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3102
ئؤفيسي مافةكاني مرؤظ /يونامي
و
ئؤفيسي كؤمسيؤني باالَي مافةكاني مرؤظ
بةغدا /ئابي 3102
ِراسثاردةكاني تايبةت بة حكومةتي هةريَمي كوردستان:
 -0بةرداني يانيش بةثيَي ثيَويست دادطايي كردني هةموو ئةو طيراوانةي كة بؤ ماوةيةكي زؤرة طيراون و بة ب َي ئةوةي هيض
تاوانيان بخريَتة ثا َل  ,وة زامنكردني ئةوةي كة طرتووةكان بدريَنة دادطا تاكو ث َرؤسةكة طونجاو بيَت لةطة َل ستانداردي
نيَودةولَةتي بؤ دادطايي كردني دادثةروةرانة.
 -3بةردةوامي لةو بةرنامةيةي كة قةرةبالَغي لة طرتوخانةكان و بةندينخانةكان ناهيَلَيَت بة دروستكردني بالَةخانةي تازة و
ثيَداضونةوةي كةيسةكاني ثيَش دادطايي كردن و بةهيَزكردني تواناي ضارةسةري كةيسةكان لة بةردةم دادطا.
 -2دلَنيابوون لة دامةزراندني ذمارةيةكي باش لة داوةرو داواكاري طشتي كة شارةزايي ياسايي باشيان هةبيَت بة باشي راهيَنرابن بؤ
جيَبةجيَكردني ياساكان بؤ ثابةندبوون بة بةرزترين ئاستي سةروةري ياساو و دادطايي دادثةروةرانةو نةزاهةو بةدةستهيَناني
دادثةروةري.
 -4بةردةوامي لة ثةرةثيَدان و جيَبةجيَكردني تةواوي ياساي بةرةنطاربونةوةي توندوتيذي خيَزاني بة ثيَكهيَناني ليذنةي ئاشتةوايي و
بةريَوةبردني شيَلَتةرةكان و دلَنيابوون لة دامةزراندني خيَرا بؤ كةساني شارةزاو بةرثرساني
لةخؤطرتن و تةواوكردني سياسةتي ِ
بواري بةرةنطاربونةوةي توندوتيذي دذي ئافرةت.
 -5ثيَداضونةوة لة ياساي ئيَستاي مافةكاني كةساني خاوةن ثيَداويستي تايبةت بؤ دلنيابوون لةوةي كة دةطونجيَت لةطة َل ريَكةوتننامةي
ثةيوةست بة مافةكاني كةساني خاوةن ثيَداويستي تايبةت و بة تةواوي جيَبةجيَدةكريَت .ثيَويستة لةسةر حكومةتي هةريَمي
كوردستان كة ليذنةيةكي وةزاري ثيَك بيَنيَت بؤ ضاوديَري و ثيَشخستني خةلَكاني خاوةن ثيَداويستي تايبةت ( مادةي  )4كة ليَذنةكة
نويَنةراني ريَكخراوةكاني كةساني خاوةن ثيَداويستي تايبةت لةخؤ بطريَت.
 -6دلَنيابوون لةوةي كة ِرؤذنامةنوسان ثاريَزراو بن لة هةراسانكردن و توندوتيذي لة كاتي كاركردندا ,وة مامةلَةكردني دادطا بؤ
كةيسةكاني ِرؤذنامةنوسان بةطويَرةي ياساي رؤذنامةطةري بيَت لة هةريَمي كوردستان ( ياساي ذمارة  25ي سالَي .)3112
 -2دلَنيابوون لةوةي كة ِريَز لة مافي تاكةكةسةكان دةطيريت لة اليةن ثؤليس و دةسةالَتةكاني ترةوة لة كاتي خؤثيشانداني ئاشتيانةدا وة
هةموو ئةنداماني ثؤليس ِراهيَناني باشيان ثيَبكريَت لةسةر ضؤنيةتى كؤنترؤلكردني طردبوونةوة مةدةنيةكاندا.
 -8بالَوكردنةوةي ِرؤشةنبيري طشتي دةربارةي مافةكاني مرؤظ.
ثرؤذة ياساي ئازادي لة طةيشتن بة زانياريةكان و دلَنيابوون لةوةي كة هةموو اليةنةكاني ثرؤذة
ثةراندني ِ
ِ -9ريَطةخؤشكردن بؤ تيَ ِ
ياساكة مافي كةسةكان دةثاريَزيَت لة وةدةستهيَنان و طواستنةوةي زانياريةكان بة ئازادي و بةب َي ئاستةنط كة بؤ ئامانجي ِرةوا
بةكاربيَت وة بطونجيَت لةطة َل ياساي نيَودةولَةتي مافةكاني مرؤظ.
 -01ئاسانكاري ب َو جيَبةجيَكردني ئييش و كارةكاني كريَكارة بيانيةكان و يةكخستني هةموو ِريَوشويَنةكان لة ئوفيسيك يان وةزارةتيَكدا و
تاكيد كردنةوة لةوةي كة زانياريةكان دةربارةي ثر َوسةي ت َوماركردن جياوازة ,هةروةها ماف و ئةركةكاني ئةو كريَكارة بيانيانةي
كة ديَنة ناو ووالت بة ضةند زمانيَك َ
بالو بكريَتةوةو بة شيَوازي ئةليكترؤنيش بيَت لة شويَنةكاني هاتنة ناوةوةي هةريَمي كوردستان
 .ليك َولَينةوةو طرتنةبةري ريَضكةي ياسايي توند لة دذي ئةو ك َومثانيانةي كة لة ماوةي ياساييدا كريَكارة بيانيةكانيان ت َومار ناكةن.
 -00ثالَثشتي كردنى دةستةي سةربةخ َوي مافةكاني مر َوظ و مسؤطةركردني ئةوةي كة لةطة َل ثرنسيثةكاني ثاريس دةطونجيَت.

كورتكراوةي كاري جيَبةجيَكراو
هةريَمي كوردستان
ِرةوشي مافي مر َوظ بة طشتي لة هةريَمي كوردستاندا بةردةوامة لة طةشةسةندن ,ضةند ِراثؤرتيَكي كةم هةبوونة لة بارةى روداوى تيرؤرو
توندوتيذي ضةكداري تر لة هةريَمي كوردستان لة ميانةي ئامادةكردني ئةم ِراثؤرتةدا.
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ذمارةي طرتووةكان و زيندانيةكاني لة هةريَمي كوردستان لة كؤتايي حوزةيراني  3102دا بريتي بوة لة ( .)4919يونامي تيَبيني
ثيَشوةضووني ب اشي كردووة لة بواري ستانداردي طرتووخانةكان و طوزةراني ئةو كةسانةي كة دةستطيركراون لة بةنددينخانةي (زةرطا)
لة دهؤك .لة هةمان كاتيشدا زؤرينةي شويَنةكاني تر بة قةرةبالَغي ماونةتةوةو لة طة َل كةمي ستانداردي ثاك وخاويَني ,بةتايبةتي طرتوخاني
ئاسايشي طشتي لة هةوليَر و طرتوخانةي طرتن و طواستنةوةي سليَماني و كةالر و ضةمضةما َل .بةهؤ ي نةبوني بينايةي جودا هةنديَك
جار نةوجةوانان تيَكة َل دةكريَن لةطة َل طةورةكان هةروةها قاوشي جياوازيش نيية بؤ بةندكراوةكاني خاوةن ثيَداويستي تايبةت.بؤ
كةموكوريانةش حكومةتي هةريَمي كوردستان بةردةوامة لة دروستكردني بيناي تازة  ,وةكو طرتووخانةي ئاسايشي
ضارةسةركردني ئةم
ِ
طشتي بؤ ِراطيراوةكاني ثيَش دادطايي كردن لة هةوليَر وة هةروةها دروستكردني بيناي طرتن و طواستنةوةي ضةمضةما َل.
هةرةمةكي و ريَزنةطرتن لة ِريَضكة ياساييةكاني ثيَويست .ذمارةيةك لة
يونامي هةست بة نيطةراني دةكات دةربارةي دةستطيركردني
ِ
طرتووةكان باس لةوة دةكةن كة بؤ ماوةي نؤ سا َل دةبيَت دةستطير كراوان تةنها لةبةر ئةوةي طوماني ئةوةيان ليَدةكريَت كة بةشدار بووبن
لة كردةوةي تيرؤريستي.هةروةها هةنديَك طرفتي تر كة بريتيية لة مانةوةي تاوانباران بؤ ماوةيةكي زؤر لة ليَكؤلَينةوة بةر لةوةي ِرةوانةي
دادطا بكريَن .هةروةها يونامي ضةند سكاالَيةكي بةدةست طةيشتووة لة اليةن راطيراوةكانةوة كة طواية ئةشكةنجة دراون و مامةلَةي
خراثيان لةطة َل كراوة لةاليةن هيَزةكاني ثؤليس و ئاسايشةوة.
برياري لةسةر داوة وة
حكوموتي هةريَمي كوردستان بةردةوامة لة جيَبةجيَكردني ئةو هةلَثةساردنة نا فةرمييةي بؤ سزاي لة سيَدارةدان ِ
هيض حالَةتيكي لةسيَدارةدان لة شةش مانطي يةكةمي سالَي  3102دا ئةنجام نةدراوة.
ثرؤسةيةي كة لةاليةن حكومةتي هةريَمي كوردستانةوة ئةنجام دةدريَت بؤ جيَبةجيَكردني ياساي توندوتيذي
يونامي زؤر خؤشحالَة بةو ِ
خيَزاني ذمارة  8ي سالَي  3100لة بةهيَزكردني ثؤليسي بةرةنطاربوونةوةي توندوتيذي دذي ئافرةت و وة دةستةبةركردني ثاريزطاري لة
ئافرةت و يةكساني .ليَذنةي ئاشتةوايي بؤ كيَشة خيَزانيةكان لة سليَماني و طةرمياندا دامةزراوة .يةكةيةكي ثؤليسي تايبةت بة ليَكؤلَينةوة لة لة
بةريَوبةرايةتي بةرةنطاربوونةوةي توندوتيذي دذ بة ئافرةتة.ئةنجومةني باالَي كاروباري خانمان هةلَساوة بة
دهؤك دامةزراوة كة سةر بة ِ
داناني ستراتيجيةتيَك بؤ طةشةثيَداني ِرةوشي ئافرةت لة لة سالَي  3102تا .3109ئةم ستراتيجيةتةش لة اليةن ئةنجومةني وةزيراني
ي كة لةاليةن ثةرلةمانيشةوة ثةسةند بكريَت.
حكومةتي هةريَمي كوردستانةوة لة  09حوزةيران ثةسةند كراوةو ئيَستاش
ي دةكر َ
ضاوةر َ
ِ
بةهؤي طرتنةبةري سياسةتي ثيَشوةختةي بةرةنطاربوونةوةي توندوتيذي لة دذي ئافرةت ,ئافرةت لة هةريَمي كوردستان بة شيَوةيةكي
باوةريَكي زؤرةوة ديَنة ثيَشةوة بؤ ثيَشكةشكردني سكاالَكانيان دةربارةي توندوتيذي خيَزاني و جؤرةكاني تري توندوتيذي,
بةرضاوو بة
ِ
حكومةتي هةريَمي كوردستان بة يونامي ِراطةياندووة كةوا لة ماوةي ئامادةكردني ئةم ِراثؤرتةدا  3356سكاالَي توندوتيذي تؤماركراوة
لةاليةن ثؤليس و دادطاكانةوة و ئةمةش بة بةراورد لةطة َل ِراثؤرتي ثيَشوودا لة كةمبوونةوة داية كة ئةوكات ذمارةكة  3469كةيس بووة.
ضاوةرواني ثةسةندكردن دةكات لة ئةنجومةني وةزيراني حكومةتي هةريَمي كوردستانةوة ,وة
ثرؤذةي سياسةتي شيَلتةرةكان تا ئيَستا
ِ
ِ
يوناميش ثيَشوةضونيَكي بةرضاوي بةدي كردووة لة دةستةبةركردني شيَلتةر بؤ ئةو ئافرةتانةي كة دةبنة قورباني توندوتيذي وة
ِريَكخراوةكاني كؤمةلَطةي مةدةنيش كة لةم بوارةدا كار دةكةن يارمةتي ياساييان ثيَشكةش بةو ئافرةتانة كردووة كة لة شيَلتةرةكاندا دةذين.
يونامي هةروةها تيَبيني ئةوةي كردووة كة حكومةتي هةريَمي كوردستان ئامادة بووة لة قةبولَكردن و وةرطرتني ئةو كةمينة نةتةوةييانةي
ي ي سةر بة ثاريَزطاي
كةوا لة بةشةكاني تري عيراقةوة دةربةدةر دةكريَن .لة هةمانكاتدا طروثةكاني كريستيانة كلدانيةكان لةناوضةي ئاكر َ
دهؤك سكاالَيان ثيَشكةش بة يونامي كردووة دةربارةي ضةند كيَشةيةكي زةوي و زار كة ماوةيةكي دوورو دريَذة لة ئاراداية .ضةند
هةرةشةو ترساندن بوونةتةوة لةاليةن ئةو هيَزانةي ثيشمةرطةو ئاسايش
نويَنةريَكي تايةفةي يةزيديش طلةيي ئةوةيان كردووة كة دووضاري
ِ
كة لة ناوضة كيَشةلةسةرةكاني وةك شةنطال و شوينةكاني تردا جيَطيرن بة هؤكاري ئةوةي كة بةشداربوونة لة ضةند جموجؤلَيَكي ( دذة
كورد)
لة هةريَمى كوردستان هةمواركراوة ثيَشنياركراوةكان بؤ ياساي ذمارة 00ي سالَي  3100بؤ ماف و ئيمتيازاتي كةساني خاوةن ثيَداويستي
تايبةت ثيَشكةش بة ثةرلةمان نةكراوة بؤ ثيَداضوونةوة.
يونامي هةروةها ضةند ِراثؤرتيَكي بةدةست طةيشتووة دةربارةي كةيسةكاني ئةو كضة نةوجةوانانةي كة بة تاواني لةشفرؤشيةوة
دةسطيركراون ,لةطة َل ئةوةي كة بةلَطةي تةواو هةية كة ئةم كضانة بوونةتة قورباني بازرطاني ثيَكردنةوة ,لة يةكيَك لةم كةيسانةشدا لة
شاري سليَماني لة دادطاي تاوانةكان تانة لة حوكمةكةدراوة بؤ ثيَداضوونةوة بةهؤي ئةوةي كة ئةم كضة بؤتة قورباني دةستدريَذي سيَكسي.
ياساي ثاراستني مندالَيش تا كؤتايي مانطي حوزةيراني  3102لةبةردةم ثةرلةمان ماوةتةوة.
يونامي بة بةردةوام ِراثؤرتي توندوتيذي دذي ِرؤذنامةنوسان و ميدياكاراني لة هةريَمي كوردسان ثيَطةيشتووة .بةطويَرةي ِراثؤرتةكاني
سةنديكاي ِرؤذنامةنوسان  31كةيسي توندوتيذي ئةنجامدراوة لة دذي ِ 21رؤذنامةنوس كة ئةم توندوتيذيانة ثةيوةندي بة كاري
ِرؤذنامةوانييةوة هةبووة .بةطويَرةي ِراثؤرتةكاني سةنتةري ميترؤ بؤ بةرطريكردن لة ِرؤذنامةنوسان  011كةيسي توندوتيذي كة بريتي بووة
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هةرةمةكي ودةستبةسةراطرتني شتومةك و هةرةشةليَكردن و كرداري هةراسانكردن بةرامبةر بة ِ 21رؤذنامةنوس
لة ليَدان و طرتني
ِ
تؤماركراوة لة مياني نوسيني ئةم ِراثؤرتةدا.
بةشيَوةيةكي طشتي و وةك ثيَشوةضووني ثؤزةتيظ لة هةريَمي كوردستان ,سةرؤكي هةريَمي كوردستان مةسعود بارزاني لة مانطي تةموزدا
هةلَساوة بة ثةسةندكردني ياساي طةيشتن بة زانيارييةكان ( ياساي ذمارة 00ي سالَي  )3102لةطة َل ئةوةي كة ضةند نيطةرانييةك هةية لة
بةرامبةر ياساكةدا بةهؤي بةديكردني َ
هةالويَردكاريةكى ( استثناءات ) فراوان كة لة ياساكةدا هاتووة.
يونامي بةردةوام نيطةرانة بةهؤي نةبووني باريَزطاري تةواوي مافي كريَكارة كؤضبةرةكان بة طويَرةي ياساو لةطة َل نةبووني ميكانيزميَكي
كارا بؤ ِرووبةروبونةوةي ئةو كارة نةشياوانةي كة بةرامبةر مافي ئةم كريَكارانة ئةنجام دةدريَت ,وةكة دةسبةسةراطرتني ثاسةثؤرت و
شويَني حةوانةوةي نةشياوو ِريَطةطرتن لة هاتن و ضوون وجولَة وة ضةوساندنةوةي مادي و طرفتةكاني دةرضووني ظيزا و كارتي
نيشينطةيي و مؤلَةتي كاركردن.
ثرؤسةي دامةزراندني دةستةي سةربةخؤي مافةكاني مرؤظ لة هةريَمي كوردستان .يونامي بة
ثيَشوةضووني بةردةوام بةدي دةكريَت لة ِ
بةردةوام هاوكاري لة ِريَطاي شارةزاياني تةكنيكيةوة ثيَشكةش بةم دةستةية كردووة .
يونامي خؤشحالَة بة دةستثيَكردني فةرمي ثالني كاري هةريَمي مافةكاني مرؤظ لة هةريَمي كوردستان كة لة 8ي كانوني دووةم لة هةوليَر
دةستي ثيَكردووة .هةروةها يونامي هةنطاوي دامةزراندني ليَذنة وةزارييةكان بة كاريَكي ثؤزةتيظ دةزانيَت بؤ جيَبةجيَكردني ثالني كاري
هةريَمي.

توندوتيذية ضةكدارييةكان لة هةريَمي كوردستان:
لة دوواي ِراطةياندني  30ي ئازار لةاليةن ثارتي كريَكاراني كوردستان و ثارتي ذياني ئازادي كوردستان(ثذاك) بؤ كشانةوة بؤ دةرةوةي
سنورةكاني توركيا ,يونامي هيض ِراثؤرتيَكي ئةوتؤي بةدةست نةطةيشتووة دةربارةي ئؤثةراسيؤنة سةربازيةكان لةسةر ناوضة سنوريةكاني
هةريَمي كوردستان لة مياني ماوةي ئامادةكردني ئةم ِراثؤرتةدا .هةروةها لةم هةريَمةدا هيض جؤريَك لة كردةي تيرؤريستي و ياخيبووني
تيَدا ِروو نةداوة.

بةندكردن و سةروةري ياسا لة هةريَمي كوردستان:
ذمارةي تةواوي بةندكلراوةكان لة هةريَمي كوردستان لة كؤتايي حوزةيراني  3102دا بريتي بووة لة ()4919
يونامي بة بةردةوامي ضاوديَري طرتوخانةو بةندينخانةكان و سةروةري ياساي كردووة لة هةريَمي كوردستاندا 52 ,سةرداني ئةنجامداوة بؤ
طرتوخانةكان و بةندينخانةكان كة لة مياني ئةم سةردانانةدا  231ضاوثيَكةوتني ئةنجامداوة .يونامي هةروةها طةواهي ئةوة دةدات كةوا
حكومةتي هةريَمي كوردستان دةستي كردووة بة طفتوطؤو ديالؤطي باش دةربارةي ضةندين بابةتي طرنط ,لةمانةش يارمةتيداني يونامي لة
وانة ووتنةوة لة ئةكاديمياي ئاسايش لة هةوليَر بؤ ماوةي ضوار مانط بؤ دةسةالَتةكاني جيَبةجيَكردني ياسا لة بوارةكاني مافي مرؤظ و
ثاراستني مافي راطيراوةكان و بةندكراوةكان.
يونامي سةرنجي ثيَشوةضووني بةرضاوي كردووة لة ثيَوةري طرتن و طوزةراني بةندكراوةكان لة بةندينخانةي زةرطا لة دهؤك.
هةرضةندة زؤرينةي شويَنةكاني طرتن لة هةريَم بة قةرةبالغي ماونةتةوة لةطة َل نةبووني ستانداردي ثاك و خاويَني وة ضةند طرفتيكي تري
تايبةتيش بةدي كراوة لة هةنديَك لة طرتوخانةكان بة تايبةتي لة طرتوخانةي ئاسايشي طشتي لة هةوليَر و طرتن و طواستنةوةي سليَماني و
ضةمضةما َل.بةهؤي نةبووني شويَن بؤ جياكردنةوةي نةوجةوانان لة طةورةطان هةنديَك جار تيَكةليان دةكةن و هةروةها شويَنيَكي بةجيا نيية
بؤ كةساني خاوةن ثيَداويستي تايبةت وةكو ئةو كةسانةي كة طرفتي سايكؤلؤذيان هةية.
بؤ ضارةسةرطردني قةرةبالَغي لةناو طرتوخانةكان ,حكومةتي هةريَمي كوردستان بةردةوام لة هةولَداية لة دروستكردني ضةندين بيناي
ضاوةروان دةكريَت كة
تازةي وةكو بيناي طرتوخانةي ئاسايشي طشتي لة هةوليَر و بيناي طرتن و طواستنةوةي ضةمضةما َل ,وة وا
ِ
هةركاتيَك ئةم بينايانة تةواوبن ئةوا ستانداردي طرتوخانةكان بةرةو باشتر بضيَت.
هةرةمةكي و ريَز نةطرتن لة ريَسا و ياساييةكاني ثيَويست .ذمارةيةك لة راطيراوةكان باسيان
نيطةرانيةكاني يونامي بةردةوامة لة طرتني
ِ
لةوة كردووة كة بؤ ماوةي نؤ سا َل دةبيَت ئةوان لة طرتوخانةن تةنها بةهؤي طومان لة بةشداريكردن لة كردة تيرؤريستيةكاندا .دةسةالَتةكاني
حكومةتي هةريَمي كوردستانيش دووثاتي كردؤتةوة كة ئةوان ئاطاداري ئةم كةيسانةن وة ثاساوي ئةوةيان هيَناوةتةوة كة لةكاتي ئةنجامداني
كارة تيرؤريستيةكان لةاليةن ئةم كةسانةوة ياساي بةرةنطاربوونةوةي تيرؤر هيَشتا دةرنةضوبوو لة هةريَمي كوردستان .طرتني كةسةكان
هةرةمةكي كة ئةمةش ثيَشيَلكاريية لة ياساي نيَودةولَةتي مافةكاني مرؤظ
بةب َي تؤمةت و دادطايي كردن دةبيَتة شيَوةيةك لة شيَوةكاني طرتني
ِ
َ
و زةماناتةكاني دةستوري عيراقي  .يونامي بةردةوام داواي ضارةسةريَكي خيَراي كردووة بؤ ئةم حالةتانة كة ثيَويستة بةطويَرةي ياساي
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سزاداني عيراقي دادطايي بكريَن يانيش ئازاد بكريَن و قةرةبوش بكريَنةوة .بةثيَي وةالمي حكومةتي هةريَمي كوردستان بؤ ئةم راثؤرتة لة
برياري دادطا (.لةسةر بنةماي ياساي تاواني عيراقي ذمارة 000
بةرواري  33ي ئؤكتؤبةري . 3102هيض هاوالتيةك راناطيريَت بةب َي ِ
سالي  ) 0969كة ريَطة بة ئاسايش دةدات بؤ دةستطيركردني تاك تةنها بؤ ماوةي  34كاذيَر بةاليةني زؤر بةالم لةكاتي دريَذكردنةوةي
ي بطاتة ماوةي شةش مانط) ئةوة تةنها لة دةسةالتي دادوةري ليَكؤلينةوةية .وة ماوةي دةستطيركردني زياتر لة
دةستطيركردن (كة دةتوانر َ
شةش مانط تةنها بة برياري سةرؤكي دادطاي تاوان دةبيَت .لة سةرووي ئةمةش هةر دةستطيركراويَك ذن يا ثياو مافي ئاطاداركردنةوةي
خيَزانةكةي هةية بة هةوالَي دةستطيركردني وة ئامادةبووني ثاريَزةر لة كاتي ليَكؤلةنةوةدا .ئةم حالةتانةي كة دادوةر ناتوانيَت كةفالة بدات بة
دةستطيركراو ئةمانةن :سزاي لةسيَدارةدان ،تاوانبار شويَني نشينطةي ديار نةبيَت يان مةترسي سةفةركردن هةبيَت ،هةرةشة لة تاوانبار
كرابيَت يا خود طوماني ليَبكريَت تاواني تر ئةنجام بدات  ،تاوانبار بةثيَي ياساي دذةتيرؤر لة هةريَمي كوردستان ذمارة 22سالي 3116
برياري كؤتايي دادطا)
(ماددةي شةش ريَطة دةطريَت لة ئازادكرني طيراوي ذيَر ياساي دذة تيرؤر تا ِ
بةطويَرةي ضاوثيَكةوتنةكان لةطة َل نويَنةراني ثؤليس و دادوةري  ,هؤكاري ئةو طرفتانةي كة ثةيوةستة بة زؤر مانةوة لة طرتني ثيَش
دادطايي كردن دةطةريَتةوة بؤ دواخستن لة ليَكؤلينةوةو ناردني تاوانبارةكان بؤ دادطا بةهؤي طرفتي نةبووني هةماهةنطي لةنيَوان دادطاو
جيَبةجيَكةراني ياسا .لة ِرؤذي 3ي نيساندا يونامي ليستيَكي ِ 32راطيراوي بؤ حكومةتي هةريَم ناردووة كة بؤ ماوةي دوو سا َل دةبيَت
ِراطيراون بةب َي دادطايي كردن .حةوت لةم كةيسانة ِرةوانةي دادطاي تاوانةكان كراون لة هةوليَر لة مياني نوسينةوةي ئةم ِراثؤرتةدا .بةثيَي
وةالمي حكومةتي هةريَمي كوردستان بؤ ئةم راثؤرتة لة بةرواري  33ي ئؤكتؤبةري  ، 3102كيَشة دروست دةبيَت كاتيَك دادطا ث َي
دادةطريَت بة هةبووني ثاريَزةر بؤ تؤمةتبار(ذن-ثياو) لةكاتي ليَكؤلينةوة ،هةرضةندة لةراستيدا لةوانةية تؤمةتبار خؤي هةبووني ثاريَزةري
رةتكردبيَتةوة ،لةطةل بووني ئةم راستية كة دادطا داواي ئامادةبووني ثاريَزةر دةكات لةكاتي ليَكؤلينةوة لةطة َل كةسي طومانليَكراو بةالم
بةريَوةبةري طشتي ئاسايش ئاماذةي بة ئةستةمي ئةم كارةدا بؤ ضةند هؤكاريَكي سةالمةتي بةتايبةت لة كةيسي ماددة بيَهؤشكةرةكان وة
كةيسةكاني تيرؤر ،ئةطةر نا برياري دادطا دوادةخريَت بؤ ماوةي مانطيَك لة رؤذي ليكؤلينةوة تا داواكاري دادطا جيَبةج َي دةكريَت.
ضةند نيطةرانيةكي تريش بريتين لةوةي كة ذمارةيةك لةو طيراوانةي كة ضاوثيَكةوتنيان لةطةلَدا ئةنجامدراوة لةاليةن يوناميةوة باسيان لةوة
كردووة كةوا بةهيض شيَوةيةك ئاطادار نين لة تاوانةكانيان و ِروونكردنةوةيان بؤ نةكراوة و هةنديَكيشيان طلةيي ئةوةيان هةبوو كة ناتوانن
يونامي,ريَكخراوةكاني كةوا يارمةتي ياسايي ثيَشكةش
ثاريَزةر بؤ خؤيان دابين بكةن بةتايبةتي لةكاتي ليَكؤلَينةوةدا .لة ِراثؤرتةكانيان بؤ
ِ
دةكةن باس لةوة دةكةن كة تةنها لة كاتي دادطايي كردندا دةتوانن بؤ جاري يةكةم ضاويان بة بريكارةكانيان بكةويَت .بةثيَي وةالمي حكومةتي
هةريَمي كوردستان بؤ ئةم راثؤرتة لة بةرواري  33ي ئؤكتؤبةري  3102زماني فةرمي لة هةريَمي كوردستان زماني كوردي ية وة
ليَكؤلينةوةكانيش هةر بةم زمانة ئةنجام دةدريَت لةطةل ئةمةش دا كةسي وةرطيَر ئامادة دةبيَت كاتيَك ثيَويست بيَت.
باوةرثيَكراوي لةاليةن ضةند طرتويةكة بةدةست طةيشتووة دةربارةي ئةشكةنجةدان و مامةلَةي خراث
يونامي هةروةها ضةند بانطةشةيةكى
ِ
الثةرةي
كة لةاليةن هيَزةكاني ئاسايش و ثؤليسةوة ئةنجامدراوة .طرتووةكان باسيان لةوة كردووة كة بةزؤر دانثينايان ث َي ئيمزا كراوة يانيش
ِ
ثركراوةتةوة .هةروةها باسيشيان لةوة كردووة كة لةدوواي ئةوةي دانثيَنانةكانيان
سثيان ث َي ئيمزاكراوة كة دوواتر لةاليةن ليَكؤلةرةوةكاندا ِ
ليَوةرطيراوة لةاليةن ليكؤلةرةوةكان ئةو توندوتيذي و مامةلَة خراثة وةستيَنراوة.
يونامي ئاطاداري هيض كةيسيَك نيية كة دادوةر ثةسةندي نةكردبيَت بةهؤي ئةوةي كة دانثيَنان بة تاوانةكان بةزؤر وةرطيرابيَت وة دووبارة
ليَكؤلَينةوة ئةنجامدرابيَت .بةثيَي وةالمي حكومةتي هةريَمي كوردستان بؤ ئةم راثؤرتة لة بةرواري  33ي ئؤكتؤبةري  ،3102توند وتيذي بة
ى و شـويَنيَك بؤ ليَكؤلينةوة لة كاتى بوونى بانطةشةى بووني توندوتيذي وة
تةواوي قةدةغةية بة ثيَي ياسا لةطة َل طرتنةبةرى ضةند ر َ
راطرتني هةركةسيَك بةرثرسيار بيَت لة ئةنجامداني بةثيَي ياسا .حكومةت ئاماذةي بةوة دا كة هيض بانطةشةيةكى توندوتيذي ثيَنةطةيشتووة
لةاليةن يونامي يان هةر سةرضاوةيةكي تر .حكومةت رووني دةكاتةوة كة لةكاتي دةركةوتني ئةنجامداني توندوتيذي بة بووني بةلطةوة ئةوة
ريَوشويَني ياسايي دةطيريَتة بةر لةطة َل كةسي ئةنجامدةر ،ئةم حالَةتانةش سةرثيَضي تاكة كةسةكانة نةك حكومةت وئاسايش.
حكومةتي هةريَم وةالمي هةبوو بؤ داواكاريةكان وة ضةند هةنطاويَكي كرد بؤ كةمكردنةوةي ثةستان لةسةر بةريَوةبردني ثرؤسةكانى
دادوةري بؤ نمونة ئةنجومةني دادطايي هةلَسا بة دامةزراندني  41داواكارى طشتى لة مانطي 2ي  3102بؤ مامةلة كردن لةطةل كةيسة
زؤرةكاندا،دام ودةزطاي دادوةري كة بةفةرمي لة ذيَر دةسةالتي وةزارةتي داد بوو ئيستا بةتةواوي بيَاليةنة وة لةذيَر دةسةالتي ئةنجومةني
دادوةري ية بة سةرؤكايةتى سةرؤكي ئةنجومةنى دادوةرى لة هةريَمي كوردستان،دادطاي تةمييز بةرزترين دادطاطاية لة هةريَمي
َ
دةسةالت سةرثةرشتيكردنى دادوةران و ثرؤسةى بةريَوةبردنى دادوةرى هةية لة هةريَمى كوردستان .سةرؤك وةزيراني
كوردستان كة
هةريَمي كوردستان بة ئاشكرا داواي كاري جدي كرد بؤ ضارةسةر كردني كيَشةى دواكةوتن لة ثرؤسةكانى دادطايى كردن و وة
هؤشياركردني خةلك بة سيستةمي دادوةري.
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سزاي مردن لة هةريَمي كوردستان
برياري لةسةر داوة ,وة هيض لة
حكومةتي هةريَمي كوردستان بةردةوامة لة ثراكتيزةكردني ئةو ِراطرتنة نافةرمييةي سزاي لةسيَدارةدان كة ِ
سيَدارةدانيَك لة شةش مانطي يةكةمي 3102دا لةو هةريَمة ئةنجام نةدراوة .بةثيَي وةالمي حكومةتي هةريَمي كوردستان بؤ ئةم راثؤرتة لة
بةرواري  33ي ئؤكتؤبةري  ،3102سزاي لةسيَدارةدان لةذيَر ثيَداضوونةوةية وة طفتوطؤي زؤر لة ئارادان سةبارةت بة رةتكردنةوة
ونةهيَشتني.

مافي ئافرةت لة هةريَمي كوردستان
يونامي خؤشحالة بةو ثيَشكةوتنةي كة لة اليةن حكومةتي هةريَمي كوردستانةوة ئةنجامدراوة لة جيَبةجيَكردني ياساي توندوتيذي خيَزاني (
بةريَوبةرايةتي ثؤليسي بةرةنطاربوونةوةي توندوتيذي دذي ئافرةتان  ,وة دابينكردني
ياساي ذمارة 8ي سالَي  )3100بة بةهيَزكردني
ِ
ثاريَزطاري و يةكساني بؤ ئةو ئافرةتانةي كة دووضاري توندوتيذي دةبنةوة .دامةزراندني ليَذنةي ئاشتةوايي كيَشة خيَزانيةكان لة مانطي
برياريَكي رةسمي
كانوني دووةم لة طةرميان و لة مانطي شوباتيش لة سليَماني وة لة 02ي ئاياريش ئةنجومةني دادوةري لة هةوليَر ِ
دةركردوة بؤ دامةزراندني ئةم ليَذنةية لة ثايتةختي هةريَم.بةالَم تا نوسينةوةي ئةم ِراثؤرتةش فةرماني دامةزراندنةكة جيَبةجيَنةكراوة .هةروها
بةريَوبةرايةتي توندوتيذي دذي ئافرةتانة  ,ئةم يةكةية لة مانطي
يةكةيةكي تايبةت لة ثؤليسي ليَكؤلَينةوة لة دهؤك دامةزراوة كة سةر بة ِ
كانوني دووةمي  3102ةوة دةستبةكار بووة,تاكاتي نووسيني ئةم راثؤرتة بةالَم ئةم جؤرة يةكانة لة شارةكاني هةوليَر و سليَماني و طةرميان
دةستبةكار نةبوونة لةطة َل ئةوةي كة ستافي تةواوو ئؤفيسي بؤ ئامادةكراوة .نويَنةراني دةزطا ناوخؤييةكان باسيان لةوة كردووة كة ئةم يةكانة
لة نيوةي دووةمي سالَي 3102دا دةستبةكار دةبن دوواي ئةوةي كة بودجة ثةسةند دةكريَت.
ثةيرةوي ناوخؤي) ذمارة  4850ي
سةرؤكايةتي ئةنجومةني وةزيراني حكومةتي هةريَمي كوردستان لة  21ئاياردا لة وةقائعي كوردستان (
ِ
33ي ئاياري  3102ي بالَوكردؤتةوة كة دةربارةي دامةزراندني ليَذنة باالَكاني بةرةنطاربوونةوةي توندوتيذي دذي ئافرةتان و خيَزان لة
ثةيرةوة ناوخؤية هةر ثاريَزطايةك ثيَويستة ليَذنةيةك ثيَكبهيَنيَت كة لةاليةن ثاريَزطارةوة سةرؤكايةتي
هةموو ثاريَزطاكاندا .بةطويَرةي ئةم
ِ
بكريَت بؤ ئةوةي كار بكةن لةسةر كيَشةكاني توندوتيذي دذي ئافرةتان و بالَوكردنةوةي هؤشياري لةم بارةوة.
ئةنجومةني باالَي كاروباري خانمان ستراتيذيةتيَكي باشي داناوة بؤ ثيَشخستني ِرةوشي ئافرةت لة هةريَمي كوردستان بؤ  3102تا  .3109ئةم
ضاوةرواني ئةوةي
ستراتيذيةتة لةاليةن ئةنجومةني وةزيراني حكومةتي هةريَمي كوردستانةوة لة  09ي حوزةيران ثةسةند كراوةو ئيَستاش
ِ
ليَدةكريَت كة ثةسةند كردني كؤتايي لةاليةن ثةرلةمانةوة بؤ ئةنجام بدريَت .مةبةستي سةرةكي لةم ستراتيذيةتة بريتي ية لة هةماهةنطي لة
ي ستراتيذيةتي تري هةريَمي بة ناوي ستراتيذيةتي هةريَمي كوردستان بؤ ثالن و طةشةسةندن لة  3103ةو تا 3106
جيَبةجيَكردني س َ
هةروةها ستراتيذيةتي ِرووبةروبونةوةي توندوتيذي دذي ئافرةتان و ستراتيذيةتي كةمكردنةوةي ِريَذةي هةذاري .لة  3101ةوة تا .3104
بةهؤي طرتنةبةري سياسةتيَكي ثيَشوةختةلةاليةن حكومةتي هةريَمي كوردستانةوة بؤ بةرةنطاربوونةوةي توندوتيذي دذي ئافرةتان ,ئافرةت
باوةري زياتريان ال دروست بووة كة بيَنة ثيَشةوة بؤ تؤماركردني سكاالَكانيان دةربارةي توندوتيذيية خيَزانيةكان و
لة هةريَمي كوردستان
ِ
هةر جؤريَكي تري توندوتيذي كة لة دذيان ئةنجام بدريَت .حكومةتي هةريَمي كوردستان بة يونامي ِراطةياندوة كةوا  3356كةيسي
توندوتيذي لة دذي ئافرةت تؤماركراوة لة اليةن ثؤليس و دادطاوة لة مياني ماوةي ئامادةكردني ئةم ِراثؤرتةدا .ئةم ذمارةيةش كةمبونةوةي
بةخؤوة بينيوة بة بةراورد لةطةل ِراثؤرتي ثيَشوو كة ئةوكات ذمارةي كةيسةكان  3469كةيس بوون.بةرزترين ِريَذةي رووداوةكانيش لة
هةوليَر تؤماركراوة كة ِ 243رووداو و لة سليَماني  529و لة دهؤكيش ِ 444رووداو بوونة كة  0983يان بريتي بووة لة توندوتيذي جةستةيي
و ِ 062رووداوي خؤسوتاندن و ِ 21رووداوي دةستدريَذي سيَكسي و هةروةها ِ 41رووداوي كوشتني ئافرةتيش تؤماركراوة بةرامبةر بة 51
ِرووداو لة شةش مانطي دووةمي  3103دا.
ضاوةرواني ثةسةند
رةشنوسى سياسةتي شيَلتةرةكان كة وا ثيَشبيني ليَدةكريَت كة ستانداردي شيَلتةرةكان بة تةواوي ِريَكبخات  ,تاكو ئيستا
ِ
كردنة لة اليةن ئةنجومةني وةزيراني حكومةتي هةريَمي كوردستانةوة .هةروةها يونامي تيَبيني ثيَشوةضونيَكي بةرضاوي كردووة لة
دةستةبةركردني شيَلتةرو مالَي دلَنةوايي بؤ ئةو ئافرةتانةي كة دةبنة قورباني توندوتيذي .لة هةوليَر شيَلتةريَكي تازة كرايةوة كة ذووري
زؤري تيَداية بؤ ثيَشكةشكردني زؤرترين خولي ِراهيَناني ثيشةيي  .دروستكردني شيَلتةريَكي تازةش لة سليَماني تةواو بووة  .لةو كاتةي كة
يونامي هةموو ئةم شتانة بة ثيَشوةضوني ثؤزةتيظ دادةنيَت ,هةنديَك نيطةرانيشي هةية بةرامبةر كواليتي هةنديَك لة شيَلتةرةكان و ئةو
خزمةتطوزارييةي كةوا ثيَشكةش دةكريَت لة هةنديَك ناوضة لة هةريَمي كوردستان ,وةكو طرفتي قةرةبالَغي و نةبووني ثرؤطرامي ئةوتؤ بؤ
طةراندنةوةي قوربانيةكان بؤ ناو كؤمةلَطا .لة مانطي ئازار دابوو كة شيَلتةري دهؤك زيانيَكي زؤري بةركةوت بةهؤي ِرووداوي
دووبارة
ِ
ئاطر كةوتنةوة يةكي طومانليَكراوي بة ئةنقةست .
ِريَكخراوةكاني كؤمةلَطةي مةدةني زؤر بة طورجي توانيويانة يارمةتي ياسايي ثيَشكةش بةو ئافرةتانة بكةن كة لة شيَلتةرةكاندا دةذين ,بةالَم
دةربريوة لةوةي كة ئةو ثاريَزةرانةي كة لة اليةن ئةم
لة سليَماني دةسةالَتة ناوخؤييةكان ضةند جاريَك لةطة َل يوناميدا نيطةراني خؤيان
ِ
ِريَخراوةكانةوة دةستنيشان دةكريَن بؤ بةدوواداضوني كةيسي ئافرةتةكان دةستيَوةردان دةكةن لة كاروباري كارطيَ ِري شيَلتةرةكان لة كاتي
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سةردانةكانيان بؤ الي ئافرةتة بريكارةكانيان ,وة هةر ئةمةش بووة هؤي ئةوةي كةوا بةريَوبةرايةتي دةستةبةري كؤمةاليةتي و طةشةثيَدان لة
وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةالَيةتي لة 34ي نيساندا فةرمانيَكي فةرمي دةربكات بؤ سنوردانان بؤ ضوونة ناوةوةي ئةم ِريَخراوانة بؤ ناو
شيَلتةرةكاني سةر بة وةزارةت ,وة بةطويَرةي ئةم فةرمانةش ثاريَزةري ريَكخراوةكان تةنها لة ناو بةريَوبةرايةتي بةرةنطاربوونةوةي
توندوتيذي دذي ئافرةتاندا دةتوانن بريكارة ئافرةتةكانيان ببينن.

مافي كةمينة نةتةوةيي و ئاينيةكان و هي تر لة هةريَمي كوردستان
يونامي تيَبيني ئةوةي كردووة كة حكومةتي هةريَمي كوردستان زؤر بةخشندة بووة لة ميوانداري كردني ئةو طروثة كةمينة نةتةوةيي و
ي ي سةر بة
ئاينيانةي كةوا لة بةشةكاني تري عيراقةوة دةربةدةر دةكريَن .لة هةمانكاتدا طروثةكاني كريستيانة كلدانيةكان لةناوضةي ئاكر َ
ثاريَزطاي دهؤك سكاالَيان ثيَشكةش بة يونامي كردووة دةربارةي ضةند كيَشةيةكي زةوي و زار كة دةطةريَتةو بؤ سالَي حةفتاكان لة كاتي
سةرهةلَداني شؤرشي كورد لة دذي سةدام حسين دا ,زؤربةي ئةم طوندنشينانة باس لةوة دةكةن كةوا زةوي و زارةكانيان كة دؤكيوميَنتي
تةواوي مولكايةتيان هةية و بة شيَوةيةكي ناياسايي لة اليةن ضةند كةسيَكي كوردي ناسراوةوة دةستي بةسةردا طيراوةو ئةو كةسانة ئامادة
ي) باسيان لةوة كرد كةوا عةميديَكي
نين كة قةرةبووي خةلَكةكةش بكةنةوة.لة ِرؤذي 02ي حوزريران طوندنشينةكاني طوندي (ضةم رةبةتك َ
ثيَشمةرطة مةوادي بيناي هيَنابوو بؤ دروستكردني خانوويةك لةسةر ثارضة زةويةك كة مولكايةتيةكةي بة شيَوةيةكي ياسايي دةطةريَتةوة بؤ
دةربري بؤ ئةوةي نةهيَلن ئةم بيناكردنة ئةنجام بدريَت
نارةزاييان
ِ
كريستانةكان  .ئةوةبوو طوندنشينةكان بة رابةرايةتى موختاري طوندةكة ِ
بةالَم بة قسةي ئةوان دوواتر  06ئوتؤمؤبيلي ضةكدار دةطةنة شويَنةكةو كة جلوبةرطي مةدةنيان لةبةربووة دةستيان بة تةقةي هةوايي
شةرة دةست و موختارةكةش باسي لةوة كرد كةوا بة قؤنداخي تفةنط ليَدراوةو بريندار بووة.لة هةمانكاتدا
كردووةو دوواتر بؤتة
ِ
طوندنشينةكان باسيان لةوة دةكرد كة (عةميد) ةكة هاواري دةكرد كةوا ثيَويست ناكات بضن لة حوكمةت سكاال بنوسن ضونكة ئةو خؤي
حكومةتةو دوواي ئةوة طوندنشينةكان ووتيان كةوا تةلةفؤنيان بؤ ثؤليس كردووة بةالَم بؤليس دوواي دوو كاتذميَر طةيشتونةتة شويَنةكةو
طوندنشينةكان باسيشيان لةوة كرد كةوا ويستويانة سكاالَي فةرمي لة ثؤليس تؤمار بكةن بةالَم ئةفسةري ثؤليس لة مةركةزي ثؤليس ليَي
وةرنةطرتوون .لة  03كانووني يةكةمي 3103دا سةرؤكي هةريَمي كوردستان فةرماني (ذمارة  )3336دةركردووة بة دامةزراندني
ليَذنةيةك بؤ ليَكؤلينةوة لة هةموو ئةو سكااليانةي كة لةاليةن كريستيانةكانةوة بةرز كراوةتةوة دةربارةي كيَشةكاني زةوي وزار بؤ ئةوةي
بطةريَندريَتةوة بؤ خاوةنة كريستيانةكانيان  ,وة بةشيكي بضوكيش لة دةست ئةو كةسانة بميَنيَتةوة كة
بةشيَك لة سةدي ئةو زةوي و زارانة
ِ
طةراندنةوةي هةموو ئةو
داواي
بةردةوام
ئةوان
و
نةكراوة
ثةسةند
كرستيانةكانةوة
نةري
ي
نو
اليةن
لة
بيرؤكةية
داطيريان كردووة بةالَم ئةم
َ
ِ
زةوي و زارانة دةكةن كة بةشيَوةيةكي ناياسايي ليَيان زةوت كراوة.
لةطة َل ئةوةي كة ناوضةي شنطال بة شيَوةيةكي تةكنيكي بةشيَك نيية لة هةريَمي كوردستان بةالَم ئيَزيديةكاني ئةم ناوضةية سكاالَي ئةوةيان
ثيَشكةش بة يونامي كردووة كةوا هةست بة ئارامي ناكةن وة باس لةوة دةكةن كة بوونةتة ئامانج لةاليةن ضةند طروثيَكي ضةكدار و كردة
هةرةشة بونةتةوة لةاليةن
تيرؤريستيةكان  .لةهةمان كاتدا هةنديَك لة نويَنةراني تايةفةي يةزيدي باسيان لةوةش كردووة دووضاري ترس و
ِ
هيَزةكاني ئاسايش و ثيَشمةرطة كة لة ناوضةي شنطال و كيَشةلةسةرةكاندا جيَطيرن .ذمارةيةك لة ثياوماقوالني كؤمةلَطاي ئيَزيدي بة
يوناميان ِراطةياندووة كة لة كاتي ضوونيان بؤ كؤبونةوة سياسيةكان لة شنطال لةاليةن ئاسايشي كورديةوة دةستطيركراون وة لةناو
بارةطاكاني ثارتي ديموكراتي كوردستاندا دةستبةسةر بوونة بةب َي تاوان و دادطايي كردن هةروها ئةوان دةلَين كةوا ئازاد نةكراون تاوةكو
بةلَيننامةيان ث َي مؤر نةكردوون كة ضيتر بةشداري لة جموجؤلَي سياسي دذي كورد نةكةن .لة يةكيَك لةم جؤرة ِرووداوانةشدا كة لة مانطي
ئازاردا تؤماركراوة كة كةسيَكي ضـاالكوانى ئيَزيدي بؤ ماوةي ثيَنج ِرؤذ لةاليةن هيَزةكاني ئاسايشةوة دةستطير كراوةو باسيشي لةوة كردووة
كة لةم ماوةيةدا لة طرتوخانة دووضاري مامةلَةي خراث بؤتةوة.
بةثيَي وةالمي حكومةتي هةريَمي كوردستان بؤ ئةم راثؤرتة لة بةرواري  33ي ئؤكتؤبةري ،3102بةريَوةبةرايةتي طشتي ئاسايش ياسا
بةكاردةهيَنيَت بةب َي جياوازي كردن لةنيوان ئايين وكةلتوور وكةمينة نةتةوةييةكان ،بةريَوةبةرايةتي طشتي ئاماذة بةوة دةكات كة هةر كةسيَك
تاوان ئةنجام بدات لة سنووري هةريَمي كوردستان بة فةرمانى دادطا دةسطير دةكريَت بةهةمان شيَوة ئةو كةسانةش كة لة خالَةكانى ثشكنين
دةسطيردةكريَن .حكومةتي هةريَمي كوردستان بة تةواوي هةموو بانطةشةيةك رةت دةكاتةوة سةبارةت بة بووني طرتووخانة و زينداني
نهيَني لة هةريَم.
حكومةتي هةريَمي كوردستان وة ياساو ريَساكانى هةريَم بة تةواوي ثالَثشت وياريدةدةر وبةرطريكارة لة مافي كةمايةتية جياوازةكان لة
هةريَم ،بؤ نمونة كةمينة نةتةوةييةكان مافي خويَندنيان هةية بة زماني دايك(ياساي ذمارة 4سالي  ، ) 0993بةم شيَوةية حكومةتي هةريَمي
كوردستان  63قوتابخانةي سةرةتايي و 01قةتابخانةي ناوةندي هةية بؤ فيَركردني كةمينة جياوازةكان لة طشت ناوضةكاني هةريَم بة زماني
دايك.هةروةها ذمارةيةك قوتابخانةي سةرةتايي وناوةندي تايبةت هةية لة هةريَم كة تايبةتة بة كةساني كةمينة نةتةوةييةكان ،حكومةتي
هةريَمي كوردستان لة ريَطةي بةريَوةبةرايةتي فيَركردن ثالثشتي كردووة لة ضاثداني كتيَبي تايبةت بة ضةند زمانيَكي جياواز وةك كوردي،
عةرةبي ،ئاشوري ،توركي ،فارسي 22 .كةنالي ئاسماني مؤلةتي ثيَدراوة  3بة زماني عةرةبي 0 ،بة زماني توركي 3،بة زماني ئاشوري -وة
كةنالي ئاسماني كوردستان كة كةناليَكي سةرةكي ية ثرؤطرامةكاني بة زماني كةميينة نةتةوةيية جياكان بالودةكاتةوة.
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مافي كةساني خاوةن ثيَداويستي تايبةت لة هةريَمي كوردستان
ِريَكخراوةكاني كؤمةلَطةي مةدةني كة نويَنةرايةتي كةساني خاوةن ثيَداويستي تايبةت دةكةن لة هةريَمي كوردستان داواكاريةكيان ثيَشكةش بة
حكومةتي هةريَمي كوردستان كردووة بؤ هةمواركردنةوةي ياساي ماف و ئيمتيازاتي كةمئةندامان و كةساني خاوةن ثيَداويستي تايبةت لة
هةريَمي كوردستان ياساي (ذمارة  33ي سالَي .)3100
بةشيَوةيةكي تايبةت كةمئةندامان داواي ثيَوةري ثاريَزطاري زياتر دةكةن لةم ياسايةدا وةكو ,مووضةي كةمئةندامان و دابينكردني
خزمةتطوزاري بيمةي تةندروستي و نيشتةجيَبوون و قةرزي تايبةت بؤ ئةو كةمئةندامانةي كة دةيانةويَت خيَزان ثيَكبيَنن .لةطة َل ئةوةي كة
ثرؤذة ياساكة نةخراوةتة
حكومةتي هةريَمي كوردستان ِرازي بووة لةسةر ئةنجامداني هةمواركردنةوةكان بةالَم تا ئامادةكردني ئةم ِراثؤرتة ِ
بةردةم ثةرلةمان بؤ ثيــاضونةوة.
يونامي زانياري ئةوةي ثيَطةيشتووة كةوا وةزارةتي تةندروستي حكومةتي هةريَمي كوردستان هةلَساوة بة دامةزراندني ليَذنةيةك بؤ
هةلَسةنطاندني كةمئةندامةكان بؤ ثيَداني مووضةي تايبةت  .ليَذنةكة هةلَساوة بة دوورخستنةوةي (  )01111لةو كةسانةي كة لةوانةية
باوةري واية كة ثيَويستة ثيَداضوونةوة بؤ هةموو كةيسةكان بكريَتةوة لة
موستةحةق بن كة لةنيَوانياندا كةسي كةمبيناو نابيناي تيَداية .يونامي
ِ
اليةن ليَذنةكةوة ,ضونكة هةلَسةنطاندنةكان بة شيَوةيةكي ساكار ئةنجامدراون و هةنديَك لةو كةسانة باسيان لةوة كردووة كة ئةو
تاقيكردنةوةيةي كة بؤيان ئةنجام دراوة تةنها ضةند خولةكيَكي خاياندووة .لة اليةكي تريشةوة نويَنةراني ِريَكخراوةكاني كؤمةلَطةي مةدةنيش
دةربريوة بؤ يونامي كة هةلَسةنطاندنةكان بة شيَوةيةكي ثرؤفيشنا َل ئةنجام نةدراوةو بؤتة هؤي الداني خةلَك بة شيَوةيةكي
نيطةراني خؤيان
ِ
هةرةمةكي .بةثيَي وةالمي حكومةتي هةريَمي كوردستان بؤ ئةم راثؤرتة لة بةرواري  33ي ئؤكتؤبةري  ،3102دةرمالَةي يارمةتي دةدريَت
ِ
بة كةساني خاوةن ثيَداويستي تايبةت بةطويَرةي ريَذةى كةمئةندامي دةرمالَةكة دياري دةكريَت لة ( 061111تا  351111ديناري عيراقي)
بةرزكردنةوةي دةرمالَةكة لةذيَر دةسةالتي ثةرلةماني هةريَمي كوردستان داية.حكومةتي هةريَمي كوردستان ليذنةي ثاراليمثي دامةزراندووة
بؤ دلَنيابوون لة دةست طةيشتني كةساني خاوةن ثيَداويستي تايبةت بة ضاالكي وةرزشي و جموجؤلَةكان لة هةموو هةريَم.

مندال لة هةريَمي كوردستان
مافي
َ
لةكاتي نوسينةوةي ئةم ِراثؤرتةدا يونامي ضةندين سةرداني ئةنجامداوة بؤ ضاكسازي نةوجةوانان و طرتوخانةكاني هةر س َي ثاريَزطاي
حكومةتي هةريَمي كوردستان.ئةم ضاكسازيانةي كةوا هةن وةكو ئةوةي هةوليَر بةشيَوةيةكي طشتي لة دؤخيَكي باش دان ,بةالَم
ضاكســازيةكانى نةوجةوانان لة طرتوخانةكاني ثؤليسدا بة بةردةوامي كيَشةي قةرةبالَغي و نةبووني جموجؤلَي ثةروةردةيي و كات
بةسةربردنيان تيَدا بةدي دةكريَت .زؤربةي طرتوخانةكان ذمارةيةكي ئةوتؤ قاوشيان نيية تاكو بتوانن ئةو نةوجةوانانةي كة خاوةن ثيَداويستي
تايبةتن لةواني تر جيا بكريَنةوة لةطة َل نةبووني خزمةتطوزاري تةندروستي ثيَويست .يونامي ِراثؤرتي بةردةوامي ثيَدةطات طة طواية لة
شةر كردن لةطة َل
طرتوخانةكاني ثؤليسةوة مامةلَةي خراث لةطة َل نةوجةواناندا دةكريَت وةكو سزادان بةهؤي هةلَسوكةوتيان يان لةكاتي
ِ
يةكتردا.
يونامي ِراثؤرتي دةربارةي ضةند كةيسيَكي تريش ثيَطةيشتووة كة ثةيوةستة بة كضاني نةوجةوان كة تيَيدا هاتووة كضيَكي تةمةن  00ساالَن
بة تاواني لةشفرؤشي تؤمةتبار كراوة لةطة َل ئةوةي كة بةلَطةي تةواويش هةبووة كة ئةو قورباني بازرطاني لةشفرؤشي بووة .يونامي ت َيبيني
ئةوةشي كردووة كة دةسةالَتةكان لةدوواي بةرداني ئةم كضانةوة هيض بةدوواداضونيَك ناكةن بؤ ثاريَزطاري ليَكردنيان وة ئةمةش بؤتة
هؤكاري ئةوةي كة ئةم كضانة دووبارة بطةريَنةوة الي ئةو كةسانةي كة بةزؤر لةشفرؤشيان ث َي ئةنجام دةدةن .لة 05ي كانوني دووةم و لة
2ي ئازاردا دوو كض كة تةمةنةكانيان  00و  02ساالَن بوو بة تاواني لةشفرؤشي لةاليةن دادطاي تاوانةكاني نةوجةوانان لة سليَماني حوكم
دران ,دوواتر حوكمي كضة  00سالَةكة تةميز كرايةوةو لة  2ي ئازاردا دادطاي تيَهةلَضونةوةي تاوانةكان لة سليَماني تانةي لة حوكمةكة داو
برياري دا كة ئةم كضة تاوانبار نييةو بةلَكو قورباني دةستدريَذي سيَكسي بووة.
ِ
يونامي داوا لة حكومةتي هةريَمي كوردستان ودةسةالَتي دادوةري دةكات كة زؤر بة وورياي كار لةسةر كةيسةكاني منداالَن بكات
بةتايبةتي كضاني لة تةمةن بضوك وة ئاطاداري ثاريَزطاري ليَكردنيان بيَت بةطويَرةي َريكةوتنامة نيَودةولَةتييةكاني مافي مندا َل .بةثيَي
وةالمي حكومةتي هةريَمي كوردستان بؤ ئةم راثؤرتة لة بةرواري  33ي ئؤكتؤبةري  ،3102ضاوديَريكردن و ثاراستني مندا َل لة هةريَمي
كوردستان لة سةرووى كارة طرنطةكاني حكومةت ودامودةزطاكانيةتي،وةزارةتي وةرزش والوان لة سالَي  3116دامةزرا كة بةرنامةيةكي
فراواني هةبوو لةمانة دابينكردني بنكةي وةرزشي و شويَني ياري لة هةموو هةريَم هةروةها دلَنيابوون لة وةرطرتني وانةي وةرزش بةزؤر
لة هةموو قوتابخانةكاندا.
وةزارةتي وةرزش والوان بةشيَوةيةكي تايبةت جةختى دةكردةوة لةسةر دابين كردني بنكةي وةرزشي و شويَني ياري بؤ ئةم طةنجانةي كة
لة طوند وناوضة دوورةكان دةذين وة ثرؤطراميان هةية بؤ ئافرةت ومندالي خاوةن ثيَداويستي تايبةت لة كاتيَكي نزيك.

8

سةرباري ئةمانةش حكومةتي هةريَمي كوردستان لة هةنطاوةكاني كؤتايي داية لة راويَذكردن بؤ ئةوةى بة هاوبةشى لةطة َل ريَخراوي
يونيسيف بؤ ثيَكهيَناني ليذنةيةكي هاوبةش لة طشت وةزارةتةكان بؤ ضاوديَري كردني مافي مندال لة هةموو هةريَم دا ،بة طويَرةي
َ
منداالنى هةتيو و ب َى سةرثةرشت ئةم منداالنةي
وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةاليةتي لة هةريَمي كوردستان بةشيَكي تايبةت كراوةتةوة بؤ
دايك وباوكيان جيابونةتةوة بؤ دلَنيابوون لة بةردةوامي طةياندني ضاوديَري شايستةو و ثاراستنيان و هةروةها دابينكردنى ذيانيَكي طونجاو.
وةك ثشتطيريةك بؤ خيَزانة هةذارةكان وةزارةتي دارايي دةرمالَةي ( 051111ديناري عيراقي) داناوة .وةزارةتي كارو كاروباري
ي ثاريَزطاي هةوليَر ،سليَماني ،دهؤك لة سةرتاسةري هةريَم بؤ دابينكردني ثسثؤر بؤ
كؤمةاليةتي ضةند بنكةيةكي دامةزراندووة لة هةرس َ
يارمةتيداني خيَزان ومنداالني تووشبوو بة ئؤتيزم .هةروةها دابينكردني هيَلي طةرم لةاليةن وةزارةت بؤ منداالن كة تةلةفؤن بكةن كاتيَك
بةريَوةبةرايةتي تايبةت بةفيَركاري مندال هةية لة
ثيَويستيان بة يارمةتي دان هةبيَت ،بةطويَرةي طوتةي وةزارةتي ثةروةردة وفيَركردن ِ 8
هةريَم كة هةرئةمانيش بةرثرسن لة ضاثةمةنيةكاني منداالن وة دامةزراندني كةناليَكي ئاسماني تايتةت بة مندا َل.

دةربرين لة هةريَمي كوردستان
ئازادي ِرا
ِ
لة شةش مانطي يةكةمي 3102دا يونامي بةردةوام ِراثؤرتي بةدةست طةيشتووة دةربارةي ثيَشيَلكاريةكان دذ بة مافي ِرؤذنامةنوسان و
ميدياكاران لة كاتي ئةنجامداني كارةكانيان لة هةريَمي كوردستان .بةطويَرةي ِراثؤرتةكاني سةنديكاي ِرؤذنامةنوسان  31كةيسي ثيَشيَلكاري
ي كةوا دووضاري
ثرفيشنالَي خؤيانةوة هةبووة .شةش لةم كةيسانة وا دةوتر َ
لةدذي ِ 21رؤذنامةنوس ئةنجام دراوة كة ثةيوةندي بةكاري ِ
هةرةشةو هةراسان كردن وة هةشت كةيسي ريَطةطرتن لة كاركردن وة س َي ِرووداوي
ي كةيسي
ئازارداني جةستةيي بوونةتةو لةطة َل س َ
ِ
طرتن  .لةاليةن خؤشيانةوة سةنتةري ميترؤ بؤ داكؤكي كردن لة ِرؤذنامةنوسان  011ثيَشيَلكاريان تؤمار كردووة لة ليَدان و طرتني اري
هةرةشةو هةراسانكردن وة هةشت كةيسي ِريَطةطرتن لة كاري ِرؤذنامةطةري لةطةل
توندوتيذي جةستةيي و ليَدان بوونةو س َي كةيسيشيان
ِ
هةرةشةليَكردن و هةراسان كردن كة لة دذي ِ 21رؤذنامةنوس ئةنجامدراوة لةم ماوةيةدا.
هةرةمةكي و دةستبةسةراطرتني كةل و ثةل و
ِ
ِ
لة يةكيَك لةو كةيسانةي كة لةاليةن يوناميةوة ضاوديَري كراوة ِرؤذنامةنوسيَكي كورد كة نوسةرو وةرطيَ ِرةو سةرنوسةري طؤظاري
لةريَطاي فةيسبوك و ئيمةيل و تةلةفؤنةوة لة اليةن
زانستي سةردةمة كةلة سليَماني دةردةضيَت ضةندين
هةرةشةي كوشتني ثيَطةيشتووة ِ
ِ
ضةند كةسيَكي نةناسراوةوة بةهؤي بةضاثطةياندني دووا كتيَبي كة دةربارةي طرفتيَكي ناو كؤمةلَطاية بة ناوي ( يةك مليون ثرسيارو وةالَم
دةربارةي سيَكس) .لة مانطي ئاياري  3102دا سةنديكاي ِرؤذنامةنوسان و هةنديَك كةسايةتي كاراي ناو كؤمةلَطا بةياننامةيةكي فةرمي
هةرةشانة ,لةطةل ئةوةي كة ئةم كةيسة لةاليةن ثؤليسةوة تؤماركراوة بةالَم تاكو ئيَستا كةس دةستطير
بالَوكرد َوتةوة بؤ ئيدانةكردني ئةم
ِ
نةكراوة.
ثرؤذةكان لة سليَماني لة
لة بةرواري  0ي شوبات ِرؤذنامةنوسيَكي كةنالَي سثيَدة باسى لةوة كرد كة لةكاتي ويَنةطرتني ِروداويَك لة يةكيَك لة ِ
اليةن ثاسةوانة تايبةتيةكاني ثرؤذةكةوة هةراسان كراوة .بةطويَرةي ِراثؤرتي سةنتةري ميترؤ ثاسةوانةكان ئةم ِرؤذنامةنوسةيان لة ذوريَكدا
داناوةو ميمؤري كاميراكةيان ليَبردوةو دوواي ئةوةي هةموو ويَنةكانيان سريوةتةوة دوواي يةك كاتذميَر ئازاد كراوة.
ئار تي لةكاتي ِرومالي يادي يةكيَتي نيشتيماني كوردستاندا دووضاري توندوتيذي
لة 0ي حوزةيران لة هةوليَر دوو ِرؤذنامةنوسي كةنالَي ئيَن ِ
جةستةيي بوونةتةوة لة اليةن ضةند كةسيَكةوة بة جلي سةربازي و مةدةني  ,كةل و ثةل و تؤمارةكانيان دةستي بةسةرا طيراوة تاوةكو ضةند
بةرثرسيَكي باالَي يةكيَتي نيشتيماني كوردستان كةوتنة نيَوانةوة ئينجا كةل و ثةلةكانيان ثيَدرايةوة.
دةربرين بةتةواوي
بةثيَي وةالمي حكومةتي هةريَمي كوردستان بؤ ئةم راثؤرتة لة بةرواري  33ي ئؤكتؤبةري ،3102مافي ئازادى را
ِ
ريَزليَطيراوة و ثاريَزراوة وة وةزارةتي ناوخؤ زؤر ضاالكانة بةدواضوون ئةنجام دةدات بؤ هةر بانطةشةيةكى ثيَشيَلكاري كة دةرهةق بة
رؤذنامةنووسان ئةنجام بدريَت ،سةنديكاي رؤذنامةنووسانيش بةشدارن لةم بةدواداضوونة كة هةموو شةش مانط جاريَك راثؤرتيَك دةردةكةن
بؤ ثيَشيَلكاريةكان دذ بة رؤذنامةنووسان.
َ
دةسةالتدار ئةنجام بدريَت دةرهةق بةمافةكانى رؤذنامةنوسان كةبة ياسا ثاريَزراوة ,ئةوا ئةو كةسانة
هةر ثيَشيَلكاريةك لةاليةن كةسانى
بةتوندى ليَكؤلَينةوةيان لةطة َل دةكريَت سزاش دةدريَن  .بةطويَرةي ئاماذةي وةزارةتي ناوخؤي هةريَمي كوردستان كيَشةكة لةطة َل ضةند
هةرةشة لة ئارامي
تاكيَكة لة رؤذنامةنوسانة كة سنووري كارةكةيان دةبةزيَنن بة تايبةت لةو حالَةتانةى كة ثةيوةستن بة سةالمةتي طشتي وة
ِ
كؤمةلَطا دةكةن .سةرباري ئةمةش زياتر لة  811كةنالي خؤمالي كةنالي ئاسماني هةبووة و هةية هةروةها هةبووني رؤذنامة وطؤظار
ضةند بالوكراوةي تر لة هةريَم كار دةكةن وة  2111رؤذنامةنووس هةن لة ئةندامن لة سةنديكاي رؤذنامةنووسان.
ادةربرين و طةيشتن بة زانياريةكاندا لة هةريَمي كوردستان لة مانطي تةموزدا سةرؤك
اليةنيَكي تري ثيَشوةضوني ثؤزةتيظ لة ئازادي ِر
ِ
مسعود بارزاني ياساي طةيشتن بة زانياريةكاني ثةسةند كردووة ( ياساي ذمارة 00ي سالَي  )3102كة لة 8ي حوزةيراني  3103دا لةاليةن
ثةرلةماني كوردستانةوة لةخؤ طيرابوو ,لةطة َل ئةوةشدا هيَشتا نيطةراني هةية لةو َ
هةالويَردكاريانةى ( استثناءات ) كة بة شيَوةيةكي فراوان
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لة ياساكةدا هاتووة كة لةوانةية لةاليةن كارمةندة فةرميةكانةوة بةشيَوةيةكي ياسايي بةكاربيَت بؤ ِريَطةطرتن لة ِرؤذنامةنوسان و هاوالَتيان لة
مافي طةيشتن بة زانياريةكان بؤ بةرذةوةندي طشتي.

مافي كريَكارة كؤضبةرةكان لة هةريَمي كوردستان
يونامي نيطةرانيةكي زؤري هةية بةرامبةر نةبووني ثاريَزطاري تةواوي مافي كريَكارة كؤضبةرةكان لة ذيَر سيَبةري ياسادا وة نةبووني
هةرةمةكيةكاني كة لة دذي مافي ئةم كريَكارانة ئةنجام دةدريَت لة زةوتكردني ثاسةثؤرت
ووبةروبونةوةي كارة
ميكانيزمي ئةوتؤ بؤ ِر
ِ
ِ
طةران و قؤرخكردني مادي و طرفتةكاني دةرضوني ظيزاو كارتي
ضونةدةرو
لة
نةدان
ي
طةث
ي
ر
حةوانةوةو
ني
ي
شو
ونةبووني ستانداردي
َ َ
َ
ِ
دةطةريَن لة هةريَمي كوردستان ,
نشينطةيي و مؤلَةتي كار .بةهؤي ئةوةي كةوا ذمارةيةكي زؤر لة كريَكاري كؤضبةر بةدوواي كاردا
ِ
ثيَويستة حكومةت ميكانيزم و ياساي تةواو دابنيَت بؤ ضارةسةركردني ئةم كيَشانة.
لة مانطي شوباتدا ,يونامي ضاوديَري  021كريَكاري كؤضبةري بةنطالديشي و ثاكستاني كردووة لةناو طرتن و طواستنةوةي سليَمانيدا كة
لة بارودؤخيَكي خراث و قةرةبالَغدا طيراون .لة كاتي سةردانةكانيدا ,يونامي تيَبيني ئةوةي كردووة كة ذمارةيةكي زؤري ئةم كريَكارانة
نةخؤشن وة تةنها ضارةسةرو دةرماني سةرةتاييان ثيَدراوة ,يةكيَك لةو كريَكارة كؤضبةرانة بة نةخؤشي (سل) دةمريَت لة نةخؤشخانةي
سليَماني لة  30نيساندا وة لة  38ئاياردا يونامي زانياري ثيَطةيشتووة كةوا  08لةم كريَكارانة ِرةوانةي نةخؤشخانةي سليَماني كراون.
لةمانطي حوزةيران يونامي ضاوديَري كةيسي  09كريَكاري هيندي كردووة كة خؤثيشاندانيَكيان لةبةردةم دادطايةكي هةوليَر ِريَكخستبوو .ئةم
كريَكارة كؤضبةرانة كة بؤ كؤمثانيايةكي كةرتي تايبةت كاريان دةكرد باسيان لةوة دةكرد كة شويَني حةوانةوةيان زؤر ناخؤشةو هةر كة
ي
داواي
طؤرانكاريان كردووة خاوةن كؤمثانياكة ثيَي ِراطةياندون كة كؤنتراكتةكةيان كؤتايي ثيَهاتووة وة دةردةكرابوونة سةر شةقام بةب َ
ِ
َ
بطةريَنةوة
بتوانن
تاكو
ت
ي
بدر
ي
ث
مووضةكانيان
بؤئةوةي
كرد
دادطا
بة
شكةش
ي
ث
يان
ال
سكا
كارةكان
ي
كر
خؤراك,
ئاوو
حةوانةوةو
ني
َ َ
َ
َ
شويَ
ِ
ووالَتي خؤيان و يوناميش بةردةوام ضاوديَري ئةم كةيسةي دةكرد.
بةثيَي وةالمي حكومةتي هةريَمي كوردستان بؤ ئةم راثؤرتة لة بةرواري  33ي ئؤكتؤبةري  3102وةزارةتي ناوخؤ لة هةريَمي كوردستان
تاكة دةسةالتة بؤ هاتنةذوورةوة وثيَداني نشينطة بة كريَكاري بياني لة هةريَم وة ئؤفيسي نشينطة لة هةموو ثاريَزطاكاني هةريَم دامةزراوة وة
ماف ثيَدانيان بةثيَي ياساي ذمارة  088سالَي  0982ة  .ئةم ماددةية ئيَستا لةذيَر ثيَداضوونةوةية بؤ ريَثيَدان بة خةلَكان لة سةرتاسةري عيراق
بؤ داواكردني نشينطة لة دةزطاكاني ئاسايش وة وةزارةتي ناوخؤ .هةر هاوالتيةكي بياني ثيَويستة داواي ظيزا بكات لة ريَطةي ثيَشكةشكردني
ضةند دؤكؤميَنتيَك .ئةوانةي لة نيَجيريا وبةنطةالدش و ئةسيوبيا وة ديَن بة شيَوةيةكي جياكاري ظيزةيان ثيَدةدريَت وة ريَوشوييَني
بةريَوةبةرايةتي طشتي كارو
وةدةستهيَناني ظيزا بالوكراوةتةوة  .ئةو كةسانةي كة ويستي كاركردنيان هةية دةبيَت داوا ثيَشكةش بكةن لة ِ
كاروباري كؤمةاليةتي سةر بة وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةاليةتي لة هةريَمي كوردستان .ظيزة دةدريَت بة كريَكارةكة كاتيَك وةزارةت
داواي كاركردني كريَكارةكة قبو َل دةكات  .بةطويَرةي ئاماري وةزارةت ذمارةي تؤماركراوي كريَكارة بيانيةكان  05111كريَكارن لة
هةريَمدا.

دةستةي سةربةخؤي مافةكاني مرؤظ لة هةريَمي كوردستان
يونامي ضةند ثيَشوةضونيَكي ثؤزةتيظي بةدي كردووة لة هةمبةر دامةزراندني دةستةي سةربةخؤي مافةكاني مرؤظ لة هةريَمي كوردستان
بة ثابةندي بة ياساي ذمارة 4ي سالي  3101و ثرينسيثةكاني ثاريس سالَي  0992بؤ دةزطا نيشتيمانيةكاني مافةكاني مرؤظ .لة 32ي كانوني
دووةم سةرؤكي دةستةي سةربةخؤي مافةكاني مرؤظ لة بةردةم ئةنجومةني دادوةريدا سويَندي ياسايي خوارد و دةستبةكاربووو دوواتر
بنةرةتي.
ضةندين كردار ئةنجامدرا بؤ كاراكردني دةستةكة وةكو دامةزراندني فةرمانبةرةكاني كارطيَ ِري و
ِ
يونامي بةردةوامة لة ثيَشكةشكردني هاوكاري بؤ دةستةي سةربةخؤي مافةكاني مرؤظ لة دابينكردي شارةزاي تةكنيكي و كردنةوةي خول بؤ
كارمةندةكان لة بواري ضاوديَري طرتووخانةكان و ليَكؤلينةوةو بة دؤكيومينتكردني ثيَشيَلكاريةكاني مافةكاني مرؤظ .لةثا َل ئةوةشدا يونامي
هاوكاري دةستةي كردووة لة داناني ( داتا بةيس) يَك بؤ ئاسانكردني كارةكاني دةستةكةو كؤكردنةوةي زانياريةكان و تواناكاني شيكردنةوة.
ثرؤذةيةكي دروستكردني تواناكان بؤ دةستةي سةربةخؤي مافةكا  UNDPيونامي
ريَكةوتنيَكيان كردووة كة بؤ ماوةي دوو سا َل بتوانن ِ
لةطة َل ني مرؤظ ئةنجام بدةن.

ثالني كاري هةريَمي مافةكاني مرؤظ لة هةريَمي كوردستان.
دةروانيَتة دةستثيَكردني فةرمي ثالني كاري هةريَمي مافةكاني مرؤظ لة هةريَمي كوردستان كة لة 8ي كانوني
يونامي بة خؤشحالَيةوة ِ
دووةمةوة دةستي ثيَكردووة  .لة ثا َل ئةوةشدا يونامي دامةزراندني ليَذنة وةزاريةكاني بة كاريَكي ثؤزةتيظ هةذماركردووة بؤ جيَبةجيَكردني
ثالني كاري هةريَمي .ليَذنةكة بريتي ية لة  01ئةندام كة لة نيَوانياندا نويَنةراني دةستةي سةربةخؤي مافةكاني مرؤظ و وةزارةتي تةندروستي
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و وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةالَيةتي و وةزارةتي ناوخؤو وةزارةتي دادو ووةزارةتي ِرؤشنبيري و ئةنجومةني دادوةري و سةنديكاي
ِرؤذنامةنوساني كوردستان و وةزارةتي ثةروةردةو ئةنجومةني باالي خانمان و يوناميش وةكو ضاوديَر دةبيَت لةم ليَذنةيةدا.
يونامي بة هةماهةنطي لةطة َل فةرمانطةي ثةيوةنديةكاني دةرةوةي حكومةتي هةريَمي كوردستان ثالَثشتي ئةم ليَذنةيةي كردووة بؤ ِريَكخستني
ناوةرؤكي ثالني كاري هةريَمي .ئةم ليَذنةية هةموو مانطيَك يةك جار كؤبونةوة ئةنجام دةدات
خوليَك لة مانطي شوبات بؤ دةستةواذةي كارو
ِ
بؤ ثيَداضوونةوةي هةموو ئةو ثيشوةضونانةي كة لةاليةن ئةندامةكانةوة ئةنجامدراون لة جيَبةجيَكردني ثالني كاري هةريَمي.
لةثا َل ئةوةشدا ليَذنةكة دةيةويَت خوليَكي شةش ِرؤذة لة مانطي تةموز ئةنجام بدات بة هةماهةنطي لةطة َل وةزارةتي مافي مرؤظ بة ئامانجي
ثرؤسةي جيَبةجيَكردن بة مةبةستي ئامادةكاري بؤ ثيَداضوونةوةي خولي طشتطير
ثيَشكةشكردني ِرابةرنامةيةك بؤ ئةنداماني ليَذنةكة لةسةر ِ
بريارة لة مانطي تشريني يةكةمي  3104دا ئةنجام بدريَت.
كة ِ

ثيَشوةضوونة تةشريعيةكان لة هةريَمي كوردستان
لة 8ي حوزةيران ,ثةرلةماني هةريَمي كوردستان ياساي( ذمارة 00ي سالي )3102طةيشتن بة زانياريةكاني دةركرد .بة طويَرةي ئةم ياساية
كة ثيَشتر لةاليةن سةرؤك بارزانيةوة ثةسةند كرابوو ماف بة هاوالَتيان دةدات لة هةريَمي كوردستان بة طةيشتن بة هةموو زانياريةكاني
دةسةالَتي طشتي بةب َي هيض ئاستةنطيَك ,تةنها ضةند بيَجطةكاريةك نةبيَت كة بةطويَرةي ياسا ِريَخراوة .تا كؤتايي مانطي حوزةيراني 3102
ثرءذة ياسايةك بؤ ياساي ثاراستني مافي مندا َل.
ثةرلةماني كوردستان تيَ ِروانيني ئةنجام داوة لة ِ
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