
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یشتن ەیگ م ەردەب یکان ەییەزراو ەودام یی اسای  ەنگەئاست

کوردستاندا   یمێر ەه ەل یر ەرو ەدادپ ەب تانەئافر   
 

  نەوەیبەرەنگاربو  ە کۆتاییەکانی لیژنەی تایبەمتەند بەیبەدەنگەوەچوون بۆ تێبینی 

 CEDAWجیاکاری دژی ئافرەتان  شێوازەکانی هەموو

 

 

  کۆڵەر بۆ سەروەری یاسا  کۆڵەر بۆ سەروەری یاسا  ڕێکخراوی لێ ڕێکخراوی لێ ەت بە هاوکاری  ەت بە هاوکاری  ڕێکخراوی تواناسازی ئافر ڕێکخراوی تواناسازی ئافر 

٢٠٢٠ ٢٠٢٠ ئەیلولی  ئەیلولی  
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 یشتن ەیگ م ەردەب یکان ەییەزراو ەودام یی اسای  ەنگەئاست

 کوردستاندا   یمێر ەه ەل یر ەرو ەدادپ ەب تانەئافر 

 

ەوە،  ەی دەر ئاوار  بەهێزکردنی توانای گەیشتنی ئافرەتانی" ۆژەیڕ وێتە چوارچێوەی پردنی ئەم ڕاپۆرتە دەکەکەئاماد

کە پاڵپشتی   "ق  عێرالە  وبەشداریکردنخانەخوێ بە خزمەتگوزارییەکانی پاراسنت  وکۆمەڵگەیئاوارەی ناوخۆ 

 بەدەنگەوە هاتنیقی پاڵپشتی هەرێمی یەکێتی ئەوروپا بۆ سندو  یەڕێگتی ئەوروپا، لە دەکرێت لەلیەن یەکێ

  دەستپێشخەریکە  ەیهاوپەیامنیو ئەن یەلەل ێتکرجێبەجێدە  کە  .مەدەد"" سندوقی  سوریاەکانی یرانەق

 .ڕابەرایەتی دەکات یرۆمیدئژنانی 

 

 

 

 

 

ئەم باڵوکراوەیە بە پاڵپشتی دارایی  یەکێتی ئەوروپا ئامادەکراوە، لەڕێگەی سندو ق ی پاڵپشتی هەرێمی  یەکێتی ئەوروپا،  

ناوەڕۆکەکەی  لەسەر  بەرپرسیارێت ی )ڕ ێکخراوی تواناسازی ئافرەت وڕێکخراوی ڵێکۆ ڵەرە بۆ سەروەری یاسا(  یە، و گوزارشت   

 لە بۆچوون  وهەڵوێستی  یەکێتی  ئەوروپا ناکات. 
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 وپاس و پێزانین: س 

توا سوپاس  ڕێکخراوی  ئافرەت  ئا  وپێزانینیناسازی  داراتایبەت  پاڵپشتی  سندوقی  نێودەوڵەتی  راستەی  ی 

پاڵپ   مەدەد() کردنی  پێشکەش  لە  دەکات  ئیرۆمید  ژنانی  دەستپێشخەری  کردنیوە  مل   انشتی  پرۆژەی  ە  یانەی 

ناوخۆ  "  ئیقلیمی ئاوارەی  دەرەوە،  ئاوارەی  ئافرەتانی  گەیشتنی  توانای  بە    وکۆمەڵگەیبەهێزکردنی  خانەخوێ 

 " کوردستان وهەرێمیق  عێرالە  وبەشداریکردنخزمەتگوزارییەکانی پاراسنت 

، سوپاس "(IOL)  -  سایای  ریبۆ سەروەلێکۆڵەر  "  ورێکخراوی  "(WEO)  -تواناسازی ئافرەت  "هەردوو رێکخراوی  

زانینامن بۆ  ێپ،  لە ئامادەکردنی ئەم راپۆرتەدا بەشداربوون  کە   ەن خۆیان ئاڕاستەی ئەو شارەزایانە دەک  وپێزانینی

 زان:  لە بەڕێ ت هەریەکبەتایبە ،کردنانە هەیە وتاوتوێ وتێبینیئەو گفتوگۆ 

قەرەداغی- ئەحمەد  حەمە  یاسایی    /  نەرمین  بو   وپسپۆڕ راوێژکاری  رێکخراوی ی  ار لە   / کۆمەاڵیەتی  جۆری 

 سازی ئافرەت اتوان

بەدرەدین- کوردستان  دادوەر  هەرێمی  دادی  وەزارەتی  لە  گشتی  داواکاری  ئەندامی   / وسەرۆکی    /   بەرزنجی 

  یاسا.ی یروەررێکخراوی لێکۆڵەر بۆ سەئەنجومەنی راوێژکاری 

  کۆمەاڵیەتی.ی کاروباری جۆری ار بو نێودەوڵەتی  ومەشقپێدەریشارەزای هەرێامیەتی   / تەرێ ر زعنامە-

  : بۆ ئەندامانی لیژنەی ئامادەکردنی راپۆرت هەریەک لە وپێزانینهەروەها سوپاس 

  .ئافرەتزی ران / رێکخراوی تواناسادادوەر/ نیگار ئەحمەد محەمەد/ ئەندامی ئەنجومەنی ئەمیندا -

   .انکوردستگە عومەر رەشید / دەستەی مافەکانی مرۆڤ / هەرێمی ڤتا -

  کوردستان.روناک فەرج / ئەنجومەنی بااڵی کاروباری خامنان/ هەرێمی  -

   کوردستان.ئەنجومەنی بااڵی کاروباری خامنان / هەرێمی  /نحسپەروین  -

  مووسڵ.مامۆستای زانکۆ/ زانکۆی د. مەحمود عەزۆ/  -

 یاسا.   ییاوی لێکۆڵەر بۆ سەروەرئەنوەر/ رێکخر  مافناس/ ئاودێر -

  یاسا.ی یکخراوی لێکۆڵەر بۆ سەروەرێعەبدولڕەحامن / ر  عەلی /مافناس -

  یاسا.ی یمافناس / ئازاد عەبدولقادر ساڵح/ رێکخراوی لێکۆڵەر بۆ سەروەر -

   ئاشتی.حەسەن/ تۆڕی پەرەپێدان و خە ێمافناس / ڤیان ش -

  ئاشتی.تۆڕی پەرەپێدان و  /لە قەرەنی س/ خەو مافنا-

   مەدەنی.لکی چاو  هاژان ئەحمەد محەمەد/ خۆبەخش-
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  ئافرەتان.سازی ارێکخراوی توانرسوە تاڵیب/ -

   داد.لە وەزارەتی  یهەکار سەعید سەلیم/ لێکۆڵەری داد-

  وئاشتی.حیسامەددین / لە تۆڕی پەرەپێدان مافناس / پێشەوا -

 

 

 

 د. ئەحمەد میران                          سۆزان عارف                         

 IOLسەرۆکی رێکخراوی لێکۆڵەر بۆ سەروەریی یاسا                          WEO  تواناسازی ئافرەتاوی خر ێکسەرۆکی ر 
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 ێکخراوی تواناسازی ئافرەت ڕ 

ناحکومییەڕ  مافەکانئامانجێتی  یستە،  ەون  وقازانج  سەربەخۆیە  ،ێکخراوێکی  بکرێت    پتەو  یەکسانکردنی 

بن    وهەردوو یەکسان  هەبێت    وهاوبەشبوونێکیرەگەز  ئافرەتانە  رۆڵیكی    وگرەنتیدادپەروەرانەی  کردنی 

 ی بهێرنێت.  ەدب رەتان لە کۆمەڵگەی عێراقیداکاریگەری ئاف

ئآشتیخو  کۆمەڵگەیەکی  هێنانەدی  ئافرەت  تواناسازی  رێکخراوی  رون  وئارامە  ازئاواتی  بە  تیایدا   وئاشکرایی ، 

یاساکان   لە  رەگەز  هەردوو  دابێتەوە،  ودەستپیشخەرییەکانی  وسیاسەتەکانیەکسانی  رەنگی  پیاوان    ئاشتیدا 

دا  وئافرەتان لە  بەشێوەیەکی  هەلەکان  دپەروەرانە    وکولتوورییەکاندا   وسیاسیئابووری    ودەرامەتەهەموو 

 ملمالنێکاندا هاوبەشی بکەن.   یدنوچارەسەرکر بڕیاردان  ولەهاوبەش بن 

بە دەرامەتەکان مافی هەموو   گەیشنتتوانای و  وئازادییەکانراوێکە بڕوای بەوە هەیە کە مافەکانی مرۆڤ رێکخ

ئافرەتان لەسەر ئاستیژن وپیاوێکە، رێکخراوی تو  رەی بەدەست هێناوە  نیشتیامنی دەسکەوتی گەو   اناسازی 

کە ئەو  ژیانی  بەسەر  گەورەی  رابر نەساوگۆڕانی  سااڵنی  ماوەی  لە  کە  هێناوە  پەیوەندی  دا  لەگەڵیاندا  دوودا 

س  هەبووە، سەرئاستی  لە  ژنان  کردنی  هاوبەشی  وپتەوکردنی  ئافرەتان  رۆڵی  وئابووری  یکاراکردنی  اسی 

 .   کارکردنی رێکخراوەکە بووە وچڕبونەوەیەکی ، خاڵی سەر وکۆمەاڵیەتی توری ولوک

سەرەکیدا خزمەتگوزارییەکانی خۆی پێشکەش لە چوار کەرتی    رێکخراوەکە  ،ەو ە ٢٠٠4هەرلە دامەزراندنییەوە لە  

، پاڵپشتی وکۆمەاڵیەتی، هاوبەشیکردنی سیاسی، یارمەتیدانی یاسایی  وبژێویتوانادارکردنی ئابوری    کردووە:

 رێکخراوی تواناسازی ئافرەت رۆڵێکی گرنگی هەبوو لە دروست ،  پشتیوانی  ەستخستنیەدوب  وکۆکردنەوەکردن  

گوشار  ردک ئافرەت    کردن  وپشتیوانینی  ئەجیندای  کردنی   وسەرکردایەتی  وئاشتی  وئاسایشبۆ 

 . 13٢٥ەتی ڵئاسایشی نێودەو  بڕیاری ئەنجومەنیتایبەت بە  دەستپێشخەرییەکانی پەرەپێدانی پالنی نیشتیامنی 

 ی یاسا   ی وی لێکۆڵەر بۆ سەروەرخراێکڕ 

قازانج  ڕ  و  سەربەخۆیە  ناحکومییە،  هۆشیاوینەێکخراوێکی  دەدات:  بابەتانە  بەم  بایەخ  رکردنەوەی  ستە، 

تاکەکەسان بە بابەتەکانی مافەکانی مرۆڤ و نەهێشتنی گەندەڵی و پاڵپشتی کردنی سەربەخۆیی دادوەریی و  

و  سەروەرێت یاسا  ئەدەستەبەرکردنی  ی  کەسانمافی  کار و  دادوەرییدا  بواری  لە  بەهێزکردنی  ەی  و  دەکەن 

ک هەروەها  یاسادەار تواناکانیان،  لە  چاکسازی  ئەنجامدانی  بۆ  لە    (اتتەرشیع)یاساداناندا    و  کانکات 

سیستم  رەشنووسیئامادەکردنی   بەسەر  گۆڕان  ئامانجێتی  لەوەدا  دەکات،  بەشداری  ی  پرۆژەکاندا 

پێب  پەرەی  بێت و  بەرکارەکان  درێتلێکۆڵینەوەدا  یاسا  لە  بەتایبەتی  یاساداناندا  و سیستمی  ، چاکسازی  بکات، 

لەگەڵاکسز یاسای   جۆرێک  بە  و    ان،  روویداوە  کۆمەڵگەدا  لە  کە  بێتەوە  پێشکەوتنەدا  پێودانگە    لەگەڵئەو 

نێودەوڵەتییەکان جاڕنامە  و  مافەکو    نێودەوڵەتییەکان  و  مرۆڤدادیموکراسێت  بێت  انی  ئامانجکۆک  بەو  ەی ، 

گەشەسەنددادوەرییە و  سەربەخۆ  سەروەکی  کردنی  پاڵپشتی  هەروەها  ئاراوە،  بێتە  کاریگەربوونی  ی  ری وو  و 

 ی رێکخراوەکەیە.   یاسا لە ئامانجەکانی دیکە



 

٥ | پەڕە  ل   

 

 ناوەڕۆک 

 پێشەکی  

   وسرتاتیژیەکان ودەستوورییەکانچوارچێوە نێودەوڵەتی  بەشی یەکەم:

 یەکەم: چوارچێوەی نیودەوڵەتی 

 ی  ێوەی دەستوور دووەم: چوارچ

      .دادخوازيمافی  دەستەبەرکردنی  -أ

 ر بنەمای جۆری کۆمەاڵیەتی سەلە ن نەکرد وجیاکاریمافی یەکسانی  -ب

 کان  يةسێیەم: سرتاتیژە

 ٢٠٢٧ -٢٠1٧ژی ژنان لە هەرێمی کوردستان وتیژی دتووندو  بۆ بەرەنگاربوونەوەی ەکاننیشتیامنی ەیسرتاتیژ   -أ

   ٢٠٢٦  -٢٠1٦ئافرەتان لە هەرێمی کوردستان   بۆ پەرەپێدانی بارودۆخی انییەکنیشتیامن ەیسرتاتیژ  -ب

 

   خۆماڵییەکان ویاسایاسادانان چوارچێوەی  م: بەشی دووە

 دا راق ێع –کوردستانی یەکەم: جیاکاریکردن دژی ئافرەتان لە یاساکانی هەرێمی 

 ٢٠٠٨(ی ساڵی 1٥هەموارکردنی یاسای باری کەسێتی ژمارە ) یاسای -أ

 ی هەموارکراو   1٩٦٩ی ساڵی  111سزاکانی عێراقی ژمارە  یسایا -ب

 یاسای کار -ج

 عێراقی   نامەیەز ەگیاسای ر -د

 کردن  لێدووەم: یاساکانی پارێزگەری 

 ٢٠11( ی ساڵی ٨راق ژمارە )ێع –ستانی نی لە هەرێمی کوردیاسای بەرەنگاربونەوەی تووندووتیژی خێزا -أ

 ٢٠1٢(ی ساڵی ٢٨مرۆڤ ژمارە ) یاسای نەهێشتنی بازرگانی کردن بە -ب

 

  يدايوةرادامةز چوارچێوەی کارکردن لە سەرئاستی   بەشی سێیەم:

 یگەیشنت بە دادپەروەر یەکەم: دادوەریی و 

 ئافرەت لە دادوەریدا  -أ

 عێراق -لی دادگاکانی هەرێمی کوردستانی  ی سکااڵورێکارەکانی پێشکەشکردنئافرەت -ب

 بەجێکاری یاسا انی جێدەزگاکپێکهاتەی دووەم: 

 وەزارەتی ناوخۆ   -１

 دەزگاکانی ئاسایش  -２

      (  ط القضايئضب ال) کۆنتڕۆڵی دادوەریی ئەندامانی -３

 ژنان   نووسینگەکانی بەرەنگاربوونەوەی تووندووتیژی دژی -４

 نووسینگەکانی رێگرتن لە بازرگانیکردن بە مرۆڤەوە   -５

 بنکەکانی پۆلیس  -６

 نووسینگەکانی نەهێشتنی تاوان   -７

 

     گەیشتنی ئافرەتان بە دادپەروەریئاستەنگە کۆمەاڵیەتی وتاکەکەسییەکان بۆ   م:چوارەبەشی 
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 کی ە ش ێپ 

)ئافرەت   رەگەز  هەردوو  نێوان  دادپەروەری  تەنیا  ئ  (،وپیاوچەمکی  کە  تێپەڕاندووە،  کالسیکییەی  چوارچێوە  ەو 

  وپیاوان نی جیاکاری نێوان ئافرەتان تەواوی شێوەکا  بەرەنگاربونەوەیخۆی لەو یەکسانییەدا ببینێتەوە کە داوای 

ئەوی کە  دەگرێتەوە  دیکەش  بابەتێکی  ئێستە  بەڵکو    ودۆزینەوەی لێپرسینەوە    بەجێکردنیجێش  بکات، 

 ( 1. )1بۆ رێکارەکانی جیاکاریش لە خۆبگرێت جۆرێک سنورداناننەوە، بە میکانیزمی کاریگەرە بۆ لێپێچی

نزیکخستنە  بۆ  جۆرایەتییە  هەنگاوێکی  چەمکە  ئافرەت  ئەم  نێوان  یەکسانی  مەسەلەی  رێگەی   وپیاووەی  لە 

ب پێبەند  دەوڵەتان  تیایدا  کە  ئ  ێنکردەقێکەوە  بپارێزن  بەوەی  مرۆییەکانیان   وهەمووافرەتان    دەستەبەر   مافە 

یەکسانی    وپانتاییەکی  رێنبک لەسەر  کە  بهێرنێتەدی  بۆ  وایان  دادپەروەرییەکی  تا  بکەن،  دابین  بۆ  ئارامیشیان 

 ونیات نرابێت. و ب رەگەزو نێوان هەردو 

و  ئافرەتان  مافی  بڵندڕاگرتنی  بە  بەمەبەستی  ئەوان  هەرێمی   یەر رو دادپەگەیشتنی  کردنی،  گرەنتینە  و 

ێگەی زۆر دەکات، سەرباری گرنگی ئەو هەواڵنەی دەسەاڵتدارانی هەرێم لە ڕ عێراق کۆششێکی    –کوردستانی  

فەرمی  داوییانە  و    دەزگا  بۆنافەرمییەکانییەوە  بەاڵم  دادپەروەریگەیشتنیان    ،  لەگەڵ  بە  ئافرەتان  هێشتا   ،

ین: هەندێکیان کە دەکرێت بەچەندیین ئاست پۆلێنیان بکەینەتەوە،  وو وبۆردا رووبەڕو )تحدیاتی( ز   ێکیئاستەنگ

کۆم ئاست  لە  تریان  هەندێکی  و  تاکەکەسیدان  ئاستی  و  لە  دەزگاکان  ئاستی  لە  ئەوانیرتیشیان  و  ەڵگەییدان 

 .    دانیاساکان

بۆ    پەنابردنی  افەتانیان لە مرێکارە پراکتیکییەکان بۆمان دەردەخەن کە چەندیین کۆسپ وکۆتوبەند هەن، ئافر 

یەکس  ودادوەرییدادگا   بنەمای  سەر  قانوونیلە  مافە  لە  کۆسپانە،  انی  لەو  یەک  کردووە.  بێبەش  یەکاندا، 

پارێزگاری پاراستنی    نەبوونی  کاریگیان  کەدادوەرییانەی  حاڵەتە  ئەم  ناوەرە،  کە    ،پێکهاتەییەوەقاڵبێکی    وتۆتە 

را نایەکسانی  و  جیاکاریی  ئەمەێرناوەوەستلەسەر  لە چەبەش  ،  بریتییە  بۆخۆی  کە  دیاریکراو،  هۆکارێکی  ند 

ەو  دەکرێت باس ل،  دا پێکهاتەییانە  قاڵبەنی ئەو  ێشێلکارییەکی بەردەوامی مافە مرۆییەکانی ژنان، لە منوونەکاپ

رەگەزییاطار  )  بکەین  نەشێوەگرتووا  چوارچێوە جۆری  بە  کە  منوونەیاندا:  پەیوەسنت،    ەوەمنطی(  یاسا  لە 

پاجی،  یاکارییەکاننج هەڵسو   رچەاکاری  ئەو  تێکهەڵکێشکراوون،  و  رێکاریانەنپارچە  و    ،کەوتە  سەملاندن  بە  کە 

کار  مەبەست  پەیوەسنت،  داڕێژراوەوە  شێوەیەکی  بە  دنەکارنەکردن  پێناوی  لە  ئەو    ەستەبەرکردنیکردنە 

 پتەوتر دەکات .       گەیشتنی ئافرەتان بە دادپەروەریمیکانیزمە دادوەرییانەی کە 

 
 . ٢٠1٦ەی عەرەبیدا " ساڵی ناوچدادپەروەری نێوان هەردوو رةطةز لە راگەیاندراوی " مەسقەت " بەرەو بەدیهێنانی (  1
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کۆتاییانەی،دەبەوەک   تێبینییە  ئەو  بۆ  بە    نگەوەچوونێک  تایبەمتەند  هەموو    بەرەنگاربونەوەیلیژنەی 

دژی    شێوازەکانی بارەیرایگەیاندبوو،  (  CEDAW)  -(  ٢)  ٢ژنان جیاکاری  دەوڵەتی  ی  ٢٠1٩  راپۆرتیمیین  حەوتە  لە 

 . ەبەو رێککەوتننامەی ەتایبەتراق کە عێ

بەستنەوەی بە  ەروەها بەمەبەستی  ۆتاییانەی کۆمیتەکەی سیداو و هک  یەلە پێناوی بەدواداچوونی ئەو تێبینی

)تواناسا رێکخراوەکانی  لە  هەریەک  هەرێمدا،  لە  قانوونی  پێشخانی  و  ) واقعیحاڵ  رێکخراوی  و  ئافرەتان(   زی 

خەرییان کرد بۆ یەکخستنی کۆششەکان و ئامادەسازیی بۆ ئامادەکردنی  ێشی یاسا( دەستپیسەروەرلێکۆڵەر بۆ 

گەیشنت بە پێکهاتووە لە کۆمەڵێک چالکی بواری  پۆرتە، لە رێگەی پێکهێنانی تیمکارێکی هاوبەش کە  رام  ئە

ئدادپەروەری وەکو  دیاریکراوەوە،  دەزگای  لە  دیکە  چالکوانی  بااڵ ەنجومە،  هەرێمدا، نی  لە  خامنان  کاروباری  ی 

 ا، دادوەر، پارێزەر، لێکۆڵەرەوانی دادیی،ندیاوەزارەتی داد، نوێنەرانی رێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی کە لە ناو

ئەکادیمیستییەکان هەن، بۆ نووسینەوەی ئەم راپۆرتە، ئەوان هاوکاریی و کۆششی یەکرتیان کرد، کە تیاییدا  

لوازکردنیش  دووەکر   نیشان  دەست نگەکانیان  ئاستەو    لێنەکدیارترین   هۆکارانەی  ئەو  بەرچاو،  خراونەتە    و 

ئەو مافانەش لە  دەستەبەرکردنی  ی، بۆ  بەردەمی ئافرەتان تا بگەنە داپەروەریسپی  کۆ ە  کە دەبن  ،رشۆڤەکراوون

راسپاردەشی گەاڵلە کردووە، کە گرنگرتین   راپۆرتەکە  پێبەند  بری  ان ەرییەکدەستەبهەرێمی کوردستاندا،  لە:  تین 

بەخۆ کە ئاسانکاری ەر س  ودەوڵەتییەکان، هەبوونی دادوەریی و دادگای کارامە و کاریگەر وێبوون بە پێودانگە ن

بێدەسەاڵتەکا توێژە  رێکارە  بۆ  بکەن،  مسۆگەر  بۆ  قانوونیان  پارێزگاری  و  بگەن  مافەکانیان  بە  تا  بکات  ن 

 ئاسان بێت.  ەستگەیشنت بە دادپەروەریکردن دیاکاریە بێ جدادوەرییەکانیش بە جۆرێک بن ک

ئا لە  یەک  ببێتە  هەرێم  سەرئاستی  لە  راپۆرتە  ئەم  هیوایەی  تیشکی  از مر بەو  چونکە  پشتیوانی،  ەکانی 

دیارترین کێشەکان، هەرچەندە هەموو ئەو کێشە لوەکییانەی راپۆرتەکە باسی کردوون، هێشتا  خستۆتەسەر  

  ت. یان دەوێتوێژینەوەی قووڵرت

 

 مەنهەجیەتی ڕاپۆرتەکە:

لە  مةنهةجيةيت مامەڵەکردن  وبۆ  راپۆرتە  ئەم  ئامادەکردنی  بۆ  بەکارهێرناوە،  تێبینییە  ڵ  گەوەسفکردن 

خوولیای ت  وراسپاردەکانیکۆتاییەکان   حەوتەمین  راپۆرتی  بە  عێراق  بەت  بە  لەلیەن   کە،  ٢٠1٩  لە  تایبەت 

بە   تایبەمتەند  یەکگرتوەکانی  نەتەوە  ئافرەتان  بەرەنگاربونەوەیکۆمیتەی  دژی  ،  خراوەتەڕوو  تووندووتیژی 

ێتی، بە  گەیشتنی ئافرەتان بە دادپەروەر   ارەکانیکێر و هەمان رێباز گیراوەتە بەر بۆ خستنەڕووی پاشخانی یاسایی  

 
کۆمیتە(   2 تیایدا  کە  عێراقە  وەرزیی  راپۆرتی  حەوتەمین  بە  تایبەت  کۆتاییەکانی  تێبینییە  حەوتەمینمەبەست  تەماشای  سیداو  کرد   ی  عێراقی  راپۆرتی 

(CEDAW/C/IRAQ/V  دانیشتنەکانی لە  لە    1٧٢1و  1٧٢٠(  ترشینی  ٢٢کە  /ئۆکتۆبەری  ی  )  ٢٠1٩یەکەم  .   CEDAW/C/SR  1٧٢٠نە  بڕواسازکرابوو 

خستبوویانە ڕوو،  CEDAW/C/IRAQ/Vبەڵگەنامەی )( تیایدا وەاڵمی ئەو بابەت وپرسیارانە دراوونەتەوە کە تیمکاری بەرلە خولەکە لە CEDAW/C/SR .1٧٢1و

 ن خولیدا وەریگرت.  رەمی( دایە، کە کۆمیەتەکە لە حەفتاوچواCEDAW/C/IRAQ/V/Add.Iبەاڵم وەاڵمەکانی عێراق لە ناو بەڵگەنامەی )
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نێودەو  رێککەوتننامە  خۆما  وئەوڵەتییەکان  پشتیوانی  ئاستەکاندا    ورێکارەڵیی  یاسا  هەموو  لە  دادوەرییانەی 

  ن.بەرکار 

   - خۆگرتووە:لە  بابةتانةى راپۆرتەکە ئەم

 وسرتاتیژيەکان ودەستووریچوارچێوەی نیودەوڵەتی بەشی یەکەم: 

 نیودەوڵەتیچوارچێوەی  :ەمیەک

ع سابەوپێیەی  لە  نەتەوە  1٩4٥ڵی  ێراق  ئەندامانی  لە  یەكێکە  پێبەندییانەوە  هەربۆیە  ەکان،  و یەکگرتو ەوە  بەو 

سەرش خراونەتە  کە  بووە  دەوڵەتەکان،پابەند  رێککەوتننامە  انی  لە  ژمارەیەک  ئەندامی    وپەیامننامەی   بۆتە 

رەچاوکرد بەبێ  مرۆڤ،  مافەکانی  بە  لە ئ  نیتایبەت  خۆ  ەوەی  هەندێکیاندا  هەبووە،ێپار بەرانبەر  ئەو    زی 

نيَودةولَتياتنة بۆ  دە  ثةمياننامة  چەترێک  لەگەڵ  بنە  بە مافەکان  وبابەتیچەندین کێشە  مامەڵەکردن  ی  تایبەت 

   دادپەروەری.گەیشتنە بە نە مەسەلەی مرۆڤ کە یەک لەوا

بە جاڕنامەی مافەکانی مرۆڤ کە س- پابەندە  می جاڕنامەکە  دەرچووە، مادەی حەوتە  1٩4٨ی  اڵکۆماری عێراق 

لەو  هەموو  ەدووپاتی  کە  لەکردۆتەوە  کە    مرۆڤەکان  یەکسانن  لەوەدا  هەمووان  یەکسانن،  قانووندا  بەرانبەر 

جیا بیانپارێزێت،  کاریی  بەبێ  یاسا  هەبێت  ئەوەیان  هەشتەمیشلە  مافی  کەسێک مادەی  هەموو  بە  ماف  دا 

تایبەمتە دادگای  بۆ  پەنا  وەربگرێت  ب  نددراوە  خۆی  دادی  تا  مافە  بات  لەو  یەک  کە  رەفتارێکدا  هەر  بەرانبەر  لە 

 . وەبنەڕەتییانەی ئەویان پێشێل کردبێت کە دەستوور یان یاسا بەویان دا

  1٩٦٦پەسەند کرد کە ساڵی    ومەدەنیەکانیاسی  یۆماری عێراق پەیامننامەی تایبەت بە مافە سک  1٩٧٦ساڵی  -

بوو.   کە   3ا ید14مادەی  لە  دەرچوو  کراوەتەوە  لەوە  یەکسان  هەموو  دووپات  دادگادا  لەبەردەم  ،  ەکەسێک 

ماف   مەدەنیدا  کەیسێکی  هەر  لە  یان  کرابێت  ئاڕاستە  سزایی  تۆمەتێکی  هەر  هەبێت،    کیەر وئهەرکەسێک 

دادگا  لەو  مەبەست  بڕوانێت،  کەیسەکەی  لە  )ئینسافەوە(  چاوی  بە  تایبەمتەندەکە  داگا  خۆیەتی  مافی 

    .4ەراو داننەیە کە بە حوکمی یاسا یەالسەربەخۆ بێ

ع • ئابووریی    1٩٧1ساڵی    راقێکۆماری  مافە  بە  تایبەت    وکولتووریی  وکۆمەاڵیەتییپەیامننامەی 

لە بارەی    دەرچوویەنراوە، هەرچەندە ئەحکامی تایبەتی   1٩٦٦  ووە کە ساڵیپەسەند کرد  ومەدەنییەکانی

و پەیامننامەیە وایداناوە  ریکراو بە جێبەجێ کردنی ئەیاد  داواکردنی دادپەروەری تیادا نییە، بەاڵم لیژنەی

 پێویستە.   وکولتوورییەکانیەتی اڵفە بۆ پاراستنی مافە ئابووری، کۆمەاکە ئەو م

رێککەوتننامکۆماری    1٩٨٦ساڵی   • دژ   بەرەنگاربونەوەیەی  عێراق  جیاکاری  شێوازەکانی  ی  هەموو 

ساڵی   )کە  ک  1٩٧٩ئافرەتان  پەسەند  خۆپوو رددەرچوویەنراوە(  لەسەر هەندێک مادە  زی  ێار ە هەرچەندە 

ر   هەبووە، ئەو  کراوون  پابەند  دەوڵەتان  رێککەوتننامەیەدا  ئەو  دووەمی  مادەی  وشووێنانە ێلە 

 
3  )01/2014content/uploads/-qa.org/wp-https://www.nhrc 

4  )https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx 
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ئینساف بە  بۆ  بکەن  دووچار   دەستەبەر  کە  ئافرەتانەی  ئەو  لەگەڵ  پیشێلکر بوون  و  جیاکاریی  دنی  ی 

کردۆتەو  لەوەش  دووپاتی  و  بوونەتەوە  گونجاو   ەمافەکانیان  دادوەریی  رێوشوێنی  دەبێت  کە 

سزا  بگیرێتەبەر، ئەو  پێداویستییەکی  یان   هەموو  مەدەنی  یان  تاوانکاری  سزادانی  و  پێبژاردن  و 

حاڵە کە  بکات  دابین  لە کارگێڕیانەش  ئافرەتان  دژی  جیکارکیکردن  بتوانرێت  تا  دەیخوازێت،    تەکە 

  ، و دەوڵەتانی پەیوەست پێبەند دەکاتمو هە  دا،(ی رێککەوتننامەکەشیممادەی دوو)جلە    ناوبربێت،

پارێزگاری قەزایی کد کر   بۆ دابین ئافرەتان، بەدەق باسی لەوە کردانی  ویستە وەکو  ێوە کە پو ریگەر بۆ 

یاسای پارێزگاری  ئافرەتان  پیاوان  مافەکانی  نیشتیامنییە    یشبۆ  دادگا  رێگەی  لە  و  هەبێت 

 . دەستەبەر بکرێت نتارەتایبەمتەندەکانەوە پارێزگاری کاریگەرانە بۆ ئاف

رێک کۆم  1٩٧٠ساڵی   • عێراق  شاری  لەناوبردنی هەموو  بۆ  نێودەوڵەتی  جیاکاری  ێکەوتننامەی  وازەکانی 

کردووە پەسەند  ساڵی    ،رەگەزیی  لدەرچووی1٩٥1کە  دووپاتی  کە  قەنراوە،  هەموو ە  ەدەغەکردنی 

بە کە  کردۆتەوە  لەوەش  دووپاتی  کردۆتەوە،  رەگەزی  جیاکاری  بەهۆی  ج  بێشێوازەکانی  کردن  یاوازی 

و رەنگ  و  ئی  نەژاد  یان  نەتەوایەتی  کراوبێت،تبنەچەی  دابین  مرۆڤێک  هەموو  مافی  دەبێت    ینیەوە، 

و لە بەردەم داگاکان و    ەکسان بنیاسادا دەبێت ی  کەس لەبەرانبەر  وهەمو کە  جەختی لەوە کردۆتەوە  

   .ێشێل نەکرێتپ انهەموو دەستەکانی دیکەی دادییدا، مافی بە یەکسانی مامەڵەکردنی

ع  ٢٠٠٨ساڵی   • رێککەوتننامەیکۆماری  ئەشکەنجەدان  ێراق  بەرەنگاربوونەوەی   وهەموو   نێودەوڵەتی 

ساڵی    کە لە  ،سەند کردییانە یان پیشەییانەی پەیان سزادانێکی تووندووتیژ یان نامرۆ  ورەفتارێکلێدان  

مرۆڤ لە هەموو    ویستە ێە پک  وە ئەو رێککەوتننامەیە دووپات لەوە دەکاتە  ەوە دەرچوویەنراوە، 1٩٨4

 پارێزراو بێت.  وقوورسرێکی نامرۆییانە ارەفت وهەموو وئەشکەنجەدانژییەک توندووتی

لەساڵی   • نە٢٠٠٨هەر  رێککەوتننامەی  عێراق  کۆماری  نەهێشتنی  تەوە  دا  بە  تایبەت  یەکگرتووەکانی 

رێکخراوەیی   کردن  وپرۆتۆکۆڵیتاوانی  بە  ونەهێشتنی  رێگیری  بەتایبەتی    ەوە،انەسک  بازرگانیکردن 

کردووە  نیومندااڵ ئافرەتان   رێک  ٢٠٠٠ساڵی    کە  ،پەسەند  ئەو  دووپات  کدەرچوویەنراوە.  ەوتننامەیە 

بە کەسا بازرگانیکردن  پاراستنی   بە  وتیایداهێڵرێت  نەنەوە  لەوە دەکاتەوە کە دەبێت  بە  بایەخ  تایبەتی 

 کراوەتەوە.   ویارمەتیدانیانن  کایەوربانیو لە پاراستنی ق ودووپاتدراوە   ومندااڵنئافرەتان 

ئەو اق  عێر  • یاسای   انە،سەرباری  بنەماکانی  بە  یاسای نیودەوڵەتی مافەکانی مرۆڤەوە،  بنەماکانی  بە 

مرۆییشەوەڵودەو ێن بو ێپ  ەتی  یاسایکە  وە،  بەند  ئەو  پێی  ک  انە،بە  قەسەئەو  دەبێتە  وربانی و ی 

کاریگەرانە،    وزۆربنەمای یەکسانی  ر  سەپیشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ یان یاسای مرۆیی، دەبێت لە 

بۆ   دادپەروەری  ئاسانکاری  بە  دەستی  تا  کێبگات.بکرێت  ئەوەی  بێگوێدانە  پێشێلکارییە  .    دا لەو 

وێنی کاریگەری دادخوازی بۆ ئەو قوربانییە دابین بکرێت". ێت رێوشە " دەببەرپرسە، دەقەکە دەڵیت ک

چۆتەدا  ٢٠٠1ساڵی    لەهەروەها   ژنێف  اڵ و   ئەو  یزییڕ  عێراق  رێککەوتننامەی  ناو  لە  لە  تانەی  کە  دان، 
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ئابی  1٢ کراوە،    1٩٧٧  وساڵیگرێدراوە    1٩4٩ی  پەسەند  ژنێف  قو   وتایبەتەلە  پاراستنی  ربانییانی  و بە 

  . ٥ە نێودەوڵەتییەکان ەکدارییمالنێ چدەستی مل 

راگەیەنراوی     • بە  پابەند کردووە،  1٩٩٥بیجین ی ساڵی    مینهاجیعێراق خۆی  دووپات لەوە    ایدتیا  ەوە 

پێویستە کە  ئافرەتان    کراوەتەوە  دژی  جیاکاری  شێوازەکانی   وئافرەتان بربێن    لەناو  ومندااڵنهەموو 

بکرێن   شێوازەکابربێن،    وبەرەوپیشتوانادار  تووندووتیژیهەموو  ئافرەتان    نی    وگەنجاندژی 

   نەهێڵرێت.

د بووە، کە تیایدا دووپات لەوە  ەنامرەز   ٢٠٢٠ساڵی    –عێراق لەسەر خشتەی کاری ئەجندەی پەرەپێدان    •

سیاسەتی  کر  گرتنەبەری  رێگەی  لە  و  هەبێت  یەکسانی  رەگەزدا  هەردوو  نێوان  لە  دەبێت  کە  اوەتەوە 

یاسایو راست و  توانافئ  ،کاریگەرەوە  دروست  نارەتان  یەکسانی  بەهۆیەوە  و  بکەن  هەردێدار  و  و وان 

بکرێت،  بەرکەماڵ  شێوازەکان  رەگەز  هەموو  بۆ  بەدڕەفتارکردتو ی  سنوورێکێش  و  و  وندووتیژی  ن 

اندا توانادار بکرێن، ساڵی  گانیکردن بە مرۆڤەوە دابرنێت و ئافرەتان وگەنجەکان لە هەموو ئاستەکبازر 

  بەو دانی بەردەوامی قبووڵ کرد بۆ هۆشیارکردنەوەی زیاتر  ێپەەکانی پەر عێراقی ئامانج   حکومەتی  ٢٠1٦

هەو   انەنجائام بایەخەکانیشی  خڵو  زۆری  گەڕ،ۆتستێکی  بە  ە  دەوڵەت  عێراق  لەو  هەژمار یەکێک  انە 

جێدەکرێ پابەندی  کە  ساڵی  بت  بەردەوامە،  پەرەپێدانی  ئامانجەکانی  عێراق    ٢٠1٩ەجێکردنی 

خۆ دنەمئارەزوو  راپۆرتی  ئاانە  لەوبارەوە  ئەرێنیانە  مادەکردووەی  هەنگاوێکی  بە  ئەمەش  ئەژمار  ، 

یر کراوە کە  ێگ جی  ادوەرزی  ایبەت بە حەوتەمین راپۆرتیت  نی( ی تێبینیە کۆتاییەکا ٨خاڵی )  ە ل  کە   دەکرێت،

 داوە کە :   ە ئاماژەی بەو  ٢٠1٩ن لە ناجیاکاری دژی ژ  بەرەنگاربونەوەی تایبەمتەند بە   لیژنەی

 

 

 

 

 

 

ع  پابە هەروەها  ب ێراق  بە  ئافرەت  13٢٥یاری  ڕ ندە  بە  تایبەت  ساڵی    وئاشتی   وئاسایش ی  بەو    هەروەها   ، دەرچووە   ٢٠٠٠کە 

کاتی    فرەتان لە تووندووتیژیی سێکسی لە کە هەمویان دووپات لە پاراستنی ئا بەندە کە تەواوکاری ئەو بڕیارەن،  ێ وە پ نە را بڕیا 

لێکۆڵینەوە، هەروەها    ولە   لێپێچینەوە   ولە ران لە سزا  ا تاوانب ەربازبوونی دەکەن لە د   ورێگری ملمالنێ چەکدارییەکان دەکەنەوە  

 .  ش ی بڕیارەکە دن کر جێ بە ەم جێ کۆسپەکانی بەرد   لبردنی 

 
 ننامەکانی ژنێف.    چوونە ناو پرۆتۆکۆڵی یەکەمی رەزامەندییانە بۆ رێککەوت ٢٠٠1ی ساڵی  ٨٥یاسای ژمارە (  5

کسانی نێوان هەردوو رەگەز، کاری  لیژنەکە پێشوازی لە ئامانجەکانی پەرەپێدانی بەردەوام دەکات، داواش دەکات بۆ یە   -٦

پرۆسەی    یی سا یا  بەپێی حوکمەکانی رێککەوتننامەکە، لە هەموو قۆناغەکانی  بدرێت،  ئەنجام  بابەتیانە  و   و کردەنی 

ب  پەرەپێدانی  پالنی  ساڵی  جێبەجێکردنی  بۆ  و  ٢٠3٠ەردەوامدا  کردووە  ئامانج  پێنجەمین  بایەخی  بە  ئاماژەی  لیژنەکە   ،

لەناو هەر حەڤدە ئامانجەکانی پەرەپێدانی بەردەوامدا    و   وە ەوە کە بنەمای یەکسانی قووڵ بکرێتە دووپاتی لەوە کردۆت 

ەکی پەرەپێدانی بەردەوامن لە  جیاکاری نەکرێت، هانی دەوڵەتیش دەدات دان بەوەدابنێت کە ئافرەتان داینەمۆی سەر 

 ویست بخریتەگەڕ .  ێ و پ عێراقدا، بۆ بەدیهێنانی ئەو مەبەستەش سیاسەت و سرتاتیژیاتی پەیوەست  
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  لە   بەوەش بووەتە یەکەمین دەوڵەتی ناوچەکە کە   ، ئامادە کردووە   13٢٥ێبەجێکردنی بڕیاری  ج نی بۆ عێراق پالنێکی نیشتیام    

ئافرەت   بێت،   وئاشتی   وئاسایش بارەی  نیشتیامنی  پالنێکی  ع   خاوەنی  وەزیرانی  نیسانی  ێ ئەنجومەنی  لە  لە    ٢٠14راق 

   کردووە. ی پەسەند  النەکە راق، پ ێ دانی رەوشی ئافرەتانی ع ێ ۆ پەرەپ ب   نی چوارچێوەی سرتاتیژی نیشتیام 

داڕشت   ٢٠1٥ساڵی   جێبەجێکردنی  بە  قابیل  فریاگووزاری  پالنێکی  ئافرەتانە ،  عێراق  ئەو  یارمەتیدانی  لەژ بۆ  زەبری  ێ ی  ر 

راق  ێ ع  ، ش ی   ٢٠1٦ساڵی   ، 13٢٥نیشتیامنی بۆ جێبەجێکردنی بڕیاری  وەی پالنی  ێ ئەوەش لە چوارچ  ملمالنێکاندا ئاوارە ببوون، 

لە    ماوەیەکی دیاریکراودا کە   لە   13٢٥ویی جێبەجێکاری کرد بۆ جێبەجێکردنی بڕیاری  ردنی پالنێکی یەکگرتو دەستی بە ئامادەک 

ین پالنی نیشتیامنی بۆ  ەبوون وایانکرد کە عێراق پێویستی بەوە هەبێت دووەم وو، چەندین هۆکار ه ب   ٢٠1٨تا    ٢٠1٦وان  ێ ن 

بوو،   انەوەی ئەو ناوچانەی پێشرت داعش داگیری کرد ڕ راق پاش گە لەوانە رەوشی عێ  ، ئامادە بکات  13٢٥اری ڕی ب  جێبەجێکردنی 

داویستی ئافرەتانی  ێ نێکان بوون، دابینکردنی پ ملمال ەی لنەی  لەو ناوچان   ، ئافرەتان بۆ  داویستییەکان  ێ دابین کردنی پ هەروەها  

 ایەوە .  نی نوورس یەکەمی دووەمین پالنی نیشتیام   سی نو پاراستنیان، دواجار ئەوەبوو کە رەش و    ئاوارە 

بنەڕەتییەکانی مافەکانی مرۆڤ    توانییان بنەما ،  وةك بةشيَك لة عرياق   کوردستانیش   وهەرـێمی راق  ێ ەتی ع ڵ هەربۆیە دەو 

مافەکانی و  سەرەکییەکانی  سیاسەتە    پرانسیپە  ناو  لە  سرت   یاساکان و  کان  نیشتیامنییە ئافرەتان  و  پالن  لە  دا  ان ەک اتیژ و 

ەندین ئاستەنگ هەیە ناهێڵن بنەما سەرەکییەکانی مافەکانی مرۆڤ و مافی  چ   شتا ێ سەرباری ئەوەش ه   بەرجەستە بکەن، 

   لەوانە: ن،  ناو سیاسەتەکانی دەوڵەتدا جێبەجێ بکرێ   ئافرەتان لە 

لە  . 1 عێراق  لە   بارەی   کۆماری  رێککەوتننامەی   ناو  ش   کۆمەڵێک مادەی  هەموو  جی ا و ێ ناوبردنی  دژی    ری کا ا زەکانی 

ی رێککەوتننامەکەوە خۆپارێزی خۆی لبرد، کە تایبەت بوو بە    ٩ارەی مادە ی  لەب   ەندە چ هەر   ئافرەتان خۆپارێزی هەیە، 

وەی، هەروەها  ە یان هێشتن ڕینی رەگەزنامە  ۆ یان گ   ی رەگەزنامە پیاو لە مافی بەدەست هێنان   یەکسانی ئافرەت و 

بە  منداڵەکانی،  رەگەزنامەی  بەدەستهێنانی  رێک م  اڵ مافی  پەسەندکردنی  یاسای  گوێرەی  بە  کەوتنامەی  عێراق 

لەسەر ئەم بڕگەیانەی  ووە،  دەرچ     1٩٨٦٦/ ٦/ ٢٨لە    کە   1٩٨٦اڵی  ی س ٦٦رە  ا جیاکاری دژی ئافرەتان ژم   بەرەنگاربوونەوەی 

 :    کە خۆپارێزی هەیە ێککەوتننامە ر 

  ودابونەریت   وسیستم ەی یاسا  ەو دن گەی )واو( لە مادەی دووەم کە ئاماژەی بەوە داوە بۆ گۆڕین یان پووچ کر ڕ ب  -

جیاکارییان تێدایە لە دژی ئافرەتان، دەبێت هەموو رێوشوێنێکی گوونجاو بگیرێتەبەر، بە    ەفتارانەی ر و هەموو ئەو  

 دانانی یاساشەوە.  

ل بڕگەی   - بە)زێ(  ئاماژەی  کە  دوو  مادەی  سزاییە کە  کردووە    ەو ە  حوکمە  هەموو  دەبێت 

   دەکەن.ری لە دژی ئافرەتان دروست اکاجیی ئەوانە ،نیشتیامنییەکان لبربێن

)ڕ ب - مادەی   ئەلفی(گەی  مەسەلەکە    ٢٩  ی  کە  نیودەوڵەتی  کردنی  دادگەری  بنەمای  بە  تایبەتە 

 . وە رێککەوتننامەکە  وجێبەجێکردنیپەیوەندیدار بوو بە رشۆڤە 

رێکک راق  ێ ع  . ٢ هاوپێچی  کە  ئارەزوومەندانەیەی  پرۆتۆکۆڵە  یەکەمین  ئەو  ناو  نەچۆتە  لەناوبردنی  تن ەو هێشتا  نامەی 

جیا  شێوازەکانی  ئافرەتان هەموو  دژی  ر   ، کارییە  لە  ن ێ کە  میکانیزمی  دەدات    ، ودەوڵەتییەوە ێ گەی  ئافرەتان  بە  رێ 

   بکەنەوە. داوای قەرەبوو  

 
6  )wiki.dorar/http:/-law/qilaws/liraq.net/iraa6757.html) 1٩٨٦ی ساڵی ٦٦یاسای ژمارە) 
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  ،خیزانەکانیان  وئەندامانیرێککەوتننامەی تایبەت بە پاراستنی کرێکارە کۆچبەرەکان  او  ن  تەچۆ عێراق نە . 3

کە    ،شی پەنابەرانیش نییەەت بە رەو امەی تایبنوتنکەئەندامی رێک  ویەندراوە،چو ەر د  1٩٩٠لە ساڵی    کە

 ەوە دەرچووە. 1٩٥1لە ساڵی 

  ، بە دادگای نێودەوڵەتی تاوانەکان  ەتایبەتکە    ،ەتی رۆماڕ شتا نەبۆتە ئەندامی سیستمی بنەێراق هعێ . 4

 پەسەند کراوە.   1٩٩٨کە ساڵی 

کۆتایی . ٥ تێبینییە  ئەو  لەسەر  کەمە  کەانزانیاری  لیژنەکان    ەی    وپەیامننامە رێککەوتننامە    ودەستەیلە 

 دەردەچن.ودەوڵەتییە دیاریکراوەکانەوە  ێن

 

      راسپاردەکان  

بارەی ئەو   شنەوە کە هەیانە لە ێ ێزیانەیان بک ئەو خۆپار   هاندەدەین  لیەنە پەیوەندیدارەکانی حکومەتی عێراقی  . 1

گەی )واو( لە  تایبەت خۆپارێزیان لەسەر بڕ   بە   ، ووە رد ک   رێککەوتننامە  نێودەوڵەتیانەی کە خۆیان پەسەندیان 

هەموو   ، بۆ گۆڕین یان پووچ کردنەوەی یاسا و سیستم و دابونەریت : کە ئاماژەی بەوەداوە  ، مادەی دووەم 

رییان تێدایە لە دژی ئافرەتان، دەبێت هەموو رێوشوێنێکی گوونجاو بگیرێتەبەر، بە دانانی  ەی جیاکا رەفتاران   و ئە 

دەبێت هەموو حوکمە سزاییە  :  کردووە    ە بەو   ی ئاماژە روەها  بڕگەی )زێ( لە مادەی دوو کە  هە ،  یاساشەوە 

ی مادەی  بڕگەی )ئەلفی (  ڵ  ەکەن، لەگە نیشتیامنییەکان لبربێن ئەوانەی جیاکاری لە دژی ئافرەتان دروست د 

پەیوەندیدار     ٢٩ مەسەلەکە  کە  نیودەوڵەتی  کردنی  دادگەری  بنەمای  بە  تایبەتە  و  و  بو کە  رشۆڤە  بە 

 ەکە.   ێبەجێکردنی رێککەوتننام ج 

 

کە هاوپێچی رێککەوتننامەی لەناوبردنی هەموو    ، ێراق بچێتە ناو ئەو یەکەمین پرۆتۆکۆڵە ئارەزوومەندانەیەی ع  . ٢

ودەوڵەتییەوە رێ بە ئافرەتان دەدات داوای  ێ گەی میکانیزمی ن ێ کە لە ر   ، یاکارییە دژی ئافرەتان شێوازەکانی ج 

ی ناو  43خاڵی  اڵی بۆ بەرکار دەکرێت، هەروەک لە  پاش ئەوەی میکانیزمەکانی یاسای خۆم   ە، ەو قەرەبوو بکەن 

بەرەنگاربوونەوەی   ولیژنەی ە ی تایبەت بە راپۆرتی حەوتەمین خولی تایبەت بە عێراق هاتوو تێبینییە کۆتاییەکان 

     : ٧دەریکردوە   ٢٠1٩دژی ئافرەتان لە    جیاکاری 

 

 

 

 

 

 

 

 
 دةرجوة  ٢٠1٩دژی ئافرەتان لە  بەرەنگاربوونەوەی جیاکاری كة لیژنەیتێبینییە کۆتاییەکانی تایبەت بە راپۆرتی حەوتەمین خولی تایبەت بە عێراق (  7

رێککەوتننامەکە  دە ە  لیژنەک -43 ئارەزوومەندانەی  پرۆتۆکۆڵی  پەسەندکردنی  پرۆسەی  لە  هانبدات  ئەندام  وڵەتانی 

ی )ئەلیف( کراوە قبووڵی بکەن، کە تایبەتە بە  ٢٠کاتدا، ئەو هەموارکردنەی بۆ مادەی    دەستووبردی بکەن، لە نزیکرتین 

   وادەی کۆبوونەوەی لیژنەکە . 

نێودەوڵەتییە سەرەکییەکانی تایبەت     -سکوکە   -ە ئەندامی دەوڵەتێک بۆ نۆ چارتەرە  ون بو لیژنەکە ئاماژەی بەوەداوە کە  -4٧

ەتان، لە مافەکانی مرۆڤ و ئازادییە بنەڕەتییەکانی هەموو بوارەکانی ژیانیان  بە مافەکانی مرۆڤ، دەبنە هۆی ئەوەی ئافر 

وتننامەی نێودەوڵەتی پاراستنی مافەکانی  کە ێک کە دەوڵەتانی پەیوەندار هاندەدات ر باشرت کەڵک وەربگرن، هەروەها لیژنە 

 نەبوونەتە لیەنێک تیایدا .    هەموو کرێکارە کۆچبەرەکان و ئەندامانی خێزانەکانیان پەسەند بکەن، ئەوانەی هێشتا 
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   کراوە. پەسەند  1٩٩٨ساڵی    ودەوڵەتی تاوانەکان کە ێ ەت بە دادگای ن نەڕەتی رۆما تایب ب   می عێراق بچێتە ناو نیزا  . 3

 

و لە رێگەی    بکرێن نییەکان  نیشتیام و یاسا  رێککەوتننامە و پەیامننامە نێودەوڵەتییەکان ئاوێتەی دەستوور     . 4

راق یان پەرلەمانی  ێ ع   ) ئەنجومەنی نوێنەرانی   دەرچووبێت   وە تی رێگەپێدراوە اڵ لەلیەن دەسە   یاسایەکەوە کە 

کاری دروست دەکەن و رێگرن لە  ا ەی جی شبێت ئەو یاسایان بکرێنە بنەمای یاسایی خۆماڵی، دە کوردستان(ەوە  

( ی  14و  13ربکرێنەوە، هەروەکو چۆن لە بڕگەی ) وری ئیلغا بکرێنەوە یان هەموا گەیشتنی ئافرەتان بە دادپەرە 

بەت بە راپۆرتی حەوتەمین خولی  تێبینییە کۆتاییەکانی تای و  نا ناو هۆکارەکانی نیگەران بوون و راسپاردەکانی  

   ٨ووە  دەریکرد   ٢٠1٩جیاکاری دژی ئافرەتان لە    بەرەنگاربوونەوەی تووە و لیژنەی  تایبەت بە عێراق ها 

 

عێراق   . ٥ حکومەتی  کوردستان    وحکومەتی لەگەڵ  بکرێت  هەرێمی  خێ   وکاربکرێت بەدواداچوون  پێناوی  را  لە 

ر ۆتا ک   یە تێبینی   جێبەجێکردنی  بەو  تایبەت  نەتەو ە ن لیژ   اپۆرتانەی ییەکانی  پێ کانی    یان شکەش ەیەکگرتووەکان 

  ، دووە کر   ی اکاری دژی ژنان پێشکەش ی تایبەمتەند بە نەهیشتنی جی ە لیژن   بە تایبەت ئەو راپۆرتانەی   ، ن وو د کر 

ت  خولی  حەوتەمین  راپۆرتی  بە  تایبەت  کۆتاییەکانی  تێبینییە  حەوتەمی  خاڵی  ب هەرئەوەشە    راق عێ ە  ایبەت 

    لێکردۆتەوە:   ودووپاتی دەریکردووە    ، ٢٠1٩دژی ئافرەتان لە    ری نەوەی جیاکا بەرەنگاربوو   ولیژنەی 

 

 

 

 

 

 

ج .٦ نیشت ێبۆ  پالنی  دووەمین  جێبەجێکردنی  بەجێکردنی  بە  تایبەت  ئەنجومەنی  یامنی  بڕیاری 

خاڵی  13٢٥ئاسایش   لە  چۆن  هەروەک  بکرێت،  پەلە  ن1٢،  وهۆکارەکانی  راسپاردە  ناو  ان ەر یگ ی 

ناوبوون   هاتووە  نییە  تێبی  لە  عێراق  بە  تایبەت  خولی  حەوتەمین  راپۆرتی  بە  تایبەت  کۆتاییەکانی 

  هاتووە.   وتیایدادەریکردووە  ٢٠1٩رەتان لە جیاکاری دژی ئاف بەرەنگاربونەوەیتایبەت بە  ولیژنەی 

 

 

 

 
    پێشوو.ی هەمان سەرچاوە(  8

دە  بۆ  دەکاتەوە  یاسادانان  دەسەاڵتی  یەکالکەرەوەی  رۆڵی  لەسەر  پێداگیری  تەواوەتی  لیژنەکە  ستەبەرکردنێکی 

لە  رێ ی  جێبەجێکردن  داواش  و  هەرێمی  ککەوتننامەکە  پەرلەمانی  هەرێمەکان،  ئەنجومەنی  و  نوێنەران  ئەنجومەنی 

راپۆرتی داهاتوو   تا وادەی پێشکەشکردنی  لە ئێستاوە  کوردستانیش دەکاتەوە، بە پێی دەسەاڵتی هەریەکەیان، هەر 

 تاییانە.  کۆ ە  ت بنێن بۆ جێبەجێکردنی ئەو تێبینیی بەپێی رێککەوتننامەکە، هەنگاوی پێویس 
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کردنی کولتووری مافە  رێوشوێنی پێویست بۆ پتەو  ری بە نە وگرت ودەوڵەتییەکان ێ رێککەوتننامە ن بە سەبارەت   . ٧

 بکرێتەوە.   ونافەرمی فەرمی  یەکانی ئافرەتان، خولی شیاندن بۆ کەسانی پەیوەندیداری  مرۆی 

 

ب  . ٨ بەکارهێ سەبارەت  رێک ە  ن ک نانی  حوکم ڵ ودەو ێ ەوتتننامە  بواری  خولی    و     ەتییەکانی  دادگەرییەکان،  رێکارە 

 .     و دادوەران بکرێتەوە زەر  رێ پا پیاوانی    مەشقدان بۆ ئافرەتان و 

 

   دووەم: چوارچێوە دەستوورییەکان     

ساڵی   عێراقی  لەو ڕب  ،٢٠٠٥دەستووری  کوردستان  ر هەکە  داوە    ەیاری  دەسەرێتیەکەیودەسەاڵتداێمی  تی اڵ ، 

  دەسەاڵتانەی   راقی دان بەوێ ( لە دەستووری ع13٠و بە دەقەکانی )  11٧مادەی    بە   هەرێمێکی فیدراڵیان هەیە،

نەر ه کەر ێمدا  جۆرە  اوە،  هەرێبەو  تییە:  داددەنێت،  بۆخۆی  دەستوورێک  دەسەاڵتەکانی  ام  پێکهاتەی  یدا 

دەسەاڵتەکانی    دادەڕێژێت، کە  میکانیزمەکان بەجۆرێک  بەکارهێنانی  و  دەسەی  دادەنێت،  اڵ ئەو  تانەش 

 ک لەگەڵ ئەم دەستوورەدا دژ نەبێت ....  بەمەرجێ

دەستووریا مادە  بەو  بەسنت  پشت  باسامێع دەستووری  ی  نەبە  کە  دەبیراقی  کردن  هەرێمی ن  کە  نین 

تی و  هەبێت  خۆی  دەستووری  خۆیەتی  مافی  دەسەاکوردستان  کرداڵتیدا  دیاری  مەرجەی   ەکانی  بەو  بێت 

ێراقی، عوونی دەستووری  چساڵ بەسەر دەر 1٥وێڕای تێپەڕبوونی  م  اڵ چەوانەی دەستووری فیدراڵی نەبێت، بەێپ

  وئاشتی وئاسایشئافرەت 

1٢- ( عێراق  نیشتیامنی  پالنی  دووەمین  بۆ  کۆتایی  داڕشتنی  رادەسپێرێت،  دەوڵەت  لیەنی  پێناوی  ٢٠٢3-٢٠1٩لیژنەکە  لە  بکات   )

ئەنجومەنی   بڕیاری  )   13٢٥  ژمارە  -ئاسایشجێبەجێکردنی  ساڵی  هاوکار ٢٠٠٠لە  بە  نوێنە(  و  هەرێمی کوردستان  حکومەتی   نیرای 

 هەموو لیەک پەرۆشی ئەوە بنب کە پالنەکە ئەم شتانەی تێدابێت:   ئافرەتاندا،رێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی لە بواری 

ایشدا  بگیرێت، وەک لە ئەجیندەی کاری ئەنجومەنی ئاس  کۆمەڵێک بابەتی پەیوەست بە ئافرەت و ئاشتی و ئاسایش لەبەرچاو  (أ

لە   چۆن  هەروەک  کراوە،  ژمارە  یارەبڕریزبەند  ئاسایش  ئەنجومەنی  و  ٢٠٠٠)   13٢٥کانی   )1٨٢٠  ( )1٨٨٨و    (٢٠٠٨لە  و  ٢٠٠٩لە  لە  1٩٦٠( 

 هاتوون.   ٢4٩3( و  ٢٠1٩)٢4٦٧(و  ٢٠1٥)٢34٢( و  ٢٠13) ٢1٢٢( و  ٢٠13)  ٢٠1٦( و  ٢٠1٠)

وتیژییە نەبێت  وندو تو  کات و کاریگەریەکەشی تەنیا لەسەر ئەوامادە بکرێت کە یەکسانی راستەقینە بەرجەستە ب( منوونەیەک ئب

شێوە   و  بێت  کاریگەر  ئافرەتانەوە  ژیانی  لیەنەکانی  هەموو  بەسەر  بەڵکو  دەدرێت،  ئەنجام  دەوڵەتە  ئەو  ئافرەتانی  دژی  لە  کە 

     . بکاتن و ئاوارەکان و پەنابەرەکانیش، چارەسەر تێکەڵەکانی جیاکاری دژی ئافرەتان و بێوەرژنەکا

 ومیکانیزمەکانی تە نەتەوەییەکان تیایدا بەشداربن، لە پرۆسە نێودەوڵەتییەکانی ئاشتی  ێکهاموو پ( رێ بەوە بدات ئافرەتانی هەج

راگوزاری   کا  وپرۆسەی داپەروەری  پالنی  کردنی  جێبەجێ  بە  ئەوانەی  بەتایبەت  نیشتیامنی،  نیشتیامنییەوە ئاشتەوایی  ری 

   پەیوەسنت. 

بوودجەیەک  د رەچاو  (  تێدا  ئافرەتانی  لیەنی  ئەوەبێت  چەندبکرێت،  دابرنێ  رەنگدەرەوەی  کە  بگرێت  خۆ  لە  ئاماژەش  کە  ین 

          بەڕێوەدەچن.لێپێچینەوەش بە رێکوپێکی  ومیکانیزمیجێبەجێ کردن  هەنگاوەکانی
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ورێک بۆ هەرێم دابنێن، هەرچەندە زۆر هەوڵیش دراوە،  ستان نەیانتوانیوە دەستو ردکو دەسەاڵتدارانی هەرێمی  

  دێت.ن ێکی دەستووری تایبەت بە هەرێمی کوردستاعبەواتای نەبوونی مەرجەئەمەش 

دژ   دەستوورە  ئەو  نابێت  پێبێگوومان  بۆ چیان  کاتێک  کەواتە  بێت،  عێراق  فیدراڵی  دەستووری  ەوانەی 

دەگ عێراق  دەبینین  ێیەڕ دەستووری  دەقچنەوە  دوو  ەندین  مافی  هەیە  تاکەکەسان  کە  کردۆتەوە  لەوە  پاتی 

هەبێت   دادپەروەرانەیان  دادگایەکی  هەیە  نە  ومافەکانیئەوەیان  پیشێل  یەکسانی    ومافیکرێت  مرۆڤ 

جیاکاری بەبێ  بکرێت    کەسەکان  تو   وکەسەکاندەستەبەر  لەو  کە  سێکسیوتیژییە  و ندو بپارێزرێن  بپارێزرین  انە 

 یەتی ئەنجام دەدرێن.  اڵمەی جۆری کۆ کانبنەما انبەرەر ەبل

  :دادخوازیدەستەبەری مافی -ا

ێت، نابێت هیچ کەسێک دەستگیر  ( یەکەم/بێ: بەپێی بڕیارێکی دادوەریی /دادگا نەب3٧ی مادەی )ێبەپ •

  بکرێت.دا  ڵ لەگە  ولێکۆڵینەوەیبکرێت 

پ • )ێبە  مادەی  داد/(  1٩ی  هەم  خوازیدووەم:  کەسێکەو مافی  دەستەبەرکراوە،و هەم  بۆو  و  لە    وان 

قۆناغەکا لێکۆڵینەوە  هەموو  لەخۆکردنودادگاییکردندانی  بەرگری  مافی  پیرۆزە ،  ،    مافێکی 

ر  ودەستەبەرکراو لە  دوکارگێڕییەکانداگەریی  داد   کارەێدەبێت،  کەسێکدا  ێەب،  هەموو  لەگەڵ  ت 

   بکرێت.مامەڵەیەکی دادپەروەرانە 

•  ( مادەی  داد ایازدەیمد  /(1٩لە  دەوڵەت،    گا:  حسابی  لەو  زەر  پارێلەسەر  کردن  بەرگری  بۆ  دادەنێت 

 نییە. زەریان ێکراوە، ئەوانەیان کە پار  کەسەی بە تاوانێک یا گووناهێک تۆمەتبار

، نابێت لەو شوێنانەدا بکرێن کە بە  وراگرتن  وزیندانیکردن دەستبەسەرکردن  ەیەمین:  ددواز   / (1٩مادەی ) •

زیندانەکان یاسای  ئەو  پێی  چتایبەمتەند  سەرەوە    تانەی سبەمە  بۆ  ئەو نەکراوون،  پێی  بە  ونکە 

شوێنانە    ،یاسایانە ئەو  تەندروستی  ێاودچدەبێت  دەسەاڵتی   ولەژێرهەبێت    وکۆمەاڵیەتیانری 

  بن.تیشدادەوڵە

  کۆمەاڵیەتی:نەکردن لەسەر بنەمای جۆری   وجیاکاریمافی یەکسانی  -ب

( ی14*مادەی  یاسادا  لەبەردەم  بەبێ جیاکاری کردنیانساەک(: عێراقییەکان  یان   لەسەر  نن  نەژاد  یا  بنەمای رەگەز 

  وکۆمەاڵیەتی.ووری کی ئابیا ئایینزا یا بیروباوەڕ یا بۆچوون یان رەوشێ وئایین ورەنگەک ڵنەتەوە یان رەچە

• ( مافی  1٠مادەی  کەسێک  هەموو  هەیە(:  ئاسایش    ومافی  ژیانی  نابێت    وئازادیهەبوونی  هەیە، 

مافانە لەو  زەوتبێی  مرۆڤ  لێی  یان  بکرێت،  بکات،   بەش  ئەوانە  دەتوانێت  یاسا  تەنیا  بکرێت، 

   وبێت.دەرچو دادوەرییەوە لە لیەنێکی تایبەمتەندی  رەی بڕیارێک دەبێت کەێئەویش بەگو 

• ( پار (:  3٧مادەی  مرۆڤ  کەرامەتی  و  لەگەڵدا    زراوە،ێ ئازدای  لێکۆڵینەوەی  و  بگیرێت  کەسێک  نابێت 

نەبێت،دوەر دای  بڕیارێک  پێی  بە  ،بکرێت و ەه  هەربۆیە،  ی  دەروونی  ئەشکەنجەی  جۆرەکانی  موو 

مامە و  نامرۆڤانە  ڵجەستەیی  کە قەدەغەیەەی  دانپێدانانێکیش  هیچ  لەژ   زۆربە    ،  هەڕەێو  و   ەشر 
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بەپ بەڵگە،  یان  بیانوو  ناکرێتە  وەرگیرابێت،  زیانلێکەوتوو  ێی ئەشکەنجەداندا  داوای   دەتوانێت  قانوون 

شی  ێسوخرەک  –کاری بێگاری    دووچاری هاتووە،ە  ک  ەیمادیی یان مەعنەویی  نەیاقەرەبوو بکات لەو ز

نەوە و بازرگانی بە  اڵ و منداگانی بە ئافرەتان  و بە کۆێلەکردن و بازرگانی بە کۆێلەکانەوە، دیسان بازر    –

 .   قەدەغەیە ،سێکسەوە

   هەرماون:هێشتا   وکەلێنیش ەێشئەم دەستەبەرییانە گرنگن بەاڵم کۆمەلێک ک

راقییەکان بەبێ عێو  و کردنی بۆ هەمخوازیی  افی دادتەبەری داناوە مراق کۆمەڵێک دەسێستووری عەد .1

لەاجی کردووە،  دەستەبەر  مرۆ پاڵ    کاری  مافەکانی  مرۆڤ   وپارێزگاریڤ  پاراستنی  لەوەی  کردن 

لەسەر بنەمای رەگەز، بەاڵم هەرێمی کوردستان بەوهۆیەوەی دەستووری   ،دووچاری جیاکاری نەبێت

   دەبێتەوە. وبۆشاییکۆمەڵیک ئاستەنگ لەو بارەوە روووبەڕووی  ،ەیین

وەش هەتا مدا دێن، بێجگە لەە و و پلەی دەتییەکان لە  ڵپاش دەستووری عێراقی، رێککەوتننامە نێودەو  .٢

یاسا نێودەوڵەتییەکان    وتەرشیعاتی  بۆ  رێککەوتننامە  بۆ  راستەوخۆ  ناکرێت  نەگۆڕدرێن،  خۆماڵیش 

 وانکراوەکەی هەرێمیش هەر راستە. توودا بۆ دەستوورە چاوەڕ هادابگەڕێینەوە، ئەمە لە 

بکات" .3 رشۆڤە  گشتی"  "پەیڕەوی  بابەتی  نییە  دەقێک  هەربۆیهیچ  رەنگا ە  ،  ئایدیایەکی  ە  ڵوەکو 

پێداچوونەوەیەکی    ،وەتەوەما یان  هەموارکردن  پرۆسەی  لەبەردەم  کۆسپ  دەبیتە  ئەمەش 

  یاساکان.هەمەلیەنانەی 

4. ( دە41مادەی  لە  چەندوو وو ست(  دەوروژێنچر  یاساکان  ونکە  چ  ،ێتوونێک  دەرکردنی  بە  بۆ  داوە  بواری 

ەیاندن بەزۆر لەو ماف  کە ئەوەش دەبێتە هۆی زیان گ،  وئاینزاکاندالەلیەن ئاین    وداکێشانراكێشان  

  بەرەنگاربونەوەی باری کەسێتی دابینی کردووە، هەربۆیە لیژنەی تایبەتی    یاسایکە    ،ودەستکەوتانەی

رابسپێردرێدی  ار جیاک عێراق  کردووە،  لبباتاوای  مادەیە  ئەو  تا  لەگەڵ    ،ت  رێککەوتننامەی  چونکە 

ا رۆڤیان لەبەردەم قانووندتەوە، کە یەکسان بوونی مێدەستووریانەشدا دژدسیداو لەگەڵ ئەو بنەما  

    کردووە.دەستەبەر 
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    راسپاردەکان :  

د -1 بۆشاییەکی  دەستووری  مەرجەعێتی  دەبێت  سترو نەبوونی  کە  ر   کردووە  خێرا ێ لە  گەی 

هەرێپەسەندکر  دەستووری  پڕبکرێتەوە،اڵ هاوو   وخستنەبەردەمیم  دنی  تیاییدا   تیانەوە،  دەستوورێک 

یەک کە  بکاتەوە،  دەقانە  لەو  بۆ دووپات  دەپارێزن،  جیاکاری  بەبێ  رەگەز  هەردوو  نێوان  سانی 

  ی بنەماێبە پ   خوازیشداد  افیمو   ،اتنت بە دادپەروەری دەستەبەربکشگەی ەمووکەسێکیش مافی  ه

ر بکرێن کە لە دەستووری دەستەبە وئازادییانەشماف  وئەوەتییەکان دابین بکرێت ڵنیودەو  گەوپێودان

   هاتوون.عێراقیدا 

نێودەوڵەتییانەش دەستەبەر بکات کە دەبنە هۆی دابین کردنی    وبەهاەو بنەما  ە هەموو ئدەستوورەک -٢

بە    ودادپەروەرانەربەخۆ  دامەزراندنی سیستمێکی قەزایی سە  ،و  زگەرە  ومافەکانی یەکسانی بۆ هەردو 

  وجیاکاریدادپەروەرییەک بگات کە بەدیهاتوودەبێت    سێک لەڕێگەیەوە دەستی بەەجۆرێك هەموو ک

  دەکات.بەرقەرار   ویەکسانیت ناکا

بک -3 تاکەکەسان  مافەکانی  دەستەبەری  بەدەق  هەرێمدا  دەستووری  لەو   وتاکەکەسانرێت  لە 

   اڵیەتییە.مەکۆ پارێزرێن کە بنەماکەی جۆری انە بییارجیاک

کەسێتییانەوە، بە    بە باری عێراقییەکان ئازادن لە پێبەند بوونیان  لبدرێت کە تیایدا هاتووە"    41مادەی   -4

ئاین  گ رێکبخرێت"، وئاینزاوێرەی  یاسا  بە  ئەوە  دەبێت  خۆیان،  هەڵبژاردنی  یان  بیروباوەڕەکانیان   ،

ئە ئامانجی  بە  ژن  ی  وەئەمەش  نێوان  وا  وپیاودالە  لەگەڵ    یەکسانیەکی  رێککەوتننامەکە  هەبێت، 

دە14مادەی    ولەگەڵ هەروەک  ی  بگوونجێت،  کۆتاییئەو  ستووردا  پ  ەانتێبینیە  لە  کە    داوەێئاماژەیان 

راق  ێعبە  تایبەت  حەوتەمین راپۆرتی وەرزی  ری دژی ژنان لە  اکاجی  بەرەنگاربونەوەی تایبەمتەندی    لیژنەی

 ، ٢٠1٩٩لە  ەو رار کێگیج

     -  : كردوة   ە ئاماژەی بەو کە    ودەستووری یاسادانان  ێوەی  چ وار چ راسپاردە تایبەتەکان بە    و ا ( لە ن 14/ أ    لە خاڵی ) کە  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 وو.پێش چاوەیهەمان سەر (  9

   -....... لیژنەکە دەوڵەتی لیەندار رادەسپێرێت تا ئەم کارانە بکات: -14

یەکان ئازادن بە پێبەند بوونیان بە باری کەسێتی  راقی هاتووە " عێی دەستوور لببات کە بە دەق  14مادەی    -أ

ی ئاینزا  یا  ئاین  بەپێی  رێکبخرێتخۆیانەوە،  یاسا  بە  دەبێت  ئەوەش  خۆیان،  هەڵبژاردنی  بیروباوەڕو  "، 1ان 

ی 14ەڵ رێککەوتننامەکە و مادەی  ئامانج لەوە دەستەبەرکردنی یەکسانی نێوان ژن و پیاوە، بە جۆرێک لەگ

    ت . وردا بگونجێدەستو 
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هە -٥ دەستووری  تایبەت    ێمدا،ر لە  کردن  دەستەبەری  پارێزیگاری  بکرێتبۆ  ئەو   ،دابین  رێگەی  لە 

کارو  لە  ئافرەتان  کاریگەریی  کە  سیاسیی    ریبایاسایانەوە  ن دابی  وکۆمەاڵیەتی  وئابووریگشتی 

    دەکەن.

چاوخشاندنەوە -٦ پارێزگاریکردن  هەرێم  یاسایانەی  بکات،بەو  بەهۆی  ویاسای  دا  کە  دەربکات  ەوە  اننوێ 

بتو  بە  ئافرەتان  دەستیان  رابگات،انن  بۆ   دادپەروەری  دەکەن  ئاسانکاری  رێکارانەی  ئەو  لەپاڵ 

بەاڵم لەگەڵ   ونهەبو  پێش دەستووری عێراقیکە  یانئەوانە ەتیببەتا  ،دەستگەیشنت بە دادپەروەری

ناگوونجێن،  دەرکراوون  دەستووردا  کاتێک  کە  نایەنەوە  یاسایانەدا  ئەو  لەگەڵ  عێراق    ،یا  هێشتا 

   نەکردووە.ەوڵەتی ئیمزا ودێکەوتننامەی نهەندێک رێک

جێ -٧ پێبەندبوونانە  ئەو  بدرێت  هان  کوردستان  لەناوبەهەرێمی  کە  بکات  ە  رێککەوتننام  ەوئ  جێ 

   بداتەوە.بدات بەسەر یاساکانیدا رەنگ  وهەوڵیش کردوون، ێراق ئیمزاینێودەوڵەتیانەدا هەن کە ع

 

      ە نیشتیامنییەکان ی ێیەم: سرتاتیژ س 

لەپاڵ  بااڵی  ئەنجومەنی   ژنان،  رەوشی  بە  تایبەمتەندە  دەزگایەکی  کوردستان،  هەرێمی  لە  خامنان  کاروباری 

پەرلەمانی کوردستان، و بەڕێوبەرایەتییەکانی    دیکەش هەیە، لەوانە لیژنەی ئافرەتان لە  مییز ئەودا دەزگاو میکان 

خ توندوتیژی  ناوخۆ  ێبەرەنگاربوونەوەی  وەزارەتی  سەربە  جێ  –زانی  بە   –ندەری  یەکەکانی  تایبەت  تیمەکانی  و 

ببجێ ئافرەت13٢٥یاری  ڕەجێکردنی  بەشداریکردنی  و  رۆڵ  کاراکردنی  دەزگایانە  ئەو  پایەکانی  ل  ان،  هەموو  ە 

ه ئامانجیانە،  بۆ  دەسەاڵت  سنورێکیش  بێت،  بەرکەماڵ  دادپەروەری  کۆمەاڵیەتیدا  جۆری  لە  دەدەن  ەوڵیش 

 –، لەناو ئەو هەنگاوانەی حکومەتی هەرێمی کوردستانی  ابرنێتژی ژنان ددیاردەی بەکارهێنانی تووندوتیژی د

  -بووە ؛هەپەسەندکردنی دوو سرتاتیژێت  ،یناوێتدانی دۆزی ئافرەتان ێپەگەشلە پێناوی   ،عێراق

   ٢٠٢٧-٢٠1٧تیژی دژی ئافرەتان لە هەرێمی کوردستان  و ندو و سرتاتیژی نیشتیامنی بەرەنگاربوونەوەی تو   -ا 

بۆ تان سرتاتیژێکی بەناو حکومەتی هەرێمی کوردس ئافرەتان  تووندوتیژی دژی  بەرەنگاربوونەوەی  ی سرتاتیژی 

بۆ  ٢٠1٢ساڵی   کراوەتەوە، سرتاتیژێک  ٢٠٢٧-٢٠1٧ەی  او م  پەسەند کردووە،  دایە  و ی نیشتیامنیی دوورمەتازەش 

کارکردنی جدیی  وەیەکی گونجاوی بۆ پالنی ێوتیژی دژی ئافرەتان کە چوارچو ندو ی دیاردەی تو بۆ بەرەنگاربوونەوە

ەڵگە  ۆمک  کارەکان داناوە، بەجۆرێک بە شێوەیەکی گشتی دیاردە نەرێنییەکانی  وگونجاندنی  وپرۆگرامسازیکردن

 . نتایبەت وسەرکوتکردنیانەوە ەوسانەوەی ئافرەتان ی بە چاردانەیدەکات، بەتایبەت ئەو د بنەبڕ

نیشتەجێکردنی   سندوقی  ئاژانسی  لەگەڵ  هاوکاری  بە  سرتاتیژە  یەکگرتوەکان  ئەو  نەتەوە   ونوێنەرانیسەربە 

   دانراوە.ی ژنان  کانفەمابواری  وچالکانیرێکخراوی ناحکومی  وچەندیندەزگا فەرمییەکانی حکومەت 
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     ٢٠٢٦-٢٠1٦رەوشی ئافرەتان لە هەرێمی کوردستان    نی بۆ پەرەپێدانی سرتاتیژی نیشتیام   -ب 

دووەمی   ترشینی  مانگی  لە  سرتاتیژە  ئافرەتانە  ،لێدراوە  ریبڕیا  ٢٠1٦ئەم  بەتواناکردنی  لە   ،ئامانجی  بتوانن  تا 

خۆیان   مرۆییەکانی  مافە  بە  بوارانەدا  ئەم  بەشداەنبگهەموو  تەندروستی،  فێربوون،  بواری:  لەوانە  ری  ، 

کۆم و  پڕ اڵەئابووری  چەترێکی  دانانی  لەگەڵ  و  لە  یەتی،  اوگرتنی چبەلەبەر   ،نیشتیامنی یاسادانانی  یاسا 

کاریگەربوونیانتێکەاڵوبوونیا و  ئەم   ،ن  پەیڕەوکردنی  تایبەتدا،  و  گشتی  ژیانی  لە  ئافرەتان  رەوشی  بەسەر 

هەرێمی   لە  پێودانگانە  ،ستانردکو سرتاتیژە  ئاستی  هەیە  مافەکبۆی  وکانی  مرۆڤ  گشتییەکان  ئازاد  انی  ییە 

 بکات .   کۆمەڵگەدا بنەبڕ لەوازەکانی جیاکاری ێبەرزبکاتەوە و هەموو ش

بڕگ ئەوەی  سرت بۆ  ئەو  پراکتیزەەکانی  ج  اتیژە  میکانیزمەکانی  لە  بڕیار  لەەبێبکرێن،  دراوە  رێگەی   جێکردنیان 

ی اڵ توندوتیژی دژی ژنان، لەوانە ئەنجومەنی باەتن بە بەرەنگاربوونەوەی  و دەزگایانەی تایبلەی  وەرگرتنی هاوکار 

کۆمەڵگەی   رێکخراوەکانی  هەڵبژێردراوەکان،  ئەنجومەنە  خامنان،  نەتەوە  کاروباری  ئاژانسەکانی  مەدەنی، 

ن رێکخراوە  سەربە ێیەکگرتوەکان،  ئەوانەی  حکومەت  دەزگاکانی  لەگەڵ  ناوخۆن  ەز و   ودەوڵەتییەکان،  ارەتی 

بەدوادا )  )بەڕێوبەرایەتییەکانی  کۆمەاڵیەتی  کاروکاروباری  وەزارەتی  و  ئافرەت(  دژی  توندوتیژی  بۆ  چوون 

 .  شێڵتەری ئەو ژنانەی توندتیژیان لەدژ کراوە( 

داتا  و  زانیارییەکان  هەڵسەنگاندنی  و  چاودێری  بۆ  میکانیزم  جێبەجێکردنەکان،  چۆنێتی  لە  دڵنیابوونەوە  بۆ 

راپۆرتستویپێ ئامادەکردنی  لە رێگەی  دانراوە،  ئافرەتان وجۆری کۆمەەکان  لەبارەی رەوشی  تایبەت    یەتی لەاڵی 

   ژنان.تیژی دژی وو ندو ناویاندا دیاردەی بەکارهێنانی تو 

 تیژ، لەوانە:  اسەرکەوتنی هەردوو سرت  ار یارمەتیدەر بوون بۆن هۆکچەندی

ئەنجومەن -1 لەرێگەی  کوردستان  هەرێمی  خامنان  بای  حکومەتی  کاروباری   ولیەنە   ووەزارەتاڵی 

جۆری پەیو  یەکسانی  بەدیهێنانی  بۆ  راگەیاندووە  خۆی  فەرمی  پابەندبوونی  ەندیدارەکانەوە، 

  کۆمەاڵیەتی.

حکومی -٢ دەزگای  هەموو   وناڕاستەوخۆراستەوخۆ    ،هەیە  چەندین  لە  ئافرەتان  دۆزەکانی  بۆ  کار 

ژیانغقۆنا ژنانەکانی  چارەسەرکو   دەکەن  ی  هەستیاریشدا    هەندێک  نیرد لە   ،پشکداردەبنکێشەی 

کاروباری  وەک  هەر  کارو  وەزارەتی  منوونە  بۆ  کار،  و  تەندروستی  و  فێرکردن  کەرتەکانی  کاری 

داڵدەدان بەمەبەستی  تو کۆمەاڵیەتی،  دەستی  لە  ئافرەتانەی  ئەو  کە و ندو و ی  بووە  رزگاریان  تیژییەک 

   کردووە.ن شیڵتەری دابیک یەیەتی بووە، ژمارەاڵبنەماکەی جیاکاری جۆری کۆمە

دەبێت لە بواری پاراستنی مافەکانی مرۆڤدا کە بە یەک رەگەزی    کاریگەر رۆڵی  گەیەکی مەدەنیڵەکۆم -3

هۆشیاری زیاترکردنی  لە  دادەنرێت  سرتاتیژەکان    ولەدا  هاریکار  جێبەجێکردنی  لە  هاوبەشیکردن 

   خوازەکەی.ڵد  گەیشنت بە گۆڕانکارییە  ودواجاردەرەنجامەکان   وچاودێریکردنی
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ه -4 یاسا  هەبو ژمارەیەک  کە  ئافرەتلە    نیانو ەن  مافەکانی  یاسای   ،نبەرژەوەندی  وەکو 

  .کانسزا ىویاساباری کەسێتی  ویاسایتیژی خێزانی وو ندو بەرەنگاربوونەوەی تو 

کوردستانی   -٥ دیوە  کۆمەڵگەی  بەخۆیەوە  کۆمەاڵیەتی    ولەکرانەوەی    وکولتوری  وئابووریبوارەکانی 

بەسەر دیدی خەڵک بۆ داهاتوویەکی   بەشێوەیەکی ئەرێنی رەنگی داوەتەوەە، ئەوانە  و ڕاگۆ  وسیاسیدا

  هەرێمدا.گەشەسەندوو لە 

میدیایی  چ دەزگای  تایبە  وسەنتەری ەندین  هەمەجۆر  ل  وفەرمی ت  کولتووری  کەڵک  وەرگرتنیشیان  ێهەیە، 

کۆمەڵگە   هۆشیارکردنەوەی  ئاڕاستەی  بە  دەکرێت    وبەدیهێنانیئافرەتان    ژید  جیاکاری  وسڕینەوەیئاسانە، 

  بکرێن.ئاڕاستە  ودایاوپوان ژن ێیەکسانی ن 

هۆکار  چەندین  کەچی  دەدرێت،  سرتاتیژەکاندا  هەبوونی  ئاستی  لە  کە  کۆششەکانی  گرنگی  سەرباری 

 هاوبەش هەیە کە لەسەر کارایی جێبەجێکردنی سرتاتیژەکان کاریگەری دادەنێت، لەوانە:   نگیستەوئا

حکومییەکان -1 کچۆ  ب  دەزگا  ئافر ێارەسەری  مافەکانی  بە  تایبەت  تایبەمتەند  شەکانی  تەواو  پارەی  ەتان 

 .  ناکەن(یەتی تەرخان اڵهەستپێکراو بۆ جۆری کۆمە )بوودجەیەکی کەن،نا

دەیدەنە ژمارەیەک لە دەزگاکانی کۆمەڵگەی    وحکومییەکانودەوڵەتیی  ێ ەکانی دەزگا ن پاڵپشتییە دارایی -٢

 بۆکارەکانیان دروست دەبێت.  شەوکێ مەدەنی بەردەوامیان نییە 

وەزارە -3 جێبەجهەرچەندە  لە  داد  هەیە،  تی  گرنگی  رۆڵێکی  یاسادا  بواری  تایبەتەکانی  سرتاتیژە  ێکردنی 

دەست ئەندامانی  ریزی  نەخراوەتە  هەر کەچی  بااڵی  تێەی  بەرەنگاربوونەوەی  بۆ  دژی  وو وندو م  تیژی 

 ئافرەتان.

زۆری ژمارەیەکی    وهەبوونیهەزاران کەسی ئاوارەکرد    بەکە  کاریگەرییەکانی شەڕی دژ بە تیرۆریستان    -4

  بەسەردەبەن.ندەکان لە ناو کامپەکاندا کە لە رەوشێکی خراپدا ژیان پەناهە

کوردستان -٥ کۆمەڵگەی  کولتووری  ژن   ودابونەریتەکانیی  بونیاتی  پەیوەندییەکانی  لە  کە  بەجۆرێکە 

ئە  وپیاودا بەرهەمهێناوە،  لە  جیاکاری  جیاکاریاکانیشدااسوی  هەڵسوکەوت مەش  جۆرێک    رەنگ   ، 

 داوەتەوە.  پێ

کە بە ئاستێک لوازن بەشی ئەوە ناکەن بڕیار لە پرۆگرامێک بدەن    ومرۆییردوو بوونیاتی ژێرخانی  ەه -٦

  وەیەکی تایبەتیش لەێو بە ش  کۆمەاڵیەتی ژنانی پێبەدی بهێرنێت،ئابووری و    تێکەڵ بوونیبە گشتی  

 رەتان بەدیبهێنێت.  دارکردنی ئافانتو زاندا میکانیزمی ێو خ گەڵناو کۆمە

ا ژمارەی ئەو فەرمانبەرانە کەمن کە )بایەخ بە جۆری کۆمەاڵیەتی لە دەزگاکان  نی حکومەتدلە دەزگاکا  -٧

  (.بدەن

مە  نەبردن  وپەینەزانین   -٨ تووندو   وئاسەوارانەیترسی  بەو  بەکارهێنانی  ئافرەتان  و بەهۆی  دژی  تیژی 

و    دروست بە  دەبێت  نەکردن  هۆکاڵەۆمک  هۆکارەدرک  چەندین  و  هۆشیاریی  نزمی  و  و    رایەتییەکان 

  دیکەش.ئاستەنگی 
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    راسپاردەکان  

سرتاتیژ -1 کوردستان  هەرێمی  دابرنێتێبۆ  هەمەلیەنە  شێو   ،کی  قاڵبە  ئەو  ەگرتووانەی  بەهۆیەوە 

کۆت  وهەمووجیاکاری   تێبینییە  بربێت،  ناو  لە  زیانبەخشەکان  بە رەفتارە  تایبەمتەند  لیژنەی    اییەکانی 

باسی    1٠  ٢٠1٩راق لە ساڵی  ێەمین راپۆرتی وەرزی بۆ عتان لەبارەی حەوتاوبردنی جیاکاری دژی ئافرەەنل

   ی:نوسیوێتدا  /ئەلیف( ٢٠کردووە کە لە ریزی راسپاردەکاندا لە خاڵی )

 

 

 

 

 

 

 

 

  ت.بکرێدەستەبەر  ومرۆییواقع دەرامەتی دارایی  لەسەر ئەرزی  وپالنەکانبۆ پیادەکردنی سرتاتیژ   -٢

   بکرێت.ەم سرتاتیژ وپالنانەوە هەماهەنگی لەنێوان هەموو چالکوانەکانی پەیوەندیدار ب-3

   .ەهێزتر بکرێتو زانیارییان ببۆدەکەن توانا وبەدواداچوونیئەو کارمەندانەی سرتاتیژەکە جیبەجێ دەکەن -4

 

 یاسا خۆماڵییەکان انان و بەشی دووەم : چوارچێوەکانی یاساد 

                                  یاساکانی عێراقدا    ئافرەتان لە ی  دژ یەکەم: جیاکاری 

کۆتاییەکان  وتێبینیە  راسپاردە  بە  بەسنت  وەرزپشت  راپۆرتی  حەوتەمین  بە  تایبەت  عیی  کەێی  لیژنەی    ەل   راق 

بە  تای ئافرەتانەوە  بەرەنگاربونەوەی بەمتەند  )  ٢٠1٩  ساڵی  ،جیاکاری دژی  لە خاڵی  و 13پێشکەشی عێراق کراوە، 

  هاتووە کە ژمارەیەک یاسا یاساداناندا  ەستووری وناو هۆکارەکانی نیگەرانی وراسپاردە تایبەتەکانی د  لە ا  ید  (14

هەیە  وحوکمی ئافرەتان    ،جیاکاریانە  مافەکانی  لەبەردەم  کۆسپ  زیاتری   وپشکداربوونی  وکارابوونبوونەتە 

   دا.کۆمەڵگەئافرەتان لە 

 
 پێشوو.هەمان سەرچاوەی (  10

   کە:لیژنەکە دەوڵەتی لیەندار رادەسپرێت / ٢٠

هەموو سرتاتیژێکی   (أ و  جیاکاری  شێوەگرتووانەی  قاڵبە  ئەو  بەهۆیەوە  بکرێت  پەیڕەو  هەمەلیەنە 

هاوسەرگ و  مندااڵن  بەشوودانی  منوونە  بۆ  بربێت،  ناو  لە  زیانبەخشەکان  کاتی رەفتارە  یری 

هاوسەر  بۆچێژ(،  تۆبزیی)هاوسەرگیری  شێگیری  تاوانانەی  ،  ئەو  مێیینە،  زاوزێی  ئەندامی  واندنی 

شەرەفەوە ئەنجام دەدرێن، بەمەرجێک هەوڵی هۆشیارکردنەوە و رۆشنبیرکردن  بەناوی بەرگری لە  

بەهاوکار  و  میدیاکاران  مەدەنییەکان،  و  ئاینیی  سەرکردە  و  ئاسایی  خەڵکی  تویژی  ی  لەناو 

 ت. فرەتان بدرێکۆمەڵگەی مەدەنی و رێکخراوەکانی ئا
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یاسا  کدێهەنهەموارکردنەوەی  وێڕای   پەرلەمانەوەراوەکان  دانلە  بۆ  یاسای    واندنی ودەرچ،  لەلیەن  دیکە 

ندێک هێشتا هەبەاڵم  ویست بوون،  بۆ پاراستنی مافەکانی ئافرەتان پێپڕکردنەوەی ئەو بۆشاییە قانوونیانەی  

 ادایە. یت ری دژی ئافرەتانیاناکە جیاک ،م و مادە لەناو هەندێک یاسای بەرکار لە هەرێمی کوردستاندا هەنحوک

یاسادلێرەد لەو  هەندێک  دەدەین  هەوڵ  بخەیا  بەرکارن    ،ووەڕ نانراوانە  هێشتا  ئافرەتانیشیان    وجیاکاریکە  دژی 

   - بگات:ان بە دادپەروەری تێدایە و لە توانای ئافرەتانیان کەم کردۆتەوە تا دەستی

لە   باری کەسێتی ی سا هەموارکردنی یا  ویاسای، 1٩٥٩ی ساڵی  ٨٨ارە م یاسای باری کەسێتی عێراقی ژ    -أ 

 . ٢٠٠٨ی ساڵی    1٥هەرێمی کوردستان ژمارە  

مادەی  ل فیدرا1٢1ە  عێراقی  دەستووری  هاتووە ی  دەسەاڵ   کە:   ڵیدا  خۆیانە  مافی  هەرێم  دەسەاڵتدارانی  تی  " 

ئەم    ،بەکاربهێنن  ودادوەریی  وجێبەجێکردن یاسادانان   تانەی  لەو دەسەاڵ   بەدەر   ،دەستوورەبەپێی حوکمەکانی 

   .“ە فیدراڵیەکەدا هێڵراوەتەوە ستی دەسەاڵتدەلەکە تەنیا  

 1  ودەستوورییچوارچێوەکانی یاسادانان 

دادوەرییدا،   بااڵی  ئەنجومەنی  لەناو  داوە  بڕیاری  کە  دەکات  لیەندار  دەوڵەتی  بڕیاری  لە  پێشوازی  لیژنەکە 

دەخەنەڕوو، بە وە جیاکارییەکان  لیژنەیەک دامبەزرێنێت، کە لە دادوەرانی خانەنشینکراو پێک دێت، یاسادانرا

)ژم سزاکان  ساڵی  111ارە  یاسای  )ژمارە    ویاسای(  1٩٦٩ی  تاوانکاری  ساڵی  ٢3کارڕایی  باری  1٩٧1ی  یاسای   )

)ژمارە   ساڵی  1٨٨کەسێتی  حوکمی  1٩٥٩ی  کردووە  ئەوەی  تێبینی  بەنیگەرانییەوە  لیژنەکە  بەاڵم   .  )

و 3٩٨و  3٨٠  و3٧٧و    131و    13٠و  1٢٨و  41کانی  لەناویاندا مادە  جیاکارییانە دژی ئافرەتان هەرماوە و بەردەوامە،

باری    4٢٧  ٢  4٠٩ یاسای  لە  دیسان  تاوانییەکان،  کارڕاییە  یاسای  حوکمەکانی  هەروەها  سزاکان،  یاسای  لە 

 کەسێتیشدا.  

مادەکانی    -14 بە  ئاماژە  ئامانجەکەی    ٢و  1لیژنەکە  پێنج  لە  یەکەم  مەبەستی  و  رێککەوتننامەکە  لە 

بەردەوام  پەرە ، کە مەبپێدانی  لە دژی    هەموو  نەوەیاربو بەرەنگلێیان  ەست  دەدات  شێوازەکانی جیاکارییە 

 ئافرەتان و کچانە لە هەموو شوێنێک، هەربۆیە دەوڵەتی لیەندار رادەسپێرێت ئەمانەی خوارەوە بکات :  

.....ب   یاسای کارڕای  (  و  یاسای سزاکان  لە  جیاکارییانە لبربێن کە  ئەو حوکمە  تاوان، و  هەموو  لە  یەکانی 

 و لیستەکان و رێنامییەکاندا هاتوون . ی تر انراوەکانهەموو یاساد

خستەڕوو و دانانی یاسا لەبارەی پاراستنی ئافرەتان لە تووندووتیژیی خێزانی، تا بتوانرێت سزای گونجاو   ج(

 بەسەر ئەو کەسانەدا بسەپێرنێت کە لەدژی ئافرەتان تووندووتیژی بەکاردەهێنن.  
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هەرێمدا هەمواربکاتەوە لە بارێکدا دژایەتی   ەل"مافی دەسەاڵتدارێتی هەرێمە جێبەجێکردنی یاسا فیدراڵییەکان 

، لەسەر بابەتێک کە لە دەرەوەی  هەرێمدا هەبوو ویاساکانینێوان یاسا فیدراڵییەکان  ەکی لەهەبوو یا دژبەی

ییە" یا بۆ دەسەاڵتی فیدراڵ تەن  دا بێت کەەاندەسەاڵتئەو    

ئێستا لە عێراق هیچ    هەموارکراوەتەوە تا  1٩٧٨  وساڵیدەرچووە    1٩٥٩یاسای باری کەسێتی عێراقی ساڵی   •

بۆ  هەموا تری  وێڕ رکردنەوەیەکی  جیاکنەکراوە،  تیادایە  مادەی  چەندین  ئەوەی  دەکات  ری  اای  دروست 

لەبەردەم    ودەبێتە  دادپەروەریفرەتان  ئای  دەستگەیشتتنکۆسپ  سەرە  ولەگەڵ   بە  کییەکانی  بنەما 

هەرێمی کوردستانی عێراق دەستپێشخەری    ککەوتننامە نێودەوڵەتییەکانی تایبەت بە ئافرەتانیشدا دژە،رێ

دەرکرد کە وەک هەموارکردنەوەی یاسای    ویاسایرلەمانی کوردستانەوە کۆمەڵێک بڕیار  کردو لە رێگەی پە

  لێهات.ی 1٩٥٩ڵی سای ٨٨باری کەسێتی ژمارە 

یاسا و  بڕیار  چەند مادەیژمارەیەک  بۆ  دیکەش  ژمارە ی  بڕیاری  لەوانە  دەرچوون  باری کەسێتی  یاسای  ەکی 

( لە  1٠ژمارە )(، یاسای  ٢٠٠1( لە ساڵی )٨، یاسای ژمارە)٢٠٠1( لە ساڵی  ٦( و یاسای ژمارە )٢٠٠٠-4-٢٩( لە  ٦3)

ەوهەری ج  کیی ئەو بڕیارانەش وەکو هەموارکردنێ رکردنەد،٢٠٠1(ی ساڵی  11( ، یاسای ژمارە )٢٠٠1ساڵی )

نەوەستا هەموارکردنانەوە  بەو  تەنیا  کوردستان  هەرێمی  جێبەجێ    ،وابوون،  هەموارکردنی  یاسای  بەڵکو 

وەرچەرخانێکی جۆرایەتی دادەنرێت لە    کە بە  ، ی دەرکرد٢٠٠٨(ی ساڵی  1٥سێتی ژمارە )کردنی یاسای باری کە

 ەوە .  1٩٥٩دەرچوونییەوە لە ساڵی  ەلگەکانی یاسای باری کەسێتی عێراقی هەر بڕ و  هەموارکردنەوەی مادە

 نە:  لەوا  نەکراونەتەوە اری دروست دەکەن و هەمواریشلەگەڵ ئەوەشدا هەندێک مادەی تێدایە کە جیاک

 

 

جێبەجێ   -1 هەموارکردنەوەی  )یاسای  ژمارە  کەسێتی  باری  یاسای  ساڵی  1٥٩کردنی  مادەی    ٢٠٠٨ی  لە 

پاش تەواوکردنی تەمەنی   ،دەدات  –ن  اما ناک  –رێ بە هاوسەرگیری    11" بڕگەی یەکەمی"  ا  یدهەشتەم

ساڵی   بەخێوکاری    وشازدە  رەزامەندی  وەرگرتنی  ئەمر  -سەروکاری  –پاش  کەسە  -وەلی  ئەو  ی  واتە 

بەدەستە ئەوی  لەک،  فەرمانی  ئەو ئەوە  عێراق  کوردستانی  هەرێمی  لە  کەسێتی  باری  یاسای  اتێکدا 

لەبەرچاو گرتووەو  ە  راسپارد ل  کە  ،تێبینیانەی  تایلەلیەن  بە  یژنەی  جیاکاری    بەرەنگاربونەوەیبەمتەند 

ئافرەتان داوێتی  ،دژی  کۆتاییانە  تێبینیە  حەوتەمین    ،لەو  راپۆرتی  بە  بوون  تایبەت  ی  ٢٠1٩  لی خو کە 

(  أ/3٦)کانی خاڵی  دە ار ( و لەناو راسپ  -أ/3٥نیگەرانی لە خاڵی )  ەبراسپاردەکانە سەبارەت  لەناو    کە  1٢عێراق 

 :   هاتوهکە بەدەق 

 

 

 

 
11  )-iki.dorarhttp://w-iraqilaws/law//raq.netali21029.html( ی ساڵی 1٥یاسای هەموارکردنی جبەجێکردنی یاسای باری کەسێتی ژمارە)٢٠٠٨ 

 ی عێراق .٢٠1٩پۆرتی حەوتەمین خولی ی راەبارەژی ئافرەتانەوە دەرچووە لئەو تێبینییە کۆتاییانەی لە لیژنەی تایبەتی لەناوبردنی جیاکاری د (  12
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بەاڵم   هەندێک مەرجی داناوە،  لە ژنێک،  زیاتر اساکە کەچی هێشتا بۆ هێنانی  وێرای هەموارکردنەوەی ی -٢

نەکر  ئەوەی  مەنعی  گرئەوە  دادگایەکدا  لەبەردەم  دو دووە  ژنی  بێبەستی  بەدەست  لە    ،ێتوەم  کە 

تایبەمتەندێتی   ئەوک  تییاحوسەاڵ دەرەوەی  هەرێمی کوردستانە، هەتا  دادوەریی  اتەی کە  دەسەاڵتی 

ح لەلیەن  یاسایە  هەموارنەکرابێئەو  فیدراڵییەوە  ئتەو کومەتی  لیژ ە.  کە  تایبەمتەندەکەی    ەن ەمەیە 

و راپۆرتی حەوتەمین نا  لە تێبینییە کۆتاییەکانیدا ئاماژەی پێداوە، لە  ،ئافرەتان  دژیری  الەناوبردنی جیاک

لە   وهۆکاریتێبینییەکان    ولەناو  عێراق،  ی٢٠1٩خولی   )   نیگەرانیەکان  لە ب/3٥خاڵی  ناو    ( 

   :ەاتو هبەدەق کە   ،( ەج ب،/3٦راسپاردەکانیشدا لە خاڵی )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کردووە ..   ەوەیە تێبینی ئ( ... لیژنەکە بە نیگەرانییەو 3٥

دانراوە،  لە یاسای باری کەسێتیدا بۆ نزمرتین تەمەن بۆ هاوسەرگیری کردن حاڵەتی ریزپەڕی قانوونی    أ(

کەسێتیدا   باری  یاسای  لە  لەکاتێکدا  بکەن،  هاوسەرگیری  ساڵ  پازدە  تەمەن  کچانی  داوە  رێگەی  کە 

 . راوەست نیشان کهاوسەرگیری کردنی پیاو و ژن دەتەمەنی هەژدە ساڵی بۆ 

   -(لیژنەکە دەوڵەتی لیەندار رادەسپێرێت ئەمانە بکات : 3٦

ارییانەی بۆ نزمرتین تەمەن بۆ هاوسەرگیری کچان دانراوە و لە لبردنی ئەو ریزپەڕییە قانوونییە جیاک  (أ

)ژمارە   کەسێتی  باری  ساڵی  1٨٨یاسای  دە1٩٥٩ی  ئەوەش  هەیە،  دا  هیچ  (  کە  بکرێت  ستەبەر 

بریزپەڕییە نەکرێت  داک  هەژدە ۆ  تەمەنی  لە  بێت  کەمرت  کە  هاوسەرگیری،  بۆ  تەمەن  نزمرتین  نانی 

ریزپەڕ حاڵەتە  پیاویش،  و  ژن  بۆ  کچ  ساڵی  ئەو  بۆ  تایبەمتەند  دادگای  کە  بارەدابن  لەو  تەنیا  ییەکان 

بەم تێنەپەڕاندبێت،  شازدەی  تەمەنیان  کە  دەکات،  دیاری  راشکاوانەیان  وکوڕانەی  رازەمەندی  ەرجێک 

 .  وەربگیرێت 

 

 ( ... لیژنەکە بە نیگەرانییەوە تێبینی ئەوەی کردووە ..  3٥

( لە یاسای باری کەسێتیدا بۆ نزمرتین تەمەن بۆ هاوسەرگیری کردن حاڵەتی ریزپەڕی قانوونی دانراوە،  أ

لەکاتێکدا  بکەن،  هاوسەرگیری  ساڵ  پازدە  تەمەن  کچانی  داوە  رێگەی  کەسێتیدا    کە  باری  یاسای  لە 

 ۆ هاوسەرگیری کردنی پیاو و ژن دەست نیشان کراوە. ڵی بنی هەژدە ساتەمە

   -لیژنەکە دەوڵەتی لیەندار رادەسپێرێت ئەمانە بکات :  (3٦

لبردنی ئەو ریزپەڕییە قانوونییە جیاکارییانەی بۆ نزمرتین تەمەن بۆ هاوسەرگیری کچان دانراوە و لە    (أ

ک باری  )ژمارە  یاسای  ساڵی  1٨٨ەسێتی  ئ  (1٩٥٩ی  هەیە،  هیچ    ەوەشدا  کە  بکرێت  دەستەبەر 

هەژدە  تەمەنی  لە  بێت  کەمرت  کە  هاوسەرگیری،  بۆ  تەمەن  نزمرتین  دانانی  بۆ  نەکرێت  ریزپەڕییەک 

کچ   ئەو  بۆ  تایبەمتەند  دادگای  کە  بارەدابن  لەو  تەنیا  ریزپەڕییەکان  حاڵەتە  پیاویش،  و  ژن  بۆ  ساڵی 

دیار  شاز وکوڕانەی  تەمەنیان  کە  دەکات،  راشکاوانەیان  ێت،  تێنەپەڕاندبدەی  ی  رازەمەندی  بەمەرجێک 

 وەربگیرێت .  
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گە بە مێردەکە دەدات بۆلی هاوژینەکەی  رێ  وونەوەی گێڕانەوە /ابجیکە بەدەق دەڵێت )  3٨لە مادەی   -3

لە ژن  بگەڕێتەوە  )عیدەی  هەبوونە  ەکماوەی  گرێبەست  بەبێ  چای  ئارەزوویی  کبوونەوەی  بەمەرجێک 

ئارەزووهەبێت(   هەبوونی  لە  گە  ،مەبەست  ئارەزوویی  ژنەکە  لەوەی  بۆلی بریتییە  ڕانەوەی 

هەبێت،   بڕگەهاوسەرەکەی  ئەم  لەبەاڵم  ناکرێت  یە  جێبەجێ  کە    ،دادگاکاندا  بیانووەی  بەو 

گێڕانەوەو جیابو  هەبوونی  ،نەوەی  بە  ژنەار ئ  پێویستی  ئاشەزوویی  بۆ  بۆل   تبوونەوە کە  گەڕانەوە  ی و 

هاوسەر  هاوسەرەکەی   شەرعییشەوە  دیدی  لە  بخاتەوە   (پیاو) نییە،  هاوژینەکەی  دەتوانێت 

جار   (عیسمەی ) یەکەم  بۆ  ئەگەر  لەماخۆی  بێت  عیدەی  ی  تەاڵ وەی  دژنەکەدا  ژنەکە  ابێت،  قی  با 

 نەکات.   ئارەزوویی گەڕانەوەش

ناکرێ  ەل  3٩بڕگەی دووی مادەی   -4 دا جێبەجێ  باری کەسێتی  داوای کردووە  ،تدادگاکانی  بەدەق  "  :کە 

جیا بۆ  سكااڵی  پیاو  پێئەگەر  لەوبارەدا  بەرزکردەوە،  سێ بوونەوە  ماوەی  بۆ  پارە  بڕێک  دەکرێت  بەند 

 زان لی دادگا دابنێت".  خێ تایبەت بە چاودێری سندووقی نگ لەناوما

 

      راسپاردەکان 

رێ -1 تەرێکارو  بکرێتدەستەو  واوشوێنی  بۆ    ،بەر  دابرنێت  سنورێک  لە  تا  پێشێلکارییانەی  جێبەجێ  ئەو 

بۆ   کار  ژنیش،  فرە  نەهێشتنی  بەمەبەستی  دەدرێت،  ئەنجام  دا  کەسێتی  باری  یاسای  کردنی 

بکرێت مادەی    ،هەموارکردنیشی  لەگەڵ  فرە  1٦بەجۆرێک  ریزپەڕییەکانی  لبردنی  رێککەوتننامەی  لە 

 . ژنی بگونجێت

هەمواربکرێتااسی  ی ٩1مادەی   -٢ وکە  ژن  تا  و   ەوە،  لە  مپیاو  بارێکدا ەرگرتنی  لە  بن،  یەکسان  یراتیدا 

بوون میراتەکە  وەرگرتنی  موستەحەقی  ئەگەر    ،هەردوولیان  میراتگر  لقێکی  هەبوونی  لەگەڵ 

 نەبوو.  میراتگری

مادەی  ەبجێ -3 دادگاکاندا  3٨جێکردنی  لە  گێڕانەوە  جیابوونەوەی  بە  تایبەتە  مەندی  زارە بەمەرجێک    ،کە 

  .نی هاوسەرگیری دەست پێ بکاتەوەکدا ئەگەر حەزی کرد ژیا هەبێت لەبارێ -ژنەکە – هاوژینەکە

    .بەتەواوەتی لە داگاکانی باری کەسێتی  3٩جێبەجێکردنی بڕگەی دووەمی مادەی  -4

 

   1٩٦٩(ی ساڵی  111راقی ژمارە ) یاسای سزاکانی عێ     / ب 

عێراقیدا           سزاکانی  یاسای  دەستمەکۆ   لەناو  دەبێت  کە  دەریدەخەن  هەیە  حوکم  پاراستنی ڵێک  ەبەری 

بکرێت، پیاو  و  ژن  ئافرەتان،  مافەکانی  پاراستنی  بۆ دەستەبەرکردنی  تایبەت کراوون  لەو مادانە    هەندێک 

مادەی بەاڵ  هەندێک  کە   م  هەیە  مافی    دیکەش  ئاشکرای  پیشێلکارییەکی  و  تێدایە  ژنانی  دژی  جیاکاری 

ئافر  بگەیشتنی  فیدراڵ  روەریدپەداە  ەتانە  حکومەتی  یاسا،  عو  هەموارنەکردووە،  ی  مادانەی  ئەو  ێراق 

لە   کوردستان  پەرلەمانی  هەموارکردن٢٠٠1لەکاتێکدا  بۆ  دەرکردووە  یاسای  کۆمەڵێک  وەی  ەەوە 

سزاکجێبەجێکرد یاسای  ساڵی  111ژمارە    ،ان نی  )  -:1٩٦٩ی  ژمارە  ساڵی  ٧یاسای  بە   ٢٠٠1(ی  تایبەتە 
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( ی  ٩، هەروەها یاسای ژمارە )ی قانوونەکە دا هاتووە41  ادەیلە م  کە  کردنی هاوژینێ  مبتە  –ریزپەڕکردنی  

ردنی هاوژین،  ی لە یاساکە کە تایبەتە بە زیناک3٧٧تایبەتە بە سڕکردنی بڕگەی دووەمی مادەی    ٢٠٠1  ساڵی

ژمارە   ساڵی  4٢یاسای  یە  ٢٠٠4ی  بڕگەی  جێبەجێکردنی  راگرتنی  بە  مادەی  تایبەتە  اکە  اسی  ی  4٠٨کەمی 

سێک بدات بۆ هاندان بۆ خۆکوشنت و تووندکردنی سزاکە بۆ هەرکەسێک کە هانی کە   ە تاوانیتایبەت ب

هەموارکردن  خۆکوشنت، یاسایەەدوا  ئەو  ژمارە     ،وەی  یاسای  ساڵی  3بە  بە  و،  کراوە    ٢٠1٥ی  تایبەتە 

مادەی   بە  یاساکە4٠٩کارنەکردن  پاراست  ،ی  بۆ  جیدییە  هەنگاوێکی  ئەوە  ئاکە  بە اەتفر نی  رێگەنەدان  و  ن 

یان تاوانی کوشنت بە   ،ی دادپەروەرانەوەچوونی دادگاییکردنێکێ بەڕێ کردنەوە لە دەرەوەی یاسا یان بەبڵەتۆ 

کە شەرەف،  پاراستنی  ئاف  ولە  هۆکاری  پارابارانەدا  بەبێ  ورەت  تەنیا   سنت  بە  قانوونی  پاڵپشتی 

پیاوە  بە  رێ  کەچی  و  ناگیرێت  کوشتنی  لە  رێ  دەدرێاو ت  جێدەهێڵرێ،  بکوژەکە  یاسا انبارە  لەدەستی  ت 

 قووتار بێت . 

هەموارکردنەوا         ئەو  پێدان،وێرای  ئاماژەمان  و  کراوون  یاسایە  ئەو  بۆ  مادەی  بەاڵ   نەی  چەندین  هێشتا  م 

 : لە دژی ئافرەتان تێدایە، لەوانە انجیاکاریماوون کە ای سزاکانی عێراقی دیکەی یاس

 

 تیساب(  یغ )ئ ژی بۆسەر نامووس  ێ در ەستد   –تاوانی هەتک کردن     -أ 

لە نێوان کەسێکدا کە یەک ێبەستی هاوسەرگیرییەکی دروست کرا  ئەگەر گرهاتووە:  "    3٩٨"مادەی  لە   .1

کەدا،" دەستدرێژی سێکسی و منداڵبازی و دڕینی پەردەی  لەم تاوانانەی ئەنجامداوە لەگەڵ قووربانیە

رادەوەستێرنێت و ئەگەر   و رێکارەکانی دیکە  ەەک ەیساڵندنی سکااڵ و لێکۆڵینەوە لە ککچان" ئەوا جوو 

کەیس لە  بڕیاری  دابووحاکم  حوکمەکەش  ەکە  جێبەجێکردنی  ئەنجامدانی گیڕێترادە،  هتد،   .....

 ک کردنی حوکم لە بەرژەوەندی ئەنجامدەری تاوانەکە.  هاوسەرگیری دەبێتە بیانویەک بۆ سوو 

بۆ دەستدر  .٢ ئاماژەی  نەکردووەیاسا  هاوسەرگیری  بەرەنگاربو ەاڵ ب  ،ێژی  یاسای  تو م  وتیژی  و ندو ونەوەی 

 .لە مادەی دوویدا ئاماژەی بەو حاڵەتە داوە ٢٠11ی ساڵی ٨خێزانی ژمارە 

بەو 3٨٠مادەی   .3 ئاماژەی  بەدەق  پیاوێک هانیداوە کە " هە  ەی قانوونەکە  و   ر  زینا کردن،  بۆ  ژنەکەیدا 

ئەمەش بەو ،  اوەکەدا دەسەپێرنێتیپ  سەرژنەکە بەرمەبنای ئەو هاندانە زینای کرد، سزای بەندکردن بە

دانانرێت،  م تاوان  بە  و  نییە  بەس  بکات  زینا  ژنەکەی  ئەوەی  بۆ  مێردەکە  هاندانی  تەنیا  انایە دێت کە 

ژنەکە زینا ئەنجام بدات، رەخنەیەکی زۆر لەو مادەیە گیراوە چونکە    ەکاوان دادەنرێت  ئەو کاتە بەت  یاتەن

س زینا،  بۆ  هاندان  رەفتاری  وادەاد  زایلەسەر  ئەمەش  نانەناوە،  دەقەکە  بێت،هەبوونی کات  کام 

  –هەتککردندا  لە ژنان دەکات لە کاتی هەبوونی حاڵەتی دەستدرێژی سێکسی یان    تاوانی زیناکردن وا

   نەوێرن سکااڵ تۆمار بکەن . یی کردن بە تۆمەتی زینا کردن،اگ داد  ترسی لە  -ئیغتیسابدا

   -گێچەڵی سێکسی :   -ب 

هیچز س  ی سایا          عێراقی  تیانییەادم  ادانی  بگرێت  ،ەیەکی  سێکسی  گێچەڵی  قەدەغەکردنی  لە  کە    ،رێ 

ندە قانوون بە  زۆربەی ژنان لە شوێنی کارکردن و خوێندن و شوێنە گشتییەکاندا دووچاری دەبنەوە، هەرچە
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( لە مادەکانی  ئاماژەی بۆ کردووە4٠3و    4٠٢و    4٠1و    4٠٠شێوەیەکی گشتی  ئام   ( دا  وو  ەهەمبی  اژەبەاڵم 

سەر کر نە جۆرەکانی   پێویستە  قەدەغدووە،  مادەکانی  بۆ  ریزبەندی  تاوانەکانی  لەنوێ  بە  تایبەت  ەکردنی 

 بەاڵم ئەنجومەنی بااڵی دادوەریی  ،کرێتنیا لەناو یاسای سزاکاندا قەتیس بگێچەڵی سێکسی بکرێت و تە

چارەی   کە  بکات  کارا  عیراقی  سزاکانی  قانوونی  داوە  بڕیاری  کردووە  ەرددیاعێراقی  گێچەڵی    لە و  ی 

( ( ی قانوونی ریکارە دادگەرییەکانی سزایی ژمارە 4٨و    4٧بەیاننامەیەکدا رایسپاردووە کە " کاربە مادەکانی 

ساڵی  33٩) هە  1٩٧1ی  بە  سەبارەت  گێچەڵییان  دەکات  لەوکەسانەی  هەندێک  کە  حاڵەتانەی  ئەو  بوونی 

بە  ئامادەو  پێکراوە   بێنە  لێکۆڵینەوە  بۆ  ک  میردەنیین  هەروەها  مادەیاکار دادگا،  لە  4٠٠/4٠1/4٠٢)ردنی   )

عێ سزاکانی  هەر یاسای  بۆ  دارایی  پێبژاردنی  و  ساڵێک  ماوەی  بۆ  زیندانیکردن  دەگاتە  سزاکانی  کە  راقی 

داو  کە  شتکەسێک  لە ای  پێچ  ێک  کە  بکات  تر  کار کەسێکی  هەروەها  بێت،  ئاداب  بە  اەوانەی  کردنەوە 

کە باسی لە قەدەغەکردنی گێچەڵی    ٢٠1٥اڵی  س  (ی3٧رە )امژ   –کار    یسایا  /یەکەمی(1٠حوکمەکانی مادە )

پیشە لە  بەکارهێناندادا  سێکسی کردووە  لە  لە  ،و  گە  جا  کڕ کاتی  بەدوای  بێت  کاتی مەشقی ا ان  لە  یان  ر 

 . 13لەناو بارودۆخی کارکردندا بێت   کو مەرجێک یانهێنانی وەی بێت یان بەکارپیشەی

 

 لەباربردن    - ت 

بە تاوان هەژماری    41٨و  41٧ەتی لەباربردن کردووە و بە پێی مادەکانی  سی لە بابعێراقی با ی سزاکانی  سایا        

و تەندروستی نەبێت بۆ پاراستنی ژیان   تەنیا لە باری پێویستیدا  ،یاسا لەباربردنی قەدەغە کردووە ،کردووە و

 .یان لە باری هەبوونی شێواویی خانەیی و جەستەیی  ،ژنی دووگیان

 

   اردەکان   سپرا 

سزاکانئەنجاموێڕای   -1 یاسای  مادەی  کۆمەڵێک  لە  ریشەیی  هەموارکردنەوەی  هەرێمی    دا دانی  لە 

بەاڵ کوردستان لە  ،  جیاکاری  حوکمی  هەندێک  هێشتا  سز م  هەیاسای  بە    انیستیپێوویە  اکاندا 

و ڕەنگی  ها،  تانهەموارکردنەوە یان لبردنییان هەیە، هەربۆیە پێکهێنانی لیژنەیەک لە هەرێمی کوردس

ژمارەیەک دادوەری خانەنشین  ی بااڵی دادوەری دروست کراوە،  لە ئەنجومەن  کە  ،راقیەی عێئەو لیژنە

وانن ئەو حوکامنەی جیکاریان دژی  ق، تا بتەکانە لە عێرا یاسادانراو   ئەرکیان تاوتوویی  ،کراو پێکهاتووە و

تێدایە  ائ لبربێن،ەبکیان  هەموارفرەتان  یان  چ  نەوە  کۆتاییەکانی  بیتێۆن  هەروەک  لیژنە  نییە 

خولی تایبەمتەندەکەی   حەوتەمین  ووەرزی  راپۆرتی  بە  تایبەت  ئافرەتان  دژی  جیاکاری  لەناوبردنی 

 : 14ەوەدراوە کە ئاماژە ب 13بۆ نیگەرانی لە خاڵی ناو ئەو تێبینیانەی کە سەرچاوەن  ی عێراق لە٢٠1٩
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و   -٢ رێکار  هەموو  گونجا  پێویستە  درێوشوێنێکی  بکرێتیابو  م  ن  دادلەناویاندا  بە  و    وەرەشقدان 

رووبەڕووبوونەوەی   و  لێکۆڵینەوە  لەبارەی  دادوەرییەکان  لێکۆڵەرەوە  و  گشتی  داواکاری  ئەندامانی 

سێکسی، تووندووتیژی  بە   تاوانەکانی  دەستیان  ئافرەتان  وادەکەن  میکانیزمانەی  ئەو  دابینکردنی  و 

 دادپەروەری بگات. 

یشەوە    ( 3٩٨سزاکاندا هەن بە مادەی )  انەی لە یاسایمادە جیاکارییەی ئەو  و نەکردلبردن یان هەموار  -3

ئەنجامدەرانی داوە  رێگەی  لەگەڵ    کە  هاتوو  ئەگەر  بکرێن  عەفو  سێکسی  تووندتیژی  تاوانی 

 کەدا هاوسەرگیریان کرد.  قووربانییە

4- ( کات کە هانی  بە  وان ( بە جۆرێک دەستەبەری سزادانی ئەو هاوسەرە پیا3٨٠هەموارکردنەوەی مادەی 

ووە یانا، بازنە  ن دەدەن بۆ زینا کردن بەبێ ئەوەی چاوەڕێی ئەوە بکرێت کە ئایە ژنەکە زینای کردژنەکانیا

بکرێت تاوانی هاندانی  تاوانکارییەکەی فراوانرت  بگرێتەوە و  کەسە حەرەمکراوەک  تا  زینا کردن  بۆ  انیش 

بس  سزای تاوانانەدا  ئەو  ئەنجامدەرانی  بەسەر  بەندکردێرن ەپێتووند  سزاکانی  لە  پێبژاردنی  ت  و  ن 

 .داراییش

 

   یاسای کار   /ج 

ێگەی سەپاندنی بنەمای یاسای ر ری ژنان و پاراستنی ئافرەتانی کرێکار لەاکبایەخدان بە رێکخستنی 

م پێکهاتەی ئافرەتانە لە بازاڕی کاردا، بەاڵ  بوونی ژمارەیامرة دەبێت، هۆکاری ئەوەش بۆ زۆر -ەوە فەرمانکار 

یاسادانەر ناچاردەکات   ،ئەمەش کۆمەڵێک کێشە دەخوڵقێنێت ،یاوازترەن لە پیاوان جئافرەتا ییستەجە

بەڵکو سیفەتێکی یا بەوەوە نەوەستاوە کاتی کارکردندا، تەن  هەندێک کۆتوبەند بۆ ئافرەت دابنێت لە

 . 1٥ودەوڵەتیشی وەرگرتووە نێ

)  -ای کاریاس  ە بۆعێراق( ملکەچانی  تدسکور ەی هەرێمی  پەیوەندییەکانی کارکردن لە عێراقدا )پێچەوان   ( 3٧ژمارە 

راقی ژمارە  رلەمانی کوردستان ئەو یاسایە پەیڕەو ناکات و تا ئێستە هەر کار بە یاسای کاری عێ، پە٢٠1٥  ی ساڵی

 .راقدا ئەمەیان بەرکارەدەکات و لەهەرێمی کوردستانی عێ 1٩٨٧(ی ساڵی ٧1)

هەلی  ، بە مەرج و  بتوانێت کاربکات ک دەستەبەرکردووە کە  ەییاڵتیاسای کار مافی کارکردنی بۆ هەموو هاوو 

نێ لە  هۆییەکسانەوە  بە  کردن  جیاکاری  بەبێ  پیاو(ەوە،  و  )ژن  بە  هاوولتیاندا  نەژاد  وان  و  و    رەگەز  زمان  و 

جۆرێک دادپەروەری  بە    ،رخستنی کرێکاران بە پێی هەلی بەردەست رێک دەخاتا ککار بە  ە، بەڕێوبەرایەتیئاینەو 

 
، لەم لینکەدا بەردەستە  ٢٠1٥ی 3٧رێکخستنی یاسایی کاری تویژە تایبەتەکان بەپێی یاسای کاری عێراقی ئێستا ژمارە عەمر موسا، (  15

https://democraticac.de/?p = 

 :دەکات لیژنەکە بە نیگەرانییەوە تێبینی         

و    13٠و  1٢٨و  41کە هەبوونی حوکمە جیاکارییەکانی دژی ژنان بەردەوامیان هەیە، لەناویاندا مادەکانی   

         .   ی یاسای سزاکان .. 4٢٧و  4٠٩و 3٩٨و3٨٠و 3٧٧و  131
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مدا  ە هەرێل(ی ئەو یاسای کارەدا هاتووە کە٢)ەی  وەک چۆن لە ماد ر ی بهێنێت، هەوانیاندا بەدنی لە نێاکسیە  و

رکردووە کە بتوانێت کاربکات، بە مەرج  : " یاسای کار مافی کارکردنی بۆ هەموو هاوواڵتییەک دەستەبە بەرکارە،

رەگەز و نەژادو زمان و   جیاکاری کردن بە هۆی  بێبە  تیاندا بە )ژن و پیاو(ەوە،لی یەکسانەوە لە نێوان هاوواڵ و هە

یەکان بڕەخسێت  وە، ئەوەش وادەکات هەل بۆ هەموو هاوواڵتیەک لە مەشقدان لەسەر چالکییە پیشەیئاینە

  .1٦کارکردنەکە لە کەرتی پیشەییدا رەخساندوێتی و جۆری رەقەوا ەت بۆلەو سنورەی کە دەوڵ

بکرێت یەکسانیش  دەستبەرداری  کرێک  یێرکە  ل  دەبێت  یەکساندا،  کرێ کاری  هەمان  دەبێت  ئافرەت    ارێکی 

وەربگرێت کە کرێکارێکی پیاو بەرانبەر هەمان ئەو کارە وەریدەگرێت، هەربۆیە دەبێت هەردوورەگەز لە هەلی کار  

  وویی جۆر و بڕەوە دەبێت لە کرێ و/ دووەم دا هاتووە" لە ڕ 4لە مادی  کارکردندا یەکسان بن، هەروەک  و کرێی  

 .1٧کارانەی لەهەمان دۆخی وەک یەکدا ئەنجام دەدرێن ت، ئەوکساندا جیاوازی نەکرێ ەی یار ک

یاساکە   تەندهەروەک  بە  زیانبەخش  و  لەکاری قوورس  ئافرەتان  نابێت  ئەوەی کردوە  باسی  دا  بەدەق  روستی 

بە بکرێت  گیان  دوو  ئافرەتانی  بە  زێدە  کاری  ناشبێت  بخرێن،  تەندروسبەئیش  بە  زیان  و   کەتەرەئافتی  جۆرێک 

    .شەوانە بە ئافرەتان بکرێت تەنیا لە بوارە تایبەتەکاندا نەبێت نێت، ناشبێت کاریکۆرپەکەی بگەیە

مۆڵەتی و  دایکایەتی  مۆڵەتی  بون  دووگیان  ماوەی  مۆڵەتی  ئامرازێکی رداشی  یاسا  هەموو  و  رۆژانە  نی 

بەاڵم پارێزگاریکردنە،  ئەم  ویڕای  بەخشیوە.  ئافرەتان  بە  لەو  ێندهە  ئاسوودەیی  هێشتا  ئاستنەگ  یاسایەدا ک 

   - ماوە:

گێچەڵێکی   .1 جۆرە  هەر  لە  کرێکار  ئافرەتانی  پاراستنی  بۆ  کوردستان،  هەێمی  لە  بەرکار  کاری  یاسای 

زگاری کردنێک نەکردووە، پێچەوانەی یاسای کاری  هیچ پارێە  ی باژەئامسێکسی لە شوێنی کارکردندا،  

( ساڵی  3٧ژمارە  )  ٢٠1٥(ی  لە  مادەی  وەکبەکارهێنانی گێچەڵی  ا  ید  (٩کە  و  سێکسی قەدەغە کردووە 

لەکاتی    رەفتار جا  پیشە  بەدوای  و  ویان اکگەڕان  بەکارهێنان  یان  پیشەیی  مەشقی  یان  بێت  رکردندا 

 رەوشی کارکردندا بێت .   لە ان وو یەڕ وەکو مەرج بخرێت

مۆڵکاتژمێ -٢ پێدانی  بۆ  و  نەکراوە  دەستنیشان  ئافرەتان  بۆ  کارکردن  مەرجی  اد  ەتیرەکانی  یکایەتیش 

دانراوەرەزام بۆ    ەندی خاوەنکار  دەبێت  بەبێ کرێ ش  زیاتر نەبێت و  ئەوەش کە لە ساڵێک  و مەرجی 

 . چاودێری ئەو منداڵەی دەبێت کە یەک ساڵی تەواو نەکردبێت 

ئافرەتی    کۆتوبەند کردنی مۆڵەتی دایکانە بە کۆمەڵێک مەرجی ناپێویست کە دەرەنجام لە مافەکانی -3

دانی  ێکار بدرێت بە پێبە ئافرەتی کرمنداڵ بوون،  گیانی و  لەتی دوو ویستە مۆ ، پێدەکاتەوە  ەمر ک کرێکا

  .رکردنی و قەوارەی پرۆژەکەاکماوەی سااڵنی بێ گوێدانە  ،کرێی کاریشەوە
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     کان  اردە راسپ

)    -ر اکبەرکارکردنی یاسای   -1 ل  ،٢٠1٥(ی ساڵی  3٧ژمارە  یاسایەکی نوێ بۆکار کە   ۆخیدڵ  ەگە یان دانانی 

بەاڵم کە یاسایەکی   ونجێت و لەو یاسایەدا مافەکانی ئافرەت زیاتر پارێزراو بێت،گستای کارکردندا بێئ

اکرێت، ئەوا مانای ئەوەیە ەرکار نراقیش بوردستان دانانرێت و یاسای کاری عێبۆ هەرێمی ک  کارنوێی  

  کە بەتایبەت    یەوە بینیوە،ۆەخن بکە هەرێمی کوردستا  ،ناتوانین لەگەڵ ئەو پەرەسەندنانەدا رێ بکەین

رەتان لە تێبینیە  جیاکاری دژی ئافبەرەنگاربوونەوەی  لیژنەی    ەندین یاسای هەموارکراوون،دا چ٢٠٠1لە  

(ی ساڵی  3٧(، پێی وابووە پشتبەسنت بە یاسای کار ژمارە )٢1) دا ٢٠1٩راقەوە لە ارەی عێبکۆتاییەکانی لە

ئەرێنییە    و  دەسکەوتێکە  ٢٠1٥ یاسادانان چی  ر او ب  ە للیەنێکی  لە  دەو اکسازی  لە  راقدا عێەتی  ڵدا 

 -:1٨تووە ا(دا ه4خاڵی ) بڕگەی )ب( یلە هەروەک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ئەو میکانیزمانەی ئەو مافانە    نیراگەیاندنی تاوانەکانی گێچەڵی سێکسی لە شوێنی کارکردندا و دانا -٢

 دەستەبەر دەکات.  

خاوەنکارەوە، دەبێت بە مەرجی رەزامەندی    ترێنەکمۆڵەتی دایکایەتی بە کرێێ تەواوەوە کۆت و بەند   -3

و بەبێ مەرج بە کرێکاری دایک بدرێت،  مۆلەتی دووگیانی و مۆڵەتی منداڵ بوون بە کرێێ تەواوەوە

کۆتاییەکانی   تێبینیە  چۆن  بارەی لیهەروەک  لە  ئافرەتان  دژی  جیاکاری  ناوبردنی  لە  بە  تایبەت  ژنەی 

  (٥،  أ/3٢لە ناو راسپاردەکاندا لە خاڵی )دووپاتی لێکردۆتەوە    قدەبە  ی عێراقەوە ئاوا  ٢٠1٩راپۆرتی وەرزی  

 .  1٩هاتووەدا ی

 

 

 

 

 
 . ی عیراق ٢٠1٩بەرەنگاربوونەوەی جیاکاری دژی ئافرەتان لە بارەی راپۆرتی وەرزی بەت بە تای یژنەیتێبینیە کۆتاییەکانی ل(  18

 . هەمان سەرچاوەی پێشوو(  19

 

 ە ئەرێنییەکان  یەنل -ب

بەدەست هاتووە، لەوکاتەوەی تەماشای ئەو   ٢٠14بەرەوپێشچوونە دەکات کە لە  لیژنەکە پێشوازی لەو  -4

وەرزییەکانی   راپۆرتە  بە  لیەندار  دەوڵەتی  هەمەلیەنەی  تایبەت    ٦تا  4راپۆرتە  کە  کردووە،  پیشکەش  ی 

ئەنجام بە  یاسادانابوون  چاکسازی  پشتبدانی  تایبەتی  بە  )ژمارە    ەسنتن،  کاری  یاسای  ساڵی  3٧بە  (ی 

کە یەکسانی نێوان ژن و پیا و دەستەبەردەکات و جیاکاری و گێچەڵی سێکسی لە شوێنی کارکردن    ٢٠1٥

 قەدەغە دەکات .  
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فرەتی کرێکار و لبردنی  ستی فراوان کردنی مافەکانی ئاەب، بەمەربکرێنەوەپەیڕەوەکان هەمواو  بڕیار -4

 .ەنبک ەقانەی رێگە بە خاوەنکاران و کارگێڕێتییەکان دەدات ئەو مافانە پیشێلئەو د

دەزگاکانی و لیەنە پەیوەندیدارەکانی دیکە،  کۆمەلیەتی و فەرمانگە ووەزارەتی کارو کاروباری   -٥

 کی زۆرتر بە کاروباری ئافرەتانی کرێکار بدەن.  بایەخێ

   .اتبک تەوە تا رۆڵی دادگاکانی کار کاراوەری دووپات بکرێلە ئەنجومەنی داد -٦

گرێتەوە بەو پێیەی  کرێکارانی خزمەتی ماڵیش ب ێتبکریاسای کارو دەستەبەری کۆمەلیەتی، والێ  -٧

  .یە کە ئێستا لە یاسا بەرکارەکەدا نییەکەرتەش پێویستیان بە پاراستنی کرێکاران هە ەوکریکارانی ئ

دەوڵەتییەکان و یاسا خۆماڵییەکاندا هاتووە، بە یاسای کەلە رێککەوتننامە نیو  لە بارەی ئەو مافانەیان -٨

 یر بکرێن. یار بکرێنەوە و رۆشنب هۆش رکاکرێئافرەتانی   کاریشەوە،

   .یاسادابرنێت ،بۆ رێکخستنی کاروباری کرێکارانی بیانی -٩

 

        یاسای رەگەزنامە    / د 

جومەنی امە لەلیەن وەزارەتی ناوخۆ و ئەن رەگەزن  تایبەت بە ٢٠٠٦ی ساڵی   ٢٦ی یاسای ژمارە 4مادەی 

رچی هێشتا تیاییدا  بکرێتەوە یان لبربێت، گەر واهەمدەوڵەتەوە پێداچوونەوەی پیادەکرێت، بەو مەبەستەی 

   -هاتووە کە: 

لە دەرەوەی  هەیە رەگەزنامەی خۆیــان بــۆ ئەو منــدااڵنەیان بگــوازنەوە کە  پیاوانی عێراقی مافی ئەوەیان -1

ئەو ،  4کاتێکــدا مــادەی  لە –البنــوة  –بە پێــی بنەمــای وەچەزادە  ،نەوەایــ ەتە ژەتــدا هــاتوونەوڵزەمینــی د

دانی رەگەزنــامەی خۆیــان بــۆ ئەو ، کە بتــوانن مــافی پێــ وەراقــی کــۆت وبەنــد کــردو نی عێاەتــ افر مــافەی ئ

 ،بــاردا ەتــدا هــاتوونەتە ژیــانەوە، لە ســنوری دووازنەوە کە لە دەرەوەی زەمینــی دەوڵمنــدااڵنەیان بگــو 

ن ئەگەر بــاوکەکە نەنــارساو بــوو، دووەم: یــان بــاوکەکە رەگەزنــامەی نەبــوو، ئەمەش دیســا :یەکەمیــان

 وەزیری ناوخۆ دەوەستێت .ر دەسەاڵتی هەڵسەنگاندنی  ەەسل

   -لیژنەکە دەوڵەتی لیەندار رادەسپێرێت کە:

ی  3٧ای کاری ژمارە )یاس یکایەتییەوە بە پێیتایبەتن بە مۆڵەتی دا حوکامنەیبەرکارکردنی ئەو   (أ /33

 (  ٢٠1٥ساڵی 

(  راگەیاندنی تاوانەکانی گێچەڵی سێکسی و ئەنجامدانی بەدواداچوونی دادوەریی بۆ ئەنجامدەرانی  ٥

 ( .  ٢٠1٥ی ساڵی 3٧لە یاسای کار )ژمارە  11و  1٠بە پێی مادەکانی 
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مەکەی بــۆ منــداڵەکانی بگــوازێتەوە، تەنیــا ئەگەر هاوســەرگیرییەکە بە پێــی رێ بە دایک نادرێت رەگەزنــا  -٢

ــووڵ ــگە)ئســ ــت لکرابدار ( بەڵــ ــاری دادەنرێــ ــت، ئەمەش بە جیاکــ ــدالنە ەێــ ی لە دەرەوەی دژی ئەو منــ

یان بە وراقیـــانەش کە شـــو عێ وەیـــانەوە، هەروەهـــا منـــداڵی ئژ تەەنو هاوســـەرگیری هـــاتو  چوارچێـــوەی

زیجــاتی(  -کەنیــزەک ەو مندااڵنەشی کە لەو ئافرەتــانەن کە بەزۆر کــراوون بە )لتی بیانی کردووە، ئو هاو 

 ەوە بێ رەگەزنامە دەمێننەوە.  لە زیجاتە بێ بەڵگەکانن، بەو حاڵ رەکان یانچەکدارە شەڕکە

ی چەکــدارانی می توونــدووتیژی سێکســی، یــان ئەوانەی دەرنجــااعشــەدە ەربەو منــدااڵنەی باوکیــان ســ ئ -3

رۆژی لە دایــک بوونیــان تۆمــار بکرێــت،  ،هەلێکــی کەم نەبێــت ئیــرت چانســی ئەوەیــان نابێــتداعشــن، 

 .مەترسی بێ رەگەزنامەیان دەکاتەوەئەمەش رووبەڕوویی 

  

  راسپاردەکان :

 ،ەزنــامە وە هەیەیبەت بە رەگتــا ٢٠٠٦ســاڵی  ی٢٦رە ی یاســای ژمــا4مــادەی  لەئەو حــوکمە جیاکاریــانەی  -1

ــتنەوەیی و  ــتنەوەی و هێشـ ــامە و گواسـ ــاو لە وەرگرتنـــی رەگەزنـ ــا ژن و پیـ ــواربکرێنەوە، تـ دەبێـــت هەمـ

 .ی رێککەوتننامەکە٩تا هاوڕاش بێت لەگەڵ مادەی  گۆڕینیدا، مافی یەکسانیان هەبێت، 

ــ نە خێەو هەواڵ ئ -٢ ــ  رکردنی لەامــ ۆ تۆ راتــر بکرێــت کە ب ــ دای ارهێنــانی ن دەدرێــت، لە رێــگەی بەکەەکو و ک ب

تۆمــارکردنی لەدایــک بووەکــان وشــوێنی  رت بکرێت وبە تێچوونێکی ساکار رێوێوە تا ئاسانتەکنەلۆژیای ن

ــایبەت بە لەنــاوبردنی جیکۆتاییەکــانی لیــ  وەک چــۆن تێبینــیەر بەر بکرێــت، هەدەســتە کــاری دژی اژنەی ت

 -: دا هاتووە  ب(  -أ/٢٨) خاڵی، ئاماژەی پێداوە لە ٢٠اقێر ع ( ی٢3)  ٢٠1٩ۆرتی وەرزی  ئافرەتان لە بارەی راپ
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 ر رادەسپێرێت بە :  لیژنەکە دەوڵەتی لیەندا-٢٨  

جیاکاری  (أ حوکمە  مادەی    یانەئەو  لە  کە  ژمارە  4هەمواربکاتەوە  یاسای  ساڵی  ٢٦ی  لەبارەی    ٢٠٠٦ی 

بۆئەوەی   هاتوون،  بۆ  رەگەزنامەوە  هەبێت  یەکسانیان  مافی  پیاو،  و  ژن  بکرێت  ئەوە  دەستەبەری 

ی  ٩وڕا بێت لەگەڵ مادەی  دەستخستنی رەگەزنامە و گواستنەوەیی  و هێشتنەوەیی یان گۆڕینی، تا ها

 رێککەوتننامەکە  

رێگەی ئ  (ب لە  دەدات،  بووەکان  لەدایک  تۆمارکردنی  ئاسان  هەوڵی  کە  بکرێن  خێراتر  کۆششانە  ەو 

تەکنەلۆژیای تازە و دەستەبەرکردنی ئاسانکردنی رێوشوێنەکانی تۆماری لەدایک بووەکان بە    بەکارهێنانی

 تێچوویەکی سانا .        
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بــۆ ئەو رزگــاربووانەی دەســتی تاوانەکــانی رێکخــراوی داعــش پەلە بکرێــت،   لە دانانی یاسایەکی تــایبەت -3

ارەی راپــۆرتی بــ اکــاری دژی ئافرەتــان لە وەک تێبینــیە کۆتاییەکــانی لیــژنەی تــایبەت بە لەنــاوبردنی جیهەر 

   - دا ئاماژەی بۆکردووە کە:  (أ/٢٢راق، لە خاڵی )ی عێ٢٠1٩زی  وەر 

 

 

 

 

 

 

 زگاریکردن  کانی پارێ وە ا ر دووەم: یاسادان 

ــایبەت بە پارێئەم بــڕگەیە هەوڵ دەدات یاســادانراوە بەرکارە هەرێمــی کوردســتان دەســت  زگــاری کــردن لەکــانی ت

ســت بــۆ یوپێســتەنگەکان و راســپاردەی ئاو  زبە دادپەروەری بــگەن و خاڵەکــانی هێــ نیشــان بکــات تــا ئافرەتــانیش 

بەربنــای تێبینــیە کۆتاییەکــانی لیــژنەی تــایبەت بە لەنــاوبردنی دەسەاڵتدارانی هەرێمی کوردستان دیــاری بکرێــت،  

  .ی عێراق٢٠1٩ەی راپۆرتی وەرزی  جیاکاری دژی ئافرەتان لە بار 

( ی ساڵی  ٨رە ) ا ق ژم ا ێر ع   –یاسای بەرەنگاربوونەوەی تووندووتیژی خێزانی لە هەرێمی کوردستان     -أ 

٢٠11     

یاسایەکی داناوە بە ناوی یاسای بەرەنگاربوونەوەی تووندووتیژی خێزانی  پەرلەمانی هەرێمی کوردستانی عێراق  

ڵەگەی سەرەکی لەخۆدەگرێت : پارێزگاری و  ، کە سێ کۆ   ٢٠11( ی ساڵی  ٨)  رەامعێراق ژ   –لە هەرێمی کوردستان  

 خۆپارێزی و سەپاندنی سزا . 

دەستپێشخەر  میرێەه خۆپار   لە  بووە  کوردستان  بۆ  تایبەت  یاسایەکی  خێدانانی  تووندووتیژی  لە  تا ێزی  زانی، 

لە عێراقدا یاسایەک بۆ بەرەنگاربوونەوەی تووندووتیژی خێزانی بوون نییە، ئەوەش جێی  ئیستا    دانی ئاماژەپێی 

ی عێراق  ٢٠1٩لە بارەی راپۆرتی وەرزی    نتافرەتێبینیە کۆتاییەکانی لیژنەی تایبەت بە لەناوبردنی جیاکاری دژی ئا

( بە دەق  أ/٢1خاڵی )  کانی نیگەرانیدا لەچوارچێوەی هۆکارە  ولە( لەناو راسپاردەکاندا  ج /14(، کە لە خاڵی )٢٦)بووە  

   -:  ئاماژەی پێداوە

 

 

   -پیرێت بە :رادەسەوڵەتی لیەندار لیژنەکە د-٢٢

ی یاسایەکی تایبەت بۆ ئەو رزگاربووانەی دەستی ئەو تاوانانەی رێکخراوی دەوڵەتی ئیسالمی  انان( دأ 

ئەنجامی داوون، ملکەچ بوونیشیان بۆ پێودانگ و پرانسیپە نێودەوڵەتییەکانی مافەکانی مرۆڤ، 

 دەستەبەر بکرێت . 
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یاسای   کە  بایەخی  لەوەدایە  یەکەم  پلەی  بە  خێزانی  تووندتووتیژی  کە   ەب  دان بەرەنگاربوونەوەی  وەدادێنێت 

بەکاره هەیە،کێشەی  بوونی  ئافرەتان  دژی  لە  تووندووتیژی  پارێزگاری    ناوە   داشبەوە  دانیێنانی  پێویستە  کە 

بکرێت،   دابین  ئافرەتان  بۆ  تەواو  بتواننیاسایی  دادپە  تا  وێڕ بە  بگەن،  بایروەری  یاسای  ای  دانانی  ەخی 

هەرێمی   لە  خێزانی  تووندووتیژی  گتدسکور بەرەنگاربوونەوەی  و  ئەرێنی  هەنگاوێکی  کە  بۆ  ان  دیارە  و  رنگە 

و    ن بە دادپەروەری رابگات، بەاڵم کیشە این و ئاسانکاری بۆکردنیان تا دەستئافرەتان لە رووی پارێزگاری لێکردنیا

   -ەوانە :ێکردنیدا هەرماوە لبەردەم جێبەجئاستەنگ لە

 

بووری خێزانی کراوە، توندتیژی ئا  ییژ ووتئەو پێناسەیەی لە مادەی )یەکەمی / سێیەمی(دا، بۆ تووند -1

تەن  ،ناگرێتەوە تووندووتیژی   یابەڵکو  دەگرێتەوە،  دەروونی  و  سێکسی  و  جەستەیی  تووندووتیژی 

جۆرێک لە دەستکەوتی دارایی و لیەن هاوسەرکەیەوە بەئابووری بریتییە لە کۆنتڕۆڵکردنی هاوژین لە

لە وایلێدەکات  تا  دەکات،  بێبەشی  دەرامەت  ئابوورە بجێ  کااڵو  بەرپرسیارییە  و  جێکردنی  ییەکان 

پاڵپش و  دار تخەرجییەکان  دەبێی  دەکات،  بێبەشی  خیزانەکەی  پەیدا  ایی  کار  بتوانێت  لەوەی  رێگیر  تە 

بهب بەدەست  فێربوون  ئاستی  یان  بکات،  لە  خێێنێت،  ئابووری  بڕیاری  لە  زانەکەدا  ەشاداریکردن 

 .٢1بێبەشی دەکات 

)یەک -٢ مادەی  لە  پێناسەیەی  کراوە  ەم(و دو ەم/ئەو  خێزان  بۆ  شێوازەکانی    ئاماژەیەک  هیچکە  ،  دا  بۆ 

، ئەوە دەگەیەنێت، ئەو جۆرە شێوازانەی دیکە لە تووندووتیژی نەکراوە  کەوە ژیاندیکەی پەیوەندی پێ
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 ت کە .... ی لیەندار رادەسپێرێ....... لیژنەکە دەوڵەت-14

سەپاندنی  ایەک لەبارەی خۆپارێزگاری لە تووندووتیژی خێزانی ئامادە بکرێت و دابرنێت، تا یاس پرۆژە( ج

 سزای گوونجاو لەسەر ئەو کەسانە دەستەبەر بکات، کە لە دژی ئافرەتان تووندووتیژی بەکاردەهێنن .  

   -وە کە :ی زۆرەوە تێبینی کردو ...... هەرچەند لیژنەکە بە نیگەرانییەک٢1

ووڵ دا لە سێ بۆنەدا بۆ قب٢٠1٥دا رەشنووسی یەکەمی تەواو کراوە و، لە  ٢٠11وەی لە ی ئەسەربار أ( 

کردنی پێشکەشی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق کراوە، بەاڵم بەهۆی ئەو دژایەتی کردنەوەی کە لیژنەی  

پەسەند نی، ەی تووندووتیژی خێزایاسای بەرەنگاربوونەو ئەوقاف و کاروباری ئایینی لە پەرلەمان دەیکرد، 

 نەکراوە .    
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ناب فەرمیانەی    ن،پارێزراو  پەیوەندییە  ئەو   ، ئەوانە  یەکرت دەرەنجامکە  منوونەی  و  جیابوونەوە  ی 

   بەجێهێشتنە. 

ەکو منوونە هێناوەتەوە نەک )حەرسی(. کە یاسادانەر  دووی( تەنیا و ر ئەو تاوانانەی ناو مادە )ەنادسایا -3

نەبووە   پێگیر  وسزاوە  تاوان  شەرعێتی  بنەمای  دادوەردا  و  بە  لەبەردەم  بۆ بواری  پەنا  رەخساندووە 

لەوپێوان ببات،  ی  ەکاری  دەقە  هیچ  کە  دەدات  کردارێک  یان  رەفتارێک  سزای  هیچ   کیەاسابارەشدا 

کە دەقی یاسای   کە هەمان مەترسی ئەو تاوانانەی دیکەی هەیەبەاڵم رەفتارەسزایەکی بۆ دانەناوە،  

 ٢٢سان مەترسییە  ئەمەش بۆسەر مافەکان و ئازادییەکانی تاکەکە بۆ سزادانیان دانراوە،

د -4 خێزانیدا  تووندتووتیژی  کەیسەکانی  لە  کە  نەکردووە  بەڵگەیانە  ئەو  بۆ  ئاماژەی  وەکو    ێتەکریاسا 

بکرێن،   قبووڵ  نەتەوسنو بەڵگە  بەرەنینگەی  بە  تایبەت  یەکگرتووەکان  مادە  اگوە  ربوونەوی 

ەڵگەی پزیشکی بەدەق دووپاتی کردۆتەوە کە " هەبوونی بەڵگەی پزیشکی و بهۆشبەرەکان و تاوان  

ک تاوانبار  بۆ  بەاڵ شەرعی،  مەرج"  ناکرێنە  تاوانکار  بەدواردنی  بە  پشت  تێدەچێت  رێگەی  ی نوو داچم 

و   ببەسرتێت  تنکواتادادوەریی  تەنیاو ار  بکرێت"  بەساوانبار  پشت  بە  شایەتی  تەنیا  بە  نت 

ە ئەنجام دەدرێن،  نەو ونکە ئەو دەستدرێژییانە لەماڵدا یان لە پشتی دەرگه داخراوەکاچ  ،  ٢3رزگاربووەکە" 

نێش  ندااڵ م،  بێتدیکە نییە لەسەر تاوانەکە شایەت    ئیرت کەسی  ،گە لە منداڵەکانکە هەمووجار بێج

شایەتی بو   ەن،بد  ناتوانن  ئیرت  دوادەخرێت  هێندە  سکااڵ  زۆرجارانیش  نامێنیت  قووربانییەکە  بۆ  ار 

شایەتی  یستە هەمیشە  م پێوبەاڵ   شکەش بکات،ئەوەش لەسەر دابینکردنی بەڵگە کاریگەر دەبێت،پێ

تەنی داگاکان  دەبێت  پێوانە،  نەکرێتە   ، دیکە  بەڵگەکانی  لە  بێجگە  بقووربانی  شایەتییەم ەر ا  کی  ەبنای 

بڕ  ەیانیراستگۆ دەربکقووربانییەکان،  تاوانبارکردنەکان  پێودانگەکانی    ،ەنیاری  لەگەڵ  بەجۆرێک 

مافەک نیودەوڵەتی  یاسای  ناو  یاساییەکانی  رێکارە  لەگەڵ درووستی  بێتەوە،  وێک  مرۆڤدا  انی 

 رج .  ەم ۆتەەڵگەکانی کردبنەماکانی یاسای عیراقیشدا کە نزمرتین ئاستی هەبوونی ب

کفەرمانی    -٥ داڵدەپارێزگاری  و  )چوارەمیدا(هاتووەردن  مادەی  لە  سکااڵکار:  ئافرەتانی  یەکەم:   دانی   "

نەکە یان نوێنەرێکیانەوە، امێکی خێزایان لەسەر داوای هەر ئەند  کاتی پێویستدا  داگای تایبەمتەند، لە

رێوشوێ تو وەکو  دەستی  لە  قووربانییەکان  پاراستنی  بۆ  کاتی  داگایوتوندنێکی  خێزانی،  ی  ژی 

گا بۆی هەیە ئەگەر د ارێزگاری کردن دەردەکات، کە ماوەکەشی دیاری دەکرێت، داد فەرمانی پتایبەمتەن

بکاتەوەێپ درێژ  ماوەکە  بوو  ددووەم  ،ویست  کەسەی  پارێ:ئەو  کردووەاوای  لەبەر   ،زگاری  هەیە  بۆی 

داوای   نوێ،  شتی  داداگا  بەکۆتاهێنانی  رۆشنایی  دەبێت  داو بیادڵنبکات،  کە  کۆتایی   ای بێتەوە 

 ٢4ەندی زیان بەرکەوتووەکەیە."ەوەگاری کردنەکە، بژاردەی کەسەکە خۆیەتی و لە بەرژ ێنانی پارێز پێه

 
وونەوەی تووندووتیژی خێزانی لە هەرێمی کوردستان  گارببەرەنەکی رەخنەگرانە بۆ یاسای . سەردار عەزیز عەلی، خوێندنەوەید(  22

 . 1٢٢ل.   – ٢٠13، گۆڤاری دیراساتی یاسایی و سیاسی، ساڵی یەکەم، ژمارە یەک، ئەیلوولی ٢٠11ساڵی   (ی ٨) ژمارە
         .4٠بکە لپەرە 3و ٩و ٥تەماشای رێبەری نەتەوەیەکگرتووەکان، بەشی (  23

 . عێراق -ای بەرەنگاربونەوەی تووندووتیژی خێزانی لە هەرێمی کوردستانییاس ٢٠11 (ی ساڵی٨) یاسای ژمارە(  24



 

3٦ | پەڕە ل   

 

پارێزگاری کر  -٦ بڕیاری  نێوان  لە  پاریز دنی خێرای کیاسا  و  بڕیارەکانی  گاری درێژ ورت  ناکات،  مەودا جیاوازی 

بەرپەرچدانە بۆ  خێرا،  کورمتەودای  هەەئ  وەی پارێزگاری  حاڵەتانەی  بەو  کە  هۆی ڕەشەیە 

گریامنەکراو دوورکەوت تاوانکاری  پاریزگاری    ینەوەی  بڕیاری  دەبێت،هەرچی  پەیدا  قووربانییەکەوە 

لە دوورمەودایە  /سێ  کردنی  )سێ  تووندتووتیژی   مین(ەیمادەی  دۆسییەکانی  بەوەی:  باسکراوە  دا 

خزمەتگوو  کۆمەاڵیخێزانی،  پاریزگاری  تۆڕی  بەد  ەتیزارییەکانی  بڕ یانگرێتەوە"،  ئەو  پارەیەی   ەەاڵم 

و   کەمە  زۆر  دەکات  دابین  قووربانییەکانی  بۆ  و  تۆڕەکە  قووربانییەکە  گیانی  پاراستنی  بەشی 

 .   داویستییەکانی پرۆسەی پاراستنەکە ناکاتپێ

تاوا -٧ پێویسرەفتارە  نەکراون:  پۆلێن  دادەنێت،  نکارییەکان  تاوان  بە  رەفتارێک  کاتێک  یاسادانەر  تە 

بۆهەریەک لەو   و پانتاییانەدا ئەو تاوانە بکرێت،نێت کە لەوانەیە لەچەندین گریامنە دابژی ودرێرو وو بەد

رسووشتییان و  مەترسییەکانیان  پێی  بە  ب  گریامنەیانەش  دابنێت،  بۆ  لە  سزایان  منوونە  دەی  امۆ 

یەکەم( بەزۆر )دووەم/  تو دا:  وەکو  بەاڵم  و بەشوودان  دانراوە،  خێزانی  وانەدا  ات  لەم ندووتیژییەکی 

وپ تاوانبار  دیاری  ەیوەندی  )نۆی(   تاوانلێکراو  مادەی  پێچەوانەی  بە  کەسێتی    نەکراوە.  باری  یاسای 

ژ  )مهەموارکراو  ساڵی  ٨٨ارە  ئەو،  1٩٥٩(ی  درێژی  بە  ناوبراو  هە  یاسای  کردووە،  پۆلێن  روەها تاوانەی 

 نوویەک، کە یاەر بەکان بەهڵدامن  دانی یەک لە ئەندامانی خێزان یان منداڵێک لەسەبارەت بە تاوانی لێ

بە  ،گەیاندنەکەی دیاری نەکردووەپێ م جۆری لێدان و زیاندا هاتووە، بەاڵ  (1٢وەم/یەکەم/دەی )دو امە ل

سزاکانی عێراقی ی یاسای  41٥-41٢ی عێراقی لە مادەکانی  پێچەوانەی ئەو وردەکارییەی کە یاسادانەر 

 . ٢٥ە دوو باسی کر ی هەموارکراودا 1٩٦٩ی ساڵی 111ژمارە 

ەی )سییەم/حەوتەم( بەدەق دەڵێت: " وەزارەتەکان و دەستە فەرمییەکان  ادم  -:  پارێزگاری خۆپاراسنت  -٨

تووند بەرەنگاربوونەوەی  کولتووری  بو لەسەریانە  پێ  رەواج  خێزانی  )وتیژی  رێبەری 3٢دەن"   ،)

تووندنەتەو  یاسادانەرانی  پێویستە  کە  بەوەی  هەیە  راسپاردەی  ختیژ وو ەیەکگرتوەکانیش  ، یێزانی 

ن وەکو پرۆگرامی  وشوێنیش پێشکەش بکەێشەوە دابنێن، کۆمەڵێک رێزی پە ریبابەتی خۆپاراسنت ل

وانەکانی خوێندندا، رەواج  وەری و هۆشیارکردنەوە لە رێگەی ئامرازەکانی میدیا، لە  ا مرۆشنبیرکردنی جە

(،  33)  ٢٦خێزانیتیژی  و و ندو کە تیشک دەخەنە سەر بەرەنگاربوونەوەی تو   بەو بابەت و ناوەڕۆکانە بدەن

دەکردنی وانەو بڕیاری فێرکردن  و ئاماکی رۆشنبیرکردن و هۆشیارکردنەوە  نانە دەبێت چال ئەو رێوشوێ

ژنان ابلە دژی  توندتوتیژی  وامو    ،رەی  مرۆڤ  ئافرەتانبەتایب  فەکانی  مافی  بگرێت  لە  ەت  ، خۆ 

ندووتیژی و نەوە لەبارەی تو یاکامید  بکرێن، لە  یان پێ بدرێت و پتەوەپەیوەندییە راستودروستەکان پەر 

 .هۆشیارکردنەوە هەبێتدژی ژنان 

 لە  یاساکە لە چەند بابەتێکدا تەموومژاوییە. یاسا بەدەق بڕیاری لە ژمارەیەک رەفتاری تاوانکاری داوە -٩

پەتی رەحم و بەسوک تەماشاکردنی کەسێک، ئەم   ەکانی ) دوەم/ یەکەم( وەکو رەفتاری بچڕاندنیماد

 
 . سەردار عزیز عەلی، هەمان سەرچاوەی پێشوو د، (25
   ٢٧، لپەڕەی ٥و3و٢رێبەری نەتەوەیەکگرتوەکان، بەشی (  26



 

3٧ | پەڕە ل   

 

دەستەو  تێگەاژانجۆرە  کە  تەموومژاوویین  هێندە  لیشە  تێگەیشنت  بۆ  و  قوورسە  لێیان  هیێنت  چ یان 

انی  لەگەڵ دەرەنجامەک  دانانی ئەو دەستەواژانە بەو گشتگیرییە  ت،ێپێودانگێک نییە پشتی پێ ببەسرت 

تاوان و سزاکانبن تانایەتە  ەمای شەرعییەتی  ئەوەیە رەفتارە  بە روونیوە کە خوازیاری  و    وانکارییەکان 

 .٢٧بەجۆرێک هیچ تەموومژێکیان پێوە نەبێت  ،کاتری بکات و پێناسەیان بایۆشنی در 

یژی خێزانی  داگەرییەکان بۆ کەیسەکانی تایبەت بە تاوانەکانی تووندووت  رێکارە دادوەرییەکان و کارڕاییە -1٠

تووندووت هێشتا  بەلم  کوردستاندا  هەرێمی  لە  یاسایە  ئەم  زۆری  بایەخی  وێڕای  ی یژ دوادەکەوون، 

   .هەرێمی کوردستانوە لە زانی کێشەیەکی فراوان و باڵ خێ

   راسپاردەکان 

و تەکنیکی و دارایی بۆ جێبەجێ کردنی یاسا تەرخان حکومەتی هەرێمی کوردستان دەرامەتی مرۆیی   -1

جێی  ئە  بکات، دژی  ئاماژەپێوەش  جیاکاری  لەناوبردنی  بە  تایبەت  لیژنەی  کۆتاییەکانی  تێبینیە  دانی 

با لە  وەرزی  رەی  ئافرەتان  عێراق  ٢٠1٩راپۆرتی  چوارچێوەی   ٢٨بووە   ی  لە  و  راسپاردەکاندا  ناو  لە  کە   ،

 ( بە دەق ئاماژەی پێداوە:  د/٢1نیگەرانیدا لە خاڵی )هۆکارەکانی 

 

 

 

 

 

یەتی سندوقێکی تایبەت بۆ قووربانییەکانی تووندووتیژی خێزانی اڵ روباری کۆمەاکارو کوەزارەتی   -٢

یانێکی و نزیک مەودا دابین بکات و ژ دامەو  دوورو نجاو ێزگاری گو پار  ، تا بتوانێتدامبەزرینیت

 .دەستەبەر بکاسەرفرازانە بۆ ئافرەتانی قووربانی 

ویست لە شیڵتەرەکانی مارەیەکی پێ، دەبێت ژ دا هاتوە دووەم(  یەم/مادەی )سێ هەروەک لە- -3

داڵدەدانانەی ئێستا   وێنیداڵدەدانی قووربانیانی تووندووتیژی خێزانی دابین بکات، چونکە ئەو ش

ینیە کۆتاییەکانی  رێمی کوردستاندا هەن لە ئاستی پێویستدا نیین، ئەوەش جێی ئاماژەپێدانی تێبلەهە

(، کە  ٢٩ی عێراق بووە٢٠1٩تان لە بارەی راپۆرتی وەرزی لیژنەی تایبەت بە لە ناوبردنی جیاکاری دژی ئافرە

   -: دا بە دەق هاتووە (د  /٢٢لە خاڵی )

 
 . هەمان سەرچاوەی پێشوو( 27
 . ی عیراق ٢٠1٩دژی ئافرەتان لە بارەی راپۆرتی وەرزی  کاری ی جیابەرەنگاربوونەوەایبەت بە تێبینیە کۆتاییەکانی لیژنەی ت(  28

 . هەمان سەرچاوەی پێشوو (  29

 .... لیژنەکە بە نیگەرانییەکی زۆرەوە تێبینی کردووە ...  -٢1

ی ساڵی  ٨د/ دەرامەتی مرۆڤی و دارایی بە تەواوی دەستەربەر نەکراوە بۆ جێبەجێ کردنی یاسای ژمارە  

 کوردستاندا .  ە هەرێمیژی خێزانی لی تایبەت بە بەرەنگاربوونەوەی تووندووتی٢٠11
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ب -4 چارەسەرکردنیبۆ  و  بۆش  اشرتکردن  و  کەمووکوڕیی  لەگەڵ  هەموو  بەجۆرێک  یاساییەکان  اییە 

نێپ رێککەوتننامە  ناو  نوێ  ێودانگەکانی  یاسای  بێتەوە،  یاسودەوڵەتیەکاندا  یان  اکە دەربکرێت 

  .ئەوەش بە هاوکاری لیەنە حکومییەکان و رێکخراوەکان  بکرێت تەوە،ێهەمواربکر

ندووتیژی خیزانی خێراتر بکرێت، بە جۆرێک لەگەڵ ئەو تایبەت بە تاوانەکانی توو انی  ڕێکارە دادوەرییەک -٥

افە ەت بە منێودەوڵەتی تایب  ( لە پەیامننامەیج/ 14/3پێودانگە نێودەوڵەتییانەدا بێتەوە کە لە مادەی )

بە   بەدەق هاتووە: " هەر کەسێکتیایدا  دەرچووە، کە  1٩٦٩کە ساڵی    مەدەنی و سیاسییەکاندا هەیە،

 3٠"ێت بەىێ دواخستنێکی بێ هۆکار، دادگایی بکرێتتاوانێک تۆمەتبار کرا دەب

هۆشیارکردنەوە -٦ و  کردن  رۆشنبیر  بە   چالکییەکانی  پەیوەست  لیەکانی  هەموو  لە  بکرێت  فراوان 

لە هەرێمی کوردستاندا هەن، ئەو ئەرکەش بە پلەی   دووتیژی دژی ئافرەتان لەو میدیایانەوەی کەنو تو 

 وەزارەتەکانی دیکەیە. نی وەزارەتی رۆشنبیریی و ەرشایەکەم لەس

و وەزارەتی خوێندنی  ەتی پەروەردەدانانی بابەتەکانی توندووتیژی خێزانی لەناو وانەکانی خوێندنی وەزار  -٧

دابرنێت بۆ باشرت کردن   اوەی داراییقۆناغەکانی تری خوێندن تا بە زانکۆ دەگات، سەرچبااڵ، لە هەموو 

اییەکانی لیژنەی تایبەت بە لە ناوبردنی جیاکاری دژی  تێبینیە کۆت ێرکردن، وەکوتی فو یەکخستنی کوالی 

 بە دەق هاتووە: ( دا ٥/أ/3٠، کە لە خاڵی )31ی عێراق داوای کردووە  ٢٠1٩ئافرەتان لە بارەی راپۆرتی وەرزی 

 

 

 

 
   (ج/14/13دەرچووە ، مادەی )   1٩٦٩پەیامنی نێودەوڵەتی تایبەت بە مافە  مەدەنی وسیاسییەکان لە ساڵی (  30

 
 . ی عیراق ٢٠1٩بارەی راپۆرتی وەرزی  ن لەفرەتاربوونەوەی جیاکاری دژی ئابەرەنگاتێبینیە کۆتاییەکانی لیژنەی تایبەت بە (  31

   -ە دەوڵەتی لیەندار رادەسپێرێت کە :  ژنەکلی

قووربانی   ئافرەتانی  بۆ  داڵدەدان  شوێنی  بکات،  هەبوونی  دابین  واڵت  تەواوی  لە  تووندووتیژی 

خزمەتگوزاری   بکات،  پێشکەش  قووربانییەکان  بە  دەروونی  پاڵپشتی  و  تەندروستی  خزمەتگووزاری 

کات، پارەدارکردنی تەواوەتی بۆ ئەو خزمەتگوزارییانە ین بسازکردنەوەیان بۆ دابی و سەرلەنوێ ئامادە راوێژکار 

رمانبەر و مەشق پێدەری تەواوی هەبێت و بەردەوام چاودێری کاریان  و بەردەست بوونیان دابین بکات و فە

 بکرێت و جۆرایەتیان هەڵبسەنگێرنێت .    
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ی جێبەجێکردنی یاسا بە  اکاندادوەران و ئەندامانی داواکاری گشتی و لێکۆڵەرەوە دادوەرییەکان و دەزگ -٨

ەکردن لەگەڵیاندا مەشق و  تووندوتیژی خێزانی و چۆنێتی مامەڵبەتی پۆلیس، لەبارەی تاوانەکانی  تای

 .راهێنانیان پێ بکرێت

بۆ ئەوەی لە وتارو   کوردستان مەشقیان پێ بکرێتن و ئاینزاکانی هەرێمی  پیاوانی ئایینی هەموو ئای -٩

تووندووتیژی خێزانی بدەن   وەستانەوە بەرانبەرەخ بە بابەتەکانی  بای  ییەکانی خۆیان بۆ خەڵكئامۆژگار

 .کردنەوە بدەنروون  و

عێراقی -1٠ یاسای  پێی  بە  بەڵگە  ئاستی  کەمرتین  بە  بەسنت  کە  پشت  هەبێت  ئەوەش  ئەگەری   ،

دادوەریی    تاوانبار  ولێپێچینەوەی  تەن  تاوانبارکردنی  بدرێت  شایەتیدانی ئەنجام  لەسەر  تەنیا  یاو 

 تایبەتەکاندا سیفەتی راستگۆیەتی تیادایە.بارە لە  لەدژی، کەکار سکااڵ 

دا -11 و  لێکۆڵینەوە  کد دادگای  بە  بن  تایبەت  کە  دابرنێت  کەتن  توونگای  خێزانیو دو ەیسەکانی   ،تیژی 

 . اکەدا هاتووە مادەی )سێ/ یەکەمی( یاسهەروەک چۆن لە 

کۆمەاڵو  -1٢ چاودێری  و  کار  قووربەزارەتی  بۆ  تایبەت  سندوقێکی  تو انیایەتی  خێزانی  و ندتو نی  وتیژی 

 . دامبەزرێنێت

و پارێ -13 دادگا  لەبەردەم  قووربانییەکان  بۆ  بکرێت  دابین  یاسای  یارمەتی  و  خزمەتگوزاری  و  هەبێت  زەر 

 .دەزگا حکومییەکانی دیکەدا

 

 

 

 

_  __________________________ 

 (هەمان سەرچاوەی پێشوو . 3٩

 ووبارە دەکاتەوە  لیژنەکە راسپاردەکانی خۆی د-3٠

 تووەکانی جیاکاری رەگەزیی لەناو وانە و کتێبەکانی قوتابخانە .وەگر لبردنی چوارچێوە شێ (أ

فێرکردن تەرخان بکرێت، بەو ئامانجەی کە کوالیتی خوێندن سەرچاوەی دەرامەتی دارایی تەواو بۆ کەرتی    (٥

ان لە بوارەکانی ۆژیی و پیشەیی بۆ کچباشرتو یەکگرتوو بکرێت و هەلی بەردەست بۆ مەشقپێدانی تەکنەل

مۆدێرن دابین بکرێت، بونیاتی ژێرخانی ناو سیستمی فێرکردنیش هەمەلیەنە بێت و هەمووان    ردنیفێرک 

 بەئاسانی پێی بگەن.. 
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   ٢٠1٢(ی ساڵی  ٢٨ە ژمارە ) ۆڤەو ی کردن بە مر یاسای نەهێشتنی بازرگان      / ب 

ساڵی لە  )٢٠1٢  عێراق  ژمارە  کە  دانا  مرۆڤی  بە  کردنی  بازرگانی  نەهێشتنی  یاسای  ساڵی  ٢٨دا  لە   ٢٠1٢(ی  یە، 

ژمار  یاسای  پێی  بە  کوردستانیش  )هەرێمی  ساڵی  ٦ە  ئەو    ٢٠1٨(ی  کراوە،  بەرکار  هەموارکردنێک  هێچ  بەبێ 

بازرگا جۆرێکی  هەموو  بە  یاسایە  کردنی  حاڵەتامرۆڤنی  ئەو  بەتایبەت  کردووە،  قەدەغە  لە  ەوە  هەڕەشەن  نەی 

ردنی سێکسی و بێگاریی و  دەستدرێژی ک  –ئیستیغالل    -هەتک کردنی نامووس  ئافرەتان وەکو لەشفرۆشی و  

 3٢تد،،،هبزیی و بە کۆیلە کردن و کارپێکردنی تۆ

( ژمارە  رێنامیی  پێێ  ساڵی  ٥بە  وە  ٢٠1٨(ی  سەرۆکایەتی  )بە  ناوخۆ  ناولەگەزیری  لوەکییەکانی  لیژنە    ڵ 

بااڵ پارێزگاکانی   لیژنەی  بە مرۆڤەوە لە هەرێمی کوردستان پێک هێرناوە،هەرێم(  بازرگانی کردن   ی نەهێشتنی 

پەیوەندی وەزارەتی  سیازدە  لە  نوێنەرانی  یاسایە  ئەو  بەرکارکردنی  وێڕای  تیادایە،  کوردستانی  هەرێمی  داری 

 -  انە:لەو و کۆسپانەش هێشتا لەبەردەمیدا هەن، ەنگ لم ئەم ئاستهەرێمی کوردستاندا بە

دادوەری   -1 بااڵ ئەنجومەنی  لیژنە  لە  کوردستان  هەرێمی  بازرگانلە  نەهێشتنی  مرۆڤ   یکەی  بە  کردن 

 ئەندام نییە.  

لە ریزی    ،ەکاندایلە شەڕ   وبەسەربازکردنیانر منداڵ  ری کردن بۆ دەستدرێژی کردنە سەیاساکە ئاسانکا -٢

دانەناوە، هیچ دەقێکی بۆ تاوان کردن لە دژی )کۆرپەلە( دانەناوە،    بە مرۆڤەوەردن  ی بازرگانی کەفتار ر 

 ئەوە لەکاتێکدا زۆرکەس بازرگانی بە کۆرپەلەشەوە دەکەن وەکو بەشیك لە جەستەی دایک، ئەوەش

 نا.  ن، لەبەرانبەر پارەدا جا رەزامەندی دایکەکە وەرگیرابێت یاوتوێژینەوەبۆ مەبەستی پزیشکی 

ئ -3 هەرێمی  ێستاهەتا  پێک    لە  مرۆڤەوە  بە  کردن  بازرگانی  تاوانەکانی  بە  تایبەت  دادگای  کوردستاندا 

لە عێراق لە ساڵی   ن بە کەیسەکانی  دا دادوەرانی پسپۆڕ دامەزرێرناوون بۆ روانی٢٠1٥نەهێرناوە بەاڵم 

 . لبربان  ٢٠1٧ ی کردن بە مرۆڤەوە، بەاڵم لە ساڵیبازرگان

ئەو -4 سزای  باز   هێشتا  بە مرۆڤە رگانکەسانەی  بە ی  تایبەتن  کە  دەدرێن  حوکم  یاسایانە  بەو  وە دەکەن 

 کەیسی لەشفرۆشی. 

پێویستە   -٥ بازرگانی کردنەوە، هەربۆیە  بیانیش دەبنە قووربانی  مەتگوزاری ی کە خز لیەنەکانکرێکارانی 

  33یکاریان بکەنویستدا هارکاتی پێ لە  ، دەبێتیان ئەوانەی لەخۆیانیان دەگرن یاساییان دەدەنێ،

)ە  ل -٦ بۆ   /حەوتەم(11مادەی  دارایی  یارمەتی   " کە  هاتووە   " مرۆڤ  بە  کردن  بازرگانی  یاسای  لە 

تەمە و  رەگەز  کەلەگەڵ  شوێنێکی  لە  بدرێت  داڵدەیان  و  بکرێت  دابین  گونجاو  قووربانییەکان  نیاندا 

تاوانەکان34بێت"  قووربانیانی  بۆ  داڵدەدان  شوێنی  کوردستان  هەرێمی  لە  کی  بەلم  بە ردن  بازرگانی 

 
 . ٢٠1٢(ی ساڵی ٢٨یاسای بازرگانی کردن بە مرۆڤ ژمارە ) 32

چینەوەو داواکردنی گۆڕانکاری: راپۆرتێک لەبارەی  ە کۆماری عێراق، هەوڵدان بۆ لێپێ لە وەلمی پێنجەمین راپۆرتی تایبەت ب(  33

 .  فەکانی مرۆڤ لە عێراقپێشیلکارییەکانی ما

 ٢٠1٢( ساڵێ ٢٨زرگانی کردن بە مرۆڤەوە ژمارە )ی بایاسا(  34
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ی کەدیهەرچەندە هەندێک شوێن هەیە کە ئەو قووربانیانە لەگەڵ قوربانیانی    مرۆڤەوە بوونی نییە، 

 نیین.ویستدا هەندێ تاوانی دیکە داڵدەدراوون، بەاڵم لە ئاستی پێ

لوازیچاود -٧ ئەو  لوازە،  دێنن  کوردستان  هەرێمی  بۆ  بیانی  کرێکارانی  کۆمپایانەی  ئەو  کردنی    یە ێری 

بخۆن،هەندوایکردووە   کرێکارەکان  مافی  کۆمپانیانە  لەو  لێکۆڵینەوە  ئێ  ێک  نووسینگەکانی  لە  ستا 

دۆسی هەیە،چەندین  ئاشکرایی    یە  هێشتنەوەی،  لێکۆڵینەوەبەاڵم  نە  نهێنی  بە  ەوانەی  پێچ  و 

نی  کاۆڵینەوەدا بنکەسەرەتای لێک  کمەکانی یاسای بنەما دادگەرییە سزاییەکانی عێراقە، چونکە لەحو 

پە دەکەن،  ڕاویپۆلیس  بۆ  سەرەتایی  لێکۆڵینەوەی  و  هەڵدەگرن  دەخرێتە  دۆسییەکان  بەردەم   دواتر 

درێژی  و  زۆری  گشتی،  داواکاری  یان  دادگا  بەردەم  دەبرێتە  ئینجا  دادوەریی،  لێکۆڵەرەوەی 

ی ێنناوەڕۆکەکەی بە نه  ێوشوێنەکانی رۆتین، وادەکەن ناوەڕۆکی دۆسییەکە ئاشکرا ببێت و ناکرێتر 

ببهێڵرێتەو  تایبەتە،  نووسینگەی  قەزاکان،کە  و  ناحیە  لە  مرۆڤ  ەتایبەت  کردنی  بازرگانی  بە  تیادا یان 

 نییە .    

اری کردنی یاسایی بۆ کچان بە مرۆڤەوە ئاماژەی بەوە داوە کە پارێزگ  یاسای نەهێشتنی بازرگانی کردن -٨

تاوان لێکراو دەستەبەر بکرێت، و دواتر قەرەبووش   ئافرەتانی  ە واقعی حاڵدا بەو م لبکرێنەوە، بەل و 

 . ئاڕاستەیەدا هیچ هەنگاوێکی پێویست نەنراوە

نەهێش  -٩ یاسای  لەگەڵ  مرۆڤەوە  بە  کردن  بازرگانی  نەهێشتنی  )یاسای  ژمارە  لەشفرۆشی  (ی  ٨تنی 

تاوانەکان  ودژدەوەسنتبوون  تێکەڵ  1٩٨٨ساڵی   کە  بووە  قوورس  یاساکە  بۆهەردوو  بەجۆرێک   ،

 . ەلەیەکرتی جیابکەنەو 

بەرکي -1٠ بە  اری  اسای  دەستدانە  کە  دانەناوە  حاڵەتانەی  ئەو  سزای  دەق  بە  مرۆڤەوە  بە  کردن  بازرگانی 

   .ە پێی ئەم یاسایەئەنجامدانی یەک لە رەفتارە تاوانکارییەکان ب

 . قوربانیانە )بە تایبەت ئافرەتانیان( نییە کە لە کامپەکاندا دەژیینهیچ ئامارێک بۆ ئەو   -11

       راسپاردەکان 

پالنێکلە   -1 نیدانانی  مرۆڤەوەی  بە  کردن  بازرگانی  نەهێشتنی  بۆ  بکرێت،    شتیامنی  تێبینیە  وەکو پەلە 

ی عێراق  ٢٠1٩کۆتاییەکانی لیژنەی تایبەت بە لە ناوبردنی جیاکاری دژی ئافرەتان لە بارەی راپۆرتی وەرزی  

   -تووە: بە دەق ها /ز( دا٢4و لەخاڵی)دای راسپاردەکان(  ٢3کە لە خاڵی ) 3٥داوای کردووە  

 

 

 

 

 
    ی عێراق .٢٠1٩بارەی راپۆرتی وەرزی تێبینیە کۆتاییەکانی لیژنەی تایبەت بە لە ناوبردنی جیاکاری دژی ئافرەتان لە (  35
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ئەن -٢ لە  یەک  بکرێتە  کوردستان  هەرێمی  لە  دادوەری  ئەنجومەنی  بااڵی  دنوێنەری  لیژنەی  امانی 

بازرگانی کردن بە مرۆڤەوە لە هەرێمی کوردستان   و   ەزیری ناوخۆیەکە بەسەرۆکایەتی و   ،نەهێشتنی 

بازر   کە رۆڵێکی سەرەکی لە  ،پێکهێرناوە  ٢٠1٨(ی ساڵی  ٥)  بەپێی رێنامیی ژمارە کردن    گانینەهێشتنی 

هە بکرێت،  دابین  لیژنەکە  بۆ  داراییش  و  تەکنیکی  پاڵپشتی  هەبووە،  تێبینیە  روەک  بەمرۆڤەوە 

با لە  ئافرەتان  دژی  جیاکاری  ناوبردنی  لە  بە  تایبەت  لیژنەی  وەرزی  کۆتاییەکانی  راپۆرتی  ی  ٢٠1٩رەی 

 ( کە دەڵێت:  أ/٢4لەچوارچێوەی راسپاردەکان لە خاڵێ )3٦عێراق 

 

 

 

 

(ی ساڵی  ٦کوردستان هاندەدەین هەنگاوی ئەرێنی بنێت بۆکاراکرنی یاسای ژمارە )ێمی  حکومەتی هەر  -3

کسی،  و دەستەبەرکردنی ئەنجامدەرانی تااوانی بازرگانی کردن بە مرۆڤ و ئیستیغالل کردنی سێ  ٢٠1٨

تای داداگای  مرۆڤ  دامەزراندنی  بە  کردن  بازرگانی  بە  مبەت  دادوەرانیو  بە  و    ەشقپێدان  لێکۆڵینەوە 

پێمانی  ەندائ هەروەها لەسەری  بۆ قووربانییەکانی  داواکاری گشتی،  پێویست  خزمەتگوازاری  ویستە 

دانی ان، شوێنی پێتاوانەکانی بازرگانی کردن بە مرۆڤەوە دەستە بەربکات، لەوانە: شوێنەکانی داڵدەد

پا، راوێژی یاسای،  چارەسەری تەندروستی دەروونی لێکردن  هەروەها دابین کردنی  ەردوو بۆ هرێزگاری 

تێبینیە کۆتاییەکانی لیژنەی تایبەت بە لە ناوبردنی جیاکاری دژی ئافرەتان لە بارەی راپۆرتی وەکو رەگەز،  

     -تیایدا هاتووە: /ج( کە ٢4ئاماژەی پێداوە لە خاڵێ ) 3٧ی عێراق ٢٠1٩وەرزی 

 

 
 . هەمان سەرچاوەی پێشوو(  36
 . هەمان سەرچاوەی پێشوو(  37

پالنێکی  ٢3 نەبوونی  لە  خۆی  نیگەرانی  لیژنەکە  بە  ......  کردن  بازرگانی  نەهێشتنی  بۆ  کارکردن  نیشتیامنی 

 ەبڕێت مرۆڤەوە دەرد

 وڵەتی لیەندار ئەمانە ئەنجام بدات .. ی دەاسپاردەی هەیە بۆ ئەوەلیژنەکە ر -٢4

نرۆڤەوە  بە  کردن  بازرگانی  نەهێشتنی  بۆ  کارکردن  نیشتیامنی  پالنێکی  دانانی  بۆ  بکرێت  پەلە  ،  -ز( 

 رنێت بۆ هەماهەنگی جێبە جێکردنی و چاودێری کردنی .  دەستەیەکی هەمیشەیی دامبەزرێ

 

 ار رادەسپێرێت بە ..  ەکە دەوڵەتی لیەندلیژن-٢4

دەسەاڵتی کارکردن بدرێت بە لیژنە ناوەندییەکەی تایبەت بە نەهێشتنی بازرگانی کردن بە مرۆڤەوە  -فئەلی

 تەکنیکی و داراییشەوە  دەستەبەری پاڵپشتی کردنیشیان بکرێت لە بواری دەرامەتی مرۆیی و 
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بە  ،  ئاماژەیان بۆ نەکراوە  کەداتەوە کە لە یاسائەو حاڵەتانەش بگرێ  یاساکە هەمواربکرێتەوە بۆ ئەوەی -4

جۆرێک لەگەڵ ئەو پێودانگانەشدا بێتەوە کە لە رێککەوتننامە نێودەوڵەتییەکاندا هاتووە و لە رێگەی  

    .ەگەڵ یاساکانی دیکەشدا دژ نەبێتهاوکاریکردن لەگەڵ دەزگا فەرمییەکاندا ل

پال  -٥ مرۆڤەوە،  بە  کردن  بازرگانی  تاوانەکانی  هلەبارەی  بۆ  دابرنێت  و  ەڵمەن  هۆشیارکردنەوە  تی 

 .وشوێنی خۆپاراسنت بکرێتەوەرکردن و رشۆڤە کردن، دووپات لە رێبیرۆشن

  .ئەو فەرمانبەرانەی یاساکە جێبەجێ دەکەن مەشقیان پێ بكرێت -٦

رێکخراو  -٧ لە  تا داوا  بکەن  هاوکاری  قوربانییەکاندا  یارمەتیدانی  لە  بکرێت  مەدەنی  کۆمەڵگەی  ەکانی 

 .ی و نافەرمیا پەیوەندیدارەکانی فەرمدەزگو توانا بدەنە  پاڵپشتی

زانیاری   -٨ ئاڵوگۆڕکردنی  و  مرۆڤەوە  بە  بازرگانیکردن  تاوانی  رووبەڕووبوونەوەی  بواری  شارەزایی، لە  و 

 .ەتی و هەرێامیەتییەکان بکرێتپاڵپشتی لە هاوکارییە نێودەوڵ

لێکۆڵینەوەی   -٩ بەدیهێنانی  دروس   ریگەراک بۆ  دادگەرییەکی  تاو و  سزادانی  و  کەیسەکانی  انکات  لە  ران 

ئافرەتانی  بازرگا بکرێت  ئەوەش  دەستەبەری  دابرنێت،  کاریگەر  میکانیزمی  مرۆڤەوە،  بە  کردن  نی 

  بەجێ ئازاد بکرێن. وتیژی و بازرگانی بە مرۆڤەوە، دەستو ندو قووربانی دەستی تو 

منداڵ   -1٠ سەر  دەستدرێژیکردنە  بۆ  ئاسانکاری  رەفتاری  شەڕ   بەسەربازو  یاسا  بۆ  کاری   ەکانگرتنیان  و 

 . ت و سزای بۆ دابرنێتار بکامنی کردن بە مرۆڤەوە، بەتاوان هەژ بازرگا

  .ر بکرێتامان هەژ وە بە تاو ەبازرگانی کردن بە کۆرپەی سکی دایک -11

 .کۆمپانیایانەدا بسەپێرنێت کە لە بواری هێنانی کرێکاردا کاردەکەن چاودێری تووند بەسەر ئەو -1٢

حاڵەتی   -13 بە  -وعرش   –ئەگەر  یەکێک  ئەن  دەستکردن  ئەم  جامدانی  کە  هەبوو  تاوانکارییانە  رەفتارە  لەم 

 .یاسایە باسی کردوون، ئەوا دەبێت حاڵەتەکە بە تاوان هەژمار بکرێت

ئافرەتان    توێژەکانی کۆمەڵگە  -14 بەتایبەت  بکرو    رۆشنبیرم مافانەیان  بەو  یاسای  ەوەێنهۆشیار  ، کەلە 

 .بازرگانی کردن بە مرۆڤەوە هاتووە

   -بە :  لیەندار رادەسپێرێتلیژنەکە دەوڵەتی -٢4

بۆ  بێ(کۆششەک چڕبکاتەوە  خۆی  لەو رێگیانی  یەک  کچانەوە،  و  ژنان  بە  کردن  بازرگانی  نەهێشتنی  و  کردن  ری 

ژمارە   یاسای  پراکتیکیانەی  جێبەجێکردنی  ساڵی  ٢٨رێگەیانە  بە    ٢٠1٢ی  کردن  بازرگانی  نەهێشتنی  بە  تایبەت  ی 

لێکرد پارێزگاری  دەستەبەرکردنی  و  قووربانمرۆڤ  پاڵپشتی  و  ناویانن  لە  شوێنییەکانە،  دەستەبەرکردنی  ی دا 

 ڵدەدان و پێشکەش کردنی هاریکاری دەروونی و کۆمەاڵیەتییە .  دا

بازرگانی کردن بە مرۆڤەوە بکرێت، سزای گونجاویش بەسەر ئەو   لە حاڵەتەکانی  جیم(لێکۆڵینەوەی خێرا و پاک 

بەو   کە  بسەپێرنێت  ئینسکەسانەدا  بە  کراوون،  تۆمەتبار  لەگەڵ تاوانانە  مامەڵە  قوربانییەکانی    افەوە  هەموو 

 گانی کردنەوە بکرێتبازر 
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 رچێوەی کارکردن لە ئاستی دەزگاییدا چوا   بەشی سێیەم: 

   یەکەم: دادوەریی وگەیشنت بە دادپەروەری

   ئافرەتان لە بواری دادوەرییدا    -أ

ادوەریی لە هەرێمی کوردستاندا سەربەخۆ بوو، کە ، دەسەاڵتی د٢٠٠٧ی ساڵی  ٢3پاش دەرچوونی یاسای ژمارە  

بلە روویی کارگێڕیی  پێشرت     هات کە لە   ەیوەست بوو، ئەم هەنگاوە پاش ئەو ە پەە وەزارەتی دادەو وداراییەوە 

ژمارە  ٢٠٠3دوای   یاداشتنامەی  دەرچوونی  پاش  ئەویش  ببوو،  سەربەخۆ  عێراق  لە  قەزایی  دەسەاڵتی  ی  3ەوە 

 اوپەیامنان لە عێراق.  ی دەسەاڵتی ه٢٠٠3ساڵی 

ارەتی داد پەیامنگەی  وەز   لە ،  ٢٠٠٩ی ساڵی  ٧رە  ادوەری ژمیاسای پەیامنگەی دابە پێی  دوابەدوای ئەو هەنگاوە  

 . لە یەکەمین خولی خوێندنیدا قووتابیانی وەرگرت ٢٠1٢ساڵی دادوەری دامەزرێرنا، 

ژما دەستبەک زۆربوونی  بۆ  هەبوو  گەورەی  رۆڵێکی  پەیامنگەکە  ئەندامانی  ربوونی  و  دادوەر  ئافرەتانی  ارەی 

پێداو  قۆناغی  بە  بەراورد  گشتی،  کردناکاری  پەش  ژماوەی  کە  ئافرەتەکانرەی  ەیامنگەکە  ژمارەی    دادوەرە  لە 

راستی ئەو قسەیە بەجوانی دەردەکەوێت کاتێک ژمارەی وەرگیراوانی ژن و    ،نپەنجەکانی دەستێک تێنەدەپەڕی

دەکە بەراورد  پەیامنگەکە  لە  یەکەمدا  پیاو  خولی  لە  تەنیا  خولی    1٢ین،  لە  دادوەر،  بوونە  ئافرەت  قووتابی 

دەرچو دادو   13ەمدا  دوو  ئافرەت  کۆی    ون،ەری  لە  ئێستاشدا  خولی  ئافرەت    ٥٢قووتابیدا    1٢٠لە  قوتابی 

دادوەر و ئەندامانی   4٥4دەخوێنن، بەهۆی کاری پەیامنگەی دادوەرییەوە ئێستا لە هەرێمی کوردستاندا لە کۆی 

 داواکاری گشتی ئافرەت هەیە.  یو ئەندام دادوەر ٨٦اواکاری گشتی، د

دا پۆستە  بە  وەکوسەبارەت  و ئە،  دوەرییەکانی  تەمیز  دادگای  ئەندامیتی  و  دادوەریی  ئەنجومەنی  ندامێتی 

تێهەڵچوونەوە دادگای  پێی    ،سەرۆکایەتییەکانی  دادوەرەکە  کە  دەدرێت  پۆلێنە  ئەو  لەسەر  پۆستانە  ئەم 

ئافرەت  (، بێجگە لەیەک دادوەری  ٢٠٢٠لە ئێستادا )حوزەیرانی    هەربۆیە  سااڵنی خزمەتیشی،  درێژی  گەیشتووە و

ری  اکە جێگری سەرۆکی داواک  ، و یەک داواکاری گشتی ئافرەت  دگای تێهەڵچوونەوەی هەولێرە ی داکە ئەندام

هەرێمی ئیرت   گشتی  تەمیز  کوردستانە،  دادگای  و  دادوەریی  دادوەری   هەرێم،  ی پێداچوونەوە  –ئەنجومەنی 

 . ئافرەتیان تێدا نییە

داد  بەسەر  تەنانەت  ئەوبارە  دەکرێت  ئەوە  یشدتێبینی  تاوان  لەگاکانی  لە    ا  دەبینین  داوەتەوە،  رەنگی  هەرێم 

یی دادوەرن، بەاڵم ئەندامی ئەو داگایانە تەنیا  هەموو ناوچەکاندا ژمارەیان دە دادگایە کە کۆی دادوەرەکانی س

ئادوو  دادوەری  رێانیان  بە  واتە  ٪فرەتن  لە  دادگاکانی    ٧ژەی  بەسەر  بوون  دابەش  دیکە  ئافرەتاکانی  دادوەرە   ،

سەد دادگای   ( بریتییە  رەتایکەی  ئەویش  هەیە  گرنگ  خاڵێکی  لێکۆڵینەوە(بەاڵم  و  کەسێتی  باری  کەتن،  یی، 
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رێگیری هیچ  کە  کۆتلەوەی  یان  پۆستوبەند  یەک  بگەنە  بگرێت  ئافرەتان  لە  رێ  نییە  یاسایی  بااڵکانی  ێکی  ە 

 ت .   دادوەریی تەنیا مەرجی گەیشنت بە ئاست و پۆلێنێکی دادوەریی دیاریکراو نەبێ

   گاکانی هەرێمدا : د کارەکانی پێشکەشکردنی سکااڵ لەبەردەم دا و رێ ب. ئافرەت  

ئێستای  14مادە    لە دەستووری  هاتووە ی  بەدەق  یاسادا    عێراقدا  لەبەردەم  جیاوازی  بەبێ  عێراقییەکان   "

راوە"، /سێیەمیشدا هاتووە" دادگەریی بۆ هەمووان، مافێکی دەستەبەروو دابین ک1٩لە مادەی    3٨  ن"یەکسان

بڕگەی   وکارگێڕییەکاندا  شەشەلە  دادوەریی  رێکارە  لە  هەرکەسێکە  مافی  هاتووە"  مادەدا  هەمان  می 

 . 3٩دادپەروەرانەی لەتەکدا بکرێت"   مامەڵەیەکی

یاسا  مادە دادگەرییەکانی  یەکی  رێکارە  ژ ی  سا٢3رە  امعیراقی  نێ  1٩٧1ڵی  ی  نێوان  لە  جۆرێک  هیچ  دا  ومێ  ربە 

نەکردووە لەوەجیاوازی  ئەو  ،  کە  دەکرێتتاو   سەی ەکیدا  دەرهەق  بە    ،انێکی  سکااڵ  کە  هەیە  ئەوەی  مافی 

لێکۆڵینەوە قەزایی ،  لێكۆلەریان    ،دادوەری  زەبتی  ئەندامانی  لە  یەکێک  یان  پۆلیس  بنکەیەکی  بەرپرسی  یان 

 .4٠تپێشکەش بکا

نەکردووە پەیڕەو  گشتی  نوێنەرایەتی  سیستمی  کوردستان  هەرێمی  دادوەریی  دەبینین هەرب  ، سیستمی  ۆیە 

کوردستان پشتی   یکاری هەیە، سیستمی لێکۆڵینەوە لە هەرێمیاواکاری گشتی تەنیا رۆڵێکی چاودێریای ددەزگ

دەقانە کە  بەو  دادگەری  بەستووە  بنەماکانی  یاسای  هەیەلە  دووپاتی  ،دا  ئەنجامدانی    ناکە  کردۆتەوە  لەوە 

 .دوەریی بیکاتی دانەوە یان لێکۆڵەر وتەنیا دەبێت دادوەری لێکۆڵی  لێکۆڵینەوەی سەرەتایی تەنیا

پێکهاتەی لەناو  و  هەرێمی کوردستان  لە  دادوەری  خستنەڕووی  یاسای دەسەاڵتی  لە  و  جۆرەکانی    دادوەرییدا 

ملدادگاکاندا   هاتووەە  نۆیەمیدا  داگاکان  :ادەی  مەدەنییەکان کە  دادگا  لە  بەشێکن  لێکۆڵینەوە  لە  ،  41ی  کە 

و   هەیە  پارێزگایەکدا  هەر  داناوەندی  هەر  ئەوانن  ەکی  گاید لەناو  هەیە،  ناحییەکانیشدا  و  قەزا  سەرەتایی 

پرۆسەی   ئەو  ئەنجامی دەداتسەرپەرشتی  پۆلیس  کە  ئەو   ،لێکۆڵینەوەیە دەکەن  روودانی  هەواڵی  و  سکااڵ 

ک وەردەگرن،  دتاوانانەش  لە  هەریەک  ناوچەیی  دەسەاڵتی  چوارچێوەی  لە  دادوەرییە  ە  بڕیارە  ادگاکاندایە، 

و ویستەکپێ وەردەگرن،  :انیش  فەرمانەکانی    ەک  دەرکردنی  و  زەبت  و  کێشەکە  لیەنەکانی  قسەی  نووسینی 

وەکو،دە هەستیەکانی  و  مادیی  بەڵگە  کۆکردنەوەی  و  تۆمەتبارەکان  راگرتنی  و  شایەتی   ستگیرکردن  

پەڕ شایەتح و  تۆمەتبارەکان  کردنی  هەواڵە  و  تااڵەکان  بابەتی  دادگای  بۆ  لێکۆڵینەوەیان  جا    ،یبەمتەنداوەکانی 

   بێت . نەوجەوانان کەتن یان تاوان یاادگاکانی د ەرئەگ

 
 . بکە ٢٠٠٥ێراق یی عمادەی چواردە لە دەستووری هەمیشەتەماشآی (  38

 . بکە ٢٠٠٥ادەی نۆزدە لە دەستووری هەمیشەیی عێراق م تەماشآی(  39
یا   ئاماژە  1٩٧1ی ساڵی  ٢3دادگەریی سزایی عیراقی ژمارە  مادەی یەکەمی یاسای بنەماکانی  (   40 زارەکی  بەوە دەکات کە )جوولندنی کەیسی سزایی بە سکااڵیەکی 

لنوو  دادوەری  بە  کە  دەبێت،  کەسەوە   ێکۆڵرساوەییش  ئەو  لەلیەن  دادوەریی،  زەبتی  دیکەی  ئەندامێکی  هەر  یان  پۆلیس  بنکەی  بەرپرسی  یا  لێکۆلەر  یا  ینەوە 

د  یان  پێشکەشی  بەرکەوتووە  زیانی  تاوانەکەوە  بەهۆی  کە  ئەکرێت،  کە  هەرکەسێک  یان  بێت،  ئەودا  پێگەی  لە  یاساییەوە  رووی  لە  روودانی هەرکەسێک  لە  اگای 

 ن هەواڵی روودانی دابێت بە هەر ئەندامێکی داواکای گشتی، مادامەکی قانوون دەقێکی پێچەوانەی ئەوانەی نەبێت( . ، یاتاوانەکە بووبێت

  .دەرچووە  1٥/11/٢٠٠٧بکە کەلە  ٢٠٠٧ی ساڵی ٢3ەرێمی کوردستان ژمارە ەماشای مادەی نۆیەمی یاسای دەسەاڵتی دادوەریی لە هت ( 41
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یاسای   سێیەمی  بەمادەی  خێزانی  تووندووتیژی  دا  بەرەنگاربوونەوەی  )یەکەم:  هاتووە  تیایدا  گای  د دەق 

یاسای دەسەاڵتی دادوەریی هەرێم بە پێی    کانی بەرەنگاربوونەوەی تووندووتیژی خێزانیتایبەمتەند بە کەیسە

ساڵی  ٢3رە  امژ  ژمارە  4٩مادەی    4٢دێت  پێک  ٢٠٠٧ی  نەوجەوانان  چاودێری  یاسای  ساڵی  ٧٦/یەکەمی    ٩٨31ی 

دا  ( کە  کردۆتەوە  لەوە  نەوجەو   دوەریدووپاتی  کەیسەکانی  لە  لێکۆڵینەوە  نەوجەوانان    ان انلێکۆڵینەوەی 

ئەگەر  ،دەکات بارێکدا  ئەوکارە  لە  لێکۆڵەر  یان  لیکۆڵینەوە  دادوەری  نەبوو،  شێوە  43دەکات   ئامادە   یەکی )بە 

چەندین دەسەاڵتی    پراکتیکی  و  کاردەکەن  لێکۆڵینەوە  دادگاکانی  بەسەرپەرشتی  کە  هەن  ڵێکۆڵینەوە  لیەنی 

   نداوە و، بەم جۆرەیە :ایکە لە کۆمەڵگە دا روونەدا لێکۆڵینەوە بکەن  لێکۆلینەوەیان هەیە کە بتوانن لەو تاوانا

مادە هۆشبەرەکان و   ەکان وتیرۆریستییانە  ێکۆڵینەوە لە تاو دەزگاکانی ئاسایش کە تایبەمتەندن بە ل •

 . و تێکدانی ئابووری سیخوڕی

 دزی.نووسینگەکانی نەهێشتنی تاوان و  •

 . نیشتەجێ بوون وناوچەکانیبنکەکانی پۆلیس لە گەڕەک  •

 . ی لێکۆڵینەوەی دەستپاکینووسینگەکان •

وندوتیژی خێزانی  تو ی  بەرەنگاربوونەوە  لێکۆڵینەوە لە تاوانەکانی   ونووسینگەکانیبەڕێوبەرایەتییەکان   •

 دژی ئافرەتان.  وتووندووتیژی

   .نووسینگەکانی لێکۆڵینەوە لە تاوانەکانی بازرگانی کردن بە مرۆڤەوە •

             گەیشتنی ئافرەتان بە دادپەروەری  دەگرن لە  وێرای کۆششەکان، هەندێک کۆسپیش دەردەکەوون کە رێ

بە رێکارە کاریگەراتا  بگەیین کە لەو  دادپەروەریئافر ژیانی    نە  بەدیهێنانی  بەزەییەکی   ەتاندا کاریگەریان بەسەر  و 

دڵخ ئامانجی  بە  بەجۆرێک  هاتووە،  لەسەریان  کە  بکەینەوە  روون  تێبینیانە  ئەو  دەبێت  هەبێت،  وازی خێراوە 

   44کە بریتییە لە هاوکاریکردنی ئافرەت تا بە دادپەروەری دەگات  خۆمان بگەیەنێت

بە سیستمێکئێ -1 بگرە دەبێت  وە دلێکۆڵینە   ستا  نایەتەوە،  ەکرێت لەگەڵ پێشکەوتنەکەی سەردەمدا 

دادپەروەریدا، رێکارەک  کۆسپ لەبەردەم دەستەبەرکردنی  زۆرکردووە و  یەکالکردنەوەی  بیرۆکراتێتی  انی 

اییش ادگەرییەکانی سز ئەمە جگە لەوەی دەقەکانی یاسای بنەما د  اوی لێکۆڵینەوەکان دوادەخات،ڕ پە

جوەکو   ریزپەڕانەی    ت،ێرناکێبەجێ  هەیە،  دەقە  ئەو  سەرەتایی،  لێکۆڵینەوەی  قۆناغی  لە  تایبەت  بە 

بنەمای    بە بەرپرسی بنکەکانی پۆلیس کە لێکۆڵینەوە بکەن، بوونەتە  دەسەاڵتێکی دیاریکراویان داوە

جار    4٢ییەکاندا،  گشتی، رەوشەکە نزیکە لەوەی رۆڵی لێکۆڵەری دادوەریی کە لە یاسای بنەما دادگەر

و    -ونکە لەو قۆناغەی لێکۆڵینەوەدا رۆلێکی گەورەی هەیەچ  –ە  اتوو ناوی ه بۆتە کەسێکی لوەکی 

 
   .بکە ٢٠11ی ساڵی ٨اسای بەرەنگاربوونەوەی تووندووتیژی خێزانی لە هەرێمی کوردستان ژمارە ی، یتەماشای مادەی سێیەم/ یەک(  42

 .بکە 1٩٨3ی ساڵی ٧٦ی یاسای چاودێری نەوجەوانان ژمارە  4٩ تەماشای مادەی( 43
و رای گشتی پێشکەش کردووە، بە ئامانجی تان ئەنجومەنی دادوەری هەرێمی کوردس پرۆژەیەکی پێشنیازکراوە رێکخراوی "لێکۆڵەر بۆ سەروەری یاس" بە(  44

هەڵەیانە رزگارمان بێت  ی عێراق، بە جۆرێک لەگەڵ رەوشی ئێستا بێتەوە و لەو نەریتەسەرلەنوێ داڕشتنەوەی پێکهاتەی سیستمی لێکۆلینەوە لە هەرێمی کوردستان

 . کە چەندین ساڵە پەیڕەو دەکرێن
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پە نووسەری  لێهاتووەڕ وەکو  تاوانەکان،  ،اوەکانی  لە  کردەنی  لێکۆڵەری  پێویستە  لەبە  نەک  رئەوە 

هەرێم   دادوەری  بگێڕێتەنوێ  سەرلەئەنجومەنی  دەقانەدا  و  رێوشوێن  بەو  می  سیست  کە   وە چاو 

 . کۆنتڕۆڵ کردووە، وای لێبکات جێبەجێ کردنی رێوشوینەکان خێراتر بنبیان لێکۆڵینەوە

 .پێودانگە نیودەوڵەتی و مافەکانی مرۆڤ لەبەرچاو بگیرێن -٢

لێکۆڵینەوەدا   -3 دادگاکانی  لە  بۆەبێت  گشتاندن  لە  بگیرێت،  لەبەرچاو  نەکرێت    پسپۆڕایەتی  کارکردن 

ئێستا   ئەوەی  لێبەتایبەت    دەکرێت،وەکو  داداگای  پارێزگاکاندا،  کۆڵیلە  بنەکەکانی  لە  و  نەوەدا 

،  کە تایبەمتەندە لە چەندین تاواندا  بەجۆریك هەر دادگایەک سەرپەرشتی لیەنێکی لێکۆڵینەوە دەکات

   ناوەندی هەر پارێزگایەکدا بەم شێوەیەیان لێهاتووە:  ەداگاکانی لێکۆڵینەوە ل

 تیرۆر(   شتنیونەهێنی ئاسایش )ئاسایش داگادگای لێکۆڵینەوەی کەیسەکا •

 ( وکووشنتداگای لێکۆڵینەوەی نوسینگەکانی نەهێشتنی تاوان )دزیی  •

 داگای لێکۆڵینەوەی کەیسەکانی گەندەڵی )دەستپاکی(  •

   ونەوجەوانانخێزانی  دادگای لێکۆڵینەوەی تووندووتیژی  •

 دیکە(   یوکەیسەکاندادگای لێکۆڵینەوەی بنکەکانی پۆلیس )رووداوی هاتووچۆ  •

لیکۆڵین • مرۆڤ  ەوەیدادگای  بە  کردن  بازرگانی  کەیسەکانی  بە  و   تایبەت  مرۆڤ  بە  )بازرگانی 

سیکسی،   دەستدرێژی  و  تووندووتیژی  و  لەشفرۆشی  ریوشوێنەکانی  نەهێشتنی  بەوەش 

 . ورد و کاریگەرتر دەبن و دوور دەبن لە دواخسنت و دەستی دەستی و خاووخلیچکی( رلێکۆڵینەوە زیات

ی ساڵی  ٨سای بەرەنگاربوونەوەی تووندووتیژی خێزانی ژمارە  ی یاسێیەم  ئەوە دەکرێت مادەیێبینی   -4

  وەکو پیێویست جێبەجێ ناکرێت، بۆ منوونە، نە لە ناوەندی پارێزگاکان و نە لە قەزاکاندا، دادگای ٢٠11

پێکنەهێرن  تەواو  دادگای  دەستەیەکی  وەکو  خێزانی  تووندووتیژی  کەیسەکانی  بە  اوون، تایبەمتەند 

نا   یاتەن بەرەنگاربوونەوەی  پارێوەندی  لە  لە کەیسەکانی  لێکۆڵینەوە  داگای  نەبێت کە  سلێامنی  زگای 

اوە، بەاڵم دامەزر   تووندووتیژی خێزانی هەیەو بە بڕیارێکی دادگای تێهەڵچوونەوەی ناوچەی سلێامنی

سەر یسەکانی دیکەدا لەەکانی دیکەدا دەبینین تاقەیەک دادوەری لێکۆڵینەوە لەپاڵ کەلە دادگای ناوچ

کاردەکات،یسەککە خێزانیش  تووندووتیژی  ئەنجومەنی   انی  سەربە  دادگاکان  هەموو  هەرچەندە 

ادگاکانی سلێامنی و و وان دلە رێکارەکانی لێکۆڵینەوەدا لە نێدادوەریین و هەمان یاسایان هەیە بەاڵم  

 باقی دادگاکانی دیکەدا جیاوازی هەیە . 

ی دیاریکراودا لە نێوان حکومەتی فیدراڵی و هەرێمدا.  اڵەتندێک حن و یاساکان لە هەجیاوازی هەیە لە رێوشوێ

بەردەم   کۆسپەکانی  لە  بەیەک  جوداییەش  منوونە ئەم  دوو  هەژماردەکرێت،  دادپەروەری  بە  گەیشنت 

 یەوە دەهێنییەوە:  لەوبارە

ژمارە  - یاسای  بە  یەکەم:  ساڵی  1٥منوونەی  کەسێتی٢٠٠٨ی  باری  یاسای  ژمارە    ،  ساڵی  1٨٨فیدراڵی    1٩٥٩ی 

وار کراوەتەوە، هەموارکردنەوەکە، تووندە لەسەرئەوەی دادوەری باری کەسێتی رێ بە پیاو دەدات کە ژنی  هەم

پ داناوە،ئەوەی  مەرجی  پێنج  ئەوەش  بۆ  بهێنێت،  کردووە،  دووەم  تووند  لەسەر  سزاکەی  بکات  یشێلی 
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ناو  لەو  چوارچ  نەیداچا لەبەرئەوەی  دەکەوونە  دەسەاڵ کە  حکومەتی داد   شوێنی(  -کانیمە )تی  ێوەی  گاکانی 

سووکرتن،   سزاکانیش  دەکرێت،  دووەم  ژنی  مۆڵەتی  پێدانی  بۆ  ئاسانکاری  و  نەرمن  مەرجەکان  فیدراڵی، 

داگاکانی  هەربۆیە زۆر لە هاوواڵتیانی هەریم گزیی   لە  تا  ناوچانە  ئەو  دادگاکانی  بەردەم  یاسا دەکەن دەچنە  لە 

ه گرێبەستی  بئەوێدا  دووەم  ژنی  گرێێنانی  بە  و  دەگەڕ بەست کەن  هەرێم  بۆ  یاساییەوە  فەرمی    ێنەوە،ێکی 

دادگ لەبەردەم  یەکەمی  ژنی  ئەگەر  لێتەنانەت  سکااڵشیان  هەرێمیشدا  سزاس بکەن  اکانی  لە  ئەوان   ،

 .   قووتاردەبن

دووەم:  - بڕیارێکیمنوونەی  ناوەڕۆکی  بە  سەرکردایەت  کە  ە،قانوونی  سەبارەت  ئەنجومەنی  شۆڕشلە   ی –  ی 

ژما  –هەڵوەشاوە   ساڵی    1٠1رە  بە  بە    1٩٩٩ی  تۆمەتباربێت  ئافرەتەی  ئەو  هاتووە:  تیایدا  کە  دەرچووە، 

بکرێت، دەستگیر  نابێت  ئەنقەست،  بێ  تاوانێکی  لێکۆڵی  ئەنجامدانی  قۆناغی  لە  دادگایی  جا  یان  بێت  نەوە 

وان سالنی  ێلە نر نییە، لەبەرئەوەی  رێم بەرکاەبڕیارێکی زۆر گرنگە، بەاڵم لەلی دادگاکانی هئەوە  کردندا بێت،  

 دەرچووە.   ٢٠٠3تا 1٩٩1

پەیڕ  یاساو  بڕیارێک کە  ەهەر  یان  کە    نەداسااڵ   و  ئافرەتێک  زۆرجار  هەربۆیە  نیین،  بەرکار  هەرێمدا  لە  دەرچووبن 

دەکرێتەتبتۆم دەستگیر  هەرێمدا  داگاکانی  لە  ئەنج  ،ارە  ئەنقەستی  نا  تاوانێکی  ئەوەی  تۆمەتی   ، امداوەبە 

پلیشانەوە  روداوی  کەوەکو  تێکەڵ ی  دیکەدا  راگیراوی  کۆمەڵیک  لەگەڵ  ئافرەتە  ئەو  ئۆتۆمبێل،  بە  سێک 

تۆمەتبار بن، فێڵ    بە تاوانی کوشنت و دزیی و لەشفرۆشی و دەستبڕی و  ەلەوانەی  ، کە ئەوانی دیکەدەکرێت

دەسەاڵتی نە  هەرێم  نەمانبینی  ئافرەتان    دادوەری  رێکخراوەکانی  نە  پەرلەمانیو  فراکسێۆنی  نە  داو و  ای  ، 

بکەنب هەرێمدا  لە  بڕیارە  ئەو  بنەماکانی    ،ەرکارکردنی  یاسای  دەکرێت  یان  دابنێن  ئەوە  وەکو  یاسایەکی  یان 

 بکەن .   یگیر ێدادگەری سزایی هەمواربکەن و لەوێ ج

دادوەرەکان   -٥ لە  بەزۆر  تایبەت  نێودەوڵەتییەکانی  ن  رێککەوتننامە  ئافرەتانیان  ەخوێندۆتەوە، مافەکانی 

زۆ ئەوا بابەتی  گر نە  بە  ر  رێککەوتننامانەی  ئەو  پێویستە  زۆر  هەربۆیە  دادوەریی،  و  ئافرەتان  بە  نگن 

تایبەتن، هەبخرێن  ئافرەتانەوە  دادوەری  پەیامنگەی  لە  خوێندن  وانەکانی  ناو  بۆئەوەی  ە  رێم، 

 ریانە ئاگاداربن .  یاانەی دەبنە دادوەر لەو زانئەوکەس

ودادوەری   -٦ پابە  سزاکان  مەدەنیش  دادوەری  و    ندنتەنانەت  نیشتیامنییەکان  یاسا  جێەبجێکردنی  بە 

کە  رێ  رێکارەکانی  یاساکانی  هاتووەلە  و    ،کارییدا  مەدەنی  دادگەری  یاسای  بنەمای  وەکو  یاسای 

رێ و  سزایی  کەاکدادگەری  هەندێک    رەکان  لێدراوە، لە  بڕیاری  ناتوانن  یاسادا  ئەو   بەاڵم  بڕگەکانی 

ج  رێککەوتننامە نیودەوڵەتیانە  پەیامننامە  بکێبەجو  لە  ەن،ێ  نەکرێن  هەتا  خۆماڵییەکاندا  یاسا  ە  ناو 

یاسا بڕبنەمای  ئاوا  عێراق  رێککەوتننامەکانی  یاسای  لێ ییی،  دادوەراری  هەربۆیە  بە    ،داوە،  پابەندە 

 امنی بەتایبەتی لە بواری سزاییدا .  جێکردنی یاسای نیشتیجێبە

دادوە  -٧ ژمارەی  کە  ومتان  داواکپێشرت  ئەندامانی  و  گشتیران  د  رەو داد  4٥4هەرێمدا    لە  اری  ری  اکوااو 

کە   ،گشتین، ئەو ژمارەیە بەشی ئەوە ناکەن کە تەماشای کەیسی هەموو هاوولتیانی هەرێم بکات
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ودانگە نێودەوڵەتییەکانیشدا نایەتەوە، کە ئەگەر  ژمارەیە لەگەڵ پێملێۆن کەسە، ئەو  نزیکەی شەش  

و سزایی و مەدەنی دەکەن و هەندێک جار ەوە  ە تەماشای دەیان کەیسی لێکۆڵینبزانین دادوەر رۆژان

ئیدارەدان   ،دادوەر لە  لەبەرپرسە  بەتایبەتی  دادگایەک  لە  زیاتر  دەوروبەری   قەزا   ی  و  ناحییەکان  و 

 .   داشارەکان

گەڕانهاو  -٨ بۆ  کەمیاواڵتیان  متامنەیەکی  بڵێێن  نزیکە  دادگاکانەوە  رێگەی  لە  مافەکانیان  بە  ەوەی  ن 

هۆکاری ئەوەش   اڵەتدا دەتوانین بڵێین متامنەیەکی ناوەنجیان هەیە،ین ح باشرت  دادگاکان  هەیە، لە

اروباری  ۆیشتووییی حزبی و عەشایەرییە لە ک، یان لیەنی دەستڕ تەکانی دیکەیەدەسوەردانی دەسەاڵ 

بینای دەزگا کارگیان  ،  دادوەریی لەناو  بارەگای دادگا  بینای  کاتێک هاوواڵتی دەبینێت  ێڕییەکانی وەکو 

و  قایمقامێ هاوواڵ بەڕێوبەت  متامنەی  ئەوە  ناحییەیە،  و  ری  دادوەرییەکان  دەزگا  هەیبەتی  بە  تی 

دادوەر لەسە  و  سەربەخۆیی  نێودەوڵەتییەکان  پێودانگە  کردنی  جێبەجێ  و ربە چۆنێتی  خۆیی 

 .  لواز دەکاترتیش، ئەوانی

مەدەنییەکان  ییە  ی یاسای دادخواز  ٢٩٨تا    ٢٩3نی  ئەوەی بە هاوکاری دادوەرییەوە پەیوەستە، مادەکا  -٩

ژمارە   –رسوم عەدلییە    –لە یاسای فەرمانەی دادی    33تا  31و مادەکانی لە    1٩٦٩ی ساڵی  ٨3ی ژمارە  

ساڵی  114 دادوەر 1٩٨1ی  هاوکاری  حوکمەکانی  داوایانەی  ،  لەو  دای  عێلەبەردەم  راقییەکاندا  دگا 

مادەی   لە  ها٢4کراوون،  یاسادا  هەمان  رسوم  ی  بۆ  –تووە  داوا  تەاڵ کەوت  فەرمانەی  یانی  ن  قەکە 

دەرەو  لە  تەلقەکە  دادگاپەسەندکردنی  لەسەرشەی  لە  ،  هەروەها  ژنەکە،  نەکو  دەبێت  مێردەکە  انی 

داوای  ٢٥مادەی   فەرمانەی  هاتووە:   دەعوای  رس  –یدا  سەملاندنی  پەس  –ومی  یان  ئەو ەندکردن 

ەر هاتوو ژنەکە داوای  ئەگ  نەکو ژنەکە،  ەانی مێردەکەی سەرشوە، لەدا روویدالە دەرەوەی دادگای  قەاڵ تە

مادەی   هەردوو  عەفودەبێت،  -دان  -رسوم  –  ئەوا لە فەرمانە  ،ێتکردبپەسەندکردن یان سەملاندنی  

دادگەری  144و    133 بنەماکانی  یاسای  ساڵی  ٢3ژمارە  سزاییی  ی  هاوکاری    1٩٧1ی  حوکمەکانی  و 

پ کرێی  بە  تایبەت  بە  رێزەران  ادادوەریی  تایبەت  دادوەری  هاوکاری  فەرمانەی  ەرما فو  یان  داوا  نەی 

هاوکاتانەلێ و مەعدان،  ئاسایی  ئەو کەسە  دادوەری  دەگرێتەوەری  هۆ نەویانەش  هەرکاتێک  ی ارێکک، 

ک بە  تایبەت  دادوەری  هاوکاری  پار هەبوو،  عەفێزەرانرێی  لە  بریتییە  ئەو،  داوای    وکردنی  لیەنەی 

بارەدا   لەو  ،لە داوایەکی مەدەنیداێت  بگر  پارەی نەبووە پارێزەربەرئەوەی  پارێزەرێکی بۆ خۆی کردووە لە

ئەو کرێ خۆی  پارێزەران  بەو  یسەندیکای  خۆی،  سەرشانی  دەخاتە  یاسای   پێیەی کە  ماندووبوونە  لە 

ی سزایشدا خەزێنەی دەوڵەت بۆخۆی وەئەستۆی دەگرێت، لە قۆناغەکانی  لە داوازەراندا هاتووە،  پارێ

حوکمەکدادگاییکردنیش  و  لێکۆڵینەوە بەپێی  سزایی  ەل کە  انی  دا  داگەریی  بنەماکانی  راقیدا  ێع  یاسای 

 .4٥هاتووە
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 راسپاردەکان 

دادوەری -1 دەسەاڵتی  یاسای  ساڵی  ٢3ژمارە    هەموارکردنەوەی  پێداچوونەوەیەکی   ٢٠٠٧ی    و 

کاری   لە  مەدەنی  و  سزایی  پسپۆرایەتی  سیستمی  بە  بەسنت  پشت  بە  بکرێت  بۆ  هەمەلیەنەی 

فراوانرت بە دادوەران    تی زیاتر وجۆرێک دەسەاڵ   بە ۆڵینەوە  لێک  ۆڕینی سیستمی ئێستایدوەریی و گدا

ی  ووک کردنەوە لێکۆڵەرەوەی دادوەرییەوە، و بچگشتی و  و داواکاری    بدرێت، بە دادوەری لێکۆڵینەوە 

   تاوانکارییەکاندا.رۆڵی پۆلیس لە لێکۆڵینەوە 

لێکۆڵینەوەئەگەر   میکانزدادگاکانی  بنەما،  لەسەر  پسپۆڕی  دادگای  جۆ یزمی  پەیڕەو ی  تاوانەکان  ری 

تێهەڵچ  وادەکات  بکەن، دادگای  ناوچەکانی  هەموو  بەیەکسانیلە  کوردستان  هەرێمی  لە  ،  وونەوە 

ب  رێکارەکان خێراتر پێشرت روومنان کردەوە، دامەزراندنی دادگاکانی لیكۆڵینەوە و  نب، وەکو  و بەکەڵکرت 

تووندوو  داواکانی  بۆ  سێیەمکەتن  مادەی  بەپێی  خێزانی،  یاتیژی  بەرەنگاربوونەوەی  ی  سای 

 .کارێکی پێویست دەبێت ٢٠11ی ساڵی ٢٨تووندووتیژی خێزانی ژمارە 

تاوانەکان لە نێدارێوشوێنەکان و یاسا -٢ ی فیدراڵی و هەرێمی کوردستاندا  وان حکومەتنانەکانی بواری 

  1٩٩٩  ساڵیی  1٠1ی یاسا، بەتایبەتی بڕیاری  یەکبخرێت، لەڕێگەی بەرکارکردنی هەندێک یاسا یان دانان

لەبارەی   بەرکارە  فیدراڵی  حکومەتی  نابێت  کەلی  نائەنقەستەکانەوە،  تاوانە  بەهۆی  کە  ئەوەی 

  رابگیرێن.ئافرەتان 

ەتییەکانی  و پەیامننامە نیودەوڵ   نگەی دادوەری بابەتی رێککەوتننامەلەناو وانەکانی خوێندن لە پەیام -3

مافەکانی بە  بەت  تایبەت  ئافرەتمرۆڤ  مافەکانی  جایبەتی  داواکارانی  ێان  و  دادوەران  تا  بکرێت،  گیر 

  هەبێت.ری باشیان یائافرەتانەوە زان  بارەی بابەتەکانی مافەکانی مرۆڤ و گشتی لە هەرێمدا لە

ری هەرێمی کوردستان بخرێتە سەر ئەنجومەنی دادوەری و بەتەواوی پەیوەندی بە  پەیامنگەی دادوە -4

فیدراڵی ئەنجامدراوە، ئەوەش کاریگەری باشی  مەتیوەکو چۆن لەلی حکو  ،ادوە نەمێنێتوەزارەتی د

دادوەران سەربەخۆبوونی  لەسەر  داواکارانی  دەبێت  پێ  و  وا  کارێکی  هەنگاوێکی گشتی،  بە  ویستی 

بەیاسادانەرییەو  هەستێت  پێی  کوردستان  پەرلەمانی  کە  هەیە  پەیوەندی   ە  کە  یاسایەک  دەرکردنی 

 یخاتە سەر ئەنجومەنی دادوەری هەرێم .  و ب و وەزارەتی داد بپچڕێنێت دەزگایە وان ئەونێ

رتن  کردنی زیاتریانەوە لە کاری دادوەریی و رێگرێگەی سەربەخۆ   متامنە بە کاری دادگاکان زیاد بکرێت لە -٥

دەست دەسەاڵ لە  و  حزبی  عەشایەری  وەردانی  دادگاکانلە  تی  ژینگەیەکی   ،و  داکاری  دەستەبەرکردنی 

تا بتوانن کاری دادوەری خۆیان  ،ئەندامانی داواکاری گشتی ان وبۆ دادوەر  گونجاوزەران و ئاسایشی گو 

دابی بدەن،  ئەنجام  شێوە  باشرتین  تەلربە  کردنی  ئەنجومە  ن  کە  دادگاکان  بە  تایبەت  بینای  نی و 

 تی جێبەجێ کردن. ، نەک دەسەاڵ دادوەری خاوەنی بێت
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نێ -٦ لەبەرچپێودانگە  دادوەراودەوڵەتییەکان  ژمارەی  لەروویی  بگیرێت  و  او  دادگا  ن  داواکانی  ژمارەی 

بەدیهێنانی   ئەوەی  بۆ  بیبێنێت،  لەوان  هەریەک  پیویستە  کە  فراوانرتو جۆراوجۆرەکان  دادپەروەری 

 ەران و داواکارانی گشتی دامبەزرێرنێت .  خێراتر بێت، ژمارەی زیاتری دادو 

 

    دەزگاکانی جێبەجێکردنی یاسا   هاتەی  پێک دووەم:  

کۆمەڵ پێشکەوتنی  ژمارەی  زۆر   و  گەلەگەڵ  پێکهاتەی بوونی  پێویستە  جیاواز،  شێوەی  چەندین  بە  تاوانەکان 

جێب یاساییەکانییەدەزگاکانی  و  کارگێڕیی  کۆڵەگە  هەموو  بە  یاسا  رێکبخرێتبە    ،ەوەانجێکاری  کە  جۆرێک  ەوە 

ئەو ودەوڵەتی و هەرێامیەتییەکاندا بێنەوە، بۆ رێکردن لەگەڵ  سەندنە نێەو گەش  لەگەڵ پێشکەوتنی کۆمەڵگە

لەبارەی بنەماکانی مافەکانی مرۆڤ و    ،پێویستە مەشق بە کارمەندانی ئەو دەزگەیانە بکرێت  پێشکەوتنانەدا

بدرێت تاکە  هەوڵ  نێوان  لە  مافناسی  بەکرۆشنبیری  کۆمەڵگە  بهێرنێتە  ،بکرێتەوەاڵو سانی  وا  ژینگەیەکی   تا 

 ی تریش بوونی هەبێت . ەوانئاراوە کە تیایدا یاسا بەرقەرار بێت و رێزی هاوواڵتی لە خۆی و ل

 وەزارەتی ناوخۆ:    . 1

هەمو ٥3)1٩٩1ساڵی   عێراق  حکومەتی  پارێ(  لە  خۆی  کارگێڕییەکانی  یەکە  کوردستان و  هەرێمی  زگاکانی 

ب4٦کشانەوە  ئە،  نەبێتۆ  دروست  ئاسایش  نەبوونی  بۆشایی  بێت  وەی  بەدەست  دادوەریی  و  و   وداد 

( ی  ٩پێی یاسای ژمارە )ەی حکومەتی هەرێمی کوردستاندا بە  کهاتتیان پارێزراو بێت، لەناو پێسەروماڵی هاوواڵ 

ی ساڵی  ٦ی ژمارە  یاسا، دواتر ئەو یاسایە لدرا و وەزارەتی ناوخۆ بەپێی  4٧، وەزارەتی ناوخۆ دامەزرێرنا1٩٩3ساڵی  

 4٨ایەوەو ئەم ئەرکانەی پێسپێردرا لە هەرێم پێکهێرن  ٢٠٠٩

ەجێ دەکات و یەکڕیزیی و ئاسایشی ناوخۆ  جێب  سیاسەتە گشتییەکانی حکومەتی هەێمی کوردستان •

 . دەپارێزێت

 .بنەمای سەروەرێتی یاسا دەچەسپێنێت و پەیڕەوی گشتی و کەلوپەلی گشتی و تایبەت دەپارێزێت •

 . دەستەبەر دەکاتیموکراتی و مافەکانی مرۆڤ و د ئازادی  •

 .رێ لە تاوانکاری دەگرێت و سەقامگیری و سەلمەتی گشتی دەپارێزێت  •

اراستنی ئاسایش و پاراستنی پەیڕەوی گشتی، لەگەڵ وەزارەت و لیەنە گشتییەکانی دیکەدا  ەی پلەبار  •

 . ندا هاوکار دەبێتیەکا هاوکاری دەکات، لەگەڵ حکومەتی ناوەندی و رێکخراوە نێودەوڵەتی

و   هۆشیاری • ناوخۆ  ئاسایشی  هێزەکانی  نێوان  هاریکاری  و  باڵودەکاتەوە  ئاسایشی  و  رۆشنبیری 

 . انی کۆمەڵگەی مەدەنی دەخوڵقێنێتێژەکتەواوی تو 
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 2350ww.parliament.krd/media/https://w/    -ئەلکرتۆنی پەرلەمانی کوردستان: پێگەی( 47
 .لە هەرێمی کوردستان  ٢٠٠٩ی ساڵی ٦ی وەزارەتی ناوخۆ ژمارە (ی یاسا3دەی )ما (48
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تا رەوشیان و گوزەرانیان   • بووان، کۆشش دەکات  ئاوارەکان و نیشتەجێ  و  چاودێری کردنی کۆچبەران 

 ەسەریی و خزمەتگوزاریان پێشکەش بکات .  لیەنە پەیوەنددارەکان چار اری باشرت بکات و بە هاوک

 

 دەزگای ئاسایش      -٢

ژ  یاسای  پێی  بە  دەزگایە  ساڵی  ٥)  مارەئەم  لەو کۆڵەگە  دامەزراوە  ٢٠114٩(ی  یەکێکە  ئاسایش  یانەی کە  دەزگای 

هەرێمیدەزگا یاسای  کردنی  جێبەجێ  بونیات   ی  ئەرکەکا   لەسەر  یاسا  پێی  بە  د نراوە،  کراوە اینی  ئەم  ٥٠ری   ،

)تیرۆر،مادە   بابەتەکانی  وەکو  هەیە  ئەمنیان  مۆرکێکی  کە  دەکات  کەیسانەدا  لەو  لێکۆڵینەوە  دەزگەیە 

 رەکان،ئاسایشی ئابووری، و ساختەکاری دراو،.... هتد( .  ۆشبەه

     :  ئەندامانی کۆنتڕۆڵی دادوەری  -3

هەمو  دەبێت  یاسایە  جێبەجێکردنی  ئەرکیان  فەرمانبەرانەی  کئەو  یاسا  و  کە  بکەن  جێبەجێ  ئەرکە  ئەو  اتێک، 

هاوواڵتی لە  کردن  پارێزگاری  کۆمەڵگەو  خزمەتکردنی  بە  داناوە،  ئەوانی  للەسەرشانی  رەفتارێکی ان  ەهەر 

بەرپرسیارێتییە ئەو  پلەی  بەرزێتی  لەئاستی  بەجۆرێک  بننایاسایی،  پیش  دا  ئەندامانی  ٥1ەکەیان دەیخوازێتکە   ،

یاسا  دەزگاکانی جێبەجێک پێئەر اری  ئەوکیان  راسپاردووە،  شکەشکردنی  پێیانی  تا    خزمەتگوزاریانەیە کە دەوڵەت 

هاوکاریی خێرایە، یان هاوکاری ئابووری، کۆمەلیەتی یان هەر   ن بەیارمەتی ئەو هاوواڵتیانە بدەن کە پێویستیا

هاوکاریییە،   دیکەی  بجۆرێکی  کارگێڕییەوە  لەرووی  پۆلیس  گشتی  بەڕێوبەرایەتی  و لەبەرئەوەی  ەزارەتی ە 

( ی یاساکە، هەربۆیە لە لێکۆڵینەوەدا دەسەلتەکانی بە پێی 3(ی مادەی )1٦ناوخۆوە پەیوەستە بە پێی بڕگەی )

ی جێبەجێکاری یاسا ا دامانی دەزگئەن  دیاری کراوە  1٩٧3(ی ساڵی  ٢3"بنەما دادگەرییەکانی سزایی، ژمارە )سای  یا

 ناودەبرێن ( .  –وەریی کۆنتڕۆڵی داد -)ئەندامی زەبتی دادوەریی یان بە

ژمارە   سزایی  دادگەرییەکانی  بنەما  یاسای  ساڵی  ٢3لەناو  ناوی  ،  1٩٧1ی  جار  ئەنهەژدە   " نی  دامادەستەواژەی 

دادوەریی   ئەوانکۆنتڕۆڵی  هاتووە،  تێدابێت"  تایبەتیان  سیفەتی  هەندێک  دەبێت  کەسانێکن  (،  ٥٩)٥٢  ە 

 کەسانە بریتین لە:  ئەو 

 . )مفەوەزەکان( بنکەکانی پۆلیس و رێگەپێدراوەکانەی ئەفسەرانی پۆلیس و فەرماند •

دەس • و  تاوانەکان  هەواڵی  گەیاندنی  ئەرکیان  کە  گەڕەک،  و  گوند  و تگیر موختاری  تۆمەتباران  کردنی 

 پاریزگاری کردن لەو کەسانەیە کە پێویستە بپارێزرێن . 

 
  2809edia/rd/mhttps://www.parliament.k/: پێگەی ئەلکرتۆنی پەرلەمانی کوردستان(  49

  ٢٠11ی سالی ٥عیراق ژمارە -هەرێمی کوردستان ( ی یاسای دەزگای ئاسایشی 3مادەی )(  50
ی نەتەوە یەکگرتوەکان  ڕیاری کۆمەڵەی گشت(ی )نوورساوەی بنەماکانی رەفتاری فەرمانبەران و ئەوانەی بە جێبەجێکردنی یاسا راسپێردراوون( کە بە پێی ب1)ي  مادە(   51

 دەرچوویەنراوە .   1٩٧٩انونی یەکەمی ی ک1٧لە  34/1٦٩

 .1٩٧1ی ساڵی ٢3(ی یاسای بنەما دادگەرییەکانی سزایی ژمارە 3٩مادەی )(  52

https://www.parliament.krd/media/2809/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-5-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2011-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-5-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2011-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82.pdf
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ۆی شەمەندەفەر و  چو ەوی هاتو اسنین و جێگرەکەیی و فەرماندەری رێڕ ڕێوبەری ویستگەی هێڵی ئبە •

و    بەرپرسی فڕۆکەکان  و  کەشتی  کاپتنی  و  ئاسامنییەکان  یان  دەریاییەکان  بەندەرە  کارگێڕی 

 کارکردنی ئەو تاوانانەی لە شوێنەکانی ئەواندا روودەدەن . و دەبن لەسەر پرس جێگرەکانیان، بەر

 فەرمی .   نیمچە حکومی فەرمی یان –مەسڵەحە  –بەرژەوەندارییەکی سەرۆکی بەڕێوبەرایەتییەک یان  •

انەی ئەنجامدانی خزمەتگوزارییەکی گشتیان پێ سپێردراوە یان دەسەلتێکیان بۆ لێپێچینەوە  ئەو کەس •

تاوا یاسا  نێک  لە  بەپێی  جا  پێدەسپێردرێت  رێکارەکانیان  رێگەیان  و گرتنەبەری  تایبەتەکان لەو سنورەی 

دەتوانپێ لیکۆڵین  ێت داوە  دەسەاڵتی  کەسانە  جۆرە  ئەم  دەشتواننەوەشکاربکات،  دەبێت،  بە   یان 

 یان  کی زارەکی یان نوورساوە داوای یاسای بجووڵێنن و بە دادوەری لێکۆڵینەوە یان لێکۆڵەرەسکاڵەی

یان هە پۆلیس  بنکەی  بەرپرسێکی  دادوەریی پێشکەش بکەن، سکااڵ هەر  ئەندامێکی کۆنتڕۆڵی  کە ر 

کە وەلەو  زیانسە  تاوانەکەوە  بەهۆی  کە  بەرکەوتوو ردەگیرێت  لەرو ی  کە  کەسێک  هەر  یان  وی ە 

ت، لە رووداوەکە هەبووبێو لە جیاتی زیان لێکەوتووەکە ئامادەبێت یان هەرکەسێک ئاگای    یاساییەوە

هەواڵی پێچەوانەی  ان  یاسا  بەومەرجەی  گشتی  داواکاری  بە  دابێت  هەواڵی  یان  گەیاندبێت،  ەکەی 

نەگو  سکئەمانەی  دەکرێت   ) بیرناودا  )تاوانی  حاڵەتی  لە  کتبێت،  هەر  دەستی  بدرێت  ەسێک ااڵکە 

   ٥3ئەفسەر یان رێگەپێدراوی پۆلیس بێت( جا  ،دەیەاکەلەوێ ئام

ل • دادوەریی  کۆنتڕۆڵی  سنئەندامانی  داواکاری  ە  ئەندامانی  بەسەرپەرشتی  خۆیاندا  دەسەاڵتی  وری 

لێکۆڵینەوەد  ٥4گشتی  دادوەری  لەژێرچاودێری  کو  خۆا  پسپۆڕایەتی  لەرووی  دەکەن،  انەوە  یارەکانیان 

لە  یئەرک ئەوەیە  بپێچنەوەتاوانەان  سکااڵ کە  و  هەواڵگرییەکان  دادوەرانی  ،  هاوکاری  و  وەربگرن  کان 

لێکۆڵەرەوە و  پکان  لێکۆڵینەوە  ئەفسەرانی  رێو  و  بکەنۆلیس  زانیارییەکانی    گەپێدراوەکانیان  و 

  یان بسپێرن،ی دەستگیر بکەن و بە دەسەلتدارانی تایبەمتەندبگەیەنن و ئەنجامدەرانتاوانەکەیان پێ  

ئامادەب  دەشبێت و  لە  کۆنووسێکدا کۆبکەنەوە  رێکاریانە  ئەو  ئیمز و هەموو  و وان  و کات  بکەن   ای 

رۆژی، و  وەنجائ  شوێن  هەواڵەکان  و  نوورسابێت  رێکارییەکان  تاوانەکە   مدانی  سکااڵ   راگەیاندنی  و و 

  نێردرێت بۆ دادوەریدیکە و شتە کۆنتڕۆڵکراوەکان دەستبەجێ هەمووی بکۆنووسەکان و پەڕاوەکانی  

ت  لێکۆڵینەوە  بەڵگەکانی  لە  کردن  پارێزگاری  بەمەبەستی  پێویستە  هەموو  لەسەریان  اوانەکە، 

 بگرنە بەر. یست گەیەکی پێورێ

دادوە نوێبەئامادەبوونی  یان  لێکۆڵەرو  یان  لێکۆڵینەوە  داواکری  گشتیانەری  ئەرکی  ،ری  ئەندامەکەی    ئیرت 

 . یەکێک لەوان ئەرکێکی دیکەی پێویستی پێ بسپێرن بارێکدا نەبێت کە ەکۆنتڕۆڵی دادوەریی تەواو دەبێت، ل

 

 

 
 .1٩٧1(ی ساڵی ٢3(ی یاسای بنەما دادگەرییەکانی سزایی ژمارە )1( لەمادەی )1)ى بڕگە(  53

 . 1٩٧1ی ساڵی (٢3)بنەما دادگەرییەکانی سزایی ژمارە  (ی یاسای4٠مادەی )( لە أبڕگەی)(  54
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     تووندووتیژی خێزانی :  وەی  بەڕێوبەرایەتییەکان و نووسینگەکانی بەرەنگاربوونە  -4

ژمارە   خێزانی  تووندووتیژی  بەرەنگاربوونەوەی  یاسای  دەرچوونی  ساڵی  ٨پاش  نووسینگەی    ٢٠11ی  چەندیین 

تووندوو  خێزانی  بەرەنگاربوونەوەی  ئتیژی  لەبارەی  تا  دامەزرێرنا  هەرێمدا  تەواوی  لە  ناوخۆ  وەزارەتی  و ەسەربە 

تایبە کە  بکات  لێکۆلینەوە  بکەیسانەوە  خێزاتن  تووندووتیژی  چوارچێە  لە  ئافرەتان  دژی  توندوتیژی  و  وەی نی 

خێزا تووندوتیژی  بەرەنگاربوونەوەی  ژمارە  یاسای  ساڵی  ٨نی  رێکخ  ٢٠11ی  پێکهاتەیەکی  بۆ  بەپیی  سنت 

بەرەنەڕێوب گشتییەکانی  ئافرەتاناگبەرایەتییە  دژی  تووندووتیژی  ناوخۆی   ،ربوونەوەی  وەزارەتی  سەربە  کە 

( بەڕێوبەرایەتی تایبەمتەند بە بەرەنگاربوونەوەی تووندووتیژی دژی ئافرەتان لە هەموو  ٦انە، ) ردستهەرێمی کو 

هەیە،  پارێزگاکا کوردستان  و    ٢٨نی  بە  ٥نووسینگە  لەو  کەنڕێوبەرایەتیالقیش  دەبێتەوە  هەموو   ە  بەسەر 

لەسەر  کێشە  ناوچە  بە  کراوون  دابەش  هەرێمدا  و  ەناوچەکانی  خانەقین  وەکو  و شەنگکانی  ال 

  . ٥٥مەخمووریشەوە 

 بازرگانی کردن بە مرۆڤ :     نەهێشتنی نووسینگەکانی -٥

ژم   مرۆڤ  بە  کردن  بازرگانی  نەهێشتنی  یاسای  عێراق  لە  ئەوەی  )پاش  ساڵی  ٢٨ارە  هاتنی   ٢٠1٢(ی  و  دەرکرا 

لەوبا کوردستان  هەرێمی  بوو  ساڵێکیش  شەش  دەچوو،  هەڵکشان  بەرەو  بیانیش  کرێکارانی  ەوە  رەیژمارەی 

هەبوو،  بۆش یاسایی  ژمارە  بەاڵ ایی  یاسای  کوردستان  پەرلەمانی  دواتر  ساڵی  ٦م  ئەوەش  ٢٠1٨ی  دەرکرد،  ی 

ژنەیەکی بەناوی )لیژنەی  ناوخۆ  لی  ، وەزارەتیزگانی کردن بە مرۆڤبە بەرکارکردنی یاسای نەهێشتنی با  دارێگەی

نددارەکانی تیادایە،  رەت و لیەنە پەیوەەزانی و کە نوێنەرادانا  ی بۆ نەهێشتنی بازرگانی کردن بە مرۆڤ(  یناوەند

 ٥٦( نووسینگە بۆ لێکۆڵینەوە لەو جۆرە تاوانانە کرانەوە. ٩لە هەرێمی کوردستانیش )

 یس :   بنکەکانی پۆل -٦

بەر  ژ هەرچەندە نووسینگەکانی  تووندووتیژی دژی  کە    ،نان هەنەەنگاربوونەوەی  دۆسییە هەیە  بەاڵم هەندێک 

ی ٦رە  امناو یاسای ژ   هۆکارەکەش نەبوونی هیچ مادەیەکی یاساییە لە  ،ا دەکاتد ای تیپۆلیس خۆی لێکۆڵینەوە

س ئەنجامی دەدەن، هەربۆیە ئەو رەفتارانە  ، بۆ بەتاوان هەژمارکردنی جۆرێک رەفتار کە هەندێک کە٢٠1٨ساڵی  

 .    1٩٦٩ی ساڵی  111عێراقی ژمارە  دەچنە ژێر مادەکانی یاسای سزاکانی 

 تاوان :    نی هێشت نە  نووسینگەکانی -٧

ئەم نووسینگەیانە سەربە بەڕێوبەرایەتییەکانی پۆلیسن لە پارێزگاکاندا و بەرپرسن لە لێکۆلینەوە لە تاوانەکانی  

 تەموومژاوویی .   دزیی و کووشتنی 

 
   .٢٠1٨بە ئاماری چالکییەکانی بەڕێوبەرایەتی گشتی بەرەنگاربوونەوەی تووندووتیژی دژی ئافرەتان، ساڵی  راپۆرتی سااڵنەی تایبەت(  55

 ٢٠1٢ڵی (ی سا٢٨(ی یاسی نەهێشتنی بازرگانی کردن بە مرۆڤ ژمارە)٢مادەی )(  56
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گ هێشتا دەبنە کۆسپ بۆ ئەوەی ەنم هەندێک ئاستبایەخدار دەکەن، بەاڵ   ئەرکێکی  هەرچەندە ئەو دەزگەیانە

 ن بە دادپەروەری بگات، لەوانە:  یادەستئافرەتان 

لە  لە • پۆستەکاندا،  یان   دابەشکردنی  یاسای  هیچ دەقێکی  و  دەکرێت  جیاکاری  رەگەزدا  هەردوو  نێوان 

 .پۆستی ناو ئەو دەزگایانە دیاری بکاترێژەیەک بۆ وەرگرتنی  ،ن رێنامییەکی تایبەتیش نییەبڕیارێک یا

ئەنجامدانی لێکۆڵینەوە، هیچ زانیارییەکی بەرچاو  نێتی چۆ ن و لەبارەی چۆنێتی جێبەجێکردنی ئەرکەکانیا •

 .دامەزراوون و بە یاسایەکی تایبەتی نییە، بەو حسابەی کە ئەو دەزگەیانە مۆرکێکی تایبەتیان هەیە

بەیەکەوە   • هەرێمدا  لە  یاسا  جێبەجێکردنی  دەزگایانەی  ئەو  هەموو  نییە  زانیاریی  سەرەکی  ناوەندێکی 

 . ببەستێتەوە

 .نی دەستگیرکردنی تۆمەتباران لە نێوان دادگاکاندا هەماهەنگی نییەنەکامافەر  لەبارەی •

   .ییەنتۆڕی بەیەکەوە بەستنی ئەلکرتۆنییان لە نێواندا  دادگاکانی هەرێم •

 :  راسپاردەکان  

خێزانیدالە کەیسەکانی   -1 و تووندووتیژی  بسپێردرێت  دادوەرییەکان  لێکۆلەرەوە  بە  لێکۆلینەوە  ئەرکی   ،

 پۆلیس تەنیا دەستگیر کردنی تۆمەتباران بێت .  نیسەرائەرکی ئەف

 رێت لە نووسینگەکانی بەرەنگاربوونەوەی تووندووتیژیدا ژمارەی فەرمانبەرانی ئافرەتان زیاتر بک -٢

لە تاوانەکانی تووندووتیژی خێزانی بکرێتەوە و کارمەندانی ئافرەت    نووسینگەی تایبەت بە لێکۆڵینەوە -3

 .  بن و لە دادگاوە نزیک بن

بازرگانی کردن بە مرۆڤ ئەوانەی دەزگای جێبەجێکردنی یاسا ار ک -4 مەندانی نووسینگەکانی نەهێشتنی 

 مەشقی پێویستیان پێ بکرێت .   لە لێکۆلەرەوە دادوەرییەکان و ئەفسەرانی پۆلیس،

سەق -٥ و بۆ  هەبێت  حکومی  داڵدەدانی  پێویستە  زۆر  مرۆڤ،  مافەکانی  بنەماکانی  امگیرکردنی 

دادگا  ەکانییقەرەبووی قوورب لە  بکرێنەوە هەتا کەیسەکەیان  بە مرۆڤەوە  کردن  بازرگانی  انی دەستی 

 تەواو دەبێت . 

کردنی -٦ پەیوەست  بۆ  ئەلکرتۆنی  تۆڕێکی  رێوشوێن  دامەزراندنی  تا  بەیەکەوە  دادگاکان  ە هەموو 

 و خێراتر جێبەجێ بکرێن .   دادوەرییەکان ئاسانرت

ن -٧ بۆ  دادوەریی  لێکۆڵەرەوەی  بە نگووسیفەرمانگەکانی  سەر  سەرەتایی  لێکۆڵینەوەی  ەکانی 

 ئەنجومەنی دادوەری بگۆڕدرێن. 

و  -٨ و  ئافرەتان  دامەزراندنی  کردنی  ەلە  جێبەجێ  دەزگاکانی  لە  پۆست  جێندەری  رگرتنی  یەکسانی  یاسا 

بگیرێ لیژ لەبەرچاو  کارێکە  ئەمەش  بەرەنت،  تێبینییە  اگنەی  لە  ژنان  دژی  تووندووتیژی  ربوونەوەی 

لە راپۆرتی  ی  بارە کۆتاییەکان  عێراق  ٢٠1٩حەوتەمین  لە  ٦٨)٥٧ی  نیگەرانیی  هۆکارەکانی  چوارچێوەی  لە   )

   -اوە، کە هاتووە: /ئەلیفی( راسپاردەکاندا ئاماژەی پێد1٨(داو لە خاڵی )٧خاڵی )

 
   .٢٠1٩حەوتەمین راپۆرتی وەرزی عیراق لە شتنی جیاکاری دژی ئافرەتان لە بارەی نەهێ ێبینییەکانی لیژنەی تایبەمتەند بە کۆتا ت( 57
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 گەیشتنی ئافرەتان بە دادپەروەری   بۆ   وتاکەکەسییەکان سێیەم: ئاستەنگە کۆمەاڵیەتی  

ک بەردەم  ەاڵیۆمئاستەنگە  و ەتییەکانی  بەتایبەتی  کوردستان  هەرێمی  لە  دادپەروەری  بە  ئافرەتان  گەیشتنی 

 مانەن:   عێراق بە گشتی جۆراوجۆرن، هۆکارەکانیش ئە

دیدی   -1 بۆ  سەروەرێتی  ناوەڕاستدا  خۆرهەاڵتی  کۆمەڵگەکانی  لە  بێگوومان  کۆمەڵگەیی:  کولتووری 

دابوون  نێرینەیە، مێژوویەکی درێژ یاساکانی دەوڵەت ئەمەیان جەسپاندووە،  مەلەریتی کۆ لە  یەتی و 

ئ بۆ  ئافرەتان  لەبەردەم  رێگر  بۆتە  دەستەنێرسالرییەکە  رایاوەی  دادپەروەری  بە  هەندێک بگات،  ن 

ئافرەت هەن بە هۆی ئەو دیدە نێرسالرییەوە بۆیان قەدەغەیە بێنە بەردەم دادگا و دادخوازیی بکەن،  

و   ەهەر سێ دەسەاڵتەکەدا بە دەزگاکانی دادوەرییندەکانی بڕیار لناوە ەتان لە  ئافر لەوەی  ئەمە بێجگە  

 رایەتیان لوازە .  دادییشەوە، هەبوون و نوێنە

دابو  -٢ هۆزایەتی میراتی  و  ئاینی  عەیبە:  نەریتی  نێوان  کێشەی    لە  ئافرەتان  حەرامدا  بە  و  گەیشتنیان 

هەیە، کۆمەاڵیە  دادپەروەری  رێگیری  یان  کۆمەاڵعەیبە  واتایەکی  لەیەتتی  بەهایانەی  ئەو  بۆ  ناو    یە 

مێنیتەوە،  کۆمەڵگەدا قبووڵ کراو نیین، ئەو نەریت و بەهایانە لە نەوەکانی دێرینەوە بۆ کۆمەڵگە دە 

لە لێیان  دەرچوون  و  نییە،  رزگاربون  ئاسان  کارێکی  زەمەنیدا  کورتی  ئەوا    ماوەیەکی  حەرامە  هەرچی 

ر و  لە  ئایینی هەیە و  بە گووناهو سزاداناوەتا  ی ێگەی کۆمەڵیک حوکماتایەکی  ، هەندێک کارو یبەت 

 ئاماژە بە کۆتا تێبینییەکانی پێشوو 

بە -1٧ کاتییانە  تایبەتە  رێوشوێنە  ئەو  لیەندار  دەوڵەتی  کردووە  ئەوەی  تێبینی  نیگەرانییەوە  بە  لیژنەکە 

مادەی   لە  کە  بەکارناهێنیت  بەرنامەداڕێژراو  ی  4شێوەیەکی  لە  رێککەوتننامەکەدا  )ئەلفی(  کە  هاتووە، 

ئ ژنەوەدپێناوی  پیاو  نێوان  لە  بوارانەی   ایە  ئەو  هەموو  لە  بهێرنێتەدی  خێرایی  بە  کردەنی  یەکسانییەکی  دا 

 ئافرەت تیایدا بێبەش کراوە یان لە دەوڵەتی لیەنداردا، ئافرەت نوێنەرایەتییەکی کەمووکووڕ کراوە .  

 انە بکات .. رادەسپێرێت کە ئەم.... لیژنەکە دەوڵەتی لیەندار 1٨

بگرێتەبەر کە ئامانجێکی کات دیاریکراویان هەبێت، یەک لەوانە پشت بەستنە  ایبەتی کاتی  نی ترێوشوێ  (أ

یەکسانی   بۆئەوەی  نادەن،  بۆسیستمەکە  مل  ئەوانەی  بۆ  هەبێت  سزاش  پشکداری،  سیستمی  بە 

ئافر  بوارانەی  لەو  هەبێت  پیاودا  و  ژن  نێوان  لە  بێبەشبابەتاینە  تیایدا  ئا  ەتان  لەناویاندا  انی  فرەتکراوون، 

لەزۆر    گوندەکان ئەوانەی  یان  تایبەتن،  پێداویستی  خاوەن  ئافرەتانی  و  کۆچکەرەکان  و  ئاوارە  ئافرەتانی  و 

و  فێربوون  گشتی،  ژیانی  و  سیاسی  ژیانی  لە  لەوانە  وەرگرتوە،  کەموکورتیانە  بە  خۆیانیان  بەشی  بواردا 

لە   یان  کاردا،  کارگێڕییەکا کەرتی  خزمەپۆستە  لە  بەتایبەتی  و کەرتتی مندا،  دەزگای  ەدەنی  و  دبلۆماسی  ی 

 دادوەرییدا .      
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ۆ منوونە، کاتێک باسی  یان، بشێ بۆ قەدەغەکردنیشزۆرجار سەردەکێ   ، حەرام کراوە  ئافرەتانرەفتار لە  

 دەکرێت . یەکسانی نێوان ژن و پیا و لە میراتی دا دەکرێت یان باسی گۆڕینی بیروباوەڕی ئایینی 

ە خۆپارێزەکاندا بەتایبەتی لە گوندەکاندا ئەرکی کابانی ماڵ بە  ەتییکۆمەاڵی  : لە ژینگەئاستەنگی ئابوری -3

بۆ سەرچاوەیەک  نابێتە  ئیشە  ئەو  سپێردراوە، کە  سەرچاوەی    داهات،  ژنان  خاوەنی  نابنە  ئافرەتان  کە 

ناچ دەکەنداهات  مسۆگەر  بژێویان  و  پارە  کەسانەی  ئەو  دیلی  ببنە  بە   ،اردەبن  هەست  هەربۆیە 

ئس نەربەخۆیی  خێ  ،اکەنابووری  خزمەتکردنی  و  ماڵەوە  ژنی  ئیشی  پیشەی  جار  هەندێک  و  زان 

ەمی کێڵگەکان دەچێتە گیرفانی باوکان داهاتی بەره   کشتوکاڵی هیچ پارەیەک بۆ ژنان دەست ناخەن،

و    ئافرەتانی کۆت و بەند کردووە  دیلی ئابوورییە  یان مێردەکان یان براکان و کوڕەکان، ئەو هەژاریی و

لێک  لەوای  دادپەروەریگەی  ردوون  دەستخستنی  بن،  بێبەش  دادپەروەریش  بە  پارێزەر  شنت  و   گرتنی 

و  ام پێدانی کرێی   ی  سەرکردنبەندووبوونی دەوێت  فەرمانە)رسومات(  پێدانی  و  فەرمانگەکان  ەوەی 

و    ەوشە لوازرێکارە یاساییەکانی دەوێت، ئیرت ئافرەتان چۆن دەتوانن ئەو هەموو ئەرکە راپەڕێنن بەو ر 

 .وییانەوەابووری و بژێتە ئپەڕپوو 

، بەجۆرێکە زاڵ بوونی باوکان بەسەر رەوشی خێزاندا بەتایبەتی لە بابەتەکانی پەیوەست بە ئافرەتانەوە -4

و بابەتانە دەدات کە بە هەموو ئافرەتانی  ربەی جار باوک بەبێ وەرگرتنی راوێژی ئافرەتەکان، بڕیار لەزۆ 

خەتەنەکردنی کچەکان و اکامەکان و کچانی منداڵ و  تە نودانی ئافرەوەکو بەشو   خێزانەکەوە تایبەتن،

تەاڵ  سەربلەکاتی  و  لەگەڵیدا  مانەوەی  یان  و  پیاوەکەیی  لە  بە قدانی  تایبەت  بابەتەکانی  هەمو  اری 

 تد ..  دابەشکردنی،میراتی وەرگرتن و 

رووماڵکردنی    راگەیاندن:  -٥ لە  یارمەتیدەرە  لە راگەیاندن  ئەو  کار هۆ   زۆر  ەی  انرتییکو   و وکەمکەلێن  ەکانی 

راپۆرتە بنکۆڵکارییەکان بەشێوەیەکی باش سنووری بۆ خەتەنەکردنی مێینە    ،ی گرتووەئافرەتانبەرۆکی  

چەوانەیان هەیە، بەتایبەتی کاتێک ەوە هەندێک لە میدیاکان رؤڵێکی پێناوە، بەاڵم لەلیەکی دیکەشدا

توای وا رادەگەیەنن کە رەوشی ە فەلەناو پرۆگرامەکانەو   ،کەنوانی ئاینی دەیامیوانداری هەندێک لە پ

   دەکەن.ئافرەتان خراپرت 

   دەرەنجامانە:لەم ئاستەنگانەوە دەگەینە ئەم 

یبەت لە کێشەکانی  اتیژی دژی ئافرەتان زیاتر دەبێت بەتووندووت  ،تا و دیدە کۆمەاڵیەتییەکەیەوەلە وا •

   شەرەف.کوشنت لەسەر 

بەشوودانی   • زۆرتردەبێت  کچەرێژەی  و  ەوانئ  ،ناکامەکان  بجووڵێنن  داوا  نادات  پێ  رێگەیان  یاسا  ەی 

   بستێننەوە.مافەکانی خۆیان 

داد و دادوەرییەوە تایبەتن، ناتوانن هیچ داوایەکی تایبەت بە ئافرەتان   ئەو دەزگەیانەی لەگوندەکاندا بە •

 فرەتەکان دەبنەوە .  ئا ەشە و گفت و بەڵێنی خاوەنربگرن، بەوهۆیەوەی کە دووچاری هەڕ وە

چەسپتان  ئافرە • یاساش  بە  ئەگەر  تەنانەت  ناگەن  مافەکانیان  و بە  کۆتوبەند  ئەو  بەهۆی  ێرنابێت، 

 مەل( یان دابەشکردنی میرات .  ی لە دەرەوەی دادگادا دەکرێن وەکو)گرێبەستی بەندکردنە یاساییانە پێ
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دەزگایانەی • لەو  کۆمەڵگەداو  دەسخستن  لەناو  بۆ  ئافرەتان  و  کە  دەچن  بۆی  دادپەروەری    لە)ی 

بێتراست پەیدا  تیادا  دادپەروەرییان  دەبێت  کۆمەاڵیشدا  نزمی  چاوێکی  بە  ئافرەتان (،  لە  یەتییەوە 

 دەڕوانرێت.  

نیینه • لەبەردەستدا  وورد  و  فەرمی  ئاماری  بەاڵ ەرچەندە  هەرێمی  ،  ناوچەی  لەهەندێ  هیشتا  م 

خەتەنەکردن   زاوز هێشتا  یان    –کوردستاندا  بەتایبەئەندامی  دەشێوێرنێت،  مێینە  لەێێ  ناوچەکانی ت 

ئەو   دژی  تەمەنیان  گەرمیاندا  سۆزو  ٩تا    4کچانەی  و  هەست  و  بایلۆجی  لەڕووی  ئەمەش  سااڵنە، 

   دەکات.اربوونەوە کاریگەری لە ئافرەتان هەواد

ناکامەکان   • کچە  بەشوودانی  ژمارەی  کاتدا  ئەو   وزۆریلەیەک  هاوسەرگیری  تەاڵقدانی  دوای  ان 

یشتوونەتە ئەو تەمەنەی کە یاسا بۆ شووکردنی کچانی نەگەشاوە، هۆکارەکەشی ئەوەیە ئەوان هەڵک

لەل  یاسایی  زانیاری  نەبوونی  هەروەها  ئەوان دیاریکردووە،  زۆربەی  دیکەیە،  هۆکارێکی  ئەوان  ی 

ناوەندیدان   خوێندنی  قۆناغی  لە  شوودەدرێن  بە  خوێندن شووکرد  وبەهۆیئەوکاتەی  لە  نەکەوە 

 ێرنێن. دەردەه

     اسپاردەکان  ر 

ئەوە -1 خو بۆ  بێت  ی  زۆر  بە  هەموار    ولە ێندن  یاساکان  پێویستە  نەوەستێرنێت،  ناوەندیدا  قۆناغی 

 بکرێنەوە. 

بەرگریلەبارەی   -٢ پتەوکردنی  دابرنێت،    چۆنێتی  پالنکارێک  ئافرەتان،  یاساییەکانی  مافە  لە  کردن 

دادخوازیدا   رێکارەکانی  کاتی  لە  داواکان  فەر   ودانیبەتایبەت  پێگیرییە    وهەموومانەی  ییانەی  دارائەو 

  دەبن.بەهۆی رێکارەکانەوەو لە حاڵەتی دۆڕاندنی داواکەشدا دروست 

ئا -3 ژمارەی  کردنی  لەزیاد  تای  فرەتان  جێدەزگاکانی  بە  ئافرەتان  بە بەت  بۆئەوەی  دادپەروەری  جێکردنی 

   نەبنەوە. وخراپەکاریرووبەڕووی گێچەڵی سێکسی  

باری  ي -4 رێکەسێاسای  جۆرێک هەمواربکرێتەوە کە  بە  خوار نەداگەتی  تەمەنیان  ناکامانەی  ئەو کچە  ت 

ەکەن، رێگەش  بسەپێرنێت کە ئەو کارە دساڵە بەشوو بدرێن، سزای یاسایی بەسەر ئەوکەسانەدا   (1٨)

   .وتەاڵقداننەدرێت پیاوانی ئایینی دەستوەردەنە گرێبەستی هاوسەرگیری  

  ت.بدرێمافەکانی مرۆڤ، وانەکانی خوێندن گەشەی پێ بەپێی بەراوردکارییەکانی  -٥

کۆمە -٦ تاکەکەسانی  یەکسانی  لەلی  بابەتەکانی  لەبارەی  هۆشیارییەکیڵگە  نەکردن،  نوێ   وجیاکاری 

             برنێت.بونیات 

 

ئەم باڵوکراوەیە بە پاڵپشتی دارایی  یەکێتی ئەوروپا ئامادەکراوە، لەڕێگەی سندو ق ی پاڵپشتی هەرێمی  یەکێتی ئەوروپا،  

ناوەڕۆکەکەی  لەسەر  بەرپرسیارێت ی )ڕ ێکخراوی تواناسازی ئافرەت وڕێکخراوی ڵێکۆ ڵەرە بۆ سەروەری یاسا(  یە، و گوزارشت   

 لە بۆچوون  وهەڵوێستی  یەکێتی  ئەوروپا ناکات. 



 

٥٩ | پەڕە ل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

٦٠ | پەڕە ل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


