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 ليستي ثاشكؤكان

 : نموونةي شيَوازي ِرةوانة كردن 1ثاشكؤي 

 : ياداشتي ِريَنويَنيي ِرةوانة كردن2ثاشكؤي 

 كؤمةلَيةتيجؤري سةبارةت بة توندوتيذي لةسةر بنةماي  ئاذانسةكاندا : فؤرمي ِرةوانة كردن لةنيَو3ي ثاشكؤ

  باشترين بةرذةوةنديهةلَكشاني : تواناي ِرةزامةنديدان و نةخشةي 4ثاشكؤي 

 كؤمةلَيةتيجؤري : ثيَكهاتةي كؤمةَلةي لوةكيي تايبةت بة توندوتيذي لةسةر بنةماي 5ثاشكؤي 
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 كورتكراوةكان  

 
 (BIA ) خةمالَندني باشترين بةرذةوةندي 

(BID )دياركردني باشترين بةرذةوةندي 

(CMR )بةِريَوةبردني نؤِرينطةيي لقةكردن 

(CP َثاراستني مندال ) 

(DCVAW ) حكوومةتي هةريَمي كوردستان(بةِريَوةبةرايةتيي نةهيَشتني توندوتيذي دذ بة ذنان( 

(FGM/FGC )خةتةنة كردني كضان / ليَكردنةوةي بةشيَكي ئةندامي مَييينة / بِريني بةشيَكي ئةندامي ميَيينة 

(GBV ) توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي 

(GBV WG ) توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيطرووثي كاركردني تايبةت بة 

(GBVIMS ) توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي تايبةت بةسيستةمي بةِريَوةبردني زانياري 

(HIV ) ظايرؤسي نةماني بةرطريي مرؤيي 

(IASC )ئاذانسةكان كؤميتةي هةميشةيي هاوبةش لةنيَو 

(IDP )ئاوارةكاني ناوخؤ 

(IPV ) توندوتيذي دذ بة هاوبةشي طياني بة طياني 

(ISIL )مي لة عيَراق و شام )داعش(دةوَلةتي ئيسال 

(KRG )حكوومةتي هةريَمي كوردستان 

(LGBTI ) ،ذناني هاوِرةطةزباز، ثياواني هاوِرةطةزباز، نيَرةمووك، ِرةطةزطؤِراو 

(MHPSS ) كؤمةلَيةتي  وتةندروستيي هؤشي و ثشتيوانيي دةرووني 

(MISP ) زاوزَي لة قةيرانةكانداخزمةتطوزاريي سةرةتايي بؤ تةندروستيي كةمترين طورزةي 

(NGO )ِريَكخراوة ناحكوومييةكان 

(PFA ) فرياطوزاريي سةرةتايي دةرووني 

(PTSD تيَكضووني دواي زةبري دةرووني ) 

(PSEA ثاراستن لة دةستدريَذي و ضةوساندنةوةي سيَكسي ) 

(PSS ثشتيوانيي دةرووني )كؤمةلَيةتي  و 

(SEAدةستدريَذي و ضةوساندنةوةي سيَكسي ) 

(SOPِريَكارة يةكخراوةكاني كارثيَكردن ) 

(SVتوندوتيذيي سيَكسي ) 

(UNنةتةوة يةكطرتووةكان ) 

(VoTقوربانيياني بازرطاني ثيَكردن ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سوثاس و ثيَزانين

لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي لة ثاراستن و بةهاناوةضووني توندوتيذي خؤئاذانسةكان بؤ  كارثيَكردني فرياطوزاري لةنيَو ِريَكارة يةكخراوةكاني

ةت بة توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي ئامادة كراوة بة هةماهةنطي بهةريَمي كوردستاني عيَراقدا، لةذيَر ضةتري كؤمةلَةي لوةكي تاي

بةلَطةنامةكة لة ئةنجامي هةوليَر و سليَماني. لةطةَل طرووثةكاني كاركردني توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي لة ثاريَزطاكاني دهؤك و 

كاديمييةكان و سةكؤكاري ِراويَذكاريي ضِروثِر لةطةَل وةزارةتةكاني حكوومةت و ِريَكخراوة ناحكووميية نيشتماني و نيَودةوَلةتييةكان و دامةزراوة ئة

ندبووني ئةنداماني كؤمةَلةي لوةكي تايبةت بة توندوتيذي لةسةر ِريَكخراوةكاني كؤمةلَطةي شارستاني / ذنان بةرهةم هاتووة. زؤر سوثاس بؤ ثابة

بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي و طرووثي كاركردن كة بةشدارييان كرد لة سةكؤكارةكان و ئاسانكاريان كرد بؤ سةكؤكارةكاني ِراويَذكاري و 

  ( لة هةموو ثاريَزطاكاندا.SOPيَكارة يةكخراوةكاني كارثيَكردن )نووسيني تيَبينييةكانيان لةبارةي كؤنووسةكاني رِ تةرخان كرد بؤ كارمةندةكانيان 
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 : ثيَشةكي1بةشي 

كةس زياترة، لة شةِري ضةكداري لة سووريا  230000دوو قةيراني ئاوارةبوون بةخؤوة دةبينيَت. ثةنابةراني سووري، كة ذمارةيان لة عيَراق 

. ئةوةي ئةم قةيرانةي طةورةتر كردووة، ئةو ذمارة زؤرةي ئاوارةكاني 1ردستاني عيَراق هَيناوةهةلَتوون، بة ثلةي يةكةم ثةنايان بؤ هةريَمي كو

ني حكوومةتي ناوخؤيي ئةو عيَراقييانةية كة لة ناوضةكاني ذيَر دةسةلَتي دةولَةتي ئيسالمي لة عيَراق و شام )داعش( هةلَتوون و كردة سةربازييةكا

ئازاريَكي زؤري لة ئةنجامي شةثؤلي يةك لة  عيَراقهيَزةكاني هاوثةيماناني تيادا ئةنجام دةدريَت بة مةبةستي طةِرانةوةي ئةو ناوضانة. عيَراقي و 

ضوار سةد ( يةك مليؤن و 1,4( سَي مليؤن كةس دةخةمَليَنرَيت و زياتر لة )3دواي يةكي ئاوارةبووندا بينيوة، كة ئيَستا ذمارةي ئاوارةكاني ناوخؤ بة )

بارودؤخي  .2كةسيش لة ثةنابةراني سووري لة هةريَمي كوردستاني عيَراقدا هةن 268,931ي خؤيان. هةروةها ديَ زهةزار كةسيان طةِراونةتةوة 

يةك مليؤن و دوو ( 1,2. زياتر لة )داثاريَزطاكاني هةريَمي كوردستان تا ِرادةيةكي زؤر بةستراوةتةوة بة بارودؤخي مرؤيي لة بةشةكاني ديكةي عيَراق

كةس لةم ذمارةيةدا، خةلَكي شويَنةكاني ديكةي  386,460لة دانيشتوواني نةينةوا ئاوارة بوون و مالَةكاني خؤيان جيَهيَشتووة و سةد هةزار كةس 

لة  يةووةمين ثاريَزطا. ئةمة لة كاتيَكداية كة ثاريَزطاي دهؤك بةردةوامة لة ميوانداري كردني زؤرينةي ثةنابةراني سووري و د3ثاريَزطاكةن

. ذمارةي ئةو كةسانةي كة ثيَويستييان 4( كةس كة زؤربةيان خةلَكي نةينةوان397,014وةرطرتني بةرزترين ذمارةي ئاوارةكاني ناوخؤيي عيَراق )

َل بؤتة هؤي ئاوارةبووني ي كردة سةربازييةكاني موسبوونةوةبةرز بؤتةوة، بةتايةتيش، ضرِ  2017بة هاوكاريي مرؤيي هةية لة نةينةوا لة سالَي 

 زياتر و وا ضاوةِروان دةكريَت خةلَكي ناوضةكاني ديكةي عيَراق بطةِريَنةوة زيَدي خؤيان.

ئةو قةيرانةي هاتؤتة بؤتة توخميَكي بةربالَوي جيَطةي نيطةرانيية كة توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي، بةتايبةتيش توندوتيذيي سيَكسي، 

 تي ئيسالمي لة عيَراق و شام )داعش( توندوتيذيي سيَكسي وةك تاكتيكيَك بؤ تيرؤر و شةِر و ناكؤكي بةكارديَنيَت و بة شيَوةيةكي سةرةكيئارا. دةوَلة

سةلَتي ر دةذنان و كيذاني طرووثة كةميةنةيية نةتةوةيي و ئايينيية تايبةتةكاني عيَراق و سووريا دةكاتة ئامانج. ئةو كةسانةي كة لة ناوضةكاني ذيَ 

لقةكردن و  دةولَةتي ئيسالمي لة عيَراق و شام )داعش(دا دةذين، كةوتوونةتة بةر مةترسيي ثيَشيَلكارييةكاني مافةكان و ِرفاندن و كؤيلةي سيَكسي و

 ئةشكةنجةدان و دةستدريَذي. 

بةران و ئاوارةكاني ناوخؤ و كؤمةلَطة خانةخويَكان. بؤ بةلَم ئةوةي كةمتر دانيثيانراوة كاريطةرييةكاني ئاوارةبوونة كة زياتر كةوتؤتة سةر ثةنا

تاوانةكاني  عيَراقييةكان، ئيَستا ئاوارةبوون دؤخةكةي خراثتر كردووة و بؤتة هؤي بةرزبوونةوةي ِريَذةي توندوتيذيي هاوبةشة طياني بة طيانييةكان،

انةي دواييش هةبوو. يئةم شةِر و ناكؤكيكة ئةمةيان ثيَش  شةرةف، ضةوساندنةوةي سيَكسي، بَيزار كردني سيَكسي، هاوسةرطيريي بةزؤري

( هةندَي طرووثي دياركراو، وةكو ئةو خيَزانانةي سةرؤك خيَزانيان ذنن، بيَوةذنان، ذناني كةمئةندام، كيذاني هةرزةكار vulnerabilityشكستباريي )

لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي، بةتايبةتيش ذنان وكيذان، لة هةموو كةرت  و مندالَن دووضاري دةبن. ثيَداويستيية تايبةتةكاني مةترسيي توندوتيذي

كردني  و بوارةكان ثشتطوَي خراون، لة كاتيَكدا كة تواناكان بؤ كةمكردنةوةي مةترسييةكاني توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي و دابين

  ئاستيَكي بةرزداية. ضاوديَري لة هةموو كةرت و بوارةكاندا بؤ ِرزطاربووان لة 

ثاراستن و خؤئاذانسةكان باس لة بنةماكاني ِريَنويَني، ِريَكارةكان، ِرؤَل و بةرثرسيارييةكان لة  يةكخراوانةي كارثيَكردن لةنيَو ئةم ِريَكارة

 . دةكةن قكوردستاني عيَرابةهاناوةضووني توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي لة ليةن هةموو كةرتة ثةيوةندارةكان لة هةريَمي 

ثةنابةران، طةِراوةكان، كؤمةلَطة ي كارثيَكردن ذمارةيةكي زؤري سوودمةندان دةطريَتةوة، لةنيَويشياندا، ئاوارةكاني ناوخؤ، ةكانِريَكارة يةكخراو

اونةتةوة. ِريَكارة يةكخراوةكاني كارثيَكردن لة م دالة مالَةكاني خؤيانسةربازييةكان  خانةخويَكان و ئةوانةي لة كاتي كردة سةربازييةكان و دواي كردة

نيَوان ئاذانسةكان لةطةَل دامةزراوة حكوومييةكان، ئاذانسةكاني سة ر بة نةتةوة يةكطرتووةكان، ِريَكخراوة  ي هاوبةشيِريَطةي ثرؤسةيةكي ِراويَذكاري

توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري ثاراستن و بةهاناوةضووني خؤر و ئةو ليةنانةي كؤمةلَطةي شارستاني كة لةسةنيشتماني و نيَودةولَةتييةكان 

ئةو ِريَكخراوانةي ديار كردووة كة بةرثرسن لة دابين كردني كاردةكةن، ئامادة كراون. ِريَكارة يةكخراوةكاني كارثيَكردن  كؤمةلَيةتي

كؤمةلَيةتي، خزمةتطوزاريية ياساييةكان و  ويي دةرووني خزمةتطوزارييةكان لة ضوار كةرتة سةرةكييةكةي بةهاناوةضوون: تةندروستي، ثشتيوان

ثاراستن و بةهاناوةضووني خؤسةلمةتي و ئاسايش. ئةوانة بة شيَوةيةك داِريَذراون كة ثيَكةوة بةكاربيَن لةطةَل سةرضاوة بةردةستةكاني ثةيوةندار بة 

رثيَكردن ئامادة كراون بؤ ئاسانكاريي كاري هاوبةش لة ليةن هةموو ئةو توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي. ِريَكارة يةكخراوةكاني كا

ةريَمي ليةنانةي كة لة بواري توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي كار دةكةن و ئةوانةش كة لةم بوارةدا كار ناكةن، لةطةَل حكوومةتي ه

 كاردةكةن.  ماي جؤري كؤمةلَيةتيثاراستن و بةهاناوةضووني توندوتيذي لةسةر بنةخؤكوردستان بؤ 
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3  (Ibid) 

4  (Ibid) 
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 ( جاِرنامةي جيهاني بؤ مافةكاني مرؤظUDHR( )1948) 

 ( 1949ِريَكةوتننامةي نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ نةهَيشتني بازرطاني كردن بة مرؤظ و بةكارهيَناني كةساني تر وةك لةشفرؤش) 

  (1951ي ثةنابةران )دؤخِريَكةوتننامة و ثرؤتؤكؤلَي تايبةت بة 

 ( 1952ِريَكةوتننامةي نةتةوة يةكطرتووةكان لةبارةي مافة سياسييةكاني ذنان) 

  (1954ي كةساني بَي ِرةطةزنامة )دؤخِريَكةوتننامةي نةتةوة يةكطرتووةكاني تايبةت بة 

 (1961وون )ِرةطةزنامةبمكردنةوةي بَي ِريَكةوتننامةي نةتةوة يةكطرتووةكان لةبارةي كة 

 ( 1966بةلََيننامةي نيَودةولَةتي لةبارةي مافة شارستاني و سياسييةكان) 

 ( 1966بةلََيننامةي نيَودةولَةتي لةبارةي مافة ئابووري و كؤمةلَيةتي و ِرؤشنبيرييةكان) 

 (1974ةِري ضةكداريدا )جاِرنامةي تايبةت بة ثاراستني ذنان و مندالَن لة كاتي فرياطوزاري و ش 

 ( ِريَكةوتننامةي نةتةوة يةكطرتووةكان لةبارةي نةهيَشتني هةموو جؤرةكاني جياكاري دذ بة ذنانCEDAW ،1979 و ثرؤتؤكؤلَي )

 (1999ئارةزوومةندانة بؤ ِريَكةوتننامةكة )

 ( 1989ِريَكةوتننامةي نةتةوة يةكطرتووةكان لةبارةي مافةكاني منداَل) 

 (1990) 158/  45بِرياري  –ي نيَودةولَةتي لةبارةي ثاراستني مافةكاني كريَكاراني كؤضبةر و ئةنداماني خيَزانةكانيان ِريَكةوتننامة 

 ( جاِرنامةي تايبةت بة نةهيَشتني توندوتيذي دذ بة ذنانA/RES/48/104( )1993) 

  (1995كاركردن )رنامةي بةجاِرنامةي بيجينط و 

 (2000ئاشتي و ئاسايش ) ،لةبارةي ذنان 1325نةتةوة يةكطرتووةكان، ذمارة  بِرياري ئةنجوومةني ئاسايشي 

  ثرؤتؤكؤلَي نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ ِريَطرتن و نةهيَشتن و سزاداني بازرطاني بة مرؤظ، بةتايبةتيش ذنان و مندالَن، تةواوكةري

 (2003) ِريَكةوتننامةي نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ نةهَيشتني تاواني ِريَكخراو

 ( 2003بالَونامةي سكرتيَري طشتي لةبارةي ِريَكارة تاييةتةكاني ثاراستن لة ضةوساندنةوة و دةستدريَذيي سيَكسي) 

 ( كؤميسيؤني نةتةوة يةكطرتووةكان لةبارةي دؤخي ذنانCSW لة سالَي )2009و  2004 

 ( 2005ندالَن لة كاتي شةِري ضةكداريدا )لةبارةي م 1612نةتةوة يةكطرتووةكان، ذمارة  بِرياري ئةنجوومةني ئاسايشي 

 ( ِريَكةوتننامةي نةتةوة يةكطرتووةكان لةبارةي مافةكاني كةساني كةمئةندامCRPD( )2006) 

 (2008) 1820نةتةوة يةكطرتووةكان، ذمارة بِرياري ئةنجوومةني ئاسايشي 

 ( بةرنامةي هاوبةشي نةتةوة يةكطرتووةكان لةبارةي ئايدزUNAIDS َضوارضي ،) وةي كاركردن سةبارةت بة ذنان و كيذان و يةكسانيي

( و UNAIDSو ثالني كارثيَكردن بؤ بةرنامةي نةتةوة يةكطرتووةكان لةبارةي ئايدز ) (HIV( )2009ئايدز )ِرةطةزي نيَر و مَي و 

 (2009ضوارضيَوةي كاركردن )

  ثاراستن و بةهاناوةضووني توندوتيذيي سيَكسي ثةيوةندار بة خؤِراطةيانراوي هاوبةشي كؤماري عيَراق و نةتةوة يةكطرتووةكان لةبارةي

 (2016شةِر و ناكؤكي )

 كة لة هةريَمي كوردستاني عيَراق كاري ثَي  1969( 111) ، ذمارةي عيَراقي هةمواركراودانتاوانةكاني ثةيوةندار بة خيَزان، ياساي سزا

 دةكريَت

 ( ي سالَي 14ياساي ذمارة)ةني تاوانكاري لة هةريَمي كوردستاني عيَراق، ياساي دياركردني تةم2001 

 2005 تايبةت بة ثةناطة( 45، 37، 29، دةستووري عيَراقي ثيَنج، بةشةكاني( 

 ( ي سالَي 8ياساي ذمارة)ياساي نةهَيشتني توندوتيذيي خيَزاني لة هةريَمي كوردستاني عيَراق2011 ، 

 ( ي سالَي 8ياساي نةهَيشتني توندوتيذيي خيَزاني، ذمارة)تايبةت بة ثةناطة(2011( ، 
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، ئاوارةكاني ِريَكارة يةكخراوةكاني كارثيَكردن ذمارةيةكي زؤري سوودمةندان لة ثاريَزطاكاني هةريَمي كوردستاني عيَراق دةطريَتةوة، لةنيَويشياندا

 دالة مالَةكاني خؤيان سةربازييةكان خانةخويَكان و ئةوانةي لة كاتي كردة سةربازييةكان و دواي كردةناوخؤ، ثةنابةران، طةِراوةكان، كؤمةَلطة 

ريتين لة ماونةتةوة لة ثاريَزطاكاني هةريَمي كوردستاني عيَراق بؤ ئةوةي كارئاساني بكةن لة ثشتيواني كردني كةسة شكستبارةكان. ئةم طرووثانة ب

خيَزانانةي سةرؤك خيَزانيان ذنة، بيَوةذنان، ئةو خيَزانانةي سةرؤك خيَزانيان مندالَة، ئةو مندالَنةي كةسيان لةطةلَدا ِرزطاربوواني توندوتيذي، ئةو 

، ئةو ثياو و كوِرانةي وونبنيية و دابِراون، كةساني بَي ِرةطةزنامة، كةساني كةمئةندام، ئةو ذن و كيذانةي دووضاري جياكاري و ثةراويَزخستن 

 يان لةطةلَدا كراوة، يان ناضار كراون دةستدريَذيي سيَكسي ئةنجام بدةن، هةروةها هاوِرةطةزبازان. بةدِرةوشتي

 

ناسةكان و 2بةشي   ةكانزاراو: ثيَ
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( دانراون لة IASCنيَو ئاذانسةكان )ةشي هاوبئةم ثيَناسة و زاراوانةي لةم بةلَطةنامةيةدا بةكارهاتوون، ئةوانةن كة لة ليةن كؤميتةي هةميشةيي 

 نوداةربماي جؤري كؤمةلَيةتي لة كاري مرؤييدا: كةمكردنةوةي مةترسي، ةبن ربؤ يةكخستني بةشدارييةكاني تايبةت بة توندوتيذي لةسة ِريَنويَنييةكان

 .يامةتيي ضاكبوونةوةو  بة بةرطةطرتن

هةموو كةلتووريَكدا  هةرضةندة ِرةطيان لة ،كة فيَريان دةبننيَوان ثياوان و ذنان  يانةيجياوازيية كؤمةلَيةتي وةدةكات ب ئاماذة جؤري كؤمةالَيةتي:

 هةية، لةطةَل تيَثةِريني كات دةطؤِردرَين و طؤِرانكارييةكي فراوانيان هةية هةم لةناو كةلتووريَك و هةم لةنيَوان كةلتوورةكاندا.

زاراوةيةكي ضةتريية بؤ هةموو كاريَكي زيانبةخش كة لة دذي ويستي كةسيَك ئةنجام دةدرَيت كة لة  كؤمةالَيةتي:جؤري توندوتيذي لةسةر بنةماي 

ئازاري ةوة كة ِرووي كؤمةلَيةتييةوة وةك جياوازييةكاني جؤري كؤمةلَيةتيي نيَوان نيَر و ميَدا باس دةكرَيت. توندوتيذي هةموو ئةو كارانة دةطريَت

لة  كريَتئةم جؤرة كارانة و ِرق و بيَبةشبوونةكان لة ئازادي. ئةم كارانة دةوةك ي يان زياني هؤشي دةطةيةنن، يان هةِرةشةكاني جةستةيي و سيَكس

يي ِركخراوةنايةكسانيي  زاراوةي توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي بة زؤري بةكاردَيت بؤ دياركردنيِرووبدةن.  شويَني طشتي و تايبةتي

 يئةم كارانة خةسلَةتيَكي يةكخراو و بنضينةييان هةية بؤ زؤربةي زؤري شيَوةكان –هةية  داكة لة هةموو كؤمةلَطايةكي جيهان –نيَوان ثياوان و ذنان 

توندوتيذي لةسةر بنةماي طرنطة تَيبيني ئةوة بكرَيت، كة ثياوان و كوِرانيش دةبنة ِرزطاربوواني توندوتيذي كة لة دذي ذنان و كيذان ئةنجام دةدريَن. 

بووةكان. جؤري كؤمةلَيةتي، بةلَم وةك توندوتيذي دذ بة ذنان و كيذان، ئةم جؤرة توندوتيذيية باس ناكرَيت بة هؤي لةدةستداني ئابِرووي ِرزطار

َيطةي ِريَكةوتننامة نيَودةولَةتييةكاني مافةكاني لة رِ و توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي يةكيَكة لة ثيَشَيلكاريية جيهانييةكاني مافةكاني مرؤظ 

، لةوانةش، مافي ثاراستني تاكةكان، مافي هةبووني بةرزترين ئاستي تةندروستيي جةستةيي و هؤشي، مافي تووش نةبوون بة مرؤظ دةثاريَزريَن

 ئةشكةنجةدان، يان هةَلسوكةوتي دِرندانة و نامرؤظانة و بيَِريَزي كردن، مافي ذيان. 

توندوتيذي لةسةر لة ثاراستن و بةهاناوةضووني  ةي بةشداري دةكةنئاماذة دةكات بةو تاك و طرووث و ِريَكخراو و دامةزراوان :كانضاالكة يةنةال

ني نةتةوة كان دةكريَت ثةنابةر و ئاوارةكاني ناوخؤ و خةلَكي خؤجيَيي و كارمةندان و خؤبةخشاني ئاذانسةكاضالكة ليةنة بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي.

 . بن يةكطرتووةكان و ِريَكخراوة ناحكوومييةكان و دامةزراوةكاني حكوومةتي خانةخوَي و بةخشةران و ئةنداماني ديكةي كؤمةلَطاي نيَودةوَلةتي

ةلَطا ِرةنطة ببيَتة كةوتوونةتة بةر باري لةناكاو. لة ضوارضَيوة مرؤييةكاندا، كؤم كةسانةيئةم زاراوة ئاماذة دةكات بةو  :كؤمةَلطاي بةركةوتوو

 ثةنابةر و ئاوارةي ناوخؤ و بةركةوتووي كارةسات و كؤمةلَطاي خانةخوَي، يان هةر شتيَكي تر.

ئةم طرووثانة ئةوانة ئةو ِرَيكخراوة ضةكدارانةن كة بةرةنطاري قؤرخ كردني دةولَةت دةكةن لة هيَزي بةزؤري ياسايي.  طرووثة ضةكدارةكان:

طرووثةكاني ئيَشكطري ذمارةيةك ليةني هةمةجؤر دةطرنةوة، لةوانةش جوولَنةوة بةرهةلَستكار و ياخيببووةكان، ميليشياكاني سةر بة حكوومةت، 

  . 5سةر بة كؤمةلَطا

شيَوازيَكي ثيَكهاتةيي بؤ دابين كردني يارمةتي بؤ  ي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي بريتية لةتوندوتيذ ةبردني حالَةتيِريَوبة بةِريَوةبردني حاَلةت:

ن، ِرزطاربووان. يةك ِريَكخراو بةشداري دةكات لة دابين كردني ثشتيوانيي دةرووني، يان ليةني دابينكةري خزمةتطوزاريية كؤمةلَيةتييةكا

نةي بؤ ئةوان بةردةستن، هةروةها ئةو ثرس و طرفتانةي وةرطرتني بةرثرسياري بؤ دلَنيابوون لةوةي ِرزطاربووان ئاطادارن لة هةموو ئةو بذارا

كة لة  دةستنيشان كراون و بة شَيوةيةكي هةماهةنط بةدواداضوونيان بؤ كراوة. تايبةتمةندي دةطمةني هةية ،دةبنةوة انِرووبةِرووي ِرزطاربوو

 6ريَت "جةخت كردنة سةر ِرزطاربوو."ِريَبازةكاني تري بةِريَوةبردني حاَلةتي جيادةكاتةوة. ئةم ِريَبازةش ثيَي دةطووت

ئةم زاراوة ئاماذةية بؤ ئةو كةسانةي لةطةَل ئاذانسي دابين كردني خزمةتطوزاري كار دةكةن كة بةرثرسياري دابين كردني  ي حاَلةت:يَكاركر

ة كارمةنداني حالَةت بة شيَوةيةكي ثيَويست لةسةر ئةمة بةو ماناية ديَت كخزمةتطوزارييةكاني بةِرَيوةبردني حاَلةتيان بؤ ِرزطاربووان ثَي سثيَردراوة. 

بةرثرسة بالَكاني بةرنامة سةرثةرشتي دةكريَن و ثابةندن بة ِريَبازي جةخت كردنة سةر ِرزطاربوو ِراهيَنراون. ئةم كارمةندانةي حاَلةت لة ليةن 

ني ئاستي تةندروستي و هيوا و ضارةسةري سةوداكارةكانيان داِريَذراون. كؤمةلَة سيستةميَكي تايبةت و بنةماكاني ِريَنويَني كة بة مةبةستي بةهيَز كرد

 .7هةروةها كارمةنداني حالَةت بة شيَوةيةكي طشتي وةكو تويَذةراني كؤمةلَيةتي و بةِريَوةبةراني حالَةت و هي تر ئاماذةيان ثَي دةكريَت

 18ثيَناسةي منداَل دةكات بةو كةسةي كة لة خوار تةمةني  سالَي. ِريَكةوتننامةي مافةكاني مندالَ  18ئاماذةية بؤ هةموو كةسيَكي خوار تةمةني  منداَل:

 سالَيداية. 

ةوخؤ بةشداري لة هةر كار و سالَيدان و ِراست 12كاري منداَل بة شيَوةيةكي طشتي هةموو ئةو مندالَنة دةطريَتةوة كة لة خوار تةمةني  كاري منداَل:

سالَي( كة كاري سووك  16 – 14ضالكييةكي ئابووريدا دةكةن. هةروةها ئةو مندالَنةش دةطريَتةوة كة لة كةمترين تةمةني كاركردندان )لة نيَوان 

ر خويَندني منداَل، منداَل لة خيَزانةكةي دوور دةكةن )بؤ نموونة، ئةو كارةي كة نابيَتة هةِرةشة بؤ سةر سةلمةتي و تةندروستيي منداَل، كار ناكاتة سة

كاري منداَل ئةو كارةية كة لة  8.هةست و سؤز( و ناخاتةوة، كاتي ياري و كات بةسةربردني لَي ناكوذَيت، نابَيتة هؤي ئازاري جةستةيي و هؤشي

. هةروةها ئةو كارةية كة كار دةكاتة سةر خويَندني مندالَن. ة مةترسيدار و زيانبةخشة بؤ مندالَنبةوِرووي هؤشي و جةستةيي و كؤمةلَيةتي و ئاكاري

( و ِريَكةوتننامةي ِريَكخراوي 138(، ِرَيكةوتننامةي كةمترين تةمةن )ذمارة ILOضةمكي كاري منداَل وةرطيراوة لة ِرَيكخراوي كاري نيَودةوَلةتي )

                                                      

5  (groups.html-actors/armed-http://www.smallarmssurvey.org/armed) 

6  (GBV AoR. Interagency GBV Case Management Guidelines, 2017 ) 
7  (.V AoR. Interagency GBV Case Management Guidelines, 2017GB) 

8  (Agency Standard Operating Procedures for Child Protection Case Management: -InterCluster. -Iraq Child Protection Sub

Expanded Module on Child Labour for KR-I, 2017.) 

http://www.smallarmssurvey.org/armed-actors/armed-groups.html
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كاري  اري منداَل باس دةكات، لةوانةش، كؤيلةيي، فرؤشتن و بازرطاني كردن،( كة هةندَي لة خراثترين جؤرةكاني ك182كاري نيَودةولَةتي )ذمارة 

 بةزؤر، دامةزراندني مندالَن بؤ بةكارهيَنانيان لة شةِري ضةكداري، لةشفرؤشي كردن بة مندالَن، بازرطانيي ماددة هؤشبةرةكان. 

ثيَوةي ثابةند بن بؤ ثاراستني ئةو زانيارييانةي لةبارةي حالَةتي راني خزمةتطوزاري نهيَنيثاريَزي بنةمايةكي ئاكاريية كة ثيَويستة دابينكة نهيَنيثاريَزي:

. هةموو ِرزطاربووان كؤدةكريَنةوة و ِرةزامةندن لةسةر ئةوةي تةنيا ئةو كاتة ئالَوطؤِري ثَي بكةن كة خؤيان بة ِرووني مؤلَةت بةو كارة دةدةن

و تةنيا زانياريية نةناسراوةكان لةسةر فايلةكاني حالَةت تؤمار دةكريَن.  ةناو فايلي قفلَدراو دةثاريَزريَتزانيارييةكي نووسراو لة شويَنيَكي نهَيني و ل

 هةموو زانيارييةكي ئةلةكترؤني ثيَويستة بة داناني وشةي نهيَني بثاريَزريَن.

شةوايي دةطرنة دةست لة كار دةكةن( كة ثيَ ايةتي كؤسةرهاوئةو ِريَكخراوانةن )دوو ِريَكخراو لة ئامادةكارييدا بة شيَوةي  ئاذانسة هةماهةنطكةرةكان:

( و دلَنيايي ئةوة دةدةن كة GBV sub-clusterتوندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي ) تايبةت بة سةركردايةتي كردني كؤمةَلةي لوةكي

ئةنجام دةدريَن. ئاذانسة هةماهةنطكةرةكان لة ليةن كؤمةَلةي لوةكي تايبةت بة توندوتيذي  ثاراستن و بةهاناوةضوونخؤيةكاني كةمترين بةشداري

ي نةتةوة يةكطرتووةكان لة ولَت ثةسةند دةكريَت )بؤ نموونة، ِريَكخةري سةرةكيلةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي دادةنريَن و لة ليةن قةوارةي 

 نويَنةري تايبةتي سكرتيَري طشتيي نةتةوة يةكطرتووةكان(.  مرؤيي،

ئارةزوومةنديي دةربِردراو بؤ بةشداري كردن لة خزمةتطوزارييةكان. ئةمة بريتية لة  :(Informed assent) ِرةزامةنديي ئارةزوومةندانة

باي ناتوانن ِرةزامةنديي ئارةزوومةندانة بدةن، بةلَم تةمةنيان  لةسةر ئةو ميَردمندالَنة جيَبةجَي دةكريَت كة بةثيَي ثَيناسة ئةوةندة بضووكن كة

ِرةزامةنديي ئارةزوومةندانة بريتية لة ئارةزوومةنديي  ئةوةندةية كة تَيبطةن و ِرةزامةند بن لةسةر بةشداري كردن لة خزمةتطوزارييةكان.

 دةربِردراوي منداَل بؤ بةشداري كردن لة خزمةتطوزارييةكان.

بريتية لة ِريَكةوتني خؤبةخشانةي كةسيَك كة تواناي ياسايي لة ثيَداني ِرةزامةندي هةبَيت و  :(Informed consent) انةخؤبةخش ِرةزامةنديي

لة زانين و تيَطةيشتني ئةو توانا و ثيَطةيشتوو بيَت بةانة، دةبَيت كةسةكة خؤبةخشي بذار ثيادة بكات. بؤ دابين كردني ِرةزامةنديي يبتوانيَت ئازاد

 خزمةتطوزارييانةي ثيَشكةش دةكريَن و لة ِرووي ياساييشةوة بتوانيَت ِرةزامةندي بدات.

ي ِريَكخراوشةِري ضةكداري و شةِري ناوخؤيي و توندوتيذيي  بؤ دووركةوتنةوة لة(: ئاوارةكاني ناوخؤ ئةو كةسانةن كة IDP) ئاوارةكاني ناوخؤ

 ،تي دةستكردي مرؤظ، ناضار كراون مالَةكاني خؤيان جَيبهيََلن و لةناو ولَتي ِرةسةني خؤيانداكارةسا ، يانمافةكاني مرؤظ، يان كارةساتي سروشتي

  9اي ثاراستن و ئاراميدا بطةِريَن و لة سنوورة دانثيانراوة نيَودةوَلةتييةكان نةثةِرنةوة.بة دويان لة شويَني نيشتةجَيبووني خؤيان، 

 دةطريَتةوة. 10طشتي ذنان و ثياواني هاوِرةطةزباز و نيَرةمووك و ِرةطةزطؤِراوةكان(: بة شيَوةيةكي LGTBI) هاوِرةطةزبازةكان

هةندَي ياسا و سياسةتي دةولَةت هةن كة هةندَي لة ئاذانسة تايبةتةكان و تاكةكان ناضار دةكةن يارمةتي خاوةن ثيشةكان بدةن  ِراثؤرت كردني بةزؤر:

توندوتيذيي ِراستةقينة، يان طوماناوي )بؤ ثؤرت لةبارةي ني تةندروستي، هتد.( بؤ ئةوةي ِراةتي، كارمةندامامؤستايان، تويَذةراني كؤمةلَي بؤ نموونة،)

 بدةن.نموونة، دةستدريَذيي جةستةيي و سيَكسي، ثشتطويَخستن، دةستدريَذي بؤ سةر هةست و سؤز و دةروون، جووتبووني ناياسايي( 

، يان ة ِراستةوخؤ بةشداري دةكةن، يان بة شيَوةيةك لة شيَوةكان ثشتيواني دةكةن لة توندوتيذيانةن كو دامةزراو ئةو كةس و طرووث تاوانكار:

 جؤرةكاني تري دةستدريذي كردنة سةر كةساني تر بةبَي ويستي خؤيان.

ةزةبر، يان ترسَينةر، يان ئةو تيَكضوونةية كة لة هةندَي كةس دةردةكةويَت كة ثيَشتر دووضاري ِرووداويَكي ب تيَكضووني دواي زةبري دةرووني:

   11مةترسيدار بوونةتةوة.

كةسةية كة بِروانامةي لة بواري ثزيشكيدا هةية و ثاشان ِراهَيناني تايبةتي كردووة لة دةستنيشان كردن و ضارةسةر كردني ئةو  ي دةرووني:ثزيشك

و تيَكضووني باري هةست و سؤز و طرفتة ِرةفتارييةكان. زؤربةي كات دةرماني ثيَويست ديار دةكةن بؤ ضارةسةري  يةكاننةخؤشيية هؤشي

 12نةخؤشييةكان.

ي مرؤيي دانراوة. مةبةست لة فرياطوزاريي بةرطة(: ِريَبازيَكة ثشت بة بةَلطة دةبةستَيت و لةسةر ضةمكي PFA) فرياطوزاريي سةرةتايي دةرووني

ي بةزةبر، يَكضاكبوونةوةي باري تةندروستي لة دواي ِرووداوةرووني كةمكردنةوةي نيشانةكاني فشار و يارمةتيداني نةخؤشة بؤ سةرةتايي د

  13كارةساتي سروشتي، حاَلةتي لةناكاوي تةندروستيي طشتي، يان قةيراني كةسي.

ووة لة تةواو كردني ِراهَينان لة بواري دةروونيدا و ِرةنطة تايبةتمةندي ئةو كةسةية كة بِروانامةي بةكةلؤريؤسي هةية و دواتر بةردةوام ب دةروونزان:

هةرضةندة و تيَكضووني هةست و سؤز و طرفتة ِرةفتارييةكان.  يةكانخةمالَندن، دةستنيشان كردن، ضارةسةر كردني نةخؤشيية هؤشيوةرطرتبيَت لة 

. دةروونزان اتدةرمان بؤ نةخؤشييةكان ديار ناكلة بةكارهيَنانةكاني دةرمان بؤ ضارةسةر كردني نةخؤشيية هؤشييةكان، بةلَم  اتِراهيَنان بك يَتدةتوان

وانين و كار دةكات بؤ يارمةتيداني تاكةكان بؤ ئةوةي لة سروشتي ئةو ئالَؤزييانة تيَبطةن كة ِرةنطة مامةلَةيان لةطةلَدا بكةن و طةشة بة تيَرِ 

                                                      

9  (content/uploads/AnnexA_Feb2011.pdf-http://gbvims.com/wp/wp) 

10  (.National LGBTI health Alliance) 

11  (.National institute of mental health) 

12  (ombia psychological associationBritish Col) 

13  (Minnesota Department of health ) 
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مامةلَة كردن لةطةَل طرفتةكان و لةوانةية هةماهةنطي بكةن لةطةَل دابينكةراني ديكةي  يييةكان دةدةن بة مةبةستي كةمكردنةوة و ضؤنيةتيكارامة

 14خزمةتطوزاريي تةندروستي، لةنيَويشياندا، ثزيشكان.

دةرووني و كؤمةلَيةتييةكان و ثيَكهاتة كؤمةلَيةتييةكان  برينة يارمةتي تاك و كؤمةَلطة دةدات لة ضاكبوونةوةي ثشتيوانيي دةرووني و كؤمةالَيةت:

لك نةك دووبارة دروست دةكاتةوة لة ثاش ِرووداوي لةناكاو، يان ِرووداوي مةترسيدار. يارمةتي طؤِريني كةسةكان دةدات تا ببنة ِرزطاربوواني ضا

   15قوربانيياني بيَدةنط.

بة هؤي نةتةوة، ئايين، ِرةطةزنامة، ئةندامبوون لة طرووثيَكي كؤمةلَيةتيي تايبةت، يان بيروِراي  وةكة بة هؤي ترس لة ضةوساندنةكةسيَكة  ثةنابةر:

 16سياسي لة دةرةوةي ولَتةكةي خؤي بَيت و لةبةر ئةو ترسة نةتوانيَت و ئامادة نةبَيت سوود لة ثاراستن وةربطريَت.

  17زيَدي خؤي، جا بة شيَوةيةكي لةخؤوة بَيت، يان ِريَكخراو بيَت. /ثَيشتر ئاوارةي ناوخؤ بووة و ئَيستا دةطةِرَيتةوة ولَت كة كةسيَكة  :طةِراوة

ي ةوةز كردنربة مةبةستي بةدةدات يية بايةخ بة يارمةتيداني تاكةكان و خَيزانةكان و طرووث و كؤمةلَطاكان ةي ثيشكةسيَك :تويَذةري كؤمةالَيةتي

بة خؤشطوزةرانيي تاك و كؤمةَل. يارمةتي خةلَك دةدات بؤ ئةوةي طةشة بة توانا و كارامةييةكاني خؤيان بدةن بؤ ئةوةي سةرضاوةكاني تايبةت  ئاستي

  . داخؤيان و كؤمةلَطاكانيان بةكاربَينن لة ضارةسةر كردني كيَشة و طرفتةكانيان

 1954ِريَكةوتننامةي سالَي (ي 1ييةكان، ِرةطةزنامةي ياسايي هيض دةولَةتيَكي نيية. ماددةي )ياسا نيشتمانبةثيَي كة  كةسيَكة كةسي بَي ِرةطةزنامة:

تيَك بة هاولَتي كة تايبةتة بة باري كةساني بَي ِرةطةزنامة، ئاماذة دةكات بةوةي كة هةر كةسيَك بة شيَوةيةكي ئؤتؤماتيكي بةثيَي ياساكاني هةر دةوَلة

  18بَي ِرةطةزنامة دادةنرَيت.دانةنرَيت، ئةوا بة كةسيَكي 

بةخيَوكةري ياسايي يان نةريتي ثَيشووي دابِراوة، بةلَم مةرج نيية لة ئةو مندالَةية كة لة دايك و باوكي / بةخيَوكةراني دابِراوة، يان لة  مندالَي دابِراو:

  لةطةَل ثيَناسةي منداَلي بيَكةس بةراوردي بكة.خزمةكاني تري دابِرا بَيت. 

هةردوو زاراوةي "قورباني" و دةتوانريَت ئةطةرضي وة. بؤتةتوندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي دووضاري ئةو كةسةية كة  ِرزطاربوو:

اربوو" بة بوارةكاني ياسا و ثزيشكيدا بةكارديَت و زاراوةي "ِرزطلة لةجياتي يةكتر بةكاربهَينريَن، بةلَم زاراوةي "قورباني" بة زؤري "ِرزطاربوو" 

بوارةكاني ثشتيوانيي دةرووني و كؤمةلَيةتي بةكارديَت ضونكة نةرمي تياداية. بؤ مةبةستةكاني ِريَكارة يةكخراوةكاني لة شيَوةيةكي طشتي 

 كارثيَكردن، بةكارهَيناني زاراوةي "ِرزطاربوو" باشترة بةكاربيَت. 

وو بةتوانا بكات لة ِرَيطةي طرنطيداني سةرةكي بة ماف و ثيَداويستي و خؤزطةكاني هةوَل دةدات ِرزطارب ِريَبازي جةخت كردنة سةر ِرزطاربوو:

باشيان بؤ دابين كراوة، وةكو ضاوديَريي ِرزطاربوو. بة ماناي دلَنيابوون دَيت لةوةي كة ِرزطاربووان خزمةتطوزاريي طونجاو و بةردةست و 

  19ي.تيةلَ تةندروستي و ثشتيوانيي دةرووني و كؤمة

ثةنادان، ثيَشوازي كردني كةسةكان لة ِريَطةي هةِرةشة و بةكارهيَناني هيَز يان هةر هؤيةكي دامةزراندن، طواستنةوة،  بازرطاني كردن بة مرؤظ:

كة كةسيَكي تري زؤرليَكردن و ِرفاندن و ساختةكاري و فريودان و خراث بةكارهيَناني دةسةلَت و ثلة و ثاية و وةرطرتن و ثيَداني ثارة بة كةسَيك 

   20ديكةي لةذيَر دةستداية بؤ مةبةستي بةكارهيَنان و ضةوساندنةوة.

يان بؤ سةر خؤشطوزةرانيي  كةسيَكزةبري دةرووني بة زؤري لة دواي هةِرةشة يان ئازاريَكي مةترسيدار ديَت بؤ سةر ذياني  :زةبري دةرووني

ت بؤ سةر ذياني منداَل، هاوسةر، خزم يان هاوِرَييةكي نزيكي كةسةكة. كاتيَك كةسيَك هةِرةشة يان ئازاريَكي مةترسيدار ديَ  لة دوايجةستةيي، يان 

ز(، ئةوا دووضاري تيَكضوونيَك بؤ سةر ثَيداويستتية دةروونيية بنضينةييةكاني دةبيَت )سةلمةتي، متمانة، سةربةخؤيي، دةسةلَت، خؤشةويستي، ِريَ 

 دووضاري زةبري دةرووني دةبيَت. 

)بةثيَي ياسا، يان بةثيَي نةريت ئةو مندالَةية كة لة دايك و باوك / بةخيَوكةران و خزمةكاني دابِراوة و هيض كةسيَكي طةورة  كةس:مندالَي بيَ 

. ئةمة بةو ماناية دَيت كة مندالَةكة بة تةواوي لة ضاوديَري بيَبةشة، يان لة ليةن كةسيَكةوة ضاوديَري ضاوديَري ناكاتبةرثرسة ضاوديَري بكات( 

، يان مندالَيَكي دةكريَت كة هيض خزمايةتييةكي بة مندالَةكةوة نيية، يان هةر ناشيناسَيت، يان بةخيَوكةري ئاسايي مندالَةكة نيية، بؤ نموونة، دراوسيَ 

 اَلي، يان كةسيَكي بَيطانة. س 18خوار تةمةن 

                                                      

14  (psychological associationBritish Colombia ) 

15  (https://www.unicef.org) 

16  (.United Nations Refugee Convention, 1951. Article 1) 
17  (content/uploads/AnnexA_Feb2011.pdf-http://gbvims.com/wp/wp) 

18  (content/uploads/AnnexA_Feb2011.pdf-http://gbvims.com/wp/wp) 

19  (w.org/en/articleswww.endvawno) 

20  (UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Article 3, supplementing 

the UN Convention against Transnational Organized Crime) 
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(: هؤكارة جةستةيي و كؤمةلَيةتي و ئابووري و خيَزاني و ذينطةييةكان كة دةبنة هؤي زيادبووني ئةطةري Vulnerability) / الوازي شكستباري

ة بةر مةترسي لة ئةنجامي لةدةستدان و دةكةونكؤمةلَطا يان تاكةكان ئالَؤزييةكان و مةترسييةكان و بةم جؤرة  ةبةركةوتني كؤمةلَطا، يان تاكةكان ب

 زيان و نائارامي و ئازار و مردن. 

 ثيَناسةكاني حالَةتي توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةالَيةتي بؤ ئةم ضوارضيَوةية -2-2

كردني شةش جؤري سةرةكيي ( و ثؤلَيَن GBVIMSسيستةمي بةِريَوةبردني زانياريي تايبةت بة توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةالَيةتي )

شةش جؤرة سةرةكييةكاني توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي بةمةبةستي كؤكردنةوةي داتا  توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةالَيةتي:

بة توندوتيذي لةسةر بنةماي  و شيكردنةوةي ئاماريي توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي دروست كران. دةكريَت هةر ِرووداويَك ثةيوةندي

ثاراستن و بةهاناوةضووني خؤ كانيضالكة هةبيَت، بة زؤري بةشداري بكات لة زياتر لة يةك شيَوةي توندوتيذي. ليةنة يةوةجؤري كؤمةلَيةتي

ِرووداوةكاني تايبةت بة توندوتيذي لةسةر بنةماي توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي ثيَويستة سةرةتا ئةم ثيَناسانة بةكاربيَنن بؤ ثؤلَيَن كردني 

 جؤري كؤمةلَيةتي.

)كة بة ِرةزامةنديي هةردوو لوة نةبيَت( بؤ ناو ئةندامي ميَيينة، يان كؤم، يان بردنة ناوةوةي ئةندامي نيَرينة بريتية لة  :(Rape) القةكردن -1

 ان بردنة ناوةوةي هةر شتيَكي تر بؤ ناو ئةندامي ميَيينة، يان كؤم. دةم، يان هةر بةشيَكي تري جةستة )هةرضةندة بة سووكيش بَيت(. ي
هةموو شَيوةيةكي ثةيوةنديي سيَكسي كة بة ِرةزامةنديي هةرددوو لوة نةبَيت، جا ببيَتة هؤي بردنة ناوةوة، يان بريتية لة  ثةالماري سيَكسي: -2

دةست ثياهيَنان، يان دةستليَدان لة ئةندامي ميَيينة و سمت.  ،نةبردنة ناوةوة. بؤ نموونة: هةولَي لقةكردن، ماض كردني بةزؤر

خةتةنةكردني كيذان جؤريَكة لة توندوتيذي كة كاريطةريي خراثي بؤ سةر ئةندامة سيَكسييةكان هةية و ثيَويستة وةك ثةلماري سيَكسي 

 وونادات. ثؤلَيَن بكريَت. ئةم جؤرة ِرووداوة بة لقةكردن دانانريَت ضونكة بردنة ناوةوة رِ 
بِرين، بؤ نموونة: لَيدان، زللةلَيدان، خنكاندن، بريتية لة توندوتيذيي جةستةيي كة لة سروشتدا كاريَكي سيَكسي نيية.  ثةالماري جةستةيي: -3

دان بة ترشي ئةسيد، يان هةر جؤرة كاريَكي تر كة ببيَتة سووتاندن، تةقةكردن، يان بةكارهَيناني هةر جؤرة ضةكيَك، ثةلمارثالَثيَوةنان، 

 هؤي ئازار ثَيطةياندن، يان بيَزار كردن، يان ثيَكان. ئةم جؤرة ِرووداوة خةتةنةكردني كيذان ناطريَتةوة. 
يي كيذ يان كوِر ئةنجام هاوسةرطيريي كةسَيك بةبَي ِرةزامةنديي خؤي. ئةم هاوسةرطيريية بةبَي ِرةزامةندبريتية لة  هاوسةرطيريي بةزؤر: -4

 دةدريَت. 
بَيبةش كردن لة طةيشتني ِرةوا بة سةرضاوة بريتية لة  بيَبةش كردن لة سةرضاوةكان، يان دةرفةتةكان يان خزمةتطوزارييةكان: -5

اريية بةند لةسةر خويَندن و تةندروستي و خزمةتطوز ت وكؤدروست كردني كردن،  تؤمارئابوورييةكان، يان دةرفةتةكاني بذيَوي، 

، كؤمةلَيةتييةكاني ديكة. بؤ نموونة: ِرَيطرتن لة بيَوةذن لة وةرطرتني بؤماوة )ميرات(، بردني داهات بةزؤر لة ليةن هاوبةشيَكي نزيك

يان ئةنداماني خيَزان، ِريَطرتن لة ذن لة بةكارهيَناني دةرماني منداَل نةبوون، ِريَطرتن لة كض لة ضوونة قوتابخانة، ِريَطرتن لة 

 وةرطرتني زانياري دةربارةي مافةكاني خؤي. ئةمة ئةو ِراثؤرتانة ناطريَتةوة كة باس لة هةذاري و نةبوونيي طشتي دةكةن. 
هةست و سؤز. بؤ نموونة: هةِرةشةي بريتية لة ئازار طةياندن، يان ثيَكاني هؤشي، يان  :يدةستدريَذيي دةرووني / هةست و سؤز -6

دواكةوتن، بَيزار كردني زارةكي، بةترساندن، سووكايةتي ثيَكردن، دوورةثةريَز كردني بةزؤر،  توندوتيذيي جةستةيي يان سيَكسي،

  بايةخثيَداني نةويستراو، سةرنجدان، ئاماذةدان، وشةي نووسراوي سيَكسي، هةِرةشة كردن، شكاندني كةلوثةلي بةنرخ و خؤشةويست، هتد.

 لةسةر بنةماي جؤري كؤمةالَيةتيزاراوةكاني ديكةي ثةيوةندار بة توندوتيذي  -2-3

سالَي. هاوسةرطيريي منداَل ِراستييةكة بؤ كوِران و كيذان هةية،  18هاوسةرطيريي فةرمي، يان نافةرمي ثيَش تةمةني  هاوسةرطيريي منداَل:

ة دريَذايي ذيان. بؤ مةبةستةكاني ِريَكارة ئةطةرضي كيذان زياتر تيايدا زيانمةندن. ئةم هاوسةرطيريية بةربالَوة و لةوانةية ببيَتة هؤي بَيبةشبوون ب

ةكيَكة لة يةكخراوةكاني كارثيَكردن، بةكارهيَناني ئةم زاراوةية بة باشتر دةزانريَت لة زاراوةي "هاوسةرطيريي ثيَشوةخت". هاوسةرطيريي منداَل ي

 شيَوةكاني هاوسةرطيريي بةزؤر. 

هةر ضالكييةكي سيَكسي لة نيَوان منداَل و ئةنداميَكي تري خَيزان )خوشك و برا(، يان لة نيَوان ئاماذة دةكات بة  دةستدريَذيي سيَكسي بؤ سةر منداَل:

ز، يان ناضار كردن منداَل و كةسيَكي طةورة، يان منداَليَكي بةتةمةنتر كة هي هةمان خيَزان نةبيَت. ئةم جؤرة دةستدريَذيية يان بة هؤي بةكارهيَناني هيَ 

 نديي قوربانييةكة وةرناطيريَت لةبةرئةوةي تةمةني بضووكة. ِروودةدات، يان ِرةزامة

ئاماذة دةكات بةو ِرووداو يان جؤرانةي توندوتيذيي سيَكسي كة لة كاتي شةِر و ناكؤكي، يان دواي شةِر و  توندوتيذي سيَكسي ثةيوةندار بة ناكؤكي:

سياسي(. هةروةها ثةيوةنديي ِراستةوخؤ، يان ناِراستةوخؤيان هةية بة ناكؤكي، يان بارودؤخي ديكةي نائاسايي ِروودةدةن )بؤ نموونة، كيَشةي 

فرياطوزاري. جطة لة تايبةتمةنديي نيَودةوَلةتيي تايبةت بة تاوانة ناكؤكييةكة، يان كيَشة سياسييةكة، بؤ نموونة، ثةيوةنديي كاتي، يان جوطرافي، يان 

، تاوانةكاني جةنط، تاوانةكاني دذ بة مرؤظايةتي، ئةشكةنجةدان، يان كؤمةلَكوذي(، ثةيوةندي طومانليَكراوةكان )كة دةكريَت بةثيَي بارودؤخةكان بيَت

ةولَةت، ثةِرينةوة لة سنوورةكان، يان ثيَشيَل دبة ناكؤكي لةوانةية لة ثرؤفايل و ثالَنةرةكاني تاوانكار ديار بن، ثرؤفايلي قوربانييةكان، لوازيي تواناي 

  كةوتننامةي ئاطربةست. كردني مةرجةكاني نيَو ِريَ 

  ، لة نيَوان هاوبةشة نزيكةكان و ئةنداماني ديكةي خيَزان ِروودةدات.ئةو توندوتيذييةية كة لة ضوارضيَوةي خيَزان توندوتيذيي خيَزاني:

بريتية لةو ثارةيةي كة هاوبةشيَكي نزيك، يان ئةنداميَكي خيَزان لة سةرضاوة ئابوورييةكاني خيَزان دةشاريَتةوة )زيان بة  دةستدريَذيي ئابووري:

و ِريَطري دةكات كة هاوبةشةكاني تر بةدواداضوون بؤ ضالكييةكاني بذيَوي بكةن، بيَوةذن ِريَطري لَي دةكريَت  دةطةيةنيَت( خؤشطوزةرانيي خيَزان

 ي )ميرات( بةركةويَت. ئةم ثيَناسةية، ئةو كةسانة ناطريَتةوة كة كةتوونةتة بةر هةذاري و نةبوونيي طشتي.بؤماوة

بريتية لةو بةها كؤمةلَيةتي و ِرؤشنبيري و ئايينييانةي كة ِرووداوةكةي تيادا ئةنجام دةدريَت. بؤ نموونة:  ثيادةكردني نةريتي زيانبةخش:
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بةلَم ِريَطةيان ثَي نةدرَيت هةرطيز شوو بكةن، كوشتن بة ناوي شةرةف، خةتةنةكردني كيذان، فرةذني،  سةرطيري"ناونووسكردن"ي كيذان بؤ هاو

ؤ دانةوةي قةرز، هاوسةرطيريي بةزؤر بة تاوانكار، هاوسةرطيريي بةزؤر بؤ ضارةسةر كردني كيَشة و ناكؤكي، هاوسةرطيريي بةزؤر ب

 ، ذن بة ذن، هاوسةرطيريي بةؤر بةرامبةر بة هؤكاري دارايي. هاوسةرطيريي بةزؤر بةرامبةر بة نةكوشتن

هاوبةشة نزيكةكان ِروودةدات )ذن و ميَرد، ئةوانةي ثيَكةوة دةذين، لة نيَوان كوِر و  ئةم توندوتيذيية لة نيَوانتوندوتيذي لة نيَوان هاوبةشاني نزيك: 

كيان ثيَكةوة هةية(. هةروةها ئةو ِرةفتارةش دةطريَتةوة كة لة ليةن هاوبةشيَكي نزيك، كيذي دؤستي يةكتر، يان لة نيَوان ئةو كةسانةي ثةيوةنديي نزي

دةكرَيت و دةبيَتة هؤي ئازاري جةستةيي و دةرووني، وةكو ئازارداني جةستةيي، ناضار كردني سيَكسي، دةستدريَذيي دةرووني  يان هاوبةشيَكي ثيَشوو

 رضاوة و دةرفةت و خزمةتطوزارييةكان.و هةلَسوكةوتي نابةجَي، بيَبةش كردن لة سة

 لةبارةي ثيَشيَلكاريية مةترسيدارةكاني دذ بة منداالَن لة بارودؤخي شةِر و ناكؤكيي ضةكداريدا:( MRM)ميكانيزمةكاني ضاوديَري و ِراثؤرت كردن 

دةكات زانياري كؤبكاتةوة لةسةر شةش ثيَشيَلكاريي ميكانيزميَكة كة لة ليةن ئةنجوومةني ئاسايشةوة دانراوة و داوا لة نةتةوة يةكطرتووةكان 

لة ليةن هةموو ليةنةكاني شةِر و ناكؤكي ضةكداري ثاش ئةوةي يةك ليةن يان زياتر ناويان لة ِراثؤرتي  مةترسيدار كة دذ بة مندالَن ئةنجام دةدريَن

هاوكاري لةطةَل هةموو خاوةن بةرذةوةنديية ثةيوةندارةكان، سالَنةي سكرتيَري طشتيدا هاتووة لةسةر مندالَن يان شةِري ضةكداري. بة 

لة هةلومةرجي شةِر  ميكانيزمةكاني ضاوديَري و ِراثؤرت كردن هةوَل دةدات كؤتايي بة ثيَشيَلكارييةكاني دذ بة مندالَن بيَنَيت، يان ِريَطريان لَي بكات

امبةر بةم ثيَشيَلكارييانة و بةهاناوةضووني طونجاو دةكات بؤ ئةو مندالَنةي و ناكؤكيي ضةكداريدا، ليةنةكاني ناكؤكي بةرثرسيار دةكات بةر

 .انكةوتوونةتة بةر شةِر و ناكؤكيية ضةكدارييةك

(: مةبةست لةم بابةتة MARA) شيكردنةوةي ضاوديَري ئامادةكاري بؤ ِراثؤرت كردن لةسةر توندوتيذيي سيَكسي ثةيوةندار بة شةِر و ناكؤكي

ر كؤكردنةوةي ِريَكخراوي زانياري لة كاتي خؤيدا و بة شيَوةيةكي دروست و بِرواثيَكراو و بابةتييانة لةسةر توندوتيذيي سيَكسي ثةيوةندا دلَنيابوونة لة

ديَن بؤ بةهيَز دواتر بةكاركؤك بيَت. ئةم زانيارييانة  21نةتةوة يةكطرتووةكان يبة شةِر و ناكؤكي دذ بة ذنان و ثياوان و مندالَن كة لةطةَل ِريَنوَيني

 تن و بةهاناوةضووني توندوتيذيي سيَكسي ثةيوةندار بة شةِر و ناكؤكي لة كاتي خؤيدا. خؤثاراسكردني هةنطاوي ثيَويست بؤ 

/  زاراوةي "ضةوساندنةوةي سيَكسي" بريتية لة هةر دةستدريَذييةكي ِراستةقينة، يان هةوَلدراو بؤ سةر كةسيَكي شكستبار ضةوساندنةوةي سيَكسي:

، سوودوةرطرتن لة ، يان بة بةكارهَيناني دةسةلَتي نابةرامبةر، يان متمانة ثيَكردن بؤ مةبةستة سيَكسييةكان، لة نيَويشياندا، بةلَم هةر ئةوةندة نينلواز

ةشفرؤشيي بةزؤر بكةونة بةر دةكرَيت هةندَي لة جؤرةكاني لثارة و سامان، باري كؤمةلَيةتي و سياسي لة ضةوساندنةوةي سيَكسييانةي كةساني تر. 

 ئةم ثؤَليَنة.

 جةستةيي و زارةكيي سيَكسي.ديكةي بريتية لة خؤبردنةثَيشي سيَكسي نةويستراو، داخوازيي سيَكسي، ِرةفتاري سيَكسي:  ضةلَييَ ط

يَكسيي نةويستراو، يان خؤبردنةثيَش، س يثةلرتوانج و بريتية لة هةموو كردار و هةولَيَكي سيَكسي بة مةبةستي كاري سيَكسي،  وتيذيي سيَكسي:دتون

يةن هةر يان كردارةكاني بازرطاني كردن بة سيَكسي كةسيَك، بة بةكارهَيناني ناضاركردن، هةِرةشةي ئازار ثيَطةياندن، يان هيَزي جةستةيي، لة ل

توندوتيذيي سيَكسي زؤر  بيَت، يان لة شويَني كار بيَت.لةناو ماَل بيَت،  داكةسيَك بةبَي طويَدان بة ثةيوةندي لةطةَل قورباني، لة هةر ضوارضيَوةيةك

و شيَوة دةطرَيتةوة، لةوانةش، لقةكردن، كؤيلةيي سيَكسي، بازرطاني كردن بة سيَكس، بةزؤر دووطيان كردن، طيَضةلَي سيَكسي، دةستدريَذي 

 ايبةت بة توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيسيستةمي بةِريَوةبردني زانياري ت ضةوساندنةوةي سيَكسي، بةزؤر لةباربردني منداَل.

(GBVIMSتوندوتيذيي سيَكسي وةك يةكيَك لة جؤرة سةرةكييةكاني ) ثيَناسة ناكات، بةلَكو وةك كؤمةلَيَك  توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي

  . ةوةضةوساندنةوةي سيَكسي دةطرَيتو دادةنيَت كة بة لي كةمةوة، لقةكردن / هةولَي لقةكردن و دةستدريَذيي سيَكسي 

 

 : بنةماكاني ِريَنويَني3بةشي 

ةكان بة باشترين ثيادةكردن دادةنريَن. ئةو شيَوانة بة ياسا ناضةسثيَنريَن، بةلَم بنةماكاني ِرَينويَني بريتية لة كؤمةَليَك شيَوة كة بةثيَي ثيَوةرة نيَودةوَلةتيي

يذي لةسةر بنةماي لة ليةن هةموو ليةنةكاني بةشدار بؤ دلَنيابوون لةوةي كة كةمترين ثيَوةر بةدي هاتووة لة كاتي مامةلَة كردن لةطةَل حالَةتي توندوت

ثاراستن و بةهاناوةضووني توندوتيذي خؤابةندن بة دريَذكردنةوةي تةواوي هاوكاري و يارمةتي بؤ يةكتر لة جؤري كؤمةلَيةتي. هةموو ليةنةكان ث

هاوكارييةكاني  لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي و ِرةزامةندن لةسةر ثابةندبوون بةم بنةمايانةي خوارةوة وةك ِريَنويَنييةكان بؤ ِرةفتار و بةشداري و

 خؤيان. 

 

 بة توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةالَيةتي تايبةتكارةكاني ِريَ كاني ِريَنويَني بؤ هةموو بنةما -3-1

  تيَطةيشتن و ثابةندبوون بة ِراسثاردةكاني تايبةت بة ئاكار و سةلمةتي لة ِراسثاردةكاني تايبةت بة ئاكار و سةلمةتيي ِريَكخراوي

( بؤ تويَذينةوة و تؤماركردن و ضاوديَري كردني WHO Ethical and Safety Recommendationsتةندروستيي جيهاني )

 (.WHO, 2007توندوتيذيي سيَكسي لة باري لةناكاودا )

                                                      

21  (of UN SCR 1960 on WPS ( CRSV) June 2011Provisional Guidance Note on the Implementation ) 



 

 (yaseenmi.1964@gmail.comئيمةيَل )(، 07704479033/   07504479033)ياسين محمد سؤراني : وةرطيَِراني لة ئينطليزييةوة

  توندوتيذي لةسةر تن و بةهاناوةضووني خؤثاراسِريَكخراوةكان و دامةزراوةكان لة  هاوكاري و يارمةتييةكان لة نيَوفراوان كردني مةوداي

. ئةمة ئالَوطؤِريي شيكردنةوةي دؤخ و زانياريي خةمالَندن دةطرَيتةوة بؤ دووركةوتنةوة لة دووبارةبوونةوة و يبنةماي جؤري كؤمةلَيةت

 فراوان كردني تيَطةيشتني هاوبةش لة دؤخةكة. 

  ي تن و بةهاناوةضوونخؤثاراسدامةزراندن و ثاراستني بةشداريي هةماهةنطي وردي فرةكةرت و هاوبةشي نَيو ِريَكخراوةكان بؤ

 .توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي

  كؤمةلَطا لة تيَطةيشتن و برةودان بة يةكسانيي جؤري كؤمةلَيةتي و ثةيوةندييةكاني هيَز و دةسةلَت كة ِريَز لة تةواوي بةشداري ثيَكردني

 مافةكاني ذنان و كيذان دةطرن و دةيانثاريَزن. 

 كوِران لة بةرنامةكاني خةمالَندن و ثالندانان و جيَبةجَي كردن و ثياوان و ذنان و كيذان و  دلَنيابوون لة بةشداريي يةكسان و ضالكي

 بةشداري كردن.ضاوديَري و هةلَسةنطاندن لة ِريَطةي شيَوازة ِريَكخراوةكاني 

  دالة هةموو بةرنامة و كةرتةكان توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيتيَهةلَكَيش كردن و طشتاندني بةشدارييةكاني تايبةت بة . 

 .دلَنيابوون لة هةبووني ليَثرسينةوة لة هةموو ئاستةكاندا 

 توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيتن و بةهاناوةضووني مةندان و خؤبةخشان بةشدار بن لة خؤثاراسثيَويستة هةموو كار ،

( code of conduct) 22رمةنداني بزواندني ثةنابةران و ثيَويستة لة ياساي ِرةفتارلةنيَويشياندا، وةرطيَِركاراني ِراستةوخؤ )مترجم( و كا

 تيَبطةن و واذؤي بكةن، يان هةر بةلَطةنامةيةكي هاوشيَوة كة هةمان ثيَوةرةكاني ِرةفتار بطرَيتةخؤ.

 

  كؤمةالَيةتياني توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري ِرزطاربووبنةماكاني ِريَنويَني بؤ كاركردن لةطةَل  -3-2

 

ان كة بريتين لة: ِرزطاربوو( ضوار بنةماي ِرَينويَنيي سةرةكي هةن كة دةبيَت ثابةندبوونيان ثيَوة بكرَيت لة ماوةي هةموو جؤرة كاركردنيَك لةطةَل 4)

 لة خوارةوةدا بةدريَذي باس كراون:، كة ِريَزطرتن، سةالمةتي، جياكاري نةكردن، نهيَنيثاريَزي

 

 سةالمةتي

  و خيَزانةكةي و دابينكةري خزمةتطوزاري لة هةموو كاتيَكدا. ِرزطاربوودلَنيابوون لة سةلمةتيي 

 

 نهيَنيثاريَزي

 .ِريَزطرتن لة نهيَنيثاريَزيي كةسة بةركةوتووةكة و خيَزانةكةي لة هةموو كاتيَكدا 

  ثةيوةندارةكان لةطةَل كةساني تري ثةيوةندار ئالَوطؤِر  خؤي بدات، تةنيا زانياريية خؤبةخشانةيِرةزامةنديي تايبةت و  ِرزطاربووئةطةر

 خزمةتطوزارييةكان. ِرزطاربوو بؤ، بؤ نموونة، ِرةوانة كردني ِرزطاربووثَي بكة بؤ مةبةستي يارمةتيداني 

  ِرزطاربووبكات بةبَي وةرطرتني مؤلَةت لة  ِرزطاربووهيض كةسيَك بؤي نيية بةشداري لة زانيارييةكاني تايبةت بة. 

  دةبيَت لة فايلي ثارَيزراو و قفلَدراو هةلَبطيريَن و دةبيَت فايلي ئةلةكترؤنيش بة ِرزطاربوو هةموو زانياريية نووسراوةكان دةربارةي

 بةكارهَيناني وشةي نهيَني بثاريَزريَت. 

 

 ِريَزطرتن

  ِرزطاربوو ِريَزطرتن لة خؤزطة و بذارة و ماف و شكؤي. 

  شويَني تايبةت و ثاريَزراودا.ئةنجامداني ضاوثيَكةوتن لة 

  اني ذن، ثيَويستة هةموو كاتيَك ضاوثيَكةوتن و ثشكنينةكان لة ليةن كارمةنداني ذن ئةنجام بدريَن، هةتا ِرزطاربووسةبارةت بة

ت كارمةندي ثياو ةكة بكريَت حةز دةكاِرزطاربوواني ثياو، ثيَويستة ثرسيار لة ِرزطاربوووةرطيَِركارانيش ثيَويستة ذن بن. سةبارةت بة 

اني مندالَي بضووك، باشترين ِرَيطة ئةوةية كة كارمةنداني ذن ِرزطاربوولةطةَل  يان ذن ضاوثيَكةوتني لةطةَل ئةنجام بدات. 

 ضاوثيَكةوتنيان لةطةلَدا بكةن. 

  بكة و هةرطيز لؤمةي مةكة بةرامبةر بةو توندوتيذييةي لة دذي كراوة. ِرزطاربوومتمانة بة  

 ئةطةر ئامادة نةبَيت لةبارةي ئةوةي بةسةري هاتووة قسة بكات و زانياريت ثَي بدات.  ِرزطاربووة و فشار مةخة سةر ئارامطر ب  

  .ِرزطاربووثةيوةندار نيية و ثيَويست ناكات باسي بكرَيت(. هاني  ِرزطاربووباري كضيَنيي بؤ نموونة، )تةنيا ثرسيارة ثةيوةندارةكان بكة 

% ثيَويست نةبيَت بؤ ئةوةي بتوانيت خزمةتطوزاري دابين بكةيت )بؤ نموونة، 100اوةكة ئاشكرا بكات ئةطةر مةدة وردةكاريي ِروود

 ضاوديَريي ثزيشكي(.

  دووبارة بكاتةوة.  مةكة ضيِرؤكةكةي خؤي لة ضةند ضاوثيَكةوتنيَكدا ِرزطاربووداوا لة  

  بكات لة ِرَيطةي ثرؤسةي بةِريَوةبردني حالَةتةكةي. ثيَويستة  ِرزطاربوولةطةَل ثيَويستة هةمان تويَذةر / بةِريَوةبةري حالَةت كؤبوونةوةكان

 ئةمة لة ِريَبازةكاني ثيَشكةش كردني خزمةتطوزاريي طةِرؤكيش جيَبةجَي بكريَت. 

  تيَبطات.  ِرزطاربووزمانيَكي سادة بةكاربيَنة بؤ ئةوةي 

                                                      

22  (. For conduct/-of-movement/code-are/the-we-http://media.ifrc.org/ifrc/whoFor humanitarian code of conduct, please refer to 

.13.pdf-2003-SGB-https://oios.un.org/resources/2015/01/STcode of conduct, please refer to SEA ) 

http://media.ifrc.org/ifrc/who-we-are/the-movement/code-of-conduct/
https://oios.un.org/resources/2015/01/ST-SGB-2003-13.pdf
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 جياكاري نةكردن

  اني ِرزطاربووو دابين كردني خزمةتطوزارييةكان جياكاري ناكرَيت. ثيَويستة  ِرزطاربوواندلَنيابوون لةوةي كة لة هةموو كارةكان لةطةَل

ي سيَكسي و ئارةزووتوندوتيذي ضارةسةري يةكسان وةربطرن بةبَي طويَدان بة تةمةن و ِرةطةز و نةتةوة و ئايين و ِرةطةزنامة و نةذاد و 

 رة تايبةتمةندييةكي تر. هةر جؤ

  ثيشان  ِرزطاربووبةِريَز بة و شيَوازي حوكم نةدان ثةيِرةو بكة. ثيَمةكةنة و هيض جؤرة بيَِريَزييةك بةرامبةر بة كةلتوور و خيَزان و دؤخي

 مةدة. 

 

  ثياو و كورِ اني ِرزطاربووبنةماكاني ِريَنويَني بؤ كاركردن لةطةَل  -3-3

كوِري ثةلمارة سيَكسييةكان ثيَويستي بة خزمةتطوزارييةكاني بةهاناوةضووني هةمةليةنة و هةستياريي جؤري كؤمةلَيةتي اني ثياو و ِرزطاربوو

ووداوةكةهةية بؤ ئةوةي ِرووبةِرووي دةرةنجامة تةندروستيية جةستةيي و هؤشييةكان  ٍ بدةين لة ضاكبوونةوةي لةو  ِرزطاربووببينةوة و يارمةتي  ي ِر

ةوة ئازار و زةبرةي تووشي هاتووة. بةهاناوةضووني قوربانيياني ثياو بة هةمان شيَوة دةبيَت و هةمان ئةو بنةمايانةي ِرَينويَني كة لة سةر ِرووداوة بة

  باسكران، ثةيِرةو دةكريَن. ئةم ِريَكارانةي خوارةوةش ثيَويستة لةبةرضاو بطيريَن: 

 كوِران، بةتايبةتيش كوِراني هةرزةكار، لةوانةية زؤر  بة طشتي، ان و كوِران هةية:داننان بةوةي كة دةستدريَذيي سيَكسي لة دذي ثياو

دا بة شيَوةيةكي دذة كةلتوور سةيري ةكةم باسي ِرووداوةكاني دةستدريَذيي سيَكسي بكةن و ئاشكرايان بكةن ضونكة لةناو كؤمةلَط

لةنيَو بازنةي خيَزاندا ِرووبدةن لة ليةن ثياوان  ةدذ بة كوِران لةوانةيزؤربةي دةستدريَذيية سيَكسييةكاني دةكريَت.  لةم جؤرة ِرزطاربووي

دابينكةراني خزمةتطوزاري دةبَيت دان بةوةدا بنيَن كة دةكريَت ثياوان و كوِرانيش ِرووبةِرووي و ذناني طةورة )بالَغ( و مندالَني ديكة. 

اني ذن و كيذ ثيَويستيانة. هةروةها ثيَويستة هةست بة ثاريَزراوي ِرزطاربوودةستدرَيذيي سيَكسي ببنةوة و هةمان ثَيداويستيشيان دةويَت كة 

هان بدريَن و دَلنيا بكرَينةوة لةوةي كة طةِران بةدواي يارمةتي و داننان بة دةستدرَيذيي سيَكسي  و بايةخ ثيَدان و بِروا ثيَكردن بكةن و

 شتيَكي ِراستة و ثيَويستة بيكةن. 

  باش هةية و ثيَويستة باوةِر بة ضيِرؤكي طويَليَطرتنيَكي  ئةمة ثيَويستي بة اني ثياو و كوِر:ِرزطاربوودروست كردني متمانة لةطةَل

بكريَت و ثةيامي ئةريَني و سةلماندن بةكاربهيَنريَت. بةِرووني ثَييان بطووتريَت كة حاَلةتةكةيان بة شيَوةيةكي نهيَني ضارةسةر  ووِرزطارب

 دةكريَت.

  :تن و بةهاناوةضووني خؤثاراسدةكريَت بةشداري بة ثياوان و كوِران بكريَت لة هةموو قؤناخةكاني ِرةخساندني ذينطةيةكي طشتطير

كردني  قةبوولَ هاندانيان بة  لة كاتيوة ة، هةر لة سةرةتاي دةستكردن بة هؤشياريي كؤمةلَطيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيتوندوت

و خزمةتطوزاريية بةردةستةكان بؤ ئةم بوارة. ثيَويستة  توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيضالكييةكان و هؤشياريي تايبةت بة 

لة  توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيثياوان و كوِران ئةوة بزانن كة ئةوانيش دةتوانن خزمةتطوزارييةكاني بةهاناوةضووني 

وِران و ضالكييةكانيان ئامادة بكرَيت بؤ ئةوةي كريَكاراني حالَةت وةربطرن. ئةطةر بكريَت، شويَنيَكي ثاريَزراو و تايبةت بؤ ثياوان و ك

 .ئامادةبووني ذنان و كيذان نةبَيتة هؤي تيَكضووني ئاسوودةييان

  بؤ كة دابينكةراني بِرواثيَكراو و هاوسؤز و بةتوانا ديار بكةن بؤ ثيَشكةش كردني خزمةتطوزارييةكان:  ان بدريَتِرزطاربووبذارة بة

كوِر يان كيذ هةست بة ئاسوودةيي زياتر بكات  ِرزطاربوويهةرطيز مةزةندةي ئةوة مةكة كة دةرووني. نموونة، ثشتيوانيي ثزيشكي و 

ئةطةر لةطةَل دابينكةري ِرةطةزي خؤي قسة بكات. جطة لةمةش، ثيَويستة مندالَن بذارةي ئةوةيان ثَي بدرَيت كة حةز لة دابينكةري ثياو 

 يان ذن دةكةن. 

 اني ثياو ناتوانن بة ِرزطاربووزؤر جاران ماذةي سيَكسي دذ بة ثياوان و كوِران لةبارةي كاريطةرييةكاني: ئاطادار بة لة نيشانة و ئا

شيَوةيةكي ئاسوودة دابنيشن و سكالَ دةكةن لةدةست ئيَش و ئازاري ثشت )كة نيشانةي هةبووني كيَشة و طرفتة(، تا ِرادةيةكي زؤر 

ةن و ناتوانن ثةيوةندي بة كةساني ترةوة بكةن، هةتا بة ئةنداماني خيَزانةكانيشيانةوة. بؤية، ترسي هاوِرةطةزبازي ثيشان دةدتووِرةيي و 

   خؤيان لة كار و ضالكيية كؤمةلَيةتييةكان دةكيَشنةوة.

 

  23مندالَ  انيِرزطاربوولةطةَل بنةماكاني ِريَنويَني بؤ كاركردن  -3-4

 برةودان بة باشترين بةرذةوةنديي منداَل: 

 .برةودان بة باشترين بةرذةوةنديي منداَل زؤر طرنطة بؤ ضاوديَريي باش 

 ( بةثيَي دةبَيت دابينكةراني خزمةتطوزاري دةرةنجامة ئةرَيني و نةريَنييةكاني هةنطاوةكان هةلَبسةنطيَنن بة بةشداريي منداَل و بةخيَوكةراني

 ثيَويست(.

 دلَنيايي ئةوة هةبيَت كة هةرطيز  دا،ةمترين زياني هةية. ثيَويستة لة هةموو هةنطاوةكانثيَويستة ئةو شيَوازةي كاركردن ئةنجام بدريَت كة ك

 مافةكاني منداَل لة سةلمةتي و طةشةثَيداني بةردةوام ثيَشيَل ناكريَت.

 َل بة شارةزايي و هةماهةنطي بكةن لةطةَل ئاذانسةكاني ثاراستني منداجؤري كؤمةلَيةتي  وا باشة ليةنةكاني توندوتيذي لةسةر بنةماي

 لة كاتي خؤيدا.  جؤري كؤمةلَيةتي توندوتيذي لةسةر بنةماي كارامةييةكان و ِريَنوَينييةكان و خزمةتطوزارييةكان بؤ بةهاناوةضووني

 

                                                      

23  (chosocial service providers in Caring for Child Survivors of Sexual Abuse: Guidelines for health and psyUNICEF & IRC. 

humanitarian settings, 2012.) 



 

 (yaseenmi.1964@gmail.comئيمةيَل )(، 07704479033/   07504479033)ياسين محمد سؤراني : وةرطيَِراني لة ئينطليزييةوة

 

 منداَل:  دلَنيابوون لة سةالمةتيي

  كردني ضاوديَري و ضارةسةر.دلَنيابوون لةوةي كة سةلمةتيي جةستةيي و سؤزيي منداَل زؤر طرنطة لة كاتي دابين 

  هةموو هةنطاوةكاني حالَةت كة لةجياتي منداَل دةنريَن دةبيَت خؤشطوزةرانيي جةستةيي و سؤزيي منداَل بثاريَزن لة ماوةي كورت و

 دريَذخايةندا. 

 

 منداَل: كردني  دلَنةوايي

  دلَنةوايي و هاندان و ثشتيوانيية لة ليةن دابينكةراني ئةو مندالَنةي كة دةستدريَذيي سيَكسي ئاشكرا دةكةن، ثيَويستيان بة

 خزمةتطوزارييةوة.

 لة ئاشكرا كردني دةستدريَذيي طونجاو  يئةمة بةو ماناية ديَت كة دابينكةراني خزمةتطوزاري ِراهيَنرا بن لةبارةي ضؤنيةتي مامةلَة كردن

 .سيَكسي

  َنابيَت بة هيض شيَوةيةك لؤمةيان نة هةبيَت كة دةستدريَذيي سيَكسي ئاشكرا دةكةن و ثيَويستة دابينكةراني خزمةتطوزاري بِروايان بةو مندال

 ةن بةرامبةر بة دةستدريَذيية سيَكسييةكة.بك

  بةرثرسياريي سةرةكيي دابينكةراني خزمةتطوزاري بريتية لةوةي وا لة مندالَن بكةن هةست بة ثاريَزراوي و ضاوديَري بكةن كاتيَك

 وةردةطرن.   خزمةتطوزارييةكان
 

 : دلَنيابوون لة نهيَنيثاريَزيي طونجاو

  يان ثَي دةكريَت، بة شيَوةيةكي ئالَوطؤرِ ثيَويستة ئةو زانيارييانةي كة لةبارةي دةستدريَذيي سيَكسيي منداَل كؤدةكريَنةوة و بةكاردةهَينريَن و

 نهيَني هةلَبطيريَن و بثاريَزريَن.

  زانيارييةكان بةثيَي سياسةت و ياسا  ئالَوطؤِريي( -2( كؤكردنةوةي زانيارييةكان بةنهيَني لة كاتي ضاوثيَكةوتنةكاندا. -1واتة دَلنيابوون لة

ي خؤجيَييةكان بَيت و لةسةر بنةماي ثَيويست بة زانينيان بيَت و ئةمةش تةنيا ئةو كاتة دةبيَت كة مؤلَةت لة مندالَةكة و بةخيَوكةران

 ( زانيارييةكاني حالَةتةكة بة شيَوةيةكي ثاريَزراو هةَلبطيريَن. -3وةردةطيريَت. 

 ةسةلَتة لة هةندَي شويَندا كة دابينكةراني خزمةتطوزاري بةثيَي ياساي خؤجَييي داوايان لَي دةكريَت حالَةتي دةستدريَذيي سيَكسيي منداَل بؤ د

رةتاي ثيَشكةش كردني خزمةتطوزاريدا ِريَكارةكاني ِراثؤرت كردني بةزؤر بة منداَل و ، ثيَويستة لة سةخؤجيَييةكان ِراثؤرت بكرَيت

  بةخيَوكةراني بطووتريَت.
 

 : لة بِريارداندا مندالَ  بةشداري ثيَكردني

  هةية. ئاستي بةشداريي مندالَن )كوِران و كيذان( مافي ئةوةيان هةية بةشداري لةو بِريارانةدا بكةن كة كاريطةرييان لةسةر ذياني ئةوان

 مندالَن لة بِريارداندا ثيَويستة طونجاو بيَت لةطةَل ئاستي ثيَطةيشتن و تةمةني منداَل.

  طويَطرتن لة بيروِراي مندالَن ثيَويست ناكات لةطةَل ماف و بةرثرسيارييةكاني بةخيَوكةران تيَكةَل بكريَت بة مةبةستي دةربِريني

 سانةي كار دةكةنة سةر مندالَةكانيان.بؤضوونةكانيان لةبارةي ئةو ثر

 ثةيِرةوي خؤزطةكاني منداَل بكةن )لةسةر بنةماي باشترين لةبةرضاوطرتنةكاني  ئةطةر دابينكةراني خزمةتطوزاري نةتوانن هةميشة

يَوكةرانة مامةلَةيان لةطةلَدا بةرذةوةندي(، ثيَويستة هةميشة ثشتيواني مندالَن بكةن و بةتوانايان بكةن و بة شيَوةيةكي ِرؤشن )شةفاف( / بةخ

 بكةن بةوثةِري ِريَزةوة.

 .ئةطةر خؤزطةكاني منداَل نةتوانريَت ِريَزبةند بكريَن، ثيَويستة هؤيةكان بؤ منداَل ِروون بكريَنةوة  

 

 بة شيَوةيةكي يةكسان و دادثةروةرانة مامةلَة لةطةَل هةموو مندالَيَك بكة )بنةماي جياكاري نةكردن و طشتطيري( 

  وةكو يةك ضاوديَري و ضارةسةري ئاست بةرزيان بؤ دابين بكريَت، بةبَي طويَدان بة نةذاد، ئايين، ِرةطةز، باري ثيَويستة هةموو مندالَن

خيَزان، باري بةخيَوكةران، ثاشخاني كةلتووري، باري دارايي، توانا دةطمةنةكان يان ثةككةوتةييةكان، دةرفةتيان ثَي بدرَيت بؤ ئةوةي 

 ة ئةوثةِري تواناكانيان. نابيَت هيض منداَليَك مامةلَةي نادادثةروةرانةي لةطةَلدا بكريَت بة هةر هؤكاريَك بَيت. بطةن

 

 : مندالَ بةرطريي  كردنيز يَ بةه

 سروشتييةكاني و تواناي ضاكبوونةوةي هةية. ئةركي دابينكةراني خزمةتطوزاريية خالَة بةهيَزة  هةموو مندالَيَك توانا و خالَي بةهيَزي هةية

 منداَل و خيَزان دةستنيشان بكةن و كاريان لةسةر بكةن وةك بةشيَك لة ثرؤسةي ضاكبوونةوة و طةِرانةوة بؤ دؤخي ثيَشوو.

  ئةو هؤكارانةي بةرطريي منداَل بةهيَز دةكةن ثيَويستة دةستنيشان بكريَن و كاريان لةسةر بكريَت لة كاتي دابين كردني

لَنةي كة دةرفةت و ثةيوةندييةكاني ضاوديَرييان هةية بؤ بةشداريي واتادار لة ذياني خيَزان و كؤمةلَطادا و و مندا. ئةداخزمةتطوزارييةكان

 . ةهاتوو بةسةريانئةوانةش كة خؤيان بة بةهيَز دةبينن زووتر ضاك دةبنةوة لةو دةستدريَذييةي 

 

 اني كةمئةندامي توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةالَيةتي ِرزطاربووبنةماكاني ِريَنويَني بؤ كاركردن لةطةَل  -3-5
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ي خاوةن ثَيداويستيي تايبةت لة عيَراق دةتوانن بةبَي جياكاري ثيَويستة دَلنيا بين لةوةي كة هةموو ثياوان و ذنان و كوِران و كيذان

ئةمة بةتايبةتي طرنطة ضونكة كةساني خاوةن  خزمةتطوزارييةكاني تايبةت بة توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي وةربطرن.

طرووثةكان لة بواري توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي.  ت، بةتايبةتيش، ذنان و كيذان، يةكيَكن لة شكستبارترينيبةثيَداويستيي تا

( جاران بةرزترة 10بؤ  4ثيَداويستيي تايبةت )(، ِريَذةكاني توندوتيذي لةنَيو كةساني خاوةن WHOبةثيَي ِريَكخراوي تةندروستيي جيهاني )

 .24لةنيَو ئةوانةي كة كةمئةندام نين

 ,Down Syndrome: ( هاتوون )وةكوintellectual impairmentsدؤخةكة بؤ ئةوانة زؤر خراثترة كة تووشي كيَشة زرنطييةكان )
Autism, Attention deficit hyperactivity disorder, Asperger, Fragile X Syndrome)  و طرفتة تةندروستيية

ةو ِرووثيَوانةي لة هتد.( ئ، PTSD(، شيزؤفرينيا، Bipolar Disorderتيَكضووني دووسةرة )هؤشييةكان )خةمؤكيي دريَذخايةن، نيطةراني، 

رنطييةكان، يان كيَشة %(ي كةساني تووشبوو بة كَيشة ز90بؤ  70و ئوستراليا ئةنجام دراون، دةريانخستووة كة )بةريتانيا و ئةمةريكا 

ةران كةساني تةندروستيية هؤشييةكان، هةندَي جؤري دةستدريَذييان ضةشتووة لة ماوةي ذيانياندا. دةتوانين بَليَين لة هةموو حالَةتةكاندا، ثةلمارد

ئةم دؤخة زياتر جَيطةي نيطةرانيية لة ولَتة تازة ثَيطةيشتووةكان يان ئةوانةي كةوتوونةتة  ةكان بوون، يان ناسياويان بوون.ِرزطاربوو خزمي

 بةتايبةتيش ئةطةر ثةيوةندي بة ذنان و كيذانةوة هةبَيت(.  –بةر شةِر و ناكؤكيي ضةكداري كة تياياندا ثةَلةي شةرمةزاري و جياكاري زياتر باوة 

لة  ويَنين كة ثيَويستة لةبةرضاوبطيريَن لة كاتي كاركردن لةطةَل كةساني خاوةن ثيَداويستيي تايبةتئةمانةي خوارةوة ئةو بنةمايانةي ِرَين

 بةرنامةكاني توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي:

 

 :ذن و كيذ و ثياو داننان بة هةمةضةشنيي دانيشتووان، لةوانةش، ئةو مةترسيية جياوازانةي كة ِرووبةِرووي ئةو  مافي بةشداري و تيَخستن

 و كوِرانة دةبنةوة كة ضةندين جؤري كةمئةندامييان هةية لة ضوارضيَوة مرؤييةكاندا.

  ي ذيان و كارامةيي و توانا و خةون و ئامانجيان هةية. ئةوان ئةوان ئةزموون ، نةك كةمئةندامييةكةي:بكة سةر تةواوي كةسةكةلةجةخت

 ردة وو خيَزان و دايك و خوشك و هاوِرَي و دراوسَي. زؤر ناسنامةيان هةية، وةكو ئامؤذطار و سةرك

 :طريمانةي ئةوة مةكة كة كةسيَكي كةمئةندام ضي دةويَت، يان هةست بة ضي دةكات، يان باشترين شت ضيية.  طريمانة دامةنَي 

 :دابين بكة، وةك ئةوةي لةطةَل  بةرذةوةندييةكانيان بدؤزةرةوة و دةرفةتيان بؤ كات دابنَي بؤ ئةوةي ثرس و ِراوَيذيان لةطةَل بكةيت

 دةكرَيت. توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتياني ديكةي ِرزطاربوو

 :ان بكة بؤ دةستنيشان انيكار لةطةَل كةساني كةمئةندام و ئةنداماني خيَزانةك توانا و خاَلة بةهيَزةكان دةستنيشان بكة و بةكاريان بيَنة

توندوتيذي لةسةر كردني كارامةيي و تواناكانيان و بةكاريان بيَنة بؤ طةياندني بةرنامة و نةخشةسازي و جَيبةجَي كردن و هةلَسةنطاندني 

 . بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي

  ي و ئامانجةكانيان دةستنيشان دةكات.طرنطيدان و ِريَزبةندكار لةطةَل كةساني كةمئةندام بكة لة ِريَطةي ثرؤسةيةكي هاوكاري كة  

  لة طةشةثيَداني  يان بكةثشتيوانيئةوة و لةجياتي  لة ِريَطةي بِرياردان بؤياندووربكةوة لة بةهيَز كردني جوولَيَنةرةكاني هيَزي نةريَني

 بؤ دةركردني بِريارةكاني خؤيان. دةسةلَتهةستي خؤيان بؤ ئاذانس و 

  :بةتايبةتيش، ذنان و كيذان كة لةوانةية كةمئةندامي كار دةكاتة سةر ئةنداماني خيَزانيشكاركردن لةطةَل بةخيَوكةران و خيَزانةكان ،

لة و ثشتيواني  لة طرنطيدانةكان و ِريَزبةندييةكان و ئامانجةكاني بةخيَوكةران تَيبطةيت ةئةركةكاني بةخيَوكردن بطرنة ئةستؤ. هةوَل بد

لة نيَوان بةخيَوكةران و كةساني كةمئةندام و  ثةيوةنديية تةندروستييةكان بكةيت و بةهيَزيان بكةيت و جوولَيَنةرةكاني هيَز هاوسةنط بكةيت

 ئةنداماني ديكةي خيَزان. 

 

 ي ِرةوانة كردن و ِراثؤرت كردنناةك: سيستةم4بةشي 
جؤرةكاني تري بينكةراني خزمةتطوزاريي توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي و ئةم بةشة وردةكارييةكان دابين دةكات لةسةر ئةوةي كة دا

 . خالَة سةرةكييةكاني ئةم بةشة بريتين لةمانةي خوارةوة: تبةسةرهاتةكةي خؤي ثَييان دةطةيةنيَ  ِرزطاربووتوندوتيذي دةتوانن ضي بكةن كاتيَك 

 بؤية هةماهةنطي لة نَيوان دابينكةراني خزمةتطوزارييةكان خالَيَكي زؤر طرنطة بؤ اني توندوتيذي ثَيداويستيي زؤريان هةيةِرزطاربوو ،

ن، دابين كردني ئةم ثيَداويستييانة. بةبَي طويَدان بة ذمارةي ئةو حالَةتانةي ِراثؤرت دةكريَن، يان بة دواي خزمةتطوزارييةكان دةطةِريَ 

بؤ  1ؤمةلَيةتي دةبيَت سيستةمةكاني ِرةوانة كردن دروست بكةن )بِروانة ثاشكؤي ليةنةكاني تايبةت بة توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري ك

اني توندوتيذي لةسةر ِرزطاربوونموونةي شيَوازي ِرةوانة كردن(. مةبةست لةمة ئةمةية كة طةيشتن بة خزمةتطوزاريية باشةكان بؤ 

  بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي لة كاتي خؤيدا دةستةبةر بكريَت. 

  بؤ دلَنيابوون لةوةي كة سيستةميَكي هةمةليةنةي طةياندني  دةكةوَيتة ئةستؤييان كي سةرةبةرثرسياريئاذانسةكاني بةِريَوةبردني حالَةت

طرووثةكاني ان بكةن. ِرزطاربووخزمةتطوزارييان هةية كة تايبةتة بة ناوضةكة بؤ ئةوةي بة شيَوةيةكي بةرثرسيارانة ثشتيواني 

ِرؤلَيَكي بنضينةييان هةية لة هةماهةنطي كردن و يةكخستن و بةهيَز كردن و  يذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيتوندوتكاركردني 

   ثشتيواني كردني ئاذانسةكاني بةِريَوةبردني حالَةت لة بالَوكردنةوةي نةخشةكاني خزمةتطوزاري و شيَوازةكاني ِرةوانة كردن. 

  ثَي دةطات، ثَيويستة ئةوة بزانَيت كة  توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيسةرةتايي حاَلةتي ئةو كةسة / ِريَكخراوةي كة هةوالَي

ئازادي ئةوةي هةية داواي هاوكاري بكات و ض جؤرة هاوكارييةكيش داوا بكات و لة كامة ِرَيكخراويش داوا بكات.  ةكة ِرزطاربوو

رةوة ديَت ئةطةر حالَةتةكة توندوتيذيي سيَكسي بَيت، ئةطةر ثيَكاني جةستةييش بيَت هاوكاريي تةندروستي لةثَيش هةموو هاوكارييةكاني ت
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كاذيَردا هاوكاري ثَي بطات. ئةطةر حالَةتةكة لقةكردن بيَت، دةبيَت هاوكارييةكة بةثيَي بةِريَوةبردني نؤِرينطةيي  72ئةوا دةبَيت لة ماوةي 

يَنييةكاني لقةكردن. هةروةها دةبَيت بةثيَي ثرؤتؤكؤلَي بةِريَوةبردني نؤِرينطةيي )وةزارةتي )ِريَكخراوي تةندروستيي جيهاني( بيَت بؤ ِريَنو

. هةروةها لةوانةية هؤيةكاني ضارةسةري ِريَطرتن لة دووطيانبوون و 25لة عيَراق ( بيَت بؤ لقةكردنUNFPAِريَكخراوي تةندروستي / 

  تووشبوون بة ظايرؤسي ئايدزيش ثيَويست بَيت. 

 ِرادةطةيةنن كة ئةوان دةتوانن ض جؤرة هاوكارييةكي ثَيشكةش بكةن و بة ِروونيش ئةوةي ثَي  ِرزطاربووينكةراني خزمةتطوزاري بة داب

دةلَيَن كة ناتوانن ض خزمةتطوزارييةكي بؤ دابين بكةن و ئاستةنطةكانيش ضين بؤ ئةوةي هيض ضاوةِروانييةكي هةلَة نةيةتة ئاراوة. 

خزمةتطوزاري لة تؤِري ِرةوانة كردن دةبيَت بةثيَي زانين بيَت لةبارةي خزمةتطوزارييةكان كة لة ليةن هةر هةموو دابينكةراني 

ةكة بؤ لي كَي ِرةوانة دةكرَيت. دةبيَت ياوةري مندالَن بكرَيت بؤ هةموو خزمةتطوزارييةكاني ِرزطاربووكةسيَكةوة دابين دةكريَت و 

    ضوارضيَوةي شيَوازي ِرةوانة كردن.

 

 ئاذانسةكاندا ي سيستةمي ِرةوانة كردن لة نيَوثوختة -4-1

ان بؤ ناو سيستةمةكاني ضاوديَري و خزمةتطوزاريية بنضينةييةكان ِروون ِرزطاربووئةم شيَوةي خوارةوة "خالَةكاني ضوونةناوةوة"ي ئاسايي 

، لةنيَويشياندا، سيستةمي ِرةوانة كردن. ِرؤَل و بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيتيذي لةسةر توندودةكاتةوة بؤ دلَنيابوون لة بةهاناوةضووني هةمةليةنةي 

  هةية.  دا(5لة بةشي ) توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيبةرثرسيارييةكاني هةر كةرتيَك لة بةهاناوةضووني 

 

 

 ئاشكرا كردن و ِراثؤرت كردن -4-2

ئازادي و مافي ئةوةي هةية كة ِرووداوةكةي بؤ هةر كةسيَك ئاشكرا بكات. ئةو دةتوانيَت ِرووداوةكةي بةسةري هاتووة بؤ هاوِرَي يان  ِرزطاربوو

  بكات.  ، يان ِريَكخراويَكي ناو كؤمةلَطةئةنداميَكي متمانة ثيَكراوي خيَزانةكةي ئاشكرا بكات. هةروةها دةتوانَيت داواي يارمةتي لة كةسيَك
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 تةندروستي 
 –دةرووني 

 كؤمةلَيةتي

 ياسا / داد  سةلمةتي / ئاسايش 

 / كؤمةلَطا  ِرزطاربوو

 دةستثيَشخةرييةكاني بذيَوي و دووبارة*

 تيَكةلَكردنةوةي كؤمةلَيةتيش دةطريَتةوة
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زانياريي ِراست و دروست ةوة ثةيوةندي ثيَوة دةكريَت، بةرثرسياري ئةوةي لة ئةستؤية كة ِرزطاربووهةر دابينكةريَكي خزمةتطوزاري كة ليةن 

ردن ك ةانةوطرووثةكاني ذنان وةك بةشيَكي بنضينةيي سيستةمي رِ  يَتلة هةندَي ضوارضيَوةدا، دةكربدات لةسةر ئةو خزمةتطوزارييانةي بةردةستن. 

بؤ نموونة، ئةنداماني طرووثي ذنان دةتوانن ِراهَينان . ي هاوكارياودبؤ طةِران بة  او كؤمةَلطانخزمةت بكةن و ببنة سةرضاوةيةك بؤ ذناني ديكةي 

ييان ثَي بدريَت و زانيار توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيوةربطرن لةسةر ضؤنيةتيي مامةلَة كردن لةطةَل ئاشكرا كردني ِرووداوةكاني 

دا بةردةستن و ضؤن و لة كوَي دةتوانن بةردةستيان بكةن و ِرةوانة كردنةكةش ثاريَزراو و خزمةتطوزارييانةي لةناو كؤمةلَطة لةبارةي هةموو ئةو

     طونجاو بيَت.

ان تةنيا لة ليةن ئةو كةسانةوة بكرَيت كة ِراستةوخؤ خزمةتطوزارييةكانيان بؤ دابين دةكةن )ليةنة دةرووني و ِرزطاربووثيَويستة ضاوثيَكةوتني 

ان ضيِرؤكي خؤيان لة ِرزطاربووتةندروستييةكان كة دةتوانن ثشتيوانيي ِراستةوخؤي سؤزي و ثزيشكي دابين بكةن( بؤ دووركةوتنةوة لةوةي كة 

جاريَكي تر تووشي زةبري دةرووني ببن ئةطةر كيَشةكةيان بة شيَوةيةكي طونجاو بؤ ضارةسةر نةكرا. بةم رة بكةنةوة و ضةند ضاوثيَكةوتنيَك دووبا

تةنيا ثرسياري ثةيوةندار بكةن و ثيَويست ناكات  توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيجؤرة، ثَيويستة هةموو دابينكةراني خزمةتطوزاريي 

ثيَويست نةبن. نابَيت فشار لة  % بؤ دابين كردني خزمةتطوزاري100بدةن وردةكارييةكاني ِرووداوةكةيان ئاشكرا بكةن ئةطةر لة  ِرزطاربووهاني 

 بكريَت ئةو زانيارييانة باس بكات كة نيطةراني دةكةن.  ِرزطاربوو

بكةن، بةلَم  ِرزطاربووضاوثيَكةوتن لةطةَل  جؤري كؤمةلَيةتي توندوتيذي لةسةر بنةمايثيَويست ناكات ئةو ليةنانةي كة تايبةتمةند نين بة بواري 

، خزمةتطوزاريية تيَبطات ِرووداوةكةي بؤ ليةنيَكي وا ئاشكرا كرد، ثيَويستة ئةو ليةنة ناتايبةتمةندة لة سيستةمي ِرةوانة كردن ِرزطاربووئةطةر 

بؤ ئةوةي بتوانن بة سةلمةتي و بة شيَوةيةكي طونجاو و لة كاتي خؤيدا  بةردةستةكان، سياسةتة بةزؤرييةكاني ِراثؤرت كردن و ِرةزامةندي

 ِرةوانة بكةن.  ِرزطاربوو

و كاري  توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيئةطةر دابينكةري خزمةتطوزاري / ليةني ناتايبةتمةند ِراثؤرتيَكي ثَي درا لةبارةي ِرووداوي 

ونة، خوشك، يان دراوسيَي سوودمةند، هتد.( يان ئةطةر ئةوان بةثيَي تَيبينييةكاني خؤيان طومانيان كرد لة هةبووني كردة سةر ليةني سيَيةم )بؤ نمو

  : توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيحالَةتيَكي 

  بكرَيت ِرزطاربوونابَيت هيض ِرةوانة كردنيَك بةبَي وةرطرتني ِرةزامةنديي .  

 يَلَي ثَيشةوة خؤيان سنووردار بكةن لة دابين كردني زانياريي دروست لةبارةي خزمةتطوزاريية بةردةستةكان و ثيَويستة كريَكاراني ه

توندوتيذي لةسةر  ِرزطاربوويضووني ئةم زانيارييانة بؤ روردةكارييةكاني دابينكةراني خزمةتطوزاري و هانداني سوودمةند بؤ دة

 ، يان ئةو ذنة / كيذةي لة مةترسيداية و ثشتيواني بكريَت بؤ بِرياردان لةسةر داواكردني هاوكاري. بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي

كةسةي ِراستةوخؤ ئةو لةوانةية ئةم سنووردار كردنة زيان بة حالَةتة بةثةلةكان بطةيةنَيت، بةلَم ئةو ِرةوانة كردنةي بةبَي وةرطرتني ِرةزامةنديي 

لة  زياتر بطةيةنيَت، يان ببيَتة هؤي ثةلةي شةرمةزاري. لة حالَةتي ِراستةوخؤي مةترسي / هةِرةشة بؤ سةر ذيان وبةركةوتووة دةكريَت زياني 

ةو كريَكاراني هيَلَي ثيَشةوة هان دةدريَن ِراستةوخؤ ثةيوةندي بة ئاذانسةكاني بةِريَوةبردني حاَلةتةوة بكةن لة ناوضةكاني خؤياندا و ئ حالَةتي مندالَندا،

ثيَويستة كريَكاراني هَيلَي ثيَشةوة ليَكؤلَينةوة يارييانةي ثيَيان دراوة بيطةيةنن و داواي ئامؤذطاريي تةكنيكي بكةن لةسةر ضؤنيةتيي هةنطاونان. زان

 تا ضةند ئةو ِرةوانة كردنةي ئةوان ِراستة يان نا.  يان نةكةن لةسةر ئةوةي كة ئاخؤ،

  كاني ِراثؤرت كردنةندارةوسياسةت و ياسا بةزؤريية ثةي -4-3

بكريَنة كاري هةرةلةثيَش. لةطةَل ئةوةشدا، ِريَساكاني ِراثؤرت كردني بةزؤر وةك ئةوانةي كة  خؤبةخشانةثيَويستة هةميشة نهيَنيثاريَزي و ِرةزامةنديي 

بةناضاري دةبَيت ئةم زانيارييانة بة  اوةييةكانليةنةكان زانياري وةردةطرن لة لةبارةي جؤرة تايبةتةكاني توندوتيذي، بةثَيي ياسا يان سياسةتة دامةزر

ان لةم ِريَسا بةزؤريانةي ِراثؤت كردن و جؤرةكاني زانياري كة لةوانةية ِرزطاربوو، ثيَش ئةنجامداني ضاوثيَكةوتنثؤليس ِرابطةيةنريَن. طرنطة 

، لةوانةية ئامادة نةبيَت هةندَي لة ِرزطاربووثاش ثيَداني ئةم زانيارييانة بة  تووِرةيان بكات و دةرةنجامةكاني ِراثؤرت كردن ئاطادار بكريَنةوة.

 بةثيَي ئةو زانيارييةكاني ِرووداوةكة ئاشكرا بكات )وةكو ثيشةي تاوانكار(، ئةمةش يةكَيكة لة مافةكاني خؤي. هةروةها ثيَويستة خزمةتطوزارييةكان

     26.دابين بكريَن ِرزطاربووةكاني داخوازييةثيَي بثَي دةكرَيت و  يانيئالَوطؤرِ  يانةي كةزانياري

ن هةية، ثيَويستة هةموو كارمةنداني طشتي )فةرمانبةراني حكوومةت( ئةو كةتن و تاوانانة ِراثؤرت بكةن كة ثةيوةندييان بة ِرووداوةكاني لقةكرد

. كارمةنداني طشتي كة ناضارن ِراثؤرت بكةن بةلَم بة 1971ي (ي سالَ 23، ذمارة )(ي ياساي ِريَكارة تاوانكارييةكاني عيَراق48بةثيَي ماددةي )

، دةطيريَن يان سزاي دارايي 1969( سالَي 111(ي ياساي سزاداني عيَراقي، ذمارة )247ئارةزووي خؤيان ئةوة ناكةن، ئةوا بةثيَي ماددةي )

نيازكراو بةم شيَوةية دةبيَت كة ش، ِريَكاري ثيَ 2017تةندروستي، سالَي  بةثيَي )ثرؤتؤكؤلَي بةِريَوةبردني نؤِرينطةيي لقةكردن( ي وةزارةتي دةدريَن.

ان ثيَويستة ِراستةوخؤ و بةبَي مةرج بن بؤ هةر ِريَكار يان سياسةتيَكي ِراثؤرت كردني ِرزطاربووخزمةتطوزارييةكاني بةهاناوةضووني ثزيشكي بؤ "

بؤ ِريَطرتن لة هةنطاوناني ياسايي نابيَت  ِرزطاربووانة. ويَِراي ئةمةش، بِرياري بةزؤر، كة ِريَطري بكات لة طةيشتن بةم جؤرة خزمةتطوزاريي

دابين كردني ضاوديَريي تةندروستي بؤ ِرزطار كردني ذيان بة خزمةتطوزاريية تةندروستييةكان.  ِرزطاربووكاريطةريي نةرَيني هةبيَت بؤ طةيشتني 

هةنطاوي ياسايي هةَلبذَيريَت، دةكرَيت بِروانامةي ثزيشكي  ِرزطاربووهةرةلةثَيش دةبيَت". ئةطةر  كاري ِرزطاربووو لة كاتي ثيَويست و بةنهَيني بؤ 

اريية ثزيشكيية بةكاربهيَنرَيت بؤ ثِركردنةوةي زانيارييةكان لة فؤرمة ياساييةكاني ديكةي ثيَويست لة كاتي داواكراودا لة دواي دابين كردني خزمةتطوز

ةرمان دةرضوو لة ليةن وةزارةتي دادي فيدرالي، يان وةزارةتي ناوخؤ بؤ سةثاندني ئةم ِريَكارة ثيَشنيازكراوانة، ئةوا طونجاوةكان. هةر كاتيَك ف
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، ثيَش طةيشتني ئةفسةري ثؤليس. دابين بكةن دةضنة بواري جيَبةجَي كردن. لة هةمان كاتدا، كارمةنداني تةندروستي ثيَويستة ِراستةوخؤ ضاودريَري

     27زياتر لةبارةي كارمةنداني تةندروستي، تكاية بِروانة ثرؤتؤكؤَل.بؤ زانياريي 

راوي ئةطةرضي هيض ضوارضيَوةيةكي ياسايي نيية ِراثؤرت كردن بةزؤر بكات سةبارةت بة دةستدريَذي يان ثشتطويَخستني ِراستةقينة يان طومانليَك

َي بكةن بؤ ئةوةي داوا لة كارمةندةكانيان بكةن ئةم جؤرة حالَةتانة بؤ ثؤليس يان منداَل، بةلَم دامةزراوةكان دةتوانن سياسةتةكاني خؤيان جَيبةج

 بةِريَوةبةرايةتي ِراثؤرت بكةن. 

 كردني زانياري  ئالَوطؤرِ و  خؤبةخشانةِرةزامةنديي  -4-4

كردني هةر  ئالَوطؤرِ نين. دةكريَت زؤر زؤر هةستيار و نهيَ  دوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيزانياريي تايبةت بة ِرووداوةكاني تون

و ئةوانةي  ِرزطاربوو، دةرةنجامي مةترسيدار و هةِرةشةي ذيان بؤ سةر دوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيزانيارييةكي تايبةت بة تون

دوتيذي لةسةر بنةماي جؤري اني تونِرزطاربوون و يارمةتييان داوة لَي بكةويَتةوة. بؤية، طرنطيدانيَكي زؤر ثيَويستة لة كاتي بةِرَيوةبردني زانيارييكا

  ي ثَي بكريَت لةطةَل ئاذانس و كةساني تردا.ئالَوطؤرِ مافي ئةوةيان هةية ضؤن زانيارييةكاني تايبةت بة حاَلةتي ئةوان  كؤمةلَيةتي

شتيَك كة ِرووبدات دواي ئةوةي زانيني ئةوةية كة كةسيَك ِرةزامةندي بدات لة بةشداري كردن لة ضالكييةك، يان  خؤبةخشانةمةبةست لة ِرةزامةنديي 

 دةبَيت: ِرزطاربووبدات،  خؤبةخشانةهةية، يان هةموو زانيارييةكي لةبارةي ضالكييةكة ثيَدراوة. بؤ ئةوةي ِرةزامةنديي 

 .هةموو زانيارييةكي هةبَيت 

  تةواو كردبَيت بؤ ثيَداني ِرةزامةندي.تةمةني ياسايي 

 .لة ِرووي هؤشةوة تةواو بيَت و بةباشي لة ِريَكةوتننامةكة و دةرةنجامةكاني بطات 

  .دةسةلَتي يةكساني هةبَيت لة ثةيوةنديدا 

طيريَت. بؤ دلَنيابوون لةوةي وةرب خؤبةخشانةِرةزامةنديي  ي ثَي بكريَت،لةطةَل كةساني تر ئالَوطؤرِ ثيَويستة ثيَش ئةوةي هةر زانيارييةك 

 ة، دابينكةراني خزمةتطوزاري دةبَيت ئةمانةي خوارةوة ِروون بكةنةوة:خؤبةخشانةيِرةزامةندييةكة 

 .هةموو ئةو بذارانةي بةردةستن 

  ةيشتن بة ييان ثَي دةكريَت بؤ طئالَوطؤرِ لةطةَل كةساني تر ِريَكةوتن كراوة(  ِرزطاربووئةو زانيارييانةي )وةك ئةوةي لةطةَل

ييان ثَي بكرَيت. ئاَلوطؤرِ مافي ئةوةي هةية سنوور لةسةر جؤرةكاني زانيارييةكان دابنيَت كة ثيَويستة  ِرزطاربووخزمةتطوزارييةكاني تر، 

 طرَيت. هةروةها ئةوةش ديار بكات كة كامة ِرَيكخراو بؤي هةية زانيارييةكان وةربطريَت و كامة ِريَكخراويش بؤي نيية زانيارييةكان وةرب

  .ِريَك ض ِروودةدات لة ئةنجامي قةبووَل كردني خزمةتطوزارييةكاني تر 

 .سوودةكان و مةترسييةكاني خزمةتطوزارييةكة  

 مافي ئةوةي هةية هةر بةشيَك لةو خزمةتطوزارييةي تؤ، يان ئاذانسي تايبةت بة ِرةوانة كردن )ئيحالَة( ثَيشكةشي دةكات، ِرةتي  ِرزطاربوو

 بكاتةوة.

 ةتةكاني ِراثؤرت كردني بةزؤر وةك ئةوةي لةسةرةوة هاتووة. سياس 

 ي زانيارييةكان بة شيَوةيةك بَيت كة كةساني خاوةن ثيَداويستيي تايبةت بةباشي ليَيان تيَبطةن و ئةطةر ثيَويست بَيت، ئامرازي جيَطرةوة

  طةياندن بةكاربهيَنريَت. 

 ِريَكةوتننامة وةرطيرابَيت لة ِريَطةي:ثيَويست بة وةرطرتني ِرةزامةندي ناكات ئةطةر 

 .بةكارهَيناني هةِرةشة و هيَز، يان شيَوةكاني تري ناضار كردن، ِرفاندن، ساختةكاري، دةستكاري، فريودان، يان لدان 

 هةيةتيتني سووديَك كة كةسةكة ةكارهَيناني هةِرةشة بؤ ِراطرب. 

  .بةلََيندان بة كةسةكة كة سووديَكي بؤ دابين بكريَت 

 :تةنيا لةم بارة زؤر تايبةتانةي خوارةوة نةبيَتلة ِريَزبةندي ثَيشةوة بن،  خؤبةخشانةثيَويستة هةميشة نهيَنيثاريَزي و ِرةزامةنديي 

  28هةِرةشة لة ذياني خؤي دةكات. ِرزطاربووكاتيَك  

  هةِرةشةي ئازاردانيَكي مةترسيدار لة كةسيَكي تر دةكات. ِرزطاربووكاتيَك  

  طومانليَكراوة و لة باشترين بةرذةوةنديي مندالَةكةية.كاتيَك دةستدريَذي يان ثشتطويَخستني منداَل 

 .هةموو ِرووداوة طومانليَكراوةكان دةستدريَذي و ضةوساندنةوةي سيَكسيية 

                                                      

27  (-PDFStore/UNFPAhttp://www.phd.iq/LionImages/

Protocol_Guideline_Clinical_Management_of_Sexual_Assault_Survivors_V13LowRes.pdf ) 

بيركردنةوة لة  ثيَويستة نهيَنيثاريَزي تةنيا ئةو كاتة بشكيَنريَت كة نيشانةي ئةوة هةبن كة كةسةكة ثالن دادةنيَت بؤ لةناوبردني ذياني خؤي. دةشَيت  28

ئاسايي بيَت لي ِرزطاربوواني توندوتيذي، بةلَم ئةمة بةس نيية كة وا نيشان بدرَيت كةسةكة ذياني خؤي لةناودةبات. ئةطةر طومان خؤكوشتن شتيَكي 

ي لة بيرؤكة بكريَت، ثيَويستة بةِريَوةبةراني حاَلةت ِراويَذ بة ثيشةكاري تةندروستيي هؤشييةوة بكةن. لة هةموو حالَةتةكاندا، كاتيَك كةسيَك باس

 خؤكوشتن دةكات، ثيَويستة لةبارةي خزمةتطوزاريية تةندروستيية بةردةستةكان ِراويَذي ثَي بكريَت.



 

 (yaseenmi.1964@gmail.comئيمةيَل )(، 07704479033/   07504479033)ياسين محمد سؤراني : وةرطيَِراني لة ئينطليزييةوة

  .كاتيَك ِريَساكاني ِراثؤرت كردني بةزؤر جيَبةجَي دةكرَيت  

تيَبطات بؤ كؤكردنةوةي داتا و كردني داتا دةستنيشان نةكراوةكان لةبارةي حاَلةتةكةي خؤي  ئالَوطؤرِ لة بذارةي  ِرزطاربووهةروةها دةبَيت 

ِروون  ِرزطاربووكردنة. ثيَويستة ئةمة بخرَيتة ناو فؤرمي ِرةزامةندي و بة ِرووني بؤ  ئالَوطؤرِ مةبةستةكاني ضاوديَريي ئاسايش و ِرةزامةندي بؤ ئةم 

 كرابيَتةوة.

كردن و ديار كردني ئةوةي كامة ِريَكخراو دةتوانَيت  ئالَوطؤرِ مافي ئةوةي هةية كة ستوور دابنَيت لةسةر جؤرةكاني زانيارييةكان بؤ  ِرزطاربوو

ثيَويستة ئاذانسةكان  بةشي كردني زانيارييةكان لة نيَوهاوئاَل,طؤِر / هاوبةشي لة زانيارييةكان بكات و كامة ِريَكخراويش ناتوانَيت هاوبةشييان بكات. 

    ( 2ِريَنويَني بكرَيت بة بةلَطةنامةي ِرَينويَنيي ِرةوانة كردن )ثاشكؤي 

بؤ ليةنيَكي دياركراو بؤ  ي ثَي بكريَتئالَوطؤرِ وردةكاريي زانيارييةكان لةبارةي حالَةتي تايبةت ثيَويستة تةنيا لة دةرةوةي دابينكةري خزمةتطوزاري 

ِرةزامةندي لةسةر بدات. ئةمةش، سوودمةنداني بةِريَوةبردني حالَةت و ئةو تاك و طرووثانة دةطريَتةوة كة  ووِرزطاربمةبةستيَكي دياركراو ئةطةر 

ييان ثَي نةكريَت لةطةَل ئالَوطؤرِ خزمةتطوزارييةكاني ثشتيوانيي ثزيشكي و دةرووني ثيَشكةش دةكةن. بةم جؤرة، زانيارييةكاني حالَةت ثيَويستة 

ي ِروون بؤ خؤبةخشانةان، يان سةوداكاراني تر بةبَي ِرةزامةنديي ِرزطاربووتر كة بةشدار نين لة ضاوديَريي ِراستةوخؤي بةخشةران و ليةنةكاني 

ة / سةوداكارة ِرزطاربووكردن كة سوود بةو  ئالَوطؤرِ كردني زانيارييةكان لةطةَل ئةو قةوارة تايبةتة و هؤيةكي بةجَيش هةبيَت بؤ  ئالَوطؤرِ 

بؤ  خؤبةخشانةدابين كردني خزمةتطوزاري، دةبَيت لة ِرةزامةنديي هاوبةشي بة زانيارييةكان دةكريَت لة دةرةوةي ئالَوطؤِري / تيَك دةطةيةنيَت. كا

، سوودةكان / مةترسييةكاني نهيَنريَ ببةكاربكريَت و ة انةو زانيارييب مامةلَة كرَيت، ضؤنب ي ثيَ ئالَوطؤرِ ِروون بكريَتةوة ض زانيارييةك  ِرزطاربوو

   ييان ثَي دةكريَت، هتد.ئالَوطؤرِ بؤ سنووردار كردني جؤرةكاني ئةو زانيارييانةي  ِرزطاربوو، مافي ضين كردني ئةو زانيارييانة ئالَوطؤرِ 

   ( سةبارةت بة داخستني حاَلةت.6,5داتا و ) ي( سةبارةت بة ئاسايش9,3بِروانة بةشي )
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لة ليةن كريَكاراني فرياطوزاري كيَشةيةكي مةترسيدارة كة ِراستةوخؤ دذة لةطةَل بنةماكاني كاري مرؤيي. دةستدرَيذي و ضةوساندنةوةي سيَكسي 

، يان هؤيةكاني ديكةي ناضاركردن، بؤ نموونة، تاوانكاران ثةيوةنديية نابةرابةرةكاني دةسةلَت بةكارديَنن لة ِرَيطةي بةكارهَيناني هيَزي جةستةيي

زؤر هةِرةشة، بةلَيَني ثيَداني خؤراك يان خزمةتطوزاري، ِراطرتني هاوكاري، مامةلَة كردني تايبةت بة مةبةستي كاري سيَكسي لةطةَل كةساني 

 . دةستدريَذي و ضةوساندنةوةي سيَكسي بة تةنيا نابيَتة هؤي ئازارداني ئةو كةسانةي كة ئيَمة لةسةرمان ثيَويستة بيانثاريَزين، بةلَكو/ لواز شكستبار

 خراوة مرؤييةكانيش.هةموو ِريَكدةبَيتة هؤي لةدةستداني متمانة و ناوي 

( تؤِري ثاراستن لة دةستدريَذي و ضةوساندنةوةي HCمرؤيي )ري كاروباي ر( / ِريَكخةRCدا، ِريَكخةري نيشتةجَي  )2016لة تةممووزي 

 inter-agency Iraq Protection from Sexual Exploitation and Abuse (PSEA)سيَكسييان لةنيَو ئاذانسةكاني عيَراق )

Networkتي لةبارةي ِرَيوشويَنة تايبةتةكان بؤ ثاراستن لة ( دامةزراند. ئامانجي سةرةكيي تؤِرةكة بريتية لة جيَبةجَي كردني بالَونامةي سكرتيَري طش

 ( و برةودان بة بةرثرسياريي زياتر بةرامبةر بة كةساني بةركةوتوو. ST/SGB/2003/13دةستدرَيذي و ضةوساندنةوةي سيَكسي )

سندووقي نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ  ويلة عيَراق لة ليةن نويَنةراني هةر دوو ِريَكخرا تؤِري ثاراستن لة دةستدريَذي و ضةوساندنةوةي سيَكسي

( بؤ ولَت سةركردايةتي دةكرَيت كة ِراستةوخؤ ِراثؤرت بؤ كؤميتةي خاضي سوور و WFP( و بةرنامةي خؤراكي جيهاني )UNFPA) دانيشتووان

يةك لة ئاذانسةكاني نةتةوة  ( و جيَطرةوةيةك لة هةرFocal Pointكاريَك )يمانطي سوور دةنيَرن. ئةنداماني ئةو تؤِرة بريتين لة ثةيوةند

( و ِريَكخةريَكي تةرخان UNAMIيةكطرتووةكان كة لة عيَراق كار دةكةن، لةطةَل ِريَكخراوي نيَردةي نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ هاوكاريي عيَراق )

 (. Co-Coordinatorكراو و هاوِريَكخةريَك )

ي كارثيَكردني هةية لةبارةي وةرطرتن و تؤمار كردن و ِرةوانة كردني ةكانيةكخراو ةرتؤِري ثاراستن لة دةستدريَذي و ضةوساندنةوةي سيَكسي ِريَكا

(. ثيَويستة حالَةتةكاني دةستدريَذي و ضةوساندنةوةي سيَكسي بؤ لي ئاذانسة ثةيوةندارةكان بة مةبةستي بةدواداضوون و يارمةتيدان )بةثيَي ثيَويست

تةكاني تايبةت بة ثاراستن لة دةستدريَذي و ضةوساندنةوةي سيَكسيي ناوخؤي هةر ِريَكخراويَك جَيبةجَي ئةم ِريَكارة يةكخراوانةي كارثيَكردن سياسة

 بكةن. 

 سكاالَ كردن

بؤ ثاراستن لة دةستدريَذي و ضةوساندنةوةي سيَكسي خزمةت  (ي نةتةوة يةكطرتووةكانياساي ِرةفتار)بةثيَي بالَونامةي سكرتيَري طشتي، كة وةك 

ناو ِريَكةوتننامةي هاوبةش يان  دةكات، هةموو كارمةنداني نةتةوة يةكطرتووةكان، كريَكاراني كاروباري مرؤيي و هةر كةس و ليةنيَكي تر كة ضؤتة

كاريَكي طومانليَكراوي تايبةت بة دةستدريَذي  مووِرؤذ و هتد. دةبَيت هة و كريَكاراني هةماهةنطي لةطةَل نةتةوة يةكطرتووةكان، لةوانةش، خؤبةخشان

  ِراثؤرت بكةن.  و ضةوساندنةوةي سيَكسي
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ةوة بكريَت، يان يةكيَك لةجياتي ئةو بيكات لة ِريَطةي بنكةي ثةيوةنديي نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ ئاوارةكاني ناوخؤ ِرزطاربوودةكريَت سكالَ لة ليةن 

(UN IDP Call Centre( ذمارة ،)كة كارثيَكةراني ئةو بنكةية بة شيَوةيةكي تايبةت ِراهَينانيان ثَي كراوة بؤ مامةلَة كردن لةطةَل 80069999 )

ي ئاراستةحالَةتةكاني دةستدريَذي و ضةوساندنةوةي سيَكسي. هةروةها دةكريَت سكالَ ئاراستةي ميكانيزمةكاني تري سكالَ بكريَت، يان ِراستةوخؤ 

(  و emond@unfpa.orgِريَكخةراني تؤِري ثاراستن لة دةستدريَذي و ضةوساندنةوةي سيَكسي بكريَت لة ِريَطةي هةر دوو ئيمةيلي )

(phyza.jameel@wfp.org) ثيَويستة سكالَ بة فؤرمي سكالَكاني دةستدريَذي و ضةوساندنةوةي سيَكسي .(SEA Complaints Form )

 لةخؤ بطريَت. وة و ِروواو و تاوانكارةكة ِرزطاربووئاراستة بكريَن )بِروانة ثاشكؤ( و ثيَويستة هةتا بكريَت زؤرترين زانياري لةبارةي 

 و ليَكؤلَينةوة: كردن ِرةوانة

كاري ثاراستن لة يكردني سكالَ و ِرةوانة كردني بؤ ثةيوةندِريَكخةري ثاراستن لة دةستدريَذي و ضةوساندنةوةي سيَكسي هةلَدةستيَت بة تؤمار 

كاذيَر دواي وةرطرتني سكالَكة تيَثةِر بكات. ئاذانسي ثةيوةندار ئةو  36دةستدرَيذي و ضةوساندنةوةي سيَكسيي تايبةت بة ئاذانسي ثةيوةندار، نابَيت لة 

 لةطةَل هةية )بؤ نموونة، كارمةندي هاوبةشيَكي جَيبةجيَكاري ئاذانس، يان ِريَكخةر(. ئاذانسةية كة تاوانكارةكة كاري لةطةَل دةكات، يان طريَبةستي 

ئةوةي ثاشان ئاذانسي ثةيوندار بةرثرسيار دةبَيت لة بةدواداضووني ِريَكارة ناوخؤييةكاني ثاراستن لة دةستدريَذي و ضةوساندنةوةي سيَكسي بؤ 

 كخةري تؤِري ثاراستن لة دةستدرَيذي و ضةوساندنةوةي سيَكسي بنيَرَيت.ليَكؤلَينةوة بكات و ئةنجامي سكالَكة بؤ ِريَ 

ا ِريَكخةري ئةطةر سكالَكة زانياريي ثيَويست دابين نةكات بؤ ِرةوانة كردني حالَةت )بؤ نموونة، نةزانرَيت تاوانكار لةطةَل كَي كار دةكات(، ئةو

( ئةندامي تؤِري ثاراستن لة دةستدرَيذي و ضةوساندنةوةي سيَكسي ثيَك 4-3بضووك لة ) ثاراستن لة دةستدريَذي و ضةوساندنةوةي سيَكسي ليذنةيةكي

 دةهيَنَيت بؤ ئةوةي زانياريي زياتر كؤبكةنةوة.

 نهيَنيثاريَزي 

او دةطريَتة بةر بؤ تؤِري ثاراستن لة دةستدريَذي و ضةوساندنةوةي سيَكسي دلَنيايي دةدات لةوةي كة هةموو داتاكان ثاريَزراون و ِرَيوشويَني طونج

 داتاكان.هةلَطرتن و ثاراستني 

ذي و ثيَش تؤمار كردني سكالَ، ثيَويستة سكالَكةر لة ِريَساي ِراثؤرت كردني بةزؤر و سياسةتي نهيَنيثاريَزيي تؤِري ثاراستن لة دةستدريَ 

ان بخريَنة بةردةست كةساني تر لة ضوارضيَوةي سيستةمي ضةوساندنةوةي سيَكسي ئاطادار بكريَت و ِرةزامةندي وةربطيرَيت بؤ ئةوةي زانيارييةك

كاري ثاراستن لة دةستدرَيذي و يبةِريَوةبردني سكالَكان )ِريَكخةراني تؤِري ثاراستن لة دةستدرَيذي و ضةوساندنةوةي سيَكسي، ثةيوةند

  ضةوساندنةوةي سيَكسي و سةرؤكي ئاذانسي ثةيوةندار(. 

ريَت و ِرةزامةندي نةدات بؤ بةدواداضوون، كارمةندي مرؤيي هيَشتا لةسةريةتي حالَةتةكة ِراثؤرت بكات و بيةويَت نةناس ِرزطاربووئةطةر 

 ةكة بثاريَزيَت. ِرزطاربوواسيني نوردةكارييةكان لةبارةي نة

   : ِرزطاربووهاوكاريي 

داوا بكات و  ِرزطاربووشيَوةيةك بيَت لة توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي، ئةطةر  دةستدريَذي و ضةوساندنةوةي سيَكسيئةطةر هاتوو 

ِرةوانةي كؤمةلَةي لوةكيي ِرزطاربوو ِرةزامةندي بدات بؤ هاوكاري، ئةوا ِريَكخةري ثاراستن لة دةستدريَذي و ضةوساندنةوةي سيَكسي ِراستةوخؤ 

 وةةبة هيض شيَوةيةك ثةيوةندي بة ئةنجامي ليَكؤلَينةوةك ِرزطاربووبؤ بةدواداضوون. هاوكاريي  تادةك ةتيتوندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَي

  .  نيية
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ان بة هؤي سروشتي ِرزطاربووِريَزبةنديية بؤ  سةبارةت بة حالَةتةكاني توندوتيذيي سَيكسي و جةستةيي، ضاوديَريي تةندروستيي بةثةلة ذمارة يةكي

لة ِرووداوةكان و ضارةسةر لة ماوةي دياركراو بؤ هةندَي نةخؤشي كة ِرةنطة لة ئةنجامي توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري  هةِرةشةي سةر ذيان 

كاذيَر لة  72هان بدريَت بؤ ئةوةي بةدواي ضاوديَريي تةندروستي بطةِرَيت لة ماوةي  ِرزطاربووثيَويستة كؤمةلَيةتي بَينة ئاراوة. لةم حالَةتانةدا، 

ةندروستيي ِرووداوي توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي. لة حالَةتي لقةكردندا، دةبيَت هاوكاري بةثيَي ِريَنويَنييةكاني )ِريَكخراوي ت

، هةروةها 29قةكردن و ثرؤتؤكؤلَي وةزارةتي تةندروستيي عيَراق بؤ بةِريَوةبردني نؤِرينطةيي لقةكردنجيهاني( بيَت بؤ بةِريَوةبردني نؤِرينطةيي ل

 دةكريَت هؤيةكاني ِرَيطرتن لة دووطيانبوون و ضارةسةري دواي تووشبوون بة ظايرؤسي نةخؤشيي ئايدزيش بطريَتةوة. 

ةكاني ثشتيواني و ضاكبوونةوة طرنطن بؤ ضاكبوونةوة و دروست كردني متمانة و توندوتيذي ئاشكرا بكات، دابين كردني ثةيام ِرزطاربووئةطةر 

بكة  ِرزطاربوو. ليستيَك لة ثةيامةكاني ضاكبوونةوة لة خوارةوة ثيشان دراون. ئةطةر تؤ لةنيَو ئةواني تريت، سوثاسي ِرزطاربووبةتوانا كردني 

    َي بكة ئةطةر بةباشي بزانيَت دواتر بة تةنيا قسةت لةطةلَدا بكات. بةرامبةر بةوةي ِرووداوةكةي بؤ باس كردوويت و ثرسياري ل

                                                      
29  (-http://www.phd.iq/LionImages/PDFStore/UNFPA

Protocol_Guideline_Clinical_Management_of_Sexual_Assault_Survivors_V13LowRes.pdf) 
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 ثةيامةكاني ضاكبوونةوة

دروستكردني ثةيوةندي / 

 دؤستايةتي
 "سوثاست دةكةم بؤ ئةو شتةي بؤت باس كردم" / "دلَخؤشم بةوةي بة منت طووت"

بةداخةوةم بة بيستني ئةوةي "من بةداخةوةم بة بيستني ئةوةي بةسةرت هاتووة" / "من  هاوسؤزي 

 ثيَيدا ِرةت بوويت"

 "متمانةت ثَي دةكةم" متمانة

سةلماندن / سةرزةنشت 

 نةكردن
 "ئةوةي بةسةرت هاتووة هةلَةي تؤ نيية" / "تؤ شايةني ئةوة نيت كة بةسةرت هاتووة"

 "تؤ زؤر ئازايت كة لةطةَل من قسة دةكةيت و منيش يارمةتيت دةدةم." بةتوانا كردن

"من دةمةويَت ئةوة بزانيت كة ئةوةي بة منت وت بةنهيَني دةميَنَيتةوة و بةبَي ِرةزامةنديي  نهيَنيثاريَزي 

 تؤ بة هيض كةسيَكي نالَيَم"

ِرادةطةيةنريَت، ةوة، ِرووداوي توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةالَيةتي بؤ ئاشكرا دةكريَت و ثيَي ِرزطاربووئةو كةسةي يةكةم جار لة اليةن 

  ( ِروون كراوةتةوة.1ثيَويستة بةثيَي ئةو ميكانيزمانة كار بكات كة لة )ثاشكؤي 

 شيَوازةكاني ِرةوانة كردني حالَةتي  ،ثيَويستة هةموو دابينكةراني خزمةتطوزارييةكاني توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي

 ن لةطةَل فؤرمةكاني هاوكاري كة لة ضوارضيَوةكةي ئةوان بةردةستن.توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي بزان

  دابين بكة. كؤمةلَيةتيةكان، ئةطةر بكريَت، وبةشداريية ِراستةوخؤكان، لةوانةش، بةشداريية دةرووني 

  بؤ خزمةتطوزارييةكان، هةميشة داواي ِرةزامةندي لَي بكة. ِرزطاربوولة كاتي ِرةوانة كردني   

 ِرةوانةي خزمةتطوزاريية طونجاوةكاني بكة بؤ بةدواداضووني ثشتيواني و داكؤكي ليَكردن ِرزطاربوورتني ِرةزامةنديي لةطةَل وةرط ،

  )ئةطةر ثيَويست بيَت( لة طةيشتن بة خزمةتطوزاريية ثيَويستةكان.

 لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي بؤ  كاري سةرةتايي لةبارةي شيَوازي ِرةوانة كردني حالَةتي توندوتيذييثةيوةندي بكة بة ثةيوةند

بة مةبةستي ئامادةكاري بؤ بةدواداضووني  ِرزطاربووناوضةكةي خؤت و ئاسانكاريي ثةيوةندي لة نيَوان دابينكةري خزمةتطوزاري و 

ي هةستيار مةكة تةنيا ضاوديَري. ثيَويستة زانيارييةكاني ِرةوانة كردن تا ئةوثةِري بثاريَزرَيت، لةطةَل هيض كةس باسي هيض زانيارييةك

 ِريَكخراوةكةي خؤشتةوة. كاري حالَةتي توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي نةبَيت، بة كارمةنداني ترييثةيوةندلةطةَل 

  بكة ئاخؤ دةيةوَيت ياوةري بكةيت بؤ طةيشتن بةو ئاذانسةي ِرةوانة دةكريَت. ِرزطاربووثرسيار لة  

  نةيةويَت بطاتة خزمةتطوزارييةكان، هةموو وردةكارييةكي بؤ دابين بكة سةبارةت بة دابينكةراني خزمةتطوزاري لة  ِرزطاربووئةطةر

    ناوضةكةي خؤت نةوةك لة داهاتوو بيةويَت بةكاريان بيَنَيت. 

  بطيرَيت و مافي بِريارداني هةية ِرزطاربوودةبَيت هةميشة ِريَز لة داواكارييةكاني. 

  هان بدرَيت، يان زؤري لَي بكريَت بؤ وةرطرتني شيَوازيَكي دياركراو. ربووِرزطانابَيت  

 توندوتيذي لةسةر بنةماي  ثيَويستة ِرةوانة كردن بة بةكارهَيناني فؤرمي نيَوخؤي ئاذانسةكان بكريَت كة تايبةتة بة ِرةوانة كردني حالَةتي

هةميشة . ِرزطاربووهيض زانيارييةكي تري تيادا نيية كة ببيَتة هؤي ناسيني كة ناو و ناوونيشان و  3)بِروانة ثاشكؤي  جؤري كؤمةلَيةتي

ان لة كارة هةرةلةثَيشةكان بَيت. فؤرمي ِرةوانة كردن بة ئيمةيَل دةنيَردريَت و بة وشةي نهيَنيش فايلةكة ِرزطاربوونهيَنيثاريَزي و ئاسايشي 

 فؤرمةكاني ِرةوانة كردن دةزانن( دةثاريَزريَت. )تةنيا ثةيوةنديكارةكان وشة نهيَنييةكاني

 داتا(  ي( سةبارةت بة ئاسايش9,3بِروانة بةشي )

 

 ِريَكارة تايبةتةكان بؤ كاركردن لةطةَل طرووثة تايبةتةكان -4-7

 توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيي ِرزطاربوومندالَني  -4-7-1

ثيَويستة منداَلي  ثيَويستة ِرَيبازي جةخت كردنة سةر منداَل بةكاربيَت كة جةخت دةكاتة سةر باشترين بةرذةوةنديية كورتخايةن و دريَذخايةنةكاني منداَل.

ة سةر و بنةماي لة هةموو ميكانيزميَكي ِراثؤرت كردن و ِرةوانة كردن جةختي بكريَت توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيي ِرزطاربوو

تيادا ِرةنطبداتةوة و منداَل بةشداري لة بِريارداندا بكات. سيستةمي ِرووني ِرةوانة كردن دلَنيايي دةدات لةوةي كة  ِرزطاربوويِريَزطرتن بؤ بذارةي 

  دابينكةراني خزمةتطوزاري دةزانن ضؤن هاوكاري لة كاتي خؤيدا دابين بكةن. 

ي توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةالَيةتي بةم شيَوةي خوارةوة ِرزطاربووة كاتي كاركردن لةطةَل منداالَني ثيَويستة وةرطرتني ِرةزامةندي ل

 ئةنجام بدريَت:
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 دابينكةراني  ليَي تيَبطات.و كردني زانيارييةكان بة زمان و شيَوازيَك بيَت كة لةطةَل تةمةن و تواناي منداَل بطونجيَت  ئالَوطؤرِ  ثيَويستة

ئةو ثرسيارانة بكةن  خزمةتطوزاري بةرثرسيارن لة قسةكردن لةطةَل منداَل بة شيَوةيةكي دؤستانة و ثيَويستة منداَل و خيَزانةكةي هان بدةن

 كة يارمةتييان دةدات بِريار لةبارةي دؤخي تايبةتي خؤيان بدةن.

 باوكان / بةخيَوكةران )يان كةساني طةورةي تري بةرثرسيار(  لة هةريَمي كوردستاني عيَراقدا، ثيَويستة ِرةزامةنديي ياسايي لة دايك و

و دايك و باوك / بةخيَوكةران نةتوانن يان  سالَن 15سالَن. بةلَم ئةطةر تةمةني منداَل طةيشتبيَتة  18وةربطيريَت بؤ مندالَني خوار 

ئةطةرنا ثيَويستة دايك و باوك / َيت لةجياتي بةخيَوكةرةكانيان. وةربطير خؤبةخشانةئامادة نةبن ِرةزامةندي بدةن، ئةوا ثيَويستة ِرةزامةنديي 

 بةخيَوكةر بخرَينة ناو مؤلَةتي منداَل. 

  ئامادةيي دةربِرينة بؤ بةشداري كردن لة خزمةتطوزارييةكان و وا لة مندالَن دةبينرَيت، ئةوانةي بةثيَي ياسا،  ئارةزوومةندانةِرةزامةنديي

بدةن، بةلَم ئةوانةي ئةوةندة بةتةمةنن كة تيَبطةن و ِرةزامةندن بةشداري  خؤبةخشانةيان سروشت، زؤر بضووكن و ناتوانن ِرةزامةنديي 

دابين بكةن، لةطةَل  ئارةزوومةندانةدةتوانن ِرةزامةنديي ( سالَن 15 – 6ندالَني نيَوان شةش تا ثانزة )بكةن لة خزمةتطوزارييةكان. م

 ئةوةشدا، مؤَلةتيش لة ليةن دايك و باوك يان بةخيَوكةر ثيَويستة. 

  ثيَويستة هةوَل بدرَيت بة زمانيَكي لة مندالَني زؤر بضووك وةربطيرَيت، بةلَم  خؤبةخشانةهةرضةندة لةوانةية نةتوانرَيت ِرةزامةنديي

طونجاو لةطةَل تةمةني ئةم جؤرة مندالَنة، بؤيان ِروون بكريَتةوة كة ض زانيارييةك ثيَويستة و بؤ ض مةبةستيَك بةكاردةهيَنرَيت و 

 ي ثَي دةكرَيت.ئالَوطؤرِ ضؤنيش 

 ستة ِرةزامةنديي نووسراو لة كاتي ثيَويست وةربطيريَت. ِرةزامةندي دةكرَيت بة زارةكي، يان بة نووسراو وةربطيريَت، بةلَم ثيَوي 

 .ثيَويستة مندالَن و بةخيَوكةران ئاطادار بكريَن لة هةر داخوازييةكي ثةيوةنداري ِراثؤرت كردني بةزؤر 

 هةبن كة طونجاو نةبيَت ِرةزامةنديي دايك و باوك / بةخيَوكةر وةربطيرَيت، بؤ نموونة، لةوانةية بةخيَوكةر  هةندَي حاَلةت لةوانةية

، يان كاتيَك كة مندالَني بيَكةس بةشدار بووبن. لةم جؤرة حالَةتانةدا، هةر كاتيَك تاوانبارةكة بيَت، يان دةستي لة دةستدريَذييةكة هةبَيت

( سالَن )بؤ مةبةستةكاني ئةم ِريَكارة 15ةنديي كةسيَكي طةورةي متمانةثيَكراو وةربطيريَت بؤ مندالَني خوار )ثيَويستة ِرةزام ،بلويَت

يةكخراوانةي كارثيَكردن، "كةسيَكي طةورةي متمانةثيَكراو" كةسي طةورةي ثةيوةندارة، يان بةخيَوكةريَكي طةورةية )بالغ( كة مندالَةكة 

( سالَن، ثيَويستة بةشداري بكةن لة دةستنيشان كردني ئةم كةسة. ئةطةر ئةم جؤرة 6ندالَني سةرووي )(. سةبارةت بة مدياري دةكات

  30( سالَن.15كةسة بةردةست نةبوو، بةِريَوةبةري حالَةت بؤي هةية ِرةزامةندي دابين بكات بؤ مندالَني خوار )

  َك جطة لة باوك، بةخيَوكةر، ِراسثيَردراوي ياسايي، يان كةسيَكي طةورةي ثيَويستة هةر بِرياريَك بؤ وةرطرتني ِرةزامةندي لة هةر كةسي

متمانةثيَكراو، لة ليةن كةسيَكي تايبةتمةند / سةرثةرشتيار ثيَداضوونةوةي ثيَدا بكريَت. هةروةها ثيَويستة ثرؤسةكة لةسةر فؤرمي 

 ِرةزامةندي تؤمار بكريَت.  
ان دابين دةكةن ثيَويستة كارمةندةكانيان بةباشي ِراهيَنراو بن بؤ ضارةسةر كردني ِرزطاربووبؤ هةموو ئةو ليةنانةي كة خزمةتطوزارييةكان 

ي منداَل، ثَيويستة خةمالَندن بكريَت بؤ ِرزطاربوواني منداَل. لة كاتي وةرطرتني ِراثؤرتي سةرةتايي لة ِرزطاربوو يثيَداويستيية تايبةتةكان

   ايي و ئاسايشييةكاني منداَل. ثيَداويستيية ثزيشكي و دةرووني و ياس

سةبارةت كاني توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةالَيةتي و ثاراستني منداَل ضاالكة ثيَويستة ِريَكةوتني ثيَشوةخت بكريَت لة نيَوان اليةنة

توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري  يِرزطاربووبةوةي كامة ِريَكخراو دةبيَتة ثةيوةنديكاري سةرةتايي بؤ وةرطرتني ِرةوانة كردني مندالَي 

بةتواناي بةردةستي هةية بؤ ضاوديَري و كؤمةالَيةتي و دابين كردني بةِريَوةبردني حالَةت، ثشت بةو اليةنة ببةستريَت كة كارمةندي ِراهيَنراو 

  اني منداَل. ِرزطاربووكردني 

اني منداَل بةرثرسيارة ِرزطاربووثيَويستة ئةمة لةسةر شيَوازة خؤجَيييةكاني ِرةوانة كردن ِرةنط بداتةوة. ِريَكخراوي ثةيوةنديكاري سةرةتايي بؤ 

ونةيي، و تةواوي بةِريَوةبردني حالَةت. بة شيَوةيةكي نمولة داخوازييةكاني تؤمار كردني سةرةتايي وةكو ثِركردنةوةي فؤرمةكاني وةرطرتن 

كارمةندي ِراهَينراو و سةرثةرشتيارييان هةبَيت كة  هةموو ليةنةكاني توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي و ثاراستني مندالَ ثيَويستة 

ةونةوة لةوةي كة دوور بكو بطرن كة دةيانةوَيت ِراثؤرت بؤ كَي بكةن  ِرزطاربوواني منداَل بكةن و ِريَز لة بذارةي ِرزطاربووبتوانن ضاوديَري 

ي منداَل كةم بكةنةوة و لة كاتي ِرةوانة كردن و وةرطرتني ِرزطاربووضةندين جار ضيِرؤكي خؤي بطيَِريَتةوة و مةترسيش لةسةر  ِرزطاربوو

       نةكةون. ِرزطاربووضاوديَري بة دواي 
 

كاني ثاراستني منداَل بكةن كة ِراهيَنراون ضالكة ةنطي لةطةَل ليةنةهةماه توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيكاني ضالكة ثيَويستة ليةنة

ثاراستني منداَل، وةكو سؤراخ كردني خيَزان، ئامادةكارييةكاني ضاوديَريي جيَطرةوة و دووبارة  بؤ بةهاناوةضووني بوارة تايبةتمةندةكاني

باشترين بةرذةوةندي و دياركردني باشترين بةرذةوةندي. وا باشة توَيذةري مندالَني بيَكةس و دابِراو، هةروةها خةمالَندنةكاني  ييةكطرتنةوة

دايك و باوك يان كؤمةلَيةتي باش ِراهيَنراو و كارامة، ِراويَذكاري كؤمةلَيةتي، يان داكؤكيكةراني ثاراستني منداَل ئةم خةمالَندنة بكةن. ثيَويستة 

ثيَكةوتن و ثشتيواني بكريَن بؤ دابين كردني باشترين ضاوديَريي ثيَويست بؤ منداَل. بةلَم ئةطةر دايك ِراسثيَردراوي منداَل ئاطادار بكريَن لةبارةي ضاو

بوون، ثيَويستة منداَل دةرفةتي ئةوةي ثَي بدريَت بةنهَيني قسة لةطةَل تويَذةر يان ِراوَيذكاري كؤمةلَيةتي  و باوك يان ِراسثيَردراوي منداَل تاوانكار

  بكات. 
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 31اني توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيي خاوةن ثيَداويستيي تايبةتِرزطاربوو  -4-7-2

لة ي خاوةن ثيَداويستيي تايبةت ِرزطاربوو لة خؤبةخشانة ِرةزامةندييوةرطرتني ثرؤسةي لة َيت ر دةبدةيارمةتي( 4نةخشةي تيَخستن لة )ثاشكؤي 

دةبَيت كة ِرةزامةندي لة  ِرزطاربوولة ض كاتيَكيش لة باشترين بةرذةوةنديي  وبؤ ثيَداني ِرةزامةندي  اربووِرزطِريَطةي دةستنيشان كردني تواناكاني 

   ِريَوشويَن وةربطيريَت.  ِرزطاربووئةنداميَكي خيَزان يان بةخيَوكةري وةربطيريَت، يان لةجياتي 

كردن لةطةَل ئةو كةسانةي كةمئةنداميي جياجيايان هةية. ثيَويستة ضاوثيَكةوتنكةر هةندَي خالَي دياركراو هةن ثيَويستة لةبةرضاوبطيريَن لة كاتي قسة

بؤ قسةكردن لةطةلَيان ثيَش ئةوةي  ةِرةزامةندي بدات( ض ِريَطايةك باشترين ِرزطاربوو، يان لة بةخيَوكةرةكةي بثرسيَت )ئةطةر ِرزطاربوولة 

بكةن بةخيَوكةر، يان كةسيَكي تري متمانةثيَكراو بةشداري بكات  كة دةزانَيت ضؤن  ِرزطاربوو شيَوازيَكي قسةكردن بدرَيت. يان داوا لة هةولَي ضةند

 تن  / قسةكردن / زرنطي.بيسقسةيان لةطةَلدا بكةن بؤ كيَشةي 

 

     ي جةستةيي:يَشةك

بذارة ثاريَزراوترينة و كةمترين تيَضوون و كةمترين بذارةكاني طواستنةوة تاوتوَي بكة بؤ ضالكييةكان و ِرووداوةكان. ئةوة لةبةرضاو بطرة كة كامة 

 يان خيَزانةكةي. ِرزطاربووبؤ  هةولَي دةويَت

 .لة شويَنيَكي نهيَني و ثاريَزراودا لةطةَل كةسةكان دابنيشة   

  دانيشتبوو. داردابنيشة ئةطةر لةسةر كورسي ثيَضكة ِرزطاربوولة ئاستي  

 نةجووَليَنيةوة. يان هةر ئامرازيَكي تري يارمةتيدةر ِرزطاربووي ردابةبَي وةرطرتني مؤلَةت، كورسي ثَيضكة 

  .خؤت لة بةريةككةوتني جةستةيي بثارَيزة 

 

 :بيستنكيَشةي 

  كامة شيَوة بؤ قسةكردن بةباش دةزانيَت. ئةو كةسانةي كيَشةي بيستنيان هةية لةوانةية شيَوةي خويَندنةوةي ليَوةكان  ِرزطاربووبزانة

 قسةكردن.بذارةكاني لة كاتي كارليَكردن لةطةَل كةساني تر، يان ئاماذةي سادة بةكاربَينن بؤ ثيشنيار كردني بةكاربيَنن 

  رووت لةو بَيت. ِرزطاربوولة زماني ئاماذة تيَدةطات و بةكاري ديَنَيت. هةميشة لة كاتي قسةكردن لةطةَل  ِرزطاربووبثرسة ئاخؤ 

 ة باشترين شويَن بؤ دانيشتن لة كاتي كؤبوونةوة هةلَبذيَرَيت بؤ ئةوةي بتوانَيت كةساني تر ببينيَت و بوار بدة بةو كةسةي كَيشةي بيستني هةي

   بة ئاساني قسةيان لةطةلَدا بكات.

  ئاخاوتن بةكاربيَنة.ئاماذة / وَينة، يان تةختةي  

 

 ن:نيكيَشةي بي

  .هةميشة بة بةكارهيَناني ناو، خؤت و كةساني تري نيَو طرووث بناسَينة 

  ."لة كاتي باس كردني شويَن، دووربكةوة لة ويَنة و بةلَطةنامةي نووسراو و زماني ناِروون، بؤ نموونة، "ئةو ِريَطاية" يان "لةوَي 

 يَنةكة باس بكة.ئةطةر ثيَويست بوو ويَنة بةكاربَيت، ئةوةندةي بكريَت وردةكاريي ناو و 

  يةكسةر دوور نةكةويتةوة. –بطؤِريت بتةوَيت شويَنةكةي  ربلََي ئةطة ِرزطاربووبة 

  بؤ ناو هةر ئاستةنطيَكي جةستةيي. ِرزطاربووِريَطري بكة لة ِرؤيشتني    

  بكة لة يةكةمين سةردانيدا بؤ ئةوةي لة شويَنة نوَيكة ئاسوودة بيَت.  ِرزطاربووطةِريَكي )جةولة( سةرةتايي لَي بدة و باسي ذينطةكة بؤ 

 

 :زرنطيكيَشةي 

 .ِرستةي كورت بةكاربَينة كة لة يةك كاتدا باس لة يةك خاَل دةكات 
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 رَيت، نموونةي ذياني ِراستةقينة بةكاربيَنة بؤ ِروون كردنةوة و ثيشانداني خالَةكان. بؤ نموونة، ئةطةر باسي سةردان / دانيشتني داهاتوو بك

  ثيَيدا بِروات.  بطرة بةثيَي ئةو هةنطاوانةي كة ِرةنطة لة ثَيش وادة و لة ماوةي دانيشتنةكة ِرزطاربوو

  لَمدانةوةي ثرسيارةكةت يان ِريَنماييةكةت ثيَش ئةوةي دووبارةي بكةيتةوة. ئةطةر بتةويَت ثرسيار يان خالَيَك بدة بؤ وة ِرزطاربووكات بة

بة بةكارهيَناني وشةي ديكة  تر دووبارة بكةيتةوة، تةنيا يةك جار دووبارةي بكةرةوة. ئةطةر ئةمة كاري نةكرد، هةوَل بدة جاريَكي

 دووبارةي بكةيتةوة.

 ة كة هةر جارةي، تةنيا يةك كةس قسة بكات و ئةو كةسةي كيَشةي زرنطي هةية ثةلةي لَي نةكريَت بؤ وةلَمدانةوة. لةوة دَلنيا ب 

  خؤدزينةوة ِروونةدات.بؤ ئةوةي بةكاربيَنة ذينطةي ئارام بؤ طفتوطؤكان 

 يان هةية. ئةم ويَنانة هةندَي جار ثَييان هةروةها دةتوانريَت ويَنة بةكاربَيت بؤ طةياندني ثةيامةكان بؤ ئةو كةسانةي كيَشةي زرنطي

 دةطووتريَت بةلَطةنامةكاني "ئاسان بؤ خويَندنةوة".

  .هةميشة لةطةَل كةساني طةورة )بالَغ(، وةك كةساني طةورة ِرةفتار بكة. هةرطيز دةنطي مندالَنة لة كاتي قسةكردن بةكارنةهيَنيت 
 

 

 :ئاخاوتنكيَشةي 

 لةطةَل كةساني خاوةن كيَشةي ئاخاوتن. كاتي زؤرتر دابنَي بؤ قسةكردن 

  بكة خاَلةكةي دووبارة بكاتةوة و ثاشان دووبارة بؤي بلَيَوة بؤ ئةوةي دلَنيا بيتةوة لةوةي كة  ِرزطاربووباشة كة بلَيَيت "من تيَناطةم". داوا لة

 بة تةواوي تيَيطةيشتوويت. 

  با بة خؤيان قسة بكةن. –هةوَل مةدة ِرستةكاني كةسةكة تةواو بكةيت 

 يان ثيَويستة، يان وةلَمي )بةلََي / نةخيَر( يان دةويَت. كورت هةوَل بدة ئةو جؤرة ثرسيارانة بكةيت كة وةلَمي 

 

 ِرزطاربوو: بةرثرسيارييةكان بؤ هاوكاريي 5بةشي 

توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي. ليةنة تايبةتمةندةكان  يكانئةم بةشة تايبةتة بة ِرؤلَي ليةنة تايبةتمةندةكان لة مامةلَة كردن لةطةَل حالَةتة

، يان لة ِريَطةي ِرةوانة كردن لة ليةن ليةنةكاني ترةوة. بيَت ةوةِرزطاربوودةتوانن حالَةتةكان وةربطرن، جا لة ِرَيطةي ئاشكرا كردنيان لة ليةن 

زاري دلَنيا بنةوة لةوةي خزمةتطوزارييةكاني هَيلَي ثيَشةوة بةردةستن، ثاريَزراون، تايبةتن، ثيَويستة هةموو دابينكةرة تايبةتمةندةكاني خزمةتطو

ان زياتر ئامادةن بةرةو ثيَشةوة بيَن بؤ يارمةتيدان و ِراثؤرت كردني ِرووداوي توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري ِرزطاربوونهيَنين، متمانةثيَكراون. 

 انة هةبن. كؤمةلَيةتي ئةطةر ئةم جؤرة مةرج

 

 32سةردانةكاني مالَ 

و  ِرزطاربووليَوة دةكرَيت لةسةر سةلمةتيي يان طةورةاني توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي، مةترسيي ِرزطاربووسةردانةكاني ماَل بؤ 

خيَزانةكةي و دابينكةري خزمةتطوزاري، جا دابينكةري خزمةتطوزاريي ياسايي بيَت، يان بةِريَوةبردني حاَلةت، يان تةندروستي، يان هةر 

بة ئاساني  ِرزطاربووخزمةتطوزارييةكي تري ثاراستن بيَت. لة زؤربةي بارةكاندا، وا باشترة شويَنيَكي ثاريَزراو دةستنيشان بكرَيت لة كؤمةلَطادا كة 

، تةنيا ريَتزاننابةباش ي ةالَيةتي توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمِرزطاربوو سةردانةكاني ماَل لة كاتي ِراثؤرت كردني حالَةتةكاني ثيَي بطات. 

ئةطةر  ي ماَل ئةنجام مةدةِرةزامةندن و باس لة مةترسييةكانيش دةكرَيت. هيض سةردانيَك ِرزطاربووئةو كاتة نةبَيت كة دابينكةري خزمةتطوزاري و 

. لة هةندَي شوَيندا، بة هؤي كيَشةي ئاسايشي طشتييةوة، ِرزطاربووبخاتة مةترسييةوة، يان ببيَتة هؤي ثةلَةي شةرمةزاري بؤ سةر  ِرزطاربوو

بيَن بة مةبةستي كةمكردنةوةي مةترسي ان، ضةند ستراتيذيَك هةن بؤ ئةوةي بةكارِرزطاربووسةردانةكاني ماَل لةوانةية تةنيا ِريَطة بن بؤ طةيشتن بة 

  ورياييةوة بكريَن و ثرؤفايلي كةم هةلَبطيريَن:  بة و كارمةندان. سةردانةكاني ماَل ثيَويستة زؤر  ِرزطاربوولةسةر 

  لة يةك كاتدا، سةرداني ضةند مالََيك بكة بؤ دابين كردني زانياري، يان هةندَي جؤري ديكةي خزمةتطوزاري كة ثةيوةندي نةبَيت بة

  لةو ناوضةيةدا لةم كاتةدا نابيَتة هؤي سةرنجدان.  ِرزطاربوو. سةردان كردني مالَي توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي

  اس بكة ض كاتيَكي ِرؤذ و كامة ِرؤذ، هاتووضؤي خةَلك لة ناوضةكةيان كةمترة و ض كاتيَكيش تاوانكار لة ماَل يان ب ِرزطاربوولةطةَل

   دابنَي بؤ ئةوةي ضاوةِرَيت بكات. ِرزطاربوونزيك ماَل نيية. ئةوةندةي بكريَت، كاتيَكي دياركراو لةطةَل 

  بؤ ئةوةي ئةطةر كاتةكة طونجاو نةبَيت سةرداني ان هيَمايةكتان لة نيَوان هةبيَت دابنَي بؤ ئةوةي نيشانة، ي ِرزطاربووثالنيَك لةطةَل

تؤش بطةِريَيتةوة. دةكريَت ئةمة ثةياميَك بيَت لة ِريَطةي تةلةفؤني طةِرؤكةوة بنَيردريَت، يان شتَيك لة مالَةكةيان بكةيت، هيَمات بؤ بكات و 

ؤِرانكاري بيَت لةناو مالَةكةدا بؤ ئةوةي ئةطةر يان طؤثاَل(، يان شتيَك كة نيشانةي طنزيك ماَل دابنيَت )قوماشيَكي ِرةنط دياركراو، 

  بكةيت. ِرزطاربووضوويتة ذوورةوة، بزانيت دؤخةكة طونجاو نيية قسة لةطةَل 
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  بَليَن كة تؤ  ِرووبةِرووت بووةوة لة كاتي سةردان كردنت، طفتوطؤي لةطةَل بكة دةتوانن ض بة كةساني تر ِرزطاربووئةطةر هاتوو

  بؤضي سةردانيان دةكةيت بؤ ئةوةي خؤيان ئاشكرا نةكةن.

بكةيت بة ئامادةبووني خزمةكاني، يان ئةنداماني ديكةي كؤمةلَطا، ِرةنطة كاريطةري لةسةر  ِرزطاربوولة هةر زانيارييةك داواي ئاطادار بة كة 

توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري  هةبَيت. ثيَويستة هةرطيز سةردانةكاني ماَل ئةنجام نةدريَن بؤ "دةستنيشان كردني حالَةتةكاني ِرزطاربووثاراستني 

 ". ثيَويستة ئةو ِريَكخراوانةي بةهاناي حاَلةتةكاني توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي دةضن، لة كؤمةلَطاكاندا بة شيَوةيةكيكؤمةلَيةتي

كان لك دةرنةكةون بؤ دةستنيشان كردني حالَةتةكاني توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي. تيمةكاني هؤشياري لةوانةية سةرداني مالَةضا

فتوطؤ ط بكةن بؤ دابين كردني زانياري لةبارةي خزمةتطوزارييةكان لةناو كؤمةلَطادا، بةلَم ئةم سةردانانة نابيَت بة هيض شيَوةيةك ثرسيار يان

  لةبارةي ئةو كةسانة بطرنة خؤ كة لةناو خيَزاندا توندوتيذييان بةرامبةر دةكرَيت. 

 تيَكةَل كردنةوةي كةساني كةمئةندام / خاوةن ثيَداويستيي تايبةت 

بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي بؤ دلَنيابوون لةوةي كة هةموو كةساني خاوةن ثيَداويستيي تايبةت لة عيَراق بة خزمةتطوزارييةكاني توندوتيذي لةسةر 

 دةطةن كة ثيَويستيان ثَي هةية، هةندَي ِريَكار هةن ثيَويستة جَيبةجَي بكريَن:

  دةستنيشان كردن يةكةم هةنطاوة بؤ دياركردني كةساني خاوةن ثيَداويستيي تايبةت )بةتايبةتي ئةوانةي كيَشةي زرنطي و تةندروستيي

خيَزان( بؤ ئةوةي بخريَنة ضوارضيَوةي خزمةتطوزارييةكاني تايبةت بة توندوتيذي لةسةر هؤشييان هةية بة هؤي ثةلَةي شةرمةزاريي 

دروست بؤ دةستنيشان كردن بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي. كةساني خاوةن ثيَداويستيي تايبةت ئارةزوو دةكةن "ناديار" بن، بؤية ئامرازيَكي 

لَنيابوون لةوةي كة كةساني خاوةن ثيَداويستيي تايبةت لة ليةن دابينكةراني و ضالكييةكاني هؤشياري ثيَويستة جيَبةجَي بكرَيت بؤ د

خزمةتطوزاري لة ذينطة جياجياكاندا دةستنيشان دةكريَن. ثيَويستة ئامرازةكاني خةمالَندن ثرسياري تايبةت لةخؤبطرن، وا باشة 

ات بة داتاي جؤراوجؤرتر سةبارةت بةو كة بوار دةد 33(Washington Group questionsثرسيارةكاني طرووثي واشنتؤن )

كةسانةي ثيَويستيان بة خزمةتطوزارييةكاني ثةيوةندار بة توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتييةوة هةية، هةتا ئةوانةش كة 

  34كةمئةندامييةكةيان ديار نيية.

 :كهاتةكان بؤ هةمووان بةردةست بن لةو شوَينانةي كة ثيَويستة ثيَ  تواناي طةيشتني جةستةيي بؤ كةساني خاوةن ثيَداويستيي جياجيا

( سم بةرين، ِريَطةي 90ضالكييةكانيان تيا ئةنجام دةدرَيت. تواناي طةيشتني طشتطير ئةمانة دةطرَيتةوة: ِريَطاي ليَذي طونجاو، دةرطاي )

جةرةي كراوة(، ئاودةست و طةرماوي طونجاو بؤ جوولَة و هاتووضؤ )وةكو كةلوثةل و دةرطا و ثةنبَي بةربةست لة شوَينةكاني ناوةوة 

)ئامرازي دةستطرتني هةبيَت لةطةَل شويَني ثيَويست بؤ بةكارهيَنةراني كورسيي ثيَضكةدار بؤ ئةوةي بة ئازادي جوولَةيان ثَي بكريَت(، 

وةك يةك  يثايةكان بةرزي بة ثةرذين ونيشانةي دةستليَدان لةسةر ِراِرةوةكان و سةرةوة و خوارةوةي ثةيذةكان و ِرَيطة ليَذةكان، ثةيذةي 

   بن، هتد.

  ثةيوةندي بة شيَوازي بةردةست بن. ثةيوةندي بةردةست واتة كارمةندان ِراهَينراو بن لةسةر زماني ئاماذة، يان تةكنيكة زانياري و ثيَويستة

ضالكييانةي كة ِريَطة دةدةن بة كةساني  جيَطرةوةكان لةسةر ضؤنيةتيي ثةيوةندي كردن بة كةساني خاوةن ثيَداويستيي تايبةت و ئةو

( هةبن لة IECبابةتةكاني )كةمئةندامي جياجيا بة شيَوةيةكي يةكسان بةشداري بكةن. ثَيويستة ئةوةندةي بكريَت، زانياريي بةردةست 

  ( يان بيستن، هؤيةكاني ِروون كردنةوة، ثيتي طةورة، ِرةنطي هاودذ، هتد. Brailleشيَوةي برايل )

 ةكيَكة لة ثيَويستة كارمةندان هةلَويَستي ئةرَيني و هاندةرانةيان هةبَيت بةرامبةر بة كةساني خاوةن ثَيداويستيي تايبةت. هةلَوَيستي نةرَيني ي

كاني دانيشتن و خوولةثيَويستة طةورةترين ئاستةنطةكاني بةردةم كةساني كةمئةندام لة طةيشتن و بةكارهيَناني خزمةتطوزاريية جياجياكان. 

ئةنجام بدريَن بؤ دةستةبةر كردني ذينطةيةكي هاندةرانة  ة كردن لةطةَل كةساني كةمئةنداممامةلَ هؤشياري بؤ كارمةندان لةسةر ضؤنيةتيي 

و خؤش. جطة لةمةش، ثيَويستة دانيشتني هؤشياري لةطةَل خيَزانةكان ئةنجام بدريَن بة مةبةستي زياد كردني ذمارةي كةساني كةمئةندام كة 

 .توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيامادةن بةشداري بكةن لة ضالكييةكاني ثشتيوانيي ئ

 ئامادة كردني ئامرازةكاني ضاوديَري كردن بؤ دلَنيابوون لةوةي كة بةدواداضوون و ئةنجامةكاني ئةو خزمةتطوزارييانةي دابين دةكريَن بة 

دةطةيةنن. ثيَويستة ثرسيارةكاني ثةيوةندار بة كةمئةندامييةكان و ئةوانةي بؤ ثِرؤذةي  ِراستي ثشتيواني كةسةكان دةكةن و سووديان ثيَ 

ئامرازةكاني ضاوديَري كردن. نيشاندةرة طشتييةكاني سةركةوتن طؤِراني ئةريَنين لة جوولَيَنةرةكاني بخريَنة ناو ، جؤراوجؤر داِريَذراون

 ي ئاستي بةشدارييان لة ضالكيية كؤمةلَيةتيية طشتييةكاندا. خيَزان لة تةواوي باري سوودمةندان، يان زياد كردن
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ةكةمن. بة كارمةنداني ثزيشكي ِرؤلَيَكي طةورة دةبينن لة حالَةتةكاني ضةوساندنةوة و توندوتيذيي سيَكسي، هةروةها ئةوان بة زؤري بةهاناوةضووي ي

يي ثشكنيني ثزيشكطشتي، ثزيشكان بةرثرسيارن لة كاركردن لةطةَل نةخؤشةوانان بؤ ضارةسةر كردني ثيَكراوان و ثشكنيني تةواوي ثزيشكي و 

لةطةَل  دادوةري و دابين كردني ثشتيوانيي دةرووني و ثيَداني ِرةوانة كردني ثيَويست و بةدواداضوون. ثيَويستة هةموو خزمةتطوزارييةكان كؤك بن

كة لة ليةن وةزارةتي ثرؤتؤكؤَل و ثيَوةرة جيهانييةكان و ئةو ثيادةكردنانةي كة لة ثرؤتؤكؤلَي بةِريَوةبردني نؤِرينطةيي تايبةت بة لقةكردن هاتوون 

                                                      

33  (https://www.cdc.gov/nchs/washington_group/wg_questions.htm) 

34  (https://www.cdc.gov/nchs/data/washington_group/wg_short_measure_on_disability.pdf) 
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ان بؤ ثةنابةران تةندروستيي عيَراقةوة داِريَذراون بؤ عَيراق و ِريَنويَنييةكاني )ِريَكخراوي تةندروستيي جيهاني و ليذنةي بالَي نةتةوة يةكطرتووةك

WHO/UNHCR 2004بةردةست و هاوسؤز و طونجاو. ( كة دلَنيايي دةدةن لة ضاوديَريي ثزيشكيي نهَيني و 

تةندروستي و ويستة كارمةنداني ثزيشكي ئةوة دةستنيشان بكةن كة ئةو كةسانة كيَن كة يةكةمين خالَي ثةيوةندين كاتيَك قورباني دةضيَتة ناو سيستةمي ثيَ 

نةخؤش. بة دلَنيايي بدةن لةوةي كة ئامادةن بؤ دابين كردني ثشتيوانيي دةروونيي ِراستةوخؤي بنضينةيي و ئاسانكاري بكةن بؤ ضارةسةر كردني 

ايبةتمةند ، شيَوةيةكي نموونةيي، ئةم كارمةندانة و ثزيشكان كة خزمةتطوزارييةكان دابين دةكةن بةباشي ِراهَينراون بؤ دابين كردني خزمةتطوزاريي ت

 و )بة لي كةمةوة، سةرةتايي( و ِراويَذكاريي زةبري دةرووني . ثزيشكيي دادوةري لةوانةش، ثشكنيني 

. ئةمة بِرياريَكي ياسايية. بةرثرسياريي دابينكةراني ثزيشكي اني ثزيشكي هةرطيز بِريار نةدةن ئاخؤ ثةالماري سيَكسي ِروويداوةثيَويستة كارمةند

ي و زانيارييةكاني تري ثةيوةندار لةطةَل يذوو، هةروةها ثشكنيني جةستةبريتية لة دابين كردني ضاوديَري و تؤمار كردني وردةكارييةكاني ميَ 

 كة لةوانةية لة هةنطاوي ياسايي دواتردا ثيَويست بن. بةلَطةي دادوةريية ِرةزامةنديي قورباني )يان دايك و باوك( و كؤكردنةوةي  وةرطرتني
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وةكان ثرؤتؤكؤلَي بةِريَوةبردني نؤِرينطةيي بؤ لقةكردن كة وةزارةتي تةندروستيي عيَراقي دةري كردووة، باس لة ِرؤَل و بةرثرسياري و هةنطا

تؤكؤَل توندوتيذيي سيَكسي و جةستةيي. بؤ نموونة، ثرؤ ِرزطاربوو ودةكات كة ثيَويستة دابينكةراني ثزيشكي ئةنجامي بدةن لة كاتي ضاوديَري بؤ 

 ِريَنويَني دابينكةران دةكات كة ضؤن:

  اني لقةكردن.ِرزطاربوونؤِرينطةكاني خؤيان ئامادة بكةن بؤ ثيَشكةش كردني ضاوديَريي ثزيشكي بؤ 

 ئامادة بكةن بؤ ثشكنين. ِرزطاربوو  

 .ميَذوو تؤمار بكةن 

  كؤبكةنةوة.ثزيشكيي دادوةري بةلَطةي 

 كةن.ثشكنيني جةستةيي و ئةندامي زاوزَي ب 

 .ضارةسةر بنووسن 

  بكةن ِرزطاربووِراويَذ بة 

  بكةن. ِرزطاربووبةدواداضوون بؤ ضاوديَريي  

  
هةموو بنكة تةندروستييةكاني ثاراستن و نةخؤشخانةكان و ئةو بنكة تةندروستييانةي ضاوديَري كة  ثيَويستة طرنطة تيَبيني ئةوة بكريَت كة

بة دابينكةراني خزمةتطوزارييةكاني بةِريَوةبردني نؤِرينطةيي القةكردن دابنريَن  ِريَكخراوةكان ثشتيوانييان دةكةن و يةكة ثزيشكيية طةِرؤكةكان

 دواي القةكردن و كارمةندي ِراهيَنراو و ثزيشكي عيَراقي تؤماركراويان هةية. مادام ثيَداويستييةكاني ضاوديَريي

ثرؤتؤكؤلَةكة دان بةوةدا دةنيَت كة ثيادةكردنةكان يان ِريَكارةكاني ِراثؤرت كردني بةزؤر دةتوانن ئاستةنط دروست بكةن بؤ طةيشتن بة 

ةكان بِريار دةدةن ِريَوشويَني ياسايي بطرنةبةر سةبارةت ِرزطاربوودان بةوةي ئاخؤ ِرزطار كردني ذيان بةبَي طويَ  خزمةتطوزاريية تةندروستييةكاني

لة ضوارضيَوةي بة حاَلةتةكةيان يان نا، هةروةها ئاخؤ دابينكةراني خزمةتطوزاريي ثزيشكي ثَيويست دةكات حالَةتةكة ِراثؤرت بكةن بؤ ثؤليس يان نا. 

دا، ئةم ثيادةكردن و ِريَكارانةي خوارةوة جَيبةجَي دةكريَن بؤ دلَنيابوون لةوةي ضاوديَريي تةندروستيي ردنثرؤتؤكؤلَي بةِريَوةبردني نؤِرينطةيي لقةك

  .ِرزطاربووان خراوةتة ثيَشةوةي ِريَزبةندي و ثابةندي كراوة بة بنةماكاني جةخت كردنة سةر ِرزطاربووِرزطار كردني ذيان بؤ 

 ِريَوشويَني ياسايي بِريار بدةن بةبَي طويَدان بةوةي ئاخؤ اني لقةكردن، ِرزطاربوويشياندا، اني سيَكسيي توندوتيذي، لةنيَوِرزطاربوو

دةطرنةبةر يان نا، دةبَيت بةهاناوةضووني ثزيشكيي ِراستةوخؤيان بؤ دابين بكريَت: ئةنجامداني ثشكنيني ثزيشكي، ضارةسةري خؤثاراستن 

)بؤ  ِرزطاربووو ِرةوانة كردن بؤ بةشةكاني نةخؤشخانةي تايبةتمةند بةثيَي ِرةزامةنديي و دةرماني ِريَطرتن لة دووطيانبووني نةويستراو 

     دةبيَت.  ِرزطاربوونموونة، ثشكنيني ثزيشكيي دادوةري، ئةطةر ثيَويست بيَت(، هةموو ئةمانة بةثيَي داخوازي و بِريار و ِرةزامةنديي 

  نةكريَت لة طةيشتن بة ضاوديَريي تةندروستي ئةطةر ِرةزامةندي بؤ ِراثؤرت كردن اني سيَكسيي توندوتيذي ِرزطاربووِريَطري لة ثيَويستة

   كاري هةرةلةثيَشة. ِرزطاربوونةدةن. دابين كردني ضاوديَريي تةندروستيي ثيَويست و لة كاتي خؤيدا بؤ  بة ثؤليس

  نؤِرينطةيي لقةكردن دةتوانن ِراثؤرتي ثزيشكيي سةرةتايي دابين بكةن و ئةو كارمةنداني ثزيشكيي كارامة و ِراهَينراوي بةِريَوةبردني

 و ِراثؤرتةكة لة شوَينيَكي نهيَني و ثاريَزراودا هةلَدةطيرَيت. ِرزطاربووثزيشكة ِراثؤرتةكة ثِربكاتةوة كة ديَتة لي 

  خزمةتطوزارييةكان و ِرةوانة كردن دابين بكةن لةسةر دابين دةكةن دةبيَت  ِرزطاربووهةموو ئةو كارمةندة ثزيشكييانةي ضاوديَري بؤ

و ثابةندبوون بة نهَينيثاريَزي و سةلمةتي و جياكاري نةكردن و ِريَزطرتن بؤ ضاوديَريي جةخت  ِرزطاربوو خؤبةخشانةيِرةزامةنديي 

   ش هةر ِراثؤرتيَكي بةزؤر بؤ دةسةلَتداران. دةخريَتة ثيَ  ِرزطاربوو. ثيَداويستي و داخوازي و باشترين بةرذةوةنديي ِرزطاربووكردنة سةر 

 بؤ دابين كردني  توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي تايبةت بة ثيَويستة كارمةنداني ثزيشكي ثابةند بن بة بنةماكاني ِرَينوَيني

نةوةي بةلَطةي ثزيشكيي دادوةري و لة كاتي ئةنجامداني ثشكنينة جةستةييةكاني تر و كؤكرد ِرزطاربووضاوديَريي جةخت كردنة سةر 

لة خزمةتطوزارييةكاني تر )وةكو ِراويَذكاري( و دابين كردني ِرةوانة  ِرزطاربوودابين كردني بِروانامةي ثزيشكي و ئاطادار كردني 

كريَت لة كاتي ِرةوانة دابين ب ِرزطاربووكردن. ئةطةر هةبيَت، ثيَويستة كارمةنديَكي تةندروستيي كؤمةلَيةتيي ذنان بؤ ياوةري كردني 

  كردني بؤ خزمةتطوزارييةكاني تر.

  بيةوَيت ِريَوشويَني ياسايي بطريَتةبةر، دةتوانريَت بِروانامةي ثزيشكي بةكاربيَت بؤ ثِركردنةوةي زانيارييةكان لةناو  ِرزطاربووئةطةر

  ثاش دابين كردني خزمةتطوزاريية ثزيشكيية طونجاوةكان.  فؤرمة ياساييةكاني تر لة كاتي داواكردن
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اني توندوتيذيي سَيكسي تةندروستيي بةدواداضوون و ضاوديَريي دةروونييان ثيَشكةش بكرَيت بةبَي طويَدان بةوةي ئاخؤ بِريار ِرزطاربووثيَويستة 

ةندروستيي دةدةن ِريَوشوَيني ياسايي بطرنةبةر يان نا. هةموو ضوارضيَوة ِريَكاري و ياساييةكان بة ثلةي دووةم ديَن بؤ دابين كردني ضاوديَريي ت

  اني توندوتيذيي سيَكسي.ِرزطاربووكردني ذياني ثاريَزراو و نهيَني بؤ  ِرزطار

 35ي عيَراق، تايبةت بة بةِريَوةبردني نؤِرينطةيي القةكردن2017بؤ زانياريي زياتر، بِروانة ثرؤتؤكؤلَي سالَي 
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هيض بةربةستيَكيان لةثيَش نيية بؤ  توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتياني ِرزطاربووو كيذان و  ذنانزؤر طرنطة دلَنيابوون لةوةي كة 

بةِريَوةبردني نؤِرينطةيي طةيشتن بة هةموو خزمةتطوزاريية تةندروستييةكان، لة نيَويشياندا، ضاودَيريي تةندروستيي سيَكسي و زاوزَي جطة لة 

  لقةكردن.

ذنان و كيذان مافي سةربةخؤيي و هةلَبذاردنيان هةية لة بِريارةكاني  بِريارةكاني ضاوديَريي تةندروستيي تايبةت بة نةخؤش خؤي:سةربةخؤيي لة 

يان بؤ تايبةت بة ضاوديَريي تةندروستيي خؤيان و ثيَويست بة وةرطرتني ِرةزامةندي ناكات لة خزم يان سةرثةشتيارة ثياوةكانيان، يان ميَردةكان

و ني ضاوديَري و ِرةوانة كردن. لة عيَراقدا، تةنيا خزمةتطوزارييةك كة ثيَويستي بة وةرطرتني ِرةزامةنديي ميَرد، يان سةرثةرشتياري ثياوةرطرت

ةثيَي ياسا بةثيَي ياسا هةر حاَلةتيَكي ثؤليس، ثيَويستي بة ِراثؤرت كردني حالَةت هةية، بؤ ناكامانيش، ب(. sterilizationهةبَيت، بؤ نةزؤكي كردنة )

  امةندي لة نةخؤشةكة وةربطيرَيت بةبَي طويَدان بة جؤري كؤمةلَيةتي. زثيَويستة بةلَم بؤ كةساني طةورة )بالَغ( ثيَويستة ِرة

ةو نةخؤشييانةي لة بؤ هةموو بارةكاني تر، بة بةِريَوةبردني نؤِرينطةيي لقة كردنيشةوة، ِرَيطرتن لة دووطيانبوون، ِريَكخستني خيَزان، بةِريَوةبردني ئ

ن كردني ِريَطةي ثةيوةنديي سيَكسييةوة دةطوازريَنةوة، ثيَويستة كريَكاراني تةندروستي داواي ِرةزامةندي لة سةرثةرشتياري ثياو نةكةن بؤ دابي

بيَبةش نةكردن لة  ةواتدابينكةراني خزمةتطوزاري ثابةندن بة دابين كردني ضاوديَريي ئاست بةرز ) خزمةتطوزارييةكان بؤ ذنان و كيذان.

توندوتيذي اني ِرزطاربووخزمةتطوزارييةكان، بةتايبةتيش، تةندروستيي سيَكسي و زاوزَي( بةبَي ثةلَةي شةرمةزاري و شوورةيي بؤ ذنان و كيذان و 

يَكسيية طويَزراوةكانيان بؤ ثشكنيني نةخؤشيية سثياو و ذنانةي ئةو بة هؤي داوا كردني خزمةتطوزارييةكان. بؤ  لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي

حاَلةتةكة بؤ  دةكريَت و ئةنجامةكةي ئةريَنيية، واتة تووشي نةخؤشيية بوون، دةبيَت هاوسةرةكانيان ئاطادار بكرَينةوة وةك بةشيَك لة بةدواداضوون بؤ

نةشتةرطةري، بة بةشي قةيسةريشةوة، ثيَويستة دلَنياييدان لةوةي كة هاوسةرة تووشبووةكة ثشكنيني بؤ كراوة و ضارةسةر وةردةطريَت. سةبارةت بة 

ئةطةر هاتوو هاوسةر بةردةست نةبوو، لةبةر هةندَي هؤ خزماني نزيكترين خزم دةستنيشان بكريَت، وةك هاوسةر يان خزميَكي تر بؤ واذؤ كردن. 

لة ذاني ي ةذنان وبكريَت بؤ ئةوةي ذياني ذنةكة ِرزطار بكرَيت. سةبارةت بة (weaverثيَويست بة )دةكرَيت ذنةكة ئامادة نةبوون واذؤ بكةن، 

ناوي هاوسةر و ناوي ذنةكة خؤي و دةتوانن بة تةنيا داخلَي نةخؤشخانة ببن بةبَي ئامادةبووني هاوسةر يان خزماني ديكةي ثياو. داواي مندالَبووندان 

منداَلبوون، ذنةكة بةلَطةنامةيةك وةردةطرَيت كة تيايدا ِرؤذي لةدايكبووني مندالَةكةي تؤمار  دوايزانيارييةكاني تري ذياننامة لة ذنان دةكريَت. 

ن بؤ مندالَةكة دةكريَت و داوا لة ذنةكة دةكريَت دواي ضةند هةفتةيةك بة خؤي و بةلَطةنامة داواكراوةكان بطةِريَتةوة بؤ ئةوةي بِروانامةي لةدايكبوو

نامة داواكراوةكان بؤ وةرطرتني بِروانامةي لةدايكبوون طريَبةستي هاوسةرطيريية. ثيَويست ناكات هاوسةر ئامادة بيَت بؤ وةربطرَيت. يةكيَك لة بةَلطة

هاوسةرة وةرطرتني بِروانامةي لةدايكبوون، بةلَم طريَبةستي هاوسةرطيري داواكراوة. ئةطةر هاتوو هاوسةر هاوولَتييةكي بياني بوو، يان ئةطةر 

نةما بوو، لةوانةية بؤ وةرطرتني بِروانامةي لةدايكبوون، ِرةوانة كردني ياسايي ثيَويست بَيت. هةروةها لةوانةية  رد بوو، يان ضيتر لة ولَتبيانييةكة م

 لة كاتي ونبووني ناسنامة و بةَلطةنامة شارستانييةكان، ِرةوانة كردني ياسايي ثيَويست بيَت.

ِرؤلَيَكي طرنك دةبينن لة داكؤكي كردن لةجياتي ذنان و كيذان بؤ طةيشتن بة كريَكاراني تةندروستي ا هةروةه طةيشتن بة ضاوديَريي تةندروستي:

ت دةبنةوة لة طةيشتن بة ضاوديَريي تةندروستي لة ناوضةكاني خؤيان و ئةو شويَنانةي بؤي ِرةوانة دةكريَن. ذنان و كيذان ِرووبةِرووي ئاستةنطي تايبة

ثَيشيَل  ثيَويستة لة كاتي داكؤكي كردن بؤ طةيشتن بة ضاوديَري بة ياوةري كردني كارمةنداني ئاسايش، نهَينيثاريَزي ي لة كاتي خؤيدا.ضاوديَري

بة زانيارييةكان نةكريَت. بة طشتي، ئاوارةكاني ناوخؤ و ثةنابةران كة لة  ئالَوطؤرِ نةكريَت و بةبَي وةرطرتني ِرةزامةنديي ِروون لة قورباني، 

)لة  ضاوديَريي تةندروستيي سةرةتاييخويَكان دةذين، دةتوانن بة خؤيان بضنة نةخؤشخانةي خؤجيَيي بةبَي ِرةوانة كردن لة ليةن كؤمةلَطا خانة

. ئةطةر خزمةتطوزارييةكاني تةندروستيي سيَكسي و زاوزَي لةناو كامثدا ( بة هؤي دةزطاي ئاسايش(exceptionsضاوةِرواني بةدةرةكان )

( دةتوانيَت كاغةزي ِرةوانة كردن دةربكات بؤ ئاسنكاريي هاتووضؤي نةخؤش بؤ PHCCبنكةي ضاوديَريي تةندروستيي سةرةتايي )، ئةوا ننةبوو

  خزمةتطوزاريي تةندروستيي زاوزَي. ثيَويستة ئةم كاغةزة لة ليةن بةِريَوةبةري كامث واذؤ بكريَت.

 36ياسايية، بؤ نةخؤش و بؤ كريَكاري تةندروستي، جا بة ِريَكةوتن بيَت، يان بة شيَوةيةكي تر بيَت.لة كاتي ئيَستادا، لةباربردن لة عيَراق نا لةباربردن:

"ئةطةر ذنيَك، كة لة ِريَطةي زيناوة دووطيان بووة، بة ِريَطايةك كة خؤي بةدةستي دةهيَنَيت بةبَي ئةوةي بؤي ببيَتة هؤي ثةلَةي لةطةَل ئةوةشدا، 

هةمان شت جيَبةجَي دةبَيت لةسةر هةر ذنيَك كة باربردنة بة دؤخيَكي سووك كردني ياسايي دادةنرَيت. شةرمةزاري، ئةوا ئةم جؤرة لة
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جطة لةمةش، كريَكاراني تةندروستي ِرووبةِرووي دةرةنجامي   37دووطيانبوونةكةي لة ليةن خزميَكةوة كؤتايي ثَي دةهَينريَت بؤ نةوةي دووةم"

تةوة لة ئةنجامي لةباربردنَيك كة خؤيان هةولَيان بؤ داوة. بةم نجاميَكي نالةبار بؤنَيك يان كيذيَك كة دووضاري ئةياسايي نابنةوة بؤ ضاوديَري كردني ذ

 جؤرة، ثيَويست ناكات حالَةتة طومانليَكراوةكان بؤ ثؤليس ِراثؤرت بكريَن. 

ي ذن بكةويَتة مةترسييةوة. ليذنةيةكي تايبةت لة ثيشةكاران بِريارةكة بِرياردان لة كؤتايي هيَنان بة دووطيانبوون تةنيا ئةو كاتة دةكريَت كة تةندروستي

  دةدات.

 

 كؤمةلَيةتي  وتةندروستيي هؤشي و بةهاناوةضووني دةرووني  -5-2

كؤمةلَيةتي هةر جؤريَكي ثشتيوانيي خؤجيَيي يان دةرةكي بةديار دةخات كة ئامانجي خؤشطوزةرانيي  وتةندروستيي هؤشي و ثشتيوانيي دةرووني 

كؤمةلَيةتي، يان برةو ثَيداني بيَت، يان ِريَطري كردن و ضارةسةر كردني تيَكضووني هؤشي بَيت. بةثَيي ِريَنويَنييةكاني كؤميتةي  ودةرووني 

 و( بؤ تةندروستيي هؤشي و ثشتيوانيي دةرووني Inter-Agency Standing Committee Guidelinesهةميشةيي ناوخؤي ئاذانسةكان )

ضيني كؤمةلَيةتي دةكةويَتة ذيَر ضوار  وتةندروستيي هؤشي و ثشتيوانيي دةرووني  ي(، بةشدارييةكان20077كؤمةلَيةتي لة حالَةتة لةناكاوةكان )

 ثيشان دراوة. بةشدارييةكان وةك ئةوةي لةم شيَوةي خوارةوةدا

 كؤمةلَيةتي –ثيَناسة كردني تةندروستيي هؤشي و ثشتيوانيي دةرووني  -5-2-1

 

 
 

( دانراون. زؤربةي pyramid) زؤرينةي خةلَك لة ئاستي خوارةوةي قووضةكنويَنةرايةتيي  خزمةتطوزاريية بنضينةييةكان و ئاسايش: – 1ضيني 

كؤمةلَيةتيي خؤيان ئةو كاتة ضاك دةكةنةوة كة ئاسايشي جةستةيي بنضينةيي دادةمةزريَت و خزمةتطوزاريية  وخةلَك خؤشطوزةرانيي دةرووني 

ثيشةي كؤمةلَيةتي و ماددي و )بؤ نموونة، خؤراكي و ناخؤراكييةكان( و كؤمةَلطايي و تةندروستيية ثيَويستةكان وةردةطرن. ِريَطةي ثةسةند لة 

انن بةشداري تيادا بكةن لة ِرَيطةي دةستةبةر كردني خزمةتطوزاري و كالَ بنضينةييةكان بة هؤكارة كؤمةلَيةتي و كة دةتويارمةتيدان بؤ خةلَك 

 ِرؤشنبيرييةكان و شكؤي تاك دادةنريَن. 

 ( ي تةندروستيي هؤشي و ثشتيوانيي دةرووني 1كَي بةشداري لة ضيني)دَلنيايي : ليةنةكاني ئاسايش و دةولَةت كؤمةالَيةتي دةكات و

هةموو ئةو كؤمةلَنةي خزمةتطوزارييةكاني  ةِر و ناوضة ناكؤكةكان نيشتةجيَن,دةدةن لةوة كة خةلَك لة دووري هيَلَةكاني ثيَشةوةي ش

، هاوبةشةكاني ثاراستن كة داكؤكي دةكةن بؤ خؤراك و كالَ ناخؤراكييةكان و تةندروستي و خويَندن و دةرفةتةكاني بذيَوي دابين دةكةن

  (. PDSو بةَلطةنامةكان بؤ طةيشتن بة خزمةتطوزارييةكاني وةكو ) ستةبةر كردني خزمةتطوزاريية بنضينةييةكاندة
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 ( هةطبةي بؤ نموونةخزمةتطوزاريية بنضينةييةكان ثيَويستيان بة ِراويَذ كردن بة ذنان و كيذان هةية لة كاتي ثالنداناني بةهاناوةضوون ،

يستييةكان دةستنيشان دةكةن، خزمةتطوزاريية تةندروستييةكان بة لةبةرضاوطرتني ئةوةي ئاخؤ ذنان و كيذان كالَ ناخؤراكييةكان كة ثيَداو

( و دلَنيابوون لةوةي دةسةبةر كردني خزمةتطوزارييةكاني ئةوان مةترسييةكاني سةر ذنان و كيذان كةم دةكةنةوة )بؤ دةطةنة شوَينةكة

   و طةرماوةكان(.  نموونة، ِرووناكي و قفَل بؤ ئاودةستخانة

ذمارةيةكي كةمتر بةلَم طرنطتري خةلَك ثيَويستيان بة ثشتيوانيي ديكة هةية لة كؤمةلَطا و خيَزانةكان  ثشتيوانييةكاني كؤمةَلطا و خيَزان: – 2ضيني 

 ثيشةياندراوة. ئةو كةسانةي ان، وةك ئةوةي لة ئاستي دووةمي قووضةكةكة ثيشان ةككؤمةلَيةتيي وبؤ ضاكبوونةوةي خؤشطوزةرانيي دةرووني 

  وانيية نةريتيية ثةيوةندارةكان و تؤِرة كؤمةلَيةتييةكانةوة ثشتيواني ثيَشكةش بكةن.ية دةتوانن لة ِريَطةي ثشتيارمةتيدان

 ( ي تةندروستيي هؤشي و ثشتيوانيي دةرووني 2كَي بةشداري لة ضيني)ثشتيواني و هاوكاري لةطةَل دووبارة  ؟كؤمةالَيةتي دةكات و

 تيَكةلَبوونةوةي كؤمةلَيةتي، وةكو: خوولي ِراهيَناني ثيشةيي و بةتوانا كردني ذنان، خوولي خوَيندةواري، دووبارة تيَكةَلبوونةوة بة

طةنجان، ثشتيوانيي دايك و باوك / نةوة، طرووثةكاني ذنان، يانةكاني تيَكةَل كردخويَندنطا، شويَنةكاني دؤستي منداَل، سؤراخي خيَزاني و 

كردن بة زانيارييةكان لة  ئالَوطؤرِ خيَزان، دامةزراوةكاني كات بةسةربردن و ضالكيية داهيَنةرانةكان )وةكو مةلَبةندةكاني ذنان(. 

ة ئاسانكاري دةكةن لة هاوكاري و خزمةتطوزاريية بةردةستةكان لة ضوارضيَوةي كؤمةلَطادا. سةركردة ئاييني و كؤمةَلطا خؤجيَييةكان ك

ئةو ليةنانةي شويَن  و ثشتيوانيية ئايينييةكان، بة ثيادةكردنة كؤمةلَطةييةكاني ضاكبوونةوةشةوة.باوةكان رؤحي و هةلومةرجةكاني نةريتة 

مةلَطة بؤ و كؤبوونةوة كؤمةَلطةييةكان دابين دةكةن بؤ طفتوطؤ و ضارةسةر كردني كيَشة و طرفتةكان و ِريَكخستني ئةنداماني كؤ

  بةهاناوةضوون لة كاتي فرياطوزاريدا.

ثيَويستيان بة خزمةتطوزاريية جةختكراوةترةكان هةبَيت ذمارةيةكي كةمتري خةلَك لةوانةية  ناتايبةتمةندييةكان:و ثشتيوانيية جةختكراو  – 3ضيني 

ان و ثاراستني تةندروستيي هؤشييان، وةك ئةوةي لة سَييةمين ئاستدا ثيشان دراوة. ئةم جؤرة ةككؤمةلَيةتيي وبؤ طةِرانةوةي خؤشطوزةرانيي دةرووني 

وة ييةكانةكؤمةلَطة ةِريَكخراوكريَكار و ، كة لة ليةن بةِريَوةبردني حالَةتبةشدراييانة ثشتيوانيي كرداري و هاوسؤزيي بنضينةيي دةطرَيتةوة، وةكو 

 دابين دةكريَن. 

 توندوتيذي لةسةر كاني ضالكة ليةنة ؟كؤمةالَيةتي دةكات و(ي تةندروستيي هؤشي و ثشتيوانيي دةرووني 3يني )كَي بةشداري لة ض

كة بةِريَوةبردني حالَةت دابين  كؤمةلَيةتي وتةندروستيي هؤشي و ثشتيوانيي دةرووني و ثاراستني منداَل و  بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي

كؤمةلَيةتي بةكارديَنن، هةروةها ِراويَذيي بنضينةيي بؤ تاكةكان و طرووث و خيَزانةكان،  ودةكةن، يان فرياطوزاريي سةرةتايي دةرووني 

 يكانشةِر و ئاوارةبوون و ثةيامة وةضووني فشار و هاوسؤزي بؤناهؤشياريي دةرووني لةبارةي زةبري دةرووني و بةها

 ِرووبةِرووبوونةوةي ئةرَيني و تةكنيكةكاني خاوبوونةوة. 

بؤ ِريَذةيةكي زؤر كةمي خةلَك، ئةو ثشتيوانييانة بةس نين كة لة سةرةوة داِريَذراون. توانا و  تايبةتمةندييةكان:خزمةتطوزاريية  – 4ضيني 

ت بة ضاوديَريي تايبةتمةندتر دةبةستن. بؤ ئةم جؤرة كةسانة، ثشتيوانيي تةندروستيي هؤشيي ئةوان بؤ ئةوةي بة شيَوةيةكي بةرهةمدار كار بكةن، ثش

، بؤ نموونة دةروونزاناني نؤِرينطةيي )ئاست ماستةر(، ضارةسةركةراني دةرووني و ثزيشكاني ثيَويستةلة ليةن ثيشةكاراني ِراهيَنراو ثيشةيي 

ابين بكةن )بؤ ئةو نةخؤشانةي لة نةخؤشخانة داخَل كراون و ئةو نةخؤشانةش كة بةشداريي تةندروستيي هؤشيي ثَيشكةوتووتر ددةرووني كة دةتوانن 

 لة دةرةوةي نةخؤشخانةكانن(. 

 

 كؤمةلَيةتيي ئاست بةرزتر ِرةوانة دةكريَت: وكةي نةخؤش بؤ ضاوديَريي تةندروستيي هؤشي و ثشتيوانيي دةرووني  -5-2-2

  تةندروستيي هؤشي و ثشتيوانيي  وةك شيَوةيةك لة شيَوةكاني لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيتوندوتيذي دةتوانريَت بةِريَوةبردني حالَةتي

ي كؤمةلَيةتي وتةندروستيي هؤشي و ثشتيوانيي دةرووني دابنريَت و بكةويَتة ذيَر ئاستي سَييةمي قووضةك:  كؤمةلَيةتي ودةرووني 

ان لة طةيشتن بة خزمةتطوزارييةكاني ديكةي ِرزطاربوويارمةتيداني  جةختكراو و ناتايبةتمةند. هةروةها شيَوازيَكي طرنطة بؤ

كؤمةلَيةتي، بةرنامة و سةرضاوةكاني نيَو كؤمةلَطةي ئةوان كة بةشيَكن لة ضينةكاني تري قووضةكي  وتةندروستيي هؤشي و دةرووني 

توندوتيذي لةسةر بنةماي كاني بةِريَوةبردني حالَةتي . بؤ نموونة، خزمةتطوزارييةكؤمةلَيةتي وتةندروستيي هؤشي و ثشتيوانيي دةرووني 

( و بةستنةوة بة سيستةمةكاني 1بنضينةييةكان )ضيني  ان بدةن بؤ طةيشتن بة ثيَداويستيية ِرزطاربوودةتوانن يارمةتي  جؤري كؤمةلَيةتي

ثيَويستي بة ئاستي بةرزتري ضاوديَريي  طاربووِرز(. لةو بارانةي كة تيايدا بِريار دةدرَيت كة 2ثشتيوانيي خيَزان و كؤمةلَطة )ضيني 

 توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيتةندروستيي هؤشي دةبيَت )ئاستي ضوارةم(، خزمةتطوزارييةكاني بةِريَوةبردني حالَةتي 

  .38ان بةم جؤرة ضاوديَرييةِرزطاربوودةتوانن ئاسانكاري بكةن بؤ طةيشتني 

 دةتوانريَت بة شيَوةيةكي سةركةوتووانة لة ليةن كريَكاري  توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيحالَةتةكاني ي زؤري شيَكبة

 كؤمةلَيةتيي بنضينةيي و بةِريَوةبردني حالَةت دابين دةكات. وحالَةت، يان توَيذةري كؤمةلَيةتييةوة بةِريَوة ببرَيت كة ثشتيوانيي دةرووني 

  دَلنيا ثيَويستة كريَكاراني حاَلةت، يان تويَذةراني كؤمةلَيةتي بة شيَوةيةكي ِريَك و دامةزراوةيي سةرثةرشتي و ثشتيواني بكريَن بؤ ئةوةي

 .توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيبين لةوةي كة ئةوان كارامة و متمانةثَيكراون بؤ ضارةسةر كردني زؤربةي حالَةتةكاني 
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 ثيَو( يستة ِرةوانة كردن بؤ لي ثزيشكاني ِراهيَنراوpractitioners لةم بارانةي  – 4( لة )ضيني )خزمةتطوزاريية تايبةتمةندييةكان

 ئةنجام بدرَيت: داخوارةوة

o ( نةخؤشيي ميَشكباري تةندروستيي هؤشيي دذوار).خةمؤكيي توند، هتد ، 
o ( زيان بةخؤ ئةو حالَةتانةي كة مةترسيي زؤريان هةية)طةياندن، يان بة كةساني تر 
o .ئةو نةخؤشانةي تووشي نةخؤشيي كوشندة هاتوون 
o  .بةهاناوة نةضووني ثشتيوانيي بنضينةيي بؤ ماوةي ضوار هةفتة 
o   .ميَذووي تيَكضووني دةرووني، يان ضارةسةر كردن لة قاوشي ثزيشكيي دةرووني 
o .ثيَداني دةرماني ضارةسةر كردني دةرووني 

 بؤ دلَنيابوون لةوةي كة  كؤمةلَيةتي وتةندروستيي هؤشي و ثشتيوانيي دةرووني كاني ضالكة ي هةبَيت لة نيَوان ليةنةثيَويستة هةماهةنط

لة ضوارضيَوةي ضينة جياجياكان دةستةبةر كراون.  كؤمةلَيةتي وتةندروستيي هؤشي و ثشتيوانيي دةرووني ثيَداويستيية جؤراوجؤرةكاني 

 بؤ نموونة:

o  ِرؤَل دةبينن لة ِرةوانة كردني نةخؤشان بؤ 4ثزيشكاني ِراهيَنراو لة ضوارضيَوةي خزمةتطوزاريية تايبةتمةندييةكاني ضيني ،

ضينةكاني تري قووضةك. بؤ نموونة، كريَكاري حالَةت دةتوانَيت بةردةوام بيَت لة كاركردن لةطةَل نةخؤشيَك هةتا ئةطةر 

بؤ ئةوةي كريَكاري حالَةت بتوانَيت يارمةتي بدات لة دةستةبةر كردني ثيَداويستييةكاني تر )بؤ ت نةخؤشةكة ثزيشكي دةروونيش ببينيَ 

 نموونة، ثةناطة(.
o  هةروةها ِرةوانة كردن دةكريَت لة ضوارضيَوةي هةمان ضيندا بؤ خزمةتطوزارييةكاني تر ئةنجام بدريَت، بةثيَي ثيَداويستي و

لة ِراويَذي تاكةوة بؤ  وندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيت يِرزطاربووتوانريَت داخوازييةكاني نةخؤش. بؤ نموونة، دة

لة كريَكاري  ِرزطاربووِراويَذي طرووث ِرةوانة بكرَيت لة ليةن هةمان ِريَكخراو، يان ِريَكخراويَكي ترةوة. هةروةها دةكريَت 

وندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري وانة بكريَت بؤ كريَكاري حالَةتي تيةوة ِرةوندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيحالَةتي ت

   يَكاري حالَةتي ثاراستني منداَل( ئةطةر لةطةَل ِريَكخراويَكي تر ئاسوودةتر بن. ري ِريَكخراويَكي تر )يان ككؤمةلَيةتي

 

 دابين كردني ثشتيوانيي سؤزي: -5-2-3

  و حوكمنةدةر بكة تةنيا بؤ ِروونكردنةوة. فشار مةخةرة سةر قورتيَنةر نةبطرة و تةنيا ثرسياري ثةيوةندار و خؤتيَهةلَ  ِرزطاربووطوَي لة

 بؤ زانياريي زياتر لةوةي كة خؤي ئامادةية بيدات. ِرزطاربوو

 .ورياي زماني جةستة و دةربِرينةكاني ِرووخسار و ئاوازي دةنطت بة 

  ثيشان بدات، داناني ميَزيَك لة  ِرزطاربووبيَت: باريَكي جةستةيي وا بِرةخسيَنة كة بةشداربوونت لةطةَل  وِرزطاربوِراستةوخؤ ِرووت لة

 ، بؤ نموونة، لةوانةية بةربةستيَكي دةرووني لة نيَوانتان دروست بكات. ِرزطاربوونيَوان خؤت و 

  لة خؤت بثرسة تا ض ِرادةيةك باري جةستةييت كراوةيي و بةردةستي بؤ قسة كردن لةطةَل دروست بكة: باريَكي جةستةيي كراوة

ناكةيت، يان  ِرزطاربوووا ليَكبدريَتةوة كة بةشداري لةطةَل قاض لةسةر قاض دانان و قؤَل لةناو يةكنان لةوانةية  دةِرةخسيَنَيت. ِرزطاربوو

و ئةوةي  ِرزطاربوودايت، بةلَم باري كراوة دةكرَيت نيشانةي ئةوة بيَت كة تؤ لةطةَل هةتا وةك بةردةست نةبوون و دووريش ليَكبدريَتةوة

 دةيَليَت كراوةيت.  

   بضةميَنةوة بؤ ئةوةي ثيشاني بدةيت كة تؤ بةشداري لةطةَل دةكةيت و طرنطي ثَي دةدةيت.  ِرزطاربوو)لة كاتي طونجاودا( خؤت بؤ لي

 ةوانة بطةيةنَيت.ةيامي ثيَضلي دواوة، لةوانةية ث ضةمانةوة بؤ

  بة بؤ ئةوةي ثيشاني بدةيت كة طرنطي دةدةيت بةوةي كة دةيلََيت. ئةطةر بة زؤري ضاوةكانت لةو  ِرزطاربوولةطةَل ضاوةكانت بة

وةربطيَِريت، لة خؤت بثرسة كة بؤضي ئارةزوو ناكةيت بةشداري لةطةَل ئةم كةسة بكةيت، يان بؤضي بة بووني ئةو هةست بة 

 اسوودةيي دةكةيت.نائ

  وا خةريك مةكة كة نيشانةي فةرامؤش كردن ثيشان بدةيت. لةوانةية بة تووِرةيي بيَزاري دةرمةبِرة، يان خؤت بة دةربِرينةكاني ِروخسار

  بكات كة سةرسوِرماو بيَت كة ض شتيَكي ئةو تؤ بةو شَيوةية تووِرة دةكات! ِرزطاربووئةمة وا لة 

  ت يةكسةر لة تاوانكار ببوورَيت.مةلََي دةبيَ  ِرزطاربووبة   

  (دا 4ثةيامةكاني ضاكبوونةوة بةكاربَينة وةك ئةوةي لة )بةشي مةكة بةرامبةر بةو توندوتيذييةي بةسةريدا هاتووة.  ِرزطاربووسةرزةنشتي

ئةوة طةِرةكيَكي خراثة؟" يان  هاتووة. لةو ثرسيارانة دوور بكةوة كة لةوانةية سةرزةنشت كردن ثيشان بدةن، بؤ نموونة، "ئايا نةتدةزاني

دةكات هةست  ِرزطاربوودوور بكةوة لة ثرسيارةكاني "بؤضي" ضونكة ئةم جؤرة ثرسيارانة وا لة  "بةو درةنطة لة دةرةوة ضيت دةكرد؟"

 بة بةرطري، يان سةرزةنشت بكات. 

  بة تةواوي وةلَم بداتةوة )نةك هةر ثرسياري بةلََي يان دةدات  ِرزطاربووهةتا بكريَت، ثرسياري كراوة بةكاربَينة. ثرسياري كراوة بوار بة

   دةدةيت بةوثةِري ئاسوودةيي شتةكان ئاشكرا بكات. ِرزطاربوونةخيَر(، بةم جؤرة ئازادي بة 

  ذيي سةرزةنشتي خؤي بكات، ثيَويستة دابينكةراني ضاوديَري بة نةرم و نيانييةوة جةخت لةسةر ئةوة بكةن كة توندوتي ِرزطاربووئةطةر

  نيية.  ِرزطاربووسيَكسي هةميشة هةلَةي تاوانكارة و هةرطيز هةلَةي 

  بدة. ِرزطاربووهةموو زانيارييةك لةبارةي خزمةتطوزاري و دامةزراوة بةردةستةكان بة تةواوي و ِراستطؤييةوة بة 

 .لة هةموو كاتيَكدا سةلمةتي بخة ِريَزبةندي يةكةمةوة  
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  بدات. خؤبةخشانة ان بذارة بدات. بةلَكو يارمةتي بدة بؤ ئةوةي بتوانَيت بِرياريمةلََي ضي بكات، ي ِرزطاربووبة  

هةمةليةن بن. ثيَويستة تاكةكان و  توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتياني ِرزطاربووكؤمةلَيةتييةكان بؤ  وثيَويستة ثشتيوانيية دةرووني 

 دوو ليةن(.بكريَنة ئامانج )يان ِرووةكاني هةر كؤمةلَطة 

 

 اني منداَل:ِرزطاربووكؤمةلَيةتييةكان بؤ  وبةشداريية دةرووني  -5-2-4

  ذينطةي خيَزاني و كؤمةلَيةتيي منداَل، خؤشطوزةرانيي دةرووني و خالَة خةمالَندنيَكي هةمةليةنة بؤ باشتر تَيطةيشتن لة ئةنجامداني

 كؤمةلَيةتيية طونجاوةكان. ودةرووني  يبةهيَزةكان بؤ يارمةتيدان لة دياركردني بةشداري

  دابين كردني فيَربووني ضاكبوونةوة، ِراهيَناني خاوبوونةوة، خويَندني كارامةييةكاني ِرووبةِرووبوونةوة و ضارةسةر كردني كيَشة و

 طرفت.

  ني منداَل. اِرزطاربوودابين كردني زانياري بؤ بةخَيوكةران لةبارةي ثيَداويستي و ضاوديَري و ضارةسةر كردني  

  ئةو خيَزانانةي لة مةترسيي خراث مامةلَة كردني مندالَن.دةستنيشان كردن و دابين كردني ثشتيواني بؤ 

  اني منداَل بطونجيَنريَن و بةو ثيَيةش ئةو كارمةندانةي ثشتيواني بؤ ِرزطاربووكؤمةلَيةتييةكان بؤ  وثيَويستة بةشداريية دةرووني

 دةكةن ِرابهَينريَن.  اني منداَل دابينِرزطاربوو

 و طرووثةكاني ئاسانكاري بؤ ئةو دايك و باوكانةي مامةلَةي خراثيان لةطةَل مندالَةكانيان / هةرزةكارةكانيان كردووة، يان لة مةترسيي ئة

 جؤرة مامةلَة كردنة خراثةن. 

 

 :ي تري كؤمةلَطةييكؤمةلَيةتييةكان ويية دةرووني ضالك -5-2-5

  لة  ِرزطاربووكؤمةلَيةتييةكاني جةخت كردنة سةر كؤمةلَطة هةوَل بدةن بؤ بةهيَز كردني خؤشطوزةرانيي  وثيَويستة بةشداريية دةرووني

 تةواوي ذينطةي ضاكبوونةوة.  ِريَطةي باشتر كردني 

 انداني طةيشتن بة خزمةتطوزارييةكان ئةمةش، ضالكييةكاني هؤشياريي كؤمةلَطة دةطرَيتةوة بؤ كةمكردنةوةي ثةلَةي شةرمةزاري و ه

و بةهيَز كردني ثشتيوانيي كؤمةَلطة و خيَزاني، لةوانةش،  توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتياني ِرزطاربووبؤ 

 . تنطربةرطةدةستثيَشخةرييةكاني خؤيارمةتيدان و 

 

 كؤمةلَيةتي: ودةرووني  يكريَكاراني تةندروستيي هؤشي و ثشتيوانيثيَويستة هةروةها  -5-2-6

  كؤمةلَيةتيي مندالَن و طةوران و  وِرابهيَنريَن لةسةر كاريطةرييةكاني توندوتيذي و ئاوارةبوون لةسةر خؤشطوزةرانيي دةرووني

 .توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتينيشانةكاني دةستدريَذيي سيَكسي و شيَوةكاني تري 

 ك دابين بكةن كة برةو بة خؤضاكبوونةوة بدةن.خزمةتطوزارييةكان بة شيَوةية  

  ان و خيَزانان بكةن و هؤشياريان بكةنةوة. ِرزطاربووبة دريَذايي ثرؤسةي ضاوديَري، ثشتيواني لة 

  ن و خيَزان لة ضاوديَري و ثرؤسةي ضارةسةر كرد ِرزطاربووخالَة بةهيَزةكان و ثيَداويستييةكان دةستنيشان بكةن بؤ بةشداري ثيَكردني

 .لةسةر بنةماي خالَة بةهيَزةكان

 يةدا. ثرؤسة بةشداري بةخيَوكةرة باشةكان بكةن لةم 

 ِرةزامةنديدان ي وايارمةتي ئامادة كردني وادةكان بدةن لةطةَل دايك و باوكاني تر بؤ دَلنيابوون لةوةي ثيَداويستييةكان دةستةبةر كراون و دا

  بكةن. ِرزطاربووبؤ خزمةتطوزارييةكان و لة كاتي ثيَويستدا ياوةري  ِرزطاربووبكةن لةجياتي 

  توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري بةشداري بة كؤمةلَطةي بةركةوتوو بكةن لة ثالندانان و جيَبةجَي كردني ضالكييةكاني تايبةت بة

 كؤمةلَيةتيدا. وو دةرووني  كؤمةلَيةتي

 رييةكان بة شيَوةيةكي نهيَني و ثاريَزراو. هةلَطرتني هةموو فايل و داتا و زانيا 

 

 وني ئاسايش و سةلمةتيوبةهاناوةض -5-3

  دةتوانن: ان هةميشة بخريَتة ِريَزبةندي يةكةمةوة. كريَكاراني حالَةت لة كاتي وةرطرتني حالَةتداِرزطاربووثيَويستة ئاسايش و سةلمةتيي 
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  ان بكةن بة مةبةستي دؤزينةوةي بذارة و ستراتيذةكان بؤ مانةوة، يان بةجيَهيَشتني خيَزانةكانيان لة كاتي طونجاودا و ِرزطاربووكار لةطةَل

  خريَتة ِريَزبةندي يةكةمةوة.ببةثيَي بذارة و ويستةكاني خؤيان و هةميشة سةلمةتيش 

  لة ثةيوةنديدا بيَت لةطةَل بةِريَوةبةري حالَةت ئةطةر هاتوو نةتوانرا بة  ِرزطاربووتةلةفؤن يان يةكةي تةلةفؤن دابين بكةن بؤ ئةوةي

  نةكةويَتة مةترسيي زياتر. ِرزطاربووبطةن. ثيَويستة ئةمة تةنيا ئةو كاتة بكريَت كة  ِرزطاربوو

 .ذمارةي هيََليَكي طةرم دابين بكةن بؤ ئةوةي لة كاتي فرياطوزاري بةكاربيَت 

 دابين بكةن و ضاوةِريَي بذارة ماوة دريَذةكان بكةن و ئةطةر بكريَت ثشتيوانيي دارايي و  ِرزطاربووةي كاتي بؤ شويَني مانةوةي جيَطرةو

هةميشة خةمالَندن بؤ مةترسيية ئاسايشييةكان بكةن كة ثةيوةندييان بةم بذارة هةية و  دابين بكةن. طواستنةوة بؤ شويَنة ثاريَزراوةكة

   كاني ثاراستن بكةن.ضاوديَريي بةردةوامي مةترسيية

س، دةتوانريَت ترس و نيطةرانييةكاني تايبةت بة ئاسايش و سةلمةتي لة ليةن كارمةنداني ئاسايشي كامث، تيمةكاني ثاسةوانيي طةِرةك، ثؤلي

ثيَويستة ئةو ليةنة ئاراستة بكريَن.  بةِريَوةبةرايةتيي نةهيَشتني توندوتيذي دذ بة ذنان، ئاسايش يان ئةو سةربازانةي لة ئاسايشي ناوضةكة بةرثرسيارن،

ثةيوةندي بة ضالكانة دةستنيشان بكريَن و بة ِرووني بةرثرسيارييةكانيان دياربكريَن. ويَِراي ئةمةش، دةبَيت كؤمةلَطةكان تيَبطةن كة ضؤن 

 ة ضالكةكاني ئاسايش / سةلمةتي ثيَويستة:كارمةنداني ئاسايشةوة بكةن بؤ ئةوةي بة سةلمةتي و ئاسايش و ثاراستنةوة يارمةتيان بدةن. ليةن

  .كؤمةلَطة هان بدةن بؤ ِراثؤرت كردني هةِرةشةكان و يارمةتي ذنان بدةن بؤ هةماهةنطيي ضارةسةرةكان، وةكو ثاسةوانة ئيَشكطرةكان

 لةويَن. ؤري كؤمةلَيةتيتوندوتيذي لةسةر بنةماي جثيَويستة كؤمةلَطة بزانيَت كارمةنداني ئاسايش بؤ يارمةتيداني حاَلةتةكاني 

  ثاسةوانة ئيَشكطرةكان، بؤ نموونة دا ئامادةندياركراوكاتي  يَ هةندبؤ كؤمةلَطة ِروون بكةنةوة كة بؤضي كارمةنداني ضةكدار لة.  

  و مةترسييةكاني سةر ذنان و  توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيكارمةندي ذنيان هةبَيت بؤ وةرطرتني ِراثؤرتةكاني تايبةت بة

  ان بكةن.ِرزطاربووكيذان و لة بنكةي ثؤليس و لة كاتي طواستنةوةدا بةشداري لةطةَل 

  دابين بكةن.   / خيَزان ِرزطاربووذينطةيةكي ثاريَزراو و نهَيني بؤ قسةكردن لةطةَل 

  بطرن و بة  وندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيتبة ئامادةباشييةوة بةردةست بن و طوَي لة خةم و نيطةرانييةكاني قوربانيي

  سؤزةوة ثيَشوازي لة قوباني بكةن و بةبَي حوكمدان بةسةرهاتي قورباني وةربطرن. 

  ثةيِرةو بكةن خؤبةخشانة، ِريَكارةكاني ِرةزامةنديي ِرزطاربووبةثيَي ياسا خؤجَيييةكان و تةمةني. 

  ِرابطةيةنن كة ثيَداويستيية تةندروستي و ياسايي و سةلمةتي و دةرووني و  ربووِرزطاخزمةتطوزاريية بةردةستةكاني تر بة

لة سوودةكان و دةرةنجامةكاني طةِران بة دواي دابينكةراني  ِرزطاربوودةستةبةر دةكةن و دلَنيا بن لةوةي  ِرزطاربووكؤمةلَيةتييةكاني 

 بةثيَي ثيَويست و بةثيَي داخوازييةكاني خؤي ِرةوانة بكةن. ِرزطاربووخزمةتطوزاريي ديكة تيَدةطةن. 

  بةتايبةتيش، هي ةكاني ئةوانةي لة ضوارضيَوةي سيستةمةكةنثابةندبوونبة ثيادةكردن و بنةما بنضينةييةكاني سيستةمي ياسايي و ئاشنا بن ،

 خؤيان و كةرتي تةندروستي.

 بكةن ِرزطاربوو ثشتطيري لة نهَيني و تايبةتييةكاني. 

 ت بة بة شيَوةيةكي ِراست و دروست حاَلةتةكة تؤمار بكةن و ِريَوشوَينة ثيَويستةكان بطرنةبةر بؤ دلَنيابوون لةوةي كة زانيارييةكاني تايبة

  بة شيَوةيةكي سةلمةت و نهيَني هةَلدةطيريَن.  ِرزطاربوو

 ةكان بة شيَوةيةكي ثيشةيي و طونجاو. ثةيِرةوي ِرَينماييةكان بكةن و ئامادة بن فشار بكةنة سةر تاوانبار كردن 

 .ليَدةوان و ِراثؤرت و شايةديي شارةزايان بؤ دادطاكان دابين بكةن 

  ِرزطاربوولة ِريَطةي هؤية جؤراوجؤرةكانةوة )ثاسةوانيي ئيَشكطر، ياوةري كردن، ثةناطة / مالَي ثاريَزراو(، ثاريَزراوي جةستةيي بؤ 

 دةستةبةر بكةن. 
توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري ( سةبارةت بة ِريَكارةكاني ثؤليس بؤ ِراثؤرتةكاني تايبةت بة تاوانةكاني ثةيوةندار بة 2-4-5بِروانة بةشي )

طرتني و زانياريي زياتر لةسةر ِريَكارةكان و خشتةكاني كاتي وةرطرتني سكاالَكان و ليَكؤلَينةوة لة تاوانةكان و دةستطير كردن و  كؤمةالَيةتي

 . دادادطا بةردةمكردني تاوانبار كردنةكان لةواذؤ تاوانكاران و 

 39ثةناطةي ثاريَزراو -5-3-1

(، 7ان لة هةريَمي كوردستاني عيَراقدا، بةثيَي ماددةي )ِرزطاربووبؤ بذارةكاني سةلمةتي بؤ  ةوة بةِريَوة دةبريَنحكومةت كة لة ليةني ةنطاياثةنائةو 

 ، كار دةكةن. 2007(ي سالَي 12( لة ياساي وةزارةتي كار و كاروباري كؤمةلَيةتي، ذمارة )3بِرطةي )

  مسؤطةر  زؤرجار بة باشترين ضارةسةر دادةنريَن بؤ ِرزطاربوولة كاتيَكدا كة ضارةسةرةكان لةسةر بنةماي كؤمةلَطة بؤ سةلمةتيي

حاَلةتةكاني هةِرةشة كردن لة ذيان كة لةوانةية ثيَويستيان بة ِرةوانة كردن بؤ  ؤ و دريَذخايةنةكان، بةتايبةتيش،كردني ثيَداويستيية ِراستةوخ

ببيَتة هؤي زياتر هةبيَت. ثيَويستة ليةنةكان ئةوة بزانن كة ِرةنطة بِرياري ِرةوانة كردن بؤ ثةناطةيةكي ثارَيزراو  ثةناطةيةكي ثاريَزراو

 . ِرزطاربوودوورةثةريَز كردني 

                                                      
39        

 ، )ثةيوةندار بة ثةناطةوة(45، 37، 29، دةستووري عيَراقي ثيَنج، بةشةكاني 2005 (1

 ، )ثةيوةندار بة ثةناطةوة(2007ي ساَلي 12ياساي وةزارةتي كار و كاروباري كؤمةلَيةتي، ذمارة  (2

 ، )ثةيوةندار بة ثةناطةوة(2011ي سالَي 8توندوتيذيي خيَزاني، ذمارة ياساي نةهَيشتني  (3

 

 



 

 (yaseenmi.1964@gmail.comئيمةيَل )(، 07704479033/   07504479033)ياسين محمد سؤراني : وةرطيَِراني لة ئينطليزييةوة

  ثيَويستة ِرةوانة كردن بؤ ثةناطةكان بة شيَوةيةكي نموونةيي ئةو كاتة بكريَت كة ستراتيذيَكي ِروون و ثالني بةِريَوةبردني حالَةت

  سةربكيَشَيت بةرةو ضارةسةريَكي دريَذخايةن.

 واداضوون بؤ حالَةتة ِرةوانةكراوةكة دةستةبةر دةكات. لة كاتي ثيَويستدا، ئاذانسي ِرةوانة كردن بةد 

 ةكو خزمةتطوزارييةكاني و ية ثيَويستةكانو هةنطاو لة كاتي ثيَويستدا، ئاذانسي ِرةوانة كردن بةدواداضوون دةكات بؤ ِريَكار

  خؤشطوزةرانيي كؤمةلَيةتي و ثزيشكي و دةرووني و كؤمةلَيةتييةكان.

بةِريَوةبةرايةتيي نةهَيشتني ثةناطةي سةر بة حكوومةت لة هةريَمي كوردستاني عيَراقدا هةن. هةموو دابينكةريَكي خزمةتطوزاري دةتوانَيت حالَةت بؤ 

يَنويَنييةكاني ِرةوانة بكات بة مةبةستي وةرطرتن لة ثةناطةي سةر بة حكوومةت بة بةكارهيَناني ثيَوةر و ثةيِرةو كردني رِ  توندوتيذي دذ بة ذنان

 وةزارةتي كار و كاروباري كؤمةلَيةتي.  – بةِريَوةبةرايةتيي طشتيي نةهيَشتني توندوتيذي دذ بة ذنان

لة ( UNHCRثيَويستة بةِريَوةبةرايةتيي كار و كاروباري كؤمةلَيةتي )ِريَكخراوي ليذنةي بالَي ثةنابةراني سةر بة نةتةوة يةكطرتووةكان  تيَبيني:

  .بكاتةوةوةرطرتني ثةنابةر لة ثةناطةكان، ئاطادار حالَةتي 
 

 ِراهيَنان و تواناسازي لةطةَل ليةنةكاني ئاسايش -5-3-6

نةكاني ئاسايش دةبَيت كارمةنداني ئاسايش ِراهَينيان ثَي بكريَت بؤ كاركردن و تيَطةيشتن لة هةر كؤت و بةنديَكي ِرؤلَةكانيان. هةروةها دةبيَت لية

 ةر ئةمانةي خوارةوة وةربطرن:ِراهيَنان لةس

  بةمانةشةوة: بنةماكاني ِريَنويَني، مافةكاني مرؤظ و مافةكاني توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيثاراستن و بةهاناوةضووني ،

 ذنان، ياساكاني ِرةفتار )قةدةخة كردني دةستدرَيذي و ضةوساندنةوةي سيَكسي(.

  سيناريؤ كردارييةكان كة بة ثيادةكردن دةست ثَي دةكةن و ثاشان دةبنة ضةمك، نةك بة ثَيضةوانةوة. لةجياتي خوَيندني بابةتي بيردؤزي

بكرَيت بؤ ئةوةي لةسةر طؤِرةثان ِرووبةِرووي ئةم  كارمةنداني ئاسايشبة لةبارةي سيَكس و جؤري كؤمةلَيةتي، ثيَويستة ِراهيَنان 

 نةوة.حالَةتانة بب

  بةهاناوةضووني طونجاو بؤ هةِرةشةكاني ئاسايش لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي، نةك خؤبةستنةوة بة هؤشياري لةبارةي ثاراستن لة

دةستدرَيذي و ضةوساندنةوةي سيَكسي، كة ئةويش ثيَويستة بةلَم بؤ ئةوة نيية كة كارمةندان ئامادة بكات بؤ ضارةسةر كردني شيَوةكاني 

ذيي سيَكسي، بةتايبةتيش، كاتَيك لة ليةن طروثة ضةكدارةكانةوة بةكارديَت. ثيَويستة بةهاناوةضوون بؤ توندوتيذيي سيَكسيي توندوتي

لةسةر بنةماي  ي زانيارينةوةكردبةربالَو و ِريَكخراو ببيَتة بةشيَك لة ِراهيَنان و مةشق، ِراهيَنان لةسةر بنةماي سيناريؤ، خوولةكاني نويَ 

 ك.  كار و ئةر

  بةشداريي ليةنةكاني ئاسايشيان ناوَيت.  توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتياني ِرزطاربووتيَطةيشتن لةوةي كة زؤر لة 

  ضؤنيةتيي هؤشيار كردنةوة لةبارةي ثرسةكاني ئاسايش لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي لة ذينطةكاندا، بةتايبةتيش، ئةوانةي بة

  ةنة سةر ذنان و كيذان.  دياركراوي كار دةك

  ان بة شكؤ و سؤزةوة.ِرزطاربوومامةلَة كردن و قسة كردن لةطةَل 

 

 بةهاناوةضووني ياسايي / دادي  -5-4

 بذارة ياساييةكان -5-4-1

دةيةوَيت  ِرزطاربووبةهاناوةضوونة ياساييةكان بريتين لة دابين كردني ِراويَذيي ياسايي، هاوكاري، نويَنةرايةتي كردن بؤ طةوران و مندالَن، كاتيَك 

، جيابوونةوةي ذن و تاوان ئاراستةي تاوانكار بكات، يان ئةو حالَةتانةي ثةيوةندييان بة باري كةسييةوة هةية )بؤ نموونة، ثرسةكاني ياساي دايةني

  ميَرد، خةرجي ذني جيابووةوة )نةفةقة(، هتد.( ئةمةش، ئةمانةي خوارةوة دةطريَتةوة:

  تاوانكاربةناو زانياري لةبارةي ئةو ِريَكارانةي ئيَستاكة هةن كة دةتوانن ِريَطري بكةن لة زيانطةياندني زياتر لة ليةن. 

 رسيَكي تري ثةيوةندار بة ميكانيزمةكاني دادثةروةريي نيشتماني.زانياري لةبارةي ِريَكارةكاني دادطا و هةر ث 

 .زانياري لةبارةي ثشتيوانيي بةردةست ئةطةر هاتوو دةست بة ِريَكارة ياساييةكان كرا 

 سةرة زانياري لةبارةي ليةنة ئةرَيني و نةريَنييةكاني هةموو بذارة ياسايية بةردةستةكان كة تيشك خستنةسةري ناتةواويي هةموو ضارة

 دادثةروةريية باوةكان دةطريَتةوة كة ثَيوةرة ياسايية نيَودةولَةتييةكان دةستةبةر ناكةن. 

 بيةويَت قةرةبووي ياسايي وةربطريَت. ِرزطاربوولةبةردةم دادطا ئةطةر  نويَنةرايةتيي ياسايي  

  دةكةن هةموو ثارةي تَيضوونةكاني ثةيوةندار بة دادطا و ان دابين ِرزطاربووئةطةر بكريَت، ليةنة ياساييةكان و ئةواني تر كة ثشتيواني بؤ

  كاتيَك بؤ طويَليَطرتن دةبريَتة دادطا. ِرزطاربوودابينكردني طواستنةوة بؤ هاتووضؤي نيَوان دادطا و مالَةوة دابين بكةن بؤ حاَلةتي 

  ار بكريَن.تيَضوونيَك ئاطاد هةمووكاريطةرييةكاني ان هةر لة سةرةتاوة لة ِرزطاربووثيَويستة  

 اني منداَل ثرس و ِراويَذيان ثَي دةكرَيت لةبارةي بذارةي دادثةروةريي ياسايي و لة خزمةتطوزاريية بةردةستةكان و ِرزطاربوو

هةموو هةولَيَك دةدرَيت بؤ ئةوةي . ثيَداويستي و داخوازي و هةستةكاني منداَل لةبةرضاو دةطيريَن و نسنوورةكاني خؤيان ئاطادار دةكريَ 

  داَل بتوانَيت طوزارشت لة خؤي بكات و بةشداري لة ثرؤسةي بِريارداندا بكات.من

 تيي منداَل بؤ هةموو ِريَكارةكاني دادطا ياوةري دةكريَت، لةوانةش، دانيشتنةكاني ثيَش دادطايي و دادطايي و حوكمدان، هةروةها نويَنةراية

 ياسايي لةبةردةم دادطا بؤ دابين دةكرَيت. 
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توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري هةروةها لةوانةية دابينكةراني خزمةتطوزاريي ياسايي ئةو خزمةتطوزارييانةش دابين بكةن كة ثةيوةندييان بة 

  بؤ وةرطرتني بةلَطةنامة ونبووةكان.  يةوة نيية، وةكو دابين كردني ثشتيوانيكؤمةلَيةتي

 

 وانةكاني ثةيوةندار بة توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيِريَكارةكاني ثؤليس بؤ ِراثؤرتةكاني تا -5-4-2

كة توندوتيذي لةناو خيَزاندا دذ بة مندالَن و ذنان  توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيلة هةريَمي كوردستاني عيَراقدا، حاَلةتةكاني 

بكريَن، يان ِريَكارةكاني ِراثؤرت  بةِريَوةبةرايةتيي نةهيَشتني توندوتيذي دذ بة ذنانِرةوانةي  ِرزطاربوودةطرَيتةوة، دةتوانريَت لةطةَل ِرةزامةنديي 

لة دذي تاوانكار بيَنيَت(.  بيةوَيت هةنطاوي ياسايي لة دذي تاوانكار بنَيت )بؤ نموونة، تاوانبار كردن ِرزطاربووكردني بةزؤر ثةيِرةو بكريَت ئةطةر 

خيَزانييان تيادا نيية، ثؤليسي خؤجيَيي بة ئةنجامداني ليَكؤلَينةوة و ِريَكارةكان هةلَدةستن. سةبارةت بةو حالَةتانةي سةبارةت بةو حالَةتانةي توندوتيذيي 

، يان بةخيَوكةرةكةي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي توندوتيذي ي ِرزطاربووثةنابةران يان ئةو كةسانة دةطريَتةوة كة بةدواي ثةناطةدا دةطةِريَن، 

/ بةخيَوكةر  ِرزطاربووبةِرَيوةبةرايةتيي نةهَيشتني توندوتيذي دذ بة ذنان بةرز بكاتةوة. لةم حالَةتةدا، ئةطةر دةتوانيَت ِراستةوخؤ ِراثؤرت بؤ 

( ئاطادار UNHCRبة نةتةوة يةكطرتووةكان )ليذنةي بالَي ثةنابةراني سةر  ِرةزامةند بَيت، ئةوا بةِريَوةبةرايةتيي نةهيَشتني توندوتيذي دذ بة ذنان

  دةكاتةوة. 

توندوتيذيي خيَزاني دةكات كة بريتية لة (، بةم جؤرة ثَيناسةي 2011ي 8ياساي نةهيَشتني توندوتيذيي خيَزاني لة هةريَمي كوردستاني عيَراق، )ذمارة 

كة بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي لة ضوارضيَوةي ثةيوةندييةكاني خيَزاندا لةسةر بة كردني شتيَكي وا، "هةموو كاريَك، يان قسةيةك، يان هةِرةشةيةك 

، يان هةر كةسيَك بة ِريَطةي ياساييةوة لةناو ضوارضيَوةي خيَزاندا بيَت، كة لةوانةية بَيت لةسةر هاوسةرطيري يان خوَيني ثلة ضوار دروست بوو

بةِريَوةبةرايةتيي نةهَيشتني َيت و لة ئازادييةكان بَيبةش بكرَيت". بةثيَي ئةم ثيَناسةية، سيَكسي يان دةرووني بة ئةنداميَك بطةيةنرئازاري جةستةيي يان 

ئةركي ثيَسثيَردراوة بؤ ضارةسةر كردني حاَلةتةكاني تاوانكاري )بؤ نموونة، هاوسةرطيريي بةزؤر و هاوسةرطيريي  توندوتيذي دذ بة ذنان

ؤري ذن و ميَرد، حاشاكردن لة ئةنداماني خيَزان، ميَرد ذنةكةي ناضار بة كاري سيَكسي بكات، ثيَشوةخت، خةتةنة كردني كيذان، جيابوونةوةي بةز

وتابخانة بَينن، ناضار كردني ئةنداماني خيَزان بؤ ئةوةي واز لة كارةكاني خؤيان بيَنن، ناضار كردني مندالَن بؤ ئةوةي كار بكةن و واز لة خويَندني ق

لةباربردني كؤرثة بة هؤي توندوتيذيي خيَزاني، لَيداني ئةنداماني خيَزان، لقةكردني خيَزانداري(. هةموو زاني، توندوتيذيي خيَ بة هؤي خؤكوشتن 

كة لة ليةن هاوبةشيَكي نزيكةوة ئةنجام  توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي حالَةتةكاني تر ِرةوانةي ثؤليسي خؤجيَيي دةكريَن، لةنيَويشياندا،

 ةيوةندي بة هاوسةرطيرييةوة نةبَيت. بدريَت و ث

 وةردةطرَيت، ِرَيكارةكان بةم شيَوةية دةبن: سكالَيةك لة كامثةكان / يةكةكان لة شارةكان بةِريَوةبةرايةتيي نةهيَشتني توندوتيذي دذ بة ذنانكاتيَك 

 دةدريَت ِرزطاربوو بة ضاوثيَكةوتنضارةسةري ثزيشكي لة ثَيش  ،لة كاتي زؤر ثيَويستدا. 

  لة شويَنيَكي تايبةت و نهيَني ئةنجام دةدرَيت لةطةَل ئةفسةريَكي هةمان ِرةطةز )ثياو، ذن(، يان بة  ِرزطاربووضاوثيَكةوتن لةطةَل

 . ِرزطاربووئارةزووي 

  مَيكي هيَماداريان هةية كة بةِريَوةبةرايةتيي نةهيَشتني توندوتيذي دذ بة ذنان سيستةحالَةتةكان بة نهَينييةكي زؤر مامةلَةيان لةطةَل دةكريَت و

  بؤ ئةم مةبةستانة كاري ثَي دةكرَيت.

  خزمةتطوزاريية ثزيشكييةكاني  ِرزطاربوو. لة حاَلةتي لقةكردندا، زؤر طرنطة كة وةردةطيريَت ِرزطاربووي خؤبةخشانةِرةزامةنديي

(، لةطةَل 2017عيَراق،  ؤِرينطةيي لقةكردن،ِرزطار كردني ذيان وةربطرَيت وةك كاري هةرةلةثيَش )ثرؤتؤكؤلَي بةِرَيوةبردني ن

، كارمةندي بةِريَوةبةرايةتيي نةهيَشتني توندوتيذي دذ بة ذنان دةتوانَيت حالَةتةكة ِراثؤرت بكات و ثيَشكةش بة ِرزطاربووِرةزامةنديي 

   دادوةر بكات و ئةويش بِريار دةدات بؤ داوا كردني ِراثؤرتي ثزيشكيي دادوةري.

  و بؤ  يان دةكاتمؤرثزيشكيي دادوةري لة نةخؤشخانةي سةرةكي نموونةكاني بةَلطةي ثزيشكيي دادوةري كؤدةكاتةوة و ثزيشكي بةشي

 تاقيطةيان دةنيَرَيت و ِراثؤرتي ثزيشكيي دادوةري دةردةكات. 

 ةي بؤ تاقيطة بنيَردريَن. ئةطةر لة كاتي ثيَويستدا، ثؤليس سةرداني شويَني ِرووداوةكة دةكات بة مةبةستي كؤكردنةوةي بةَلطةكان بؤ ئةو

 كاذيَر بةسةر ِرووداوةكة تَيثةِر ببوو، ناتوانرَيت بةلَطةي جةستةيي تاوانةكة دةست بكةوَيت. 24هاتوو 

 ي، فايلي حاَلةت دةكريَتةوة و هةموو بةلَطةنامة ثةيوةندارةكان ضارةسةر دةكريَن بؤ دادوةري دةنيَردريَن ئةطةر ثيَويست بوو )بؤ وردةكار

  بِروانة خوارةوة(

  ،دابين دةكرَيت. دا، يان ئةنداماني تري خيَزان لة ماوةي ليَكؤَلينةوةِرزطاربووثاراستني كاتي بؤ ئةطةر ثيَويست بوو 

  دةكرَيت و طةيشتن بة خزمةتطوزاريي ضاوديَريي كؤمةلَيةتي و ثزيشكي و ثزيشكيي  ِرزطاربووبةدواداضوون بؤ خؤشطوزةرانيي

 دادوةري و دةرووني و كؤمةلَيةتي دةستةبةر دةكريَت.

 .بةناو تاوانكار دةستبةسةر دةكريَت 

 .بةلَطةي شوَيني و جؤري دةستةبةر دةكريَت 

 .سكال لةناو تؤماردا تؤمار دةكريَت 

 وَيذ بة ثزيشكي دادوةري دةكريَت. لة هةموو كاتيَكدا، ِرا 
ئةم تيمانة ليَكؤلَينةوةي ورد ئةنجام نادةن، بةلَم زانياريية تيمة طةِرؤكةكاني بةِريَوةبةرايةتيي نةهيَشتني توندوتيذي دذ بة ذنان لة هةندَي شويَن هةن. 

بؤ نووسينطةكاني بةِريَوةبةرايةتيي نةهيَشتني توندوتيذي دذ بة ذنان دةنيَرن بؤ طرتنةبةري ِريَكاري  كةسةرةتاييةكان وةردةطرن و لةطةَل حالَةتة

 زياتري ثيَويست. 
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، بؤية بةِريَوةبةرايةتيي دالةبةرئةوةي ئاسايش بةرثرسياريي سةرةكييان لة ئةستؤية بؤ هةموو ثرسةكاني ثةيوةندار بة ئاسايش لة ثاريَزطاكاني خؤيان

كة زياتر ثةيوةندييان بة ثرسةكاني ئاسايشةوة هةية، وةكو ناكؤكييةكاني نيَوان هؤزةكان، يان  ي توندوتيذيةحالَةتانئةو تني توندوتيذي دذ بة ذنان نةهَيش

 خانةوادةكان، يان تاوانةكاني تايبةت بة شةرةف، ِرةوانةي دادوةر دةكةن. 

مندالَة  ِرزطاربوووندوتيذي دذ بة ذنان دةطؤِردريَن بة طويَرةي جؤري توندوتيذييةكة و هةروةها ئاخؤ ِريَكارة تايبةتةكاني بةِريَوةبةرايةتيي نةهيَشتني ت

 يان طةورةية، وةك ئةوةي لة خوارةوة باس كراوة. لة هةموو حالَةتةكاندا، ئةم هةنطاوة سةرةتايية بنضينةييانة ئةنجام دةدريَن:

ئةفسةرةوة هةلَدةسةنطيَنريَن كة ئةو ئةفسةرة سةرؤكي لقي بةِرَيوةبةرايةتيي نةهيَشتني توندوتيذي دذ  هةموو حالَةتةكان سةرةتا لة ليةن :1هةنطاوي 

، ثشتيوانيي دةرووني و كؤمةلَيةتي )بؤ بة ذنانة لة شوَينةكةدا و بِريار دةدات لةسةر ئةوةي ئاخؤ حالَةتةكة ثيَويست دةكات ِرةوانةي ثشتيوانيي ثزيشكي

  .بكرَيت كؤمةلَيةتي(، يان ناوبذيوانيي تويَذةري كؤمةلَيةتينموونة، تويَذةري 

ثيَويستي بة ثشتيوانيي ثزيشكي يان ثشتيوانيي دةرووني و كؤمةلَيةتي هةبيَت، ئةوا حالَةتةكة ِرةوانةي ثشتيوانيي  ِرزطاربووئةطةر  :2هةنطاوي 

 يةتي، يان ناوبذيوانيي تويَذةري كؤمةلَيةتي دةكرَيت.ثزيشكي، يان تويَذةري كؤمةلَيةتي بؤ ثشتيوانيي دةرووني و كؤمةلَ 

سةرثشك  ِرزطاربووئةطةر حالَةتةكة ثيَويستي بة ثشتيوانيي ثزيشكي يان ثشتيوانيي دةرووني و كؤمةلَيةتي نةبَيت، ئةوا ئةفسةرةكة  :3هةنطاوي 

 ر بكات )ِريَكارةكاني دادطا(.دةكات لةوةي ئاخؤ دةيةويَت سكالَ لة دذي تاوانكار / سكالَي دادوةري تؤما

نةيةوَيت حالَةتةكةي بباتة دادطا، ئةوا دةتوانَيت داواي هيَناني تاوانكار بكات بؤ ئةوةي دةستةبةر )كفيل( واذؤ بكات تا  ِرزطاربووئةطةر  :4هةنطاوي 

  رةكة دةستطير دةكريَت.ضيتر ئازاري ثَي نةطةيةنيَت و ئةطةر دةستةبةرةكة )كةفالَةت( ثيَشيَل بكريَت، ئةوا تاوانكا

 ثةالماري جةستةيي، يان ثةالماري سيَكسي لة دذي طةوران و منداالَن )تاوانةكان(:

  ،ةن، يان نا، لة دذي بةناو ةويَت سكالَ تؤمار بكانئاخؤ دةي ةنبِريار بد ن)يان بةخيَوكةرةكةيان( دةتوان ِرزطاربوولة حالَةتةكاني تاوانةكان

  ت سكالَ تؤمار بكةن، ئةوا ئةو ِريَكارةي كة لة خوارةوة باس كراوة، ثةيِرةو دةكريَت.تاوانكار. ئةطةر بيانةويَ 

  حالَةتةكة ِرةوانةي داواكاري طشتي دةكات و  بةِريَوةبةرايةتيي نةهيَشتني توندوتيذي دذ بة ذنانئةطةر نةيانةويَت سكالَ تؤمار بكةن، ئةوا

ي ِريَكارةكاني دادطا بكريَت. لةم حالَةتةدا، دةتوانريَت ليَدوانةكاني ئةوان بةكاربيَت لة ليةن ئةويش بِريار دةدات ئاخؤ حالَةتةكة ِرةوانة

 داواكاري طشتييةوة و لةوانةية بؤ شايةدي بانط بكريَن.

  َن، لة ليةن بةم جؤرة، هةموو حاَلةتةكاني ثةلماري جةستةيي دذ بة ذنان و مندالَن كة لة ليةن ئةنداماني خيَزانةوة ئةنجام بدري

 بةِريَوةبةرايةتيي نةهَيشتني توندوتيذي دذ بة ذنان ِرةوانةي داواكاري طشتي دةكريَن. 
جيَناهيََليَت( كة لة ليةن  ِرزطاربووثيَكاني بضووك و هيض شويَنةواريَك لةسةر جةستةي ثةلماري جةستةيي بضووك )بؤ نموونة، كة دةبَيتة 

، بؤ نموونة، ببيَتة هؤي ئازاردان، يان بيَِرةوشتيئةنداميَكي خيَزانةوة دذ بة كةسيَكي طةورة ئةنجام بدريَت، بة ثةلماري جةستةيي طةورة دانانرَيت )

 ، هتد.(:ِرزطاربوونةخؤشي، شكاني ئيَسك، بةجيَهيَشتني شويَنةوار لةسةر جةستةي 

  ثيَويستة ثةلماري جةستةيي طةورة ِراثؤرت بكات بؤ دادوةري.وةبةرايةتيي نةهيَشتني توندوتيذي دذ بة ذنان بةِريَ لةسةر 

  سكالَي دادوةري تؤمار بكات ( داواكاري لة دذي بةناو تاوانكار تؤمار بكات / -دةكات لةسةر سَي بذارة: أ ِرزطاربووليَكؤلَةر ِراويَذ بة

( ِرةوانةي لي دادوةر بكريَت بؤ ئةوةي -ةوانةي لي تويَذةري كؤمةلَيةتي بكريَت بؤ ناوبذيوانيي خيَزاني. ت( رِ -)ِريَكارةكاني دادطا(. ب

  نةدات. ِرزطاربووبةناو تاوانكار بارمتةيةك واذؤ بكات كة جاريَكي تر ئازاري 

 ِرزطاربووةويَت داواكاري تؤمار بكات، ئةوا نةي ِرزطاربووبِريار دةدات كامة بذارةي دةويَت جيَبةجَي بكريَت. ئةطةر  ِرزطاربوو 

  دووبارة بِرياريدا كة نايةوَيت داواكاري تؤمار بكات، ئةوا حالَةتةكة دادةخرَيت. ِرزطاربووِرةوانةي لي دادوةر دةكريَت. ئةطةر 

 

 ِريَكارة دادوةرييةكان -5-4-3

، "ِريَكارة ثةيوةندارةكان بة ليَكؤلَينةوة و دادطايي لة حالَةتةكاني بةثيَي ياساي توندوتيذيي خيَزانيي هةريَمي كوردستاني عيَراق هةريَمي كوردستان

ني اِرزطاربووتوندوتيذيي خيَزاني بةنهيَني دةميَننةوة." ثيَويستة دابينكةراني خزمةتطوزاري داواي دادطايي و دانيشتني داخراو بكةن بؤ سةرجةم 

 .توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي

َيطرتنةكان لةبةر هةستياريي حالَةتةكاني توندوتيذيي سيَكسي، ِريَكارة دادوةرييةكان جياوازن لة حالَةتةكاني توندوتيذيي جةستةيي و لةمةياندا طو

ِريَكاري زياتري ثاراستن و ئاسايش لة كاتي بةِريَوةضووني دانيشتني هةميشة لة ِريَطةي دانيشتنة نهيَنييةكان و لة ذوورةكاني دادطا ئةنجام دةدريَن. 

 .ِرزطاربووطويَطرتن ئةنجام دةدريَن بة مةبةستي مسؤطةر كردني سةلمةتيي 

سةبارةت بةو ناوضانةي دةكةونة دادطاكاني تايبةت بة ليَكؤَلينةوة لة حالَةتةكاني توندوتيذيي خيَزاني لة هةوليَر و دهؤك و سليَماني و طةرميان هةن. 

ئةم ئةركة، سةرباري كارة ئاساييةكاني ديكةي خؤيان، لة دادطاكاني ليَكؤلَينةوةي قةزاكان ئةنجام دةدريَن. دادطا بؤي هةية دةرةوةي ئةم شارانة، 

دةكات  ِرزطاربووان، يان ئةو كةسةي نويَنةرايةتيي فةرمانيَكي ثاراستن دةربكات ئةطةر ثيَويست بَيت، يان لة كاتي داواكردن لة ليةن ئةندانيَكي خيَز

واز لة مافي خؤي بيَنَيت بؤ فةرماني ثاراستن و دادطاش بِريار دةدات ئاخؤ  ِرزطاربووبؤ ماوةيةكي دياركراو بؤ مةبةستةكاني ثاراستن. لةوانةية 

، يان ئةنداماني خيَزانةكةي نةوةستَيت و ِرزطاربووار دةطريَتةخؤ كة دذي بةَليَنيَك لة تاوانكوازهيَنانةكة لةسةر ئارةزووي خؤيةتي، يان نا. فةرمانةكة 
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يان ئةنداماني خيَزانةكةي هةبَيت. ئةطةر فةرماني  ِرزطاربوونةضَيتة مالَيان لةو ماوةيةي كة لة ليةن دادطاوة دياركراوة ئةطةر مةترسي لةسةر 

  40ت.ريَ كاذير زياتر نةبَيت، بةند دةكريَت، يان سزاي دارايي دةد 48ثاراستن ثَيشيَل بكرَيت، تاوانكار بؤ ماوةيةك كة لة 

ت كة ثيَكهاتووة لة بة لي كادادطا بؤي هةية ليةنةكاني داواكاريي ياسايي ِرةوانةي ليذنةي ئاشتبوونةوةي فةرمي بلة هةريَمي كوردستاني عيَراقدا، 

ة بدات. كةمةوة، دادوةريَك و مةليةكي ئاييني و ثاريَزةريَك بؤ ئةوةي هةوَل بدةن ثرسةكة ضارةسةر بكةن ثَيش ئةوةي دادطا بِريار لةسةر ثرسةك

(ي ياساي 5يَت بةثَيي ماددةي ياسايي ذمارة )ئاشتبوونةوة بةزؤر نيية، بةلَم بة يةكَيك لة مةرجةكاني ِرةوانة كردني حالَةت بؤ دادطاي بابةت دادةنر

 . ليذنةكاني ئاشتبوونةوة لة هةوليَر و دهؤك و سليَماني و طةرميان هةن.  2011(ي سالَي 8ذمارة )

 

 ميكانيزمة دادثةروةريية باوةكان  -5-4-4

ة ئةو بِريارانة جيَبةجَي يين ثابةند شدادطا دابنيَت ووةكان لة هةريَمي كوردستاني عيَراقدا، هيض ياسايةك بةركار نيية كة ميكانيزمة دادثةروةريية با

ةردةكريَن. لةطةَل ئةوةشدا، دةتوانريَت بايةخيَكي هؤشيار و وريا و ِريَزدار بةم جؤرة د ي باوي نافةرمييةوةكة لة ليةن دوانطةي دادثةروةري اتبك

 ميكانيزمانة بدريَت لة ِرَيطةي:

 داماني سيستةمةكاني دادثةروةريي باو لة طفتوطؤكان و سةكؤكارةكاني ِراهيَنان لةبارةي مافةكاني بةشداري ثيَكردني ضالكانةي ئةن

لة يارمةتيداني ئةندامان بؤ شيكردنةوةي سيستةم لة  مانةوة لة ذيانمرؤظ و مافةكاني ذنان و مندالَن و ِريَبازي جةخت كردنة سةر 

 ، كاركردن بؤ تيَخستني طؤِرانكارييةكان بة مةبةستي باشتر كردني ثيَوةرةكان. ِروانطةي مافةكاني مرؤظةوة و لة كاتي ثيَويستدا

 .ثشتيواني كردن لة بةشداريي ضالكانةي ذنان لةم جؤرة سيستةمانةدا 

  بة هاوكاري لةطةَل سيستةمي دادثةروةريي نيشتماني، ئةوة دياربكريَت ئاخؤ شيَوة باوةكان، يان جيَطرةوةكاني ضارةسةري ناكؤكي

ة ثيَويستةكاني بؤ ئةو ذن و ثاراستن ، هةروةهاوةرة نيشتماني و نيَودةوَلةتييةكاني ثاراستني مافةكاني ذنان و كيذاني دةستةبةر كردووةثيَ 

   كردووة كة لةم ِريَكارانةدا بةشدار بوون. دابينكيذانة 

ن و ئةنداماني ناوبذيواني ثرؤسةيةكة كة زؤر جار لة ياساي نةريتي بةكاردَيت بؤ ضارةسةر كردني ناكؤكييةكاني نيَوان ئةنداماني كؤمةلَطا و خيَزانةكا

باوةكان، يان لة ليةن لة ِريَطةي ِريَكارة و توندوتيذيي خيَزاني ( IPV)خيَزان. هةندَي جار حاَلةتةكاني توندوتيذي دذ بة هاوبةشي طياني بة طياني 

بةهاناوةضووني توندوتيذي دذ بة ناوبذيواني وةك  بة طشتي،سةركردة ئايينييةكانةوة ضارةسةر دةكريَن، كة بة ثرسيَكي تايبةتي خيَزان دادةنريَن. 

ئةو ِرزطاربووانةي بة دواي  وة.هاوبةشاني طياني بة طياني ِراناسثيَردريَت بة هؤي ئةو مةترسييانةي ِرووبةِرووي سةالمةتيي ِرزطابوو دةبنة

ة ِرَيطةي يارمةتيي ئةو ِريَكخراوانة دةطةِريَن كة بة هاناي توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي دةضن ِرةنطة بيانةويَت حالَةتةكانيان ل

وبذيواني وةك ِرَيطايةك بؤ ئةم جؤرة ضارةسةرة ناوبذيوانييةوة ضارةسةر بكريَن ضونكة ئةوان دةيانةويَت توندوتيذييةكة ِرابطيريَت و لةوانةية نا

خراوةكان ِريَنوَينيي بةباش بزانن. لة هةندَي حالَةتدا، لةوانةية ئةوان داوا بكةن تويَذةراني كؤمةلَيةتي ناوبذيواني ئةنجام بدةن. بؤية، طرنطة كة ِريَك

وةضوونيَكي ناناوبذيواني بةها 41يَوةيةك كة جةخت بكريَتة سةر ِرزطاربوو.ِروونيان هةبيَت لةسةر ضؤنيةتيي بةهاناوةضووني ئةم داواكارييانة بة ش

بؤ زؤربةي حالَةتةكاني توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي لةبةرئةوةي ثَي ناضَيت توندوتيذييةكة ِرابطرَيت لة دووبارة  نيية ثةسةند

  بكات و ببيَتة هؤي ئازاري زياتر بؤ ِرزطاربوو. ِرووداني لة ماوةيةكي دريَذدا و ِرةنطة توندوتيذييةكة زياتر

  .يثرؤسةثرؤسةي ناوبذيواني خؤي لة خؤيدا بةشداري دةكات لة مانةوةي دةسةلَتي بةردةوامي تاوانكار و زالَبووني بةسةر ِرزطاربوو 

قسة بكةن. لةطةَل ئةوةشدا، ئةو تاكتيكانة  ناوبذيواني وا دادةنريَت كة هةر دوو ليةنةكان دةتوانن بة ئازادي و متمانة و ثاريَزراوييةوة

نةوة دةدات كة تاوانكار بؤ مانةوةي دةسةلَتي خؤي و زاَلبوون بةسةر ِرزطاربوو بةكاريان دَينيَت. هةروةها بة هؤي نةريتة كؤمةلَيةتييةكا

ثياوان لةبةرضاو نةطيرَين و ِرةنطة ِرزطاربوو لةوانةية ذنان نةتوانن بة ئازادييةوة قسة بكةن، يان وا دابنيَن كة بؤضوونةكانيان وةك هي 

هةست بةوة نةكات كة بتوانَيت بة ئازادي و بةبَي ترس لة دةرةنجامةكان قسة بكات. هةروةها لةوانةية ِرةوانة كردني حالَةتةكة بؤ 

زطاربوو توندوتيذييةكةي بة كةساني تر ناوبذيواني ببَيتة هؤي طةياندني ئازار بة ِرزطاربوو. لةوانةية تاوانكار تووِرة بَيت لةوةي كة رِ 

 طوتووة. 

 ي.زؤر بة دةطمةن ناوبذيواني دةبيَتة هؤي كؤتايي هَينان بة توندوتيذيي تاوانكار و لةوانةية بة ِراستي ببيَتة هؤي زياد كردني توندوتيذ 

  لة ثرؤسةي ناوبذيوانيدا، مةترسييةكي زؤر بؤ سةرزةنشت كردني ِرزطابوو هةية. تاوانكار، كة لة سةرزةنشت كردني ِرزطاربوو

ن و ئةو نةريتة كةلتووري و كؤمةلَيةتيية بةركارةكالةبةرضاوطرتني ِراهاتووة، سةكؤيةكي دةبَيت بؤ دةربِريني هةلَويَستي خؤي و 

لةوانةية داوا لة  بكات لة وةلَمدانةوة، لةوانةية وا دةربكةويَت كة ِرةزامةندة. لةوانةية هةست بة ترس و هةِرةشةستييةش كة ِرزطاربوو ارِ 

 ِرزطاربوو بكريَت ِرةفتاري خؤي بطؤِريَت وةك مةرجيَك بؤ كةمكردنةوةي توندوتيذي. 

 

 42بازرطاني كردن بة مرؤظ -5-4-5

                                                      

40  ("Iraq -The Act on Combatting Domestic Violence in Kurdistan Region “KRG Act 8 from 2011 ) 

41  (.2017 Interagency GBV Case Management Guidelines,GBV AoR. ) 

42  (Also refer to UN Security Council Resolution 2331 (2016) at 

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2331%282016%29) 
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جؤري كؤمةلَيةتي دةبنة ثاَلنةر بؤ بازرطاني كردن بة مرؤظ و ئةو دوو ترسةش ثةيوةنديي بةهيَز بة زؤر لة هؤيةكاني نايةكساني لةسةر بنةماي 

اراستن و يةكيانةوة دةبةستيَتةوة. ئةم هؤكارانةش لة ضوارضيَوةي قةيرانةكاندا خراثتر دةبن بة هؤي داخووراني سةروةريي ياسا و دامةزراوةكاني ث

مبوونةوةي دةرفةتة ئابوورييةكان كة هةموو ئةمانة وا دةكةن ذينطةيةكي لةبار بِرةخسيَت بؤ بازرطاني كردن بة زيادبووني تؤِرةكاني تاوان و كة

 ئاماذة دةكات بة بةكارهَيناني ئادةميزاد. بازرطاني كردن بة مرؤظ دالةناو ثةنابةران و ئاوارةكاني ناوخؤ و كؤمةلَطة خانةخويَكان و كؤضبةرانمرؤظ 

ش كؤمةلَيَك لة ثيادةكردني ضةوساندنةوة دةطريَتةوة، وةكو كؤيلةيي و توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيارةت بة وةكو كالَ و سةب

بازرطاني ياتر دةكةونة بةر ضةوساندنةوةي سيَكسي، كؤيلةيي خيَزاني، شيَوةكاني هاوسةرطيريي بةزؤر و ثيَشوةخت. لة كاتيَكدا كة ذنان و كيذان ز

وساندنةوةي كار و ةن و كوِرانيش دةكريَنة ئامانج و لة ليةن بازرطاناني مرؤظ بةكاردةهَينريَن، بة شيَوةيةكي سةرةكيش بؤ ضكردن، ثياوا

 دامةزراندني بةزؤر. 

ِرةوانةي لي يَت(، ئةوا ثيَويستة ابيان لَي وةرطيرخؤبةخشانةئةطةر طومان لة كةسيَك كرا كة ِرزطاربووي بازرطاني كردن بيَت )و ِرةزامةنديي 

بؤ دةستنيشان كردني  دابينكةري خزمةتطوزاريي خاوةن ئةزموون بكريَت بة مةبةستي ئةنجامداني خةمالَندني ثشكنيني بازرطاني كردن

مانةي خوارةوة ثيَداويستييةكاني و دياركردني دؤخةكةي بؤ ئةوةي بتوانَيت هاوكاريي تايبةتمةند وةربطريَت. ئةو هاوكارييةي دابين دةكريَت، ِرةنطة ئة

 بطريَتةوة:

  بؤ دةستنيشان كردني باري قوربانيي بازرطاني كردن بة مرؤظ و خةمالَندني ثيَداويستيية ِراستةوخؤكاني وةك ثةناطة و  كةسةكةثشكنيني

 تةندروستي، هتد.

 تيايدا دةستنيشان كراون / لة  خةمالَندنةكاني مةترسي )خةمالَندنةكاني تايبةت بة تاك و بارودؤخي ثةيوةندار بة ناوضة / ولَت كة

 .سةرةتاوة ثشتيواني دةكريَن( بؤ ثيَِراطةياندني ِريَبازةكاني هاوكاري

 .هةماهةنطي كردن لةطةَل ئاذانسةكاني سةثاندني ياسا لة كاتي ثيَويستدا كة ثشتيوانيي طةيشتن بة دادثةروةريش دةطرَيتةوة 

  ن، دواتر ثيَويستة خةمالَندن بكريَت بؤ دياركردني ئةوةي ئاخؤ ئةوان دةتوانن نيَودةولَةتي بن يان خؤجيَيي بِرزطاربووان ئةطةر

 بطةِريَنةوة بؤ شويَن / ولَتي ِرةسةني خؤيان، ئةطةر نةخيَر بَيت، ثيَويستة ئامادةكاريي جَيطرةوة بكريَت.

  ةكخستنةوة )تاكةكةسي و بارودؤخي( ئةنجام دةدريَت طةِرانةوة و دووبارة ي ثاريَزراو بيَت، ئةوا خةمالَندن بؤ ئةطةر طةِرانةوة طونجاو و

 مةترسيي ثةيوةندار بة ثرؤسةي طةِرانةوة / دووبارة يةكخستنةوة.لةطةَل دةستنيشان كردني 

 ( ئامادة كردني ثالني دووبارة يةكخستنةوة و هةماهةنطي لةطةَل خاوةن بةرذةوةندييةكانstakeholders ي بازرطاني كردن / ثاراستن)

  ن / ولَتي ِرةسةن بؤ دلَنيابوون لة ئامادةكارييةكان بؤ جيَبةجَي كردني ثالنةكة )وةك ئةوةي هةماهةنطي لةطةَل رزطاربوو كراوة(.لة شويَ 

 )ِريَكخراوةكان بؤ دابين كردني هوكاريي لة  ئامادةكاريي ِريَكارةكاني طةشت و هةماهةنطي لةطةَل ثيَشوازي كردني )دووبارة يةكخستنةوة

 شتندا.كاتي طةي

  باَليؤزخانةكان، ئامادةكاري بؤ بةَلطةنامةكاني طةشت، هةماهةنطي لةطةَل سةبارةت بة ِرزطاربوواني نيَودةولَةتي و هةماهةنطي لةطةَل

ِر سةثاندني ياسا بؤ ِريَكخستني ِريَكارةكاني طةِرانةوة )لة عيَراق بؤ ِرزطاربوواني نيَودةولَةتي زؤر جار ثيَويست بة ثةيوةنديي ضِروث

 دةكات لةطةَل وةزارةتي ناوخؤ و دةسةلَتداراني فِرؤكةخانةكان(. 

بكةويَتة لةبةرئةوةي بازرطاني كردن بة مرؤظ لةوانةية تؤِرةكاني تاواني ِريَكخراويش بةشداري تيادا بكةن، بؤية ئةطةرَيكي زؤر هةية كة مةترسي 

ةش كردني خزمةتطوزاري كة ثشتيوانييان لَي دةكةن، بؤية ثيَويستة هةر لة سةر ِرزطاربوواني بازرطاني كردن بة مرؤظ و كارمةنداني ثيَشك

ندني مةترسي لة سةرةتاي ثرؤسةي هاوكاريدا خةمالَندن بؤ مةترسي بكريَت )و بة دريَذايي ماوةي بةِريَوةبردني حالَةت بةردةوام بَيت(. ثيَويستة خةمالَ 

ئةو مةترسيية . انة ئاشناية كة ِرةنطة قوربانيي بازرطاني كردن بة مرؤظ ِرووبةِرووي ببيَتةوةليةن ئةو ئاذانسةوة ئةنجام بدريَت كة بةو مةترسيي

 ئةطةرانةي دةستنيشان دةكريَن لةوانةية ئةمانةي خوارةوة لةخؤبطرن:

  باري دةرووني و جةستةيي كة لةوانةية مةترسييةكان، يان ثيَداويستيية تايبةتةكان دروست بكةن، لة ماوةي طةشتي ِرزطاربوو، ثيَشوازيي

 سةرةتايي يان ئةطةري وةرطرتن لة بنكةي شياندنةوة. 

  بازرطانةكان ئةمانةي خوارةوة دةزانن:ثيشاني بدات هةر نيشاندةرَيك كة 
o  نيشتةجيَبووني ئيَستاي ِرزطاربووشويَني 
o ِرزطاربوو لة ليةن ئاذانسةكةي تؤ هاوكاري دةكريَت 
o شويَني خيَزاني ِرزطاربوو، يان خزماني تري نزيك، يان ثةيوةندي بةوانةوة هةبيَت 
o ةطومان بكةن لةوةي كة قوربانيي بازرطاني كردن بة مرؤظ لة ثةيوةندي يان هاوكاري لةطةَل سةثاندني ياسا بوو 

 .ثةيوةنديي نيَوان بازرطانةكان و ِرزطاربوو هةر لة كاتي ِرزطار كردن / هةلَتن لة شويَن / ولَتي جيَي مةبةست 

 .هةر ئةنداميَكي خيَزاني ِرزطاربوو، يان خزماني تري نزيك بةشدارييان لة ثرؤسةي بازرطاني كردن بة مرؤظةوة كرد بيَت 

 نسيَكي سةثاندني ياسا لة دوايين شوَين / ولَتي جيَي مةبةست.ثةيوةندي يان هةماهةنطي لةطةَل هةر ئاذا 

 ي طرتنةبةر يان ثالندانان بؤ هةر هةنطاويَك لة ليةن ثؤليسةوة لة دذي بازرطانةكان لة شويَن / ولَتي جيَي مةبةست، يان شويَن / ولَت

 ثيَشوازي. 

ةوةية كة قوربانيي بازرطاني كردن بة مرؤظ هاوكاري لةطةَل ئاذانسةكاني حالَةتي زؤر مةترسيدار نيشانةيةكي ِروون لةخؤ دةطرَيت ئةويش ئ

ازرطاني كردن سةثاندني ياسادا كردووة و زانياري، يان بةلَطةي دابين كردووة و بازرطانيش يان ئةوةتا دةزانيَت يان بِرواي بةوة هةية كة قوربانيي ب

 بة مرؤظ هاوكاري لةطةَل ثؤليس كردووة. 

كاني ثَيشكةش كردني خةزمةتطوزاري كة هاوكاري ِرزطاربوواني بازرطاني كردن بة مرؤظ دةكةن، دلَنيايي بدةن ثةيوةندارة كخراوةثيَويستة ِريَ 

ثاراستن و طةيشتن بة دادثةروةري و هاوكاريي ِراستةوخؤي ِرزطاربوواني بازرطاني كردن بة مرؤظ لةسةر بنةماي  لةوةي كة ثابةندن بة بنةماكاني

ي ثاليرمؤي نةتةوة يةكطرتووةكان و باشترين ثيادةكردنةكاني جةخت كردنة سةر ِرزطاربوو ئةنجام دةدريَت وةك ئةوةي لة بةشةكاني تري ثرؤتؤكؤلَ 
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كؤضي ئةم بةلَطةنامةيةدا هاتووة. دوا بة دواي ئةنجامداني خةمالَندني مةترسي و ثشكنين، دابينكةراني خزمةتطوزاريي ثةيوةندار )ِريَكخراوي 

بؤ ِرزطاربوواني بازرطاني كردن  دةولَةتي بؤ ِرزطاربوواني بازرطاني كردن بة مرؤظي هاوولَتيياني بياني، ليةنة ضالكةكاني بواري ثاراستننيَو

بارودؤخي  بة مرؤظي هاوولَتيياني عيَراق(، ثيَويستة خةمالَندن بؤ دووبارة يةكخستنةوة ئةنجام بدريَت لةسةر بنةماي هةر دوو هؤكاري تاكةكةسي و

كاني ثيَشكةش كردني ثةيوةندارة كة ببَيتة هؤي ئامادة كردني ثالنيَكي هةمةليةنةي دووبارة يةكخستنةوة )بة هةماهةنطي لةطةَل ِريَكخراوة

كة ِرزطاربووان  هاناي ثيَداويستيية تايبةتةكاني ِرزطاربووان و بارودؤخيان دةضن لة ضوارضيَوةي عيَراقدا. لةو حالَةتانةي خزمةتطوزاري( كة بة

كاني ثَيشكةش كرني خزمةتطوزارييةوة بكرَيت ثةيوةندارة ن، ثيَويستة بةو شَيوةي كة لة خوارةوةدا هاتووة، ثةيوةندي بة ِريَكخراوةني هاوولَتيي عيَراقي

 طةِرانةوة و دووبارة يةكخستنةوة )بةثيَي ثيَويست(. نيَودةولَةتي بؤ بؤ دابين كردني هاوكاريي 

 

 جؤري خزمةتطوزاري يَكخراورِ  شويَن

هاوكاريي ِراستةوخؤ، ثشتيوانيي دووبارة  (IOMِريَكخراوي كؤضي نيَودةولَةتي ) لة هةر كويَيةكي عيَراق

 يةكخستنةوةي نيَودةولَةتي / خؤجيَيي 

يَوةبردني حالَةت6بةشي   : بةِر

 

ةكان هةية و بة دواي طةيشتن بة هةمةجؤرِريَبازي بةِريَوةبردني حاَلةت بةسوودة بؤ ئةو ِرزطاربووانةي ثيَويستيان بة ثيَداويستيية ئالَؤز و 

هؤيةك  خزمةتطوزارييةكاندا دةطةِريَن لة ليةن كؤمةلَيَك لة دابينكةراني خزمةتطوزاري و ِريَكخراو و طرووثةكان. بةِريَوةبردني حالَةت وةك

يشان خزمةت دةكات بؤ دةستةبةر كردني لةشساخي و خؤسةربةخؤيي بؤ ِرزطاربوو لة ِريَطةي داكؤكيكاري و ثةيوةندي و طةياندن و خويَندن و دةستن

و / منداَل و بريتية لة بةتوانا كردني ِرزطاربو كردني سةرضاوةكاني خزمةتطوزاري و ئاسانكاريي خزمةتطوزاري. ئامانج لة بةِريَوةبردني حالَةت

، ة لة مامةلَة كردن لةطةَل كيَشةي ئاستي هؤشيارييان لةبارةي ئةو بذارانةي هةيانةوةكردن بةرزئةطةر ثيَويست بَيت، بةخيَوكةرةكانيان، لة ِريَطةي 

كة ِرزطاربوو هةروةها يارمةتيدانيان بؤ بِريارداني دروست تاكو بزانن سةبارةت بة كيَشةكةيان ض بكةن. بةِريَوةبردني حالَةت دَلنيايي دةدات لةوةي 

 ةكاني ثالندانان و ثيَشكةش كردني خزمةتطوزاري دةكات. ئاستبةشداري لة هةموو 

 بةهيَز دةكةن بريتين لةمانةي خوارةوة: ئةو بنةما بنضينةييانةي بةِريَوةبردني حالَةت

 .دلَنيابوون لةوةي كة ِرزطاربوو ليةني سةةكيية لة بةِريَوةبردني حالَةتدا 

  ةكاني ثالندانان و ثيَشكةش كردني ئاستهةموو بةتوانا كردني ِرزطاربوو، هةروةها دلَنيابوون لةوةي ِرزطاربوو بةشداري لة

 خزمةتطوزاري دةكات.

  داخوازي و ماف و شكؤ و توانا و ثيَداويستييةكاني ِرزطاربوو.ِريَزطرتن لة 

 .دابين كردني ثشتيوانيي هةست و سؤزي لة ِريَطةي ثيشانداني هةلَويَستي بايةخثيَدان بةرامبةر بة ِرزطاربوو 

 .دابين كردني زانياري بؤ ِرزطاربوو بؤ ئةوةي بِرياري دروست لةبارةي خزمةتطوزاريية ثيَويستةكان بدات 

 ويَطرتن و دروست كردني دؤستايةتي و ثةيوةنديي متمانةثيَكراو كة ذينطةيةكي ثشتيوانيكةر دةِرةخسَيت بؤ ئةوةي ِرزطاربوو تيايدا ط

 بتوانيَت دةست بة ضاكبوونةوة بكات.

 ث بةكارهيَناني مسؤطةر كردني نهيَنيثاريَزي كة خاَليَكي زؤر طرنطة بؤ ثاراستن و سةلمةتيي ِرزطاربوو و ِريَطرتن لة لة خرا

  ( ِروون بكريَتةوة كة ضؤن و لة ض كاتيَكدا لةوانةية نهيَنيثاريَزي ثيَشيَل بكريَت.exceptionsزانيارييةكان و بؤ ِرزطاربوو بةدةرةكان )

 شخان اة ِرةطةز و ثبةبَي طويَدان بجياكاري نةكردن لة ِريَطةي مامةلَة كردن لةطةَل هةموو ِرزطاربوويةك بة ِريَز و شكؤوة  دلَنيابوون لة

  و نةذاد و نةتةوة و بارودؤخي ِرووداوةكان.

  بة هةر زانيارييةكةوة بكريَت.  ئالَوطؤرِ ي ِرزطاربوو ثيَش ئةوةي خؤبةخشانةوةرطرتني ِرةزامةنديي 

بؤ ِرزطاربوواني توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي بريتية لة بةتوانا كردني  بةِريَوةبردني حالَةتوةك ئةوةي لةسةرةوة باس كرا، ئامانج لة 

لةبارةي ِرزطاربوو لة ِريَطةي ثيَداني هؤشياريي زياتر سةبارةت بة بذارةكان و ثشتيواني لة بِريارداني دروست و بةرز كردنةوةي ئاستي هؤشياري 

بؤ ِرزطاربوواني توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي بة شيَوةيةكي سةرةكي جةخت  الَةتبةِريَوةبردني حخزمةتطوزارييةكاني بةردةست. 

 ان. دةكاتة سةر دةستةبةر كردني ثيَداويستيية تةندروستي و سةلمةتي و دةرووني و كؤمةلَيةتي و ياساييةكاني ِرزطاربوو لة دواي ِرووداوةك

دوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي لة ِريَطةي ئةو ئاذانسانةوة دابين دةكريَت كة لة ثاشكؤدا ناويان بؤ حالَةتةكاني تون بةِريَوةبردني حالَةت

هةموو حاَلةتيَكي توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي هةلَدةسةنطيَنن كة وةري دةطرن، يان بؤيان ِرةوانة دةكريَت بؤ هاتووة. ئةم ئاذانسانة 

  ثشتيواني.
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 رثرسيارييةكاني ئاذانس و كريَكاراني حالَةتبة -6-1

بنةماكاني سةرةوة كؤك دةبَيت كريَكاراني حالَةت و تويَذةراني حالَةت و بةِريَوةبةراني حاَلةت كارامةييان هةبيَت بؤ بةِريَوةبردني حالَةتةكان كة لةطةَل 

ضارةسةر كردني بارة ئالَؤزةكان بة شيَوةيةكي ثيشةيي و بة لةبةرضاوطرتني بن و لة ِرؤَل و بةرثرسيارييةكاني خؤيان تيَبطةن و توانايان هةبيَت لة 

 43هةستياريي كةلتووري.

دابين كردني كارمةند و سةرثةرشتي و ضاوديَري كردني خزمةتطوزاريي بةِريَوةبردني حالَةتي لة بةرثرسن ئاذانسةكاني بةِريَوةبردني حالَةت 

ِريَبازي جةخت كردنة سةر ِرزطاربوو، ثةيِرةو كردني  ،بؤ دةَلنيابوون لة بةكارهيَناني بنةماكاني ِريَنويَني كؤمةلَيةتيتوندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري 

بةردةستةكان، دةستنيشان كردني كةليَنةكان، ضارةسةر كردني ئاستةنطةكاني  هةموو خزمةتطوزارييةدياركردني بةديهَيناني باشترين ثيادةكردنةكان، 

يشتن بة خزمةتطوزارييةكان، هةماهةنطي كردن لةطةَل ليةنةكاني تري خزمةتطوزارييةكان، دابين كردني تةواوي خزمةتطوزارييةكاني بةردةم طة

كي حاَلةت خاَليَ بةِريَوةبردني حالَةت، لةنيَويشياندا، بةدواداضوون. دابين كردني كارمةند بة شيَوةيةكي طونجاو بؤ خزمةتطوزارييةكاني بةِريَوةبردني 

 زؤر طرنطة بؤ ضاوديَريي ئاست بةرز. لة عيَراقدا، ئةمانةي خوارةوة بةباش دةزانريَن:

  وةك ثيَويست كريَكاراني حالَةتي توندوتيذي لةسةر  توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيئاذانسي بةِريَوةبردني حالَةتي ثيَويستة

حالَةتة ضالكةكان و لة بةرزترين حالَةتدا  1:15كريَكاراني حالَةت بؤ ِرزطاربوو  بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي هةبيَت بؤ ئةوةي ِريَذةي

بَيت. ثيَويستة ئةمة لة نزيكةوة ضاوديَري بكريَت لة ليةن سةرثةرشتياران لةطةَل تيَطةيشتن لةوةي كة هةندَي حالَةت ثيَويستي بة  1:20

 ني ِرزطاربوو و قؤناخي حالَةت لة ثرؤسةي بةِريَوةبردني حاَلةتدا. بةشداريي زؤرتر هةية بةثيَي بارودؤخ و ثيَداويستييةكا

  .كريَكاراني حالَةت بة زماني ِرزطاربووان قسة دةكةن بؤ ئةوةي ِرزطاربووان بتوانن بة زماني دايك قسة بكةن 

 شيَوةيةكي تايبةت بؤ ضارةسةري  ثيَويستة ِرةطةزي )ذن و ثياو( كريَكاران لةبةرضاوبطيريَت. بؤ نموونة، بؤ ئةو بةرنامانةي كة بة

دانراون كة خالَي ضوونة ناو خزمةتطوزارييةكاني بةِريَوةبردني حالَةت بنكةي ذنانة، ثيَويستة كريَكاراني  توندوتيذي دذ بة ذنان و كيذان

ةستةيي ِرزطاربووان. لة حالَةت ذن بن بة مةبةستي مانةوة لة بنكةكاني ذنان "تةنيا ذنان" بؤ ثاراستني سةلمةتيي هةست و سؤزي و ج

 ئةم بِريارانة ثيَويستة بةثيَي هةلومةرج و جؤرةكانيحالَةتةكاني تردا، لةوانةية وا باش بَيت كريَكاراني حالَةت ذن و ثياو تيَكةَل بن. 

 و جةخت كردني ِريَكخراوةكةت يان بةرنامةكةت بن.  توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي

  َوةية هةروةها ثيَويستة ثاشخاني نةذادي و ئاييني و كةلتووريي كريَكاراني حالَةتيش لةبةرضاوبطيرَيت و ثيَويستة كريَكاراني حالَةت بةو شي

 بةكرَي بطيريَن كة تيَكةلَةيةك بن لة ذنان و ثياان و ِريَذةكةشيان بةثيَي ثيَكهاتةي ئةو كةسانة بَيت كة خزمةتيان دةكرَيت. 

  ( زياتر بيَت. 1:8( بيَت و نابيَت ئةم ِريَذةية لة )1:5سةرثةرشتيار بؤ كريَكاراني حاَلةت بة ِريَذةي )داناني 

  بة مةبةستي ئةنجامداني خوولي ِراهَيناني بةردةوام و فيَركردن و ثشتيواني و دةرفةتةكاني تري تواناسازي بؤ كريَكاراني حالَةت

تر و هةروةها بؤ سةرثةرشتيارانيش بؤ ئةوةي تواناكاني تةكنيكي و بةِريَوةبردني خؤيان بةهيَزتر طةشةثيَداني توانا و كارامةيي كرؤكي زيا

 بكةن. 

 

 ضاوديَريي كارمةندان -6-2

دةكانيان سةرثةرشتياران و ِريَكخراوةكان ِرؤلَيَكي طرنط دةبينن لة دروست كردني كةلتووريَكي ِريَكخراوةيي كة سةلمةتي و خؤشطوزةرانيي كارمةن

ةر بنةماي جؤري توندوتيذي لةس خزمةتطوزارييةكاني تايبةت بةطرنطة كة زؤر دةخةنة ِريَزبةندي يةكةمةوة. ئةم خاَلة بةتايبةتي بؤ ئةو ِريَكخراوانة 

دابين دةكةن لة ضوارضيَوة مرؤييةكان و تيايدا كارمةندةكانيان دةكةونة بةر بارودؤخي سةخت و مةترسيي تووشبوون بة زةبري  كؤمةلَيةتي

ك دةتوانيَت ضي دةروونيي جَيطر كة بة زةبري دةروونيي لوةكيش ناسراوة. ئيَمة هةميشة باس لة "خؤضاوديَري" دةكةين لة كارةكانماندا، يان تا

ي باش (. لةسةر ئاستي كةسيدا، ثيادة نةكردني خؤضاوديَريoverwhelmingبكات بؤ ئةوةي ِريَطري بكات لةوةي فشار ببيَتة كاسكةر )

ئازاري جةستةيي و سؤزي و هؤشي و طياني. لةوانةية ببيَتة هؤي ثةكخستني تةواوي خؤشطوزةرانيي و ذيان و ثةيوةنديية  بؤ يَتسةردةكيَش

 كةسييةكان. لة كاتيَكدا كة جةخت كردني خؤضاوديَري بة زؤري دةكريَتة سةر تاك، خؤضاوديَري طرنطة بؤ كارمةندان و ِريَكخراوةكانيش وةك

درَيت َي ناتواناي بةرهةمهَينان و كار كة زؤر جار ئازار دةبينن كاتيَك خؤضاوديَريي باش لة ليةن سةرثةرشتياران و كارمةندان وةك يةك طرنطيان ث

 لةبةر ئةم هؤيانة، ِريَكخراوةكان، بةتايبةتيش، ئةوانةي بة هاناي حالَةتة ئالَؤزةكاني وةك توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيو هان نادريَن. 

 دةضن و بةرثرسياري ئةوةيان لة ئةستؤية كة ئاستيَكي بةرزي ضاوديَري بؤ كارمةندةكانيان دابين بكةن. 

ةت بة زؤري نزيكترين كةسن كة لةطةَل ِرزطاربووان كار دةكةن و طوَي لة بةسةرهاتةكانيان سةبارةت بة توندوتيذي لةسةر بنةماي كريَكاراني حالَ 

طونجاو، جؤري كؤمةلَيةتي دةطرن و بة بايةخ و سؤز و طرنطييةوة بةهانايانةوة دةضن. لةطةَل تَيثةِريني كات، بةبَي سةرثةرشتياري و ثشتيوانيي 

بؤ ئةوةي ِرَيطري بكرَيت ووبوون بكةن و هةتا لةوانةية هةست بة بيَهيوايي و داماوي بكةن. داراني حالَةت لةوانةية هةست بة ثةريَشاني و مانكريَك

كريَكاراني حالَةت تووشي ئةمة ببن و بؤ ئةوةي بةباشي كاري خؤيان بكةن و ئاسانكارييان بؤ بكريَت تاكو بتوانن باشترين ضاوديَري و 

ان و مةتطوزارييةكان بؤ ِرزطاربووان دابين بكةن، ثيَويستة سةرثةرشتياران )و ِريَكخراوةكان( بةِرووني ثابةند بن بة خؤشطوزةرانيي كارمةندخز

خؤي بدات بؤ ي كانو ِرَيبازة ستراتيذي تايبةت جَيبةجَي بكةن بؤ برةودان بةم بوارة. لة كاتيَكدا كة ثيَويستة هةموو ِريَكخراويَك طةشة بة ستراتيذ

                                                      

43  (nd See Chapter 3 of the Interagency GBV Case Management Guidelines (2017), which outlines the minimum qualities, skills a

knowledge of GBV caseworkers.) 
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سةرثةرشتياران كة ضؤن دةتوانن برةو بة ضاوديَريي كارمةندان بةثيَي ثيَكهاتة و سةرضاوةكان، ئةمانةي خوارةوة ئامؤذطاريي بنضينةيين بؤ 

 ضاوديَريي كريَكاراني حالَةت بدةن سةبارةت بة توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةالَيةتي.

 

 كارمةندان ضاوديَريي ِرؤذانةيبؤ ئاسانكاري 

  بة شيَوةيةكي ِريَكوثَيك ثيَداضوونةوة بؤ خؤشطوزةرانيي كارمةندان بكة و ذينطةيةك دروست بكة كة  –كةشيَكي ثشتيوانيكةر دروست بكة

 كارمةندان تيايدا هةست بة ئاسوودةيي بكةن و بة زانياري و نيطةرانييةكان هاوبةشيت لةطةَل بكةن.

  ثةرشتياري و كؤبوونةوةكاني تيم.لةوانةش سةر –ِريَوشويَن دابنَي 

 ر بة بة شيَوةيةكي ِريَكوثيَك ثيَزانين بؤ كارمةندان ثيشان بدة. ئةمةش دةكرَيت بة شيَوةيةكي سادة دةربِريني سوثاس و ستايش بيَت بةرامبة

وةكو ثاداشتي "كارمةندي  زياتر كاريَك كة ئةوان دةيكةن، يان ئامادة كردني ساردةمةني / شيرنةمةني لة كؤبوونةوةكان، يان شتيَك لةوةش

 ئةم مانطة".

  بة شيَوةيةكي ئاسايي هاوبةشي زانيارييةكان بكة و ذينطةيةكي ِرؤشن )شةفاف( بِرةخسيَنة. –بةِريَوةبردني زانياري 

  ،ستيي خؤيان بايةخ بةوة بدة كة ضؤن كارمةندان بايةخ بة تةندروضاوديَري تةندروستي و خؤشطوزةرانيي كارمةندان بكة. بؤ نموونة

 دةدةن و هانيان بدة ثشووي ناني نيوةِرؤ وةربطرن، هتد. هةروةها تيَبيني طؤِرانكاري لة ِرووخسار يان تةندروستيي كارمةندان بكة. 

 ثشتيواني كارمةندان بكة لة دةستنيشان كردن و ضاوديَري كردني ئةو شتانةي فشاريان بؤ  –وويي بكة دضاوديَري ئاستةكاني فشار و مان

  نن لة ذياني خؤياندا و ئامادة كردني ثالن بؤ خؤضاوديَري.ديَ 

 .دةرفةت بؤ كارمةندان بِرةخسيَنة بؤ وةرزش كردن و ضوونة دةرةوة 

  و شتيَكي خؤش بكةن. ةوةنكؤببِرؤذةكاني "ضاوديَريي كارمةندان" ِريَكبخة كة بوار بة كارمةندان دةدات هةموو ثيَكةوة 

 كارمةنديَكي تر لةطةَل كَي ثةيوةنديي تؤكمةي هةية بؤ طفتوطؤ كردن  –بؤ دةستنيشان كردني "دؤستي خؤضاوديَري"  كارمةندان هان بدة

 لةسةر ئةوةي ضؤن ثشتيواني يةكتر دةكةن لة ثيَداويستييةكاني خؤيان.

  كةسي يان كار )بؤ نموونة، ئةطةر بكرَيت، نةرم و نيان بن لةطةَل بةهاناوةضووني كةساني جياجيا بؤ قةيرانةكاني  –كارمةندان ئامادة بكة

 خشتةي نةرم دابنَي، كاتي ثشوو بدة لة كاتي ثيَويستدا، سةرثةرشتياريي ديكة دابين بكة، هتد(

 

 دابين كردني ثشتيواني بؤ كارمةندان لة كاتي قةيرانةكاندا

  َت، كة لةوانةية كار بكاتة سةر كارةكةيان، ِرةنطة ئةم كاتيَك كارمةندان دةكةونة قةيران جا بة هؤي بةسةرهاتيَكي ثيشةيي، يان كةسي بي

 خالَنةي خوارةوة طرنط بن:

 ِرةخساندني دةرفةت بؤ كارمةندان تاكو ئالَوطؤِري بةسةرهاتةكان و ثةرَيشانكةرةكان (stressors)  بكةن )بؤ نموونة، لة ِريَطةي

 سةرثةرشتيارييةوة(

 ةية بةبَي دةنطي ئازار بضيَذن و ضالكانة لةو حالَةتة ِرزطار بكريَن.سةير كردني ئةو كريَكارانةي حالَةت كة لةوان 

  ئةطةر لة ناوضةكةدا هةبيَت، كارمةندةكان بة شيَوةيةكي ِريَكوثيَك بة ثيشةكاراني تةندروستيي  –دةرووني بةستنةوةيان بة ثشتيوانيي

   هؤشييةوة ببةستريَنةوة. 
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 ثيَشةكي و بةشداري كردن 

 خةمالَندن 

 ثالندانان بؤ كاري حالَةت 

  َةجَي كردني ثالني كاري حالَةتبجي 

 بةدواداضووني حالَةت 

 داخستني حالَةت 

  هةلَسةنطاندني خزمةتطوزاري 

لة عيَراق ثةيِرةوي ِريَنويَنييةكاني بةِريَوةبردني حاَلةتي  توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيِريَكارة يةكخراوةكاني كارثيَكردن سةبارةت بة 

( دةكات كة ثيَوةرةكاني ضؤنايةتي و ضاوديَريي سؤزي دادةنيَت بؤ ِرزطاربوواني 2017ي جيهاني )توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي

تكاية بِروانة  انياريي زياتر لةسةر هةنطاوةكاني بةِريَوةبردني حالَةت،لة ضوارضيَوة مرؤييةكاندا. بؤ ز توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي

 .ئةم سةرضاوةية
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لة كاتي  كريَكاراني حالَةت وةك ئةلَقةي ثةيوةندين لة نيَوان دابينكةراني خزمةتطوزاري و ِرزطاربوو كار دةكةن و داواي ضاوديَريي ئاست بةرز و

، هةروةها كار لةطةَل دابينكةراني خزمةتطوزاري دةكةن بة مةبةستي كةمكردنةوةي ئاستةنطةكاني طةيشتن بة دةكةن ِرزطاربووطونجاو بؤ 

كاني تر كة كار لةطةَل ضالكة خزمةتطوزارييةكان. ئةمةش ثيَويستي بة ثةيوةندي و طةياندن و بةدواداضووني ِريَكوثيَك هةية لةطةَل ليةنة

 يةكيَك لة ِرووةكاني هةماهةنطيي حالَةت بةستني كؤنفرانسي حالَةتة.  ِرزطاربوو دةكةن.

اوتوَي كردني بةستني كؤنفرانسي حالَةت بريتية لة كؤبوونةوةيةكي ثالن بؤدانراو و ِريَكخراو كة لة ليةن كريَكاري حالَةت بةِريَوة دةبردريَت بؤ ت

كؤنفرانسةكاني حاَلةت  لة ضاوديَري و ضارةسةر كردني ِرزطاربوو. بةشدارنزاري كة حالَةتيَكي دياركراو لةطةَل دابينكةراني ديكةي خزمةتطو

 بوار بة كريَكاري حالَةت دةدات بؤ:

 ( خستنةِرووي ضالكييةكان، لةنيَويشياندا، ئاستي بةرةوثَيشضوون و ئاستةنطةكاني بةردةم ئامانجةكان-1

 ( نةخشةي ِرؤَل و بةرثرسيارييةكان-2

 ني ناكؤكييةكان و داناني ستراتيذةكان( ضارةسةر كرد-3

 ِريَكخستنةوة و طونجاندني ثالنةكاني كاري ئيَستا( -4

 

اودا دةتوانريَت كؤنفرانسةكاني حالَةت بكريَنة شويَني كاريطةر بؤ ضارةسةر كردني هةموو كيَشةكان و ئةو خزمةتطوزارييانةي كة لة كاتي طونج

حالَةتة ئالَؤزةكاندا كة لة ةوةي كة كَي ض دةكات بؤ ئةوةي لة دووبارةبوونةوةي هةولَةكان دوور بكةوينةوة خرَيتة سةر ئدةدابين ناكريَن، يان تيشك 

كة جياوازة لة هةماهةنطيي خزمةتطوزاريي  دةبيَت تايبةتمةنديبنةماي  ذمارةيةكي زؤر ليةن بةشداري تيا دةكةن. بةستني كؤنفرانسي حاَلةت لةسةر

 تري هةماهةنطي.  (forums) يةكانكؤِربةندو  بةردةوام

وطؤِر كردني وةرطرتني ِرةزامةنديي ِرزطاربوو ثَيشمةرجيَكي بنضينةيية بؤ هةموو كؤنفرانسيَكي حاَلةت. دةبَيت ِرزطاربوو ِرةزامةند بَيت لةسةر ئالَ 

وا نابَيت حاَلةتي زانيارييةكان لةطةَل هةموو دابينكةريَكي خزمةتطوزاريي بةشداربوو لة كؤنفرانسي حالَةت. ئةطةر ِرةزامةندي وةرنةطيرا بيَت، ئة

لة ِرَيطةي بانطهيَشت كردن و ثيَويستة تةنيا ئةو  لةوانةية دابينكةراني خزمةتطوزاري بةشداري لة كؤنفرانسةكاني حالَةت بكةنتاكةكةسي باس بكريَت. 

ةي كة ِرةزامةندي لة ِرزطاربوو ئةطةري خزمةتطوزاري( و ئةوان ليةنانة بةشدار بن كة ضاوديَري بؤ ِرزطاربوو دابين دةكةن )يان دابينكةراني

ئةو زانيارييانةي لةم كؤنفرانسةدا ئالَوطؤِر دةكريَن زؤر نهيَنين و جةخت دةكريَتة سةر ئةو  وةردةطرن بؤ وةرطرتن / ئالَوطؤِر كردني زانيارييةكان.

زانياريية ثةيوةندارةكان بطرَيتةوة و ثيَويست ناكات  هةنطاوانةي دةنريَن و ئةو هةنطاوانةي ثيَويستن. دةبيَت ئالَوطؤِر كردني زانيارييةكان تةنيا

ةت ئامادة بيَت و وردةكاريية كةسييةكان، يان وردةكارييةكاني تر لةبارةي ِرزطاربوو يان ِرووداوةكة بطريَتةوة. ِرزطاربوو دةتوانَيت لة كؤنفرانسي حالَ 

   مافي ئةوةي هةية ئةو زانيارييانة ديار بكات كة ئالَوطؤِر دةكريَن.

 
يَن و هيَماي ثيَويستة تيَبينيية وردةكان و خاَلةكاني كار لة كؤنفرانسي حاَلةت لة ليةن كريَكاري حالَةت وةربطيريَن و لة فايلي حاَلةت هةلَبطير

 ِرزطاربوو، نةك ناو و زانياريية ديارةكان بةكاربهيَنريَن. 

ي حالَةت كؤبوونةوةي خستنةِرووداية لة بةستني كؤنفرانسي حالَةت. كؤبوونةوةكاني تكاية تَيبيني ئةوة بكة كؤبوونةوةكاني خستنةِرووي حالَةت جو

 كاتين وةك بةشيَك لة سةرثةرشتيي نيَوان كريَكاري حالَةت و سةرثةرشتيارةكةي و ئاذانسةكاني تر بةشداري تيادا ناكةن. 

  نهيَنيي ِرزطاربووان ثاريَزراوة و تةنيا ئةو زانيارييانة تاوتوَي ةوةي كة شكؤ و ل دَلنيابوونهةموو ئةنداماني ئةم كؤبوونةوةية بةرثرسن لة

 كراون كة بؤ ضارةسةر كردني كيَشةكان و هةماهةنطيي هةنطاوةكان ثيَويستن. 

 بةرثرسياريي بةِريَوةبةراني حاَلةتة دياركراوةكانة بؤ هةر حاَلةتَيك كة تاوتوَي دةكريَت ئةوة مسؤطةر بكةن كة ثيَشوةخت ِرةزامةنديي 

 ِرزطاربوو وةرطيراوة بؤ ئةو زانيارييانةي ئالَوطؤِر دةكريَن. هةروةها بةِريَوةبةري حالَةت ِرزطاربوو لة طفتوطؤكان و ثيَشكةوتنةكان

 دار دةكات. ئاطا
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 بة طشتي، كريَكاراني حالَةت دةتوانن بةم شيَوةي خوارةوة حالَةت دابخةن )و فؤرمي داخستني حالَةت ثِربكةنةوة(: 

 يستة فؤرمةكاني ِرةزامةندي مةخةرة ناو فايلةكاني حاَلةتي داخراو. وةكو فايلة ضالكةكان، ثيَويستة ئةم فايالنة بةجودا هةَلبطيريَن. ثيَو

 فؤرمةكاني حالَةت و ِرةزامةندي لةناو دؤلبي قفلَدراوي فايل هةلَبطيريَن. 

 مةتطوزاري بة مةبةستي:بؤ دابينكةري خز ثيادة كردني باش لة كاتي داخستني ثِرؤذة 
o  ِرزطاربوو بكة ضاوديَريي خؤي بؤ لي دابينكةريَكي تري خزمةتطوزاري بطوازيَتةوة، ئةطةر هةبَيت. كريَكاري حالَةت دةتوانيَت داوا لة

 وونةوةيان.كةري خزمةتطوزاريي نوَي ِرابطةيةنَيت و ياوةري ِرزطاربوو بكات بؤ يةكةمين كؤبنثوختةيةك لةبارةي حاَلةتةكة بة دابي
o دووبارة ِرزطاربوو دةتوانَيت كامة داوا لة ِرزطاربوو بكة فايلي حاَلةتي خؤي بؤ لي دابينكةريَكي تري خزمةتطوزاري بطوازيَتةوة .

ة بة ثوختةيةك لةبارةي بنضينةكاني حالَةتةكزانياري بوَيت، ئةطةر هةبيَت، بطوازَيتةوة. جَيطرةوة ئةوةية كة كريَكاري حالَةت بة زارةكي 

 دابينكةري خزمةتطوزاريي نوَي ِرابطةيةنَيت.
o طواستنةوةي بؤ لي دابينكةريَكي نوَي ِرةت كردةوة، ئةوا هةموو بابةتة ضاثكراوةكان لةطةَل ِرةزامةندي لةناوببة جا بة  وئةطةر ِرزطاربو

و بةسةر وردكراوةكان، يان سووتاوةكان دابكة بؤ )ئةطةر ثاريَزراو بوو(، ثاش ئةوةي بووة خؤلَةميَش )ئا دنوردكردن بيَت، يان بة سووتان

ئةوةي ئةطةر هةر بابةتَيك مابَيتةوة، بةتةواوي لةناوبضيَت(. بةم جؤرة، بة هيض شيَوةيةك ناتوانرَيت زانيارييةكان بخوَينريَنةوة. 

لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتييان سيستةمي بةِريَوةبردني زانياري لةبارةي توندوتيذي نةناسراوي دابينكةراني خزمةتطوزاري داتاي 

 لةناو كؤمثيوتةر هةية )تؤماري ِرووداو( بؤ هةر شتيَك لة داهاتوو ثيَويست بيَت.
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 ِرةزامةنديي ِرووني ِرزطاربوويان نيية بؤ وةرطرتني ، بةشدار نابن داانةي لة ضاوديَريي ِراستةوخؤي ِرزطاربووة ضالكئةو ليةن

ةرطيز ثةيوةندي بة سةوداكاراني دابينكةري خزمةتطوزاري نةكةن. ئةمة دةبيَتة هؤي دووبارة تووشبووني زانياريي حاَلةت و ثيَويستة ه

سيستةمي بةِريَوةبردني زانياري لةبارةي لةوانةية ببيَتة هؤي ثيَشَيل كردني ِرزطاربوو بة زةبري دةرووني و ثيَشيَل كردني نهيَنيثاريَزي و 

ةلَيةتي: "هةموو ئةوانةي واذؤيان كردووة لةسةر ئةوة ِرةزامةندن كة داتاي سيستةمي بةِريَوةبردني توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤم

  بةكارناهيَنريَن بؤ بةدواداضووني حالَةتي تاكةكان". زانياري لةبارةي توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي
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دابين دةكةن سياسةتيَكي ِروونيان  توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيةكان بؤ ِرزطاربوواني ثيَويستة ئةو ِريَكخراوانةي خزمةتطوزاريي

يَوة بكةن كة لةبارةي ناوبذيواني هةبَيت. ثيَويستة ئةو سياسةتة ِرابطةيةنيَت كة كريَكاراني حالَةت نابيَت ناوبذيواني، يان هةر كاريَكي تري هاوش

 تاوانكار و ِرزطاربوو ثيَكةوة بةشداري تيادا بكةن.

ئةو ةت لةوانةية ئةوة ثيشان بدةن كة ئةوان ثاريَزراو نابن لة كاتي دابين كردني ثشتيوانيي داكؤكيكاري بؤ جطة لةمةش، هةندَي لة كريَكاراني حالَ 

كة بةشداري لة ناوبذيواني  ِرزطاربووانةي كة بة ثرؤسةي ناوبذيواني دةِرؤن )بؤ نموونة، ثةيوةندي كردن لةطةَل ئةنداماني خيَزان، يان كؤمةلَطا

تاوانكار و خَيزاني تاوانكار، يان ناوبذيوان بناسن و بةمةش نيطةران بن لةبارةي سةلمةتيي خؤيان و خيَزانيان. ثيَويستة  دةكةن(. لةوانةية ئةوان

دؤزينةوةي  سةرثةرشتياران ثشتيواني كريَكاراني حالَةت بكةن لةوةي سةلمةتيي ئةوان بخةنة ِريَزبةنديي يةكةمةوة و كار لةطةَل ِرزطاربوو بكةن بؤ

 جَيطرةوةكان )بؤ نموونة، دةستنيشان كردني كةسيَكي تر كة بتوانيَت يارمةتيدةر بيَت(. بذارة

 
لةنيَو  توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي(ي ِريَنويَنييةكاني بةِريَوةبردني حالَةتي تايبةت بة 1,6( و 1,4تكاية بطةِريَوة بؤ بةشةكاني )

كردن لة حالَةتةكاني  بؤ زانياريي زياتر سةبارةت بة ناوبذيواني 44( Management GuidelinesInteragency GBV Case) ئاذانسةكان

 (، مةترسييةكان و ِرؤلَي كريَكاري حالَةت و ِرؤلَي ِريَكخراوةكان. IPVتوندوتيذي دذ بة هاوبةشي طياني بة طياني )

 

 

 نِرةزامةندي بؤ بةِريَوةبردني حالَةت لةطةَل منداالَ وةرطرتني  -6-7
كي تري بة طشتي، بؤ كاركردن لةطةَل بةِريَوةبردني حاَلةت )و هةنطاوةكاني تري حالَةت( ثيَويستة مؤلَةت لة منداَل و بةخيَوكةر، يان طةورةية

 طونجاو وةربطيرَيت )بِروانة خوارةوة(. 
 

ئةطةر بةخيَوكةر نةبيَت،  بةخيَوكةر مندالَ  طرووثي تةمةن

يان لة باشترين 

 منداَل نةبيَتبةرذةوةنديي 

 ئامرازةكان

ِرةزامةنديي  6-11

  ئارةزوومةندانة
ي خؤبةخشانةِرةزامةنديي   خؤبةخشانةِرةزامةنديي 

كةسيَكي طةورةي تري 

متمانةثيَكراو، يان 

  كريَكاري حالَةت

ِرةزامةنديي 

 زارةكي ئارةزوومةندانةي 

خؤبةخشانةي ِرةزامةنديي 

  نووسراو 

ِرةزامةنديي  12-14

 ئارةزوومةندانة
ي خؤبةخشانةِرةزامةنديي   خؤبةخشانةِرةزامةنديي 

كةسيَكي طةورةي تري 

متمانةثيَكراو، يان 

ِرةزامةنديي 

ي منداَل. ئارةزوومةندانة

ئاستي تةمةني 

ثيَطةيشتووي منداَل 

 دةتوانريَت ديار بكريَت. 

ِرةزامةنديي 

 زارةكي  ئارةزوومةندانةي

 خؤبةخشانةيِرةزامةنديي 

 او  نووسر

 خؤبةخشانةِرةزامةنديي  خؤبةخشانةِرةزامةنديي  15-17

 لةطةَل مؤَلةتي مندالَ 
ي خؤبةخشانةِرةزامةنديي 

منداَل. ئاستي تةمةني 

ثيَطةيشتووي منداَل 

 دةتوانريَت ديار بكريَت.

خؤبةخشانةى ِرةزامةنديي 

 نووسراو  
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 (yaseenmi.1964@gmail.comئيمةيَل )(، 07704479033/   07504479033)ياسين محمد سؤراني : وةرطيَِراني لة ئينطليزييةوة

  ِرةزامةنديي ياسايي باوك  / بةخيَوكةر )يان كةسيَكي تري طةورةي بةرثرس( بؤ لة هةريَمي كوردستاني عيَراقدا، ثيَويستة هةميشة

 خؤبةخشانةِرةزامةنديي ( سالَي، دةتوانرَيت 17-15وةربطيريَت. بؤ مندالَني خوار تةمةني ) ( سالَي18مندالَني خوار تةمةني )

 وةربطيريَت لةجياتي بةخيَوكةران ئةطةر باوك / بةخيَوكةر نةتوانيَت يان نةيةويَت ِرةزامةندي بدات.

  ،بؤ بةشداري ثيَويستة وةربطيريَت. بةلَم بؤ مندالَني طةورةتر،  ئةوان يان ئامادةيي ئارةزوومةندانةِرةزامةنديي بؤ مندالَني بضووكتر

 بكريَت )بؤ وردةكاريي زياتر، بِروانة خوارةوة(. شانةخؤبةخ ِرةزامةندييثيَويستة داواي 

 هةندَي حالَةت هةن كة لةوانةية طونجاو نةبيَت ِرةزامةندي باوك / بةخيَوكةر وةربطيرَيت، لةوانةش، ِرةنطة بةخيَوكةر خؤي تاوانكارةكة 

. لةم جؤرة حالَةتانةدا، ثيَويستة هةر كاتيَك بكريَت، بيَت، يان هاوكار بوو بيَت، يان لةو حالَةتانةي كة مندالَني بيَكةس بةشدار بوو بن

( 6( سالَي. بؤ مندالَني تةمةن سةرووي )16وةربطيرَيت بؤ مندالَني خوار تةمةني ) ِرةزامةنديي كةسيَكي تري طةورةي متمانةثيَكراو
بكات  بةردةست نةبوو، لةوانةية ثيَويستسالَي، ثيَويستة بةشداري لة دةستنيشان كردني ئةم كةسةدا بكةن. ئةطةر هاتوو ئةم كةسة 

 ( سالَي دابين بكات. 16بةِريَوةبةري حالَةت ِرةزامةندي بؤ مندالَني خوار تةمةني )

  ثيَويستة مندالَن و بةخيَوكةران ئاطادار بكريَن لة هةر داخوازييةكي ِراثؤرت كردني بةزؤري ثةيوةندار )بِروانة بةشي ِراثؤرت كردني

 بةزؤر(. 

 

 (: 5-0كؤرثة و مندالَني بضووك )تةمةن:  -6-6-1

  بؤ مندالَني ئةم تةمةنة، لة بةخيَوكةر يان كةسيَكي تري طةورةي متمانةثيَكراو لة ذياني منداَل  خؤبةخشانةثيَويستة ِرةزامةنديي

  ةسةر بدةن.وةربطيريَت، نةك لة منداَل. مندالَني زؤر بضووك ناتوانن بِريار لة وةرطرتني ضاوديَري و ضار

  هةوَل بدات بؤ منداَل ئةوة ِروون بكاتةوة كة هةموو ئةوانةي ِروودةدةن ِريَطةي بنضينةيي و طونجاون.دابينكةري خزمةتطوزاري ثيَويستة   

 

 سالَن(: 11-6مندالَني طةورةتر )تةمةن:  -6-6-2

 خؤبةخشانةة لة ِرووي تةمةنةوة ئةوةندة ثَيطةيشتووة كة ِرةزامةنديي بة شيَوةيةكي نموونةيي، لةم تةمةنةدا، منداَل نة لة ِرووي ياساييةوة، ن 

ئارةزووي خؤيان دةربِرن بؤ  يان ئارةزوومةندانةِرةزامةنديي بدةن بؤ بةشداري كردن لة خزمةتطوزارييةكان. لةطةَل ئةوةشدا، دةتوانن 

 بةشداري كردن.

  كاريان تَي ثيَويستة داواي مؤلَةت لة مندالَني ئةم تةمةنة بكريَت بؤ دةست كردن بةو خزمةتطوزاري يان هةنطاوانةي كة ِراستةوخؤ

دةكةن. دةتوانريَت ئةم مؤلَةتة بة شيَوةيةكي زارةكي لة منداَل وةربطيرَيت و تؤمار بكريَت وةك ئةوةي لةسةر فؤرمي ِرةزامةنديي 

ِرةزامةنديي ي نووسراوي باوك / بةخيَوكةر لةطةَل خؤبةخشانةة. بؤ مندالَني ئةم تةمةنة، ِرةزامةنديي هاتوو خؤبةخشانة

  ثيَويستة. ي منداَل ئارةزوومةندانة

 

 سالَن(: 14-12هةرزةكاراني بضووك )تةمةن:  -6-6-3

  كردووة و لةوانةية ئةوةندة ثَيطةيشتوو بن كة بتوانن بِريار مندالَني ئةم تةمةنة تواناي زياتريان هةية و لة ِرووي زانينةوة زياتر طةشةيان

  لة خزمةتطوزارييةكان.بؤ بةردةوامبوون بدةن  خؤبةخشانةِرةزامةنديي يان  / ئارةزوومةندانةبدةن و ِرةزامةنديي 

  نووسراوي منداَل وةربطريَت بؤ ي ئارةزوومةندانةبةثيَي ثيادةكردني يةكخراو، ثيَويستة كريَكاري حالَةت هةوَل بدات ِرةزامةنديي

  بةشداري كردن لة خزمةتطوزارييةكان لةطةَل وةرطرتني ِرةزامةنديي نووسراوي باوك / بةخيَوكةر.

 الَةت ئةطةر هاتوو بؤ منداَل ثاريَزراو نةبوو، يان لة باشترين بةرذةوةنديي منداَل نةبوو بةشداري لةطةَل بةخيَوكةر بكات، ئةوا كريَكاري ح

، خؤبةخشانةة هةوَل بدات بؤ دةستنيشان كردني كةسيَكي تري طةورةي متمانةثيَكراو لة ذياني منداَل بؤ دابين كردني ِرةزامةنديي ثيَويست

ي منداَل لةوانةية كاري ئارةزوومةندانةنووسراوي منداَل. ئةطةر ئةمة نةكرا، ِرةزامةنديي ي ئارةزوومةندانة ِرةزامةندييهاوكات لةطةَل 

 بةثيَي تةمةن، ئةطةر كريَكاري حالَةت واي بيني كة مندالَةكة تةواو ثيَطةيشتووة. لةم بارانةدا، ثيَويستة كريَكاراني حالَةت ِراويَذثَي بكريَت 

  بة سةرثةرشتياراني خؤيانةوة بكةن بؤ ِريَنويَني. 

 

 سالَن(: 17-15هةرزةكاراني طةورةتر )تةمةن:  -6-6-4



 

 (yaseenmi.1964@gmail.comئيمةيَل )(، 07704479033/   07504479033)ياسين محمد سؤراني : وةرطيَِراني لة ئينطليزييةوة

 ( سالَي، بة شيَوةيةكي طشتي بة ثيَطةيشتوو دادةنريَن بؤ بِرياردان. سةرباري ئةمةش، لة 15مةني )هةرزةكاراني طةورةتر، سةرووي تة

( سالَي دةتوانن بِريار لةسةر ضاوديَري و ضارةسةري خؤيان بدةن، 18هةريَمي كوردستاني عيَراقدا، لة ِرووي ياساييةوة كةساني تةمةن )

 ةندروستيي كؤمةلَيةتي و زاوزَي.بةتايبةتيش، خزمةتطوزارييةكاني ضاوديَريي ت

  خؤيان بدةن. بة شيَوةيةكي نموونةيي، ي ئارةزوومةندانةِرةزامةنديي بةثيَي ياسا خؤجَيييةكان، هةرزةكاراني طةورةتر دةتوانن

و دابين كردني  ئازارنةدةريش هةر لة سةرةتاوة بةشدار دةبن لة بِرياردان بؤ ضاوديَري و ضارةسةربةخيَوكةراني ثشتيوانيكةر و 

  ي خؤيان.خؤبةخشانةِرةزامةنديي 

بةشداري كردني بةخيَوكةران ِراستةوخؤ لةطةَل منداَل بدرَيت. ئةطةر  سةرلةطةَل ئةوةشدا، بةثيَي سياسةت و ياسا خؤجيَييةكان، ثيَويستة بِرياردان لة

ي ئةوان تؤمار دةكات بة بةكارهيَناني فؤرمي ِرةزامةنديي بةخشانةخؤهةرزةكار )و بةخيَوكةر( ِرةزامةند بن، ئةوا كريَكاري حاَلةت ِرةزامةنديي 

حالَةت كة ئةوان تيايدا ِرةزامةنديي زارةكيان وةرطرتووة بؤ دةست كردن بة خزمةتطوزارييةكاني بةِريَوةبردني  ِرزطاربوو، يان لةسةر ئةو تؤمارةي

 حالَةت. 

 

 

 : بةرثرسيارييةكان بؤ خؤثاراستن7بةشي 

 

توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري بةهاناوةضوون دوو ضالكيي بةيةكبةستراوةن. هةروةها زؤر لة توخمةكاني بةهاناوةضووني  خؤثاراستن و

 ش ِريَوشويَني خؤثاراستنن. بة هةمان شيَوة، ضالكييةكاني خؤثاراستني باش بةستراونةتةوة بة هةنطاوةكاني بةهاناوةضوون. ضالكييةكانيكؤمةلَيةتي

 تاوانكاراني ئةطةر و ِرزطاربوواني ئةطةر و ئةوانةي كة ِرةنطة هاوكارييان بكةن، دةكةنة ئامانج. بؤية، دةبَيت ضالكييةكان كؤمةَلطةيخؤثاراستن 

اتر تن زيبةركةوتوو، كارمةنداني فرياطوزاريي مرؤيي، هاوولَتيياني ولَتي خانةخوَي و دةسةلَتداراني حكوومةت بكةنة ئامانج. هةروةها خؤثاراس

ةري و ِريَبازة طشتييةكان دةطرَيتةوة بؤ دانيشتووان بة شيَوةيةكي طشتي )بؤ نموونة، هةلَمةتةكان، ثةيامةكاني دةزطاكاني ِراطةياندني جةماو

 دةستثيَشخةرييةكاني تري بةرز كردنةوةي ئاستي هؤشياري(. 

 

 خوارةوة هةَلدةستن:هةموو اليةنةكاني ئةم ِريَكارة يةكخراوانةي كارثيَكردن بةم كارانةي 

  كؤميتةي ، ِريَنويَنييةكاني توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيدابين كردن يان بةشداري كردن لة خوولةكاني ِراهَيناني تايبةت بة

، ئةم ِريَكارة يةكخراوانةي كارثيَكردن و توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيهةميشةيي هاوبةش لةنيَوان ئاذانسةكان سةبارةت بة 

 بؤ بواري بةشداري كردن ئامادة كراون.بابةتة ثةيوةندارةكاني تر كة 

  داناني ِريَساكاني ِرةفتار بؤ هةموو كارمةندان كة جةخت دةكةنة سةر ِريَطرتن لة دةستدريَذي و ضةوساندنةوةي سيَكسي. هةنطاوةكان

اهيَنان بؤ سةرجةم كارمةندان و ثيَويستة هةموو كارمةندان ِريَساكاني ِرةفتار واذؤ بكةن، ميكانيزمي بريتين لة: دابين كردني خوولي رِ 

 ِراثؤرت كردني نهيَني و ثاريَزراو دابنَين لةطةَل بةدواداضوون بؤ ِراثؤرتةكان.

 و و ثيَشكةش كردني خزمةتطوزارييةكان ذنان و كيذان و كوِران و ثياوان لة نةخشةكاري  يضالكانة هةوَل بدةن بؤ بةشداريي يةكساني

بؤ فيَربوون لةبارةي طةيشتن و  كؤبوونةوةكان بة شيَوةيةكي ِريَكوثيَك لةطةَل ذنان و كيذانئةنجامداني و  ي كارانشويَنةكئاسانكارييةكان لة 

 سةلمةتي و ئاسايشي ثةيوةندار بة خزمةتطوزارييةكان و دامةزراوةكان. 

 يي خزمةتطوزارييةكان و طةيشتني كةساني خاوةن ثيَداويستيي تايبةت.دلَنيابوون لة هةمةليةن 

  بة وردي هةماهةنطي بكةن و توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيبة هاوكاري لةطةَل طرووثي لوةكيي تايبةت بة ،

ئامادة و جيَبةجَي بكةن لة  ري كؤمةلَيةتيتوندوتيذي لةسةر بنةماي جؤضالكييةكاني تايبةت بة بةرز كردنةوةي ئاستي هؤشياري لةبارةي 

 داكؤكي كردن لةنيَو ليةنة مرؤييةكاني تر و دةسةلَتة حكوومييةكان.ضوارضيَوةي كؤمةَلطةدا و 

 .ِريَكخستني ضالكييةكاني بةتوانا كردني ئابووري بؤ كةمكردنةوةي هةذاري و نةبووني 

  ثرسةكاني ثاراستن. لة كاتي  خستنةِروويلة ِريَطةي خةمالَندني باري ئاسايش و سةلمةتي و  يثاريَزخؤبةهيَز كردني ذينطةي

نةخشةكاريي ثِرؤذةكان و جيَبةجَي كردني ضالكييةكاندا، هةميشة دةرةنجامة بةمةبةست و بَي مةبةستةكاني ضالكييةكان لةبةرضاو 

 نيابوون لة ثاراستني رزطاربوو بةثيَي باشترين بةرذةوندييةكاني ِرزطاربوو. بؤ دلَ  ريَتو ثيَداضوونةوة بة ستراتيذةكاندا بك َيتريبط

  هؤشياري بؤ ِريَطرتن لة ِرووداوي زياتري توندوتيذي و ثةلَةي شةرمةزاري بؤ برةودان بة ئامادةسازيي كؤمةلَطة و هةلَمةتةكاني

، بة ثةنابةر و ئاوارةكاني ناوخؤ و خةلَكي خانةخويَشةوة بة ِرزطاربووان. ثيَويستة ئاذانسةكان لةطةَل هةموو كؤمةَلطةكان كار بكةن

 مةبةستي:
o ئاطادارن و ِرؤَل و بةرثرسيارييةكاني خؤيان جيَبةجَي دةكةن وةك ئةوةي لةم  دلَنيابوون لةوةي هةموو كةرت / ليةنة ثةيوةندارةكان

توندوتيذي لةسةر هاوبةش لةنَيوان ئاذانسةكان سةبارةت بة كؤميتةي هةميشةيي ِريَكارة يةكخراوانةي كارثيَكردن و ِريَنويَنييةكاني 

  (دا هاتووة، كة ئةمانةش دةطريَتةوة:IASC GBV) بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي
o .)ئةنجامداني هةلَمةتةكان و ثةيامةكاني دةزطاكاني ِراطةياندني جةماوةري و ضالكييةكاني بةرز كردنةوةي ئاستي هؤشياري 
o لة شوَيني كار و طةياندنيان بة ليةنةكاني  توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيو مةترسييةكاني  هؤشياري لةبارةي كيَشة

 .توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيئاسايش و طرووثي كاري 
o ي بةهيَز بكريَن.بة بةردةوام بةشداري كردن لة طفتوطؤكاني ضارةسةر كردني طيروطرفتةكان بؤ ئةوةي ستراتيذةكاني خؤثاراستن 



 

 (yaseenmi.1964@gmail.comئيمةيَل )(، 07704479033/   07504479033)ياسين محمد سؤراني : وةرطيَِراني لة ئينطليزييةوة

o  و ثشتيواني كردن لة ِرؤلَي ذنان و طةنجان وةك بِرياردةري ضالكانة برةودان بة ِريَزطرتن لة مافةكاني مرؤظ و مافةكاني ذنان

 يةكسان.
o  .برةودان بة شيَوةكاني ِرؤلَي ثياوان و شيَوة ئةرَينييةكان و ئةو ِرةفتارانةي كة توندوتيذ نين 

 

كةمكردنةوةي مةترسي بؤ دابينكةراني خزمةتطوزاريي تايبةت بة توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري خؤثاراستن و  -7-1

 كؤمةالَيةتي

شكستباري واتة دةستنيشان كردن و نةهيَشتني ئةو هؤكارانةي ئةنداماني دياركراوي  توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيتن لة خؤثاراس

توندوتيذي لةسةر تن لة خؤثاراسو نةخشةكاريي ئةو ضالكييانةي ئاستي ثاراستنيان باشتر دةكات. بؤ  ندوتيذيةنة بةر توخكؤمةلَطةي خؤجيَيي دة

 توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي، ثيَويستة ئةو هؤكارانة دةستنيشان بكريَن و ضارةسةر بكريَن كة دةبنة هؤي بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي

 ودا.لة هةلومةرجيَكي دياركرا

 

   

ئةم ثرؤسةية ئةنجام نادريَت بةبَي بةشداري ثيَكردن و ئامادةسازيي كؤمةلَطة 

بؤ ئةوةي هؤشيار بَيت لةبارةي ِرؤَل و نةريتة باوةكاني جؤري كؤمةلَيةتي، 

دةسةلَتي ثياوان بةسةر ذنان و ضؤن بيَدةنطيي كؤمةَلطة لةبارةي 

تيذي دذ بة ذنان و ناهاوسةنطيي ئةم دةسةلَتة دريَذة بة ئةنجامداني توندو

 دةدات.  توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيكيذان و 

توندوتيذي لةسةر بنةماي كاني ضالكة بؤ بةديهيَناني ئةمة، ثيَويستة ليةنة

 لة سةرةتاوة: جؤري كؤمةلَيةتي

  نةخشةي نوَينةرة خؤجيَييةكان لة دامةزراوة سةرةكييةكان بكيَشن

ني ضاوديَريي تةندروستي، سةركردة )بؤ نموونة، دابينكةرا

 .(ئايينييةكان، مامؤستايان، ثاريَزةران، سةثاندني ياسا، هتد

  سةرضاوة خؤجيَييةكان دةستنيشان بكةن و بةشداري بة خةلَك بكةن لةو كؤمةلَطةي كة دةتوانَيت ثشتيواني لة تةواوي جيَبةجَي كردني

 خؤثاراستن بكات.ضالكييةكاني 

  َناني ثةيوةنديكاران بة هاوكاري لةطةَل كؤمةلَطة و ِرةضاو كردني ثيَوةرةكاني ثاراستن بة مةبةستي يارمةتيداني ثالن و دياركردن و ِراهي

  نةخشةكاري و جَيبةجَي كردني ضالكييةكان.

دةكريَت و ِراسثاردة  توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيكاني تايبةت بة ضالكة ئةم ضوارضيَوةي خوارةوةي ثاراستن ئاراستةي ليةنة

ردستاني عيَراق طشتييةكاني تياداية بؤ داناني بةشدارييةكاني ثاراستن. ليستي ضالكييةكان طشتطير نيية و ثيَويستة بةثيَي شويَنةكاني ناو هةريَمي كو

 ِرةضاو بكريَن.  توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيكاني تايبةت بة ضالكة ةنةبطونجيَنريَن و مةترسييةكان و ئةزمووني لي

   

تيَطةيشتنة لة هةلَويَستة خؤجَيييةكان بةرامبةر  مةبةست لةم قؤناخة دةستنيشان كردني نيطةرانييةكان و مةترسييةكان:،  1قؤناخي  

بة ثيادةكردنةكاني ِرؤلَةكان و جياكاريي جؤري كؤمةلَيةتي لة ِريَطةي خةمالَندنة دياركراوةكان و لة سةرووي هةمووشيانةوة 

لة ناوضةيةكي  تيتوندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةهؤكارةكاني تايبةت بة بارودؤخ كة بةشداري لة مةترسييةكاني 

  دياركراودا دةكةن يان مةترسييةكان زياد دةكةن. 

 .ئةنجامداني وردبينييةكاني سةلمةتي بة شيَوةيةكي ِريَكوثيَك و بةكارهيَنانيان بؤ طةياندني هةنطاوةكان و بةرنامةِرَيذي 

  لة كيَشة و نيطةرانييةكانيان.ئةنجامداني خةمالَندنةكاني بةشداري لةطةَل ذنان و كيذان بة مةبةستي تَيطةيشتن 

  بةشداري ثيَكردني ذنان و كيذان لة ثالندانان و بِرياردان بؤ ئةوةي بة تةواوي نيطةرانييةكانيان لةمةِر سةلمةتي و

 ئاسايشي خؤيان بخةنة ِروو لة ِريَطةي ِراهيَنانةكاني هةلَسةنطاندن. 

 لَكاني كؤمةلَطة بؤ طةياندني بةرنامةكةت لةبارةي كيَشة و داناني ميكانيزمةكاني وةرطرتني سةرنج و ثيَشنيار و سكا

  نيطةرانيية دياركراوةكان.
 

ئاستي قؤناخي هؤشياري دةربارةي زياد كردني  ، بةرز كردنةوةي ئاستي هؤشياري و ئاَلوطؤِريي زانيارييةكان:2قؤناخي 

ئامادةسازي و 

بةشداري 

ثيَكردني 

 كؤمةلَطة 
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 مافةكاني مرؤظ )و مافةكاني ذنان(، هؤ و دةرةنجامةكانيتيَطةيشتني كؤمةلَطةية سةبارةت بة ِرؤلَةكاني جؤري كؤمةلَيةتي و 

توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري ، خزمةتطوزاريية بةردةستةكان بؤ ِرزطاربوواني توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي

كيذاندا لةبارةي ئةوةي لة كويَدا  ذنان و ي ئاستي هؤشياري لةنيَوةوةكردن بةرزبؤ برةودان بة طؤِرانكاريي كؤمةلَيةتي و  كؤمةلَيةتي

 بةدواي يارمةتيدا بطةِريَن.

 

 ( برةودان بة طونجاندني بابةتةكاني طةياندن لة بواري ثةروةردةي زانيارييةكانInformation Education 
Communicationداهَينان بؤ بزواندني طفتوطؤ لة طرووثةكاندا و بزواندني بيركردنةوةي  ي( و هانداني بةكارهيَنان

 ِرةخنةطرانة لةجياتي ئةوةي بة خةَلك بطووتريَت بير لة ضي بكةنةوة.

  دلَنيابوون لةوةي كة هةموو بابةتةكاني طةياندن لة بواري ثةروةردةي زانيارييةكان، يان ثةيامة سةرةكييةكان ثَيشوةخت

لةطةَل كؤمةَلطةكان و بؤ دلَنيابوون لةوةي كة سةرنج و ثيَشنيارةكان تيَخراون، هةروةها دلَنيابوون لةوةي تاقيكراونةتةوة 

 كة نابيَتة هؤي ئازاري زياتر.

  توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري بةهيَز كردني ئاستي تَيطةيشتني ذنان و كيذان و ثياوان و كوِران سةبارةت بة ثرسةكاني

بيركردنةوة و ئةو ِرؤلَنةي كة دةبينريَن بؤ هانداني ارهيَناني ِراهيَنانةكاني كارليَككردن و بة بةك كؤمةلَيةتي

 ئةفسانة و نةريتة باوةكان دةربارةي ِرؤلَةكاني ذنان و ثياوان. ِرووبةِرووبوونةوةي 

 ( ئاسانكاري بؤ طفتوطؤكاني طرووثةكاني ضةقfocus groups هةَلمةتةكان، سةردان كردني ماَل ،) َبؤ  بة مال

خستنةِرووي بابةتي دياركراو بةثيَي تةمةن و ِرةطةز و جؤري طويَطران. ثَيويستة دياركردني بابةتةكان لةسةر بنةماي 

  دةستنيشان كردني ثيَشتري مةترسييةكان بيَت. 

  ،ئاسانكاري بؤ ِراهيَناني تايبةتمةند بؤ دابينكةراني ضاوديَريي تةندروستي، ليةنةكاني دةرووني و كؤمةلَيةتي

طروثةكاني ذنان، سةركردةكاني كؤمةلَطة، دةسةلَتة خؤجيَييةكان )ئةطةر طونجاو بيَت(، ئاذانسة مرؤييةكاني تر، 

توندوتيذي لةسةر ان لةبارةي ضةمكة بنضينةييةكاني تايبةت بة كارمةنداني خوَيندنطاكان، ئةنجوومةني دايك و باوك

كؤميتةي ، ِريَنويَنييةكاني توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي، بنةماكاني ِريَنويَنيي بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي

   . توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيهةميشةيي هاوبةش لةنيَوان ئاذانسةكان دةربارةي 

  ليَخؤشنةبوون بة سياسةتي هةموو كارمةندان و هاوبةشة جَيبةجيَكارةكان ئاطادار كراون و ئاطايان لة دلَنيابوون لةوةي كة

دةستدريَذي و ضةوساندنةوةي سيَكسي وةك ئةوةي سةبارةت بة هةية  (zero tolerance policyهيض شيَوةيةك / )

    45دا هاتووة.2003سالَي  –وةكان سكرتيَري طشتي نةتةوة يةكطرتولة بالَونامةي 

  توندوتيذي لةسةر بالَوكردنةوةي زانيارييةكان لةبارةي بةردةستبوون و بةهاي خزمةتطوزارييةكان بؤ ِرزطاربوواني

كؤميتةي هةميشةيي هاوبةش لةنَيوان  ، ئةم ِريَكارة يةكخراوانةي كارثيَكردن و ِريَنويَنييةكانيبنةماي جؤري كؤمةلَيةتي

كةناَل دروست دةكةن بؤ بالَوكردنةوةي زانياريي ِروون و ثةيامةكاني طونجاو بةثيَي تةمةن بؤ طرووثةكاني  ئاذانسةكان

  46كةساني بةركةوتوو.

 

مةبةست لةم قؤناخة بة كردار كردني ئةو هؤشياري و زانينةية كة لة قؤناخي ثيَشوودا  ، هةنطاونان و بةتوانا كردن:3قؤناخي 

طؤِرانكاري بكةن. لةم قؤناخةدا، ثيَويستة ليةنة وون. لة ماوةي ئةم قؤناخةدا، تاكةكان و طرووثةكان دةتوانن بةدةست هات

بةشداري بة كةساني زياتر هةتا لة هةموو بازنةكاني دةسةلَت  توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيضالكةكاني تايبةت بة 

 يني نةريتةكاني كؤمةلَطة. بكةن و بطةنة خةلَكي ِرةخنةطر بؤ طؤرِ 

 .دروست كردني تؤِرةكان لةنيَو طرووثةكاني كؤمةلَطة و كؤمةلَةكان و بةهيَز كردني هاوكاري و هةماهةنطي لةنيَوياندا 

  بةتوانا كردني ذنان و كيذان لة ِرَيطةي ضالكيية دياركراوةكان بةثيَي تةمةن بؤ بةشداري ثيَكردنيان لة ذياني كؤمةَلطةدا

 دروست كردني تؤِرةكاني سةلمةتي و بةهيَز كردني ئاستي بةرطرييان.و 

  بةديهَيناني ثيَداويستيية بنضينةييةكاني ذنان و كيذان لة ِريَطةي دابةش كردني كالَ ناخؤراكييةكان و هةطبةكاني شكؤ

(dignity kits ).بةثيَي تةمةن و طةيشتن بة دةرفةتةكاني بذيَوي 

  و تةرخان  توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي ةلَطة مةدةنييةكان بؤ ثاراستن لةكؤمداكؤكي كردن لةجياتي

 .توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيكردني ثشتيوانيي دارايي بؤ بةرنامةكاني تايبةت بة 

 هةست بة نهَيني و ثاريَزراوي  دروست كردني شوَينة ثاريَزراوةكان و ضالكييةكاني ذنان و كيذان بةثيَي تةمةن كة تيايدا

 بكةن و بتوانن نيطةراني و مةترسييةكان ئالَوطؤِر بكةن. 
 

 

                                                      

انةي دةستدريَذي و ةزراندني ئةو كارمةندخؤثاراستني ِراستةوخؤي دةستدريَذي و ضةوساندنةوةي سيَكسي، ئةم هةنطاوانانةي خوارةوة دةطريَتةوة: ثشكنيني داواكارييةكاني كار و دام  45

ثيَوةرة ضاوةِروانكراوةكاني ِرةفتار و ضةوساندنةوةي سيَكسي ئةنةجام نادةن، دلَنيابوون لةوةي كة هةموو ليةنة ضالكةكان لة ثيَناسةي دةستدريَذي و ضةوساندنةوةي سيَكسي و 
سيستةمانة جيَبةجَي دةكةن بؤ بةهاناوةضووني دةنطؤيةكان و ثيَوةر و بنةماكاني ِرةفتار دةسةثيَنن و  ثابةندبوونيان بة خؤثاراستن لة دةستدريَذي و ضةوساندنةوةي سيَكسي تيَدةطةن، ئةو

يض ان لةبارةي مافةكانيان و ِريَبازي بةهدلَنيابوون لةوةي ئةوانةي دةستدريَذي و ضةوساندنةوةي سيَكسي ئةنجام دةدةن دووضاري دةرةنجامي خراث دةبن، هؤشيار كردنةوةي كؤمةلَطةك

( بةرامبةر بة دةستدريَذي و ضةوساندنةوةي سيَكسي و ضؤنيةتيي ِراثؤرت كردني سكالَكان، كةمكردنةوةي شكستباريي zero tolerance approachشيَوةيةك ليَخؤشنةبوون )
سةرضاوةكان بؤ دةستةبةر كردني ثيَداويستيية بنضينةييةكان و جيَبةجَي ئةوانةي لة مةترسييةكي طةورةي دةستدريَذي و ضةوساندنةوةي سيَكسيدان لة ِريَطةي دلَنيابوون لة طةيشتن بة 

 كردني بةرنامةكاني بذيَوي.

46  (based Violence Areas of Responsibility Working Group-, GenderKey Messages and Guidelines for Immediate Action) 
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 ، شويَنة ثاريَزراوةكاني ذنان و كيذان5ي ضوارضَيوة

زراو" لةم شويَني ثاريَزراو شويَنيَكي فةرمي يان نافةرميية كة ذنان و كيذان تيايدا هةست بة ثاريَزراوي جةستةيي و سؤزي دةكةن. زاراوةي "ثاريَ 

ة ثاريَزراوة ذنان ئةو شوَين. 2مامةلَةي خراثي دةقةدا، ئاماذةية بة نةبووني زةبري دةرووني و فشاري زؤر و توندوتيذي )يان ترس لة توندوتيذي(، يان 

هةست بة ئاسوودةيي دةكةن و خؤشي لة ئازاديي دةربِريني خؤيان دةكةن بةبَي ترس لةوةي ئازاريان ثَي  و كيذان تيايدا ئةو سوودمةندانةن كة 

تييةكاني خؤيان دروست بكةن و بطةيةنرَيت. شويَنة ثاريَزراوةكان ئةو ناوضانةن كة ذنان و كيذان تيايدا دةتوانن كؤمةلَيةتي بن و تؤِرة كؤمةلَية

ةر و فرة كناشةرمةزارثشتيوانيي كؤمةلَيةتي وةريطرن و كارامةيية ثةيوةندارةكاني طفتوطؤ بةدةست بيَنن و بة خزمةتطوزاريية ثارَيزراو و 

كي( بطةن و ئةو زانيارييانة )دةرووني و كؤمةلَيةتي، ياسايي، ثزيش توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيبةهاناوةضووني  بوارةكاني

اوي جياجيا وةربطرن كة ثةيوةندييان بة ثرسةكاني ثةيوةندار بة مافةكاني ذنان و تةندروستي و خزمةتطوزارييةكانةوة هةية. ئةم شويَنانة لةوانةية ن

ن و ِراويَذكاريي ذنان و هي تر. شويَنة ثاريَزراوةكاني وةربطرن، وةكو مةَلبةندةكاني ذنان، مةلَبةندة كؤمةلَيةتييةكاني ذنان، يان مةَلبةندةكاني طوَيطرت

  47ة وا بن.ويَستط –مةَلبةندةكاني يةك ن نة ثاريَزراوةكاني مةلَبةندةكاني ثيَشوازي، ياذنان هةمان ئةو شويَنانة نين كة وةك ثةناطة يان شويَ 

 

 خؤثاراستن و كةمكردنةوةي مةترسي بؤ كةرتة مرؤييةكاني تر

بةرثرسيارييةكي هاوبةشة لةنيَو ليةنة  توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيبةرثرسياري بؤ خؤثاراستن و كةمكردنةوةي مةترسييةكاني 

و ثيَكةوة  ئاطادار بكريَن توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيضالكة مرؤييةكاندا. دةبَيت "هةموو ليةنة ضالكة مرؤييةكان لة مةترسييةكاني 

ناوضةكاني  ضوارضيَوةي لة بة زووترين كات كار بكةن بؤ مسؤطةر كردني بةهاناوةضووني هةمةليةنة و ِريَطرتن و كةمكردنةوةي ئةم مةترسييانة

مرؤييةكان لة شكستهيَنانة بؤ ليةنة ضالكة  توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيكاركردني خؤيان. شكستهَينان لة هةنطاونان لة دذي 

 48ئةنجامداني بنضينةترين بةرثرسيارييةكاني خؤيان بؤ برةودان و ثاراستني مافةكاني كةساني بةركةوتوو."

 

 :هةمةاليةنةدني ثاراستني طشتانِراسثاردةكاني 

بةشداري كردنة لة برةودان بة يةكسانيي جؤري كؤمةلَيةتي و  توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيتن و كةمكردنةوةي اسرخؤثا -

 برةودان بةو باوةِر و نةريتانةي دةبنة هؤي بةهيَز كردني شيَوة بةِريَز و ناتوندوتيذييةكاني جؤري كؤمةلَيةتي.

مةترسيدان بة ِرةضاوكردني  سةلمةتي و ِريَزطرتن و نهيَنيثاريَزي و جياكاري نةكردن سةبارةت بة ِرزطاربووان و ئةو كةسانةي لة -

 طرنط دادةنريَن.

 تايبةت بن بة هةلومةرج. توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيثيَويستة بةشدارييةكاني ثةيوةندار بة  -

 بةشداري و هاوبةشي بة بةردي بناخة دادةنريَن. -

لةطةَل كاري مرؤيي، ثيَويستي بة ثيَشبيني كردن و طونجاندن  يةتيتوندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَ تيَكةَل كردني خؤثاراستن و كةمكردنةوةي 

هةر كاتيَك بكريَت، ثيَويستة هةوَلةكاني  بكةن. توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيو خستنةِرووي ئةو هؤكارانةية كة لةوانةية بةشداري لة 

اطاييةوة بيَت و برةو بة ثاراستني ماف و ثيَداويستييةكاني ئةو طرووثانة بدات كة لة بةئ توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيضارةسةر كردني 

 مةترسيدان. 

بةرنامةكانةوة لة سةرةتاي فرياطوزاري  ناو ةبخريَن توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيثيَويستة ستراتيذةكاني خؤثاراستن و كةمكردنةوةي 

لة مةترسيدان بثاريَزن و بةتوانايان بكةن. هةروةها ثيَويستة ئةم ستراتيذانة هؤية طرنطةكاني تر كة ئةو طرووثانةي  بة ِريَطةيةك كة ذنان و كيذان و

                                                      

47  (-urcehttp://www.unfpa.org/sites/default/files/reso

pdf/UNFPA%20UNFPA%20Women%20and%20Girls%20Safe%20Spaces%20Guidance%20%5B1%5D.pdf) 

مةترسي، بةهيَز كردني تواناي بةرطةطرتن،  ِريَنويَنييةكان بؤ تيَكةَل كردني بةشدارييةكاني تايبةت بة توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي لة كاري مرؤييدا: كةمكردنةوةي  48

، 2015(. هةروةها بِروانة ثةيماني مرؤيي و ثيَوةرة كةمةكان لة بةهاناوةضووني مرؤييدا، IASC، كؤميتةي هةميشةيي هاوبةش لةنيَو ئاذانسةكان )2015ارمةتيداني ضاكبوونةوة، ي

).......( توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي بن و هةروةها دةبيَت كار ثِرؤذةي بوار: "دةبيَت هةموو ليةنة ضالكةكان لة بةهاناوةضوون لة كاتي كارةساتةكاندا ورياي مةترسيي 

   بكةن بؤ ِريَطرتن و بةهاناوةضووني.
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دةربخةن )بةتايبةتيش يةكسانيي جؤري كؤمةلَيةتي( و بةرنامةكان و هاوكارييةكان لةسةر بنةماي بةلَطة  توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي

  ئامادة بكةن.

 

خةمالَندن و 

 شيكردنةوة و ثالندانان 

 

مةترسييانة تَيبطةن كة ِرووبةِرووي  وبةرثرسياريي هةموو ليةنة ضالكة مرؤييةكانة لة ضوارضيَوةي ثاراستندا كار بكةن و لة

ةكاني كيَشبؤية، يةكجار طرنطة كة خةمالَندن و ضاوديَري كردني سةلمةتي و ئاسايشي ذنان و كيذان و ثياوان و كوِران دةبنةوة. 

لة ِريَطةي كؤمةلَة خالَيَكي ضوونة ناوةوة و  –سةلمةتيي طشتي ببنة خاَليَكي بةردةوامي هاوكاري. ئةمةش بريتية لة دؤزينةوة 

 سةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيتوندوتيذي لة كةي و بؤضي و ضؤن كيَشةكاني سةلمةتيي تايبةت بة – ثرؤسةكاني بةشداري

ِرةنطة سةرهةلَبدةن، بةتابةتيش، وةك ئةنجامي ثيَشكةش كردن يان بةكارهيَناني خزمةتطوزاريية مرؤييةكان. لةطةَل ئةوةشدا، 

اياندا وةك طرووثيَكي دياركراو لة كاتي خةمالَندنةكاندا بة دو توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيثيَويستة ِرزطاربوواني 

كة ئةمانة دةطرَيتةوة:  – توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتينةطةِريَن، يان نةكريَنة ئامانج. خةمالَندنةكاني تايبةت بة 

، ئةنجامداني ضاوثيَكةوتن لةطةَل ِرزطاربووان توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيِرووداوة دياركراوةكاني  لة ليَكؤلَينةوة

 توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيةي بةسةرهاتة تايبةتةكاني خؤيان، يان ئةنجامداني تويَذينةوة لةسةر مةوداي دةربار

/ يان هاوبةش و  توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيثيَويستة تةنيا بة هةماهةنطي لةطةَل تايبةتمةنداني  –لةناو دانيشتووان 

 جام بدريَن. ئاذانسي تايبةتمةند ئةن

 ِراسثاردة طشتييةكان:

توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري ني نيطةرانييةكاني تايبةت بة خسثرسيارة سةرةكييةكان دةستنيشان بكة بؤ ئةوةي لة كاتي تيَ 

( سياسةتةكان 2( بةرنامةدانان )1) –لة خةمالَندنةكان لةبةرضاوبطيريَن. ئةم ثرسيارانة بؤ سَي كؤمةَلة دابةش دةكريَن  كؤمةلَيةتي

ثرسيارةكان وةكو "داواي بةثةلة" دةتوانرَيت لة كاتي نةخشةسازيي خةمالَندنةكاندا، ( طةياندن و ئالَوطؤِريي زانيارييةكان. 3)

انان و جيَبةجَي كردني بةكاربهيَنريَن. دةتوانرَيت ئةو زانيارييانةي لة ئةنجامي خةمالَندنةكان ديَنة ئارا، بؤ بةشداري كردن لة ثالند

 ثِرؤذةكاندا بةكاربهيَنريَن.  

 ئامادةسازيي سةرضاوة

 

بة ِرزطاركردني ذيان دادةنريَت و ِريَنويَني و ثيَوةرة فرةييةكاني  توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيضارةسةر كردني 

، كةمكردنةوة و لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيتوندوتيذي بةخشةري مرؤيي ديَنيَتةدي. سةرباري ئةم خؤثاراستنة لة 

 بةهاناوةضوون بة دةطمةن لة سةرةتاي كاري فرياطوزاريدا دةخريَنة ِريَزبةندي يةكةمةوة.

توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري ي توخمة ثةيوةندارةكان بة خؤثاراستن و كةمكردنةوةي برةودان بة تيَخستن ِراسثاردة طشتييةكان:

ي ِرزطاربووان( لة كاتي ئامادةسازيي هةندَي ليةنة ضالكةكان، خزمةتطوزارييةكاني بةهاناوةضوون سةبارةت بة)و  كؤمةلَيةتي

 ثيَداويستييةكان و سةرضاوة مرؤيي و داراييةكان. 

 جيَبةجَي كردن

 

( 2( بةرنامةدانان )1) –دابةش دةكريَن ، ِراسثاردةكان بؤ سَي كؤمةلَة توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيلة ِريَنوَينييةكاني 
 ( طةياندن و ئالَوطؤِريي زانيارييةكان. 3سياسةتةكان )

  :بؤ بةرنامةدانان ِراسثاردة طشتييةكان

 دانيشتوواني  ضوارضيَوةي ثشتيواني كردن لة بةشداري ثيَكردني ذنان و كيذان و طرووثةكاني تري بةر مةترسي لة

بةرنامة و سةركردةكان، لة ميكانيزمةكاني حوكمِراني و ثيَكهاتة كؤمةَلطةييةكاني كارمةنداني بةركةوتوو، وةكو 

 بِريارداندا.

 ( هؤشياري لةبارةي ئةو مةترسيية تايبةتانةي1جيَبةجَي كردني ئةو بةرنامانةي كة )  توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري

ماف و باس لةو ( 2تري بةر مةترسي دةبنةوة )دةردةخةن كة ِرووبةِرووي ذنان و كيذان و طرووثةكاني  كؤمةلَيةتي

 هةية.  بة سةلمةتي و ئاسايش انييثةيوةند انةي ئةوان دةكةن كةثيَداويستيي

  و سةبارةت بة هةندَي لة كةرتةكان،  توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيتيَخستني خؤثاراستن و كةمكردنةوةي(

 ةكاندا. بةهاناوةضووني ِرزطاربووان( لة ضالكيي

  :بؤ سياسةتةكان ِراسثاردة طشتييةكان

  لة سياسةتةكاني  توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي كةمكردنةوةي خؤثاراستن وستراتيذةكاني تيَخستني

 بةرنامة و ثيَوةر و ِريَنويَنييةكان هةر لة قؤناخةكاني سةرةتاي فرياطوزاريدا.

  لة  توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيثشتيواني كردن لة تيَخستني ستراتيذةكاني كةمكردنةوةي مةترسييةكاني

 سياسةت و ثالنةكاني طةشةثَيداني نيشتماني و خؤجيَيي و تةرخان كردني بودجة بؤ بةردةوامبوون.
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 يشتماني و خؤجَيييانةي )بة ياسا و سياسةتة ثشتيواني كردن لة ثيَداضوونةوة و داِرشتني ئةو ياسا و سياسةتة ن

 نةريتةكانيشةوة( كة برةو بة مافةكاني ذنان و كيذان و طرووثةكاني بةر مةترسي دةدةن و دةيانثاريَزن.

 :ةكانطةياندن و ئاَلوطؤِريي زانيارييبؤ  ِراسثاردة طشتييةكان

  تةمة سبة مةبةستي دةستنيشان كردني سي لَيةتيتوندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةكاركردن لةطةَل تايبةتمةنداني

ثاريَزراو و نهيَني و طونجاوةكان لة ضالكييةكاني بةرز كردنةوةي ئاستي هؤشياريي كؤمةَلطة بةثيَي كةرتي دياركراو، 

ني هةروةها ئامادة كردني ئةو ثيَوةرانةي ئالَوطؤِريي زانيارييةكان كة برةو بة نهيَنيثاريَزي دةدةن و ناونةهَينا

ِرزطاربووان دةستةبةر دةكةن. لة قؤناخة سةرةتاييةكاني فرياطوزاريدا، لةوانةية خزمةتطوزارييةكان زؤر سنووردار 

 بن، ثيَويستة شيَوازةكاني ِرةوانة كردن بةثيَي فراوانبووني خزمةتطوزارييةكان بطونجيَنريَن. 

 ،توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي ئةنجامداني خوولي ِراهيَنان لةسةر ثرسةكاني جؤري كؤمةلَيةتي ،

سيَكسي و دةرووني و بؤ ضالكيي مافةكاني ذنان و كيذان، بيَبةش كردني كؤمةلَيةتي، فرياطوزاريي سةرةتايي 

 . توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيئةو ِريَكخراوانةي تايبةتمةند نين بة بواري كؤمةلَيةتي بؤ 

 هةماهةنطي 

 

توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري تيشك بخة سةر بوارة سةرةكييةكاني هةماهةنطي لةطةَل كةرتة جؤراوجؤرةكاني تايبةت بة 

 .كؤمةلَيةتي

ثيَويستة ِريَكخةراني كةرتةكان و ِريَكخةراني ليةنة ضالكةكان سةرؤكي )و هاوسةرؤك( ميكانيزمي  ِراسثاردة طشتييةكان:

 دياربكةن و كاري لةطةَل بكةن.  دوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيتونهةماهةنطيي تايبةت بة 

دةتوانن تيَكةَل كردني بنةماكاني ثاراستن و ستراتيذةكاني كةمكردنةوةي  توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيتايبةتمةنداني 

دةستةبةر بكةن. ئةم تايبةتمةندانة دةتوانن بةردةوام ؤيي لة بةرنامةِريَذيي مر توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيمةترسيي 

 ئامؤذطاري و هاوكاري و ثشتيواني هةولَةكاني هةماهةنطي بكةن لة ِريَطةي ضالكيية دياركراوةكان، وةك ئةمانةي خوارةوة:

  توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيئةنجامداني خةمالَندنةكاني تايبةت بة. 

  لةوةي كة خزمةتطوزاريية طونجاوةكان بؤ ِرزطاربووان بةردةستن.دلَنيابوون 

 .ئامادة كردني سيستةم و شيَوازةكاني ِرةوانة كردن 

  توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيدابين كردني بةِريَوةبردني حالَةت بؤ ِرزطاربوواني. 

  ،توندوتيذي لةسةر بنةماي ئامادة كردني خوولةكاني ِراهيَنان بؤ ليةنة ضالكةكاني كةرت لةسةر جؤري كؤمةلَيةتي

، مافةكاني مرؤظ و مافةكاني ذنان، سةبارةت بةوةي كة ضؤن بة شيَوةيةكي ِريَزدار و ثشتيوانيكةر جؤري كؤمةلَيةتي

 مامةلَة لةطةَل ِرزطاربووان دةكةن.

 طةلَ لة توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيةولَةكان بؤ تيَكةَل كردني ستراتيذةكاني كةمكردنةوةي مةترسيي ثيَويستة ه

 مووبةهاناوةضوونة كةرتيية جؤراوجؤرةكان لة ليةن ليةنة ضالكةكاني كةرت سةركردايةتي بكريَن بؤ دلَنيابوون لةوةي كة هة

ثةيوةندارة و دةتوانريَت لة ضوارضيَوةي  توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيواري سثاردةيةك لة ليةنة ضالكةكاني بِرا

 بةهاناوةضووني كةرت جيَبةجَي بكريَن.

ضاوديَري كردن و 

 هةلَسةنطاندن 

 

 ي كؤمةلَيةتيتوندوتيذي لةسةر بنةماي جؤرنيشاندةرةكان دياردةكات بؤ ضاوديَري كردن و هةلَسةنطاندني ِريَكارةكاني تايبةت بة 

 . ةوةلة ِريَطةي ِرَيبازيَكي هاوبةش

لةبةر ذمارةيةك لة هؤية ئاكاري و كردارييةكان، ئةم ِريَكارة يةكخراوانةي كارثيَكردن بة ثةسةند نازانريَن  ِراسثاردة طشتييةكان:

توندوتيذي وةك نيشاندةري سةركةوتن ذمارةي حالَةتة ِراثؤرتكراوةكان بةكاربهَينريَن. وةك ِريَسايةكي طشتي، ثيَويستة تايبةتمةنداني 

 كؤبكةنةوة.  توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيداتا لةبارةي حالَةتةكاني  لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي

دةستةبةر بكةن لة كاتي  خؤبةخشانةبةرثرسياريي هةموو ليةنة ضالكة مرؤييةكانة كة سةلمةتي و نهَيني و ِرةزامةنديي 

 . جؤري كؤمةلَيةتيتوندوتيذي لةسةر بنةماي كؤكردنةوة، يان ئالَوطؤِريي داتاكاني تايبةت بة 

 

 : تيَكةَل كردني خؤثاراستن و كةمكردنةوةي توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةالَيةتي لة كاري مرؤييدا5ضوارضَيوةي 

كردني بةشدارييةكاني تايبةت كؤميتةي هةميشةيي هاوبةش لةنيَوان ئاذانسةكان بؤ تيَكةَل ِريَنويَنييةكاني ئةم ِريَكارة يةكخراوانةي كارثيَكردن ئاماذة دةكات بة )

بناخةيةكي ِريَك و ثابةندبوونةكان دادةِريَذَيت بؤ هةموو كةرتةكان بؤ ئةوةي ثيَكةوة كار كة ( كاري مرؤييدا توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي لةبة

بؤ ( Links)كاري مرؤييدا. بةستةرةكان  نيَولة كؤمةلَيةتيتوندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري بكةن بة مةبةستي تيَكةَل كردني خؤثاراستن و كةمكردنةوةي 

ثيشان لة خوارةوةدا  توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيِريَنويَنييةكاني تايبةت بة كةرت لةسةر ضؤنيةتيي تيَكةَل كردني خؤثاراستن و كةمكردنةوةي 

 ون. درا

 

 (Linkبةستةر )      كةرت 
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CCCM-content/uploads/2015/09/TAG-http://gbvguidelines.org/wp- دني كامثهةماهةنطي و بةِريَوةبر
pdf.2015_26_08 

protection-child-content/uploads/2015/09/TAG-http://gbvguidelines.org/wp- ثاراستني منداَل 
pdf.2015_26_08 

EDUCATION-content/uploads/2015/09/TAG-http://gbvguidelines.org/wp- ثةروةردة
pdf.2015_26_08 

FSA-content/uploads/2015/09/TAG-http://gbvguidelines.org/wp- ئاسايشي خؤراك و كشتوكاَل 
pdf.2015_26_08 

health-ploads/2015/09/TAGcontent/u-http://gbvguidelines.org/wp- تةندروستي 
pdf.2015_26_08 

HLP-content/uploads/2015/09/TAG-http://gbvguidelines.org/wp- نيشتةجَي كردن و زةوي و سامان 
pdf.2015_26_08 

HMA-content/uploads/2015/09/TAG-http://gbvguidelines.org/wp- دار بة مينكاري مرؤيي ثةيوةن
pdf.2015_26_08 

livelihood-content/uploads/2015/09/TAG-http://gbvguidelines.org/wp- هؤيةكاني بذيَوي 
pdf.2015_26_08 

nutrition-nt/uploads/2015/09/TAGconte-http://gbvguidelines.org/wp- خؤراك
pdf.2015_26_08 

protection-content/uploads/2015/09/TAG-http://gbvguidelines.org/wp- ثاراستن 
pdf.2015_26_08 

shelter-content/uploads/2015/09/TAG-http://gbvguidelines.org/wp-08-26- كردن و ضاكبوونةوةثةناطة و ضارةسةر 
pdf.2015 

wash-content/uploads/2015/09/TAG-http://gbvguidelines.org/wp- ئاو و ئاوةِرؤ و ثاكذيي تةندروستي 
pdf.2015_26_08 

 

 

  49كةرتي ئاسايش و ياسايي -7-3

 .دابين كردني ئاسايشي ثيَويست 

  توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيدابين كردني هؤشياري لةبارةي ثرسةكاني ثاراستن و ئاسايشي تايبةت بة. 

  و طرووثي كاركردن سةبارةت بة  توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيدابين كردني زانياري بؤ كؤمةلَةي لوةكيي تايبةت بة

 ثرسةكاني ثاراستن و ئاسايش.

 .ئامادة كردن و بةهيَز كردني ستراتيذة دياركراوةكاني خؤثاراستن بة مةبةستي ثيَشخستني ثرسةكاني ئاسايش 

  سةبارةت بة ليةنة ضالكةكاني دادثةروةريي ياسايي، بةرز كردنةوةي ئاستي هؤشياري لةنيَو ئاوارةكاني ناوخؤ و ثةنابةران لةبارةي ياسا 

 بةردةستةكان.   اساييةنيشتمانييةكان و خزمةتطوزاريية ي

 

 سةركردةكاني كؤمةلَطة بة سةركردة ئايينييةكانيشةوة -7-4

  و مةترسييةكان و طةياندنيان بة ليةنة  توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيدابين كردني هؤشياري لةبارةي ثرسةكاني

 .جؤري كؤمةلَيةتيتوندوتيذي لةسةر بنةماي ضالكةكاني بواري ئاسايش و طرووثي كاركردني 

  بةشداري كردن لة طفتوطؤكاني ضارةسةر كردني طيروطرفتةكان بة مةبةستي بةهيَز كردني ستراتيذةكاني خؤثاراستن بة شيَوةيةكي

 بةردةوام.

  .ضالكانة برةودان بة ِريَزطرتن لة مافةكاني مرؤظ و مافةكاني ذنان، بة بةشداريي يةكسانيي ذنانيشةوة 

                                                      
49  (.Iraq –Act No. (8) From (2011), the Act of Combating Domestic Violence in Kurdistan Region ) 

http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/TAG-CCCM-08_26_2015.pdf
http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/TAG-CCCM-08_26_2015.pdf
http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/TAG-child-protection-08_26_2015.pdf
http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/TAG-child-protection-08_26_2015.pdf
http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/TAG-EDUCATION-08_26_2015.pdf
http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/TAG-EDUCATION-08_26_2015.pdf
http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/TAG-FSA-08_26_2015.pdf
http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/TAG-FSA-08_26_2015.pdf
http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/TAG-health-08_26_2015.pdf
http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/TAG-health-08_26_2015.pdf
http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/TAG-HLP-08_26_2015.pdf
http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/TAG-HLP-08_26_2015.pdf
http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/TAG-HMA-08_26_2015.pdf
http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/TAG-HMA-08_26_2015.pdf
http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/TAG-livelihood-08_26_2015.pdf
http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/TAG-livelihood-08_26_2015.pdf
http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/TAG-nutrition-08_26_2015.pdf
http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/TAG-nutrition-08_26_2015.pdf
http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/TAG-protection-08_26_2015.pdf
http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/TAG-protection-08_26_2015.pdf
http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/TAG-shelter-08-26-2015.pdf
http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/TAG-shelter-08-26-2015.pdf
http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/TAG-wash-08_26_2015.pdf
http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/TAG-wash-08_26_2015.pdf
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  .دةستةبةر كردني ئاشتي لةنيَو كؤمةلَطةكاندا 

  ئاسانكاريي ئاشتبوونةوة لة ضوارضيَوةي دةسةلَتة دادوةرييةكاني خؤيان وةك ئامرازيَك بؤ دروست كردني ئاشتي و كةمكردنةوةي

 ناكؤكييةكان.

  توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيدابين كردني هؤشياري لةبارةي خؤثاراستني. 

 

 خزمةتطوزاريي كؤمةالَيةتي و ِريَكخراوةكاني كؤمةلَطةي شارستاني -7-5

  توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري دابين كردني خزمةتطوزارييةكاني بةِرَيوةبردن و خؤثاراستن و ثاراستن و ضاوديَريي تايبةت بة

 .كؤمةلَيةتي

  توندوتيذي لةسةر سياسةت و بةرنامةكاني ياساكاني تايبةت بة داوا كردن و فشار دروست كردن بؤ ضةسثاندن و جيَبةجَي كردني ياسا و

 .بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي

  توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري بةرز كردنةوةي ئاستي هؤشياري لةبارةي خؤثاراستن و ثاراستن و بةهاناوةضووني تايبةت بة

 .كؤمةلَيةتي

  ِرةوانة كردنيان بؤ لي  و وندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيتدةستنيشان كردني ئةو كةسانةي كةوتوونةتة بةر مةترسيي

 دابينكةراني خزمةتطوزارييةكان. 

 .هانداني بةشداري كردني كةساني ثةراويَزخراو 

  ئةطةر هةر جياكارييةك تيَبيني كرا، ِراثؤرت بؤ دابينكةراني خزمةتطوزاري بكة.  –دلَنيابوون لة جياكاري نةكردن 

  فشار كردن بؤ طؤِريني نةريتة ِرؤشنبيري و كؤمةلَيةتييةكان، ِريَزطرتن لة مافةكاني مرؤظ و مافةكاني ذنان، دَلنيابوون لة طةيشتني

ِرزطاربووان بة زانيارييةكان سةبارةت بةوةي بؤ وةرطرتني هاوكاري ِروو لة كوَي بكةن و ضؤن ِراثؤرت بكةن، وةرطرتني 

توندوتيذي برةودان بة قةبووَل كردني كؤمةلَطة و تيَكةَل كردنةوةي كؤمةلَيةتيي ِرزطاربووان / قوربانيياني ِرةزامةنديي ِرزطاربوو، 

 . لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي

 

 كةرتي تةندروستي / ثزيشكي -7-6

 طورزةي خزمةتطوزاريي سةرةتايي كةمترين جيَبةجَي كردني (MISP) .بؤ تةندروستيي زاوزَي لة بارة فرياطوزارييةكاندا 

 .دلَنيابوون لةوةي كة خزمةتطوزاريية تةندروستييةكان دةطةنة ذنان و مندالَن 

 توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيلةبارةي  ر و بةرز كردنةوةي ئاستي هؤشياريتيَكةَل كردني ضالكييةكاني طؤِريني ِرةفتا 

 يةكاني تةندروستيي كؤمةلَطة. لةطةَل ضالكي

 

 

( STAKEHOLDERS: ئاطادار كردني اليةنة خاوةن بةرذةوةندييةكان )8بةشي 

لةبارةي ِريَكارة يةكخراوةكاني كارثيَكردني تايبةت بة توندوتيذي لةسةر بنةماي 

 جؤري كؤمةالَيةتي

 

يَكارة لةسةر ِريَكارة يةكخراوةكاني كارثيَكردن ئةو كاتة زؤر بةسوود دةبن كة كؤمةلَطة بتوانيَت بطاتة خزمةتطوزارييةكان و سوود لة ثيادةكردن و رِ 

ثةيوةندارانةي كة  ِريَككةوتووةكان وةربطرن. ئةم ِريَكارة يةكخراوانةي كارثيَكردن تةنيا بة شيَوةي كاغةز بالَو دةكرَينةوة بؤ ئةو ِريَكخراوة

توندوتيذي ، ئةنداماني طرووثي كاركردني تايبةت بة توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيخزمةتطوزارييةكان دابين دةكةن بؤ ِرزطاربوواني 

بؤ  ي كؤمةلَيةتيتوندوتيذي لةسةر بنةماي جؤر، دابينكةراني خزمةتطوزاريي ثزيشكي و ثةيوةنديكاراني لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي

ِراهيَنان بؤ كارمةندةكانيان دابين بكةن لةسةر جيَبةجَي كردني ِريَكارة  شيَوازةكاني ِرةوانة كردن ييَت هةموو ِريَكخراوة بةشدارةكاندةبكؤمةلَةكان. 

 يةكخراوةكاني كارثيَكردن، بنةماكاني ِريَنويَني و شيَوازةكاني ِرةوانة كردن.
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 يارييةكان بؤ كؤمةلَطةبالَوكردنةوةي زان -8-1

 .دلَنيابوون لة ثةيِرةو كردني ِريَبازي ِرَيكخراو و ثةيامة طونجاوةكان 

  بةرثرسيارييةكان.دياركرني ئامادة كردني كارنامةيةكي ناوخؤي ئاذانسةكان لةطةَل خشتةي كات و 

 .ئاطادار كردني كؤمةَلطةكان لةبارةي خزمةتطوزاريية بةردةستةكان 

  توندوتيذي لةسةر بنةماي دلَنيابوون لةوةي كة ئامادة كردني ثةيامةكان جةخت دةكاتة سةر طةيشتني هاوكارييةكان بؤ ِرزطاربوواني

 بة شيَوةيةكي نهَيني و ثاريَزراو. جؤري كؤمةلَيةتي

 يةكاني تر دابين دةكريَن. دلَنيابوون لةوةي كة زانيارييةكان لةبارةي بةهاناوةضووني ثزيشكيي فرياطوزاري و خزمةتطوزاري 

 ن كة ِرزطاربووان لة مةترسي و ئازار اودابين كردني ئةو ثةيامانةي كة لة ِرووي كةلتوورييةوة ثةسةندكراون و بة شَيوةيةكيش دانر

 ثاريَزن لة كاتي طةيشتن بةم خزمةتطوزارييانة.دة

  خؤجيَيي نووسراون.دلَنيابوون لةوةي كة هةموو ثةيامةكان بة زماني 

 ابةتةكاني زانيارييةكان ئةمانةي خوارةوة دةطرنةوة:ب

 ناميلكةكاني شيَوازي ِرةوانة كردن 

 )ديوارنامة )ثؤستةر 

 زانيارييةكاني ِراديؤ 

 هيَلَي طةرم 

  ضالكييةكاني بةرز كردنةوةي ئاستي هؤشياري 

 :نثيَويستة سيستةمةكاني ِرةوانة كردن بةم خاَلة ستراتيذييانةي خوارةوةدا ِرةت ب

 بنكةكاني تؤمار كردن 

  بنكة تةندروستييةكان 

 بنكة كؤمةلَطةييةكان 

 بنكةكاني ذنان 

 خويَندنطاكان 

   دةتوانريَت ناميلكةكان لة ِريَطةي تيمة طةِرؤكةكانةوة دابةش بكريَن 

 

 بالَوكردنةوةي زانيارييةكان بؤ ِريَكخراوةكاني ديكة و حكوومةت -8-2

  ثةسةند كراون و سةرؤكي نووسينطةكانيان  لة ليةن فةرمي كة بة شيَوةيةكيثيشاندانةكان بؤ بةِريَوةبردني بالَي ِريَكخراوة بةشدارةكان

 واذؤيان كردووة.

 نة كردن بؤ لي ئةنجامداني خووليَكي ِراهيَناني يةك ِرؤذة بة مةبةستي ناساندني ِريَكارة يةكخراوةكاني كارثيَكردن و شيَوازةكاني ِرةوا

 دابينكةران / ثةيوةنديكاران كة لةناو شَيوازي ِرةوانة كردندان.

 .كؤبوونةوة ناوخؤييةكان لة ضوارضيَوةي ِريَكخراوة ناحكووميية نيشتمانييةكان و ئاذانسةكاني نةتةوة يةكطرتووةكان 

  َكخراوةكاني خؤيان دةدةن.ثةيوةنديكاران ِريَكارة يةكخراوةكاني كارثيَكردن ثيشاني هاوكارانيان لة ِري 

  ثاراستني منداَل.بةِريَوةبردني حالَةت و ِريَنوَينييةكان بؤ خوولةكاني ِراهيَناني     

 

 و داتا و ضاوديَري كردن تؤمار كردن: 9بةشي 

 هةلَطرتني فايلةكاني حالَةت -9-1

دووة، تؤمار كردن بةشيَكي طرنطي بةِريَوةبردني هةموو حاَلةتيَكة. يارمةتيت دةدات لة بةدواداضوون لةوةي كة خؤت و ِرزطاربوو باسي ضيتان كر

خؤت و ِرزطاربوو بِرياري ضيتان داوة لةوةي كة ض ثيَويستة بؤ يارمةتيداني ِرزطاربوو، ئةو هةنطاوانةش ضين كة نراون بؤ دةرخستن و 
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هةموو زانيارييةكان لة ةسةر كردني ثيَداويستييةكاني ِرزطاربوو. هةَلطرتني فايلةكاني حالَةت بةندة بة هةلومةرجي تايبةت و تواناي هةلَطرتني ضار

وةرة نيَودةولَةتييةكان شويَنيَكي نهيَني و ثاريَزراودا. هةموو داتاكاني بةرنامة كة زانيارييةكاني تايبةت بة ِرزطاربوو دةطريَتةخؤ، ثيَويستة بةثيَي ثيَ 

 كؤبكريَنةوة و هةلَبطيريَن كة نهَينيثاريَزي و سةلمةتي و ئاسايشي ِرزطاربوو دةخةنة ِريَزبةندي ثيَشةوة. 

زامةندي و مي ِرةئةطةر بِريارتدا كة دؤخةكة ثاريَزراوة بؤ دانان و كارثيَكردني سيستةمَيك بؤ كؤكردنةوةي داتا لةبارةي ِرزطاربوو، ئةوا ثيَويستة فؤر

ة كارنامةي ئامرازي خةمالَندني بنضينةيي ئامادة بكةيت و بةكاربيَنيت. فؤرمةكاني تر كة دةتوانريَت ببنة بةشيَك لة تؤمار كردني حالَةت بريتين ل

 اخستني حالَةت.حالَةت، ثالني سةلمةتيي نووسراو، تَيبينييةكاني حاَلةت، فؤرمي ِرةوانة كردن، فؤرمي بةدواداضووني حالَةت و فؤرمي د

 ثيَويستة هةموو ِرزطاربوويةك فايلي حالَةتي سةربةخؤي هةبَيت كة هةموو فؤرمةكاني بةِريَوةبردني حاَلةتي ثِركراوةي ثةيوةنداري تيادا 

 بيَت.

  .ثيَويستة لةسةر ِرووي ثيَشةوةي هةموو فايلي حاَلةتيَك هيَمايةك دابنريَت و نيشان بكريَت 

 ناو لةسةر ِرووي ثيَشةوةي فايلي حالَةت تؤمار بكرَيت. هةروةها نابيَت وَينةشي لَي بدريَت. بة هيض شيَوةيةك نابَيت 

  ،بؤ ناوةكاني ِرزطاربوو لة شويَنيَكي جياوازدا هةلَبطيريَت، يان بة  ليستيَكي ثةيوةست بة هيَماكاني فايلي حالَةتثيَويستة بؤ ثاراستني نهيَني

  ( قفَل درا بيَت.passwordهةلَبطيريَت كة فايلةكة بة وشةي نهيَني )شيَوةي ئةلةكترؤني لةناو فايليَك 

بكةن، ئةمةش  ئةو زانيارييانةي لةبارةي ِرزطاربوو كؤدةكريَنةوة هي خؤيانة و ثيَويستة هةر كاتيَك بيانةويَت بيانخوَيننةوة و ثيَداضوونةوةيان ثيَ 

 بةشيَكة لة بةشداريي بةسوودي خؤيان.

 

  بةِريَوةبردني زانياري تايبةت بة توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةالَيةتيسيستةمي  -9-2

ئالَوطؤِريي سيستةمي بةِريَوةبردني زانياري تايبةت بة توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي سيستةميَكي تؤكمةية بؤ كؤكردنةوة و هةَلطرتن و 

 يةةم سيستةمة طونجاندني كؤكردنةوةي داتامةبةست ل. تيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيوندوت زانياريية سةرةكييةكان لةسةر ِرووداوةكاني

يَوةبةراني ثِرؤذةي وندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيلةسةر ت ٍِ تايبةت  لة ضوارضيَوة مرؤييةكاندا بؤ دابين كردني سيستةميَكي سادة بؤ بةِر

بؤ كؤكردنةوة و هةَلطرتن و شيكردنةوةي داتاكان. هةروةها بؤ ئةوةي ئالَوطؤِريي داتاكاني تايبةت بة  يةتيوندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَ بة ت

سيستةمي بةِريَوةبردني زانياري تايبةت بة بة شيَوةيةكي ثاريَزراو و ئاكاري بكريَت.  وندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيِرووداوي ت

ة توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي بؤ دوو مةبةست بةكاردَيت، يةكةميان بؤ هاوكاري كردني دابينكةراني خزمةتطوزاري بؤ ئةوةي ب

طةن. دووةميشيان بؤ ئةوةي ليةنة ضالكةكان بتوانن شيَوةيةكي باشتر لة حالَةتة ِراثؤرت كراوةكاني توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي تيَب

لةطةَل ئاذانسةكاني تر بة مةبةستي شيكردنةوةي ئاراستة فراوانترةكان  لة دةرةوةشلةناوخؤوة ئالَوطؤِريي داتاكان بكةن لة ِريَطةي ثَيطةكاني ثِرؤذة و 

 يةتي.لة بواري توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَ و باشتر كردني هةماهةنطي 

سيستةمي بةِريَوةبردني زانياري تايبةت بة توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي لة سةرةتاي سالَي  ئالَوطؤِريي داتا دةستنيشان نةكراوةكان:

( 11( ِريَكخراوي بواري كؤكردنةوةي داتا واذؤ كراوة كة )18دا تاقيكرايةوة و ثرؤتؤكؤلَي ئاَلوطؤِريي زانيارييةكان هةنووكة لة ليةن )2015

 (.UNHCR(، ليذنةي بالَي نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ ثةنابةران )UNFPAي نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ دانيشتووان )ثاريَزطا دةطرَيتةوة، سندووق

 ئامادة كرا سيستةمي بةِريَوةبردني زانياري تايبةت بة توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي بة هاوبةشي لةطةَل ئاذانسةكاني كؤكردنةوةي داتا

ني بؤ كؤكردنةوةيةكي ثاريَزراو و نهيَني و ئاكاري، شيكردنةوة و بةكارهيَناني داتاي سيستةمي بةِريَوةبردني زانياري تايبةت بة بة مةبةستي ِريَنويَ 

يذي لةسةر توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي )داتاي ئاماري دةستنيشان نةكراو(. داتاي سيستةمي بةِريَوةبردني زانياري تايبةت بة توندوت

 بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي لة هةر يةك لة ليةنيَكي واذؤكراوي سيستةمي بةِريَوةبردني زانياري تايبةت بة توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري

ن كردووة ةندياكؤمةلَيةتي كؤكراوةتةوة بؤ ناو ِراثؤرتة مانطانةييةكان و لةنيَو ليةنة واذؤكراوةكان و ليةنة ضالكةكاني دةرةوة كة ثيَشوةخت ثةس

ةر بنةماي جؤري ئالَوطؤِر كراوة. هةر ِريَكخراوَيك بيةوَيت بة داتا كؤكراوةكان بطات كة لة سيستةمي بةِريَوةبردني زانياري تايبةت بة توندوتيذي لةس

 ،لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيكؤمةلَيةتي ثةيدا بوون، يان هاوبةشي لة داتاكاندا بكات بؤ سيستةمي بةِريَوةبردني زانياري تايبةت بة توندوتيذي 

 ( وةك ئاذانسي ثيَشةنطي هةماهةنطي بكات. UNFPAدةتوانيَت داوايةكي فةرمي ئاراستةي سندووقي نةتةوة يةكطرتووةكان )

انياري تايبةت بة هةموو ئاذانسةكاني بةِريَوةبردني حالَةتي توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي كة بةشيَكن لة سيستةمي بةِريَوةبردني ز

بؤ تؤمار كردني حالَةتةكاني توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي. سةبارةت بةو توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي بةرثرسيارن 

يةتي، ئةوا ئةم ِريَكارة ليةنة ضالكانةي كة بةشيَك نين لة سيستةمي بةِريَوةبردني زانياري تايبةت بة توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَ 

ة كاتي ِراثؤرت يةكخراوانةي كارثيَكردن، فؤرمةكاني وةرطرتن و ِرةوانة كردن و ِرةزامةندي تياداية كة ئاذانسة ثيَشةنطةكان دةتوانن بةكاريان بيَنن ل

 حالَةتي توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي. كردني 

ن فؤرمةكاني وةرطرتن و خةمالَندني ثزيشكي بةكاربيَنن. ئةو كارمةندانةي ئاذانس كة زانياريي سةرةتايي وةرطرتن تةنيا ئاذانسة تايبةتمةندةكان دةتوان

 ، بة شيَوةيةكي طونجاو ِراهيَنراون لةسةر ضؤنيةتيي ثِركردنةوةي فؤرمةكان و ِرةفتار كردنيان بةثيَي بنةماكاني ِريَنويَني. كؤدةكةنةوةلة ِرزطاربوو 
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، ئةوانةي سيستةمي بةِريَوةبردني زانياري تايبةت بة توندوتيذي توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيزؤربةي ليةنة ضالكةكاني بواري 

ية زؤر لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي بةكارديَنن و ئةوانةش كة بةكاري ناهيَنن، فؤرمةكاني وةرطرتن بةكارديَنن. فؤرمةكاني وةرطرتن زانياري

( 4-4لة هةندَي بارودؤخي دياركراودا ئالَوطؤِر بكريَن )بِروانة بةشي ) نهيَني و هةستيارةكان لةخؤدةطرن و ئةم زانيارييانةش لةوانةية تةنيا
 و ئالَوطؤِريي زانياري، هةروةها ئةم بةشةي خوارةوة(.  خؤبةخشانةِرةزامةنديي 

 هةلَبطريت:ةي كاغةز ويَ بة شئةطةر زانيارييةكاني حاَلةت 

 نطةيةكي كاركردني وا دروست بكة كة ثيَويست بة بةكارهيَناني كاغةز تةنيا ئةو زانيارييانة ضاث بكة كة زؤر طرنطن. ئةطةر بكريَت، ذي

بة نةكات بة مةبةستي كةمكردنةوةي ئةو زانيارييانةي ضاث دةكريَن. لةطةَل ئةوةشدا، لة زؤربةي حالَةتةكاندا، كريَكاراني حالَةت دةستيان 

ية، بؤ تؤمار كردني حالَةتةكان فؤرمة كاغةزييةكان بةكاردَينن. كؤمثيوتةر ناطات، يان ئامرازةكاني داتا كة بة دةست هةلَدةطيريَن، بؤ

)يان هيَما( تؤمار بكة و لةسةر خشتةي داتاكان زنجيرة ذمارة بة بةكارهيَناني هةموو ويَنةيةك  ئةوا بؤ ئةطةر زانيارييةكان ضاث كران، 

شتن بةم بةَلطةنامانةيان لة ِريَكخراوةكةي خؤتدا هةية لةوة بؤ بكة. دَلنيايي بدة لةوةي كة تةنيا ئةوانةي دةسةلَتي طةي بةدواداضووني

 . بةرثرسيارن ئاطادارن كة ئةوان لة ئاسايشي بةلَطةنامةكان

  ،هةموو ئةو بابةتة ضاثكراوانة لةناوببة كة ضيتر ثيَويست نين. بةثيَي سياسةتةكاني ِريَكخراوةكةت بؤ ثاراستن و ئةرشيف كردني داتاكان

  . (لة ِرَيطةي ورد كردن يان سووتاندن بكةيت )ئةطةر ئةم كارة ثاريَزراو بيَت دةتوانيت ئةم كارة

 دار بَيت. بابةتة ضاثكراوةكان لةنيَو دؤلبي فايلي قفلَدراو هةلَبطرة، يان لةناو هةر شتيَكي تري لةم شيَوةي ثاريَزراو و طةيشتن ثيَيان سنوور

وو كارمةندان دةبَيت ئةو ذوورانةي زانياريية كاغةزي و ئةلةكترؤنييةكانيان تياداية قفَل بدريَن كاتيَك كارمةند دةضيَتة دةرةوة. ثيَويستة هةم

 لةوة ئاطادار بن كة زؤر طرنطة وريا بن لةوةي كة كَي دةضيَتة ذوور و لة كوَي كار دةكات و بؤ ض مةبةستَيك دةضيَتة ذوور. 

  .ثالنت هةبَيت بؤ ئةوةي لة كاتي فرياطوزاري، يان ضؤل كردندا، هةموو زانيارييةكان لةناوببةيت  

 هةلَبطريت:ئةلةكترؤني بة شيَوةي ئةطةر زانيارييةكاني حاَلةت 

 يَرة بؤ ئةوةي لة كاتي زؤر ثيَويستدا نةبيَت، زانيارييةكان بة ئيمةيَل مةنيَرة. لة كاتي ناردني ئيمةيَلدا، ِرَينماييةكانيش بؤ وةرطري ئيمةيَل بن

طاداري لة ئيمةيلَةكةدا بنووسيت، دةكريَت هةندَي دةستةواذةي ئائاطاي لةوة بَيت كة زانيارييةكاني نيَو فايلي هاوثيَض كراو هةستيارن. 

  وةكو "بالَوكردنةوةي سنووردارة: ئةم ئيمةيَلة، يان هاوثيَضةكاني بةبَي وةرطرتني مؤلَةت بالَو نةكةيتةوة".

 ،وةكو  داتا ئةلةكترؤنييةكان لةناو يةك كؤمثيوتةردا، يان لةناو ئامرازي هةَلطرتن كة بتوانريَت زانيارييةكاني لةسةر لبةريت هةلَبطرة

 كانيش لة شويَنيَكي تري دياركراودا هةلَبطرة.يةدةطة فالش ميَمؤري و ويَنةيةك لة داتا

 ان لة شوَينيَك يان ذووريَكي قفلَدراو هةَلبطرة، يان هةموو كاتيَك ئامرازةكاني فالش ميَمؤري لةطةَل خؤت هةلَبطرة.ةدةطةكي ويَنةي داتا 

  ِركيَفي خؤتدا بيَت. ئةمةش، لة ِريَطةي داناني ثرؤتؤكؤَل بيَت بؤ هةموو ئةو كارمةندانةي ثيَويستة طةيشتن بة زانيارييةكان لةذيَر

زانيارييةكاني تايبةت بة ِرزطاربووان بةكارديَنن، يان دةستيان ثَي دةطات، هةروةها طةيشتن بةو كؤمثيوتةرانة سنووردار بكريَت كة بؤ 

  هةلَطرتني داتا نهيَنييةكان بةكارديَن.

 نة. ة ئةو زانيارييانةي بة شيَوةي ئةلةكترؤني هةلَدةطيريَن، بة بةكارهيَناني وشةي نهَيني بثاريَزريَن. زنجيرةيةك وشةي نهَيني بةكاربيَ ثيَويست

وشة  بؤ هةموو ئاستيَكي زانيارييةكان، وشةيةكي نهَينيي جياواز بةكاربَينة. هةروةها ئةوة مسؤطةر بكة كة هةر بةكارهيَنةريَك تةنيا ئةو

 نهيَنييانة بزانَيت كة ِريَطةي ثيَدراوة زانيارييةكان بةكاربيَنَيت. 

 ثيَناسي (identifier)  تايبةت بؤ شاردنةوةي ناسنامة كةسييةكان بةكاربيَنة. سيستةميَكي هيَمايي ئامادة بكة بؤ داناني ثيَناسي تايبةت بة هةر

كة يةكةم جار ثيَناسةكة ِرزطاربوويةك، بة بةكارهيَناني ذمارة و ثيتي ناوي سيَيةمي ِرزطاربوو يان هيَماي تر. ثيَويستة تةنيا ئةو كةسةي 

 يارييةكان لةناو كؤمثيوتةر تؤمار دةكات ثيَناسي ِرزطاربوو بزانيَت. دادةنيَت و زان

يَني و ئاسايشي هةرطيز نابَيت فؤرمة ثِركراوةكاني وةرطرتن لةنيَو ئاذانسةكاندا بطوازريَنةوة يان ئالَوطؤِرييان ثَي بكريَت بؤ ئةوةي سةلمةتي و نه

، تةنيا لة سيستةمي بةِريَوةبردني زانياري تايبةت بة توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتينوَينييةكاني زانيارييةكان دابين بكرَيت. بةثيَي ِريَ 

 هةندَي بارودؤخي دةطمةندا، دةكريَت ئالَوطؤِريي هةموو فايلي حالَةت يان بةشيَكي ثيَويست بَيت:

 ؤي ئةوةي ِريَكخراوةكة كشايةوة، يان ِرزطاربوو بؤ شويَنيَكي نوَي ئةطةر ضاوديَري / ثشتيوانيي ِرزطاربوو بة تةواوي طوازرايةوة بة ه

 طوازرايةوة كة ِريَكخراويَكي تر ثشتيواني بؤ ِرزطاربوو دابين بكات )لةطةَل ِرةزامةنديي ِرزطاربوو(.

 لةكاني حالَةتي ِرزطاربوو ئةطةر بةخشةران، يان قةوارة دةرةكييةكان ثيَويست نةبوو دةسةلَت بة دابينكةراني خزمةتطوزاري بدةن فاي

 ثيَشكةش بكةن )بؤ نموونة، فؤرمي ِراثؤرتي وةرطرتن، يان ِرووداو( وةكو ِراثؤرت كردني ئاسايي.

 ستييةكاني بةبَي وةرطرتني ِرةزامةنديي ِرزطاربوو، ئالَوطؤِري بة فايلةكاني حالَةت مةكة، يان تةنيا لة بؤنة تايبةتةكان نةبيَت بةثيَي ثيَداوي

 وو لةطةَل ِرةزامةنديي ِرووني ِرزطاربوو. ِرزطارب

اوةيةكي تر وا باشة هةموو فايلةكاني حاَلةت بؤ ماوةي ثَينج ساَل هةلَبطيريَن و ثاش ئةو ماوةية دةتوانريَت لةناوببريَن. دةتوانريَت هةموو سةرض

يَكخراويَك ثرؤتؤكؤلَي ناوخؤيي تايبةت بة خؤي هةبيَت سةبارةت لةبارةي حالَةت لة ئةرشيفي ئةلةكترؤني لببريَت. لةطةَل ئةوةشدا، ثيَويستة هةموو رِ 

ة ِرزطاربوو بةوةي بؤ ماوةي ضةند فايلةكاني حالَةت هةلَبطيريَن هةتا ئةو كاتةي كة ثيَويست دةبيَت بسووتيَنريَن دواي داخستني حالَةت و كاتيَك ك

ةتدا، )بؤ نموونة، ثةنابةران( زانيارييةكاني حالَةت بؤ دووبارة نيشتةجيَبوونةوة ثيَويستن. طواستنةوةي بؤ ِريَكخراويَكي تر ِرةت بكاتةوة. لة هةندَي حالَ 

كاني حالَةتي داخراو لةم حالَةتةدا، دةتوانرَيت زانيارييةكاني حالَةتي ئةلةكترؤني بةكاربهيَنريَن. نابيَت بةبَي وةرطرتني ِرةزامةنديي ِرزطاربوو، فايلة

 بطوازريَنةوة. 
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 شترين ثيادةكردنةكان بؤ ئالَوطؤِريي داتابا -9-4
لة هةموو شويَنيَك ِروودةدات. بةلَم بة شيَوةي ثيَويست باسي ناكريَت  توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي ثيَويستة ئةوةمان لةبير بَيت كة

طةيشتن بة دابينكةراني خزمةتطوزاريي متمانةثيَكراو،  بةهؤي ترس لة ئابِرووضوون و تؤلَةسةندنةوة، سنوورداربووني بةردةستبوون يان تواناي

ضاوةِرواني، يان هةولَدان بؤ نابَيت ترسان لة تاوانكاران، نةبووني هؤشياري لةبارةي سوودةكاني هةولَدان بؤ دةستةبةر كردني ضاوديَري. 

بخريَتة ِريَزبةندي ثيَشةوة لة كاتي  بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي توندوتيذي لةسةركؤكردنةوةي داتا لةسةر بنةماي دانيشتووان لةبارةي طرنطيي ِراستيي 

لة كؤكردنةوةي ئةم جؤرة داتايانة. لةبةرئةمة، هةموو كارمةنداني بواري مرؤيي دةبَيت  فرياطوزاريدا لةبةر ئاستةنطةكاني بةردةم سةلمةتي و ئاكار

دات و هةِرةشة لة كةساني بةركةوتوو دةكات، بؤية ثيَويستة وةك كَيشةيةكي ِروودة توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيئةوة بزانن كة 

كارثيَكردن بةبَي مةترسيدار و هةِرةشةكردن لة ذيان مامةلَةي لةطةلَدا بكةن و هةنطاوة ثيَويستةكان بهاويَن لةبةر ِرؤشنايي ئةم ِريَكارة يةكخراوانةي 

 50طويَدان بة هةبوون و نةبووني بةلَطةي بةرجةستة.

 
لة قةيرانة مرؤييةكاندا، زؤر جار طفتوطؤكان بةرةو ئةوة دةضن كة ضةند حالَةت  توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي لة كاتي ليَكؤلَينةوة لة

يَطةيشتن لة هةر ثرسيَكدا، ِروويداوة. لة ِريَطةي "وةرطرتني ذمارةكان" لةوانةية لة يةكةم ديتندا، وا ديار بَيت كة ئةمة ذيرانةترين ِريَطة بَيت بؤ ت

بة ِراستي  –ِرةنطة لةبةر ذمارةيةك هؤكار  –و  توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيجةختيَكي زؤر بخريَتة سةر ذماردني حالَةتةكاني 

توندوتيذي ا و قةبارةي ِراستةقينةي لةوةي كة مةودجامي ثيَضةوانةي لَي بكةوَيتةوة. بة تةنيا جةخت كردنة سةر ذمارةكان هةر شكستهيَنان نيية نئة

ِرزطاربووان بخاتة بةردةم مةترسيي زياتر و وا بكات ليَكدانةوةي بة هةلَة بؤ  ةنازانين كة ِروودةدةن، بةلَكو لةوانةي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي

بؤية، بة باش نازانريَت كة ذمارةي ئةو  ان فةرامؤش بكريَن.داتاكان بكريَت و ببيَتة هؤي ئةوةي كة سةرضاوةي زانياريية زؤر بةسوودةكان لببريَن ي

لة ِرووي ضؤنايةتي و  –حالَةتانةي لة ليةن دابينكةراني خزمةتطوزاري ضاوديَري كراون، ئالَوطؤِر بكريَن يان بالَوبكرَينةوة. جؤرةكاني ديكةي داتا 

، ئاراستةكان و مةترسييةكان دةتوانن ِرةنطدانةوةيان لةسةر تةواوي كؤمةلَيةتي توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤريلةبارةي شيَوةكاني  –ضةندايةتييةوة 

طوزاري بؤ ويَنةكة هةبَيت، بةتايبةتيش، ئةطةر فرةسةرضاوةكان ثيَكةوة ثيَداضوونةوة و شيكردنةوةيان بؤ بكرَيت. فشار كردن لة دابينكةراني خزمةت

بةهاناوةضووني توانن ضاوديَريي ِرزطار كردني ذيان دابين بكةن. لةبةرئةمة، ثيَويستة لة داتاي حالَةتةكان دةبَيتة هؤي ئةوةي كة بة شيَوةي ثيَويست نة

 عيَراقدا، كةمتر جةخت بكرَيتة سةر ذماردني حالَةتةكان. 

 

 ميكانيزمةكاني هةماهةنطي : 10بةشي 

ثيَويستي بة هةماهةنطيي فرةكةرت هةية لةنيَو، بةلي  يتوندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتخؤثاراستن و بةهاناوةضوون بؤ ثاراستني منداَل و 

 كةمةوة، ليةنة ضالكة تةندروستي و كؤمةلَيةتييةكان، مافةكاني مرؤظ، كةرتةكاني ئاسايش و كؤمةَلطة. 

  هةماهةنطيي فرةكةرت هةية خؤثاراستن و بةهاناوةضوون بؤ ثاراستني منداَل و توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي ثيَويستي بة

طرووثةكاني  لةنيَو، بةلي كةمةوة، ليةنة ضالكة تةندروستي و كؤمةلَيةتييةكان، مافةكاني مرؤظ، كةرتةكاني ئاسايش و كؤمةلَطة.

ز كردني دةستةي هةماهةنطين بة مةبةستي بةهيَ  توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي تايبةت بة  يي لوةكيكؤمةلَةكاركردن / 

لة ضوارضيَوة فرياطوزارييةكاندا، بة جةخت كردنة سةر  توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيخؤثاراستن و بةهاناوةضووني 

كةوتوونةتة بةر مةترسيي كة  ةوةشي خانةخويَ ئاوارةكاني ناوخؤ، ثةنابةراني نيَو كامثةكان و كؤمةلَطة خانةخويَكان، بة دانيشتووان

 . لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيتوندوتيذي 

  توندوتيذي لةسةر ِريَكدةخريَت لة ِريَطةي كؤمةلَةي لوةكيي  توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيخؤثاراستن و بةهاناوةضووني

لةسةر ئاستي  يتوندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتلةسةر ئاستي نيشتماني و طرووثي كاركردني  بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي

(. ئةنداماني طرووثي كاركردن ثيَكديَن لة ئاذانسةكاني نةتةوة يةكطرتووةكان، ِريَكخراوة ناحكووميية 5ثاريَزطاكان )ثاشكؤي 

 شارستاني و وةزارةتة سةرةكييةكان. ينيَودةولَةتييةكان، ِريَكخراوة ناحكووميية خؤجيَييةكان، ِريَكخراوةكاني كؤمةلَطة

  لةثَيش كؤبوونةوةكاني كؤمةَلةي لوةكيي نيشتماني  توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيطرووثي كاركردني كؤبوونةوةكاني

ئةو ثرسانةي كة لةسةر ئاستي ثاريَزطاكاندا بةرز دةكريَنةوة، لةسةر ئاستيَكي بالَتر تاوتوَي بكريَن بؤ ِريَنويَني و ئةنجام دةدريَن بؤ ئةوةي 

 ثشتيواني. 

 لة نزيكةوة لةطةَل ثيَكهاتةكان / كؤميتةكان لةسةر ئاستي كامث كار  توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتيكاني كاركردني طرووثة

 دةكةن بة مةبةستي تيَطةيشتن لة ثرسةكاني ثاراستن و دابين كردني ثشتيواني لة كاتي ثيَويستدا.

  لة نزيكةوة لةطةَل كؤمةلَةكان كار دةكةن. ثةيوةنديكاران دةستنيشان  مةلَيةتيتوندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤطرووثةكاني كاركردني

توندوتيذي لةسةر كراون بؤ ئامادةبوون لة كؤبوونةوةكاني كؤمةلَةكان و سةرنج و ثيَشنيار دةدةنة كؤبوونةوةكاني طرووثةكاني كاركردني 

لة بةرنامة و ضالكييةكاني  توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي بؤ ئةوةي ثشتيواني بكةن لة طشتاندني بنةماي جؤري كؤمةلَيةتي

 كؤمةلَةدا. 
 

                                                      
50  (Based Violence Interventions in Humanitarian -ines for Integrating GenderGuidelAgency Standing Committee. 2015. -Inter

Action: Reducing risk, promoting resilience and aiding recovery.) 
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 واذؤي اليةنة بةشدارةكاني ِريَكارة يةكخراوةكاني كارثيَكردن 

ِريَكارة يةكخراوةكاني هةموو ئاذانسة بةشدارةكان و طرووثةكاني ثةنابةر كة لة بةلَطةنامةكةدا هاتوون، بة واذؤ كردن، ثابةندبووني خؤيان بة 

 كارثيَكردن دةردةخةن.  
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 : 4ثاشكؤي 

 

 

 

  



 

 (yaseenmi.1964@gmail.comئيمةيَل )(، 07704479033/   07504479033)ياسين محمد سؤراني : وةرطيَِراني لة ئينطليزييةوة

 :5ثاشكؤي 

 

 

 


