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ریشهی مافی بهشداری گشتی
نEE EەتEE Eەوە یEE EەکEE EگرتEE EووەکEE Eان ،لEE Eە  ١٩دێEE Eسێمبەری  ،١٩٦٦مEE EافEE Eی بEE EەشEE Eداری لEE Eە کEE EاروبEE Eاری گشEE Eتییدا لEE Eە
"پ EEەی EEمان EEنام EEەی ن EEێودەوڵ EEەت EEی ل EEەب EEارەی م EEاف EEە م EEەدەن EEی و س EEیاس EEییەک EEان" ،م EEاددەی  ،٢٥وەک م EEاف EEێکی ب EEنەڕەت EEی
ناساند.
دواتEEر )بEEڕیEEارەکEEانEEی  ٢٤/٨سEEاڵEEی  ٢٧/٢٤ ،٢٠١٣سEEاڵEEی  ٣٠/٩ ،٢٠١٤سEEاڵEEی  ،(٢٠١٥ئEEەنEEجومEEەنEEی مEEافEEی
م EEرۆڤ EEی ن EEەت EEەوە ی EEەک EEگرت EEووەک EEان ،ل EEەژێ EEر ن EEاون EEیشان EEی "ب EEەش EEداری ی EEەک EEسان ل EEە ک EEاروب EEاری س EEیاس EEی و گش EEتیدا"،
جەختی لەو مافە کردەوەو رێنمایی وردی بۆ داڕشت.
مEEافEEی بEEەشEEداری گشEEتی وەک ئEEامEEرازێEEکی گEEرنEEگ سEEەیEEر دەکEEرێ بEEۆ فEEەرمEEانEEڕەوایEEی دیEEموکEEراسEEی ،سEEەروەری
یEEاسEEا ،زەمEEینەی یEEەکEEسانEEی ،بEEەتEEایEEبەتEEی یEEەکEEسانEEی جEEەنEEدەری ،هEEەروەهEEا بEEۆ پEEیادەکEEردنEEی مEEافEEەکEEانEEی مEEرۆڤ بEEە
شێوەیەکی گشتی.

رێگرییهكانی بهردهم مافی بهشداری گشتی له
ههرێمی كوردستاندا
نEەبEوونEی ویسEتی سEیاسEی ،جEیاکEاری لEەسEەر بEنەمEای جEۆراوجEۆر ،سEیاسEاتEی سEنوردار ،نEەبEوونEی مEتمانEە بEە
دامودەزگاکان ،ئەمانەو زۆر رێگری تریش دێنە بەردەم پیادەکردنی ئەو مافە.
لEEە هEEەرێEEمی کEEوردسEEتان یEEاسEEایEEەکEEی تEEایEEبەت نEEیە بEEۆ رێکخسEEتنی مEEافEEی بEEەشEEداری گشEEتی ،یEEان بEEەشEEداری
هاواڵتیان لە پرۆسەی دروستکردنی بڕیار و کاروباری دامودەزگا گشتییەکاندا.
هEاواڵتEیان نEازانEن یEان ئEاگEادار نEین لEە بEوونEی چEوارچEێوەیEەکEی یEاسEایEی کEە مEافEی بEەشEداری هEاواڵتEیان لEە
پرۆسەی بڕیار و کاروباری دامودەزگاکان دەستەبەر بکات

.

نEا ئEاگEایEی هEاواڵتEیان لEەوەی کEە مEافEی بEەشEداریEیان هEەیEە لEە پEرۆسEەی بEڕیEار و کEاروبEاری دامEودەزگEاکEان،
وایEEان لEEێدهكEEات سEEارددبEEبنەوە لEEە هEEەوڵEEی بEEەشEEداریEEکردن لEEە کEEاروبEEاری گشEEتییدا ،هEEەروەهEEا سEEارددبEEبنەوە لEEە
خۆتەرخانکردن بۆ پرسە گرنگەکانی کۆمەڵگا.

ئهو یاسایانهی كه دهتوانن وهك جێگرهوهی یاسای
بهشداری گشتی رۆڵیان ههبێت
چEEەنEEد یEEاسEEایEEەک و بEEڕیEEارێEEک کEEە لEEەم سEEااڵنEEەی دوایEEی دەرچEEوون دەکEEرێ وەک چEEوارچEEێوەی یEEاسEEایEEی بEEۆ رێکخسEEتنی
م EEاف EEی ب EEەش EEداری گش EEتی ت EEەم EEاش EEا ب EEکرێ EEن ،ک EEە ب EEری EEتین ل EEە :پ EEەی EEمان EEی ه EEاوب EEەش EEی و گ EEەش EEەپ EEێدان ل EEەن EEێوان دەس EEەاڵت EEە
گش EEتییەک EEان و رێکخ EEراوە ن EEاح EEکوم EEییەک EEان؛ ی EEاس EEای رێکخ EEراوە ن EEاح EEکوم EEییەک EEان ،ی EEاس EEای م EEاف EEی دەس EEکەوت EEنی زان EEیاری،
یاسای رێکخستنی خۆپیشاندان.

ئ Eهم یEEاسEEایEEانEEە کEEەم تEEا زۆر زەمEEینەسEEازی دەکEEەن بEEۆ بEEەشEEداری هEEاواڵتEEیان و رێکخEEراوەکEEانEEی کEEۆمEEەڵEEی مEEەدەنEEی لEEە
ه EEەڵ EEسەن EEگان EEدن EEی ئ EEەدای دام EEودەزگ EEاک EEان و ب EEەش EEداری EEکردن ل EEە ک EEاروب EEاری دام EEودەزگ EEاک EEان .ئ EEەم EEە ج EEگە ل EEە پ EEەی EEمان EEی
ه EEاوب EEەش EEی و گ EEەش EEەپ EEێدان ،ب EEڕی EEاری ژم EEارە  ٥س EEاڵ EEی  ،٢٠١٣رێ EEککەوت EEنێکە ل EEەن EEێوان EEی دەس EEەاڵت EEە گش EEتییەک EEان و
رێکخEEراوە نEEاحEEکومEEییەکEEان بEEۆ بEEەرزکEEردنEEەوەی ئEEاسEEتی بEEەشEEداری هEEاواڵتEEیان لEEە پEEرۆسEEەی دروسEEتکردنEEی بEEڕیEEاردا بEEە
ئامانجی بنیاتنانی کۆمەڵگایەکی مەدەنی و دیموکراسی.

پهیمانی هاوبهش
ئEەم پEەیEمانEە بEریEتییە لEە رێEککەوتEنی نEێوان دەسEەاڵتEە گشEتییەکEان ،کEە بEریEتیین لEە دەسEەاڵتEەکEانEی یEاسEادانEان و جEێبەجEێکردن،
لEEەگEEەڵ رێکخEEراوە نEEاحEEکومEEییەکEEانEEی هEEەرێEEمی کEEوردسEEتان  -عEEێراق .ئEEامEEانEEجی گشEEتیی پEEەیEEمانEEەکEEە بEEریEEتییە لEEە جEEەخEEتکردنEEەوە
لEەوەی سEەرجEەم الیEەنEەکEان پEێکەوە بEە شEێوەیEەکEی کEارا و بEە هEاوبEەشEی کEار دەکEەن بEە مEەبEەسEتی پEتەوکEردنEی دیEموکEراسEی و
ک EEۆم EEەڵ EEگەی م EEەدەن EEی و س EEەق EEام EEگیری EEی ک EEۆم EEەاڵی EEەت EEی و ف EEەرم EEان EEڕەوای EEی ب EEاش ل EEە پ EEێناو ب EEەرژەوەن EEدی EEی ه EEەرێ EEمی ک EEوردس EEتان،
کۆمەڵگە و هاواڵتیانی.
ئ EEەم پ EEەی EEمان EEە ڕەن EEگدان EEەوەی س EEیاس EEەت EEی ب EEواری ه EEاوک EEاری EEیە وەك ق EEۆن EEاغ EEێکی ب EEنەڕەت EEیی ل EEە پ EEەی EEوەن EEدی EEی ن EEێوان دەس EEەاڵت EEی
ی EEاس EEادان EEان و ج EEێبەج EEێکردن ل EEەگ EEەڵ رێکخ EEراوە ن EEاح EEکوم EEییەک EEان EEی ه EEەرێ EEمی ک EEوردس EEتان– ع EEێراق .دەس EEەاڵت EEە گش EEتییەک EEان و
رێکخEراوە نEاحEکومEییەکEان دەتEوانEن لEە ڕێEی دانEوسEتانEەوە پEەیEوەنEدیEیەکEی پEتەو و بEاشEتر پEێک بEهێنن و بEچەسEپێنن ،وەك چEۆن
لە ئامانجەکانی یاسای ژمارە ) (1ی ساڵی ) (2011یاسای ڕێکخراوە ناحکومییەکان لە هەرێمی کوردستان هاتووە.

گرنگترین ئهو خااڵنهی له پهیمانهكهدا
هاتووه
• رۆڵی تەواوکاری دەسەاڵتە گشتییەکان و رێکخراوە ناحکومییەکان؛
• پرەنسیپەکان و ئامانجەکان و میکانیزمەکانی هاوکاریی نێوان هەردوو الیەنەکە؛
• ئەولەوییاتی هاوکاری و پێکەوە کارکردن و هاوبەشیکردن؛ و
• میکانیزمی جێبەجێ کردن و چاودێری کردن.

ئەم پەیمانە ئەم خااڵنەی خوارەوە دەسەملێنێت:
• پاراستنی سەربەخۆیی رێکخراوە ناحکومییەکان تەنانەت ئەگەر پشتیوانی داراییش لە دەسەاڵتە گشتییەکان وەربگرن.
• بەشداریی کارای رێکخراوە ناحکومییەکان لە گەشەپێدانی کۆمەڵگەیەکی دیموکرات.
• مافی رێکخراوە ناحکومییەکان لە ئەنجامدانی چاالکییەکانی داکۆکیکردن لە بەرامبەر بە دەسەاڵتە گشتییەکان.

