و هةولَنةدانى ذنان خوَيان بوَ خوَ هوشياركردنةوة و بةرز
كردنةوةى تواناو داكوَكيكردن لة مافةكانى خؤيان ،ئةمةش ثيَويسيت بة بووني
سرتاتيجيةتيَكي كاري هةمة اليةنانة هةية لة ذيَر سةرثةرشيت حكومةتي هةريَمي
كوردستان بؤ هاوسةنطكردني رةوشةكة.
لة خوارةوة ئاماري توندوتيذي دذي ئافرةتان بؤ سالَي ( 4102و  )4103لة هةريَمي
كوردستان بؤ بةراورد دةخةينة روو:
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ئامارى توندو تيذى دذي ئافرةتان سالَى ()4102لة هةريَمى كوردستان ،بةم شيَوةيةية:
شويَن

كوشنت

خوَكوشنت سووتان

خوَسووتان سيَكسى

سكالَا

هةوليَر

02

08

23

30

03

2024

دهوَك

4

9

04

41

32

0213

سليَمانى
طةرميان

3
_

01

49

44

42

0094

0

41

01

01

944

راثةرين

4

4

48

01

41

321

سوَران

4

3

44

3

4

094

24

088

94

023

8414

كوَى طشتى 33

ئامارى توندو تيذى دذي ئافرةتان سالَى ()4103لة هةريَمى كوردستان ،بةم شيَوة بوو:
شويَن

كوشنت

خوَكوشنت سووتان

خوَسووتان سيَكسى

سكالَا

هةوليَر

42

03

80

21

024

0099

دهوَك

4

-

40

49

41

911

سليَمانى

2

4

24

04

40

840

طةرميان

3

4

02

8

4

322

راثةرين

4

-

44

8

30

342

سوَران

-

-

-

-

-

-

42

082

010

484

3428

كوَى طشتى 38
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بةثيَى ئامارة فةرمييةكان كوشنت وخوَكوشنت سووتان و خوَ سووتاندنى ذنان ،لةطة َل
توندوتيذى سيَكسى بةرامبةر بة ذن ،ريَذةكةى بةرزة ئةمة لةكاتيَكدا ذمارةيةكى زوَر
زياتر لةم حالَةتانة بوونى هةية بةلَام توَمارنةكراوة و ريَوشويَنى ياسايى بةرامبةر
نةكراوة و بة شاراوةيى ماوةتةوة .
لة اليةنى تةندروستيةوة ،ئافرةتان بةتايبةتى ئافرةتى دووطيان وةك ثيَويست ريَنمايى و
ثشكينني و ضارةسةرى ثيَويستيان بوَ ناكريَت بة تايبةتى لة حالَةتى مندالَبووندا،
هوَكارةكةشى كةمى نةخوَشخانةى تايبةت بةمندالَبوون و خراثى وكةمى ئاميَرو تاقيطةو
دةرمانى بةكارهاتوو لةطةلَ خراثى مامةلَةى هةنديَك لة ثزيشك و كارمةندانى
تةندروستى لةطةلَ ئافرةتى نةخوَش ومندالَان .
بة شودانى كض لةتةمةنيَكى بضوكةوة هوكاريَكة بوَ بوونى زؤر لة كيَشةى كوَمةلَايةتى و
ثيَشيَلكارى بةرامبةر بة مافى ذنان و دةرئةجنام لة زوَر حالَةتدا ئةشكةجنةدان وطيان
لةدةستدانى ئافرةتى ليَدةكةويَتةوة ،هةروةها ئةجنامدانى ثروَسةى هاوسةرطريى لة نيَوان
ئةو طةجنانةى تةمةنيان بضوكة لة زوَر حالَةتدا تةلَاق و ليَك جيابونةوةى نيَوان ذن
وميَردى ليَدةكةويَتةوة ،ئةمةشيان كاريطةرى كوَمةلَايةتى دةروونى زوَر خراثى دةبيَت
لةسةر ذيانيان و هاوسةرة كانيان ومندالَةكانيان و خيَزانةكانيان .وةك لة ئامارة
فةرميةكان بةديار دةكةويَت كةذمارةى مامةلَةكانى تةلَاق و ليَكجيابوونةوةى ئةجنامدراو
لة دادطاكانى هةريَم لة ماوةى سالَى ( )4102لة ثاريَزطاكانى هةريَم كؤى طشتييةكةى ()8222
مامةلَةية ،لة كاتيَكدا لة سالَى ( )4103بؤ هةمان ماوة ( )8284مامةلَة بووة .
هةرضةندة ريَذةى ئافرةتانى خةتةنةكراو لةسالَى  4102بةثَى هةنديَك ئامار دابةزنيَكى
بةرضاوى بة خوَوة بينيوة بة بةراورد لةطةلَ ساالَني ثيَشوو ،بةلَام هيَشتا ريَذةكة ترسناكة
و بةثيَى ئامارى بنكة تةندروستيةكانى ثاريَزطاكانى هةريَم ،كة لة دةرئةجنامي
تويَذينةوةيةكي زانسيت وةدةستهاتووة ،ريَذةى ذنة خةتةنةكراوةكان نزيكةى  %34دةبيَت،
لة كاتيَكدا لة سالَي ( )4119ريَذةكة %21بوو .بة طشتى ريَذةكة لة نيَوان ثاريَزطاكان جياوازة
و ثيَويستدةكات هةلَمةتيَكي تةندروستى و كوَمةلَايةتى و ئايين بؤ هؤشياركردنةوة و
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ئاطاداربوون لة مةترسييةكانى ئةم دياردةية بةرثا بكريَت بةمةبةسيت نةهيَشنت و
بنربِكردنى دياردةكة .


رةوشي ثةروةردة وفيَردكردن :
سةركةوتين ثرؤسةي ثةروةردة وفيَركردن دةوةستيَتة سةر ضةندين بنةما ،كة خؤي
دةبينيَتةوة لة بووني ذمارةي ثيَويست لة بيناي قوتاخبانة وتاقيطا وياريطا كة لة ئاستيَكي
شياو وطوجناو بن ،لةطةلَ بووني ذمارةي ثيَويست لة كاديري ثةروةردة ومامؤستاي ثسثؤر
لة بواري ثةروةردة وفيَركردن ،لةطةلَ بووني ثرؤطرامي خويَندني ثيَشكةوتوو وطوجناو
وسةردةميانة وثرِ لة بةهاي مرؤظدؤستانة ،دوور لة وروذاندن ودروستكردني بريي
جياكاري جةندةري وئايين و نةتةوةيي وهةموو جؤرةكاني ديكةي جياكاريكردن.
لةسةر ئاسيت هةريَم بةثيَي ئامارةكان ،ذمارةي قوتاخبانة و جؤر وشويَن وديزاينةكانيان بة
تايبةتي لة دةرةوةي شارةكان بةثيَي ثيَويست نني و لة زؤر كاتدا ريَطرن لةبةردةم
ثةيرِةوكردني ثرؤسةي فيَركردن وخويَندن بة شيَوةيةكي ئاسايي وسةركةوتوانة كة تيايدا
مافةكانى قوتابى و مامؤستا و كارمةندانى ثةروةردة ثاريَزراو بيَت.
بةثيَي ئامارةكان ذمارةي مامؤستايان و ثسثؤرانى كةرتي ثةروةردة كةمة بة طويَرةي
ذمارةي قوتابيان .وهةروةها نارِيَكي هةية لة دابةشكردني ثسثؤريةتي وميالكات ،ئةمةش
ثيَويست دةكات دووبارة ثيَداضوونةوة بة ميالكاتي ثةروةردةكان بكريَتةوة وبةثيَي
ثيَويست وبة شيَوةيةكي زانستيانة و دادثةروةرانة و بةثيَى ثيَويست دابةشبكريَنةوة،
بةتايبةتي بووني هةنديَك قوتاخبانةي منونةيي كة لة اليةني بووني مامؤستاي ثسثؤر
وبيناي طوجناو وثثيَداويستيةكاني ديكةي خويَندن بةجؤريَك كة رةوشي خويَندنيان زؤر
طوجناوترة لة قوتاخبانة ئاساييةكاني ديكة ،بووني ئةم قوتاخبانة تايبةتيانة جؤريَكة لة
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جياكاري كردن لة نيَوان قوتابي وقوتاخبانةكانيان ،لة كاتيَكدا ثيَويست دةكات يةكساني
ويةكيةكي هةبيَت لة مامةلَة كردن و رةوشي خويَندن لة هةموو قوتاخبانة ئاسايي
ومنونةييةكان ،وهةولَبدريَت ئاسيت قوتاخبانة ئاساييةكان بةرز بكريَتةوة هاوشيَوةي
قوتاخبانة منونةييةكان ،و هةروةها ثالنيَكي دريَذخايةن دابرِيَذريَت بةهةماهةنطي لة
نيَوان وةزارةتي ثةروةردةو وةزارةتي خويَندني باالَ وتويَذينةوةى زانسيت بةمةبةسيت
دابينكردني ذمارةي ثيَويست لة ثسثؤر بؤ هةموو بابةتةكان و بؤ هةموو قوتاخبانةكان.
دةربارةي ثرؤطرامةكانى خويَندن وجؤرةكاني تاقيكردنةوة (مانطانة  ،وةرزي وكؤتايي) و
سيستةمي دابةشكردني منرةكان ،جؤريَك لة ناسةقامطريي وطؤرِيين بةردةوام هةية،
بةشيَوةيةك ئالَوزيةك لةالي مامؤستا وقوتابي وكارطيَرِي قوتاخبانةكان دروست دةكات ،كة
رةنطدانةوةي نةريَين لةسةر سةرجةم ثرؤسةي ثةروةردة وفيَركردن دةبيَت.
هةرضةندة بة راي وةزارةتي ثةروةردة توندوتيذي لةقوتاخبانةكان ريَذةكةى كةميكردووة،
وسزاي ضةند مامؤستايةكيش دراوة لةسةر ئةم بابةتة ،بةالَم دياردةكة ناكريَت ضرِ
بكريَتةوة لة كرداري ليَداني و زةبرى جةستةيي ،بةلَكو هةموو جؤرةكاني توندوتيذي لة
خؤدةطريَت وةك هةرِةشةي زارةكي وشكاندنةوةى كةسايةتى منداالَن و سوكايةتي ثيَكردن،
بؤية ئةمة وا دةخوازيَت كة وةزارةتي ثةروةردة و وةزارةتي خويَندني باالَ وتويَذينةوةى
زانسيت هاوشاني ثيَطةياندني قوتابيةكانيان لة بواري زانستيدا هةولَي ثيَطةياندن
وراهيَناني قوتابيةكان بدةن لة بواري مامةلَةكردني مرؤظانة وشارةزا بوون لة بواري
دةرووني وكؤمةالَيةتي وليَبوردةيي ويةكرتقبولَكردن وهةموو بةها ثريؤزةكاني ديكةي
مرؤظايةتي.
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ذينطةي زؤريَك لة قوتاخبانةكان بة طشيت و قوتاخبانة حكومييةكان بة تايبةتي طوجناو
نني ،لةاليةني ثاكوخاويَين وساردي وطةرمي هؤلَةكاني خويَندن وسةرضاوةكاني ئاوي
خواردنةوة وخواردني ناو قوتاخبانةكان ،وثاكوخاويَين شويَين دةست شوشنت وتواليَت.
هةروةها رؤلَي وةزارةتي تةندروسيت لة ضاوديَريكردن وثاراستين قوتابيان وذينطةي
قوتاخبانةكان وةك ثيَويست نية ،بة طوتةى وةزارةتي ثةروةردة هةرضةندة هةماهةنطيان
هةية لةطةلَ وةزارةتى تةندروستى بةالَم ئاسيت هاوكاريةكةيان لة خواسيت ئةواندا نيية و
ضاالكيةكانيان بة شيَوازيَك نيية كة خزمةتي بةرضاو بة قوتابيان بكات لة رِووي
تةندروستيةوة.
لة ناوضة دوورة دةستةكان وطوندةكان ذمارةي قوتاخبانةكان كةمن وبيناي قوتاخبانةكان
شياو نني وطةيشنت بة قوتاخبانةكان سةختة لة زؤركاتدا ومةترسي لةسةر تةندروسيت
وذياني قوتابيان ومامؤستايان دروست دةكات .هةروةها بةتايبةتي لة زؤريَك لة طوندةكان
لةبةر نةبووني شويَين نيشتةجيَ بوون بؤ ئةو مامؤستايانةي لة شارةوة ديَن ولةو شويَنانة
دادةمةزريَن ئةمة دةبيَتة هؤكاريَك بؤ ناريَكي ميالك و دةوام كة دةرئةجنام بة زيانى
ثرؤسةي خويَندن وقوتابيان دةكةويَتةوة.
قوتاخبانةكان ثيَويسيت زياتريان بة بووني ئامرازةكاني رونكردنةوة وئاميَرةكاني
ياريدةدةر لة وتنةوةى وانة لة داتا شؤ وتاقيطةي دةنطي و تاقيطةي بابةتة زانستيةكان
هةية.
سةرةرِاي بووني بةرنامة وهةولَ بؤ تيَكةلَكردني بابةتةكاني مافةكاني مرؤظ لةطةلَ
ثرؤطرامي خويَندن لة قوتاخبانة وزانكؤكان ،بةالَم ئةم بابةتة ثيَويسيت بة سةرلةنويَ
دارِشتنةوة وثيَداضوونةوةو ريَكخسنت هةية ،بةثثَي قؤناغةكاني خويَندن وئاستةكان ،بة
شيَوةيةك كة تةواوكةري يةكرتبن ولةطةلَ تةمةن وئاسيت قوتابيةكان بطوجنيَت .هةروةها
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هةولَبدريَت مافةكاني مرؤظ تةنها لة ريَطةي وانةيةكي تايبةت بة مافةكان نةدريَت بة
قوتابيان ،بةلَكو بكريَت بة رؤشةنبرييَك وهةلَسوكةوتيَك لةناو سةرجةم وانة وبابةتةكاندا
رةنطدانةوةى هةبيَت لة رةفتارو كردارى مامؤستاكان و فةرمانبةران.
دةستة لةطةلَ وةزارةتي ثةروةردة لة كابينةي وةزاري حةوتةم وهةشتةم كؤبونةوةى
ئةجنامداوة بؤ هةماهةنطي كردن وهاوكاري بة مةبةسيت داناني ثرؤطرامي تايبةت بة
خويَندني وانةي مايف مرؤظ بةالَم تاكو ئيَستا ئةمة نةكراوة ودةستةش لة هةولَةكاني
بةردةوام دةبيَت بةم ئاراستةية.

داتاكان
ذمارةى قوتابيان-خويَندكاران Num berofstudents
ثاريَزطا

باخضةى ساوايان
Kin dergarte n
كوران كضان

G overnorate
Girls Boys
هةوليَر 12961 13187 Erbil
26148
سليمانى 11937 11829 Sulaim any
23766
دهوك 5650 5758 Dhouk
11408
كةركوك 3190 3107 kirkuk
6297
طةرميان 2143 2085 G arm ian
4228
35881 35966
كؤ Total
71847

بنةرةتى
Prim ary
كوران كضان

Girls Boys
198738 225063
423801
169734 189168
358902
172007 198716
370723
36395 40658
77053
28527 31079
59606
605401 684684
1290085

ئامادةيي
Preparato ry
كوران كضان

ثيشةيي
V ocatio nal
كوران كضان

كوران

Girls
933

Boys
1081

Boys
2055

Girls Boys
41003 43672
2988
84675
2064 2852 48929 48635
4916
97564
356 537 36919 40922
893
77841
83 190 6036 5075
273
11111
199 229 7605 6664
428
14269
3635 5863 140492 144968
9498
285460

ثةميانطا
In stitu te

كضان

Girls
787
1868
912

1090
2002

704

1008
1712

140

248
388

386

347
733

2929

3774
6703

فيَركردنى خيَرا
Q uikly le arenin g
كوران كضان

كوران

Total

كضان

Girls Boys Girls Boys
255959 287644 1537 2586
543603
4123
234499 254914 923 1340
489413
2263
216351 248775 715 1834
465126
2549
45926 49607 82 329
95533
411
39038 41047 178 643
80085
821
791773 881987 3435 6732
1673760
10167
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ذمارةى مامؤستايان Num berofTeachers
ثاريَزطا

باخضةى ساوايان
Kin dergarte n
مي َ
نيَر

G overnorate
Female Male
هةوليَر 1729 13 Erbil
1742
سليمانى 1148 115 Sulaim any
1263
دهوك 892 27 Dhouk
919
كةركوك 232 0 kirkuk
232
طةرميان 233 0 G arm ian
233
4234 155
كؤ Total
4389

نيَر

بنةرةتى
Prim ary

مي َ

Female Male
17206 11366
28572
18226 12102
30328
10739 10337
21076
2506 1862
4368
3282 3127
6409
51959 38794
90753

دواناوةندى
Secondary
مي َ
نيَر

ئامادةيي
Preparato ry
مي َ
نيَر

ثيشةيي
Vocatio nal
مي َ
نيَر

نيَر

ثةميانطا
In stitu te

مي َ

فيَركردنى خيَرا
Q uikly le arenin g
مي َ
نيَر

كؤى طشتى

نيَر

Total

مي َ

Female Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female Male
23273 15399 154 235 110 196 210 303 3086 2624 778 662
38672
389
306
513
5710
1440
23319 16163 110 134 118 179 390 350 2906 3046 421 237
39482
244
297
740
5952
658
13544 13311 69 113 68 138 44 82 1660 2442 72 172
26855
182
206
126
4102
244
3631 2511 11 25 19 53 35 69 159 195 669 307
6142
36
72
104
354
976
4297 4188 40 71 30 72 10 33 450 650 252 235
8485
111
102
43
1100
487
68064 51572 384 578 345 638 689 837 8261 8957 2192 1613
119636
962
983
1526
17218
3805

رةوشي خويَندني باالَ:
لةطةلَ بووني ذمارةيةكي زؤر لة زانكؤ وثةميانطاي حكومي وئةهلي ،وهةروةها بووني نياز
وبةرنامةي بةرةوثيَشربدن وتؤكمةتر كردن وبةرزكردنةوةى ئاسيت خويَندن وزانست،
بةالَم ثرؤسةكة بةدةر نية لة ضةندين كةموكوري وتيَبيين وخالَي الواز .دةكريَت ديارترين
تيَبينيةكان ضرِ بكةينةوة لة مانةوةى ذمارةيةك لة قوتابي دةرضووي ئامادةيي و
وةرنةطريانيان لة زانكؤ وثةميانطاكان وبيَبةش بوونيان لة مايف دريَذةدان بة خويَندن.
لةطةلَ نةطوجناوي بينا وشويَين زؤريَك لة زانكؤ و ثةميانطاكان ،بةشيَكن لة هؤكارةكاني
باش بةرِيَوةنةضووني ثرؤسةي خويَندن وزانست.
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سةرباري بووني ذمارةيةك لة بةشة ناوخؤيةكاني حةوانةوةى قوتابيان كة طوجناون لة
رووي حةوانةوة وخزمةتطوزاريةكان ،بةالَم لة زؤريَك لة بةشة ناوخؤيةكاني ديكة هةست
دةكريَت بة نةطوجناوي بينا و ناريَكي كةلوثةل وثيَداويسيت قوتابيان وزؤري ذمارةي
قوتابيان لة ذورةكان لةطةلَ خراثي خزمةتطوزارةيةكاني ئاو وكارةبا .وخراثي ونةبووني
ئامرازةكاني طواستنةوةى قوتابيان لة نيَوان بةشة ناوخؤيةكان وشويَين خويَندن.
ئةوةى ثةيوةندي بة كةشي ناو زانكؤ و ثةميانطاكانةوة هةية ،ثةيوةندي نيَوان مامؤستا و
قوتابييةكان وةك ثيَويست نية لة زؤر كاتدا ،هؤكارةكةشي دوو اليةنةية ،لةاليةك هةنديَك
لة مامؤستاكان لةاليةني زانسيت وهةلَسوكةوتي مرؤظانة وثةيوةنديةوة ،لة ئاسيت ثيَطة
وثلة وثؤستةكانياندا نني ،لةاليةكي ديكةوة هةنديَك لة قوتابيةكان بةرامبةر بة
مامؤستاكانيان كةمتةرخةمن وئةو ريَزة لة مامؤستاكان ناطرن كة شايستةي ئاسيت زانسيت
وثيَطةكةيانة ،هةروةها دةستتيَوةردان وقودسيةتي زانكؤ وثةميانطاكان وةك ثيَويست
ثاريَزراو نية ،ئةمةش بة هؤكاري دةستيَوةرداني حيزبي و دةسرتِؤيشتنةوة .لة
دةرئةجنامي ئةم حالَةتانة ثيَوةرة زانستيةكاني دياري كردني ئاسيت زانسيت قوتابيان وون
بوونة ونادادثةروةري هةية لة دةرضوواندني هةنديَك قوتابي كة شايستةي دةرضوون نني،
وثيَداني هةلي وةرطرتن لة خويَندني باالَ بة ناحةق.
لة دةرئةجنامي ئةم كةموكورِيانة ضارةنووسي كؤمةلَطا و ذياني رؤذانةي خةلَك ومامةلَة
فةرمييةكانيان دةكةويَتة دةست كةسانيَك كة نة ليَهاتوويي زانستيان هةية ونة لة
توانيانداية دادثةروةرانة كاري هاوالَتيان ئةجنام بدةن ،ضونكة خؤيان لةسةر بنةماي
نادادثةروةري بوون بة خاوةن برِوانامة وثلة ،هةروةها هؤكاريشن بؤ ثةراويَز خستين
خةلَكاني بة توانا وخاوةن برِوانامة وثاك ودلَسؤز كة ئةوان شايستةي بةشداري كردنن لة
بةرِيَوةبردني جومطة كشتييةكان.
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بةندخيانةكان:
 طرتن وطواستنةوة:
ثاش بنياتناني دوو بيناي نويَ بؤ بةرِيَوةبةرايةتي طرتن وطواستنةوةي ثؤليس لة سليَماني
وهةوليَر ،لة هةوليَر تاكو ئيَستا نةتوانراوة كةلوثةل وستايف ثيَويست بؤ بينا نويَيةكة
دابني بكريَت ،ئةمةش بؤتة هؤكار بؤ مانةوةى راطرياوان لةهةمان كةش وذينطة
نةطوجناوةكةي سالَانى ثيَشووى بةندخيانةي (حمطة) ،كة بارودؤخةكةي خراثة
وناتةندروستة بة هؤي زؤري ذمارةي راطرياوةكان ،كة لة هةنديَك كاتدا ذمارةكة لة
()011راطرياو تيَدةثةرِيَنيَت لة يةك هؤلَدا .ئةم ذمارة زؤرةي راطرياوان وايكردووة
نةتوانريَت وةك ثيَويست ثاريَزطاري لة ثاك وخاويَين وذينطةيةكي طوجناو وتةندروست
بكريَت ،بةجؤريَك ناهةمواري هةية لة شويَين خةوتن وضاوثيَكةوتن وشوشنت وتواليَت
وهاتنة بةر خؤر ،كؤي ئةم هؤكارانة بؤتة مايةي نيطةراني وبيَزاري زؤر لة اليةن
راطرياوةكان كة كاريطةري طةورةيان هةية لةسةر اليةني دةرووني راطرياوان
وكةسوكارةكانيان.
دةربارةي بةرِيَوةبةرايةتي طرتن وطواستنةوةى ثاريَزطاي سليَماني ،هةرضةندة بيناكة
نويَية بةالَم لةبةر بضوكي تواناي لةخؤطرتين راطرياوان بةرامبةر بة زؤري ذمارةي
راطرياوان ،لةكاتيكدا بة ثيَى ديزاينى بالَةخانةكة جيَطةى ( )311-441راطرياوة  ،بةالَم
لةهةنديَك كات ئةم ذمارةية دةطاتة نزيكةي ( )411راطرياو واتة نزيكةي دوو هيَندةي
تواناي لةخؤطرتن .ئةمة سةرةرِاي خراثي تؤرِةكاني ئاو وئاوةرِؤي بةرِيَوةبةرايةتييةكة كة
ذينطةيةكي ناتةندروسيت دروست كردوة بةتايبةت لة وةرزي هاويندا ،لةطةلَ بضوكي
ونةطوجناوي شويَين ضاوثيَكةوتين راطرياوان لةطةلَ كةسوكاريان.
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لة ماوةي سالَي ( )4102ضةند حالَةتيَكي مردن وخؤكوشنت لة بةرِيَوةبةرايةتييةكاني طرتن
وطواستنةوةي ثؤليس وبنكةكاني ثؤليس لةهةر يةك لة ثاريَزطاكاني هةوليَر وسليَماني
ودهؤك رويانداوة ،ئةمةش ثيَويست دةكات اليةنة ثةيوةنديدارةكان ليَكؤلَينةوة بكةن
بةمةبةسيت دةرخستين راستييةكان وهةروةها بنربِكردني ئةو هؤكارانةي ريَخؤشكةرن بؤ
ئةم جؤرة روداوة نةخوازراوانة .دةستةي سةربةخؤي مافةكاني مرؤظ سةرؤكايةتي
داواكاري طشيت لةم بابةتة ئاطاداركردؤتةوة.
لةكاتي سةردانيكردن وضاوثيَكةوتن لةطةلَ راطرياوان وهةروةها بةثيَي ئةو سكاالَيانةي كة
بةدةستمان طةيشتوة ،تؤمةتباران لةكاتي طرتن وليَكؤلينةوةدا لةهةنديَك حالَةت دووضاري
توندوتيذي وئةشكةجنةدان بوونةتةوة بةمةبةسيت وةرطرتين دانثيانان ليَيان.
دةستةكةمان،ضةندين جار وةزارةتي ناوخؤ وسةرؤكايةتي داواكاري طشيت ىلَ
ئاطاداركردؤتةوة بةمةبةسيت ليَكؤلينةوة وبةدواداضوون وبنربِكردني ئةم حالَةتانة ،بةالَم
وةكو ثيَويست ريَكاري ياسايي وةرنةطرياوة.
مانةوة وضاوةرِوانكردني راطرياوان لة بةندخيانةكاني طرتن وطواستنةوةي سةر بة ثؤليس
بؤ ماوةيةكي زؤر زياد لة ماوةي ياسايي خؤياندا ونةبووني تواناي دادطاكان بؤ
يةكاليكردنةوةي كةيسي راطرياوان ،جيَطةي نيطةراني سةرجةم راطرياوانة وباريَكي
دةرووني ناجيَطريي دروستكردوة لةالي راطرياوان ،كة لة هةنديَك حالَةتدا راطرياو ماوةي
راطرتنةكةى لة ثيَنج سالَ زياتر دةبيَت .ئةمةش ثيَضةوانةي ياسا كارثيَكراوةكانة
وةبةتايبةت ياساي مايف قةرةبوكردنةوةى راطرياو وحوكمدراوان لة كاتي بيَ تاوان
دةرضوونيان لة هةريَمي كوردستاني عرياق (قانون تعويضاملوقوفني واحملكومني عند الربأة
واالفراج يف اقليم كوردستان – العراق) ذمارة ()04ي سالَي  ،4101كة لة ماددة ()4ي ئةم
ياسايةدا هاتووة( :هةركةسيَك بة نارِةوا طلدرايةوة يان طريا يان ماوةي طريانةكةي لة رادةي
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ياسايي رِةت بووبيَ يان بة سزايةكي وا حوكم درابيَ كة ئازادييةكةي ليَ سةندبيَتةوة
لةاليةن اليةنة دادوةريية تايبةتيةكانةوة بةبيَ بةلَطةي ياسايي ،لة دواييدا برِياريَك بة
رِةت كردنةوةي سكاالَكةي يان ئازاد كردنةكةي دةرضوو بيَ وداواكارييةكةي دواخرا ياخود
بةبيَ تاوان حوكم درا وبرِيارةكةش رِادةي بنربِي بةثيَي ياسا جيَبةجيَ كراوةكان
وةرطرتبيَت ،ئةوا ئةو كةسة بؤي هةية داواي قةرةبوو كردنةوةي ماددي ومةعنةوي لة
بارةي ئةو زةرةروزيانةي بكات كة لة ئةجنامي طرتن وحوكمداني ليَي كةوتووة).
سةرةرِاي بووني بنكةي تايبةت بة ثيَشكةشكردني خزمةتطوزاري تةندروسيت لة
بةرِيَوةبةرايةتي بةندخيانةكاني طرتن وطواستنةوةي سةر بة ثؤليس ،بةالَم لة رووي
دابينكردني دةرمان وجؤرةكاني و ئاميَر وتاقيطةي ثزيشكي وثزشكي ثسثؤر وتايبةمتةند
وةك ثيَويست نيية ونةبووني كارمةندي تةندروسيت ئيشكطريش طرفتيَكى سةرةكى
راطرياوى ناتةندروستةٍ.
سةبارةت بة بةندخيانةكاني ئاسايش ،بووني حالَةتةكاني ئةشكةجنةدان وبةكارهيَناني
توندوتيذي ،لة بةرِيَوةبةرايةتي وبنكةكاني ئاسايش لةكاتي دةسطريكردن وثرؤسةكاني
ليَكؤلينةوة لةطة َل تؤمةتباران لة هةنديَك حالَةتدا ثةيرِةودةكريَت و بوونى هةية ،ئةمةش
بةثيَي ئةو سكاالَ و ضاوثيَكةوتنانةي كة لة ريَطةي تيمةكامنان وبةشي سكاالَي ناو ديواني
دةستةكةمان بةدةستمان طةيشتوة.
الوازي رؤلي داواكاري طشيت لة بةدواداضوون وسةردانيكردني بةندخيانةكاني ئاسايش
جيَطةي تيَبيين وهةلَوةستة لةسةر كردنة ،ضونكة لة مياني ضاوثيَكةوتنةكامناندا
ذمارةيةكي زؤر لة راطرياوان لة هةرسيَ ثاريَزطاكاني هةوليَر وسليَماني ودهؤك طلةيي و
سكاالَيان دةربارةي سةرداني نةكردن وئةجنام نةداني بةدواداضوون و نةطرتنةبةري
ريَوشويَين ياسايي بؤ كةيسةكانيان لة اليةن داواكاري طشتيةوة هةبووة .ذمارةيةكي بةرضاو
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لة راطرياواني بةندخيانةكاني ئاسايش ماوةيةكي زؤرة لة ضاوةرِواني يةكاليكردنةوةى
كةيسةكانياندان كة بة طويَرةي سكاالَكان راطرياو هةية نزيكةي دة ( )01سالَة لة ضاوةرِواني
يةكاليكردنةوةى كةيسةكةيدايةو ودادطاكان كةيسةكةيان يةكاليي نةكردؤتةوة .ئةمةش
ثيَشيَلكاريةكي زةقة بةرامبةر بة راطرياوان ودوورة لة هةموو بنةماكاني ريَككةوتنامةكاني
مافةكاني مرؤظ.
لةطةلَ طوجناوي شويَين حةوانةوة ومانةوة و خواردن وخواردنةوةي راطرياوان بةالَم
ثيَويست دةكات ريَو شويَنة تةندروسيت وخزمةتطوزاريية تةندروستيةكان توندتر بكريَت
بةمةبةسيت ثاراستين راطرياوان لةبلَاوبوونةوةى نةخؤشي ترسناك ،وةك ئةو حالَةتةي لة
بةرِيَوةبةرايةتي ئاسايشي هةوليَر بووني هةبوو كة يةكيَك لة راطرياوةكان توشبووي
ظايروس هةوكردنى جطةر بوو.
لة رووي شويَين راطرتن ومانةوةى بةندكراوان لة هةر سيَ بةرِيَوةبةرايةتى بةندخيانةكاني
ئاسايشى ناوةندى ثاريَزطاكاني هةريَم ،بة شيَوةيةكي طشيت طوجناو ولةبارة .تا رادةيةك
توانراوة ثاريَزطاري لة ثاك وخاويَين بكريَت بةالَم ئةوةي جيَطةي ئاماذة ثيَكردنة
ثيَويستدةكات ريَوشويَنى طوجناوتر و تةندروستيانة بطرنةبةر بؤ ئةو دةستطريكراوانةى كة
تووشبوون بة نةخؤشيية مةترسيدارةكانى وةك هةوكردنى ظايرؤسى جطةر.

 ضاكسازييةكان:
سةبارةت بة بيناو شويَين مانةوةى حوكمدراوان لة هةرسيَ ثاريَزطاكةي هةريَمي
كوردستان ،ثاريَزطاي دهؤك ضةند ساليَكة بينا نويَيةكةي بةكاردةهيَنريَت و هيض طرفت
وكيَشةي شويَنيان نيية ،وضةندين هؤلَي وةك دارتاشي وئاسنطةري وكؤمثيوتةر هةية
تايبةت بة بةرنامةي ضاكسازي .هةروةها لة ثاريَزطاي سليَماني لة مانطي ئةيلولي ()4102وة
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حوكمدراوةكان طوازراونةتةوة بؤ بينا نويَيةكة ،لة هةوليَر هةرضةندة لة سالَي ()4102
بيناي نويَي ضاكسازي تةواو بووة بةالَم تاكو ئيَستا بيناكة بةكارنةهاتووة  .بؤية لة
هةوليَر ئيَستا بة هؤي زؤري ذمارةي سزادراوان وكةمي هؤلَةكان رِةوشيَكي خراث
وناتةندروست بؤ سةرجةم سزادراوان دروست بووة ،بؤية نةتوانراوة لةم ضاكسازييةدا
سزادراوان لةسةر بنةماي جؤري تاوان و بةثيَي تةمةن دابةش بكريَن و هيض مةرجيَكي
ضاكسازي تيادا بةدي ناكريَت وناتوانريَت ثرؤسةي ضاكسازي ودووبارة بنياتنانةوةى
كةسايةتي تةندروسيت سزادراو ئةجنامبدريَـت.
لة ضاكسازي ثياواني ثاريَزطاكاني هةريَم لةاليةني تةندروستيةوة لةطةلَ بووني بنكةيةكي
تةندروسيت بةالَم خزمةتطوزاري ثيَشكةشكراو بة بةندييةكان وةك ثيَويست نيية ،لة
رووي برِ و جؤري دةرمان وتاقيطة وكةرةستةي ثزيشكي وهةروةها سةردان وبووني
ثزيشكي ثسثؤر.
هةنديَك نةخؤشي ترسناك بووني هةية وةك نةخؤشي هةوكردنى ظايرؤسى جطةر (التهاب
الكبد الفايروسي) ،لة ضاكسازي هةوليَر وسليَماني كة ثيَويسيت بة ريَوشويَن وضارةسةري
ودةرماني تايبةتي هةية ،ضونكة ئةم جؤرة نةخؤشيانة ترسناكن و دةطوازريَنةوة.
هةروةها بنكةي تةندروسيت ضاكسازييةكان ثيَويستيان بة ئةمبوَالنسي زياتر هةية بؤ
طواستنةوةى سزادراوي نةخؤش لة كاتي ثيَويست بؤ نةخؤشخانةكان (إحالة) .دةستة بة
نوسراوي ذمارة ( 0101/04/0لة )4102/2/41وةزارةتي تةندروسيت وكار وكاروباري كؤمةالَيةتي
لة ترسناكي ئةم بابةتة ئاطادار كردؤتةوة ،ولة وةالَمي وةزارةتي كار وكاروباري بة
نوسراويان ذمارة ( 894لة )4102/8/4باس لة بووني ( )3سيَ حالَةت لةم نةخؤشية دةكةن لة
ضاكسازي طةوراني سليَماني كة جياكراونةتةوة لة سزا دراوةكاني تر وضاوديَري
وضارةسةري ثيَويستيان بؤ ئةجنام دةدريَت.
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دةربارةى ذةمةكانى خواردن و ئاوى خواردنةوة ،سىَ ذةمة دابينكراوة بة ثيَى
خشتةى تايبةت .بةآلم طلةيى هةية لة جؤرو لة دووبارةبوونةوةى خواردنةكان  ،ئةمةش
وادةخوازيَت كة ثيَداضونةوة لة جؤرى خواردن و خشتةى دابةشكردن بكريَتةوةو هةروةها
كؤنرتؤلَى زياترى ثاكوخاويَنى و طوجناوى خؤراك بكريَت.
دادطاكان بةردةوامن لةسةثاندنى سزاى لة سيَدارةدان بة ثيَى ياسا ،هةرضةندة لة روى
جيَبةجيكردنةوة سزاكة راطرياوة جيَبةجيَ ناكرىَ (ئةم جيَبةجيَنةكردنةش مايةى
دةستخؤشى ليَكردنة لةم قؤناغةدا)  .ذمارةى ئةو كةسانةى لة بةندخيانةكانى هةريَمةوة
سزاى لة سيَدارةدانيان بةسةردا سةثيَندراوة ( )414سزادراون  .ئةم حالَةتةش مايةى
نيطةرانى و نا ئارامى زؤرة بؤ سزادراوان و كةسوكاريان كة ضارةنوسيان روون و ديار نية و
ثيَويست دةكات ضارةسةرى ياساييان بؤ بدؤزريَتةوة .دةستة لة راثؤرتي سالَي ()4103
ثيَشنيازي " طؤريين سزاى لة سيَدارةدان لة هةريَمى كوردستان بؤ زينداني بةدريَذاي
تةمةن ( مدى احلياة )"كردبوو ودةكةينةوة .وةهةروةها لة سالَي ( )4103دةستة لة ثالني
دابوو كؤنفرانسيَكي فراوان ببةستيَت بة بةشداري ضةندين ثسثؤري ناوخؤ وضةن
ثسثؤريَكي دةرةوةي والَت ،بؤ ئةم مةبةستةش سةرؤكي دةستة لةطةلَ دةستةي سةربةخؤي
مايف مرؤظ ل ة حكومةتي فيدرالَي كندا وضةند والَتيَكي ديكةي ئةورؤثي لة هةماهةنطي
دابوو بةالَم كؤنفرانسةكة دواخرا بؤ سالَي ( )4102ضونكة لة تواناي بوودجةي دةستةدا
نةبوو كة ئةم كؤنفرانسة ئةجنام بدات ،ولةسالَي ( )4102لةبةر قةيراني دارايي ونةبووني
بوودجة دةستة سةرداني ثةرلةماني كوردستاني كردووة بؤ ئةوةى بة هةماهةنطي ئةم
كؤنفرانسة ئةجنام بدةن .دةستة لة هةولَةكاني بةردةوام دةبيَت بؤ بةستين ئةم
كؤنفرانسة بة سوود وةرطرتن لة ثسثؤراني نيَودةولَةتي بؤ نوسيين ثرؤذة ياسايةك بة
البردني سزاي لةسيدارةدان وشويَن طرتنةوةى بة سزايةكي تر وةكو سزاي بةدريَذايي
تةمةن (مدى احلياة) وةيان( )011سةد سالَ زينداني وبةشيَوةيةك كة بة هيض جؤريَك
ليَبوردني طشيت ئةم جؤرة سزا دراوانة نةطريَتةوة.
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ذمارةيةك لة سزادراوى بة رةطةز ئريانى داواكارن ماوةى سزادانةكةيان لة وآلتى ئريَان
تةواوبكةن بة ثيَى ئةو ريَكةوتننامةى لة نيَوان حكومةتى عيَراق و ئريَان ئيمزا كراوة و
بة ياساى ذمارة  91لة سالَى  4104لةاليةن عرياقةوة ثةسةند كراوة ،بةالَم تاكو ئيَستا بة
شيَوةيةكي ثراكتيكي ريَككةوتنامةكة جيَبةجيَ نةكراوة .سةبارةت بةم كةيسة دةستة
ئاطاداري فةرمانطةي ثةيوةنديةكاني دةرةوةي كردووة بؤ ئةوةي لةريَطةى وةزارةتى
دةرةوةى عيَراقةوة كار بؤ جيَبةج َي كردني ريَككةوتنامةكةبكريَت بةالَم تاكو ئيَستا ئةم
فةرمانطةية ئةم كارةي ئةجنامنةداوة.
لة ميانى سةردانيكردنى تيمةكانى بةشى بةندخيانةكان لة ديوانى دةستةكةمان لة سالَى
 4102بؤ ضاكسازييةكانى هةريَم ،سكاآلو طلةيي زؤر هةبوو لة اليةن سزادراوان لةسةر
برِوانةبوونيان و قةناعةت نةهاتنيان بةو سزايانةى كة بةسةرياندا سةثيَندراوة و
طلةييةكانيان هةمووقؤناغةكانى دادطايكردن و هةروةها ريَوشويَنة ياسايي و ريَكارة
ياساييةكان دةطريَتةوة كة بةرامبةريان طرياوةتة بةر ،هةر لة فةرمانى دةستطريكردن و
جيَبةجيَكردنى فةرمانةكة و ليَكؤلينةوةو دادطاييكردن و تانة طرتن لة حوكمى دادطاو
ماوة ياساييةكانى و ساغكردنةوةى كيَشةكانيان  .بؤ ضارةسةركردنى ئةم دؤخة لة راثؤرتى
سالَى  4103ى دةستةكةمان ثيَشنيازيَك ئاراستةى بةرٍيَز ئةجنوومةنى دادوةرى كرابوو،
ئةوانيش لة وةآلميان بة فةرماني ذمارة  444لة  4102/3/9و  0141لة 4102/04/0ليَذنةيةكى
باآلى دادوةرييان بؤ ئةم مةبةستة ثيَكهينا ،بةلَام تيَبينى بوونى هةمان سكاآلو طلةيي و
نارِةزايى دةكريَت لة طرتوخانةو ضاكسازييةكان بة طشتى  ،ئةمةش وا دةخوازيَت ليَذنة
دادوةريية بةرِيَزةكة كارةكان خيَراترو ضاالكانةتر ئةجنام بدةن لة ثيَناوى سةروةرى ياسا
وثاراستنى زياترى مافةكانى مرؤظ و وةستان لةسةر حةقيقةت و هؤكارةكانى ئةم
نارِةزاييةى سزادراوان بة مةبةستى دؤزينةوةى ضارةسةرى طوجناو بؤيان.
ذمارةيةك لة سزادراوان لة ضاكسازييةكان سكاآلو طلةييان هةية لة هةنديَك لة ريَوشويَنة
ياساييةكان وةك درةنط طةرِانةوةى برِيارى دادطاى تةمييز دةربارةى كةيسةكانيان ،
ئةمةش نا ئارامى دةرونى لةاليةن سزادراوان دروست كردووة .
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هةرضةندة لة ضاكسازييةكاني ذنان تا رادةيةك شويَن و بيناكانيان طوجناوة و بالَةخانةى
تايبةت بة ضاكسازييةكان بؤ هةريةك لة ثاريَزطاكانى (هةوليَر سليَمانى ) لة قؤناغى
دروستكردندان و بة تةواو بوونيان كيَشةكانى ثةيويست بة بيناو بضوكى شويَنةكان
ضارةسةر دةبيَت  .بة هؤى بضووكى شويَن و كةمى تواناكان لة دابينكردنى ئاميَر وئامراز
وثيَداويستيةكان بةرنامة ضاكسازييةكان لةطة َل راهيَنةرو مامؤستاى تايبةت ،نة توانراوة
وةك ثيَويست ثرؤسةى ضاكسازى ئةجنام بدريَت.
سةبارةت بة كاتةكانى سةردانيكردن و ريَوشويَنى ريَكخستنى سةردانيكةرةكان بة ثيَى
خشتةى تايبةت ريَكخراوة ،بةآلم طلةيي هةية لة ميكانزمى ريَكخستنى سةردانةكان بة
شيَوةيةك كة لة كاتى دياريكراو بؤ سةردانيةكة كةمدةكاتةوة ،سةرةرِاى ئةمانةش لة
هةوليَر كيَشةى بضوكى و نةطوجنانى شويَنى ضاوثيَكةوتنةكان هةية .
دياريدةى مامةلَكردن و بازرطانيثيَكردن و بةكارهيَناى ماددة هؤشبةرةكان لة نيَوان
سزادراوان لة بةرِيَوةبةرايةتيةكانى ضاكسازى بوونيان هةيةو بة تايبةتى لة ضاكسازى
طةورانى سليَمانى  ،ئةم حالَةتةش بؤتة مايةى كيَشةوطرفت بؤ سزادراوان وكةسوكاريان
هةروةها بؤ بةرِيَوةبةر وكارمةندانى ضاكسازييةكان كة ثيَويستة وةزارةتةكاني ناوخؤ
وكاروكاروباري كؤمةالَيةتي ريَوشويَين توندتر بطرنةبةر بؤ بنربِكردني.
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باري ئابووري ودارايي :
طرذي ثةيوةنديةكاني نيَوان حكومةتي هةريَمي كوردستان وحكومةتي فيدرالَي لة بةغداد،
سةرباري رةوشي ناوضةكة وجيهان ،رةنطدانةوةى نةريَين هةبوو بة دريَذايي سالَي ()4102
لةسةر رةوش و بارودؤخي ئابووري و دارايى هةريَم و كاريطةرى خراثى هةبووةو دةبيَت
لةسةر ذيان وطوزةران وخزمةتطوزارية ثيَويستةكاني ذياني ئاسايي خةلَكي هةريَم .يةكيَك
لة ديارترين ئةم كاريطةريية نةريَنيانة ،دواكةوتين مووضةي مووضةخؤرانى هةريَمة،
هةروةها ئةو دةرئةجنامة خراثانةي بة هؤكاري دواكةوتين مووضة لةناو كؤمةلَطةي
كوردستان سةريانهةلَدا ،لة دزي وكوشنت وكيَشةي كؤمةالَيةتي وتاواني ديكة ،هةروةها
لةتوانادا نةبووني بةدةستهيَناني خزمةتطوزاريية تةندروستيةكان وكيَشة وطرفيت ياسايي
و لةدةستداني بةها بةرزةكان ورةوشيت كؤمةالَيةتي تا رادةيةك .لةطةلَ دواكةوتين
هةنديَك ثرؤذة كة لة قؤناغي بنياتنانن و لةتونادا نةبووني دةستثيَكردني هةنديَك ثرؤذة
كة ثيَويستيةكي ذيانني بؤ هاوالَتيان ،وةك ثرؤذةكاني نةخؤشخانة وقوتاخبانة وشويَين
نيشتةجيَبوون وريَطاوبان وثرؤذة ثيَويستةكاني ديكةي طرنط بؤ ذيان وئارامي كؤمةلَطا،
وةك بةشيَك لة ضارةسةري ثيَويست دةكات حكومةتي فيدرالَ لة بةغداد موضةي
فةر مانبةراني هةريَم وبةشة بوودجةي تةرخانكراو بؤ هةريَم رةوانة بكات وةكو
ناوضةكاني ديكةي عرياق.
ئةوةى بارودؤخةكةي ئالؤزتر كردووة ونيطةرانيةكاني زياتر كردووة ،نةبووني
بةرضاورِوونية لةمةرِ دؤخةكة ،بةمةبةسيت تيَطةيشنت وهيَوربوونةوةى كؤمةلَطا لةم
قةيرانةدا ،هةروةها نةبوون وةيان نادياري بووني ثالني سرتاتيجي وريَطة ضارةي بةديل
بؤ ريَطةطرتن ودةربازبوون وضارةسةركردني ئةم دؤخة نةخوازراوة ،كة ئةمانةش لة
دةرئةجنامي دةرنةخستنى راستييةكان و ثيَنةداني زانياري ثيَويستة لةاليةن حكومةتةوة
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بة زياتر لة ثيَنج مليؤن هاوالَتي هةريَم ،لة كاتيَكدا سةدان ثالَاوطةى نةوتى ئةهلى هةن
كة مؤلَةتى ياساييان نييةو و مةرجة ياسايى و تةندروستى وذينطةييةكان جيَبةجىَ
ناكةن ،بة شيَوةيةك كاريطةرى زؤر نةريَنييان لةسةر تةندروستى و ذينطةى هةريَم هةية
و داهاتةكانيان لة الى هاولَاتيان روون نيية بؤ كوىَ دةرِوات.
بووني ذمارةيةكي زؤر لة فةرمانبةري (بن ديوار) كة مووضة وةردةطرن وكار ناكةن،
بووني ناعةدالةتي لة مووضةي فةرمانبةران بة هؤي ثيَداني ثلة وبةرز كردنةوةي ثلة بة
بيَ بنةما بةدةر لة بنةماكاني ياسا كارطيَريةكان ،وهةروةها جياوازي لة بةخشيين دةرمالَة
وريَذةكانيان بة شيَوةيةك كة لة وةزارةتيَكةوة بؤ وةزارةتيَك يان لة شويَنيَكةوة بؤ
شويَنيَك دةطوريَت ،ئةم نادادثةروةرية وا لة زؤريَك لة فةرمانبةران دةكات داواي
طواستنةوةى راذةكانيان بكةن وداخوازي لةسةر ئةو فةرمانطانة زياد بكات كة دةرمالَةي
بةرز بة فةرمانبةرانيان دةبةخشن لةبةرامبةر ئةمةش دا لة هةنديَك فةرمانطة ذمارةي
فةرمانبةر بة تايبةتي لة هةنديَك ثسثؤري كةم بكات لة دةرئةجنامي ئةم هؤكارة.
لة كاتيَكدا حكومةت بةبةهانةي نةبووني بوودجة وخراثي بارودؤخي دارايي حكومةتي
هةريَمي كوردستان زؤريَك لة قوتابي دةرضووي كؤليَذ وثةميانطاكان دانامةزريَنيَت وزؤريَك
لة كارة خزمةتطوزاريةكان هةر بةم بةهانةيةوة راوةستاون وئةجنام نادريَن وئةو كزية
بةرضاوةي ديارة لة كةرتي طشيت ،بةالَم لة اليةكي ديكة ثؤسيت باالَ دةبةخشيَت ودةرمالَةي
زؤري بؤ تةرخان دةكات ،ئةمةش سةرف كردن وبة فريؤداني بةشيَك لة توانا دارايةكاني
هةريَمة كة لةسةر حيسابي مايف هاوالَتياني هةريَم دةبةخشريَت بة هةنديَك كةس كة
ثيَويست نيية.
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بازرطاني كردن بة مرؤظ:
رةط وريشةي بازرطاني كردن بة مرؤظ بؤ سةردةماني زؤر كؤن دةطةريَتةوة ،وشيَوازةكاني
بة ثيَي سةردةمةكان طؤرِاوة .بةالَم لةم ساالَنةي دواييدا بؤتة دياردةيةكي جيهاني و
زةرةرمةندي سةرةكي لة دةرئةجنامي تاواني بازرطاني كردن بة مرؤظ ذنان ومنداالَن
وخاوةن ثيَداويستية تايبةتةكانن لةطةلَ هةر كةسانيكي ديكة كة بة هؤكاري جياجيا دةبن
بة قورباني ئةم دياردةية.
بووني توندوتيذي وبارودؤخي كؤمةالَيةتي ناتةندروست و نالةباري بارودؤخي دارايي
وئابووري وقرياني سياسي وسةربازي و تريوَر ودةرئةجنامةكانيان و نةبووني سةروةري
وهةذمووني دةولَةت لةسةر هةريَم وجوطرافياي دةولَةت ،هةموو ئةمانة لةسةردةمي
تةكنةلؤجياي نويَ و جيهانطرييدا ريَخؤشكةرن بؤ سازداني ذينطةيةكي طوجناو بؤ ئةجنام
داني ئةم تاوانة.
لةطةلَ ئةوةى عرياق ثةسةندي (اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر
الوطنية) لةطةلَ ئةو ثرؤتؤكؤل وئةو ثابةندبوونة نيَودةولَةتيةكاني تري ثةيوةست بة
حالَةتي بازرطاني كردن بة مرؤظ ،سةرةرِاي بووني ياساي نةهيَشتين بازرطاني كردن بة
مرؤظ ذمارة ( 48ي سالَي  )4104وياسا سزايةكاني ديكةي عرياق ،بةالَم دياردةكة لة
بارودؤخي ئيَستاي عرياق بووني هةية و لة هةريَمي كوردستان لة كةرتي كار بة تايبةتي
كارثيَكردني بياني وذن ومندالَ وبةكارهيَنانيان لة سوالَ ثيَكردن ،وهةروةها لة كةمث و
شويَين كؤبونةوة ونيشتةجيَ بووني ئاوارةكان (ثةنابةر وراطويَزراو) هةروةها كةرتي
طةشت وطوزار وكةرتي تةندروسيت (فرؤشتين ئةندامي جةستة) وبواري ديكة بووني
هةية.
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نةهيَشنت وبنربِكردني ئةم تاوانة ثيَويسيت بة ثالنيَكي تؤكمةي طشتطري وهةمةاليةنة
هةية لة ريَطةي ضارةسةري ياسايي بة دةرضواندن وهةمواركردني ياسايي .وكاراكردني
ضاوديَري كردن لة اليةن هيَزةكاني ناوخؤ وئاسايش وثتةوكردني خالَة سنووريةكاني
هةريَم ،وضاكسازي كردن بة ئاراستةي نةهيَشتين هؤكارةكاني سةرهةلَداني ئةم تاوانة لة
ريَطةي ضاكسازي ئابووري وكؤمةالَيةتي و نةهيَشتين توندوتيذي وضاكسازي دميوكراسيانة
لة بواري حوكمراني وبةرثا كردني هةلَمةتي هؤشياركردنةوة وئاطادار كردني خةلَك
وناساند وناسينةوةى تاوانةكة لة قؤناغة جياجياكانيدا ،لة ريَطةي دةزطا حكوميةكان
وريَكخراوةكاني كؤمةلَي مةدةني ودامةزراوة ئاينييةكان.

جيَبةجيَكردني ياساي مايف بةدةستهيَناني زانياري:
بةثيَي ماددة ( )3لة ياساي (مايف دةستكةوتين زانياري لة هةريَمي كوردستان – عرياق)
ذمارة ()00ي سالَي  ،4103ئةركي جيَبةجيَكردني ياساكة بة دةستةكةمان (دةستةى
سةربةخؤي مافةكاني مرؤظ) سثيَردراوة .بؤ كاراكردن و جيَبةجيَ كردني ياساكة ،دةستة
بة هةماهةنطي لةطةلَ دةستةي دةستثاكي لة هةريَم ؤركشؤثيَكي ئةجنامداوة لة ريَكةوتي
 ،)4102/01/44بةبةشداري نويَنةري ( )02اليةن وراسثاردةكانش بؤ ثةرلةمان بةرز كرايةوة.
لةطةلَ ئةجنامداني كؤبونةوةيةك لةطةلَ نويَنةراني دامةزراوة حكومييةكان لة ريَكةوتي
( )4102/04/3بة بةشداري نويَنةري ( )02اليةن بؤ ريَككةوتن لةسةر ثالنيَك بؤ جيَبةجيَ
كردني ياساكة.
لة ماددة ( )40ى ياساكةدا هاتووة ،كة ئةجنوومةني وةزيران بة هةماهةنطي لةطةلَ
دةستةي سةربةخؤي مافةكاني مرؤظ ريَنمايي ثيَويست بؤ ئاسانكردني جيَبةجييَكردني
دةردةكات ،بةالَم لة سالَي ( )4102نةتوانراوة ئةم ريَنمايانة دةربضويَندريَت ،هةرضةندة
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دةستة ( )2نوسراوي بؤ ئةم مةبةستة ئاراستةي ئةجنومةني وةزيران كردوة بة ذمارة (40
و  34و  41و ...لة ريَكةوتي  3/42و 4/44و  8/2و)4102 /04/48
ثاش بةسةرضووني زياتر لة سالَيَك لة هاتنةواري جيَبةجيَكردني بةالَم نةتوانراوة ياساي
بةدةستهيَناني زانياري وةك ئةوةى لة ناوةرِؤكةكةيدا مةبةستة جيَبةجيَ بكريَت ،لةبةر
كؤمةلَيَك هؤكار ،وةك هؤكاري ياسايي وهاوكاري نةكردني اليةنة ثةيوةنديدارةكان وكةمي
توانا مرؤيي وداراييةكان.
كاراكردن وجيَبةجيَ كردني ياساكة ثيَويسيت بة هاوكاري وهةماهةنطي تؤكمة هةية لة
نيَوان دةستةي سةربةخؤي مافةكاني مرؤظ وثةرلةمان وحكومةتي هةريَم و كؤمةلَي
مةدةني و هةموو ئةو اليةنانةي ديكة كة ثةيوةنديدارن بة ياساكة ،لة ريَطةي تويَذينةوة
وهؤشياركردنةوة و هاوكاريكردن وبةدواداضون وهةر ضاالكيةكي ديكة كة ياساكة وجيَ
بةجيَ كردني ومةبةست لة ياساكة بةرجةستة دةكات .هةماهةنطي وداواكاري هاوالَتيان بؤ
بةدةستهيَناني زانياري بةثيَي ئةم ياساية لة ريَطةي ديوان ونوسينطةكاني دةستة هؤكاريَكي
طرنطة بؤ ثراكتيزة كردني ياساكة وجيَبةجيَ كردني ناوةرؤكةكةي ومةبةست لة ياساكة.

رةوشي كريَكاران:
رةوشي كريَكاران لة ماوةي سالَي ( )4102بةطشيت هيض جياوازيةكي نةبووة لةطةلَ ساالَني
ثيَشوو ،لة اليةنى كات وشويَن ومةرجةكان وكريَ وبيمة وئةرك ومافةكاني ديكةي كريَكار،
هؤكارةكةشي دةطةريَتةوة بؤ جيَ بةجيَ نةكردني ياساي كاري ذمارة ( 20ي سالَي
،)0928وةك ثيَويست وهةروةها ثابةند نةبوون بة ريَنمايية ياساييةكان وسسيت والوازي
دةستةكاني ضاوديَريكردن واليةنةكاني ديكةي ثةيوةنديدار وةك سةنديكاكاني كريَكاران
بة بارودؤخي كاركردن وتةندروسيت و سةالمةتى كاركردن.
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لة دةرئةجنامي كاريطةري ئةم هؤكارانة بة طشيت ،كريَكار لة رِةوشيَكي ناهةموار
ونادادثةروةرانة ذيان بةسةر دةبات ودووضاري حالَةتي مردن ونةخؤشي وثةككةوتن وبيَ
كاري ونةبووني بيمةي كؤمةالَيةتي دةبيَتةوة.
لةكةرتي كاركردن ،رةوشي كريَكاري نةوجةوان وكريَكاري ذن زؤر خراثرتة لة رِةوشي
كريَكاري ثياو .رِةوشي خراثي كاركردني ذنان ونةوجةوانان رةنطيداوةتةوة لة زؤري
كاتذميَرى ئيشكردنيان وكاتةكاني ئيشكردن وهةروةها لة جؤري ئةو ئيشانةي ئةجنامي
دةدةن وكريَي ئيشكردن و ذينطة وثيَويستيةكاني شويَين ئيشكردن وذيانيان .لةطةلَ بووني
كاركردن بة منداالَن لةكاتيَكدا بةثيَي ياسا ناوخؤييةكان وريَككةوتنامة نيَودةولَةتيةكان
كاركردن بة مندا َل قةدةغة كراوة.
تيَبيين زيادبووني ذمارةي كريَكاري بياني بةهةردوو رةطةزي نيَر وميَ دةكريَت لة ماوةي
سالَي ( ،)4102لةكاتيَكدا هيَناني كريَكاري بياني بةثيَي ياسا كؤت وريَوشويَين تايبةتي بؤ
دانراوة لةبةر هؤكاري كؤمةالَيةتي و ئابووري وئاسايش وتةندروسيت ،كة هةموو ئةم
ريَوشويَن ومةرج وكؤتانة مةبةست ليَيان ثاراستين كؤمةلَطة وثيَداني هةلَي كاركردني
زياترة بة هاوالَتيان ،وة لةهةنديَك حالَةتي دياريكراو وثيَويست وبةثيَي ثسثؤري ثيَويست
ريَطة بة هيَناني كريَكاري بياني دةدريَت.
كريَكارة بيانيية ذن وثياوةكان ،زؤريان هةلومةرج و شويَين كاركردنيان طوجناو نية،
لةاليةني كاتذميَرةكانى كاركردن وكات وشويَن وكريَي ئيشكردن وهةروةها طوزةران
وشويَين حةوانةوةيان وهةروةها بازرطاني ثيَكردنيان وبازرطانيكردن بة جةستةيان ،لةطةلَ
ئةجنامداني هةلَسوكةوتي نارِيَك ونامرؤظانة لةطةلَ ئةم كريَكارة بيانيانة لة زؤر حالَةتدا.
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لة هةريَمي كوردستان ( )041كؤمثانياي مؤلَةت ثيَدراو لة بواري هيَناني كريَكاري بياني كار
دةكةن وذمارةي كريَكاراني بياني لة هةريَمي كوردستان دةطاتة ( )44111بيست وثيَنج
هةزار كريَكار.
ذمارةى ئةو كريَكارانةى كة لةكاتى كاركردن طيانيان لة دةست داوة بةم شيَوةية:
هةوليَر  04 :كريضكار
سليَمانى  48 :كريَكار
دهؤك  4 :كريَكار

هاتووضؤ وريَطةوبان:
هةرضةندة بة ثيَى ئامارةكان لة ماوةي سالَي ()4102دا ذمارةى روداوةكاني هاتووضؤ لة
هةريَم لة ذمارةي روداوةكاني سالَي ( )4103كةمرتة ،بةالَم ذمارةكة هيَشتا زؤرة و لة
ئةجنامدا ذمارةيةكي زؤر لة هاوالَتيان بوونةتة قورباني .بةثيَي ئاماري بةرِيَوةبةرايةتي
طشيت هاتوضؤي هةريَم كؤي رِووداوةكان ()2421رووداوة ،ذمارةي ئةو كةسانةي كة بة
رووداوي هاتوضؤ مردوون ( )242كةسة وذمارةي برينداربوان ( )00414كةسة .هؤكارةكاني
ئةم روداوانةش زؤرن كة خؤي دةبينيَتةوة لة زؤري ذمارةي ئؤتؤمؤبيل وخراثي كواليتيان
ونةبووني هؤشياري هاتوضؤكردن لةالي هاوالَتي بة شوفيَر وثيادةوة وهاوردةكردني
ذمارةيةكي زؤر لة ئؤتؤمؤبيل بيَ ثالن وبيَ ئاطادار بوون ورةضاوكردني تواناي شةقامةكان
وديزايين شارةكان.
ثيَويست دةكات هيَناني ئوَتوَمبيَلى تؤكمة و كواليتى باش بةثيَي ثيَويست وبةطويَرةي
تواناي شةقامةكان وريَطةوبانةكان بيَت ،هةروةها ريَوشويَين بةخشيين مؤلَةت
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وضاوديَريةكاني هاتووضؤ ضرِتر بكريَتةوة و زياتر ريَكبخريَت .ثيَويستيشة فةرمانطةكانى
هاتووضؤ بة تايبةتى كاروبارى ئةندازةيى زياتر ئاطادارى شةقامةكان بن و تيمى
بةردةوامى ضاككردنةوةى شةقامةكان و ريَوبانةكان كارى ضاككردنةوةى (صيانة)ى
بةردةوامى و خيَراى ريَطاكان بكةن و ريَطة نةدةن شؤستة و شةقامةكان بؤ مةبةستى
تايبةتى بةكار بهيَندريَت و ثيادة و وهاولَاتى ليَى سوودمةند نةبيَت و ذيانى بكةويَتة
مةترسييةوة .لةطةلَ نيشانكردني شويَين ثةرينةوة لة شةقامةكان وداناني هيَماي هاتووضؤ
وس وود وةرطرتن لة راطةياندن بة مةبةسيت بالَوكردنةوةى رؤشةنبريي وزانياري دةربارةي
ياساي هاتووضؤ وريَنمايةكاني هاتووضؤ كردن بؤ شوفيَر وهاوالَتي وهةروةها جةخت
كردنةوة لةسةر دابينكردني شويَين وةستاندني ئؤتؤموبيل (كراج) بةتايبةتي لةو
شويَنانةي كة بالَة خانةي نويَيان تيادا بونياد دةنريَت ثيَويستة شويَين وةستاندني
تؤتؤموبيَل حسابي بؤ بكريَت ولة ديزايين بيناكان شويَين بؤ بكريَتةوة .هةروةها ثيَويست
دةكات حكومةتي هةريَم لة ريَطةي وةزارةتة تايبةمتةندةكانةوة هةولَي ضارةسةركردني
قةيراني هاتووضؤ بدةن لة ريَطةي دؤزينةوةي ئةلَتةرناتيظي طوجناو لة توانادا بوو وةك،
بةكارهيَناني (باص)ي طشيت وةيان (ترام) .ثيَويست دةكات وةزارةتي طواستنةوة وطةياندن
بؤ ضارةسةركردني قةيراني هاتووضؤ وريَطاوبان ضارةسةري شياو بدؤزيَتةوة لة ريَطةي
ضةند ثرؤذةيةك ودؤزينةوةى ئةلتةرناتيظي طوجناو بؤ سانا كردني جولةي هاتووضؤ وكةم
كردنةوةى روداوي هاتووضؤ.

راطةياندن و رادةربرِين:
لةطةلَ بووني ياساي تايبةتبة ريَكخستنى كاري رؤذنامةطةري ( ذمارة  34سالي ) 4112
وياساي خؤثيَشاندان وريَكخستين ثارتة سياسيةكان ،بةالَم هةنديَك ثيَشيَلكاري لة بواري
راطةياندن وئازادي كاري راطةياندن وخؤثيَشانداني ئاشتيانة لة ماوةي سالَي ()4102
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تؤماركراوة .هؤكارةكةي دةطةرِيَتةوة بؤ ناتؤكمةيي ياسا وريَنمايةكان ونةبووني
ثيشةييبون وئاكاري ثيشةيي لة كاركردندا ،لةطةلَ باش ئامادة نةكردن وثيَنةطةياندني
ئةو هيَزانةي كة ئةركي ثاراسنت وثاسةوانيكردني ضاالكيةكانيان ثيَسثيَردراوة.
لةدةرئةجنامي ئةم كةموكورِيانة زؤر جار حالَةتي نةخوازراو رِوودةدات كة كارواني
دميوكراسي وئازادي رادةربرِين ومافةكاني مرؤظ لةكةدار دةكات.
كارنةكردن بةياساى ذمارة ( )34ساىل ( )4112رؤذنامةنوسانلة زؤربةى كاتةكان لة كاتى
دةستطري كردن و رووبةروو بونةوةيان لة دادطاكانى هةريَمى كوردستان كار بةو ياساية
ناكريَت و تا ئيَستا كاربة ياساى سزادانى عرياقى ذمارة  000سالي  0949دةكريَت.و لة
ئيَستاشدا ضةند رؤذنامةنوسيَك لة بةندخيانةكان و كةيسةكانيان يةكال نةبؤتةوة.
ثيَداني مؤلَةتي كاركردن بة ذمارةيةكي زؤر لة رؤذنامة وطؤظار وتةلةفزيؤن وراديؤ لة
هةريَم ئاماذةيةكي ئةريَنيية بؤ بووني ئازادي رادةربرِين وبووني كؤمةلَطايةكي هاوضةرخ،
ذمارةي طؤظار ورؤذنامة تؤماركراوةكان زياترة لة ( )241رؤذنامة وطؤظار ،لةطةلَ بووني
دةيان تةلةفزيؤن وراديؤي سةتةاليت ولؤكالَي .بةالَم مايةي نيطةرانية كة هةنديَك كات
ولة هةنديَك كةنالَةكاني راطةياندن وبةتايبةتي لة تةلةفزيؤنة لؤكالَيةكان ،بةرهةمةكانيان
وثةخشةكانيان ثابةندي ياساو ريَنمايةكان وهةروةها سروشت وداب ونةريت وكةلتور
وزماني ئاخاوتين كؤمةلَطةي كوردستاني نابن ،ئةمةش دةرهاويَشتةي خراثي لةسةر ئارامي
وخوورِةوشت وزمان وكةلتوري كؤمةلَطة دةبيَت لة ئيَستا ولة ئايندةدا.
لةماوةي سالَي ( )4102بةثيَي هةنديَك ئامار سةرجةمي ثيَشيَلكاريةكان بةرامبةر بة
رؤذنامةنووس ( )401ثيَشيَلكاريية )012( ،رؤذنامةنووس ثيَشيَلكاريان بةرامبةر كراوة
وثيَشيَلكاريةكان بةم شيَوةيةن :ليَدان ( ،)24تةقة كردن ( ،)4برينداركردن ( ،)0رفاندن (،)0
دةستطريكردن ( ،)04هةرةشة ( ،)9ريَطري لة كاري رؤذنامةنووسي ( ،)81زةوتكردني
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كةلوثةلي كاري رؤذنامةنووسي ( ،)49شكاندني كةلوثةلي كاري رؤذنامةنووسي (،)04
سوكايةتي ثيَكردن ( ،)4ضوونة سةر مالَي رؤذنامةنووس ( ،)0جياوازيكردن (.)4
ياساي ريَكخستين ثارتة سياسييةكان ( ذمارة  4لة سالي ) 4102تاكو ئيَستا كاري ثيَنةكراوة
وبةشيَك لة ثارتة سياسيةكان نيطةرانن لة نةبووني عةدالةت لة متويل كردني هةنديَك
حزب وريَكخراوي سياسي ولةبةرامبةر متويل نةكردني هةنديَكي ديكةيان.

رةوشي ثيَكهاتة نةتةوةييةكان وئاينييةكان :
هةريَمي كوردستان بةهةموو ثيَكهاتة نةتةوةيي وئايين ومةزهةبييةكانةوة ،لة ديَر
زةمانةوة ذيانيَكي هاوبةش وئارام بةسةر دةبةن وثةيوةندي نيَوان ئةم هةموو ثيَكهاتانة
ثةيوةنديَكي تةندروستةو ئةم يةكساني وهاوبةشيية لة ياساكاني هةريَم وهةروةها لة
جيَبةجيَكردني ياساكان و هةموو بوارةكاني ذيان رةنطيداوةتةوة .هةرضةندة ضةند طرفت
وكيَشة وناكؤكي كؤن هةن كةتاكو ئيَستا ضارةسةر نةكراوة ،بةتايبةتي ئةو كيَشانةي
ثةيوةندي بة زةوت كردني زةوي وزاري هةنديَك خاوةن مولَكي كريستيانةوة هةية.
بةالَم لة دواي هيَرشة تريؤرستيةكاني ريَكخراوي (داعش) بؤ سةر ناوضةكاني هاوسنور
لةطةلَ هةريَمى كوردستان وهةنديَك ناوضةي هةريَم وةك شةنطار ودةوروبةري،
ذمارةيةكي زؤري خةلَكي ناوضةكة روويان لة ناوضة ئارامةكاني هةريَمي كوردستان
كردووة ،كة زؤرينةيان كريستيان وئيَزيدي وشةبةك و توركمان وعةرةب وخةلَك
وثيَكهاتةكاني ديكةي ناوضةكةن .ئةم خةلَكة راطويَزراوة كة لة هةموو ثيَكهاتة نةتةوةيي
وئاينيةكان ثيَكهاتوون لة ترسي كوشنت و كؤياليةتى لة ذيَر دةسةالَتي ريَكخراوي
تريؤرسيت (داعش) هةالَتون ،ئةوانةي لة ناوضةكانيان ماونةتةوةو نةيانتوانيوة خؤيان
دةربازي هةريَمي كوردستان بكةن ورِووبةرِووي توندترين شيَوازي جياكاري ولةناوبردن
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وكؤياليةتي هاتوون ،لة كوشنت و بازرطاني ثيَكردن وبة كؤيلةكردن .لةبةر ئالَؤزي
رِةوشةكة و بةردةوامي ضاالكيية سةربازييةكان لة ناوضةكة ،تاوةكو ئيَستا نةتوانراوة
ذمارةيةكي تةواوي سةرجةم قوربانييةكان دياربكريَت وذمارةكان بةثيَي سةرضاوةكان
جياوازن ضونكة ضةندين اليةني حكومي وراطةياندن وريَكخراوي داكؤكيكار لة مافةكاني
مرؤظ وريَكخراوة نيَودةولَةتييةكان ئامار وذمارة بلَاودةكةنةوة .بةالَم تا ناوضةكان ئازاد
نةكريَن وليَكؤلينةوةكان لةم جؤرة تاوانة تةواو نةبيَت ناكريَت ذمارة وئاماري دروست
لةبةر دةست بيَت .هةرضةندة ئةوةي ئاشكراية ذمارةي قوربانييةكان ضةندين هةزار
مرؤظن وبةشي زؤريان لة ثيَكهاتةي ئيَزيدي وكريستيانن .خةلَكي ئةم ناوضانة لة ثيَكهاتة
نةتةوةيي وئايين و مةزهةبييةكان كة رِوويان لة هةريَمي كوردستان كردووة ذمارةيان
سةدان هةزار كةس دةبيَت وئةم ذمارة زؤرةش لةم بارودؤخة ئالَؤزة سةربازي وداراييةي
هةريَم ئةركي هةريَمي قورسرت كردووة وواي كردوة ذيان وطوزةرانيان سةخت بيَت.
ثةرلةماني كوردستان بة ياساي ذمارة (4ي سالَي  )4102ياساي زمانة فةرمييةكاني
هةريَمي كوردستاني دةرضواندوة ،لة ماددة ( )3ي ياساكةدا هاتووة " :لة كوردستاني
عرياقدا زماني ثيَكهاتةكاني تري (توركمان وسريان وئةرمةن) لة يةكةي بةرِيَوةبةرايةتي
خؤياندا ولةكاتي ثيَويستدا ،لةثالَ زماني كورديدا فةرميني" .هةروةها ذمارةيةك ثرؤذة
ياسا وبرِيار لة ثةرلةماني كوردستانن كة لة بةرذةوةندي سةرجةم ثيَكهاتةكاني
كوردستانن ،وةك :ثرؤذة ياساي ثاراستين مايف ثيَكهاتة نةتةوةيي وئايين ومةزهةبي لة
هةريَمي كوردستان ،ثرؤذة ياساي ريَكخستين مايف ثيَكهاتةكاني هةريَمي كوردستان ،كة
دةستة رؤلَي دياري هةبووة هةر لة نوسيين راثؤرت وبةشداري كردن لة كؤر و ورك شؤث
لةطةلَ ليذنةي ياسايي ثةرلةمان وئةجنامداني سيمينار لة طةلَ نويَنةراني ثيَكهاتةكان بة
مةبةسيت وةرطرتين ثيَشنيازةكانيان كة دةرئةجنام ثرؤذة ياساكةي دةولَةمةندتر كرد.
لةطةلَ ضةند ثرؤذة ياسايةكي ديكة وةك :ثرؤذة برِياري جينؤسايدي شنطال و دةوروبةري،
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ثرؤذة برِياري داناني ئةو تاوانانةي كة دةرهةق بة طةلي كورد (كورداني ئيَزيدي)
ئةجنامدراون بة تاواني كؤمةلَ كوذي.

ثيَشنيازةكان :
ويَراى جةختكردنةوةمان لة سةر ثيَشنيازةكانى هاتوو لة راثؤرتةكانى ثيَشوو ئةم
ثيَشنيازانة دةخةينة بةر دةستى اليةنة بةريَزةكان بة مةبةستى باشرت كردن و زياتر
ثاراستنى مافةكانى مرؤظ .

راسثاردةكان بؤ ثةرلةماني كوردستان :

-0ثتةوكردن وكاراكردني ثةيوةندي وهةماهةنطي نيَوان ليَذنةي مايف مرؤظ لة ثةرلةماني
كوردستان لةطة َل دةستةي سةربةخؤي مايف مرؤظ.
 -4دةركردنى ياسايةك بؤ ريَكخستنى نةخؤشخانةكان و كلينيكة تايبةتيةكان .
 -3دةركردنى ياسايةك بؤ ريَكخستنى ميدياى ئةليكرتؤنى .
 -2دةركردنى ياسايةك بؤ ريَكخسنت و هيَنان و مامةلَة كردن بة كةلوثةل وثيَداويسيت
منداالَن بة تايبةتى ياريية مةترسيدارةكان لة سةر سةالمةتى مندالَ .
 -4ثةلة كردن لة دةركردنى ياساى مافى مندالَ و ياساى كار و بيمةى كؤمةالَيةتى وهةموار
كردنةوةى ياساى داواكارى طشتى .
 -4ثةلةكردن لة ثةسةند كردنى ياساى بازرطانى كردن بة مرؤظ .
 -2سةربةخؤيي دارايي وكارطيَري بدريَت بة دةستةي سةربةخؤي مافةكاني مرؤظ بة ثيَي
ياساكةي.
 -8ثةلة بكريَت لة ثةسةند كردني ئةو ثرؤذة ياسا وبرِيارانةي كة مايف ثيَكهاتة نةتةوةيي
وئايين و سةرجةم ثيَكهاتةكاني ديكةي كوردستان باشرت دةثاريَزيت ،وهةر ريَكخستنيَكي
ياسايي ديكة كة ذياني رؤذانةي كؤمةلَطا ريَكدةخات.
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راسثاردةكان بؤ حكومةتي هةريَمي كوردستان :

 -0ثةلةكردن لة دةرضواندنى ريَنمايى تايبةت بة ياساكان وةك ياساى بة دةست هيَنانى
زانياريى بة هةماهةنطي دةستةي سةربةخؤي مافةكاني مرؤظ.
 -4ثةلة كردن لة طواستنةوةى سزادراوانى ضاكسازى هةوليَر بؤ بينا نويَيةكةيان و
دابينكردنى ثيَداويستيةكانى ضاكسازيية نويَيةكة هةروةها طواستنةوةى راطرياوانى هةوليَر
بؤ بينا نويَيةكةيان .
 -3طرنطيدانى زياتر و ريَكخستنة خزمةت طوزارية تةندروستية ثيَشكةشكراوةكان بة
قوتاخبانةكان و ضاكسازييةكان و بةريَوةبةراييةتةكانى طرتن و طواستنةوة .
 -2ضرِ كردنةوةى ضاوديَرى سةرثةرشتى كردن و بة دواداضوونى زياتر بؤ نةخؤشخانة و
كلينيكة ئةهليةكان لة رووى خزمةتطوزارى تةندروستى و ثيَشكةشكراو و دةرمان و
ثشكنني و هةروةها دياريكردنى نرخيَكى طوجناو بؤ ثشكنني و ضارةسةرييةكان .
 -4زياتر ضاوديَرى كردنى هيَنان و فرؤشتنى داو ودةرمانةكان بة مةبةستى كؤنرتؤل
كردنى جؤر و برِ و نرخةكانيان ،ليَثرسينةوة وسزاداني ئةو كؤمثانيانةي كة دةرمان
هاووردة دةكةن بة شيَوةي ناياسايي.
 -4طرنطيدانى زياتر بة بلَاوكردنةوةى كةلتورى ريَزطرتن لة مافةكانى مرؤظ لة ريَطةى
ثرؤطرامى تؤكمةى خويَندن و هةروةها لة ريَطةى ثةيرِةوكردن و ممارةسةكردنى لةاليةن
مامؤستايان و فةرمانبةران و بةرِيَوةبرايةتى قوتاخبانةكان.
 -2ريَكخستنةوةو سةقامطريكردنى ثرؤطرامةكانى خويَندن لةطةلَ سيستةمى ثةيرِةوكراو لة
ئةجنامدانى ئةزموون و دابةشكردنى منرةكان.
 -8راهيَنانى زياترى هيَزةكانى ثؤليس لةسةر باشرت ئةجنامدانى ئةركةكانيان لة كاتى
طرتنى تؤمةتباران و هةروةها ريَكخسنت و ثاريَزطاريكردن لة خؤثيشاندانةكان بة ثيَى ياسا
و بنةما نيَودةولَةتيةكانى تايبةت بة ثاراسنت و ريَزطرتن لة مافةكانى مرؤظ.
 -9ضرِكردنةوةى ضاالكييةكان و هةولَةكانى وةزارةتى ناوخؤ لةسةر كةمثةكانى
ئاوارةبووةكان و هةروةها شويَنةكانى ديكةى طردبوونةوةيان بةمةبةستى ثاراستنى
سةالمةتييان و هةورةها ريَطرتن لة ضةوساندنةوةيان لة ريَطةى بازرطانيثيَكردنيان بة
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تايبةتى ذنان و مندالَان و ريَطرتن لة بلَاوبونةوةى ضةك و ماددة هؤشبةرةكان
لةنيَوانياندا.
 -01بةخشني ودابينكردني هةلي كاري زياتر بؤ هاوالَتيان ،و كةمكردنةوةى هيَنانى
كريَكارى بيانى ها توو بؤ هةريَم و هةروةها ضاوديَريكردنيان و ثابةندكرنيان بة كاركردن
لةو بوار و ئةو كارةى كة لة طريَبةستى كاركردنةكةيدا هاتووة ،لةطةلَ زياتر ضاوديَري
كردن وجيَبةجيَ كردني مةرج وثابةنديةكاني سةر ئةو كؤمثانيانةي كريَكاري بياني بؤ
هةريَم ديَنن.
 -00زياتر كاراكردن و جيَبةجيَكردنة ياسا كارثيَكراوةكان بة تايبةتى لة بوارى دابينكردنى
بيمةى كؤمةلَايةتى و ضاوديَريكردنى مندالَان و ذنانى دةستطيَرِ و سةرشةقام .هةروةها
دامةزراندني يةكةي ثؤليسي كؤمةالَيةتي بة مةبةسيت بةدواداضوون بؤ كيَشة
كؤمةالَيةتييةكان ودياردةكاني ديكةي وةك سوا َل كردن.
 -04هةولَبدريَت لة ريَطةى مامؤستاو وتاربيَذو زانايانى ئايين بنةما ثريؤزةكانى ئاينة
ئامسانييةكان و ثيَكةوةذيان و كةلتورى ليَبوردةيى و مرؤظدؤستانةى دوور لة توندوتيذى
و طوتارى هاوضةرخانة بلَاوبكةنةوة كة تيايدا ريَزى مرؤظ و ئاين و ئاينزاكان بطيَردريَت.
 -03ثيَداضونةوة لةاليةن وةزارةتى رؤشةنبريى و اليةنة ثةيوةنديدارةكانى ديكة بكريَت بة
مةرجةكاني مؤلَةتدان بة كةنالَة تةلةفزيؤنى و راديؤ و رؤذنامة و طؤظارةكان و
بلَاوكراوةكان ،بة مةبةستى ريَكخستنةوةيان لةسةر بنةماى زانستيانة و ثؤليَنكردنيان تاكو
ثةيام و ئةركة ثريؤزةكةى خؤيان بطةيَنن بة رةضاوكردنى دابونةريت و رةوشت و
كةلتورى كؤمةلَطا و ريَزطرتن لة ميَذوو زمان و بةها كؤمةلَايةتيية بالَاكان ،دوور لة زمانى
زبرو نةشياوو بابةتى نامؤ بة كةلتورو كؤمةلَطا و واقعى ئةمرؤى هةريَمى كوردستان.
 -02طرنطيداني زياتر بة ذيان وريَكخستين كاروباري كةم ئةندام وخاوةن ثيَداويسيت تايبةت
وشةلَتةرةكاني ذنان وخانةكاني تيَبين تايبةت بة منداالَن.
 -04جيَبةجيَ كردني دةستطريكردني ئةو كةسانةي كة برِياري دةستطريكردنيان هةية وتاكو
ئيَستا جيَبةجيَ نةكراوة.
 -04كردنةوةى يةكةي ثؤليسي دادوةري وة ثؤليس كؤمةلَايةتي .
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 -02جيَبةجيَكردني ياساي بودجةي حزبة كوردستانيةكان ذمارة  4سالي . 4102

راسثاردةكان بؤ ئةجنومةنى دادوةرى:

 -0هةولَى ثابةندبوون بة ماوة ياسايية دياريكراوةكان بدريَت لة هةموو قؤناغةكانى
ثرؤسةى ليَكؤلَينةوة و دادبينيكردن و ثيَداضونةوةى برِيارةكانى دادطاكان.
 -4ثيَطةياندنى ذمارةى ثيَويست و ليَهاتوو لة دادوةرو ليَكؤلةرانى دادى ،لةسةر بنةماى
زانستيانةى دادثةروةرانة بة سوود وةرطرتن لة ئةزموونى ولَاتانى ثيَشكةوتوو بة
ثشتبةسنت بة ثيَوةرة ناوخؤيى و نيَودةولَةتييةكان لةم بوارةدا.
 -3دامةزراندني دادطاي تايبةت بة مافةكاني مرؤظ.
 -2داناني ليذنةيةكي تايبةت وةبةبةردةوامي بؤ سةردان كردني ضاكسازيةكان وبنكةي
طرتن وطواستنةوة بةمةبةسيت ضارةسةركردني كيَشةي ياسايى بةندكراوةكان.

راسثاردةكان بؤ داواكاري طشيت:

 -0زياتر كاراكردني دةزطاي داواكاري طشيت بةمةبةسيت ثاراستين مايف طشيت
ودادثةروةري وئارامي وتةنايي كؤمةلَطا.
 -4بةدواداضونةوة بؤ ئةو نووسراوانة كة لةدةستةكةمان ئاراستةتان دةكريَت .
 -3بةهيَز كردني كارةكان لة ضاكسازييةكان وبنكةكاني طرتن وطواستنةوة لة
كيَشةكاني بةندكراوةكان .

دةستةى
سةربةخؤى مافى مرؤظ
هةريَمى كوردستان -عرياق
ناونيشان:هةوليَر -طةرِةكى ئازادى – نزيك ياريطاى فرةنسؤ هةريري
ويب سايتwww.ihrckr.com :
ئيميل ihrc.kurdistan@gmail.com :
فيس بوك www.facebook.com/ihrc.kr?fref=ts :
ذمارةى تةليفؤن1444442918 :
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