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 طرياون و كة قوربانيانةيمايف ئةو   ثاراستينبة رِيَزطرتن و برةودان 
ناوضةكاني لةلةاليةن داعشةوة/ يان دووضاري توندوتيذي سيَكسي بونةتةوة 

 ذيَر كؤنرتؤلي داعش لة عرياق
 ثيَشةكي . أ

ذمارةيةكي زؤر لة ذنان و كضان ) هةروةها ثياوان و منداالَنيش( بة تايبةتي ئةوانةي سةر بة ثيَكهاتة ئيتين و ئاينيةكانن،  .1
، بةتايبةتيش لةاليةن بةناو دةولَةتي 1بونةتةوة ثةيوةست بة ملمالنيَكان دووضاري زؤريَك لة كاري توندوتيذي سيَكسي 

 ا.ئيسالمي لة عرياق و شام ) داعش( د

داعش و ذنان و كضان و كورِاني كردؤتة ئاماجني القةكردن و بةكؤيلةكردني سيَكسي و بازرطاني ثيَكردن و ضةندين جؤري تر لة   .2
ةبوونة لة كاريطةرييةكاني ئةم كيَشة نو جةستةيي و دةروني. ذنان و كضانيش بةشيَوةيةكي تايبةت بيَبةش ي توندوتيذي سيَكس

ةوةي زياتر بيَهيَز بن و نةتوانن بطةن بة خزمةتطوزاريية بنةرِةتيية مرؤييةكان وة بةبيَ طويَدان بة كة بؤتة هؤي ئ ضةكدارييةدا
وة لةطةلَ ئةم هةموو هةولَةي كة دراون بؤ دةستةبةركردني ثاراستين طوجناو بؤ ئةم  تايبةمتةندي و ثيَداويستييةكانيان.

 قوربانيانة بةالَم تائيَستا ئاستةنط زؤرن.

دةستةبةركردني  لةطةلَقوربانيان بةرنامةي دووبارة شياندنةوةيان بؤ ئةجنامبدريَت بؤ نيَو خيَزان و كؤمةللَطاكانيان  ثيَويستة  .3
و ئةم ذن و كضانة لة  يليَثرسينةوة لة ئةجنامدةراني توندوتيذي سيَكسي ، هةروةها جيَبةجيَكردني سياسةتيَك بؤ بةهيَزكردن

  .بوارةكاني سياسي و كؤمةالَيةتي و رِؤشةنبريي و ئابوريدا

دةبيَتةوة كة دووضاري القةكردن و توندوتيذي ئةم باسة هةموو ئةم ئاستةنطانة لةخؤدةطريَت كة رِووبةرِوي ئةو ذن و كضانة  .4
سيَكسي و جؤرةكاني تري توندوتيذي جةستةيي و دةروني بونةتةوة، هةروةها ثيَشنياري ئةو رِيَكارو هةنطاوانة دةكات كة 

 .كداساتيَثيَويستة حكومةت لةبةرضاويان بطريَت بةمةبةسيت برةودان بة رِيَزطرتن لة مايف كضان و ذنان لةهةموو ئان و 

ئةم ثةرِاوة هةروةها ثشتبةستة بةم زانياريانةي كة بةشيَوةيةكي رِاستةوخؤ لة زاري قوربانييةكانةوة وةرطرياوة دةربارةي هةموو  .5
ثيَشيَلكارييةكاني ياساي نيَودةولَةتي مافةكاني مرؤظ / يان هةموو ثيَشيلكاريية طةورةكان لة ياساي مرؤيي نيَودةولَةتي كة 

 ةوةكاني يونامييةوة وةرطرياون.لةاليةن ليَكؤلةر

ئةم زانياريانة هةروةها لة سةرضاوةي جؤراوجؤرةوة وةرطرياون، وةك سةرضاوةي حكومي و ناحكومي  و ئاذانس و رِيَكخراوةكان و  .6
ت بؤ . ئاسيت ئةم ثيَشيَلكاريانةي كة لةم ثةرِاوةدا هاتووة ئارةزووةكاني داعش نيشان دةدائاذانسةكاني نةتةوة يةكطرتووةكان

 ئةجنامداني توندوتيذي ثةيوةست بة ملمالنيَكان.

                                                           
1
لةشفرؤشي زاراوةي " توندوتيذي سيَكسي ثةيوةست بة ملمالنيَكان" هةروةك ليَرةدا بةكارهاتووة دةطةرشيَتةوة بؤ القةكردن، بةكؤيلةكردني سيَكسي،   

ذي سيَكسي كة بةزؤرةمليَ، سكثركردني بةزؤرةمليض، سك لةباربردني بةزؤرةمليَ، عوقمكردني بةزؤرةمليَ، بةزؤر بةشوودان و هةر جؤريَكي تري توندوتي
 ةبيَت.لةبةرامبةر ئافرةت و مندالَ و كضو ثياواندا ئةجنام دةدريَت كة بةشيَوةيةكي رَاستةوخؤ يان نارِاسةوخؤ ثةيوةندي بة ملمالنيَكانةوة ه



 
 

وةيةكي رِاستةوخؤ رزطاريان بووة لة توندوتيذي هةموو ئةمانة دةطريَتةوة كة بةشيَئةم قوربانيانةي كة ليَرةدا ئاماذةيان ثيَكراوة  .7
بةشيَوةيةكي نارِاستةوخؤ كةوتوونةتة ذيَر ثةيوةست بة ملمالنيَكان، لةطةل َمندالَ و خيَزان و دايكو باوكيان وة هةموو ئةوانةي كة 

 كاريطةري ئةم توندوتيذيانة.

 

 ضوارضيَوة . ب

. لةم كاتةوة يونامي و كؤميسيؤني باالَي مافةكاني مرؤظ شةش دا داعش هاتةناو باكوري عرياقةوة 2014لة مانطي ئابي  .8
ةكدارييةي كة لة عرياقدا لةئارا داية، هةروةها دةربارةي ثاراستين خةلَكي سظيل ثةيوةست بةم كيَشة ض 2رِاثؤرتيان دةركردووة

بةدؤكؤمينت كردني هةموو ئةو توندوتيذي و ثيَشيَلكاريانةي كة لةدذي ثياوان و ئافرةتان و منداالَن ئةجنام دراون لة ثيَكهاتة 
ك و شيعةي عةرةب و ئيتين و ئاينيية جياكاندا، لة نيَويشياندا كريستيانةكان و كورداني فةيلي و كاكةيي و سابيئةو شةبة

توروكمانةكان. ئةم ثيَكهاتانة بةشيَوةيةكي سيستةماتيك كراونةتة ئاماجني ضةوساندنةوة لةاليةن داعشةوة وةك بةشيَك لةم 
يان تيَكداني زؤربةي ئةم ثيَكهاتانة لة  ارةكيي سةركوت كردن و دةركردني بة يةكجاوةي كة مةبةست ليَرسياسةتة ثةيرِةو ك

. يونامي / كؤميسيؤني باالَي مافةكاني مرؤظ ضةندين جار ئاماذةيان بةوة كردوة كة ئةم   3كؤنرتؤلي داعش ناوضةكاني ذيَر
تاوانانةي كة لةاليةن داعشةوة ئةجنامدراون لةوانةية بطةن بة ئاسيت تاواني جةنط و تاوان لةدذي مرؤظايةتي وة لةوانةشة 

 خؤي تايبةمتةنددا يةكال بكريَتةوة.كة ئةمةش دةبيَت لة دادطايةكي سةربة . 4جينؤسايد

داعش بةشيَوةيةكي تايبةت ثيَكهاتةي ئيَزيدي كردؤتة ئامانج وة هةوليشي داوة كة ئةم ثيَكهاتةية بة تةواوي يان بةش بةش  .9
 3كةسي ئيَزيدي لة  5500بؤ  2000سةرضاوةكان ئاماذةيان بةوة كردووة كة لةنيَوان  2016.  تاوةكو مانطي ئابي  5تيَكبدات

                                                           
2
 2014انوني يةكةم ك 11، 2014كانوني يةكةم  10ئةيلول تا  11ئةيلول،  10ي تةموز تا 6، 2016ي تةموزي 5ي حوزةيران تا 5رِاثؤرتةكان لة   

ئةم لينكةدا  لةم  2016ئةيلولي  30تا  2015ي تشريين دووةمي 1، وة 2015ي تشريين يةكةمي  31ي ئايار تا  1،  2015نيساني  30تا 
  untries/MENARegion/Pages/UNAMIHRReports.aspxwww.ohchr.org/EN/Co دةدؤزريَنةوة.

3
وة ئةجنامةكانيشي  يونامي/ كؤميسيؤن بةردةوام دةبن لة دؤكؤميَنتكردني هةموو ثيَشيَلكاري و توندوتيذيةكان كة لة دذي ئةم ثيَكهاتانةدا ئةجنام دراون 

  لة رِاثؤرتةكاني داهاتوودا بالَو دةكاتةوة.

  4
دةرةجنامانةي كة يونامي/ نيَردة ثيَي طةيشتوون هةروةها نيَردةي دةرخستين رِاستييةكاني سةر بة كؤميسيؤني باالَي مافةكاني مرؤظ هاوكات لةطةلَ ئةو  

( . لةطةلَ ئةوةشدا نويَنةري تايبةتي سكرتيَري طشيت نةتةوة يةكطرتوةكاني تايبةت بة A/HRC/28/18 of March 2015 ) رِاثؤرتي ذ.
نيطةراني خؤي دةرخست لةسةر ئةم هةموو راثؤرتانةي دةربارةي بةردةوامي كارة توندوتيذيةكاني  2014لةكاتي كيَشةكاندا لة ئابي  توندوتيذي سيَكسي

 نانة دةطةن بةوةكو توندوتيذي سيكس دذي ذنان و كضان و كورِاني هةرزةكاري سةر بة ثيَكهاتة كةمينة ئيتنييةكان، هةروةها ووتيشي كة ئةم كارة قيَزةوة
onflict/presshttp://www.un.org/sexualviolenceinc-ئاسيت تاواني جةنط و تاوان لةدذي مرؤظايةتي سةيري ئةم لينكة بكة 

minorities-iraqi-against-violence-sexual-to-end-immediate-for-call-officials-un-release/iraq  لة رِاثؤرتي ساالَنةي .
ووة، سةيري تسكرتيَري طشيت دةربارةي توندوتيذي سيَكسي لة كاتي كيَشةكاندا هاتووة كة توندوتيذي سيَكسي لةدذي كةمايةتيية عرياقييةكاندا بةكار ها

بِرطةي  (,S/2016/361/Rev.1دا )2016ي حوزةيراني  22توندوتيذي سيَكسي لة كاتي كيَشةكاندا لة  دووا رِاثؤرتي سكرتيَي طشيت بكة دةربارةي

وة ئايا .  .http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2016/361/Rev.1 كة لةم لينكةدا دةدؤزريَتةوة 40-41
تايبةمتةنددا برِياري لةسةر دةبيَت لة دادطايةكي بيَاليةني  انانةي داعش بة تاواني نيَودةولَةتي هةذمار دةكريَن رِاسيت و بةياسابووني ئةم ثرسةئةم تاو
       بدريَت.

5
ثيَكهاتةي كؤمةالَيةتيان تيَكبدات و ئاينيان  . داعش زؤر بةرِووني هةولَي داوة كة ئاماذة بة ئيَزيديةكان ) كة لةاليةن داعشةوة بة بيَباوةرِ سةير دةكريَن 

اثؤرتي كؤميسيؤني باالَي ثيَ بطؤرِيَت جا ضي لة رِيَطةي بةئاماجنكردنيان بة شيَوةيةكي رِاستةوخؤ بيَت يان لة رِيَي بالَوكراوةكانيانةوة. هةروةها ئةمة لة رِ
تاوانة قيَزةوةنةكاني  بؤ ليَثرسينةوةو ثاراستين: رِزطاربوواني ئيَزيدي لة بانطةوازيَكمافةكاني مرؤظدا بة تيَروتةسةلي باسي ليَوة كراوة رِاثؤرتي " 

داعش كة لةم لينكةدا دةدؤزريَتةوة 

http://www.ohchr.org/EN/Countries/MENARegion/Pages/UNAMIHRReports.aspx
http://www.un.org/sexualviolenceinconflict/press-release/iraq-un-officials-call-for-immediate-end-to-sexual-violence-against-iraqi-minorities
http://www.un.org/sexualviolenceinconflict/press-release/iraq-un-officials-call-for-immediate-end-to-sexual-violence-against-iraqi-minorities
http://www.un.org/sexualviolenceinconflict/press-release/iraq-un-officials-call-for-immediate-end-to-sexual-violence-against-iraqi-minorities


 
 

لةنيَوان  بةرِيَوبةرايةتي كاروباري ئيَزيديةكان لة وةزارةتي ئةوقاف و كاروباري ئايين  وة بةثيَي   6ةوة كوذراون. 2014ي ئابي 
يان (  3547( ئيَزيدي لةاليةن ئةنداماني داعشةوة رِفيَنراون كة ) 6417) 2017 تةموزيي  2ةوة تا  2014ي ئابي 3

ئيَزيدي توانيويانة  3048، 2017 تةموزيتاوةكو سةرةتاي مانطي بةثيَي رِاثؤرتةكانيش شيان ثياون(.  2870ئافرةتن و 
كةسي  3369ة هةمانكاتدا نزيكةي كورِ بوونة( ل 803كض و  819ثياو و  334ئافرةت و  1092لةدةسيت داعش رِابكةن كة ) 

 7. ثياوو كورِن 1733ذن وكضن وة  1636كة  ئيَستا لةذيَر ضنطي داعش ماونةتةوة تر تاكو

ئافرةتةكاني سةر بةثيَكهاتةي ئيَزيدي و كةمينةكاني تر ئةو ذن و كضانةي كة لةذيَر كؤنرتؤلي داعشدا ماونةتةوة بةتايبةتيش  .10
ؤيي نيَودةولَةتي ضةندين راساي مينيَودةولَةتي و  ئاماجني ثيَشيَلكارييةكاني ياساي مايف مرؤظيبةشيَوةيةكي تايبةت بوونةتة 

و مامةلَةي نامرؤيي و  8ثيَشيَلكاري تري وةكو: ئاوارةبوني بةزؤرةمليَ و رِفاندن و بيَبةشكردن لة ئازادييةكان و بةكؤيلةكردن
القةكردن و جؤرةكاني تري توندوتيذي سيَكسي ثيَشيَلكاري و شيت ديكةش.  سوكايةتي ثيَكردن و ئاين ثيَطؤرِيين بةزؤرةمليَ و 

وةك دةرةجناميَكيش لة بةئاماجنكردني خةلَكاني مةدةني لةاليةن داعشةوة لة كوشتين بةكؤمةلَ، زؤربةي كض و ذنة 
وة زؤر ئاستةنطي ذيانيان ديَتة رِزطاربوةكاني ئةم كارةساتانة بيَبةش دةبن لة هاوكاري مادي و ساكؤلؤذي بؤ خانةوادةكانيان 

بيَش. هةروةها لةوانةش ئةو ئافرةتانةي كة دووضاري القةكرن و بةكؤيلةكردني سيَكسي بوونةتةوة لةاليةن داعشةوة وة ئةو 
منداالنةي كة لة ئةجنامي ئةم ثيَشيَلكارييانةدا ثةيدا دةبن دووضاري لةكةداركردن و شةرمةزاري ببنةوة لةاليةن 

ئةمة بةهةند  يانةوة كاتيَك كة دةطةرِيَنةوة. جطة لةم توندوتيذيانةي كة لةاليةن داعشةوة ئةجنامدراون، ثيَويستةكؤمةلَطاكان
دةربةدةربووني ئةم خةلَكة سظيلة بؤتة هؤكاري بةرزبونةوةي رِيَذةي ئةو توندوتيذيية خيَزانييةي كة لةثيَش كيَشة  وةربطرييَ كة

  9.كسيو بؤتة هؤكاري بةرزبونةوةي مةترسيي توندوتيذي سيَ هةبووة نيدا بووضةكدارييةكانيشدا لة عرياق

زيادلةوةش ضةندين رِاثؤرتي ديكة هةن دةربارةي ئةوةي كة خةلَكي سظيل دووضاري مامةلَةي خراث بونةتةوة لةسةر دةسيت ئةو  .11
طروثة ضةكدارييانةي كة دذ بة داعش دةجةنطن، ئةم رِاثؤرتانةش ئةم كةسانة دةطريَتةوة كة وا باوةرِ دةكريَت كة هاوكاري 

                                                                                                                                                                             
ort12Aug2016_en.pdfhttp://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMIRep  .  " هةروةها سةيري رِاثؤرتي

 لةم لينكةدا( A/HRC/32/CRP.2) هاتن بؤ تيَكدا" بكة : تاوانةكاني داعش دذي ئيَزيديةكان

ts/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A_HRC_32_CRP.2_en.pdfhttp://www.ohchr.org/Documen 
6
 7رِاثؤرتي " بانطةوازيَك بؤ ليَثرسينةوةو ثاراستين: رزطاربوواني ئيَزيدي لة تاوانة قيَزةوةنةكاني داعش الثةرِة   

7
 2017نيساني  10ئامارةكاني وةزارةتي ئةوقاف و كاروباري ئايين، نوسينطةي كاروباري ئيَزيديةكان   

8
لةزؤربةي داعش خؤي تاكيدي كردؤتةوة لةوةي كة بةكؤيلةكردني سيَكسي ديلة ئافرةتةكان قةبولَكراوة وة داعش بة "كؤيلة" يان " دةسكةوتي جةنط"   

بؤ منونةش سةيري  بة بةكارهيَناني زاراةي " ما ملك اميانكم"  واتة ئةوةي كة بةدةسيت رِاستت وةدةسيت ديَين. ناويان دةباتبةياننامة فةرِميةكانياندا 
كة لةم لينكةدا دةدؤزريَتةوة  14: " ثةالماري سةرنةكةوتووي خاضثةرستةكان" الثةرِة 1435 ي طؤظاري دابق بكة4ذمارة 

-the-4-magazineIssue-isis-state-state/islamic-http://media.clarionproject.org/files/islamic

failedcrusade.pdf.  ثرسيارو وةالَمي تايبةت بة بردني ديلو  يشاني "دا ناميلكةيةكي بة ناون 2014زياد لةمةش داعش لة مانطسي تشريي يةكةمي
ةمةني كؤيلةكان. ئةم دؤكؤميَنتة جةخت لةسةر ئةوة دةكاتةوة كة ئةجنامداني كاري سيَكسي رِيَطةثيَدراوة لةطةل ئةم كضانةي كة نةطةيشتونةتة ت

. ئةم دابةش دةكريَت ةكةيمولَكومالَ ا كؤيلة وةك بةشيَكواي مردني خاوةيش ئةوياسايي, هةروةها كؤيلةش بة مولَكي خاوةنةكةي دادةنريَت وة لةدو
 دؤكؤميَنتةش وةرطيَرِدراوةتة سةر زماني ئينطليزي لةسةر ئةم ويَبسايدةش دا دةيدؤزيتةوة: 

https://www.hrw.org/news/2015/09/05/slavery-isis-rules 
9
جيَندةر لة كاتي كيَشةكاندا لة عرياق، تةنها لة هةريَمي كوردستاندا نةبيَت كة  ئاماريَكي ئةوتؤ نيية لةسةر توندوتيذي سيَكسي لةسةر بنةماي هيض  

بؤ ئةوةي هاوكاريان  طةيةننيحكومةت  دةستثيَشخةري هةبووة لة هانداني  ئافرةتان كة بيَنة ثيَشةوةو رِووداوةكاني توندوتيذي كة بةسةرياندا ديَت ب
 ثيَشكةش بكةن و ثاريَزراو بن.

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMIReport12Aug2016_en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMIReport12Aug2016_en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A_HRC_32_CRP.2_en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A_HRC_32_CRP.2_en.pdf
http://media.clarionproject.org/files/islamic-state/islamic-state-isis-magazineIssue-4-the-failedcrusade.pdf
http://media.clarionproject.org/files/islamic-state/islamic-state-isis-magazineIssue-4-the-failedcrusade.pdf


 
 

ئةوةي  دةبنةوةو هةنديَك جاريش سزا دةدريَن. و قةرةبوو وونة دووضاري هيَرشي تؤلةَسةندنداعشيان كردووة يان سةر بة داعش ب
سزاداني بة كؤمةلَ لةدذي ئةنداماني خيَزاني ئةو كةسانةي كة هةنديَ كةيسي جيَطةي نيطةرانية كارةكاني تؤلةسةندنةوةو 

ض بةلَطةيةكي ئةوتؤ نية لةسةر ئةوةي كة ئةنداماني ن بة هاوكاريكردني داعش ئةجنام دراوة، لةطةلَ ئةوةي كة هيرتؤمةتبا
خيَزاني ئةم كةسانة هيض كاريَكي ناياساييان ئةجنام دابيَت. ئةمةش بةشيَوةيةكي بةرضاو ئافرةتان و منداالَن دووضاري مةترسي 

 جياكاري و ثةرِاويَز خسنت و ئازاري جةستةيي دةكاتةوة.

ان و هيَزة كوردييةكان  و ميليشياكاني سةر بة ئةوان دةستيان كرد بة هيَرشيَكي دا هيَزة عرياقيةك 2016لة تشريين يةكةمي  .12
ي كانوني  24. ئةوةبوو لة موسل كة دووا طةورةترين شارة كة لةذيَر كؤنرتؤلي داعش مابؤوة لة عرياقدا ئازادكردنيبةرفراوان بؤ  

تي شاري موسل بةتةواوي لةذيَر دةسيت داعش ئازاد كرا، وة دا هيَزة عرياقيةكان رِايانطةياند كة بةشي رِؤذهةالَ 2017دووةمي 
ي  17رِووباري دجيلة، ئةوةبوو ئؤثةراسيؤني ئازادكرنةوةي بةشي رِؤذئاواي موسل لة  ئاوايشةرِةكةش دةكةويَتة بةشي رِؤذ

تشريين يةكةمي 17رِيَكخراوي كؤضي نيَودةولَةتيش واي دةخةملَييَن كة لة ماوةي نيَوان   دا دةسيت ثيَكرد. 2017شوباتي 
خيَزان( كة هةنديَكيان ئافرةت و مندالَن ئاوارة بوونة لة  139150كة )   837.900 ، 2017 ي ئابي3ةوة تا  2016

  10شويَنةكاني كيَشةكاندا. 

بنريَت بؤ دةستةبةركردني لة ئيَستادا زؤر ثيَويستة كة هةنطاوي ثيَويست  داعش،ني رِؤذي لةسةر ئةم بنةمايةش وة لةطةلَ ئاوابوو .13
و جؤرةكاني تري توندوتيذي جةستةيي و  ذن و مندالَ كة دووضاري القةكردن و توندوتيذي سيَكسيلةم هةزاران  ثاراستين
كؤمةلَطاو قةرةبوو كردنةوةيان، لةمةش طرنطرت و ضارةسةركردن و دووبارة شياندنةوةيان بؤ نيَ بة مةبةسيتبوونةتةوة  دةرووني
بةم كيَشةيةو بونيادناني ئاشيت لة كضان و ذنان لة كؤتايي هيَنان  كة هةنطاوي ئةوتؤ بنريَت بؤ بةشداري ثيَكردني ةئةوةي

 دوواي داعشدا.بيَ جياكاري لة ثرؤسةي سياسي و ئابووري و طشيت لة  بةشدارثيَكردني تةواووداهاتوودا هةروةها ثالَثشيت لة 

 ضوارضيَوةي ياسايي . ت

 ياساي نيَودةولَةتي
( تايبةت 2000( ( )1325)  ئةجنومةني ئاسايشي نةتةوة يةكطرتوةكانيشةوة، برِياريسيستةمي ئةوةي كة ثةيوةست بيَت بة  .14

بة ئافرةت و ئاشيت ضوارضيَوةيةكي ثيَوةري ثيَشكةش دةكات. هةروةها ضةندين برِياري تري ئةجنومةني ئاسايش برِيارةكاني 
( باس لة 2013) 2122( و 2013) 2106( و 2010) 1960( و 2009) 1889( و 2009) 1888و  (2008) 1820

 ملمالنيَكانو ثيَداويستيةكاني كضان و ذنان دةكات لة دؤخي دوواي النيَكان ملمةيوةست بة ثبابةتةكاني وةكة توندوتيذي سيَكسي 
وة هةروةها ئةم رِؤلة طرنطةي كة ئةوان دةتوانن بيبينن لة ثاراستين ئاسايش و بونيادناني ئاشيت لة دوواي كؤتا هاتين 

 .ملمالنيَكاندا

توندوتيذي رتوة كة تايبةتة بة بازرطانيثيَكردن و ( لةخؤ ط2106) 2331ئةجنومةني ئاسايش برِياري لةم دوواييانةشدا  .15
داواي زيادكردني  2331. برِياري كة لةاليةن داعشةوة ئةجنام دراون سيَكسي وة بةتايبةتيش ئاماذة بةم تاوانانة دراوة

ةرةبوو كردنةوة. ليَثرسينةوةو دةرفةت دةكات بؤ قوربانييةكان بؤ طةيشنت بة هاوكاري و خزمةتطوزاري، لةنيَويشيدا بةرنامةي ق
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ئامارةكاني لةسةر ئةم ويَبسايدةدا نويَ دةكاتةوة  كؤضي نيَودةولَةتي بةردةوامرِيَكخراوي   
http://iraqdtm.iom.int/EmergencyTracking.aspx   دا بووة 2017ي نيساني  10وة دووا دةركردةشي لة. 

http://iraqdtm.iom.int/EmergencyTracking.aspx
http://iraqdtm.iom.int/EmergencyTracking.aspx


 
 

هةروةها داواي كاري زياتر دةكات لةاليةن ووالَتان و قةوارةكاني نةتةوة يةكطرتوةكان، لةنيَويشيدا طؤرِينةوةي زانياري و 
 .هاوئاهةنطي دادوةري بؤ رِيَطةطرتن و سزاداني ئةم جؤرة تاوانانة

: ثةمياننامةي  نيَودةولَةتي تايبةت بة مافة كاني مرؤظداةتيي نيَودةولَةتي مافةعرياق ئةندامة لة هةشت رِيَكةوتننامةي بنةرِ .16
رِيَكةوتننامةي مافةكاني مندالَ  ; (1986) رِيَكةوتننامةي ) سيداو( لة سالَي )   ;وة( 1971و سياسيةكان لة سالَي  )  مةدةني

 ;ةوة 2008لة سالَي  ضةكداريداملمالنيَي ةوة لةطةلَ ثرؤتؤكلي ئيختياري تايبةت بة بةشداريثيَكردني مندالَ لة  1994لة 

 ةوة. 2011هةروةها رِيَكةوتننامة بةرةنطاربونةوةي ئةشكةجنةدان لة  ; ةوة 2010رِيَكةوتننامةي وونكردني بةزؤرةمليَ لة 

وة ئةم تاوانانةي كة لة دادطاي تاواني  ؤماي دادطاي تاواني نيَودةولَةتي،عرياق تاكو ئيَستا ئةندام نيية لة رِيَكةوتننامةي رِ .17
نيَودةولَةتييةوة ثيَناسةيان بؤ كراوة لة ياسا نيَوخؤييةكاندا بةتاوان هةذمار ناكريَن. عرياق هةروةها رِازيش نةبووة بة 

رِيَكةوتننامةي ( لة 12( لة مادةي )3تاواني نيَودةولَةتي تايبةت بة دؤخي ئيَستاي بةثيَي برِطةي ) دادطاي دةسةالَتي دادوةري
 رِؤما.

و هيَزة ضةكدارةكاني سةر بةو لةاليةك و هيَزة ئةمنيية حكومييةكان و هيَزةكاني سةر  كة لةنيَوان داعش يدارييةكئةم كيَشة ضة .18
ثيَويستة لةسةر اليةنةكاني ملمالنيَ   . بةم ثيَيةش بةئةوان لةاليةكي ترةوة كيَشةيةكي ضةكداريي نا نيَودةولَةتي بةرثا كردووة

رِيَساكاني ياساي  رِيَكةوتننامةي جنيَظ و هاوبةش لة ي (3كة ثابةند بن  بة ياساي مرؤيي نيَودةولَةتي، بةتايبةتيش مادةي )
كان دةكات كة بة وة داواش لة اليةنةضةكداريية نا نيَودةولَةتييةكاندا جيَبةجي دةكريَت،  ملمالنيَعوريف نيَودةوليَت كة لةسةر 

شيَوةيةكي رِاستةوخؤ هيَرش نةكةنة سةر خةلَكي سظيل و رِيَزطرتين ثرةنسيثة بنةرِةتييةكاني ياساي مرؤيي نيَودةولَةتي، وةكو 
قةدةغةكردني هيَرشي هةرِةمةكي و بابةندبوون بة ثيَوةري هاوسةنطي لة كاتي هيَرشةكاندا، هةروةها ثابةندبوون بة 

وةريَكي طوجناو لة ثالنة سةربازييةكان و جيَبةجيَكردنيان بؤ ئةوةي دوور كةوينةوة لة هةر بةركةوتنيَك لة طرتنةبةري هةموو ثيَ
 نيَوان خةلَكي سظيلدا. هةروةها ثيَويستة لةسةر اليةنةكان كة ثاريَزطاري لة ئافرةت و منداالَن بكةن بة شيَوةيةكي تايبةت.

ادا لة ئاراداية وة جيَبةجيَكردني ياساي مرؤيي نيَودةولَةتي، عرياق دةبيَت ثابةند بيَت جطة لةم ملمالنيَ ضةكدارييةي كة لة ئيَست .19
 بة ثابةندييةكاني بةطويَرةي ياساي نيَودةولَةتي مافةكاني مرؤظ.

لة  ياساي نيَودةولَةتي مافةكاني مرؤظ دةستةبةري هةموو زةمانةتيَكي كردووة لةدذي توندوتيذي سيَكسي، لة نيَويشدا ثاراسنت .20
وةك دةرةجناميَكة لة جياكاري لةسةر بنةماي جؤري  كسي بة ناساندني بة ئةشكةجنةدان و مامةلَةي نةشياونتوندوتيذي سيَ

رِةطةز. هةروةها ئةم ثيَوةرانةش هةموو جؤرةكاني توندوتيذي سيَكسي وا دةناسيَنن كة ثيَشيَلكاريية لة مافةكاني مرؤظدا، وة 
سةر بة دةولَةتةوة  قةوارةكانييَت لة اليةن ووالَتانةوة بؤ قةدةغةكردني ئةم كارانةي كة لةاليةن ثيَويستة هةموو هةولَيَك بدر

هةروةها ليَكؤلَينةوةيان تيَدا بكريَت و ئةجنامدةرانيش دادطايي بكريَن. لةطةلَ هةموو 11يان ئةواني تردا ئةجنام دةدريَن 
دةكريَ بة تاواني جةنط يان تاوان لةدذي مرؤظايةتي يان جيننؤسايد يان ئةمانةشدا توندوتيذي سيَكسي لة كاتي ملمالنيَكاندا 

 12ثيَشيَلكارييةكي طةورة لة مافةكاني مرؤظدا هةذمار بكريَت.
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 ;CCPR/C/119/D/2245/2013, CAT/C/37/D/262/2005 (2007); CAT/C/37/D/279/2005 (2007)بؤ منونة سةيري   

and CEDAW,  ( دةربارةي توندوتيذي ثةيوةست بة جيَندةر لةدذي ئافرةت, هةروةها كؤميَنيت طشيت 2018) توموزي  35وة كؤميَنيت طشيت ذمارة
 دةربارةي ئافرةت لة  بةرةنطاربوونةوةي ملمالنيَكاندا لة ثيَش وة لةدوواي ملمالنيَكان( 2013) 30ي سيداو وة كؤميَنيت طشيت ذمارة  19ذمارة 

12
 بكة لة ريَكةوتننامةي رؤما بؤ دادطاي تاواني نيَودةولَةتي. 8و  7و  6سةيري مادةكاني   



 
 

( دا هاتووة بؤ " 2010) 1960زاراوةي توندوتيذي سيَكسي ثةيوةست بة ملمالنيَكان، لة برِياري ئةجنومةني ئاسايشي ذماري  .21
و كؤيلةي سيَكسي و لةشفرؤشي بةزؤرةمليَ و سكثرِبووني بةزؤرةمليَ و عوقمي  نكسي، واتة القةكردجؤرةكاني توندوتيذي سيَ

بةزؤرةمليَ و هةر جؤريَكي تري توندوتيذي سيَكسي كة مةترسي هةبيَت بؤ سةر ذنان و ثياوان و كورِان و كضاندا كة لةكاتي يان 
ملمالنيَكان، هةروةها ئةم تةوخؤ يان  نارِاستةوخؤيان هةية بة خودي اسندا رِوودةدةن وة ثةيوةندييةكي رلةدوواي ملمالنيَكا

 .13توندوتيذي / قؤرخكردني سيكسيزاراوةية بازرطاني بة مرؤظيش دةطريَتةوة كة لة كاتي ملمالنيَكاندا رِوودةدةن بةمةبةسيت 

 
  ياساكاني نيشتيماني و هةريَمي

كساني لةبةردةم ياسا ) بنةرِةتييةكاني ئافرةت  ثيَشكةش كراوة, لةنيَويشياندا يةي عرياقدا مافة  2005لة دةستوري سالَي  .22
بةشداريكردن لة كاروبارة طشتييةكاندا ) مادةي  ;( 6) 19مادةي  دادطاكاندا بةردةممامةلَةكردني دادثةروةرانة لة ;( 14مادةي 
و قةدةغةكردني كاركردني  طرتين دايكايةتي و مندالَ و ثريلة ئةستؤثاريَزطاريكردن لة خيَزان وة  ; (22كاركردن )مادةي  ; (20

هةروةها لة دةستوردا " ئاسايشي تةندروسيت و كؤمةالَيةتي" بؤ هةموو عرياقييةك  .(29مندالَ و توندوتيذي خيَزاني مادةي ) 
ةراني و نيشتةجيَبوون و داهات لةطةلَ ثيَداويستيية سةرةكييةكان بؤ خؤشطوز دةستةبةر كراوة "بةتايبةتيش بؤ ئافرةت و مندالَ"

 .(34( وة ثةروةردة مادةي ) 32كةمئةندامان ) مادةي ( وة ضاوديَري 31تةندروسيت )مادةي  ضاوديَري(، هةروةها 30) مادةي 

ئةوةي ثةيوةست بيَت بة ضةند ياسايةكي دياريكراو، تيَبيين ئةوة دةكريَت كة ياساي ثاراستين خيَزان بة شيَوةيةكي بابةتي  .23
يةكناطريَتةوة لةطةلَ ثابةندييةكاني عرياق بةثيَي ياساي نيَودةولَةتي وة هةروةها بة هةلَثةسيَردراويش لةبةردةم ئةجنومةني 
نويَنةراندا ماوةتةوة. هةروةها تاكو ئيَستاش ثرِؤذةي سياسةتي دالَدةداني قوربانياني توندوتيذي خيَزاني لةذيَر 

تاكو ئيَستا رِيَطة دةدات بة تاواني " شةرةف"  1969ي سالَي  111داني عرياقي ذمارة ثيداضونةوةداية. هةروةها ياساي سزا
وةك بةرطرييةكي ياسايي لةم تاوانانةي كة توندوتيذي لة دذي ئافرةت و ئةنداماني خيَزاني تيَداية، لةطةلَ ئةوةي ساالَنة بة 

زيادلةوةش، رِيَطةدةدات بة ئةجنامدةران بة ئةجنامداني . دةكوذريَن ثيَي دةوتريَت شةرةف سةدان ئافرةت بة ثاساوي ئةوةي كة
سول حماكمات جةزائي( اهاوسةرطريي لةطةلَ قوربانييةكاني  القةكردن بةمةبةسيت دامركاندنةوةي كةيسيَكي تاوان. ياساي ) 

بدريَت لة ذمارةيةك لة داوا دةكات كة ليَكؤلَينةوةو بةدوواداضوني تاوان ئةجنام هةروةها  1971ي سالي  23عرياقيش ذمارة 
( لة ) ياساي اسول 3وة دةكريَ بووتري بة ثيَي مادةي ) تاوان بةوةي كة بريتني لة يةكيَك لة مافة كةسييةكاني قوربانييةكة.

حماكمات جةزائي عرياقيدا( كة ئةمة القةكردن دةطريَتةوة، وة كؤمةلَطا داخراوةكاني وةكو عرياق لةوانةية ئةو ئافرةتانةي كة 
 ضاري القةكردن و جؤرةكاني تري توندوتيذي سيَكسي بوونةتةوة زؤر ئارةزووي ئةوة نةكةن ئةم رِيَكارة ياساييانة بطرنةبةر.دوو

لة رِيَي نوسينطةي نويَنةري تايبةتي سكرتيَري طشيت بؤ توندوتيذي سيَكسي  دا نةتةوة يةكطرتوةكان 2016لة مانطي ئةيلولي  .24
بةياننامةيةكي هاوبةشيان مؤركرد دةربارةي قةدةغةكردن و بةرةنطاربوونةوةي  ومةتي عرياقدا لةكاتي ملمالنيَكاندا لةطةلَ حك

لةنيَوان  طوجناولةبةياننامةكةدا دةرفةتيَك خراوةتةرِوو بؤ هةماهةنطييةكي  .ملمالنيَكانتيذي سيَكسي ثةيوةست بة توندو
نةتةوة يةكطرتوةكان و عرياق دةربارةي شةش خالَي طرنط: )أ( ثالَثشيت لة سياسةتي ضاكسازيية ياساييةكان بؤ برةودان بة 

ن لةطةلَ زةمينة خؤشكردن بؤ ثاراسنت لة تاوانةكاني توندوتيذي سيَكسي وة بةدةنطةوةهاتين لة بواري خزمةتطوزارييةكاندا
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" طةيشنت بؤ توندوتيذي ثةيوةست بة ملمالنيَكانبةرنامةي نةتةوة يةكطرتووكان بؤ بةرةنطاربونةوةي توندوتيذي سيَكسي" ضوارضيَوةي شيكارو تيَ  
 24الثةرِة  2011حوزةيراني 



 
 

 )ج( ;سةر تاوانةكاني توندوتيذي سيَكسيدةستةبةركردني ليَثرسينةوة لة )ب( ;سةر مالَوحالَي خؤيانطةرِانةوةي ئاوارةكان بؤ 
دةستةبةركردني خزمةتطوزاري و خؤشطوزةراني و قةرةبوكردنةوةي قوربانيان و رِزطاربوان و ئةو منداالَنةي كة لةدةرةجنامي 

ئايين و قةبةلييةكان و كؤمةلَطةي مةدةني و لةطةلَ ذناني داكؤكي  بةشداريثيَكردني سةركردة )د( ;القةكردنةوة لةدايك بوونة
تاوانةكاني  توندوتيذي سيَكسي و ئاسانكاري بؤ طةرِاندنةوةي ئافرةتة ئاوارةكان و كةر لة مايف مرؤظ لة بواري بةرةنطاربونةوةي 

رِةنطدانةوةي تيَبينييةكاني ثةيوةست بة توندوتيذي سيَكسي بةشيَوةيةكي تؤكمة  دةستةبةركردني )ه( ;دووبارة شياندنةوةيان
لة كارةكاني ليَذنةي بةرةنطاربوونةوةي تريؤري عرياقي، لةنيَويشيدا برةودان بة رِؤلَي ئافرةت لة هةولَةكان بؤ 

لَ بؤ توندوتيذي سيَكسي ثةيوةست بة بةرزكردنةوةي ئاسيت هؤشياري و تيَطةيشتين قوو  وة ) و( ; بةرةنطاربوونةوةي تريؤر
هةروةها لةضوارضيَوةي ئةم بةيانامة  كيَشةكانن ئةمةش بة كاركردن لةطةلَ ميدياكان و كةمثينةكاني هؤشياري طشيت.

هاوبةشةدا حكومةتي عرياق داواي هاوكاري لة تيمي شارةزاياني سةر بة نةتةوة يةكطرتووةكاني تايبةت بة سةروةري ياسا/ 
ي سيَكسي لةكاتي ملمالنيَكاندا كردووة  بؤ دةستةبةركردني يارمةتي بؤ ليَكؤلَينةوة لة تاوانةكاني توندوتيذي سيَكسي توندوتيذ

 و سزاداني تاوانباران. 

بؤ هاوئاهةنطي دةستنيشان كردووة  بةرزيان بؤ تهةريةك لة حكومةتي فيدرال و حكومةتي هةريَمي كوردستان دوو كةسي ئاس .25
بةمةبةسيت هاوكاريكردني نةتةوة يةكطرتوةكان لة داناني ثالنيَك بؤ  ملمالنيَكاني ثةيوةست بة توندوتيذي سيَكس

جيَبةجيَكردني بةياننامة هاوبةشةكة بة داواكردن لة دةسةالَتة نيشتمانيية ثةيوةستةكان، لة نيَويشياندا دةزطا ئةمنيةكان و 
وةش لةاليةن ئةم دوو كةسة دةسنيشان كراو تةندروسيت و ئةواني تر. دةسةالَتة دادوةري و كؤمةالَيةتي و  خزمةتطوزارييةكان 

و سةرؤك وةزيراني حكومةتي هةريَمي كوردستانةوة ثالَثشيت تةواو دةكريَن، وة بةشيَوةيةكي سرتاتيذي  سةرؤك وةزيران عةبادي
رِاويَذكاريَكي هةروةها يوناميش  شويَنةكانيان لة ئةجنومةني وةزيران و ئةجنومةني باالَي خامنان دةبيَت لة هةوليَر و بةغدادا.

وة بة هاوكاري دارايي لةاليةن تؤرِي هاوبةشي "ئاذانسةكاني نةتةوة  دةستنيشان كردووة بؤ بابةتي ثاراستين ئافرةت
بةمةبةسيت هاوكاري كردني حكومةت و نةتةوة  يةكطرتووةكان بؤ بةرةنطاربوونةوةي توندوتيذي سيَكسي لةكاتي ملمالنيَكاندا"

دا  2017شةوة، لة مانطي تةموزي لةاليةكي تري .ملمالنيَكانيةكطرتوةكان لة سةر بابةتي  توندوتيذي سيَكسي ثةيوةست بة 
يونامي و نوسينطةي نويَنةري تايبةتي سكرتيَري طشيت تايبةت بة توندوتيذي سيَكسي لةكاتي ملمالنيَكاندا هةلَساون بة 
رِيَكخستين دوو وؤركشؤث لة هةريةك لة بةغداو هةوليَر بةمةبةسيت طفتوطؤ لةسةر جيَبةجيَكردني بةياننامةكة لةطةلَ اليةنة 

 مييةكاني ثةيوةست. حكو

لةم دووايانةشدا لة هةريَمي كوردستاني عرياقدا ثيَشنياري ياخود لةخؤطرتين ضةندين ياساو هةمواركردنةوة كراوة بؤ ياسا  .26
ئةوانةي كة لةم دووايانةدا وة عرياقييةكان بة مةبةسيت برةودان بة ئةحكامة هةريَمييةكان ثةيوةست بة مافةكاني مرؤظ 

ي 5وردستاني عرياق ذمارة مايف ثيَكهاتةكان لة هةرييَمي ك جيَبةجيَكردنةوة، لةمانةش ياساي ثاراستينكةوتونةتة بواري 
هةروةها خويَندنةوةي يةكةمي ثرِؤذة ياساي بازرطاني كردن بة  ; كة مافةكاني كةمينة ئايين و ئيتنييةكان دةطريَتةوة( ) 2015
لة ياساي سزادان كة بريتيية لة  409وة ئيلغاكردنةوةي مادةي  ; هةريَمي كوردستاني عرياق اليةن ثةرلةمانيمرؤظ لة

كةمكردنةوةي سزاي كوشتين ميَينة و ئةنداماني تري خيَزان لة سةر بنةماي " شةرةف" لةاليةن كةسوكارة نيَرينةكانيانةوة. ئةم 
ساالَنةي دووييدا دراون بؤ ثيَشخستين  كة لةم نة ثيَكديَنيَتوانةش بةشيَك لةم زجنرية هةوالَياساو هةمواركردنة ثيَشنياركرا

 وسةروةري ياسا لة هةريَمي كوردستاني عرياقدا، بةتايبةتيش ئةوانةي كة ثةيوةسنت بة ثاراستين ئافرةت و مندالَ لة هةمو



 
 

جؤرةكاني توندوتيذي. جطة لةم هةموو هةنطاوة ثؤزةتيظانةش زؤربةي جار ياساكان بة تةواوي ثالَثشيت لة ميكانيزمي 
بةجيَكردنيان ناكريَت، هةروةها بارودؤخي ئابوريش بؤتة بةربةستيَكي تر لةبةردةم جيَبةجيَكردنياندا. سةررِاي ئةوةش، جيَ

ثيَويستة تيَبيين ئةوةش بكريَت كة كيَشة سياسييةكان لة ثةرلةماني هةريَمي كوردستاني عرياقدا لةوانةية ثرؤسةي تةشريعات 
 دووا خبات.لة كوردستاندا بؤ كاتيَكي ناديار 

 ميكانيزمةكاني حكومةتي هةريَمي كوردستان

بؤ برةودان بة رِيَزطرتين مافةكاني ئافرةت و  حكومةتي هةريَمي كوردستان ضةندين دةزطاي جياوازو تايبةتي دامةزراندوة .27
لةسةر دةسيت  ثاراستين لةطةلَ دابينكردني ثيَداويستييةكاني ئةم ئافرةتانةي كة دووضاري ثيَشيَلكارييةكان بوونةتةوة

داعشدا. ئةم دامةزراوانةش بريتني لة وةزارةتي شةهيدان و كاروباري ئةنفال كة ليَذنةيةكي باالَي ثيَكهيَناوة بؤ 
ن نيادةستنيشانكردني تاوانةكاني جينؤسايد لةدذي دانيشتواني هةريَمي كوردستان، ئةم ليَذنةيةش هةموو سكاالَكان لة قوربا

سيَك كؤياندةكاتةوة لةطةلَ ثيَشكةشكردني هاوكاري دةروني بؤ قوربانييةكان. ئةمةو نوسينطةكاني داتا بةيوةردةطريَت و لة 
وةزارةتي تةندروسيت و ناوخؤو كاروباري كؤمةالَيةتي و ئةوقاف و كاروباري ئايين بةتايبةتيش نوسينطةي تريش بريتني لة 

 كاروباري ئيَزيديةكان.

 القةكردن و توندوتيذي سيَكسي بوونةتةوة.مبةر ئةو ئافرةتانةي كة دووضاري هةلَويَستة خيَلةكي و ئاينيةكان بةرا . ث

دا نوينةراني عةشايةرةكان لة نةينةوا طةيشنت بة "رِيَكةوتنيَكي عةشايةري" كة لةاليةن ئةجنومةني  2016لة مانطي ئازاري   .28
. ئةم رِيَكةوتننامةية يَكردني ميكانيزم و عادةتي خيَلَةكيثاريَزطاوة داني ثيَدانرا، مةبةستيش لةم رِيَكةوتنة بريتيية لة جيَبةج

وةكو  خيَزانانةي كة لةطةلَ داعشدا بوونةو ثيَداني مولَكومالَيشيان دةركردني بةزؤرةمليَي ئةوحوكمي تيية لة هةروةها بري
مافةكاني مرؤظدا نويَنةراني دانيشتنيَكياندا لةطةلَ يونامي/ كؤميسيؤني باالَي بة قوربانييةكان. هةروةها لة  قةرةبوو

عةشايةرةكان ووتيان دةستبةسةراطرتين مولَكومالَ لةوانةية هاوكاربيَت بؤ كةمكردنةوةي جؤرةكاني تري تؤلَةسةندنةوة لةدذي 
ئةم خيَزانانةي كة هاوكاري داعشيان كردووة وة دووبارة دابةشكردنةوةي مولكومالَ دةبيَتة " ضارةسةريَكي دةروني" بؤ 

لة نةينةوا. هةروةها  يونامي/ كؤميسيؤني باالَي مافةكاني مرؤظ   ييةكان و ئاسانكاريش بؤ دووبارة طةرِانةوةي ئاوارةكانقوربان
ئةوةيان خستةرِوو كة دةركردني بةزؤرةمليَي خانةوادةي ئةو كةسانةي كة طومانيان ليَدةكري تاواني ترسناكيان ئةجنام دابيَت 

كة ئةمةش بةهيض شيَوةيةك لةطةلَ ياساكاني عرياقي و ياساي نيَودةولَةتيدا ناطوجنيَت. هةروةها برييتية لة سزاداني بةكؤمةلَ 
ني كة لةدذي اثيَويستة سزاي لةسيَدارةدان بؤ " تاوانة ترسناكةكان" جيَبةجيَ بكريَت وة تاوانةكلة رِيَكةوتنةكةشدا هاتووة كة 

داواي بةندكردن بؤ تاوانةكاني تري  ةوة. هةروةها ئةم رِيَكةوتنة خيَلَةكييةريَتئافرةتدا ئةجنام دراون هيض ليَبوردنيَك نةيانط
وةكو هاوكاري مادي و كؤكردنةوةي كؤمةك بؤ ضاالكييةكاني داعش، هةروةها بؤ ئةوانةي كة شويَنةوارة  كة كةمرت ترسناكن دةكات

هاتووة كة ئاشتةوايي لة نةينةوا ثيَويستة بة رِاويَذ فةرهةنطي و ئاينييةكانيان تيَكداوة. لة كؤتاييشدا لة رِيَكةوتننامةكةدا 
  لةطةلَ سةرؤك عةشريةتةكان لة نةينةوا ئةجنام بدريَت.

دةركرد  ؤميَنتيَكي عةشايةرة عرياقيةكانياندا طروثيَك لة سةرؤك عةشريةتةكاني عرياقي " دؤك 2017لةمانطي شوباتي  .29
ضارةسةر بؤ ئةم م دؤكؤميَنتةدا باس لة ئاشتةوايي لةدوواي داعش و " لة ضةند برطةيةكي ئة14ئاشيت تايةفةطةري"  لةثيَناو
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 18عةشايةرة عرياقييةكان دؤكؤميَنيت ئاشيت، ثةرةطرايف   



 
 

ضةوساندنةوة كؤمةالَيةتييةي كة بةسةر ذناني القةكراودا سةثيَنراوة" . "هةروةها ئةم دؤكؤميَنتة ئةم ذنانةي كة دووضاري 
يَويستة لةاليةن رِيَكخراوة ث ةقورباني هةذمار دةكات" و وةكالقةكردن و جؤرةكاني تري توندوتيذي سيَكسي بوونةتةوة 

 ) هاوكاري مةعنةوي و دةروني( لةبةر ئةوةي ئريادةيان ليَ دزراوة. مرؤييةكان و كؤمةلَطاوة هاوكاري بكريَن

شدا ديواني عرياقي بؤ وةقفي سوني، ليَذنةي باالَي فةتوا برِياريَكيان دةركرد لةذيَر  2017هةروةها لة مانطي شوباتي  .30
كة ضةندين دةقي ئايين ثيَشكةش كردووة دةربارةي  15يسيت ئيسالم بةرامبةر ئةم ئافرةتانةي كة القة كراون"هةلَوناونيشاني " 

ثةيوةندي كؤمةلَطا بة  ةي كة القةكردنيان ئةجنام داوة وة ئةم ئافرةتانةي كة القةكراون ورِؤلَي ثياو ) يان ئةوان
طة ئاينةوة رِيَباوةرِيان بةوةية كة " لةاليةني  ردنيان ئةجنامداوة وةالقةك دةربارةي ئةو ثياوانةي كةهةروةها هةردوكيانةوة. 

 ر كةسيَك كة القةكردن ئةجنام بدات وثيَدراوة" ئةوا ثيَويستة بة طويَرةي قورئان سزايان بةسةردا بسةثيَنريَت. بؤية هة
هةذمار بكريَت و  بة " بيَباوةرِ و هةلَطةرِاوة رِيَطةثيَدراوة ثيَويستة ئةم كةسة لة اليةني ئاينيةوةوا بيَت كة ئةمة  شيباوةرِي

بةالَم تايبةت بةم ئافرةتةي كة  بةهةر شيَوةيةك لة شيَوةكان القة كراوة ئةوا حوكمةكة بريتيية  ."كوشتنيشي حةالل بكريَت
يدا. لة كؤتاييدا لة لةوةي كة ئةم ئافرةتة بةهيض شيَوةيةك بة "طوناحبار" هةذمار ناكريَت وة بطرة دةبيَت هاوسؤزبني لةطةلَ

( ثاريَزطاريان ليَبكةن و هةنطاوي ئةوتؤ 1حوكمةكةدا هةتووة كة ثيَويستة لةسةر هةريةك لة كؤمةلَطاو خيَزاني قوربانييةكا 
( سةركؤنة نةكردني 2بنيَن بؤ كةمكردنةوةي ئازارةكانيان وة ضاوديَريشيان بكةن لةرِووي تةندروسيت و دةرونيةوة،  

 بنةمالَةكانيان.( قةدةغةكردني سةركؤنةو ناوزرِاندني قوربانييةكان و 3بةردةوامي ،  قوربانييةكان بة

 بواري مافةكاني مرؤظكيَشةكاني  . ج

 كة لةذيَر كؤنرتؤلي داعشدان  ذن و كضانةيئةو 
 بؤ تيَطةيشنت لةضةندين رِاويَذي لةطةلَ سةركردةكاني نيَو كؤمةلَطادا ئةجنام داوة  يونامي/ كؤميسيؤني باالَي مافةكاني مرؤظ .31

بةرامبةر ضؤنيةتي مامةلَةكردن لةطةلَ ئةو ئافرةت و كضانةي كة شوويان بة ضةكداراني داعش كردووة. بةرِاي ئةوان، كاتيَك 
ئافرةتيَك رِازي دةبيَت هاوسةرطريي بكات ئةوا ثيَويستة بؤندي هاوسةرطرييةكة لة دادطايةكي فيدراليدا تاكيد بكريَتةوة. بؤية 

نةنريَت وةك قةوارةيةك كة رِازي بووة لةسةر بؤندي هاوسةرطرييةكة، بةالَم ثيَويستة دان بة يش بة داعش دائةطةر دان
طةورةو ثيَطةيشتوو وة بة ئامادةبووني شاهيَدةكان بةثيَي ياساي عرياقي. لةكاتيَك هاوسةرطرييةكة دابنريَت لةنيَوان دوو كةسي 
جيَي باس جا ضي لةاليةني ياساوة بيَت يان شةريعة، زاناياني ئايين ئاماذةيان بةوة دا كة بابةتي ئةم تاكيدكردنةوةية ببيَتة 

كردووة كة ئةطةر ئةم كارة سةر نةطريَت ئةوا ئةم كةيسانة لةوانةية بنب بة كةيسي زينا لةدذي ئةو كةسانةي كة " 
ئةم هاوسةرطرييانة بةثيَي ياساي عرياقي ) ضونكة  هاوسةرطرييان" لة ناوضةكاني ذيَر كؤنرتؤلي بةناو داعشدا ئةجنام داوة

نةكريَن( هةروةها لةوانةشة ئةو منداالَنةي كة لة لةاليةن دادطاي مةدةنيةوة ثةسةند ةطةر بيَتو دانيان ثيَدا نانريَت تةنها ئ
 بكريَن.دةرةجنامي ئةم هاوسةرطرييانة هاتونةتة دونياوة بةثيَي ياساي عرياقي بة مندالَي " نا شةرعي" هةذمار 
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ي  10، 1: رِوانطةي ئيسالم بؤ دةستدريَذي سيَكسي بؤسةر ئافرةت، كؤماري عرياق، ديواني وةقفي سوني، ئةجنومةني باالَي فةتوا لة عرياق، سةرضاوة   
 .4بةشي   204شوباتي 



 
 

 كاتيَك ئافرةتيَك بةبيَ ويسيت خؤي شوو بة يةكيَك لة ئةنداماني داعش بكات، هةتا ئةطةر هاتوو بؤندي هاوسةرطرييش هةبوو .32
. ئةطةر هاتوو 16وة واذؤش كرابوو، ئةم هاوسةرطرييية بةتةواو هةذمار ناكريَت ئةطةر لةرِيَطةي سةرجيَيي كردنةوة نةبوبيَت

كرابيَت ئةوا بؤندي ئةم هاوسةرطرييية دةتوانريَت لةاليةن دادطاكاني مةدةني فيدراليةوة بةثيَي هاوسةرطريييةكة تةواويش 
هةلَبوةشيَنريَتةوة. لةم حالَةتةشدا ئافرةتةكة بؤي هةية بؤنديَكي هاوسةرطريي  1917لة ياساي باري كةسي سالَي  16مادةي 

بةطويَرةي ئةم بؤندة تؤمار بكات و دوواتر بؤندةكة لةكةيسيَكي تردا لة دادطاي باري كةسي وةرطريَتةوةو هةموو مندالَةكانيشي 
 لة دادطا هةل َبوةشيَنيَتةوة. 

 بةكؤيلةكردن و القةكردن توندوتيذي سيَكسي لةنيَويشيدا قوربانياني 

ؤظ  بوونةتةوة، تايبةت بةو ذن و كضانةي كة دووضاري بةكؤيلةكردن و القةكردن و جؤرةكاني تري توندوتيذي و بازركاني بة مر .33
و جؤرةكاني تري هاوكاري خةمي سةرةكيان لة ئيَستادا بريتيية لة وةرطرتين يارمةتي بزيشكي و دةروني و كؤمةالَيةتي و مادي 

ثيَويستة. جطة لةم ثيَداويستيانةش، ئةركي عرياقة كة كار بة ياسا نيَوخؤيةكان و رِيَكةوتننامة نيَودةولَةتيةكاني مافةكاني 
كة ثيَشوتر واذووي لةسةريان كردوة بة مةبةسيت دةستةبةركردني مايف هةموو قوربانيةكاني ئةم ثيَشيَلكاريانة بة  مرؤظ بكات

 . 17طةيشنت بة دادثةروةري و قةرةبوكردنةوة

دةستةبةركردني ئةم ثابةندييةش بريتيية لة ليَثرسينةوة لة ئةجنامدةراني ئةم تاوانانة لة مياني ئةم دادطايانةي كة بة  .34
وة بة رِيَزطرتنيَكي تةواوي ثيَوةرةكاني دادايكردني دادثةروةرانة. لةثيَناو ثابةندبوون بؤ  يَوةيةكي ياسايي ثيَكدةهيَنريَنش

ر حكومةت كة زةمانةتي ئةوة بكات كة ثرؤسةكاني دادطايي هةمووي بة ةضارةسةركردني ئةم ثيَشيَلكاريانةشدا، ثيَويستة لةس
ياوازي لةنيَوان رِةطةزةكاندا بكات بؤ ئةوةي ئازارداني ئةم كض و ذنانةي كة دووضاري ئةم جؤرة شيَوازيَك بيَت كة رِةضاوي ج

( داناني ميكانيزمي ئاسانكاري بؤ طةيشتين مندال و 1تاوانانة بوونةتةوة بةردةوام نةبيَنت كة ئةمانةي خوارةوة دةطريَتةوة: )
ئةجنامداني ضاوثيَكةوتن لةطةل ئةم ذن و منداالَنةي كة دووضاري  سن بة( ئةفسةري ئافرةت هةل2َئافرةت بة دادثةروةري، )

( داناني سياسةتي طوجناو بؤ دةستةبةركردني رِيَزطرتن و ثاراستين ذنان و منداالَن لة 3، )توندوتيذي سيَكسي بونةتةوة
م ئافرةت و منداالَنة باشرتين ( ئة5( تةواوي ثرؤسةكة لة بةرذةوةندي ذنان و منداالَندا بيَت، )4تةواوي ئةم ثرؤسةيةدا، )

 هاوكاري دةروني و كؤمةالَيةتي و ثزيشكي طوجناويان بؤ دابني بكريَت.

زامنكردني ليَثرسينةوة لةو تاكانةي كة تاوانبارن بة ئةجنامداني يان بةشداري لة تاواني توندوتيذي سيَكسي و جؤرةكاني تري  .35
ضةندين بةربةست لة ضوارضيَوة ياسايي و  لةذيَر رِؤشنايياعشدا زؤر طرنطة. توندوتيذي لةدذي ئافرةت و منداالَن لةذيَر ضنطي د

ة ئافرةت كة تا رِادةيةك سةركةوتوو نةبووة لة دةستةبةركردني رِيَزطرتنيَكي تةواو ل سياسيةكان لة سيستمي دادثةروةري تاواندا
نةي كة دووضاري جؤرةها توندوتيذي سيَكسي بوونةتةوةن ثيَويستة ضةند طؤرِانكارييةكي تةشريعي  و و كضان و كورِاندا ئةوا
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ةو ئيمزاي ئةمة ئاماذةية بؤ ئةم حالَةتانةي كة ئافرةت بؤندي هاوسةرطريي ئيمزا دةكات بةبيَ ويسيت خؤي يان كةسيَكي تر لةنيَو خيَزان لةجياتي ئ  
 .دةكات دوواتر داواي سةرجيَيكردني ليَدةكريَت بؤ ضةسثاندني هاوسةرطريييةكة

17
 26دةطريَتةوة دةربارةي بازرطاني بة مرؤظ، هةروةها مايف يةكساني لة ثاراسنت بةثيَي مادةي  2012ي  26ياساي عرياقي ذمارة  ئةمةش وةك منونة  

ة كردنةوة كراوة للة ثةمياننامةي نيَودةولَةتي تايبةت بة مافة مةدةني و سياسييةكان، هةروةها ليَكؤلَينةوة دةربارةي ثابةندبووني ووالَتان بة قةرةبوو
  كة لةم لينكةدا دةدؤزريَتةوة  2014موزةكةرةي سكرتيَري طشيت : قةرةبوكردنةوةي قوربانياني توندوتيذي سيَكسي ثةيوةست بة ملمالنيَكان حوزةيراني 

2014.pdf-nts/Press/GuidanceNoteReparationsJunehttp://www.ohchr.org/Docume.  

http://www.ohchr.org/Documents/Press/GuidanceNoteReparationsJune-2014.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Press/GuidanceNoteReparationsJune-2014.pdf


 
 

دامودةطاوةيي ئةجنام بدريَت بةمةبةسيت ئاسانكاري لة طةيشنت بة دادثةروةري و ضاوديَريكردن و ثاراستين قوربانيان لة مياني 
دادثةروةري فةرِمي بؤ  بة ميكانيزمي دادثةروةري نافةرِمي بؤ زامنكردني  لةم بارةوةش ثيَويستة طرنطي بدريَتئةم ريَكارانةدا. 

  .ليَثرسينةوةو قةرةبووكردنةوةزامنكردني 

دةستةبةركردني ثرِةنسيثة بنةرِةتيةكان و ثرِنسيثة رِيَبةرييةكاني تايبةت بة مايف دادثةروةري و قةرةبوو بؤ قوربانياني  .36
كة وةك ضوارضيَوةيةكي ثيَوةر لةاليةن 18ةولَةتي مافةكاني مرؤظ و ياساي مرؤيي نيَودةولَةتني ثيَشيَلكاريية زةقةكاني ياساي نيَود

دا بؤ ئةم مةبةستة لةخؤطرياوة. ثرِنسيثة رِيَبةرييةكان بريتيية لة ضةندين بابةتي وةكو،  2005ئةجنومةني ئاسايشةوة لة 
ةبووكردنةوةو دةستكةوتين زانياري و جياوازي نةكردن، مامةلَةكردن لةطةلَ قوربانيان و طةيشنت بة دادثةروةري و قةر

شيَوةي طةرِاندنةوةي ماف و دووبارة شياندنةوةو رِازيكردن و زامنكردني دووبارة  بةتايبةتيش مايف قةرةبووكردنةوة بة
 نةبوونةوةي ئةم تاوانانة.

االَي مافةكاني مرؤظ نيطةراني زؤري كؤميسيؤني بوة باسكرا يونامي/ ةدةربارةي ئةم رِيَكةوتننامةية عةشايةرييةي كة لةسةر .37
اليةنةكاني رِيَكةوتننامة عةشايةرييةكة كة داواي سزاداني بةكؤمةلَ دةكات ) لةدذي ئةم ئافرةتانةي كة  لة هةمبةر  دةربرِيوة

تري نةكاني يةال هةروةها دوورخستنةوة دةركردن و سزاي لةسيَدارةدان.طوماني ئةوةيان ليَدةكريَت هاوكاري داعش بوونة( 
كة كة جيَطاي خؤشحالية ئةوانةن كة باس لة دووبارة شياندنةوي ئةو ئافرةتانة دةكةن كة  رِيَكةوتننامة عةشايةرييةكة

وةي ليَبوردن لةم ةدووضاري توندوتيذي سيَكسي و جؤرةكاني تري توندوتيذي بوونةتةوة لةذيَر دةسيت داعشدا، هةروةها رةتكردن
. لةطةلَ ئةوشدا ثيَويستة رِيَكةوتننامةكة زؤر بة ووريايةوة جيَبةجيَ بكريَت بؤ ئةوةي ئافرةت ئةجنام دراونتاواناي كة لة دذي 

 نةبيَتة هؤكاري مةينةتي زياتر بؤ ئةو ئافرةتانةي كة لةذيَر كؤنرتؤلي داعشدا بوون.

لة اليةن داعشةوة كرابوون بة فرةتانةي كة ئائةو دراوة بؤ ئازادكردني  ثارةلةو كةيسانةي كة يونامي ضةندين كةيسي بينيوة  .38
بووبيَت بة بارطرانيةكي قورس لةسةر شاني خانةوادةكانيان كة ئةمةش لةوانةية زؤر جار توندوتيذي خيَزاني  ةكؤيلة، لةوانةي

لة كةمكردنةوةي هاوكارييةكي مادي كةم يارمةتي دةربيَت ليَبكةويَتةوة. لةوانةية ثيَشكةشكردني مةشقي كاري دةسيت و 
ئازارةكانيان، هةروةها ثيَويستة حكومةت طرنطي زياتريش بدات بة هةمواركردنةوةي ياساكان و داناني سياسةتي تر بؤ ئةم ذن 

كة داويانة بؤ  ثارةيةيو منداالَنة ) يان بةخيَوكةرةكانيان( بة داواكردني قةرةبوو لة حكومةت، بةتايبةتيش ثيَدانةوةي ئةو 
 .ئازادكردنيان

ثيَويستيان بة ضاوديَرييةكي تايبةت هةبيَت، ئةمة جطة لة  ةبوونةتةوة لةوانةي كؤياليةتيئةو ئافرةتانةي كة دووضاري  .39
و كؤمةالَيةتي بؤ دووبارة شياندنةوةيان و طةرِاندنةويان بؤ نيَو كؤمةلَطاكانيان، وةك منونةش ضاوديَري ثزيشكي و دةروني 

 تة فةرِمي و ياساييانةي  كة لةوانةية وونيان كردبيَت لةطةلَ تيَضووي هاتوضؤو سةفةركردنيان.دووبارة ثيَدانةوةي ئةم دؤكؤميَن

ئةطةر هاتوو  وة ثاريَزراو بنرِيَزيَكي تايبةتيان ليَ بطرييَت  وةثيَويستة ئةم كض و ذنانة لةاليةن خانةوادةو كؤمةلَطاو حكومةتة .40
هةر مةترسيةكيان لةسةر بيَت لةاليةن خيَزان و كؤمةلَطاوة وةك ئةوةي ثيَيدةوتريَت تاواني شةرةف، هةروةها ثيَويستة ئةم 

 الَدةدان بيَت يان هةر شيَوازيَكيئافرةت و كضانةو مندالَةكانيان دةستبةجيَ ثاريَزراو بن جا ضي بة دووبارة نيشتةجيَكردنةوةو د
 بيَت. و ي طوجناتر
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 بةكؤمةلَ  سزاي ئاسيت بة دةطةن كة كارانة ئةم تؤلَةسةندنةوةو

دووضاري جياكاري و   بيَت يان نا انداعش كردوة جا ض بة رِةزامةندي خؤي ان بة ئةندامانيكة شووي لةوانةية ئةو ئافرةتانةي .41
خؤدا هاوكاري وبؤية ثيَويستة لةسةر ئاسيت نيَ انليَكردنيان بة هاوكاريكردني داعش.بةكؤمةلَ ببنةوة لةسةر بنةماي طومسزاداني 

بكريَن، لة نيَويشيدا هةماهةنطي لةطةلَ سةرؤك عةشريةتةكان بؤ زامنكردني ئةوةي كة ئةو ئافرةتانة دووضاري مامةلَةي خراث 
بة هاوكاري داعش  نةبنةوة بة هاوكار بؤ داعش هةذمار نةكريَن، هةروةها مامةلَة كردن لةطةلَ  ئةو ئافرةتانةي كة تؤمةتبارن

لةسةر بنةماي تاكة كةسي بيَت وة بةثيَي ياساكاني تاوان بيَت. بؤية يونامي/ كؤميسيؤني باالَي مافةكاني مرؤظ نيطةرانة 
دةربارةي ئةو عادةتة عةشايةريانةي كة لة سةرتاسةري عرياقدا تيَبيين دةكريَت تايبةت بة دةركردني بةزؤرةمليَي خانةوادةي 

، ئةوةي تايبةت بيَت بة رِيَكةوتننامة ة طومانيان لةسةرة كة هاوكاري داعشيان كردووة. بةهةمان شيَوةشئةو كةسانةي ك
يونامي/ كؤميسيؤني باالَي مافةكاني مرؤظ واي دةبينن كة  دا كة لةسةرةوة باسي ليَوةكراوة، 2016عةشايةريةكةي مانطي ئازاري 

طوماني هاوكاريكردني داعشيان ليَدةكريَت ياسايي نييةو ئةمة تةنها بة دةستبةسةرداطرتين مولَكومالَي ئةو كةسانةي كة 
 .سزاداني بةكؤمةلَ هةذمار دةكريَت

هةروةك لةسةرةوة باسكراوة، يونامي/  2016بةهةمان شيَوة ئةوةي ثةيوةستة بة رِيَكةوتننامةي عةشايةريةكةي ئازاري  .42
كة بريتني لة دةركردني ئةو كةسانةي كة طوماني ئةوةيان ليَدةكريَت كة  كؤميسيؤني باالَ واي دةبينن كة ئةحكامةكاني ناياسايني

ولَكومالَيان بة سزاداني بةكؤمةلَ هةذمار دةكريَت. هةروةها رِيَكةوتين ديكةي قةبةلي مهاوكاري داعشيان كردبيَت وة دابةشكردني 
شدا  2016دا , وة لة تشريين دووةمي  2016 تريش كراوة لةوانةش رِيَكةوتين عةشايةرةكاني رِؤذئاواي ئةنبار لة تةموزي

شدا رِيَكةوتين  2017رِيَكةوتنيَكي هاوشيَوة لة اليةن سةرؤك عاشريةتةكاني هيت ئةجنامدراوة, هةروةها لة مانطي ئاياري 
مووي برييت ئةم رِيَكةوتننانة هة ئةجنامدرا. لة موسل طيارةداناحيةي ئةلسباعي لة اليةن نويَنةراني عةشريةتي السبعاوي لة 

بووة بؤ يةكالكردنةوةي كيَشةكان دوور لة  يَذوودا لة عرياق شيَوازيَكي باوبووة لة ئةحكامي قةبةلي و عةشايةري كة لة م
 19دادطاكان.

" لةوانةية ببيَتة كردنةوةي شاراوة بؤ " تؤمةتةكان" و "سزاكان"  لةدذي " تؤمةتبارةكانيحكامانةش بريتني لة شةئةم ئ  .43
طةورة لة مافة دةستورييةكاني هاولَاتيان و ثابةنديية نيَودةولَةتييةكاني ثةيوةستيش بة مافةكاني مرؤظ لة ثيَشيَلكاري 

رِيَكةوتننامانةدا هاتووة كة ليَذنةي ياسايي لة كة لة  دادطايي دادثةروةرانةو يةكساني لةبةردةم ياسادا. هةروةها هةنيَك لةم
د طرن و ضارةنوسي كةساني " تؤمةتبار" دياري دةكةن. ئةم ليَذنانةش ضةنكةساني ثسثؤرِ ثيَك ديَت كةيسةكان وةردة

قةوارةيةكي هاوتةريب بة ميكانيزمةكاني دادوةري و نادادوةي حكومةت ثيَكديَنن كة بريتني لة " برِيارةكاني"  كة لةدذي 
م رِيَكةوتنة قةبةليانةش لة دةبنة هؤي تؤمةتباران دةردةضن بةبيَ طةرِانةوة بؤ هةر دةستةيةكي دادوةري و ياسايي عرياقي. ئة

الوازكردني سةروةري ياسا لة قؤناغي هةستياري دوواي داعشدا ، وة لةوانةشة ببيَتة سزاداني بةكؤمةلَي هةزاران كةس، وة 
 دةشبيَتة هؤكاري بالَوبوونةوةي رقوكينةو رِاطرتين هةولَةكاني ئاشتةوايي و جيَطريي.

كة  سةرؤك وةزيران عةبادي رِايطةيانددا  2017لة ئازاري لة كؤنطرةيةكي رِؤذنامةوانيدا  لة ثيَشوةضوونيَكي ئيجابيشدا، .44
 . خيَزانةكاني ئةنداماني داعش ثاريَزراو دةبن, وة تةنها ئةجنامدةراني تاوانةكان بةثيَي ياسا مامةلَةيان لةطةلَدا دةكريَت
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شويَين ناديار  لةم رِيَكةوتنةدا بةشيَوةيةكي تايبةت هاتوة كةوا ئةو خيَزانانةي كة سةر بة داعش بوونة بة زؤرةملي لةشويَنةكاني خؤيان دةربكريَن بؤ  
 طةرِانةوةيان بؤ شويَنةكاني خؤيانيان بؤ كةمثةكاني ئاوارةي ناوخؤ، هةوةها رِيَطريش دةبيَت لة ئةندامة كاراكاني داعش و خيَزانةكانيان لة 



 
 

 دةستةبةري تةندروسيت و سكثربوون

لة رِيَكةوتننامةي سيداو و زؤر رِيَكةوتننامةي تري نيَودةولَةتي وة بة ثيَي مافة تةندروستييةكاني كة حكومةتي عرياق وةك اليةن  .45
ي دةستوري عرياقدا هاتووة، ئةركي سةر شاني حكومةتي عرياقة كة ضاوديَري تةندروسيت بؤ ذنان و كضان  31و  30لة مادةي 

نة ثيَويستة لةسةر حكومةتي عرياق هةموو هاوكارييةكي ثزيشكي و دةستةبةر بكات.  هةروةها وةك بةشيَكيش لةم ثابةندبو
دةروني و زانياري دةربارةي سيكسو مندالَبوون  ثيَشكةش بة كضان و ذنان بكات: بؤ زامنكردني تةواوي طةيشتنيان وة بةبيَ هيض 

ةوا اليةني سيَيةم  نابيَتة ةوة بكريَت كبةربةستيَك بؤ خزمةتطوزاري و زانياري و هاوكارييةكان بةبيَ جياوازي. هةروةها زامين ئ
ئاستةنك بؤ سوودمةندبووني كضان و ذنان لة مايف طةيشنت بة تةندروسيت. وة ثيَويستة لةسةر حكومةتي عرياق كة تةركيز 
لةسةر باشرتين شيَوازةكاني هاوكاري دةروني و ثزيشكي ومادي و  جؤرةكاني تري هاوكاري بكاتةوة، بةماناي ثيَداني 

 يرييةكي كؤمةلَطةيي بؤ طةيشتين ئافرةت بة ضاكرتين خزمةتطوزاري. ضاود

هةروةها ثيَويستة لةسةر عرياق كة رِيَز بطريَت لة مايف تةواوي ئافرةت لة دةستكةوتين زانياري ثةروةردةيي بةمةبةسيت  .46
ين خيَزان. هةروةها ثيَويستة زامنكردني تةندروسيت خيَزان و خؤشطوزةراني وةكو زانياري و ئامؤذطاري تايبةت بة رِيَكخست

هاوكاري تةواو ثيَشكةش بةو ئافرةت و كضانة بكريَت كة سكثرِبوونة بة هةموو مافيَكي مندالَبوون و ثيَداني خزمةتطوزاري و هةر 
برِياريَك كة خؤيان ثيَيان باش بيَت بيدةن. بؤ ئةم مةبةستةش ثيَويستة لةسةر حكومةت ئةم ياسايانة رِوون بكاتةوة كة 
تايبةتن بة لةباربردني سكثرِي نةخوازراوو بؤ ئةو كض و ذنانةي كة دووضاري توندوتيذي سيَكسي بوونةتةوة لةاليةن داعشةوة. 
هةروةها زامنكردني ئةوةي كة جيَبةجيَكردني ئةم ياسايانة لة طةلَ مافةكاني ئةم كض و ذنانةدا بةثيَي ياسا نيشتيماني و 

 .نيَودةولَةتيةكان يةك بطريَتةوة

 لةدايك بوو لةم ئافرةتانةي كة لةذيَر ضنطي داعشدا بوونة منداالَني

هةروةها ثيَويستة لةسةر حكومةتي عرياقي دةستةبةري ئةوة بكات كة ئةو منداالَنةي لةم ئافرةتانة لةدايك بوونة كة لةذيَر  .47
 يان توندوتيذي لةسةر بنةماي بنةضةو ، هةموو مافيَكيان ثاريَزراو بيَت بةبيَ جياوازي و ثةراويَزخسنتضنطي داعشدا بوونة

رِةسةن. ئةمةش هةموو ئةم سياسةتانة دةطريَتةوة لة تؤماركردني تازة لةدايكبوون ) بةبيَ تؤماركردنيَكي بة جياوازي كة 
بة  تايبةت بيَت بة شوناسي باوكةكة وةكو " داعشي تريؤريست" يان تؤماركردني مندالَيَك بة موسولَمان كاتيَك دايكةكة سةر

ثيَكهاتةيةكي نا موسولَمان بيَت لةسةر بنةماي ئيفتريازي ئايين باوكةكةو شيت ترةوة(  بؤ ئةوةي ئةو منداالَنة سوودمةندبن لة 
هةموو مافة ياساييةكان و ثاراستين ثيَويست وةك هةر هاوالَتيةكي ئاسايي هةروةها بؤ رِيَطةطرتن لة مةترسيةكاني تري وةكو 

ازاردان و ثةراويَزخسنت و بازرطاني ثيَكردن. لةطةلَ ئةوةشدا ثيَويستة لةسةر حكومةت كة طرنطي بدات بة نةبووني شوناسنامةو ئ
سياسةتةكاني بؤ ئةو اليةنانةي كة هاوكاريةكان ثيَشكةش دةكةن وةكو بةهيَزكردني خانةي منداالَن و نةوجةوانان بةتايبةتيش 

 الَني خاوةن ثيَداويسيت تايبةت دةكةن.ئةو دةزطايانةي كة خزمةتطوزاري ثيَشكةش بة مندا

مندالَ كردووة كة لةديكبوونيان لةاليةن  800دا كؤميسيؤني باالَي ثةنابةران ئاماذةي بة نزيكةي  2016لة كانوني يةكةمي  .48
داعشةوة تؤمار كراوة لة ناوضةكاني ذيَر دةسةالَتي خؤيان. هةموو ئةو دؤكؤميَنتانةي كة لةاليةن داعشةوة دةركراون لة اليةن 

يَمي كوردستاندا دانيان ثيَدا نانريَت. وة واش ثيَشبيين دةكريَت كة ذمارةيةكي زؤرتر لة حكومةتي عرياقي و حكومةتي هةر
مندالَي تازة لةدايك بوو لة ناوضةكاني ذيَر كؤنرتؤلي داعشدا هةبن كة هيض جؤرة دؤكؤميَنتةكيان نةبيَت. بؤ وةرطرتين 



 
 

يةكةيان بسةمليَنن، بؤية ئةمة بؤتة زةمحةتيةكي طةورة لة برِوانامةي لةدايكبوونيش ثيَويستة لةسةر باوان كة دؤخي هاوسةرطري
( ئايا ئةم دؤكؤميَنتانة لةاليةن 1تؤماركردني ئةو منداالَنةي كة لة ناوضةكاني ذيَر كؤنرتلي داعشدا لةدايك بوونة بؤ منونة 

بيَت وةك حالةتةكاني القةكردن  ( ئةطةر هاتوو باوكي مندالَةكة ناديار2داعشةوة دةرضوونة يانيش وونكراون يان لةناوبراون، 
، وةكو حالةتةكاني القةكردن و جؤرةكاني ( لة حالَةتي كة باوكةكة مردبيَت يان وونبوبيَنت3و لةشفرؤشي بة زؤرةمليَ، 

زاري و لةكةداري، هةروةها لة حالَةتيَك كة منداليَك فريَدرابيَت بةهؤي شةرمة( لة حالَةتي ئةطةر 4 توندوتيذي سيَكسي
سنوورداربيَت ) هةروةك لة ئيَستادا لة كةمثةكاني ئاوارةكاندا هةية يان ئةوانةي هيض جؤريَك لة نوسينطةكاني دادطاي  هاتووضؤ

باري مةدةني كاري تيَدا ناكةن( يانيش كاتيَك خيَزانةكان ثارةي سةفةركردنيان نيية بؤ ئةو شويَنانةي كة نوسينطةي باري كةسي 
سوماتةكانيان نةبيَت هةروةها تيَبيين ئةوةش كراوة كة لة شويَنةكاني تؤماردا ثيَداويستيةكاني و دادطاكاني ليَية يان ثارةي رِ

 تري وةكو ثشكنيين خويَن لةم شويَنانةدا بووني نيية.
 رِيَكارة ثيَشنياركراوةكان . ح

 بة طشيت

زامنكردني ليَثرسينةوةو نةهيَشتين خؤ دزينةوة لة سزادان و هةموو ئةو رِيَكارانةي كة مةبةست ليَيان بةهيَزكردني ثاراستين 
جؤرةكاني تري توندوتيذي جةستةيي و دةروني، وة ئاسانكاري  توندوتيذي سيَكسي، لةنيَويشيدا القةكرن وذنان و منداالَنة لة 

 ئةو ذن و منداالَنةي كة دووضاري ئةم توندوتيذيية بونةتةوة.و ثاراستين طوجناو بؤ بؤ دةستةبةركردني ضاوديَري 

 ثيَويستة لةسةر حكومةتي عرياق طرنطي بدات بةمانةي خوارةوة:

 رِيَكةوتننامةي رِؤماي دادطاي تاواني نيَودةولَةتي وة ناردني ئةم ملمالنيَ ضةكدارييةي عرياق بؤ تايبةمتةندي  بوون بة ئةندام لة
 يان دةسةالَتي دادوةري دادطا.

 بؤ ثيَداني دةسةالَتي دادوةري ) تايبةمتةندي( بؤ دادطا ناوخؤييةكان بؤ سةر تاوانة  يةكي ياساييضوارضيَوة لةخؤطرتين
بةماناي تاواني جةنط و تاوان لةدذي مرؤظايةتي و  هةروةها ليَثرسينةوة لة ئةجنامدةراني تاوانة طةورةكان.20ةكاننيَودةولَةتي

 بةكؤمةلَكوذي.

 ةروةري تاوان و داناني ياساو سياسةتي تر بؤ دةستةبةركردني رِيَزطرتن و ثاراستين رِيَكارة هةمواركردنةوةي ياساكاني دادث
وةرةكاني دادطايي دادثةروةرانة ) بةم شيَوةيةي كة لة دةستوري عراق و ياساي نيَودةولَةتي كة عرياق ياساييةكاني ثيَويست و ثيَ
 ثيَيةوة ثابةندة هاتووة(.

 نداالَن ثيَداضوونةوةو هةمواركردنةوةي ياساو سياسةتةكاني دادثةروةري تاواني كارثيَكراو بة مةبةسيت ئاسانكاري ئافرةتان و م 
يبةتي ئةوانةي ئةوانةي كة دووضاري القةكردن و جؤرةكاني تري توندوتيذي سيَكسي و جةستةيي بوونةتةوة بة دادثةروةري بةتا

لةطةلَ تاوانباركردني تةواوي ئةجنامدةران، هةروةها داناني ياساو سياسةتي تر بةمةبةسيت برةودان بة ثاراستنيان و 
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دامةزراندني تيميَكي كاري ثةيوةست بة ليَثرسينةوةو دادطةري لةسةر ئاسيت هةريَم و فيدرال هةلَساون بة  OPAيونامي/ كؤميسيؤني باالَ بةهاوكاري   
 بة هاوكاري ثسثؤرِي نيَودةولَةتي و نيَوخؤ.



 
 

دةبيَتة ئاسانكارييةكي تر بؤ طةرِانةوةو هاندانيان بؤ  دةستةبةركردني هةموو جؤرة خزمةتطوزارييةك بؤيان، كة ئةمةش
 مافةكانيان. يتةواو لةطةلَ رِيَزيَزطرتينشويَنةكاني خؤيان و دووبارة شياندنةوةشيان بؤ نيَو كؤمةلَطاو خيَزانةكانيان  

  شةرةف" وةك تاوانيَكي سووك دووبارة ثيَداضوونةوةو لةباربردني هةندي لةم ياساو سياسةتانةي كة رِيَطة دةدات " تاواني
هةذماربكريَت لةم جؤرة تاوانانةي كة لة دذي ئافرةت و مندالَدا ئةجنام دةدريَن، ئةمة جطة لة ئةحكامةكاني تريش كة جؤريَك 

 لة جياكاري تيَدا بةدي دةكريَت لةدذي ئافرةت و مندالَدا كة دةبنة رِيَطر بؤ طةيشتنيان بة دادثةروةري.

 ي دادوةري بؤ بةدؤكؤمينتكردني هةموو ثيَشيَلكارييةكاني مافةكاني مرؤظ ئةوانةي كة ثةيوةسنت بةم ملمالنيَ دامةزراندني دةستة
ضةكدارييةي كة لة ئيَستادا لةعرياق لةئارا داية بةثيَي ثيَوةري دادوةري ثيَويست بة مةبةسيت دةستةبةركردني بةدواداضووني 

ثيَشيَلكارييانة ) كة دةكةونة ضوارضيَوةي تايبةمتةندي دةسةالَتةكاني حكومةتي  دادوةري و دةستنيشانكردني ئةجنامدةراني ئةم
عرياق(، ئةمةش دةبيَت بة جؤريَك لة ئاسانكاري بؤ قوربانياني ئةم ثيَشيَلكارييانة بؤ طةيشنت بة خزمةتطوزارييةكاني ثزيشكي 

الَنةي كة دووضاري القةكردن و توندوتيذي سيَكسي و و دةروني و كؤمةالَيةتي و مادي طوجناو، بةتايبةتيش بؤ ئةو ذن و مندا
 تيذي جةستةيي و دةروني بوونةتةوة هاوكاري طوجناوي ثزيشكي و دةروني مادي بكريَنةوة. جؤرةكاني تري توندو

 ني ياسسادا داناناي بةرنامةي رِاهيَناني تايبةت بؤ دادوةران و داواكارة طشتييةكان و ئةو كارمةندانةي كة لة بواري جيَبةجيَكرد
تاواني نيَودةولَةتي و هةروةها دةربارةي شيَوازةكاني  ياساي نيَودةولَةتي مافةكاني مرؤظ و ياساي مرؤيي و كاردةكةن دةربارةي 

وندوتيذي ثزيشكي دادوةري ، هةروةها دةربارةي شيَوازة ثةيرِةو كراوةكان لة ليَكؤلَينةوة لة كةيسةكاني توندوتيذي سيَكسي و ت
 ماي جيَندةر وة ثاراستين قوربانيان.لةسةر بنة

  كارمةندانةي كة لة بواري جيَبةجيَكردني ياسادا  داواكارة طشتييةكان ئةوداناني بةرنامةي رِاهيَناني تايبةت بؤ دادوةرةكان و
يَكارة رِهةروةها دةربارةي  يَندةر( لة جيَبةجيَكردني ياسادا،دةربارةي لةيةنة ثةيوةستةكان بة جؤري رِةطةز ) ج كاردةن

ةكردن لةطةلَ ئةو منداالَنةي كة رِزطاريان بووة لة تاوانةكانن هةروةها دةربارةي ئةو سياسةتانةي كة تايبةتةكان لةكاتي مامةلَ
 ئاسانكاري دةكةن لة طةيشتين ئافةرت و مندال بة دادثةروةري، بة مةبةسيت ثاراستين مافةكانيان لة ثرسةيةدا.

  ئةجنامداني ثرؤطرامةكاني مةشقي تايبةت بؤ دادوةرةكان و بةرثرساني جيَبةجيَكردني ياسا دةربارةي مافةكاني دادطايكردني
دادطةرانة, لةكاتي خؤي و مةرجةكاني دةستةبةركردن، بةمةبةسيت دلَنيابونةوة لةوةي كة ئافرةتة طومانليَكراوةكان ) يان 

بةشيَوةيةك دةستةبةر كراون كة هاوتةريبة بة ثاراستين مافةكانيان و خيَزانةكانيان  عش مةحكومكراوةكان( بة يارمةتيداني دا
 ئةشكةجنةي دةستةجةمعي نةبوونةتةوة. تؤلةسةندنةوةو رِووبةرِووي

 ري دامةزراندن، هةروها مةشقثيَداني، تؤرِيَكي ثاريَزةران و قوتابياني بواري ياسا بة مةبةسيت ثيَشكةشكردني خزمةت و ئامؤذطا
 .لةسةر بنةماي جيَندةر ياسايي بيَبةرامبةر بؤ جيَماواني توندوتيذي سيَكسي

 لةسةر  ئاسانكاري بؤ دامةزراندني تؤرِةكاني ثالَثشيت لة ذنان لةنيَو خودي ئةو طروثانةي كة  رِووبةرِووي توندوتيذي سيَكسي
سانكاري بؤ مةشقي ثيشةيي و خزمةتطوزاريية ئابةشيَك لة رِيَخؤشكردن بؤ طةيشنت و وةك بوونةتةوة،  بنةماي جيَندةر

 طشتييةكان.

  مةشق و رِاهيَنان بؤ كارمةنداني بواري تةندروسيت و دةروني، مامؤستاياني قوتاخبانةو ضاوديَراني بواري مافةكاني مرؤظ 
بوونةتةوة، بة تايبةتيش  لةسةر بنةماي جيَندةر ثيَداويستيية تايبةتةكاني منداالَن كة رِووبةرِووي توندوتيذي سيَكسي

و ثاراستين منداالَن كة باوكةكانيان سةر بة داعش بوون.  هةروةها مةشقثيَداني كارطوزاري  ئةوانةي كة ثةيوةسنت بة ضاوديَري



 
 

 كؤمةالَيةتي  وكو مامان و ضاوديَراني سةر مافةكاني مرؤظ و ثيَداويستيية تايبةتةكاني ذناني جيَماوي دةست توندوتيذي سيَكسي
 لةسةر بنةماي جيَندةر.

  ري تبة خزمةتطوزاريية مرؤيي و جؤرةكاني  دةستطةيشتين قوربانيانرِيَكخستين كارةكان و فةراهةمكردني كارئاساني بؤ
 خزمةتطوزاري.

 بةكارخستين كةمثينةكاني رِاطةياندن بؤ بةرزكردنةوةي ئاسيت هؤشياري خةلَك دةربارةي لةبةردةستبووني، هةروةها رِيَطةكاني 
 سيَكسي لةسةر بنةماي جيَندةرو توندوتيذيدووضاري طةيشنت بة خزمةتطوزاريية تايبةتةكان بؤ ئةو ئافرةت و منداالَنةي كة 

ثالَثشتيكردن و هيَلي  ، لةطةلَ تةرخانكردني رِاويَذي تةلةفؤني و خزمةتطوزارييةكانيجؤرةكاني تري توندوتيذي بونةتةوة
و بةرزكردنةوةي ئاسيت هؤشياري دةربارةي  توندوتيذي لةسةر بنةماي جيَندةرو  والَدانتةلةفؤني رِاستةوخؤي تايبةت بة هة

 .توندوتيذي خيَزاني  بؤ دةستةبةركردني ثاراستين ئةم ذن و منداالَنةي كة لة مةترسي دان لةطةلَ زامنكردني ليَثرسينةوة

 ي بؤ بةيةكطةيشتنةوةو هاوكاريكردني خيَزانة لةيةك دامةزراندني خزمةتطوزاري زانياري و رِاويَذكردن بة مةبةسيت ئاسانكار
بةكارخستين كةمثينةكاني رِاطةياندن بؤ بةرزكردنةوةي هؤشياريي طشيت دةربارةي توندوتيذي سيَكسي و جيَندةري، . دابرِاوةكان

بةردةم ئةم جؤرة  هةروةها سةبارةت بة توندوتيذي خيَزاني، ئةمةش بةمةبةسيت برةودان و ثاراستين ئافرةتان و منداالَني
هةولَي كؤكردنةوةي ثالَثشتيكردني ذنان و منداالَن، ئةوانةي رِووبةرِووي ئةم جؤرة توندوتيذيية بوونةتةوة و توندوتيذية، 

 ئةوانةش كة بةرثرسياريةتي ئةجنامدةران دةردةخات.

  بةيةكطةيشتنةوة و ثالَثشتيكردني خيَزانة دامةزراندني خزمةتطوزاريية رِاويَذكاري و زانيارييةكان بؤ ئاسانكاريكردي
 ليَكرتازاوةكان.

  و  ي نةخوازراوياسا ثةيوةندارةكاني تايبةت بة هةلَطرتنةوة لةخؤطرتين مندالَي تر، لةباربردني دووطياني طوجناندني
 .ستانداردة نيَودةولَةتييةكان بة مةبةسيت طوجناندنيان لةطةلَ ماركردني هاوسةرطريي و مندالَبوونتوَ

  ثالَثشتيكردني هةولَةكاني ئاشتةوايي تايبةت بة مافةكاني مرؤظ لة نيَوان طروثة ئيتنييةكان وةك بةشيَك بنياتناني
باوةرِبةيةككردن لةنيَو خودي طروثةكان و لةنيَوان طروثةكان و حكومةتيشدا، ئةمةش بة تيشكخستنةسةر مافةكاني دةستة 

 لةنيَو ئةم طروثانةدا، بةتايبةتيش ئافرةت و منداالَني كةمئةندام.ثةراويَزخراوةكان و بيَدةسةالَتكراوةكان 

  ئةجنامداني مةشقو رِاهيَنان بؤ هيَزة ئةمنيية عرياقي و كوردستانييةكان و هيَزةكاني جيَبةجيَكردني ياسا لةسةر هؤشياركردنةوة
 لةسةر جؤري رِةطةز.

 هاتوون ئةو ئةركانةي كة لةبةياننامة هاوبةشةكةي نيَوان نةتةوة يةكطرتووةكان و حكومةتي عرياقيدا  جيَبةجيَكردني هةموو
 دةربارةي بةرةنطاربوونةوةي توندوتيذي سيَكسي لةكاتي ملمالنيَكاندا

 ثاراستين منداالَن لة جياكاري و مامةلَةي دلَرِةقانة

 ثيَويستة حكومةتي عرياق:

  بة تؤماركردني لةدايكبوون لة هةموو شويَنةكاندا رِيَكبخات و سادةيبكات بة سيستةماتيكي بكات، ياساو حوكمةكاني ثةيوةست
 كاري دؤكيؤميَنتكردن. ئاسانكاري بؤ دةستطةيشنت بة هةروةها ضاكسازيي دامةزراوةيي لةبةرضاو بطريَت بة مةبةسيت

 ا بتوانريَت دؤكيؤميَنتكردن و تؤماركردن ئةجنام بدريَت.بووني ئؤفيسي يةدةطي تايبةت بة باري مةدةني فةراهةم بكات كة تيَيد 



 
 

 لةوةي كة منداالَن )بةطويَرةي باري كةسييَت و ناسنامةي نيشتيماني( دايكانيان تؤمار بكريَن بؤ ئةوةي هيض  دلَنيابوونةوة
ريي يان ئةوانةي لة باوكيَكي دةرةجناميَكي نةرييَن كؤمةالَيةتي و جياكاري و لةخشتةبردني ئةو منداالَنةي لةدةروةي هاوسةرط

 لةدايكدةبن ليَنةكةويَتةوة. ضةكداري داعشةوة ) جاض لة دةرةجنامي هاوسةرطريي يان القةكردن لة دايكبووبن(

  ئايين مندالَ لةسةر بنةماي ئايين باوك ) بؤ منونة، ناونوسكردني مندالَ بة موسولَمان تةنها لةسةر ئةو تؤمارنةكردني
 ئةندامي داعش بوونة، يان بة ثيَضةوانةوة(. بنةمايةي كة باوكيا

 نةوةك ئةمة ببيَتةهؤي جياكاري بةرامبةر ي لةدايكبووني مندالَ تؤمار نةكريَتزانياري دةربارةي باوك لةسةر برِوانامة ،
 وة(مندالَةكةو ثةراويَزخسنت و توندوتيذي نواندن بةرانبةر مندالَةكة ) بةهؤكاري ئةوةي باوكةكةي ضةكداري داعش بو

 
 

 كؤتايي


