هاوپەیماوً بۆ قەربىوکردوەوەي دادپەروەراوە ()C4JR
ڕاسپاردەي بىچیىەیً کە پێطکەضً ئەوجىومەوً وەزیراوً عێراق کراوە ،لەبارەي
دەرکردوً ڕێىمایً تایبەت بە یاساي کچان و ژنانی ئێسیذیی ڕزگاربىو
دەستپێک
لە سەرەتاي ماوگً ئازاري  ٠٢٠٢ئەوذاماوً ئەوجىومەوً وىێىەراوً عێراق ،بە
پطت بەسته بەو پرۆژە یاسا بىەڕەتییەي کە سەرۆکایەتً کۆماري عێراق لە ئازاري
 ٠٢٢٢پێطکەضً کردبىو ،بڕیاریان لەبارەي کچان و ژواوی ئێسیذی ڕزگاربىو ( )YSLدا.
ئەم یاسایە ،هاوکارییەک کە زۆري پێچىو ،پێطکەضً کچان و ژواوی ئێسیذی ڕزگاربىو
دیکە دەکات کە گروپەکاوی بەواو دەوڵەتً ئیسالمً لە عێراق و ضام (داعص) ،بە
ئاماوجً گرتبىون.
هاوپەیماوً بۆ قەربىوکردوەوەي دادپەروەراوە ( )C4JRکە لە  ١٢ڕێکخراوي واحکىمً
)(NGOsعێراقً پێکهاتىوە ،داواي قەرەبىوکردوەوەي هەمەالیەوً قىرباوییە
مەدەوییەکاوً ئەو تاواوە قێسەوواوە دەکاتەوە کە لە بەرەوگاربىووەوەي داعص لە
عێراق ڕوویاوذا ،هەروەک ئەم هاوپەیماوییە دەستپێطخەربىو بۆ زیىذووکردوەوەي
گفتىگۆي گطتً لەبارەي قەرەبىوکردوەوە و چاکترکردوً پڕۆژە یاساي بىەڕەتً.
ئاماوجً سەرەکً ( )C4JRبریتییە لە گەرێىتیکردوً پێىەرە وێىدەوڵەتییەکان ،تا
لەتىاوادا بێت و بەهێسترکردوً ئەو چارەسەراوەي بۆ ڕزگاربىوەکان گىوجاوە .ئەوجامً
کۆتایً بىچیىەیەکً دروستً ئەو کارە گروگەمان بۆ دەستەبەردەکات کە چاوەڕێمان
دەکات :ساڕێژکردوً ئەو بریىەي بەر ڕزگاربىواوً تاواوەکاوً داعص کەوتىوە لە
عێراق .سەرەڕاي ئەمەش ،لە زۆر الیەوەوە جیاوازیەک دروست دەکات ،وەک تەویا لە
ڕۆژهەاڵتً واوەڕاست ،بەڵکى بۆ قەرەبىوکردوەوەي هەمەالیەوً ڕزگاربىوان لە تاواوە
قێسەووەکان.
هێطتا کاري گروگ هەیە چاوەڕێمان دەکات ،چىوکە ڕێىماییەکاوً جێبەجێکردوی
یاسای ژوان و کچاوی رزگاربىی ئێسدی لە الیەن ئەوجىومەوً وەزیران لە ماوەي ٢٢
ڕۆژ لە باڵوکردوەوەي ئەم یاسایە دەریذەکات ،پێىیستە بەردەسیلەي جێبەجێکردوً
کاریگەر دابىێت .بەمجۆرە ئەو ڕێىماییاوەي دەردەکرێه ،یەکالکەرەوەن لە
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گەرێىتیکردوً گەیطتىً قەرەبىو بەو کەساوەي مەبەستە قەربىوبکرێىەوە ،بەبێ
ئەوەي بێ هیچ پاساوێک دوا بخرێه.
هێطتا ژمارەیەکً زۆري پرسە ڕێکارە بىچیىەییەکان بۆ جێبەجێکردوێکً گىوجاوي
یاساي ئافرەتە ئێسیذییە ڕزگاربىوەکان ڕوون وییە (لەواوە پێىەرێکً سەلماوذن کە لە
داواکاري ڕزگاربىوان بکۆڵێتەوە ،هەروەها بەڵگە پێىیستەکان..هتذ) .هەروەها
هۆضیاریی بىیاتىاوً ژێرخاوً ئەو واوچاوەي ضەڕ لەبەریەکً هەڵىەضاوذوووەتەوە،
بە دڵىییاییەوە ئاستەوگً جذیه،وە ئەمە کردوەوەي وىوسیىگەي هۆضیارکردوەوە
دەگرێتەوە بۆ چۆویەتً وەرگرتىً داواکارییەکان ،هەروەها بىکەي تەوذروستً بۆ
پێطکەضکردوً خسمەتگىزاري تەوذروستً مێطک و پاڵپطتً دەروووً و
کۆمەاڵیەتً ،سەرەڕاي پێطکەضکردوً خسمەتگىزارییە پسیطکییەکان .لەسەر
دەسەاڵتذاران پێىیستە ،کەڵک لە ئەزمىووً ڕێکخراوەکاوً کۆمەڵگاي مەدەوً
عێراقً وەربگرن کە ئەزمىووً چەوذیه ساڵیان هەیە ،لە پاڵپطتیکردوً ئافرەتە
ڕزگاربىوەکان ،لەڕێً پێطکەضکردوً ژمارەیەک خسمەتگىزاري .پێىیستە مافً
ڕزگاربىوان پێذاویستً و خىاست و ئارەزووەکاویان لە کارە لەپێطیىەکاوً هەمىو
هەوڵێکً جێبەجێکردن دابه لە ئاییىذەدا.
 C4JRسىودي لە زاویاري و ئەزمىووً ئەوذامەکاوً وەرگرتىوە ،لە پێطکەضکردوً
ئەو پێطىیازاوەي کە هیىامان وایە ڕۆڵیان هەبێت لە پەرەپێذاوً ڕێىماییە
کاریگەرەکان .لە کاتً ئەوجامذاوً ئەمەضذا C4JR ،کردەي ڕاوێژي واوخۆیً
جێبەجێکردووە ،بۆ دەستىیطاوکردوً کارە لە پێطیىەکان و کۆکردوەوەي تێبیىً ئەو
ڕێکخراواوەي ئەوذامً C4JRن.
ئەو ڕاسپارداوەي لەم بەڵگەوامەیەدا هاتىون ،واي لێىاکەن ببێتە بەڵگەوامەیەکً
گطتگیر  ،بەڵکى چەوذ پێطىیازێکً سەرەکیه کە بە زماوێکً دیاریکراو وىوسراون ،بۆ
ئەوەي بەکاربێه لەو ڕێىماییاوەدا کە لەم بارەیەوە دەردەچه .ئەو پێطىیازاوە پطت
دەبەسته بە ئەزمىووً ئەوذاماوً  C4JRلە کارکردن لەگەڵ ڕزگاربىواوً دەستً
داعص و چاکتریه مىمارەسەي وێىدەوڵەتً لە بىارەکەدا و پێىەرەکاوً مافً مرۆڤ،
ئەواوەي پەیىەوذیذارن بەم بابەتەوە.
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پىختەي ڕاسپاردە سەرەکییەکان
یاسای کچان و ژواوی ئێسیذی ڕزگاربىو کە لە سەرەتاي ماوگً ئازاري  ٠٢٠٢بڕیاري
لێذرا ،بىاغەیەکً دروست دەڕەخسێىێت بۆ قەرەبىوکردوەوەي ئەو زیاوەي بەر
ڕزگاربىوان کەوتىوە لە ئەوجامً تاواوەکاوً داعص لە عێراق .پێىیستە ئەو
ڕێىماییاوەي جێبەجێکردن کە لەواوەڕاستً ماوگً حىزەیراوً  ٠٢٠٢دەردەچه،
بکرێىە بىچیىەي جێبەجێکردوً کاریگەر .لەڕێً دەرکردوً ئەم جۆرە ڕێىماییاوە
لەکاتێکً گىوجاودا ،دەسەاڵتذاراوً عێراق پەیامێکً بەهێس دەدەوە ڕزگاربىوان و
جیهان بەوەي ئەوان پابەوذي قەرەبىوکردوەوەي ئەو زیاواوە دەبه کە داعص
واوویەتییەوە ،بۆیە هاوپەیماوً بۆ قەرەبىوکردوەوەي دادپەروەراوە ( ،)C4JRلەگەڵ
تەواوي ڕێس بۆ ئەوجىومەوً وەزیراوً عێراق و وەزارەتً کار و کاروباري کۆمەاڵیەتً،
هاویان دەدات تا بەرپرسیارەتً کارەکە بگروە ئەستۆ و ڕێىمایی کاریگەر بۆ
جێبەجێکردوً دەربکەن کە ڕزگاربىو تەوەري سەرەکییان بێت .ئەم دەقەي خىارەوە
تێطکخستىەسەر ڕاسپاردە سەرەکییەکاوە کە لە ژێري بە وردەکاریً زیاتر
ڕوووکراووەتەوە.
لە کاتً پەرەپێذاوً ڕێىماییەکان لە داهاتىودا ،دەبێت ڕێبازەکە بریتً بێت لە
بایەخذان بە ڕزگاربىوان و ئەمە لەکارە هەرە لەپێطیىەکان بێت ،ئەمەش پێىیستً بە
بىەماي زیان وەگەیاوذن و پاراستىً وهێىً ڕزگاربىوان و بایەخذاوً تەواو بە
سەالمەتً و تەوذروستً و کەرامەتیان بێت .پێىیستە پطت بەو بىەما ڕەوضتیە
وىسراوەکان ببەسترێت و چۆویەتً جێبەجێکردویان دیاریکراوە و بە وردي ڕێکارەکان بۆ
ئەواوە دیاریکراون کە کار لەگەڵ ڕزگاربىوەکان دەکەن .هەروەها داواوً پرۆگرامێکً
ڕاهێىاوً هەمەالیەن بۆ هەمىو ئەواوەي بەضذار دەبه لە جێبەجێکردن و
پێذاچىووەوەي ڕێکارەکان و پێطکەضکردوً خسمەتگىزاري .کاتێک مىوچەیەکً
ماوگاوە بۆ ڕزگاربىوێک دەبڕێتەوە ،پێىیستە پێىەري سەرەکً بریتً بێت لە
مەزوذەکردوً ئاستً الوازي/پێىیستً ڕزگاربىوەکە .هەروەها ئەوە ڕوووبکرێتەوە کە
ئەواوەي بەر لە ١ي ئابً  ٠٢٢٢بەرەوڕووي تاواوەکاوً داعص بىووەوە و ئەواوەي لە
ڕێکەوتً ١ي ئابً  ٠٢٢٢پێطێلکارییان بەراوبەرکرا ،ضایەوً ئەوەن
قەرەبىوبکرێىەوە .تێگەیطتىێکً هەمەالیەن دروستبکرێت بۆ ڕێکخستىەوە تا
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ژمارەیەک خسمەتگىزاري تایبەت پێطکەضً ڕزگاربىوان و خاوەوادەکاویان بکرێت.
پێطبیىیکردوً ئەوجامذاوً ڕاوێژي ڕێکخراو لەگەڵ ڕزگاربىوان ،بۆ ئەوەي
تێبیىییەکاویان وەربگیرێت و کارەکان لەگەڵ داواکارییەکاوً ئەوان بگىوجێىرێه .داواوً
ڕێکاري جێبەجێکردن و بەدواداچىووً دادپەروەراوە و کاریگەر و دۆستاوە بۆ ڕزگاربىوان.
تەویا ئەو کاتە چاوپێکەوته لەگەڵ ڕزگاربىوان ئەوجامبذرێت کە زاویاري پطتڕاستکراوە
لەبارەیاوەوە وەبێت ،یان خۆیان داواي چاوپێکەوته بکەن .داواوً گەرەوتً بۆ
لەکەداروەبىووً ڕزگاربىوان و دووبارە دووچاروەبىووەوەیان بە ضۆکە دەروووییەکان
لەکاتً هۆضیارکردوەوەیان و جێبەجێکردن و پێذاچىووەوەي و پێطکەضکردوً
خسمەتگىزاري .دەبێت دڵىیاییً بذرێت لەبارەي ئەوەي داواکارییەکان بەپێً پێىەرە
بەڵگەییەکان هەڵذەسەوگێىذرێه ،بە ضێىەیەک بەڵگە داوا کراوەکان ئەوەوذە
ئاڵۆزوەبه بگەوە ئاستی ئەوەی کە داواکراوە لە یاسای ضارستاوً یان یاسای
سسایی .هەرکە ڕزگاربىوەکان تىاویان کەمێک وردەکاري لە داواکارییەکاویان
بسەلمێىه ،پێىیستە وادابىرێت کەوا ئەو قىرباویە ضیاوە بۆ قەرەبىکردوەوە و
قىرسایی سەلماوذن بخرێتە سەر ئەستۆی لێژوەکە .هەروەک پێىیستە ڕێىماییەکان
ئەو زەمیىەیە بڕەخسێىه بۆ ئەو ڕزگاربىواوەي لە دەرەوەي عێراق ویطتەجێه تا
ئاگادار به کە مافً قەرەبىوکردوەوەیان هەیە .هەروەها ئەوە ڕوووبکرێتەوە کە
کاتێکً دیاریکراو وییە بۆ پێطکەضکردوً داواکاریً قەرەبىوکردوەوە و کەڵک
وەرگرته ،بەپێً یاسا .دیاریکردوً ڕێگاي کاریگەر بۆ هەماهەوگً کردن لەگەڵ
ڕێکخراوە ویطتیماوً و وێىدەوڵەتییەکان .دەکرێ ئەو راسپارداوە بطیىەکی گطتی
یان بەضی وەربگیرێه C4JR ،پێً پەسىذترە هەمىو ڕاسپاردەکاوً بەهەوذ
وەربگیرێه.
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 -1ڕێبازي بەتەوەرکردوً ڕزگاربىوان
لەسەر لێژوە و بەڕێىەبەرایەتً گطتً و تەواوي دامەزراوە حکىمییەکان و
لێپرسراواوً دیکە و ڕێکخراوە واحکىمییە هاوبەضەکان الیەوە پەیىەوذیذارەکاوً دیکە
و ئەو کەساوەي ڕێکارەکان جێبەجێذەکەن و خسمەتگىزاري پێطکەش دەکەن،
پێىیستە پابەوذي بىەما ئاڕاستەکراوەکاوً ڕێبازي بەتەوەرکردوً ڕزگاربىوان به.
ئەمەش بە پابەوذبىون بە بىەمای زیاوىەگەیاوذن و بە تەواوي پاراستىً وهێىییەکان و
پێذاوً پێطیىە بە سەالمەتً و تەوذروستً و کەرامەتیان.
پابەوذبىون بە ڕێبازي تەرکیسکردن لە سەر ڕزگاربىوان پێىیستً بەماوەي خىارەوە
هەیە:

.1.1

پاراستىً واسىامە و وهێىً بىووً زاویارییەکان

پێىیستە زاویارییە کەسییەکان و ژیاوً تایبەتً و واسىامەي ئەو ڕزگاربىوەي مافً
داواکردوً قەرەبىوي هەیە ،بەپێً یاسا بپارێسرێت.
لێژوە و بەڕێىەبەرایەتً گطتً و هەمىو دامەزراوە حکىمییەکان و لێپرسراواوً دیکە
و ڕێکخراوە واحکىمییە هاوبەضەکان و الیەوە پەیىەوذیذارەکاوً دیکە و ئەو کەساوەي
ڕێکارەکان جێبەجێذەکەن و خسمەتگىزاري پێطکەش دەکەن ،یان ئەو زاویاریاوەیان الیە
کە پەیىەوذییان بە ڕێکارەکاوەوە هەیە ،پابەوذیً یاسایً و ئەخالقیان دەکەوێتە
ئەستۆ ،بۆ پاراستىً واسىامەي قىرباوییەکە و جێبەجێکردوً ڕێکارەکان ،دور لە
خەڵکً و پاراستىً وهێىیی تەواوي ئەو زاویارییاوەي لە ڕزگاربىوەکە کۆکراووەتەوە.
وە بەرپرش دەبه لە پاراستىً وهێىییە فەرمییەکان و بەپێً حىکمەکاوً دادگاي
تاوان بەرپرش دەبه لە ئاضکراکردوً زاویاري بەبێ ئیسن و ڕەزامەوذي پێطىەختە لە
قىرباوییەکە.
پێىیستە تەواوي ئەو دۆسیاوەي گطتً ویه ،بەضێىەیەکً زۆر تىوذ بپارێسرێه و
کەش وەتىاوێت بەبێ مۆڵەت دەستً پێیان بگات.
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لێژوەکە پالتفۆڕمێکً ئەلیکترۆوً دروستذەکات ،بەو ضێىەیە کە لە ماددەي )٢( ٢٢
ي یاساکە بڕیاري لێذراوە ،تا داواکاري ڕزگاربىوەکان وەربگرێت و لێیان بکۆڵێتەوە.
دەبێت ڕزگاربىوان لەم بارەیەوە ئاگاداربکرێىەوە و دەضبێت دڵىیایً بذرێت لە بە
تەواوي وهێىً بىووً زاویارییەکان.

.1.1

مافً ڕزگاربىوە کە هەمىو شتێک بساوێت

دەبێت ڕزگاربىو زاویاري تەواوي هەبێت لەبارەي مافەکاوی و ڕێکارەکاوً و ئەو
کەساوەي بەضذارن لە کرداري پێذاچىووەوە و کۆت و بەوذ و پێىەرە پێىیستەکان بۆ
پێطکەضکردوً داواکاري .هەروەها پێىیستە ڕزگاربىو هەمىو کاتێک زاویاري
پطتڕاستکراوەي پێبذرێت.
ڕزگاربىو دەرفەتً پرسیارکردن لە لێژوە و بەڕێىەبەرایەتً گطتً و ڕێکخراوە
واحکىمییە هاوبەضەکان بۆ دەڕەخسێىرێت و زاویاري لەبارەي چۆویەتً
پێطکەضکردن پێذەدرێت ،بەبێ ئەوەي سەرچاوەي زاویارییەکەي پێ بگىوترێت.
پێىیستە لێژوە ڕێبەرێک/وامیلکەیەک باڵوبکاتەوە کە پرسیار و وەاڵمە دووبارەکاوً
پەیىەست بەو کردارە لەخۆدەگرێت و بەضێىەیەکً بەرفراوان لەواو ڕزگاربىوان
باڵویبکاتەوە.
پێىیستە ژمارە تەلەفۆوێکً بێبەراوبەر بۆ هەمىو ئەو کەساوە بەردەست بێت کە
پرسیار دەکەن لەبارەي ئەوەي داخۆ مافً پێطکەضکردویان هەیە و پێىەرەکان چیه
و ڕێکارەکاوً پێطکەضکردن چۆوه لەگەڵ داواکارییە هەڵپەسێردراوەکان و ئەو
بابەتاوەي دیکە کە پەیىەسته بە یاسا.
هەروەها پێىیستە ڕزگاربىوان ئەوەیان پێ ڕابگەیەورێت کە تەواوي زاویارییەکان و ئەو
هەڵکەوتاوەي باسکراون لەکاتً ڕێکارەکاوذا و واسىامەکەضیان ،ئەماوە هەمىویان بە
وهێىً دەمێىىەوە و هەرگیس بەکاروایەن ،تەویا ئەوکاتە وەبێت کە مىمارەسەي ئەو
مافاوە دەکرێت کە بە یاسا بڕیاریان لێذراوە ،یان لە کاتی هەوالذان لە هەبىووً
تاواوً قێسەون بۆ الیەوً پەیىەوذیذار لەوکاتەي پێىیستە یان پابەوذي ئەو کارە بکرێت.
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تەواوي ئەو بڕگاوەي لە  ٢تا  ٦کە لەم ماددەیە بڕیاریان لەبارەوە دراوە ،پێىیستە
زاویارییەکاویان بە زمان و ضێىە و هۆکارگەلێک کە بە ئاساوً دەگەوە دەستً
ڕزگاربىوان بەردەست به .بە ضێىەیەکً تایبەتیص ئەو ڕۆڵە لەبەرچاو بگیرێت کە
لەکەداربىون و ترش لە داواکردوً قەرەبىوکردوەوە دەیگێڕێت.

.1.1

ڕەزامەوذي پێشىەختە

لەکاتً داواکردوً زاویاریً لە یەکێک لە ڕزگاربىوەکان ،بە مەبەستً
مىمارەسەکردوً ئەو مافاوەي بە یاسا بڕیاریان لێذراوە ،پێىیستە ڕەزامەوذي تەواو و
پێطىەختە وەربگیرێت .ومىووەي ڕەزامەوذییە پێطىەختەکە بەضێکً جیاوەکراوەي
فۆڕمً داواکارییە.
پێىیستە ڕەزامەوذي زیاتر لە ڕزگاربىو وەربگیرێت ،ئەگەر هەر بەضێک لە ئەرکەکە
چىارچێىەي چاالکییە پێىیستەکەي تێپەڕاوذ لە زاویىً مافەکاوً بەپێً ئەم یاسایە،
یان کاتێک زاویارییەکان دەدرێىە هەر دامەزراوەیەکً دیکە بێجگە لەو دامەزراواوەکە بە
بەپێً یاسابریاریان لێذراوە ،بۆ ومىووە ڕاوێژکردن لەگەڵ ڕزگاربىوان ،یان
بەضذاریپێکردوً هۆکارەکاوً ڕاگەیاوذن ،یان باڵوکردوەوەي ،یان واردوً بۆ
خسمەتگىزاري پاڵپطتیکراو.
ئەگەر تاکێک جا پێگەیطتى بێت یان مىذاڵ ،کە واتىاوێت لەروی یاساییەوە ڕەزامەوذي
پێطىەختە بذات ،ئەوا دەبێت ڕەزامەوذي لە کەسێک وەربگیرێت کە لەڕووي
یاساییەوە وىێىەرایەتً دەکات ،بەپێً ئەو یاسا بەرکارەي هەیە ،لەپێىاو پابەوذبىون
بە بىەماي ڕەزامەوذي پطتڕاستکراوە.

.1.1

بىەماي زیاوپێىەگەیاوذن

ئەوذاماوً لێژوە و فەرماوبەراوً بەڕێىەبەرایەتً گطتً و دامەزراوە حکىمییەکاوً
دیکە و ڕێکخراوە واحکىمییەکان و لێپرسراوان و ئەواوً دیکەش لەو کەساوەي کە لە
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جێبەجێکردوً ڕێکارەکان بەضذارن لە چىارچێىەي تۆمارکردوً داواکارییەکان و
کۆکردوەوەي بەڵگەوامە و ئەوجامذاوً چاوپێکەوته و پێطکەضکردوً ضێىەي
جیاوازي قەرەبىوکردوەوە کە بەپێً یاسا بڕیاري لێذراوە ،ئەوپەڕي چاودێری خۆیان
بەکاردەهێىه بۆ وەسەپاوذوً هیچ داواکارییەکً کارگێڕي و دارایً بەسەر
ڕزگاربىواوذا.

.1.1

جیاوازي وەکردن /وەبىووً ڕیسبەوذي هەڕەمً بۆ ڕزگاربىوان

بەپێً یاسا و بە یەکچاو مامەڵە لەگەڵ هەمىو ئەو ڕزگاربىواوە دەکرێت کە باسیاوکرا
و لەکاتً چاالکیً هۆضیارکردوەوەي کۆمەاڵیەتی و کرداري پێطکەضکردوً
داواکاري و بەدواداچىووً داواکارییەکان ،هیچ جیاوازیەک لەوێىاویاوذا واکرێت.
پێىیستە لەسەر ئەوذاماوً لێژوە و فەرماوبەراوً بەڕێىەبەرایەتً گطتً و ڕێکخراوە
واحکىمییە هاوبەضەکان و الیەوە کاریگەرەکان و کەساوً دیکەش وابێت بەهیچ
ضێىەیەک بە هەر هۆیەک بێت ،لەواوە ڕەگەزي ،وەتەوەیً یان ئاییىً ،ئاییىسا یان
ڕەچەڵەک یان زمان یان الیەوً سێکسً یان ڕەگەزوامە یان بۆچىووً سیاسً یان
باري کۆمەاڵیەتً یان تەمەن یان خاوەن پێذاویستً تایبەت بێ یان ضىێىً
جیاوازي لەوێىان ڕزگاربىواوذا بکەن .ئەو الیەوە چاالکاوەي
پەروەردە بىووً،
لەسەرەوە واویان هات ،هەمىو هەوڵێکیان بۆ ئەوەیە ژیىگەیەک دروست بکەن کە
تەواوي ڕزگاربىوان هەست بە ئاسایص و ڕێسگرته و ئاسىودەیً بکەن.

.1.1

ڕاگەیاوذن و تۆماري بىەماکاوً هەڵسىکەوت

ڕاگەیاوذراوێک لە پێىاو پاراسته ،هەروەها تۆماری دیاریکردوً بىەماکاوً
هەڵسىکەوتً تایبەتً هاوبەضیکردن لە ڕێبازي بەتەوەرکردوً ڕزگاربىوان لەگەڵ
ڕزگاربىوان بۆ زامه کردوً مامەڵەیان ئامادە دەکرێت  ،ئەوەي کە لەگەڵ پێکهاتە
دیاریکراوەکان دێتەوە و ڕزگاربىوان دەکاتە تەوەر .ڕاگەیاوذن و تۆماري بىەماکاوً
هەڵسىکەوت پاراستىً واسىامە و وهێىً زاویارییەکان دەگرێتەوە ،لەگەڵ مافً
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وەدەستخستىً زاویاري و وەرگرتىً ڕەزامەوذي پطتڕاسکراوە و بىەماي
زیاوىەگەیاوذن بەو گەرەوتییاوەي زامىً مامەڵەي یەکسان دەکەن بە کەرامەت و
ڕێسەوە.
پێىیستە لەسەر تەواوي ئەوذاماوً لێژوە و فەرماوبەراوً بەڕێىەبەرایەتی گطتً و
ڕێکخراوە واحکىمییەکان و کەساوً دیکەي بەضذار لە ڕێکارەکان و پێطکەضکردوً
خسمەتگىزاري واژۆکردن و پابەوذبىون بە ڕاگەیاوذوً پاراستىً وهێىً و تۆماري
بىەماکاوً هەڵسىکەوت بۆ هەڵسىکەوت لەگەڵ ڕزگاربىوان بەپێً ئەو ڕێبازەي
تەرکیس لەسەر ڕزگاربىوان دەکاتەوە لە هەمىو کاتەکان دا.
پطتگىێخستىً ڕضت و بەردەوامً ئەو بىەمایاوەي بڕیاریان لێذراوە لە
بەڵگەوامەکاوً لە بڕگەي ٢ي ئەم ماددەیە دەبێتە هۆی دوورخستىەوە و
لێىەرگرتىەوەي پۆست لە لێژوە /بەڕێىەبەرایەتً گطتً /ڕێکخراوە واحکىمییەکان.
بەڕێىەبەرایەتً گطتً بە سستەم هەوڵذەدات کارداوەوە و تێبیىً لەالیەن ڕزگاربىو
و کۆمەڵً مەدەوً بەدەست بکەوێت ،لەبارەي کەمتەرخەمً وىاوذي
فەرماوبەرەکان لە ڕاگەیاوذن و تۆماري بىەماکاوً ڕەوضت کە لە سەرەوە هاتىون،
بەبێ ئەوەي بساورێت کێ واردوویەتً .ئەوجامً ئەو ڕاپرسییاوە دەدرێىە بەڕێىەبەري
گطتً و سەرۆکً لێژوەکان و بۆ جەماوەریص بەو زمان و هۆکاراوەي گەیاوذن
بەردەست دەبه کە ڕزگاربىوان دەستیان پێ دەگات.

.1.1

ڕاوێژکردن لەگەڵ ڕزگاربىوان

بەڕێىەبەرایەتً گطتً ،ڕاوێژي بەردەوام و کاریگەر لەگەڵ ڕزگاربىوان دەکات ،تا
تێبیىییەکاویان لەبارەي جێبەجێکردن وەربگرن ،بەتایبەتً ئەوەي کە پەیىەوذي بە
ماددەي ٨ي یاساکە هەیە ،لەگەڵ گىوجاوذوً مىمارەسەکە بەپێً ئەو راوێژاوە .ئەم
جۆرە ڕاوێژاوە الیەوً کەم ساڵً جارێک و بەو ضێىەیەي کە لەگەڵ تێکچڕژاوً
ئاسایص و ئەخالق گىوجاوە لەگەڵ ڕزگاربىوان ،ئەوجامبذرێت .بەر لەوەي هیچ
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ڕاوێژێک لەگەڵ ئافرەتە ڕزگاربىوەکان بکرێت ،پێىیستە ڕەزامەوذییەکً وىوسراوي
پێطىەختەیان لێىەربگیرێت.

ڕاهێىاوً ئەوذاماوً لێژوە و فەرماوبەراوً بەڕێىەبەرایەتً
.1.1
گشتً و ڕێکخراوە واحکىمییە هاوبەشەکان
دواي دامەزراوذویان ،پێىیستە ئەوذاماوً لێژوە و فەرماوبەراوً بەڕێىەبەرایەتً
گطتً و ڕێکخراوە واحکىمییەکان و کەساوً دیکەي بەضذار لە ڕێکارەکان و
پێطکەضکردوً خسمەتگىزاري بەضذاری راهێىاوێکی واچاری بکەن کە ئەو ڕاهێىاوە
پەیىەوذي هەیە بە:
• تێگەیطته لە ضۆکە بىەڕەتییەکان و ئاگاداربىون لێیان ،لەواویطیاوذا واسیىەوەي
ویطاوەکاوً ضۆک و دڵەڕاوکێ و فریاگىزاري سەرەتایً دەروووً و ئەو ڕێبازە
ئاگاییەي ضۆک تا مەترسً ضۆک کەمبکرێتەوە لەوکاتەي مامەڵە لەگەڵ ڕزگاربىوان
دەکەن.
• ڕەزامەوذي پێطىەختە و بىەماي ''زیاوىەگەیاوذن'' و وهێىً و پاراستىً تایبەتمەوذي
و بىەماي ''بااڵتریه بەرژەوەوذي مىذاڵ'' لەوەي کە پەیىەوذي هەیە بە کچان و کىڕان.
• دەستکەوتىً زاویاري و هەڵگرتىً و بەڕێىەبردوً و وهێىً بىووً و
ڕوووکردوەوەدان لەبارەیەوە ،بەپێً یاسا ویطتیماوییەکان و باضتریه ئەزمىووً
وێىدەوڵەتً.
• هۆضیارکردوەوە لەبارەي لەکەداربىن و ئەوەي کە پەیىەوذي بە تىوذوتیژي
سێکسییەوە هەیە لەکاتً ضەڕدا .زیاوً جەستەیً و زەیىً و کۆمەاڵیەتً و
ئابىري پەیىەوذیذار بە ڕزگاربىوە جیاوازەکاوەوە هەیە ،لەواویطیاوذا ئەو ڕزگاربىواوەي
تەمەن و پاضخاوً وەتەوەیً و بىەچەیً و ئاییىً و تىاواي عەقڵً و جەستەییان
جیاوازە.
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• چىارچێىەي یاساداوان ،فۆڕمً داواکاری ،ڕێکاري کارگێڕي یەکذەست و تۆماري
بىەماي هەڵسىکەوت ،دەوەستێتەسەر ئەو بەضذارییەي تەرکیس دەخاتەسەر
ڕزگاربىوان.
• تەکىیکً چاودێري خىدي /چاودێریریکردوً دەروووً بۆ داواوً سىىورێک بۆ ضۆکە
واڕاستەوخۆکان ،لەواویطیاوذا ڕاهێىان لەسەر ئاماژە و ویطاوەکاوً ضۆکً
مامىاوەوذ و پرۆتۆکۆلً پاڵپطتً و ضێىازي کاري سەالمەت.
بەپێً بڕگەي ()٢ي ئەم ماددەیە پێىیستە هەمىو کەسێک بەضذاربێت لە
ڕاهێىاوەکان و بەضذاروەبىون دەبێتە هۆي دوورخستىەوەیان لە لێژوە /بەڕێىەبەرایەتً
گطتً /ڕێکخراوي واحکىمً یان لێسەوذوەوەي دەسەاڵتەکاویان.

1.1

پاڵپشتً دەرووویً

ئەوجامذاوً خىلً سااڵوە بۆ سەرپەرضتیکردن ،بۆ ڕاییکردوً کاري لێژوە و ئەواوەي
ڕاسپێردراون بەکارەکە لە بەڕێىەبەرایەتً گطتً و ڕێکخراوە واحکىمییە
هاوبەضەکان.
بەڕێىەبەرایەتً گطتً پسپۆراوً تەوذروستیً دەروووً بەضذاری پێذەکات بۆ
بەستىً ئەو کۆبىووەواوە.
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 .1شیاو بىن بۆ قەرەبىو
.1.1

کەساوً شایەوً قەرەبىو

ئەم ڕزگاربىواوەي واویان دێت ،مافً قەرەبىوکردوەوە و خسمەتکردویان هەیە ،بەپێً
یاساي بڕیارلێذراو:
• ئافرەتە ئێسیذییە ڕزگاربىوەکان (ژن و کچ)
• ئافرەتە کرستیاوە ڕزگاربىوەکان (ژن و کچ)
• ئافرەتە تىرکماوە ڕزگاربىوەکان (ژن و کچ)
• ئافرەتە ضەبەکە ڕزگاربىوەکان (ژن و کچ)
• ڕزگاربىواوً ئێسیذي لە کىڕ و لە کچ (ئەواوەي کاتً ڕفاوذویان تەمەویان خىار ٢٨
ساڵ بىوە)
• ڕزگاربىواوً ئێسدي لە کىڕ و لە کچً مىذاڵ و هەراش کە لە کردەي کىضته و
کىضتىً بە کۆمەڵ ڕزگاریان بىوە.
• ڕزگاربىواوً کرستیان لە کىڕ و لە کچً مىذاڵ و هەراش لە کردەي کىضته و
کىضتىً بەکۆمەڵ.
• ڕزگاربىواوً تىرکمان لە کىڕ و لە کچً مىذاڵ و هەراش لە کردەي کىضته و
کىضتىً بە کۆمەڵ.
• ڕزگاربىواوً ضەبەک لە کىڕ و لە کچً مىذاڵ و هەراش لە کردەي کىضته و
کىضتىً بە کۆمەڵ.
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تەواوي ئافرەتە ڕزگاربىوەکاوً ئێسیذي و تىرکمان و کرستیان و ضەبەک ،ئەواوەي کە
بەرەوڕووي ئەو پێطێلکردواوە بىووەتەوە کە لە ماددەي )٢( ٠ي یاساکە دا هاتىون و
بەر لە ١ي ئابً  ٠٢٢٢پێطێلکاریان بەراوبەر کراوە و بەالیەوً کەم تا ١ي ئابً
 ٠٢٢٢هەمان پێطێلکارییان بەراوبەر کراوە ،مافً ئەوەیان هەیە قەرەبىو بکرێىەوە.
بۆ ئاساوترکردوً کردەي چارەسەرکردن و لەسەر ڕەزامەوذي بەڕێىەبەرایەتً
گطتً ،پێىیستە تاکً خاوەوادە ڕزگاربىوەکان ،ئەواوەي لە داواکارییەکاویان
کۆڵراوەتەوە ،خسمەتگىزاري دووبارە ئامادەکردوەوە کە لە خىارەوە هاتىوە ،پێیان
بذرێت.
هەمىو ئەو ڕزگاربىواوەي سەر بەو گروپاوەن کە لە یاساکەدا واویان هاتىوە (ئێسیذي و
تىرکمان و کرستیان و ضەبەک ،وێر و مێ ،مىذااڵوً ئێسدي) ضایەوً ئەوەن تەواوي
جۆرەکاوً قەرەبىویان پێطکەش بکرێت کە بە یاسا بڕیاري لێذراوە.
هەمىو ئەو ڕزگاربىواوەي سەر بەو گروپاوەن کە لە یاساکەدا واویان هاتىوە (ئێسیذي و
تىرکمان و کرستیان و ضەبەک ،وێر و مێ ،مىذااڵوً ئێسدي) الیەوً کەم کەمتریه
بڕي ئەو پارەیەیان پێ دەدرێت کە لە ماددەي  )٠( ٦و بەپێً یاسا وەک مىوچە بۆیان
دیارکراوە.
ڕزگاربىواوً گروپە الوازەکان بەضێىەیەکً تایبەت مىوچەیەکً ماوگاوەیان بۆ
دەبڕێتەوە کە دەگاتە کەمتریه بڕ کە لەماددەي  )٠( ٦بە یاسا بڕیاري لێذراوە.

.1.1

دیارکردوً بڕي مىوچەي ماوگاوە

سەرەڕاي پێذاچىووەوە بە داواکارییەکان و بەدواداچىووً ڕاستً و دروستیان ،لێژوە
بڕێک مىوچە دەبڕێتەوە کە لەماددەي  )٢( ٦دیارکراوە بە پێىەرەکاوً الوازي/
پێىیستً کۆمەاڵیەتً و ئابىوري و دارایً .ئەم پێىەراوە بۆ ومىووە :زگىرتً ،خاوەن
پێذاویستً تایبەت ،ئەو ماڵەي کە بە تەویا ئافرەتێک سەري ماڵەکەیە.
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.1.1

ئامادەکردوەوەي ڕزگاربىوان

سەرەڕاي خسمەتگىزارییە پسیطکً و دەروووییەکان ،ئامادەکردوەوەي ڕزگاربىوان لە
ماددەي )٠( ٢ي یاساکەدا هاتىوە ،بۆ پێطکەضکردوً خسمەتگىزاري بە ڕزگاربىوان بۆ
کەمکردوەوەي ،تا ئەو ڕادەیەي کە دەکرێت ،ئەو لێکەوتە دەروووییاوەي کەسەکە
هەیەتً و بەمەش وا لە ڕزگاربىوان بکرێت ،ژیاوێکً ضایستە بژیێه .ڕزگاربىوان و
ئەوذاماوً خێساوەکاویان ،لەکاتً پێىیست ،دەتىاوه بە بێ بەراوبەر و بێ سىىور
دەستیان بگاتە ئەم خسمەتگىزارییاوەي خىارەوە کە هاوتاي باضتریه خسمەتگىزارییە
وێىدەوڵەتییەکاوه:
أ) تەوذروستً هسری و پاڵپشتیً دەرووویً کۆمەاڵیەتً ( )MHPSSکە
لەکاتً داویطتىً چارەسەري بە تەویا و خێساوً و بە کۆمەڵ پێطکەش
دەکرێه ،لەگەڵ ئەو تەکىیکە گىوجاواوەي کە جیاوازییە کەلتىرییەکان لەبەرچاو
دەگرێت.
ب) خسمەتگىزاریً پسیشکً لەواویطیاوذا خسمەتگىزاریً هەمەالیەوً
تەوذروستً و بەتایبەتیص تەوذروستً سێکسً و مىذاڵبىون کە پێىیسته بۆ
چارەسەري جەستەیً دواي کاریگەري تىوذوتیژي سێکسً لە سەردەمً
ضەڕدا .ئەم خسمەتگىزارییاوە بەضێىەیەک دابیه دەکرێه کە هیچ
جیاوازیکردوێکً تێذا وەبێت ،لەماڵەوە پێطکەش دەکرێه و لەوکاتەي ڕەواوً
الي پسپۆراویص دەکرێه ،پێىیستە گرێىتً ئەوە هەبێت کە دەرماوً
پێىیستیان دەدرێتێ.
ت) خسمەتگىزاري هاریکاري یاسایً ئەو هاوکارییە یاساییاوە دەگرێتەوە کە
تاکێک پێىیستییەتً ،بەو پێیەي یەکێکە لە ڕزگاربىوەکان ،بۆ ومىووە (بەتەویا
ئەماوە واگرێتەوە) ڕێکاري یاسایً بۆ دەستکەوتىً بەڵگەوامەي ضارستاوً و
قەرەبىوي چاودێریً خێساوً و بەضذاریکردن لە ڕێکارە تاواوکارییەکان لە دژي
تاواوبارەكان.
ث) پرۆگرامً ڕێگاکاوً گىزەران لەواویطیاوذا پێطکەضکردوً ڕاهێىاوً
پیطەیً بۆ دەستەبەرکردن و پاراستىً کارێکً گىوجاو کە داهاتً لێ
وەچىگ دەکەوێت.
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ج) ڕێىمایً خێساوً کە ڕێىمایً پیطەیً دەستەبەردەکات بە مەبەستً
زیادکردوً خۆضگىزەراوً جەستەیً و دەروووً بۆ ڕزگاربىوان ،لەواویطیاوذا
لەڕێً بەهێسکردن و دووبارەپێکبەستىەوەي پێکبەستە خێساوییەکان کە بەهۆي
تىوذوتیژي سێکسً لە سەردەمً ضەڕ و تاواوەکاوً دیکەدا تێکچىوبىون و
بەیاسا بڕیاریان لێذراوە.
ح) پرۆگرامً کۆمەاڵیەتً بۆ پاڵپطتیکردوً دووبارە گەڕاوذوەوەي ڕزگاربىواوً
تىوذوتیژي سێکسً لە سەردەمً ضەڕ و تاواوً دیکەدا کە بە یاسا بڕیاریان
لێذاوە .پێىیستە ئەم پڕۆگرامە پاڵپطتً تۆڕەکاوً پاڵپطتیً کۆمەاڵیەتً
بکات (بۆ ومىووە (بەتەویا ئەماوە واگرێتەوە) هاوسێ و هاوڕێ و گروپ و
کۆمەڵە ئایىییەکان) ،لەڕێً پاڵپطتیکردوً تێگەیطته لە ڕزگاربىوان و
بەرەوگاربىووەوەي ضەرەف و ئاگادارکردوەوە لە مىمارەسەي تەقلیذي
زیاوگەیەن و جیاکاري .بۆ زامىکردوً دەستڕاگەیطتىً ڕزگاربىوان بە
خسمەتگىزاري دووبارە ئامادەکردوەوە لە ضىێىێک کە وسیک ضىێىً
ویطتەجێبىووً خۆیان بێت و ئەو خسمەتگىزارییاوەش بەپێً پێىەرە
وێىدەوڵتییەکان و باضتریه مىمارەسە پێطکەش دەکرێه .هەڵسەوگاوذن
دەکرێت بۆ دڵىیابىون لەوەي ئەو خسمەتگىزارییاوە بەڕاستً بەردەسته و
کىالێتیەکەیان چۆوە و ئەو خسمەتگىزارییە وىێیاوە چیه کە پێىیستە بىیاتبىرێه و
پێطکەش بکرێه.

داواوً ڕێکاري ئاسان و بەردەست بۆ پێشکەشکردن

.1
.1.1

فۆڕمً داواکاري

لێژوە و بەڕێىەبەرایەتً گطتً پەرە بە فۆڕمً داواکاري دەدەن و ڕوون و سادەي
دەکەن ،بۆ کۆکردوەوەي زاویارییەکان ،لەسەر بىەماي داواکارییە پێطکەضکراوەکان
لەالیەن ڕزگاربىوان کە بۆ دەستڕاگەیطته بە خسمەتگىزارییەکان پێطکەضیان
کردووە.
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فۆڕمً ڕەزامەوذیً پێطىەختە بەضێکً داوەبڕاوە لە فۆڕمً پێطکەضکردن.
بەرلەوەي فۆڕمً داواکاري بەضێىەیەکً بەرفراوان دابەضبکرێت ،قۆواغً
تاقیکردوەوە ئەوجامذەدرێت بۆ دڵىیابىون لەوەي فۆڕمەکان و ڕێکارە پالن بۆ داوراوەکان
بەضێىەیەکً ومىووەیً بەڕێىبچه ،هەروەک تێذەکۆضێت بۆ هێىاوە ئاراي کردارێکً
چاالک و دادپەروەراوە.

.1.1

ڕێکارەکاوً پێشکەشکردن /تۆمارکردن

بەپێً یاسا دەکرێت داواکاري بەضێىەی زارەکً ،یان بە ضێىەي وىوسراو پێطکەش
بکرێت.
لێژوە پێگەیەکً ئەلیکترۆوً پارێسراو و لە بەکارهێىاوذا ئاسان دەڕەخسێىێت ،بەو
ضێىەیەي لە ماددەي  )٢( ٢٢یاساکەدا هاتىوە ،تا داواکاریً ڕزگاربىواوً پێ بگات و
لێیان بکۆڵێتەوە ،لە واوەخۆي عێراق و لەدەرەوە کە بە وردي هەمىو ئەو ڕاستییاوە
ڕوووذەکاتەوە کە پەیىەوذییان بەو پرساوەوە هەیە .لە کاتً پێطکەضکردوً
داواکاري ،جا بە دەست بێت ،یان لە ڕێً ئەوتەروێت ،لەسەر لێژوە پێىیستە
ژمارەیەکً تایبەت بذاتە ڕزگاربىوەکە بۆ بەدواداچىووً باري داواکارییەکە.
بەڕێىەبەرایەتً گطتً دەستەي جیاوازي تۆمارکاران دەوێرێتە ئەو واوچە و
کەمپاوەي کە ژمارەیەکً زۆري ڕزگاربىویان لێیە ،تا داواکارییەکاویان بە زارەکً
تۆماربکەن .هەروەها ڕێپێذراویطە داواکاري زارەکً لەڕێً ڕێکخراوە واحکىمییە
ڕێپێذراوەکان پێطکەش بکرێت و دواتر بىێردرێتە بەڕێىەبەرایەتً گطتً.
دەکرێت داواکاریً وىوسراو بذرێتە بەڕێىەبەرایەتً گطتً /لێژوە /لقً وىوسیىگە
ڕاستەوخۆکان ،هەروەها لەڕێً وەکیل یان دەروازەي پێطکەضکردن لە ڕێً
ئەوتەروێت ،یان لەڕێً باڵیۆزخاوە و کىوسڵخاوەکاوً عێراق ،تا پەوابەرە
ڕزگاربىوەکاویص دەرفەتً ئەوەیان هەبێت ،داواکاري پێطکەش بکەن.
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بەر لە پەوابردن بۆ بەڵگاوذن لە ڕێً چاوپێکەوتىەکان ،لەسەر بەڕێىەبەرایەتً گطتً
و لێژوە پێىیستە سىود لەو سەرچاوەي زاویارییاوە وەربگرن کە لە بەردەسته ،بۆ
ئامادەکردوً زاویاریً ئاماري و بۆ وردبیىً لە داواکارییەکان .لەبەر ئەم مەبەستە،
لێژوە بۆي هەیە یاداضتً لێکتێگەیطته لەگەڵ ڕێکخراوە حکىمییەکان و
واحکىمییەکان و وێىدەوڵەتییەکان واژوو بکات کە لەو کردارەي پەیىەوذییان بە
بەڵگاوذوەوە هەیە ،مسذاقیەتیان هەیە .ئەو زاویارییاوەي پێطتر دراووەتە ئەو لێژواوە و
بەپێً ڕەزامەوذي پطتڕاستکراوەي ڕزگاربىوەکە بەضذاري پێکراوە ،بەسە و
پێىیستً بە چاوپێکەوته لەگەڵ کردن وییە لەبەردەم لێژوە ،چىوکە خۆي بەڵگەیەکً
گىوجاوە بۆ داواکاري.
لێژوە بىکە /کۆگایەکً کۆکردوەوەي زاویاري بىیات دەوێت بۆ کۆکردوەوەي هەمىو
بەڵگەیەک کە لەبەردەست بێت ،لەبارەي ئەو تاواواوەي پەیىەوذییان هەیە بە
سەردەمً ضەڕي داعص لە عێراق .دەبێت بگەڕێىەوە بۆ سەرچاوەي هەمەجۆري
زاویاري وەکى فۆڕم و ڕاپۆرت و زاویاریً دیکە کە لە ڕێً الیەوً حکىمً و واحکىمً و
وێىدەوڵەتً کۆکراووەتەوە بۆ دەستىیطاوکردوً ضێىاز و ضىێىً پێطێلکارییەکان و
ئاساوکردوً کرداري پێذاچىووەوە بە داواکارییە هەڵپەسێردراوەکان.

بىیاتىاوی رێکاری لێىردبىوەوەی دادپەروەراوە و کاریگەر

.1
.1.1

رێکارەکاوی لێىردبىوەوە

پێىیستە لێژوە قىرسایی سەلماوذوً بىچیىەیً و وردبیىً لە داواکاریً ڕزگاربىوان
لە ئەستۆ بگرێت.
دواي ئەوەي پطتڕاست دەکرێتەوە کە لەو کاتەي کارە قێسەون و تاواوکارییەکەي تێذا
ئەوجامذراوە یەکێک لە ڕزگاربىوەکان لەوێ بىوە و زاویارییە کەسییەکاویص ئەو
ضێىازاوەي تىوذوتیژي سێکسً ،ئەواوەي کە ڕێکخراوي داعص ئەوجامً دەدان،
ڕوون دەکەوەوە ،ئەوا ضایەن بىووً بە قەرەبىو دەبێتە ئەگەر و لەوکاتەضذا واردوً
قىرسایی سەلماوذوی پێچەواوەی ئەمە لە ئەستۆی لێژوەکەیە.
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هەڵپەساردوً داواکاري بەهۆي قىرسایی سەلماوذن بە بەپێً یاساي ضارستاوً
و یاسای تاوان ڕێپێىەدراوە ،پێىیستە بە دۆکیۆمێىت کردوی داواکاریەکە بەش بێت.
لە چىارچێىەي ڕێکارەکاوً پێطکەضکردوً داواکاري و وردبىووەوە لە داواکاریً
ڕزگاربىوان ،وابێت داواي ڕێکاري پسیطکیً یان هەر ڕێکارێکً دیکە بکرێت ،یان
قبىڵبکرێت ،کە دەماوگەیەوێتە ئاستێک لە مامەڵەي وامرۆڤاوە یان سەرزەوطتکاراوە
یان سەرکۆوەي ڕزگاربىوان.
هەر بەڵگەوامەیەکً ضارستاوً کە لەالیەن حکىمەتەوە دەرچىوبێت ،بۆ ومىووە
واسىامەي ویطتیماوً یان پسىولەي خۆراک یان پاسپۆرت یان بەڵگەوامەي
لەدایکبىون یان گرێبەستً هاوسەرگیري ،بەسە بۆ ئەوەي بەضێىەیەکً دروست
واسىامەی رزگاربىەکە دیاری بکرێ.

.1.1

چاوپێکەوته

بە لەبەرچاوگرتىً زیادەڕۆیً وەکردوً سەلماوذن لە بەراوبەر ئافرەتان و
ڕزگاربىوەکاوً دیکە و مەترسً گەڕاوەوەي ضۆک ،تەویا ئەو کاتە ئەو چاوپێکەوتىە
ئەوجامذەدرێت کە لە ماددەي )٢( ٢٢ي یاساکەدا هاتىوە کە هیچ بەڵگە یان فایلێکً
وىوسرا و یان زارەکً دیکە لەبەردەست وەبێت کە پاڵپطتً داواکارییەکە بکات ،یان
ئەگەر هاتىو ڕزگاربىوەکە بە ویستی خۆي داوایکرد لێژوەکە گىێً لێبگرن.
لەسەر هەمىو ئەوذامێکً لێژوە پێىیستە ،لەکاتً چاوپێکەوته لەگەڵ یەکێک لە
ڕزگاربىوان ،هەڵسىکەوتً ضیاو بکات و تەمەن و بارودۆخً جەستەیً و عەقڵً
ڕزگاربىوەکەش لەبەرچاو بگرێت و گىێ بۆ ئەزمىووە تاڵەکەي ضل بکات و
پەیىەوذییەکً متماوەپێکراو و دۆستاوە دروستبکات.
لەکاتً چاوپێکەوتىذا ،بایەخێکً تایبەت بە درێژي چاوپێکەوته و بەکارهێىاوً زاراوەي
گىوجاو بذرێت کە کەسً بەراوبەر لێیان تێبگات ،هەروەها بایەخ بە پێذاویستییەکاوً
دیکەضً بذرێت.

C4JR,2021

18

لەکاتً چاوپێکەوتىذا ،لەسەر ئەوذاماوً لێژوە و کەساوً پەیىەوذیذاري دیکەش (جا
چ لەڕێً قسەکردوەوە بێ یان بە ئاماژە) پێىیستە خۆیان دووربگرن لە دەرخستىً
ئەوەي کە؛ بڕیار لەبارەي ڕزگاربىوەکە بذەن ،یان هەڵسىکەوتً ڕەتبکەوەوە ،یان ئەو
زاویارییاوەي پێطکەضیان کراوە ،پەسىذي وەکەن.
لەسەر داواکاریً ئافرەتە ڕزگاربىوەکە ،وەرگێڕێک دادەورێت بەو زماوەي کە خۆي
پەسىذي دەکات یان بە زماوً جەستە .هەتا لەتىاوا دابێت ویستً ئافرەتە
ڕزگاربىوەکان لەبەرچاو دەگیرێت ،لەو بارەیەوە کە دەیاوەوێت وەرگێڕە ڕاستەخۆکەیان
لەکام ڕەگەز بێت.
چاوپێکەوته یان ڕووبەڕوو دەبێت ،یان لەڕێً هۆکارەکاوً پەیىەوذیکردن (لەڕێً
بەروامەیەکً سەالمەت کە بۆ ئەو کۆوگراوە بەکاردێت کە لەڕێً ڤیذیۆوە
ڕادەپەڕێىرێه) ،بە هەر ضێىەیەک کە ڕزگاربىوەکان پێیان پەسىذە .گرتەي ڤیذیۆیً و
تۆمارکردوً دەوگ بە هەمىو ضێىەیەک قەدەغەیە.
ئافرەتە ڕزگاربىوەکە واچار وییە وەاڵمً ئەو پرسیاراوە بذاتەوە کە پەیىەوذییان بە
ژیاوً تایبەتً ئەوەوە هەیە و گروگ وییە بۆ سەلماوذوً ڕاستییەکان.
سستەمێک بۆ پێطکەضکردوً فریاگىزاریً سەرەتایً دەروووً پێطکەضکردوً
خسمەتگىزاریً پسیطکیی خێرا بۆ ڕزگاربىوان پێکذەهێىرێت ،لەکاتً چاوپێکەوتىەکان
یان دەمىدەست دواي چاوپێکەوته.
کاتێک ڕزگاربىو داوادەکەن بێىە بەردەم لێژوە ،پێىیستە هەمىو هەوڵێک بذرێت لەوەي
کە پەیىەوذي بە کارە لۆجستییەکاوەوە هەیە ،تا ڕزگاربىوەکە ئاسىودە بێت ،لەواوەش
کات و ضىێه و ماوەوە و گەضت و واوخىاردن و چاودێریکردوً مىذاڵ ئەگەر پێىیست
بىو و ڕەخساوذوً خسمەتگىزاري پاڵپطتً.
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.1.1

هاوەڵ

کاتێک ئەو کەسەي داواکاري پێطکەش کردووە دێتە پێص لێژوە ،بۆي هەیە هاوەڵێک
کە خۆي هەڵیذەبژێرێت ،لەگەڵً بێت (تەویا لە کاتێکذا وەبێت کە لێژوە بڕیاڕ بذات کە
لەگەڵ بىووً ئەو کەسە بەضێىەیەکً وەرێىً کار لە کردارەکە دەکات).
وابێت ئەو هاوەڵەي لەگەڵ ڕزگاربىوەکەیە قسەي لەگەڵ بکات ،یان لەباتً ئەو قسە
بۆ لێژوەکە بکات .مەبەست لە لەوێبىووً ئەو بریتییە لە پێطکەضکردوً پاڵپطتً
دەروووً و کۆمەاڵیەتً بۆ ڕزگاربىوەکە کاتێک ئەوەي دواییان داواي دەکات .ئەو
کەسەي لەگەڵ ڕزگاربىوەکە هاتىوە ،پێطىەختە فۆڕمً پاراستىً وهێىً پێ
پڕدەکرێتەوە.

.1.1

بەڵگەوامە پەسىذەکان

لەپاڵ ومىووە پڕکراوەوەکان و فۆڕمً زاویاري و بەڵگەوامەکاوً دیکە کە لەالیەن
کیاوەکان (حکىمً و واحکىمً و ڕێکخراوە وێىدەوڵەتییەکان) کۆکراووەتەوە ،ئەواوەي
لە کرداري بەڵگاوذن جێً باوەڕن بۆ پرسً دادوەریً تاواوکاري ،ئەو کەسەي
داواکاري پێطکەضکردووە ،دەتىاوێت هەر بەڵگەوامەیەک دابىێت کە واي دەبیىێت
پەیىەوذي هەیە بە باري کەسیً ئەو و لێپێچیىەوە لێً ،بۆ ومىووە (مەرج وییە هەر
تەویا ئەماوە به):
• تۆماري تەوذروستی هسری.
• تۆماري پسیطکً.
• گىوتەي ضایەت.
• بەڵگەي دیکەي وا فەرمً وەکى وێىەي فۆتۆگرافً و تۆماري پەیىەوذییە خێراکان،
یان وامەي ڕێکخراوەکاوً کۆمەڵگەي مەدەوً.
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 .1بىیاتىاوی ڕێىشىێىً
سىود/کەڵک
.1.1

و

کاریگەر

دادپەروەراوە

بۆ

دابەشکردوً

پالوً قەرەبىکردوەوەی کەسً

دواي ئەوەي ضایستەبىووً ئەو کەسە لەالیەن لێژوەوە دەسەلمێىرێت کە داواکاري
پێطکەضکردووە ،بەڕێىەبەرایەتً گطتً فەرماوبەرێک ڕادەسپێرێت بۆ ئەوجامذاوً
هەڵسەوگاوذوً تاکەکەسً بۆ کەیسً ڕزگاربىوان ،بە مەبەستً زاویىً ئەوەي
داخۆ چیان ال پەسىذە ،لەگەڵ گرتىەبەري ڕێىضىێىً قەرەبىوکردوەوەي دیاریکراو کە
بە یاسا بڕیاري لێذراوە.
لە چاوەڕواوً ڕێکارەکاوً پەڵپگرته لە بەراوبەر لێژوە ،یان دادگاي بەرایً لەبارەي
ئەو بڕە پارەیەي وەک مىوچە بۆي دیارکراوە ،بەڕێىەبەرایەتً گطتً وابێتە
بەربەست لەبەردەم هەوگاووان بەرەو داواوً پالوً قەرەبىوکردوەوەي کەسً و
ئاساوکردوً ڕێگاکاوً گەیطته بەو ڕێکاراوەي قەرەبىوکردوەوە کە لەبارەي
ڕێککەوتىون ،بێجگە لە مىوچەي ماوگاوە.

.1

وەسەپاوذوً کۆت و بەوذی یاسایی

بەپێً یاسا ،هیچ کۆت و بەوذێک وییە بۆ داواکردوً قەرەبىوکردوەوە .بەپێً یاسا
قەرەبىوکردوەوە/سىود هیچ کاتێکً دیاریکراوي وییە.

 .1ئامادەکردوً بىیاتەکان بۆ دەستەبەرکردوً سىودمەوذبىن
پێىیستە وەدەستهێىان و پاڵپطتیکردوً چاالکً هۆضیارکردوەوە و تۆمارکردن و
وردبیىیً داواکارییەکان و دابەضکردوً سىودەکان لەالیەن دەوڵەتەوە فەراهەم
بکرێت ،بەبێ هیچ تێچىویەک لەسەر ڕزگاربىوان .لەکاتً ئەوجامذاوً ئەمەدا ،ڕەوگە
دەسەاڵتەکاوً دەوڵەت هەماهەوگً لەگەڵ ڕێکخراوە واحکىمییە وێىدەوڵەتً و
ویطتیماوییەکاوذا بکات.
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پێىیستە لێژوە و بەڕێىەبەرایەتً گطتً و لقً هەرێمً و بىکەي دووبارە
ئامادەکردوەوە بۆ ئاساوکاریً تۆمارکردوً داواکاري و بەدواداچىوویان و دابەضکردوً
دەستکەوتەکان پێکبهێىرێت .بەر لە دامەزراوذوً ئەو دامەزراواوە ،هەڵسەوگاوذن
دەکرێت بۆ ژمارەي ئەو کەساوەي لەواوخۆ و دەرەوەي عێراق لێً سىودمەوذ دەبه،
لەگەڵ ضىێىً ویطتەجێبىووً ئێستایان و تێچىوي هەر قەرەبىو/سىودێک و
بىدجەي بەکاربردن.

 .1.1هەماهەوگً لەگەڵ ڕێکخراوە ویشتیماوً و وێىدەوڵەتییەکان
لەچىارچێىەي جێبەجێکردوً یاسادا ،وەزارەتً کار و کاروباري کۆمەاڵیەتً و
بەڕێىەبەرایەتً گطتً و لێژوە و لێپرسراوەکاوً دیکە ،هەماهەوگً لەگەڵ دەستە
و دامەزراوە واوخۆیً و وێىدەوڵەتییەکان دەکەن .ڕەوگە ئەو هاوکارییە ئاڵىگۆڕي
زاویاري و بىیاتىاوً تىاوا و گىاستىەوەي مەعریفە و ڕەخساوذوً خسمەتگىزاري و
تىێژیىەوەي کۆمەاڵیەتً بۆ مەزوذەکردوً ژمارەي ئەو ڕزگاربىواوەي ضایەوً
چاودێریه بەپێً یاسا ،بگرێتەوە.
بەڕێىەبەرایەتً گطتً بە هاوکاري لەگەڵ وەزارەتً کار و کاروباري کۆمەاڵیەتً و
بە ڕاوێژ لەگەڵ ڕزگاربىوان و ڕێکخراوەکاوً کۆمەڵگەي مەدەوً و ڕێکخراوە
وێىدەوڵەتییەکان ،ڕاگەیەوراوێک ئامادەدەکات ،لەبارەي پاراستىً وهێىییەکان و تۆماري
بىەماکاوً هەڵسىکەوت بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ ڕزگاربىوان ،بە پطت بەسته بە
ڕێبازي تەرکیسکردن لەسەر ڕزگاربىوان و یەکەکاوً ڕاهێىان و پەیڕەوکردوً پرۆگرام بۆ
ئەوجامذاوً ڕاوێژ لەگەڵ ڕزگاربىوان.
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