 ٦ی حوزەیران ٢٠٢٢ ،دەزگای سیید  -تایبەت بە هەموارکردنەوەی یاسای بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی خێزانی
ژمارە  ٨ی ساڵی  ٢٠١١لە هەرێمی کوردستانی عێراق
دەزگای سیید هەوڵەکانی پەرلەمانی کوردستان بەرز دەنرخێنێت بۆ هەموارکردنەوەی یاسای بەرەنگاربوونەوەی
توندوتیژی خێزانی لە هەرێمی کوردستانی عیراق (ژمارە ٨ی ساڵی  .)٢٠١١سیید هانی بەهەندوەرگرتنی گۆڕانکارییە
سەرەکییەکان دەدات لە هەموارکردنەوەی یاساکە ،بۆ دڵنیابوونەوە لە بوونی یاسایەکی گشتگیرتر و بەهێزتر کە
بەشێوەیەکی کاریگەر مافەکانی هەموو ڕزگاربووان و ئەوانەی لەژێر مەترسیدان دەپارێزێت و پەرەیان پێدەدات ،لە
هەموو شێوازەکانی توندوتیژی لەسەر بنەمای جۆری کۆمەاڵیەتی.
ئێمە لە کوردستان لە قەیرانداین بەهۆی زیادبوونی ژمارەی کوشتن لەژێر ناوی شەرەف ،خۆکوشتن ،هەروەها توندوتیژی
دژی ژنان .ئێمە زیادبوونێکی مەترسیدار بەدی دەکەین لە سەرجەم جۆرەکانی توندوتیژی لەسەر بنەمای جۆری
کۆمەاڵیەتی ،لە ناویاندا توندوتیژی لەڕێگەی تەکنەلۆجیاوە ،بە تایبەتی لە کاتی قەیرانە مرۆیی و پەتا جیهانییەکان .زیاتر
لە  ٪٤٥ی ئەو ژنانەی لە عێراق دەژین ڕووبەڕووی توندوتیژی هاوشێوە لەگەڵ هاوبەشەکانیان بوونەتەوە لە  ١٢مانگی
ڕابردوودا ،هەروەها زیاتر لە ٪٤٠ی ژنان ئاماژە بە هەستنەکردن بە سەالمەتی دەکەن لە کۆمەڵگەکەی خۆیاندا .1لە
نیوەی یەکەمی ساڵی  ،٢٠٢٢الیەنی کەم  ٢٤ژن کوژراون لە ئەنجامی توندوتیژی لەسەر بنەمای جۆری کۆمەاڵیەتی ،بە
هەمان شێوە ،سەرجەمی ژمارەی ژن کوشتن کە لە تەواوی ساڵی ٢٠٢١دا تۆمارکراوە ،زیادبوونێکی زۆر و ترسناک
نیشان دەدەن.
بۆ بەرەنگاربوونەوەی ئەم هێرشە بێ پێشینەیەی دژی ژنان و کچان ،کوردستان هێشتا پێویستی بە یاسایەکی بەهێزترە.
ئێستا پەرلەمان لە کاتێکی هەستیاردایە بۆ کارکردن و دڵنیا بوونەوە لەوەی هەموو ژنان لە کوردستان پارێزراون و
دەستیان دەگات بە خزمەتگوزارییەکانی دیکە .ئێمە هانی ئەم هەموارکردنانەی خوارەوە دەدەین:
● پێویستە هەمواری یاساکە بە جۆرێک بێت کە مەودای جێبەجێکردنی فراوان بێت تا هەموو تاکێک بپارێزێت ،لە
دژی سەرجەم شێوازەکانی توندوتیژی لەسەر بنەمای جۆری کۆمەاڵیەتی ،لە ناوەوە و دەرەوەی خێزان ،چونکە
لە کاتێکدا ژنان زیاتر رووبەڕوی توندوتیژی لەسەر بنەمای جۆری کۆمەاڵیەتی دەبنەوە ،کچان ،کوڕان و
پیاوانیش ڕزگاربووی توندوتیژین لەسەر بنەمای جۆری کۆمەاڵیەتی ،هێرشی سێکسی ،خراپ مامەڵەکردن
لەگەڵ منداڵ ،و توندوتیژی لەڕێگەی تەکنەلۆجیاوە ،هتد.
● پێویستە هەمواری یاساکە ڕێبازی بە ناوەندکردنی ڕزگاربوو بگرێتەبەر کە گەرەنتی سەالمەتی ،نهێنی پارێزی،
ڕێزگرتنی جیاوازی نەکردن دەکات .نێوەندگیری و ئاشتبوونەوە پێویستە بە شێوەیەکی خۆبەخشانە بێت ،بە
ڕازیبوون و وویست و خواستی رزگاربووان بێت ،هەروەها دەستگەیشتن بە پەناگە پێویستە بەردەستبێت بۆ
هەموان ،بۆ دڵنیا بوونەوە لەوەی شکۆ ،بەرژەوەندی ،هەروەها سەالمەتی ڕزگاربووان ڕێزی لێگیراوە.
● بۆ ئەوەی جێبەجێکردنێکی بەهێز و کاریگەر بەدیبێت ،پێویستە یاساکە بە بودجە و سەرچاوەی پێوسیتی سااڵنە
پاڵپشتی بکرێت ،لەگەڵ دەرچواندنی رێنمایی گشتگیر بۆ جێبەجێکردنی کارای یاساکە.
بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی لەسەر بنەمای جۆری کۆمەاڵیەتی بنیادێکی هەستیارە بۆ کۆمەڵگەیەکی ئارام ،تەندروست
و گەشەسەندوو کە دوربێ لە توندوتیژی هەروەها ئێمە داوا لە پەرلەمانی کوردستان دەکەین کە بە هێز و بوێرییەوە
بەرەنگاری ئەم قەیرانە ببێتەوە.
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پەیوەندی :بۆ قسەکردن لەگەڵ نوێنەرێکی سیید ،تکایە پەیوەندی بکەن بە .media@seedkurdistan.org
سیید فاوندەیشن ڕێکخراوێکی ناحکومی ناوخۆییە لە هەرێمی کوردستانی عیراق ،کاردەکات بۆ پاراستن ،بەهێزکردن و
پاڵپشتیکردنی چاکبوونەوەی ڕزگاربووانی توندوتیژی و ئەوانەی لەژێر مەترسیدان .ڕێگەی ئێمە بۆ ئەم ئەرکە یەکانگیر و
گشتگیرە .ئێمە خزمەتگوزاری بەرز و ورد پێشکەش دەکەین ،وەک پاڵپشتی تەندرووستی مێنتاڵی و
سایکۆلۆجی( ،)MHPSSیاسایی ،پاراستن ،هەروەها خزمەتگوزاری پەناگە؛ ڕاهێنان و پەروەردەکردن بۆ ئەوانەی
ڕزگاربووان دەپارێزن و خزمەتیان دەکەن؛ هەروەها ڕێنمایی و داکۆکیکردن بۆ بەهێزکردنی یاساکان ،ڕێنماییەکان،
جێبەجێکردن و پاراستنی ئەو کەسانەی لەژێر مەترسیدان ،هەروەها هاندانی گۆڕانی کۆمەڵگە.
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