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 نوورساوی ڕا و هەڵوێستەکان لەسەر قەرەبووکردنەوە 
 

کردن و ئەو ڕێکخراوانەی کۆمەڵگەی مەدەنی کە لە خوارەوە واژۆیان   کردووە و کار دەکەن بۆ باشتر
اق،  ر

 ئاشتەوانی لەنێوان پێکهاتە جیاوازەکانی عت 
دنی مافەکانی مرۆڤ و بەدیهێنانی  بەرەوپێشتر

 
لەژێر ڕێنمایی جاڕنامەی گەردوونیی مافەکایی مرۆڤ، ڕێککەوتیی نێودەوڵەتیی تایبەت بە مافەکایی مرۆڤ،  

ای ت ، هەر ئامراز و نووساوێیک ڕێککەوتیی دژی ئەشکەنجە و مامەڵە و سی ی ی
ری توند و نامرۆڤانە و شکۆشکێ 

 ، تری پەیوەندیدار بە مافەکایی مرۆڤ و شکۆی مرۆڤ
 

ئەو کردەوە   بەدەست  ن  ژ ی
دەچێ  زۆر  ئازاری  مرۆڤ کە  چەندین  بینییی  هۆی    درندانەیدوای  دەبنە 

، پێشێلکاریی توندی یاسای مافە نێودەوڵەتییەکایی مرۆڤ و پێشێلکاریی گەورەی یا   سای نێودەڵەتیی مرۆیی
 

 دادپەروەریی خۆی لەخۆیدا ڕێگریکردنەوە لە  
بە جەختکردنەوە لەسەر ئەوەی کە دواخستیی بەدیهێنایی

 بەدیهاتیی دادپەروەری، 
 

ئیسالمییەوە   دەوڵەیی  بەناو  وەحشییانەی  زۆر  تاوایی  بەهۆی  قوربانییانەی کە  ئەو  ئازاری  بە  داننان  بە 
 .قوربایی و ئەو تاوانانەی بەرامبەریان کراون تا ئاسیی جینۆساید ڕۆیشتوون)داعش( بوونەتە 

 
بەلەبەرچاوگرتیی ئەو ڕاستییەی کە خستنەالوەی خەم و داواکارییە یاساییەکایی قوربانییان و ڕزگاربووان 

 ناتوانن ببنە هۆی بەردەوامبوویی ئاشیی لە هەرێمەکەدا،
 

یی هەبوویی ئەو پرۆگرامانەی ڕۆڵیان دەبێت لە فەراهەمکردیی  بە جەختکردنەوە لەسەر پێویستیی و گرنگ
اق، ی

 پێکەوەژیانێیک ئاشتییانەی خەڵک و پێکهاتەکایی عێ 
 

اق خۆی لە خۆیدا  ی
بە جەختکردنەوە لەسەر ئەوەی کە جیاوازییە کلتووری و نەتەوەیی و ئایینییەکایی ناو عێ 

 شتێیک بەنرخە و زامیی مانەوەیە، 
 
اتبە   سێی تەنیا  ئەوەی کە  ژ ڕەچاوکردیی  قۆناغێی دادپەروەریی  بە  تایبەت  فراوایی  و  قۆناغ - بە- ێیک گشتگێی 

کاری  بەهۆی  بکات کە  ساڕیژ  پێکهاتەکانیان  و  انەکانیان  ی ی
خێ  و  قوربانییان  برینانەی  ئەوە  دەتوانێت 
ەوە تووشیان بوون،  ژ  وەحشییانە و توندوتێی

 
اق دەکە  ی

تدارایی عێ 
ا
 و  هەرێیم کوردستان( کە:  فیدرایل  ن ) یداوا لە دەسەڵ
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 بەشی یەکەم 
 داواکارییە بنەڕەتییەکان 

 
دابینکردنی   ئامانجیان  بکرێن کە  دروست  بەڕێوەبردن  ی  پرۆگرامێیک گشتگیر لە  زیاتر  یان  پرۆگرامێک 

 قەرەبوو بێت بۆ قوربانییان بەپێ ر ستانداردە نێودەوڵەتییەکان. 
 

ی  رێکارەئەوەیان هەبێت لەڕدەبێت قوربانییان مافی  
، داوای قەرەبوو بکەن، تەنیا  ترەوەشیاساییەکانی   ی 

قەرەبوو  داواکردنی  نابێت  نییە.  قەرەبوویان  داواکردنی  مافی  بەڕوونی گوترابێت  نەبێت کە  حاڵەتەدا  لەو 
 لەچوارچێوە پرۆسە مەدەنی و جینانی و ئیدارییە پەیوەندیدارەکاندا سنووردار بکرێت. 

 
 

 ەم بەشی دوو 
 دەستنیشانکردنی سوودمەندان

 
هەموو ئەو خەڵکە مەدەنییانە بە قوربانیی هەژمار دەکرێن کە ڕاستەوخۆ ئازاریان چەشتووە بەهۆی ئەو 

دەسیی   لەسەر  و  مرۆییەکانیان  مافە  پێشێلکردیی گەورەی  هۆی  بوونەتە  ناو کارانەوەی کە  الیەنەکانی 
یی  شەڕی داعش

ا
اقدا و لەنێوان ساڵ ی

 ڕوویان داوە.  ٢٠١٨-٢٠١٤لە عێ 
 

قوربانییان دەرفەیی ئەوەیان بدرێیی  دەستیان بگات بە قەرەبووکردنەوە. بۆ ئەوەی دەستیان    دەبێت هەموو 
ایی   ی ی

بگات بەو سوود و خزمەتانەی لەچوارچێوەی پرۆگرایم قەرەبووکردنەوەکەدا پێشکەش دەکرێن، خێ 
منداڵ  هاوسەر،  برا،  و  خوشک  نەنک،  و  باپێی  باوک،  و  دایک  بەالی کەمەوە  ئەمە  )دەبێت   پلەیەک 
ی )ئەوانەی پێیان دەوترێت "قوربانیی   بگرێتەوە( یان نەوەی ئەو قوربانییانەی کە مردوون یان بێسەرشوێێی

نەیش کە   
ا
بە   کراونەتەناڕاستەخۆ"( دەبێت ئەوانیش وەک قوربانیی هەژمار بکرێن. ئەو منداڵ سەرباز 

 قوربانیی لەقەڵەم دەدرێن.  
 

ی یسێیەمییبەش 
 

ی   و ڕاوێژکردن پرۆسەی لە قوربانیان بەشدارییپێکردنی   قەرەبووکردنەوەکە  پرۆگرایم  جێبەجێکردنی  و  داڕشت 
 

بەشدارییپێکردنی ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی و بەتایبەت ئەوانە نوێنەرایەن  قوربانییان و   
ی و جێبەجێکردنی  ژنان و کۆمەڵگە زیانلێکەوتووەکان دەکەن، لە پرۆسەی گفتوگۆکردن و داڕشت 

  قەرەبووکردنەوەی واقییع و گونجاو. پالنی 
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ی  چوارەمیییبەش 
 لەپێشینەکان  دیارییکردنی 

 
پێشێلکارییەی  ئەو  ماوەی  و  بەپێ ر جۆر  بە چەندین جۆری جیاواز  قوربانییان  سوودمەندبوونی 
بەرامبەریان کراوە، هەروەها سەختێر و دەرئەنجامەکانی ئەو ئازارەی دووچاری بوونەتەوە، لەگەڵ 

 ی پەیوەندییداری دیکە. هەندێک هۆکار 
، هەر بۆیە پێمان وایە پێویستییان بەوەیە لە  ی ئێمە ئەم گروپانەی خوارەوە بە الوازترین دادەنێتر

 کان  دانان و جێبەجێکردنی قەرەبووەکان لەپێش گروپەکانی دیکەوە بن. 
 

 ئەوانەی هەر لە بنەڕەتدا لەوانی دیکە الوازترن 
 

ن •
ا
انێیک تر یا ئەو بە گشیی ،  منداڵ ی ر

  لەوانە ئەو منداالنەی کە بەزۆر خراونەتە سەر خی 
ن 
ا
، ئەو ، نازداران)االیتام( کە لە ئەنجایم دەستدرێژنی سێکیس لەدایک بوون  ەیمنداڵ

ی  نەی قوربانێر دەستدرێژنی سێکستر
ا
نەی کراون بە سەرباز هەروەها ئەو منداڵ

ا
 منداڵ

  ەتایبەت بە ملمالنێ ر سەربازنی و 
ا
ر کراوە. ئەو منداڵ

 نەی ئایدۆلۆژیایەکیان فی 

انەی کە هاوسەرەکانیان کوژراون یا ن   سەرو شوێن بونە لە ماوەی  بێوەژنئەو  •
اقپێکدادانەکانی دا  ر

 عش لە عی 

انانەی تاکە بەخێوکەریان کوژراوە یان ڕفێندراوە.  • ی ر
 ئەو خی 

 
ە تاوان کە  ئەوانەی بەتایبەت لەدژیان تاوانی گەورە کراوە یان چەندین جۆری جیاواز ل

 دەرئەنجایم قورسیان هەبووە 
 

بە  • پەیوەندییدار  سەخێ   سێکیس  نی 
ژ توندوتیر یان  و  درێژخایەن  سێکیس  نی 

ژ توندوتیر
   (CRSV)ملمالنێ ر سەربازییەوە 

ڕاستەوخۆی   • )قوربانێر  بوونەتەوە  پێشێلکاری  جۆر  چەندین  دووچاری  ئەوانەی 
ملمال  بە  پەیوەندییدار  سێکیس  نی 

ژ توندوتیر ئەوانەی ئەشکەنجە/  سەربازییەوە,  نێ ر 
انەکەیان کوژراون یان دیار نەماون(  ی ر

 ئەندامانی خی 

 ئەشکەنجەی درێژخایەن، بەتایبەت شێوازە سەختەکانی ئەشکەنجە.   •

ی   •  کەسوکاری ئەو کەسانەی بێسەروشوێتی

یا جەستەیان   ئەوانەی پەلێکیان پەڕیوە یان ئەندامێیک جەستەیان لەدەست داوە •
، لەگەڵ ئەوانەی ئەو جۆرە زیانە دەروونییە سەختانەیان ن   گەیشتووە کە  شێوێندراوە

 چاکبوونەوەیان نییە. 
ی

ئەمەشی • لیستەکەوە،ی ناوی قوربانییمانیکردووەتەی ی پی
ا
منداڵ دیکەیی ی ئێمەیکۆمەڵێکیگروپی

.ی یویئاشتی  لەسەریداواییڕێکخراوییئازادپی
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پێنجەم   بەشی   
 
جوگرافی  مەودای  
 

  پێشێلکاریی   تووشژ   ملمالنێکانەوە  بە  پەیوەندیدار  بەهۆکای  کە  رێتبک  کەسانە   بەو  پێشکەش  قەرەبوو

اق  لە  بوونەتەوە  ڤ مرۆ     کایی مافە  گەورەی ی
اق  دەرەوەی  بۆ   دواتر  یا  عێ  ی

  لەماوەی   گوزراونەتەوە  عێ 

 داعشدا.  ایی ملمالنێک
 

ی شەشەمییبەش   
 

کان   مەودای  
 

  لە   بگرێتەوە  داعش  ملمالنێکایی   مەودای  ناو   قوربانییەکایی   پرۆگرامەکە   دەبێت  کەمەوە،   زۆر  بەالی 

افی   خایک  لە  بەشێک  کاریگەر  بەشێوەیەیک  داعش   کاتێک  2017/ 12/ 9  تا  ەوە  2014/ 6/ 9ڕێکەویی  ی
  داگێی   عێ 

  کردەوە    بۆ   وابون   پێشینەیەک  وەکو   کە  2014  سایل  سەرەتای  لە  داعش   گەورەکایی   پێشێلکاریە کرد. 

ەونەکا ی ی
  دەبێت   کەسانەیش  ئەو  قەرەبوکردنەوە.   چوارچێوەی  بخرێنە  پێویستە  2014/ 6/ 9  دوای  تریان  یی قێ 

   دوای  و  کران  دەستگێی   دیاریکراوەدا  ماوە  لەو   کە  بکرێن   ئەژمار  قوربانیی   وەک   هەر
ا

  کران   ئازاد  ٢٠١٧  ساڵ

 .  نەکراون ئازاد  هێشتا یان
 
 
 
 
 

ی یحەوتەمیییبەش 
ی

 قەرەبووکردنەوە  شێوازەکانی 
 

لەو پرۆگرامانەی قەرەبووکردنەوەدا کە لە داهاتوودا دروست دەبن، بەشێوەیەیک هاوسەنگ تێکەڵەیەک 
ببەخشژ  گشێ   و  تاکەکەیس  قەرەبووی  و  ێت لە  تاکەکەسەکان  کە  ئەوەیە  ئەمەیش  هۆکاری   .

 کۆمەڵگەکانیش هەردووک پێکەوە کراونەتە ئامانج. 
 

م نابێت وەک تاکە ئامرازی ساڕێژکردنی ئەو زیان و ئازارانە هەرچەندە  
ا
قەرەبووکردنەوەی مادی گرنگە، بەڵ

تەماشا بکرێت کە قوربانییان چەشتوویانن. دەبێت لە پرۆگرامە قەرەبووکردنەوەکانی داهاتوودا، سەرەڕای 
 و سونبولیش پێشکەش بکرێ

ا
 ن. قەرەبووکردنەوە و سودی مادی، قەرەبووکردنەوەی مۆڕاڵ
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یهەشتەمی یبەش 
ی

، بە مانایەیک تر، هەموو ئەو قەرەبووکردنەوانەی رێتهەموو فۆڕمەکانی قەرەبووکردنەوە پێشکەش بک
نەی خوارەوە 

ا
 دەکەونە چوارچێوەی ئەم خاڵ

 
یپێشیپێشێلکارییەکانییی8.1 یگەڕاندنەوەییقوربانییانیبۆیدۆخی

 

هەوڵ قوربانییەکە  رێتبد  ێکهەموو  ئامانج  گەڕاندنەوەی  دەکرێت  -بە  دۆخە   -ئەوەندەی  ئەو  بۆ 
ئەمانە  هەوڵەکان  دەکرێت  بەرامبەری.  مرۆییەکانی  و  نێودەوڵەن   پێشێلکارییە  ڕوودانی  پێش  ئاساییەی 

 : ی م هەر تەنیا ئەمانەش نتر
ا
 بگرنەوە بەڵ

 

ی و هەر جۆرە تەقەمەنییەیک تر  •  ناوچەکانی زیانی هاوالتیان لە هەڵگرتنەوەی متر

ی   •  ڕزگارکردن یان دەستنیشانکردنی شوێێی هەموو ئەو کەسانەی کە بێسەروشوێتی

 گرتنەبەری ڕێوشوێێی پێویست بۆ دڵنیابوون لە سەالمەتییان لە کان  گەڕانەوەیاندا   •

ئاوارە   • خۆیاندا  ن  
ا
وڵ ناوخۆی  لە  ئەو کەسانەی  بۆ هەموو  ڕێکخستێی گەڕانەوەیەیک سەالمەت 

 ون بۆ شوێێی نیشتەجێبوونی پێشوویان بو 

انەکانی سەریان   • ی ر
اوە و تاک و خی  گەڕاندنەوەی ئەو زەوی و ماڵ و موڵکانەی دەستیان بەسەردا گیر

 ناچار بە ڕاکردن و ئاوارەبوون کراون بۆ ناوچەی ملمالنێکان 

ت • ملمالنێکاندا  لە  موڵکە کەسییانەی  و  ماڵ  ئەو  بنیاتنانەوەی  ێکچوون/  نۆژەنکردنەوە/دووبارە 
 خاپووربوون  

دووبارە  • بتوانرێت خزمەتگوزارییە گشتییەکان  ئەوەی  بۆ  ئابووری  ژێرخانی  بنیاتنانەوەی  دووبارە 
ی بکرێنەوە    دابتر

پۆسێ  پێشوو ئەگەر    / ئەگەر کەسەکە کارەکەی لەدەست دابێت، دووبارە گەڕاندنەوە بۆ سەر کار •
   ئەوەی پێشووی خۆی بێتئەمەش نەکرا، خستنە سەر کارێک کە وەک هەمان 

 
 

یقەرەبووکردنەوەییمادیی8.2
  

بک قوربانییان  قەرەبووی  پێشێلکارییەکانی   رێتەوەئەوەندەی دەکرێت  بەهۆی  ماددی کە  زیانێیک  بۆ هەر 
و   بێت  هەلێک   ، دەروونی یان  بێت  ییک  ی فیر زیانەکە  جا  هاتووە،  تووشیان  مرۆڤەوە  مافەکانی  یاسای 
لەدەست   و  بێت  پارەکانیان  و  پاشەکەوت  تێکشکابێت،  و  بێت  چووبێت، کەلوپەلێکیان  لەدەستیان 

بڕی   دەبێت  بێت.   
ا

مۆڕاڵ زیانی  یان  توندنی  چووبێت،  لەگەڵ  بێت  هاوسەنگ  قەرەبووکردنەوە 
 پێشێلکارییەکان. 

 
داهاتەوە   پالنی  ی 

لەڕن  بەشێوەیەیک سەرەیک  دەبێت  دەدرێت  دیاریکراوەی  بڕە  بە .  ئەو  ی  بەست  بەپشت 
ێتە بەر  جۆری ئەو کەیسانەی لەبەر دەستدان، دەبێت ڕێگای دیکەی قەرەبووکردنەوەی قوربانییان بگیر

 . پێدانی بڕێک پارە بە یەک جار . ئابوورنی بچووک وەک دابینکردنی هەیل 
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یڕاهێنانەوەیی8.3
ئەندامانی   بۆ  پێویستییسژ کرد،  ئەگەر  و  قوربانییان  بۆ  ڕاهێنانەوە  خزمەتگوزارنی  دابینکردنی کۆمەڵێک 
پێویستە   . دەیانگان   دەست  کە  ناوچانەدا  و  شوێن  لەو  و  باش  ستانداردێیک  بە  انەکانیشیان  ی ر

خی 
 خزمەتگوزارییەکان هەر تەنیا پزیشیک و سایکۆلۆژی نەبن و بەالیەنی کەمەوە ئەمانە بگرنەوە: 

 

ی بکە بۆ ئەوەی هەسێ   • یەتییەکان )چەند خزمەتگوزارییەیک جیاجیا دابتر
ا
خزمەتگوزارییەک کۆمەڵ

پێویستە   دەکەن.  ئەزموونی  زۆربەیان  هەستێکە  کە  بڕەوێتەوە  قوربانی  الی  ی  پەراوێزخست 
خانوو، قوربانی وەک  بنەڕەتییەکانی  خزمەتگوزارییە  بە  بگات  دەستیشیان  بەالیەنی کەمەوە  یان 

، هتد.(   چاودێرنی تەندروسێ 
 

هاوکارنی یاسانی )پێویستە هەر بابەتێیک یاسانی بخرێتە پالنی کارەوە کە سەرچاوەی دەگرن یان  •
ی بە خزمەتگوزاری یەکانی تر، داواکردنی پەیوەندیدارن بە پلەی قوربانییەکەوە وەک دەستگەیشت 

 قەرەبوو لە دادگا، بەشداریکردن لە پرۆسەی لێکۆڵینەوە و دادگاییکردنی تۆمەتبارەکان، هتد.( 
 

نی بۆ دایکانەی منداڵەکانیان بەهۆی دەستدرێژییەوە دروست بوون، ئەگەر  •  پشتگیر
دابینکردنی

 ٣،٣ویستیان پێکەوە بژین بەسەربەخۆنی لە دەرەوەی کۆمەڵگەکەی خۆیان 
 

بۆ   • خوێندن  زەمالەی  یان  قوربانییان  بۆ  خوێندن  و  پەروەردە  چانیس  )دابینکردنی  پەروەردە 
 منداڵەکانیان(، 

 

ان لەسەر  • ی ر
نە بە ئەندامانی خی 

ا
 زانیاری و ڕێنمانی پرۆفێشنەڵ

انی )پرۆگرامێک بۆ پێدانی ی ر
ڕاوێژکارنی خی 

 زاڵبوون بەسەر ڕووداوێیک قوریس دەروونێر دیاریکراو(، 
 

( بەم بابەتەوە بۆ  هەموا • رکردنەوە ئەو یاسا کەسێتییانەی پەیوەندیدارن )یاسای شونایس نەتەوەنی
نەی لە ئەنجایم دەستدرێژنی سێکسییەوە دروست بوون ئایینەکەیان دیاری  

ا
ئەوەی ئەو منداڵ

 بکرێت  
 

 پیشەنی )ڕاهێنانێک کە بتوانێت یارمەن  قوربانییان بدات تا دووبارە بچنەوە سەر   •
کاری ڕاهێنانی

   گونجاو( 
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ی(دڵدانەوەی)قایلکردنی8.4
ی

جۆرە  ئەو  بەتایبەت  بکە  قوربانییان  بە  پێشکەش  یان سیمبۆیل  ناماددی  قەرەبووکردنەوەی  ژمارەیەک 
 قەرەبووکردنەوانەی بەتایبەت بۆ قایلکردن و دڵدانەوەی قوربانییانن وەک: 

ی

لێکۆڵینەوەی کارکردن   • بۆ  دادگاییەکدا کە  و  ڕێکار  لە هەر  قوربانییان  بەشداریپێکردنی گونجاوی 
 بێت لەسەر ئەو تاوانانەی بەرامبەریان کراون، 

دۆزینەوەی تەرم و گۆڕی هەموو ئەوانەی مردوون و گەڕاندنەوەیان بۆ کەسوکاریان و ڕێکخستێی   •
 مەراسیمێیک گونجاوی بەخاکسپاردن بۆیان،  

،  نا • مرۆڤایەن  دژی  تاوانی  جەنگ،  تاوانەکانی  وەک  دیاریکراوی  ڕووداوی  هەندێک  ساندنی 
  ،  جینۆساید، وەک تاوانی نێودەوڵەتێر

الیەنە   • لەالیەن  بەرپرسیارێێ   هەڵگرتێی  لێبوردن  داوای  فەرمێر  نوورساوێیک  دەرکردنی 
ح دەزگا  لەالیەن  مرۆڤدا  مافەکانی  پێشێلکردنی  لەبەرامبەر  یان حکومییەکانەوە  کومییەکانەوە، 

داوای لێبوردنکردن لەبەرامبەر نەبوونی توانا بۆ ڕێگریکردن لە ڕوودانی کارەساتەکان لەسەر دەسێ   
 الیەنە ناحکومییەکان، 

و کچانەی  • ژن  ئەو  لەسەر  ی  بەردەست  زانیارییە کەسییانەی  ئەو  بۆ  داتابەیسێک  دروستکردنی 
پێویست زانیارییە  هەموو  وەرگرتێی  و  ی  لەسەریانبێسەروشوێتی نمونەی    ەکان  ، DNAوەرگرتێی 

بتوانێت   هەروەها وەرگرتێی زانیاری لەسەر کەسوکاریان بۆ ئەوەی بەڵکودەوڵەت لەو ڕێگەیەوە 
 ونبووەکان بدۆزێتەوە،  

 یادکردنەوە )بنیاتنانی مۆنۆمێنت و دیاریکردنی ڕۆژێک بۆ یادکردنەوە و ڕێزنان لە قوربانییان(،  •

باسکردنێیک وردی هەموو پێشێلکارییەکان و ئەو باردودۆخانەش کە بوونە هۆی ڕوودانیان لەناو    •
ی   ژ توندوتێی  

ڕوودایی لە  ڕێگەگرتن  ئامانجی  بە  قۆناغەکاندا  هەموو  خوێندیی  لە پرۆگرامەکایی 
و  قوربانییان  الی  ی  تێگەیشێی دروستکردیی  تاوانباران،  دیاریکردیی  لەڕێگەی  داهاتوودا 

اقیدا،  ی
 کەمکردنەوەی بۆشایی نەتەوەیی و ئایییی لەناو کۆمەڵگەی عێ 

لە  • مەند  زەرەر  نەرییی کۆمەلگای  و  داب  لە گەل  بگونجی   پێویستە  قایل کردن  شێوازەکایی 
 پێشێلکاریەکان. 

 

یدووبارەنەبوونەوەی 8.5 یگرنتیکردپی
ی

ماف  • و  تاوان  و  ڕووداو  لەوەی کە  دڵنیابوون  بۆ  پێویست  ڕێوشوێێی  و -گرتنەبەری  پێشێلکردن 
کارەسان  هاوشێوەی ئەوەی پێشوو ڕوو نادەنەوە، ئەمەش بە ئەنجامدانی چەند کارێک دەبێت 

 وەک: 
 

کەسانی تریان پێشێل کردووە    دڵنیابوونەوە لەوەی کە هەموو ئەوانەی بەقوریس مافە مرۆییەکانی  •
ای تاوانەکانیان وەردەگرن،   دادگانی دەکرێن و رسی
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انانە دەکرێت کە گوایە پەیوەندییان هەیە   • ی ر
ا و سووکایەتییانەی بەو تاک و خی  کۆتاییهێنان بەو رسی

 ٠بە داعشەوە هەیە، 
 

/ ڕۆما، •   گەڕانەوە بۆ یاسای دادگای تاوانی نێودەوڵەتێر
 

 دەستدرێژنی سێکیس و ئەو ڕێکارە یاساییانەش کە لەم حاڵەتەدا   •
دووبارە پێناسەکردنەوەی تاوانی

ێنەبەر بۆ دادگاییکردنی ئەوانەی تۆمەتبارن بەشێوەیەیک ستانداردی نێودەوڵەن    دەگیر
 

سەالمەتێر   • دنی  بەرەوپێشی  لە  دەبێت  ڕۆڵیان  پێویست کە  یم  ی میکانیر و  دروستکردنی گرەنێ  
 ەمینەکان،  جەستەنی ک

 

یم کاریگەر بۆ دڵنیابوون لەوەی کە کەمینەکان دەتوانن بەشدارنی   •
ی دروستکردنی گرەنێ  و میکانیر

 
ا

 سیاسییان هەبێت لەسەر ئاسێ  شارەوانی و هەرێم و فیدراڵ
 

اقیدا و ڕێگە بە خەڵک  • ر
البردنی ئەو بڕگانەی ماوە و سەردەمیان بەسەرچووە لە یاسای تاوانی عی 

اش نەدرێن بەمەرجێک ئەگەر کەیس قوربانی مارە بکەن و نەهێشتێی دەدەن ئەو تاوا نە بکەن و رسی
ا   ئەو مافەی پیاوانیش کە توانای ئەوەیان دەدان   هەڵسوکەون  ژنەکانیان ڕێکبخەن )ژنەکانیان رسی

 . بدەن( 
 

ییدا دەکرێنە سەر ژنان،   •  ئەو دەستدرێژییانەی لە چوارچێوەی هاوسەرگیر
 بە تاوان ناساندنی

 
 

لە یاسای نەهێشتێی هەموو جۆرێیک سووکایەتیکردنێک بە ژنان و    ١٦و    ٢ماددەی  نان بە  دان   •
ان و  ی ر

دڵنیابوونەوە لەوەی یەکسانی لە هەموو ئەو کێشانەدا بەدی دێت کە پەیوەندیدارن بە خی 
انییەکانەوە ی ر

 . پەیوەندییە خی 
 

قبووڵکردنی دۆسیەی تاکەکەیس لەژێر ڕۆشنانی ڕێککەوتننامەی نێودەوڵەتێر بۆ مافە مەدەنی و  •
 . CEDAW، هەروەها CAT، ڕێککەوتننامەی دژی ئەشکەنجە ICCPRسیاسییەکان  

 

افی لەگەڵ ئەو خاڵەدا کە هەموو کەسێک مافی ئەوەی هەیە ئازادانە   • ی
ئاساییکردنەوەی یاسای عێ 

ێرێت و پەیڕەویی بکات. ئایینێک یان  ژ وباوەڕێک هەڵێی  بێی
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ی ینۆیەمیییبەش 
 

 قەرەبووکردنەوەکان  بۆ  دارانی  سەرچاوەی  دابینکردنی 
 

 دەیی  عدەسەالتدارانی  
افی ی
سپۆنسەری سەرەکێر پرۆگرایم نیشتیمانی قەرەبووکردنەوە بە. دەبێت    ێ 

بۆ   اق  ر
عی  هەوڵەکانی  لە  تا  بدرێت  نیودەوڵەتییەکان  پەیوەندییە  بۆ  تان 

ا
وڵ نوێنەرانی  هانی 

ئەو   دابینکردنی  یان  پارە  بەخشیێی  بە  یان  ئەمەش  بن،  بەشدار  قوربانییان  قەرەبووکردنەوەی 
اق پێداویستییانەی وەک قەرەبوو ب ر

ەکار دێن، هەروەها ڕێکخستنەوەی قەرزە دەرەکییەکانی عی 
 یان لە هەر ڕێگەیەیک دیکەوە. 

 
اق   ر

بەپێ ر ئەوەی ژمارەیەیک زۆر چەکداری بیانی داعش لەو دڕندەییانەی دەرهەق بە خەڵیک عی 
تییانن ، ئەریک

ا
تانە بدرێت کە چەکدارەکان هاوڵ

ا
ا، دەبێت هانی ئەو وڵ ڕ ر

 کران ڕۆڵێیک گەورەیان گی 
نی   پشتگیر و  ئەستۆ  بگرنە  قوربانییان گەیشتووە  بە  زیانەی  ئەو  قەرەبووکردنەوەی  ئەخالقێر 

اق بکەن.  ر
 سەرچاوەی دارانی بۆ پرۆگرایم قەربووکردنەوە لە عی 

 دابینکردنی
ی
ی یدەیەمییبەش 

 
 سەلماندن   قورسێر 

 
بۆ   بەرکاردێن  بەڵگانەی  ئەو  ستاندەردەکانی  لەوەی  پرۆگرایم  دڵنیابەرەوە  قوربانییانەی  ئەو  دیارییکردنی 

بێمانا قورس   بارێیک  بگرن، کە  لەخۆ  زۆر  داواکارنی  بانی هێندە  نابێت  دەیانگرێتەوە،  قەرەبووکردنەوەکە 
سوێن لەژێر  وتانەی  ئەو  دەبێت  بنەڕەتدا،  لە  قوربانییەکان.  ئەستۆی  و دبخەنە  ڕاستێر  بۆ  یاساییدا  ی 

ێت. دەشبێت بۆ دروسێ  ئەو ڕووداوانەی باس کراون   دراون، بەس بێت بۆ ئەوەی وەک بەڵگە وەربگیر
بووبێت  زی  هێی  زیانی  قوربانییەکە دووچاری  ئەوەی  ئەگەری  مرۆڤدا  مافەکانی  لە  پێشێلکارییە گەورەکان 

ێت.    بەهەند وەر بگیر
ی
 

ی ییانزەیەمیییبەش 
 

کردن   بەدۆکۆمێنی 
 
دۆکیومێنێ  ئامادە و بەردەسێ  پێشێلکارییە  ت،  رێپێش ئەوەی هەر جۆرە بابەتێیک دیکە بە دۆکیومێنت بک 

  کە لەالیەن الیەنە حکومێر و ناحکومییەکانەوە ئامادە کراون   ێتگەورەکان لە مافەکانی مرۆڤدا بەکار بهێیی 
 .  بۆ هەڵسانگاندنی داواکاری قەرەبو کردنەوە بەرلەوەی کەهەر بەلگەنامەیەیک تر کاری لەسەربکرێت

 


