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ا
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 ىەمتمان اتنانی یبون ۆ کاراکان ب  ەکار ۆ ه ەل تێبەد کێکیە ەنجەشکەکردنی ئ  شێ ک  ەشیر 

 پ  ینسەپر  ەبوون ب ستەو ەیو پ رىەرو ەزامنکردنی دادپ  ۆ ب تڵە و ەتواناى د ەب کەڵخ

 و ب کسانی یە
 
 سە د کێکات  شدا،ەو ەئ ەڵگەل مەڵ

 
  ەو ەئ ن،ەکەد لێشێپ اسا ی کانەتەڵ

 ەل نها ەت کەو ن دا یراست ەل ەنجەشکەئ  کردنی ەغەدە. قتێبەئ  یڤ  تەگین ىکیەر ەگیکار 

  ودادا،ەدوور م ەل وتنەئاشپى و س  ىیەکاەنانێه  ۆ ب تێبەد  ر ەدەدیار ی ز،ەکاغ  ر ەس

 .ەشیانیقوربان ندىەو ەرژ ەب ەل ها ەرو ە و ه ت ڵەو ەد  ندىەو ە رژ ەب ەل ەو ەئ ۆیەربەه

 با یار یس ی مۆ ک -
ا
 2021  ئایی  3،  تیباشل لیش ی م کانەکگرتو یە  ەو ەتەن ۆڤی مر  کایی ەماف یڵ

 

  انی ،ەنجەشکەئ ۆ ب انو یب ەتێبب ،ن   ستسنان  یئ شی کێندەرچەه ،یەن کێخۆ بارود چیه

ا، من هانی ز   ەرزگاربوون ل  کانی ەواز ێ ش ەتر ل ىکێواز ێش ر ەه   مەدە د کانڵەو ەه ادکردنی یسی

ی و ل و ەر ەب سێپاراستى   ەڵگەل تێ ب ب یر ەهاوت انی بگونج    کەیەو ێشەب ،ەو ەنی ی 

 .ۆن  و ناوخ نى ڵەو ەودێن اساىیى  ن    ەب اقیر ع کانی یەندەپاب

 

ی نیج اق،ێر ع ەل  کانەکگرتو یە  ەو ەتەگشت  ن  ندارىیمەئ ی  ەبیتا رىەنێنو  -  . 2021ى ئایی  3پالسخارت،  یر
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 کورتەى جێبەجێکارى .1

م لەگەڵ ئەمەشدا، ناتوانرێت بەشێوەیەیک وورد  بەنجە  ک ئەش
ا
اقدا. بەڵ  ڕاگرتن لە سەرانسەری عێر

قەبارەو  ۆتە واقیعك لە سەنتەرەکایی

بکرێت  دەستنێشان  نەشیاو  مامەڵەی  تری  جۆرەکایی  ئەشکەنجەو  ئەوەی  ،1چوارچێوەی  دەرگا    ، لەبەر  لەپشت  کات  زۆربەی 

 بەنهێتی دانا دەدرێت. دادوەران و پ  داخراوەکاندا لە سەنتەرەکایی ڕاگرتندا ئەنجام
 
اڤ ی بە    رێزەران و کادیرەکایی تەندروست  عێر ر

دەنی 

لەوەی کە   هەبێت  ناهێڵێتەوە کە گومان  بوارێك  هیچ  قوربانیەکان  ۆکەکایی  چێر ئەمەشدا  لەپاڵ  جۆرە کارانە.  ئەم  وبوونەوەی 
ا
بڵ

اقدا ڕوودەدات.   تری مامەڵەی نەشیاو لەعێر
ردارکردیی پرساندن لەسەر ئەشکەنجەو مامەڵەی نەشیاو  سنوو   ئەشکەنجەو جۆرەکایی

ێن بۆ وەرگرتتی   کە لەم ڕاپۆرتەدا هاتووە ئاماژە بە چوونەبەربارو لێبوردەیی دەکات بەرامبەر بەم کارانە کە وەك شێوازێک بەکاردەهێێی

 دانپێدانان. 

اقیدا زۆر بە ڕوویی ئەشکەنجە بە تا  وان هەژماردەکرێت و مەرجە یاساییەکان و ڕێکارەکان  لەگەڵ ئەوەی کە لە چوارچێوەی یاسایی عێر

م ڕێزگرتن لەم ئەحکامانە هێچ بوونێیک نییە. بۆیە پابەندنەبوون بە چوارچێوەیەیک  
ا
بۆ قەدەعەکردیی ئەشکەنجە دەستنیشانکراون، بەڵ

کایی لێکۆڵینەوەو سەنتەرەکایی  ڕێکخراوو بۆ بەرەنگاربوونەوەی ئەشکەنجەدان بۆتە هۆکاری شاردنەوەی ئەو ڕاستیانەی کە لە ژوورە

   ڕاگرتندا ڕوودەدەن لە چاودێریەیک یاسایی کارا کە نکۆڵیکردن و بەرگری لەخۆکردن بەردەوام دەکات. 

اق    بەڕیوەبردیی ئەم ڕاپۆرتە،  ماڤی مرۆڤ لە     ەڵەی مام  و    یاسایی و ڕێکارەکان بۆ بەرەنگاربوونەوەی ئەشکەنجە  خی ۆ د دادپەروەری لە عێر

اق) یونایم(ەوە ئامادەکراوە پشتبەست  لة    ۆڤمر   کایی ەماف  ىسیفۆ ئ  نیە ل ەل  ەک  او یش ەن دەی نەتەوەیەکگرتوەکان بۆ هاریکاریی عێر ر
نێ 

  ٢٥٧٦بە ماندێت  بەپت ر بڕیاری ئەنجومەیی ئاسایىسی نەتەوە یەکگرتوەکان )ژ.  
ا

لەڕێگەی نوسینگەی مافەکایی مرۆڤ/  .   ٢٠٢١( ی ساڵ

ی  
ا
اڤ  و هەرێیم کوردستان دەدات کە ئاگادار بن    مافەکایی مرۆڤی نەتەوە یەکگرتوەکانەوە یونایم و کۆمیسیاری باڵ  عێر

هایی حکومەی 

نیسایی    ٣٠تا    ٢٠١٩ی تەموزی    ١لە بەردەوایم  پەیڕەوکردیی ئەشکەنجەو  تری مامەڵەی نەشیاو لە سەنتەرەکایی ڕاگرتن. ڕاپۆرتەکە لە  

کەس لەوانەی  ٢٣٥ نوسینگەی مافەکایی مرۆڤ چاوپێکەوتنیان ئەنجامداوە لەگەڵ  دەگرێتەوە، کە لەم ماوەیەدا بەرپرسایی   ٢٠٢١

، هەوەها لەم ماوەیەدا چەندین گفتۆشیان لەم بارەیەوە لەگەڵ کارمەندایی بەندیخانەکان و دادوەران و  کە لە ئازادیەکان بێبەشکراون

لەسەرانسە  پەیوەندارەکان   لیەنە  و  اوەکان  و کەسوکاری گێر اقدا پارێزەران  عێر ئاڕاستەکایی  ئەنجەمداوە  ری  و  شێواز  لەگەڵ  هاوتا   .

ی  2ێنتکردن لە ڕابردوودا مدۆکۆ 
ا
اوانەی کە لەلیەن نوسینگەی مافەکایی مرۆڤ/ یونایم و کۆمیسیاری باڵ ، زیاتر لە نیوەی ئەو ڕاگێر

ۆیک ئەشکەنجەێکەوتنیان لەگەڵ سازدراوە بۆ مەبەست  ئەم  پ مافەکایی مرۆڤی نەتەوە یەکگرتوەکانەوە چاو    دایی ڕاپۆرتە چەندین چێر

اوەتەوەباوەڕپێکراویان   ڕ ر
 .   گێ 

  ئامانچی سەرەکتر ئەم ڕاپۆرتەش بریتییە لە گفتوکردن سەبارەت بە پانتاییەکایی ئەم کارانەو هاندایی هەوڵەکان بۆ پابەندبوویی زیاتر بە

 ڕیکاری یاسایی بەو شێوەیە 
اقیدا  مەرجە یاساییە سەرەکییەکان و دەستەبەرکردیی  و عێر

نێودەوڵەی  یاساییەکایی  ی کە لە چوارچێوە 

ئامانچی سەرەکتر ئەم ئەحکامە  بهاتوون، لەگەڵ دەستەبەرکردیی دادگایکردیی دادپەروەرانە و دۆخی ڕاگرتتی گونجاو، لە  ەر ئەوەی 

ی لە لەڕیگەی دۆزینەوەی چارەسەر  کەمکردنەوەی ئەگەرەکایی ڕوودایی ئەشکەنجەو جۆرەکایی تری مامەڵەی نەشیاو    یاساییانە بریتیر

ی بۆ ڕوودایی ئەشکەنجەو جۆرەکایی تری مامەڵەی نەشیاو.   بۆ ئەو دۆخانەی کە هەل دەڕەخسێیی

 وەك پاڵپشتیەك بۆ ئەم ئامانجە سەرەکییە، ڕاپۆرتەکە شیکاری فاکتەرە مەترسیدارەکایی ئەشکەنجەو جۆرەکایی تری مامەڵەی نەشیاو 

سەنتەرەکایی  لە  لێکۆڵینەوە  و  لەکای   یاساییەکان  مەرجە  لە  ڕێزنەگرتن  لە  دەکات  نیگەرایی  بە  ئاماژەش  دەخاتەڕوو،  ڕاگرتندا   

، بەتایبەتیش ئامانجەکان ئاماژە بەمانەی خوارەوە دەکەن:  ی  دەستەبەرکردیی دادگاییکردن بەشێوەیەیک ڕۆتیر

ی بە پارێزەر بەشیوەیک مەنهەخی تا دووای لێکۆڵینەوە لەگە  .１ ە ئەمنیەکان  ڵ  دوواکەوتن لە ماڤی گەیشی  ی ر
گومانلێکراو لەلیەن هێ 

یش لەلیەن دادوەری لێکۆڵینەوەدا.   و بەشێوەیەیک بەرفراوانێ 

 
ادان ی نامرۆیی و توند و سوکایەتیپێکردنەمامەڵمامەڵەی خراپ واتە  1   یان سز
ی مافەکایز مرۆڤ بکەبۆ نمونە سەیری ڕاپۆریی   2

ا
   یونایم/ کۆمیسیویز باڵ

ا
اق  گێشەکایز ندانەوەی دادوەری لەسەر بام  دەربارەی وەڵ  ئەشکەنجە لە عیر

ئەشکەنجە٢٠١٥)ئایی   بەرەنگاربوونەوەی  نەی  ژ لی ر اق  کۆتاییەکان  بینیەێتپوختەی    (.  عیر تێبینییە  (:  CAT/C/IRQ/CO/1 (2015)) دەربارەی 
نەی مافەکایز مرۆڤ لەسەر  ژ  لی ر

اق ) پێنجەم پێداچوونەوەی خویل گشتگیر کۆتاییەکایز  عیر
   CCPR/C/IRQ/CO/5 (2015)ڕاپۆریی
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اوەکان لەکای  گەیشتنیان بۆ سەنتەرەکایی ڕاگرتن بەمەبەست  ئاشکراکردیی شوێنەواری ئەشکەنجە   .２ پشکنیتی پزیشیک بۆ ڕاگێر

اقدا ئەنجام نادرێت   ڕاگرتن لە عێر
 دادگایکردندا.    شیبەتیش لە کای  ڕاگرتتی پێا بەتلە سەنتەرەکایی

تا  زۆربەی کات   .３ اوان  دوواکەوتن هەیە  پێبدرێتڕاگێر لە    دەرفەتیان  بکاتەوە  ئاگاداری کەسوکارەکانیان  ن  ر
کە کەسێك ڕاسپێ 

انیش گەلێك تەگەرەی دەخر شوێتی ڕاگرتنیان بەتایبەتیش لە   ی ر
 ێتەپێش. ماوەی لێکۆڵینەوە لەگەڵیاندا، هەروەها سەردایی خێ 

بەکاردە   ڕاگرتتی  .４ تاواندا  لێکۆڵینەوەکایی  لە  ڕیکارێیک کارپێکراو  وەك  دادگایکردن  هێنایی  پێش  ڕێکارەکایی  هەروەها  ێت،  هێێی

ر لەدووای   ٢٤تۆمەتبار بۆ بەردەم دادوەر لەمەوەی 
کردنگدەستکاتژمێ  تێڕ  ێر  . زی لێناگێر

ی   .５
ا
ئەوانەی کە دەسەڵ ئۆرگانە ئەمنیەکان  ئەو دۆخەی کە ڕیگەدەدات    زانیاری دەربارەی  لەگەڵ  کردنیان هەیە،  دەستگێر

 ڕاگرتن ئەنجامبدرێت و هەموو شوێنە ڕەسمیەکایی ڕاگرتن شاراوەن. 

لەلیەن   .６ لێکۆڵینەوە  کات  زۆربەی  وە  دانپێدانان،  وەرگرتتی  لە  بریتییە  لێکۆڵینەوەکان  لە  ئامانج  بەشێوەیەیک گشت  

. تاکیدکردنەوەیە لە وو دادوەرەکانەوە تەنها  ە ئەمنیەکاندا ووتویەی  ی ر
 تەکایی تۆمەتبار کە لەبەردەم هێ 

ی و هیچ   .７ کایی پەیوەست بە ئەشکەنجەو جۆرەکایی تری مامەڵەی نەشیاو زۆر کارا نیر
ا
مەکایی مامەڵەکردن لەگەڵ سکاڵ ی میکانێر

بۆی  دەخەن،  پشتگوێ  ئەشکەنجەدان  نیشانەکایی  و 
ا
سکاڵ ت 

ا
دەسەڵ زۆربەی کات   . ی نارەخسێیی چارەسەرێك  زۆربەی  جۆرە  ە 

اوەکان ئەم جۆرە ڕیکارانە ناگرنەبەر لەتریس تۆڵەسەندنەوە.   گێر

اق هەرێیم کوردستان دەکات بەمەبەست  پابەندبوون بە چوارچێوەیەیک    و   ئەم ڕاپۆرتە چەندین ڕاسپاردە پێشکەش بە حکومەت عێر

ی کە لە هەردوو یاسای نێودە  اق/  پاراسی  دەی نەتەوەیەکگرتوەکان بۆ هاریکاری عێر ر
اقیدا هاتووە. بەم پێیەش هەریەك لە نێ   و عێر

وڵەی 

 خولقاند
ا

 نەتەوە یەکگرتوەکان لە هەوڵ
ی
ی مافەکایی مرۆڤ

ا
یی بەشداریپێکردنێیک بونیاتنەر دان لەسەر بنەمای  یونایم و کۆمیسیاری باڵ

           ئەنجامەکان دەربارەی بەرەنگاربوونەوەی ئەشکەنجەو مامەڵەی نەشیاو. 

 ماندەیت   .2

لەنێویشیاندا بڕیاری )ژ.   ئامادەکراوە،  ئاسایىسی نەتەوەیەکگرتوەکان  بڕیارەکایی ئەنجومەیی   ی سایل  (  ٢٥٧٦ئەم ڕاپۆرتە بەگوێرەی 

پاراستتی مافەکایی مرۆڤ و چاکسازی دادوە ٢٠٢١ بە پرساندن و  بۆ " برەودان  بە یونایم دەدات  یاسایی لەگەڵ  ر کە ویالیەت  ی و 

لە سەروە تەواو  لەپێناو سەروەر ڕێزگرتتی  اق  عێر اق  ر ی  عێر لە   
یاساو چاککردیی حوکمڕایی لەلیەن  [...]ی  ڕاپۆرتەی کە  ئەم  ر . 

دەی  نێ 

لە   ئامادەکراوە بەشێکە  نەتەوە یەکگرتوەکان  بە  مەافەکایی مرۆڤی سەر  ی 
ا
باڵ اق و کۆمیساری  بۆ هاریکاریی عێر نەتەوەیەکگرتوەکان 

اڤ  و ن  عێر
 دادپەروەری و ڕاگرتن.    بەڕێوەبردیی ەتەوە یەکگرتوەکان دەربارەی بابەتەکایی  بەشداری بەردەوام لەنێوان حکومەی 

 باکگراوند    .3

ی لێیدام و دوو وایەری کەرەبایان لێدام و لە   ین ڕۆژایی ژیانمبوون، هەر کە گەیشتمە ئەوێ ئەفسەرێک بە بۆڕی ئاسنیر ناخؤشێ 

کردنمدا لەسەر چنکان  دایاننام و بە بۆڕیەکیەك بەستامیانەوە تا نەتوانم هەستمەوە دوواتر بە  هەفتەی دووەیم ماوەی دەستگێر

اوەکایی تر لەسەر   شتێیک رەق لە بتی پێیان دام کە زۆر بەئازار بوو وایکرد ببورێمەوە، دووای ئەوەی بەئاگا هاتمەوە بینیم کە گێر

اوی . 3سەرمن و سنگم دەشێلن بۆ بوژاندنەوەم   .   ٨٨ژمارە   ڕاگێر

بە هەوڵەکایی   خەڵك  متمانەی  وەدەستهێنایی  بۆ  کاردەکەن  نەشیاو  مامەڵەی  تری  جۆرەکایی  ئەشکەنجەو  بەرەنگاربوونەوەی        

. لەوانەیە بەرەنگاربوونەوەیەیک کارا بۆ    و   دەستەبەرکردیی دادپەروەریتواناکایی حکومەت بۆ  حکومەت لە   لەخۆگرتتی پڕەنسیتى ڕەوایی

ۆریست   هئەشکەنجەدان ببێتە هۆکارێك بۆ نە   خیتایی تێر
ێشوودا بەکاردەهات لە هاندان بۆ  پو ئەو بیانوەی کە لە   تر   وىڕە توند و  ێشتتی

ی درێژخایەن.  ی، دواتریش بەشداریکردن لە ئاشت  و سەقامگێر ی  توندوتێر

اق،  لەسەر ئەم پاشخانەو وە وەك بەشێك لە هەوڵە فراوانەکایی بۆ برەودان بە پاراستتی مافەکایی مرۆڤ لە   سیستەیم دادوەریدا لە عێر

بۆ   سیستەماتیك  بەرنامەیەیک  بە  دەستیان کردووە  نەتەوەیەکگرتوەکان  مرۆڤی  مەفەکایی  ی 
ا
باڵ و کۆمیسیاری  یونایم  لە  هەریەك 

 تەموزی )
ی

( ەوە. مەبەست لەمەش  ٢٠١٩چاودێریکردیی مامەڵەکردن لەگەڵ ئەو کەسانەی کە لە ئازادیەکان بێبەشکراون لە مانیک

ڕێکەوتننامە بریتی بەگوێرەی  پابەندییەکایی  جێبەجێکردیی  لە  حکومەت  بەردەوامەکایی  هەوڵە  هەموو  لە  پاڵپشت   لە:  ی  یە 

)ڕێکەوتننامەی   سوکایەتیپێکردن  یان  نامرۆیی  و  توند  ای  سی نەشیاوو  مامەڵەی  لە  جۆرێك  هەموو  ئەشکەنجەو  بەرەنگاربوونەوەی 

 
 ێنز کەسەکە نهزانیاریەکان بە شاراوەیی ماونەتەوە بۆ پاراستنز  3
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اقەوە تاکیدیلێکراوەتەوەیەن  هەروەك لەل .  4بەرەنگاربوونەوەی ئەشکەنجەدان(  عێر
لە کۆمەڵەی هاوڕێیایی بەرەنگاربونەوەی    ئەندامیەی 

 5ئەشکەنجەدا 

یتی دووەیم    ڕایگەیاندووە کە  ٢٠٢٠تاکو تشی
 
اڤ  عێر

ی     ٣٩٥١٨، وەزارەی  دادی حکومەی 
ا
کەیس هەراش لە سەنتەرەکایی ژێر دەسەڵ

اون کە لەنێویاندا   اوی پێش دادگاییکردن بوونەو    ١٢٦٤نە، کە  ئافرەت هەبوو   ٢١١٥ئەواندا ڕاگێر ای    ١١٥٩٥کەسیان ڕاگێر کەسیان بەسی

ادراون  سی )6لەسێدارەدان   
ا

ساڵ لە  ڕایگەیاندووە کەوا  جودا  بەشێوەیەیک  داد  وەزارەی   هەروەها  دا کۆی  ٢٠١٩.  اوی    ١٤٦٤(  ڕاگێر

اون، کە لەنێویاندا  ەس نەوجەوان لە سەنتەرەکایی ژێر دە  تیاندا ڕاگێر
ا
لەم نەوجەوانانە بەتۆمەی  پەیوەست    ٨٩٣هەن وە کۆی    چ ک  ١٠٠ڵ

اون  ۆرەوە ڕاگێر  7بە تێر
ا

 لە ڕاپۆری  ساڵ
 
اڤ  عێر

ی
ی مافەکایی مرۆڤ

ا
ی دا ئاماژەی بە کۆی ژمارەی  ٢٠٢٠  . لەپاڵ ئەمەشدا کۆمیسیۆیی باڵ

اوان کردووە لە سەنتەرەکایی سەر بە وەزارەی  ناوخۆ کە )  او بووە و وەزارەی  بەرگریش )   8( ٢٤٨٥٣ڕاگێر ۆر  ١٩٧ڕاگێر ( و ئاژانىس دژە تێر

او. ١١٦)   9( ڕاگێر

 ئایاری  ا ت
ی

یەی  لە حکومەی  هەرێیم کوردستان ڕایگەیاندووە کە  ٢٠٢١وەکو مانیک
ا
او ی    ٥٣٢٤یش وەزارەی  کارو کاروباری کۆمەڵ ڕاگێر

تەکانیاندا   نەوجەوان لە سەنتەرەکایی ژێر   ١٠٦ئافرەت و    ٩٠گەورە هەن لەگەڵ  
ا
. ئەمەو هیچ داتایەیک ئەوتۆ نییە لەسەر  10دەسەڵ

اقدا.   تری ڕاگرتن لە عێر
اوان لە سەنتەرەکایی  ژمارەی ڕاگێر

 میتۆد    .4

 بەرنامەی چاودێری بەرلێگرتن   آ.  

ی مەفەکایی مرۆڤ "بەرنامەی چاودێری بەرلێگرتن" یان گرتۆتەبەر بەمەبەست  ڕێگریکردن لە   
آ ا
هەریەک لە یونایم و کۆمیسیاری باڵ

فەکایی ئەو کەسانەی کە لە ئازادی بێبەشکراون، بەتایبەتیش ئەشکەنجەدان و مامەڵەی نەشیاو، ئەم کارەشیان لە  ا پێشێلکاری لە م

ڕکردنیان و زاڵبوون بەسەر  ڕێگەی دەستنیشانکردیی فاک  ئەگەراکاندا ئەنجامداوە.  تەرە مەترسیدارەکان و بنێی

بەرەنگاربوونەوەی ئەشکەنجەو مامەڵەی نەشیاودا، لەنێویشیاندا ڕێزگرتن لە مافەکایی مرۆڤ  چەندین فاکتەر کاریگەریان هەیە بەسەر  

لیەن  یاسا.  سەروەری  ی  ەو  مەرجە  لە  دڵنیابوون  لە  بریتییە  و  گرنگەکەش  بێبەشکراون  ئازادی  لە  ئەو کەسانەی کە  بۆ  اساییەکان 

لە   جگە  ئەحکامانەدا،  لەم  سەرەکیش  مەبەست   ڕاگرتندا.  و  دادگایکردن  قۆناغەکایی  لەهەموو  پراکتییک  شێوەیەیک  بە  کاراکردنیان 

ڕو  ئەگەری  سنوردارکردیی  لە  بریتییە  ڕاگرتتی گونجاو  دۆخی  و  دادپەروەرانە  دادگایکردیی  مامەڵەی  زامنکردیی  ئەشکەنجەو  ودایی 

 .11نەشیاو

 مێتۆدەکانی کۆکردنەوەی زانیاری    ب. 

مرۆڤ   مافەکایی  ی 
ا
باڵ و کۆمیسیاری  یونایم  لە  هەریەك  لەکای   زانیارییەکایی  چاوپێکەوتنەکاندا کۆکراوەتەوە کە  بنەمای  لەسەر 

بەرپرسایی   ئەمەشدا  لەپاڵ  ئەنجامیانداوە.  اواندا  ڕاگێر لەگەڵ  ئازادکردنیان  دووای  یان  ڕاگرتن   
سەنتەرەکایی بۆ  سەردانەکانیاندا 

پارێزەر  و  دادوەرەکان  و  سەنتەرەکان  بەڕیوبەرایی  بە  چاویان کەوتووە  مرۆڤ  مافەکایی  )لەنێویشیاندا  نوسینگەی  ایی کەیسەکان 

ی مافەکایی مرۆڤ و کەسایی تری پەیوەست  وەك چالکوانان و  
آ ا
سەندیکای پارێزەران( و داواکاری گشت  و ئەندامایی کۆمیسیۆیی باڵ

 
اق لە ع 4  امەی ئەشکەنجە دا چۆتە پاڵ ڕێکەونن ٢٠١١تەموزی ٧یر
ئەشکەنجە   5 بەرەنگاربوونەوەی  بەمەبەس   دەستپێشخەری ڕێکەوتننامەی  تانە 

ا
نێوان ووڵ بەدەستپێشخەریەیک  کردن  دەستگەو سیاسەتەکان هێ    تی 

 بکە  https://cti2024.org  کەمکردنەوەی مەترسیەکان  ئەشکەنجەو مامەلەی نەشیاو بە چیبەجێکردن  ڕێکەوتننامەکە سەیریۆ ب
ینز دووەیم  ٩نامەیەك لە وەزارەیی داد لە بەرواری   6 ژمارەی ئەو  .  لە ئەرشیفز یونایم(   :Arabic letter Meem/7/1026ref/12)٢٠٢٠ی تشژ

ای لەسێدارەدان تۆمئافرەتانەی کە     ئافرەت.  ٢٥ گەیشتۆتە  لە سەنتەری ڕاگرتنز سەر بە وەزارەیی داد  ر کراونەتبابە سز
ینز دووەیم  7  لە ئەرشیفز یونایم ( Arabic letter Meem/7/1081/12) ٢٠٢٠نامەیەك لە وەزارەیی داد لە تشژ
اوەکایز بەدەست نەگەیشتووە لەالیەن وەزارەیی ناوخۆوە. یملەگەڵ ئەوەی کە یونایم بەفەر  8 م ژمارەی فەریم ڕاگیر

ا
  داواکارییەکایز کردووە بەڵ

ی  ایت 9
ا
یی وەزارەیی داد، کۆمیسیۆیز باڵ

ا
وکردۆتەوە لە  بەت بە سەنتەرەکایز ژێر دەسەڵ

ا
اق ژمارەی زیاتری بڵ   ٤٣٤٧٨، کە  ٢٠٢٠مافەکایز مرۆڤ/عیر

اون لە )گەوران و نەوجەوانان تێکەڵ( لەگەڵ   نەی    ٣٨٠راگیر
ا
منداڵ کە لەگەڵ دایکیاندا لە سەنتەرەکایز ڕاگرتندا ماونەتەوە. سەیری ڕاپۆریی ساڵ

مافەکا  ڕەوشژ  لەسەر  بکە  اق   مرۆڤ/عیر مافەکایز  ی 
ا
باڵ کوردستان کۆمیسیۆیز  لە  جگە  اق  عیر لە  مرۆڤ  یز 

(http://www.ihchr.iq/upload/upfile/ar/145.pdf (last accessed 25 May 2021), pp. 49-52. ) 

یەیی حکومەیی هەرێیم کوردستان لە پەیوەندیەیک تەلەفۆیز لەگەڵ بەرپرش بەشژ ئامار لە وەزارەیی کارو کاروباری کۆ 10
ا
  ٢٠٢١ی ئایاری ٢٣مەڵ

نەی فەریع11 ژ ەرەنگاربوونەوەی ئەشکەنجە بەرامبەر چەمیک ڕیکەوتننامەی بەرەنگاربوونەوەی ئەشکەنجەو هەموو جۆرێک لە مامەلەی ب  نەهجی لی ر
ادان سوکایەتیپێکردن بەپن ر پرۆتۆکۆیل ئیختیاری ڕیکەوتننامەی ب نامرۆیی و سز ەرەنگاربوونەوەی ئەشکەنجەو هەموو جۆرێک لە مامەلەی  نەشیاوو 

ادان سوکایەتیپێکردن، جنێڤ  ینز دووەیم  ١٥نەشیاوو نامرۆیی و سز     )ج(. )آ(٥، بڕگەی ٢٠١٠تشژ

https://cti2024.org/
http://www.ihchr.iq/upload/upfile/ar/145.pdf
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دۆکۆمێنتە   و  ڕاپۆرت  لە  زانیاریەکان  و  یعاتەکان  تەسی شیکردنەوەی  بە کۆکردنەوەو  هەڵساون  هەروەها  اوەکان.  ڕاگێر کەسوکاری 

کە   دەستکەوتووە  وێنەیان  بەڵگە  مرۆڤ  مافەکایی  ی 
ا
باڵ و کۆمیسیۆیی  یونایم  دیاریکراویشدا  حالەتێیک  لەچەند  فەرمیەکاندا. 

اواندا ڕوویداوە. دەیسەلمێتی    ئەشکەنجەو مامەڵەی نەشیاو لەدژی ڕاگێر

 ن ئەنجامدراون. ژمارەی ئەو چاوپێکەوتنانەی کە لەگەڵ ئەو کەسانەی لە ئازادییەکانیان بێبەشکراو    ج. 

ی مافەکایی مرۆڤ چاوپێکەوتنیان لەگەڵ    ٢٠٢١نیسایی    ٣٠تاوەکو    ٢٠١٩ی تەموزی  ١لەماوەی  
ا
کەس    ٢٣٥یونایم و کۆمیسیاری باڵ

اقدا  ، کە باسیان  12نەوجەوان  ١٥ئافرەت و    ١١، لەنێویشیاندا  ئەنجامداوە لەوانەی کە لە ئازادیەکانیان بێبەشکراون لەسەرانسەری عێر

اقدا.    ١٨الەی  دەستبەسەرکردن کردووە لە  ح  ٥٣٥لە   ۆر تۆمەتبارکراون.    ٩٢لەکۆی ئەم ژمارەیەشدا  پارێزگای عێر  تێر
کەس بەتۆمەی 

دا(. ئەم    ٥٣٥حالەت لە کۆی    ٢٦٥نزیکەی نیوەی کەیسەکایی تۆمارکراویش لە سەنتەرەکایی ڕاگرتتی هەرێیم کوردستان بووە کە ) 

کراون سدا دە   ٢٠١٦ی کانویی دووەیم   ١رێتەخۆ کە کەلەدووای ئامارە تەنها ئەو چاوپێکەوتنانە دەگ   . 13تگێر

ی  وەزارەی   
ا
 فیدرالیشدا یونایم/ کۆمیسیاری بالی مافەکایی مرۆڤ هەڵساوە بە سەردانیکردیی سەنتەرەکایی ڕاگرتتی ژێر دەسەڵ

 
اڤ لەعێر

بەڕێوە دەبرێن.    14خۆو ژووری ئۆپەراسیۆنەکایی بەغدا داد لەگەڵ چەندین سەردایی دیکە بۆ ئەو سەنتەرانەی کەلەلیەن وەزارەی  ناو 

یونایم/ کۆمیسیاری بالی مافەکایی مرۆڤ هەڵساوە بە سەردانیکردیی ئەو سەنتەرانەی کە دەکەونە ژێر    لەهەرێیم کوردستانیشدا  

ناوخۆو هەروەها ئاسایش  یەی  و 
ا
ی  وەزارەی  کارو کاروباری کۆمەڵ

ا
 شوبای   . لەدووای  15دەسەڵ

ی
لە مانیک وبونەوەی پەتای کۆرۆنا 

ا
بڵ

 کانویی    ٢٠٢٠
ی

دا یونایم/ کۆمیسیاری بالی مافەکایی مرۆڤ وەك ڕێکارێیک خۆپارێزی بەشێوەیەیک کای  سەردانەکایی ڕاگرت. لەمانیک

نەکانیان بەگرتنەبەری  کیشدا یونایم/ کۆمیسیاری بالی مافەکایی مرۆڤ دووبارە دەستیان کردەوە بە ئەنجامدایی سەردا ٢٠٢١دووەیم  

 پێوەراکایی خۆپارێزی لە پەتای کۆرۆنا. 

 شێوازو زەمانانى چاوپێکەوتنەکان   د. 

او کردووە، کە بریت     ڕاگێر
لەکای  چاوپێکەوتنەکاندا یونایم/ کۆمیسیاری بالی مافەکایی مرۆڤ ڕەچاوی " زیان نەگەیاندن" بە کەسایی

کەمکردنەوەی   لە  دوو بووە  تۆلەلێکردنەوە  ڕیکارەکان  ا مەترسیەکایی  بەپت ر  وە  هۆکارەش،  ئەم  لەبەر  چاوپێکەوتنەکان.  ی 

یونایم/کۆمیسیاری بالی مافەکایی مرۆڤ ناسنامەی ئەو کەسانەی بەنهێتی هێشتۆتەوەو زانیاریەکایی لەسەر کەیسە تاکەکەسیەکاندا  

تیش ئاڵوگۆڕی پێنەکردوون. 
ا
ونەکردۆتەوەو لەگەڵ دەسەڵ

ا
 بڵ

 چاوپێکەوتنەکان و بڕیاری یاسان     ه.  
 هەڵسەنگاندنی

ی مافەکایی مرۆڤ هەڵساوە بە هەڵسەنگاندیی هەموو ئەو چاوپێکەوتنانەی کە ئەنجایم داون، هەروەها زۆر  
ا
یونایم/ کۆمیسیاری باڵ

ۆیک  شت  تریش لەپیناو متمانەو باوەڕپێکراوی. لەم کەیسانەی کە یونایم/ کۆمیسیاری بالی مافەکایی م رۆڤ باوەڕی نەهێناوە بە چێر

اوەکە چاوپێکەوتنەکە هەژمارنەکراوە.   ڕاگێر

پێکراوە لەسەر   مافەکایی مرۆڤ ڕاهێنانیان  ی 
ا
باڵ یونایم/ کۆمیسیاری  لە  ئەنجامداوە  ئەو کەسانەی کە چاوپێکەوتنەکانیان  هەموو 

و   اوان  ڕاگێر لەگەڵ  چاوپێکەوتن   
ئەنجامدایی ڕاستکردنەوەی  چۆنیەی  

پشێ  و  نهێتی  پاراستتی  و  او  وەرگێر  
زانیاریەکایی هەڵسەنگاندیی 

ڕا  بابەتەکایی  دەربارەی  ی  زانیاریەکان 
ا
باڵ یونایم/ کۆمیسیاری  لە  پسپۆڕان  سەرپەرشت   بە  نەشیاو،  مامەڵەی  ئەشکەنجەو  و  گرتن 

 مافەکایی مرۆڤ.  

 
لەخوار   12 او  ڕاگیر ندا    ١٨کەش 

ا
منداڵ لەگەڵ  چاوپێکەوتن   

ا
باڵ یونایم/ کۆمیسیاری  کردنیدا.  دەستگیر  

لەکایی بووە  بەهۆکاری ساڵیدا  نادەن  ئانجام 
  پارێزگارلێکردن

 دەرخستنز پەیڕەوەکایز ڕاگرتن و دادوەرییە لە ئێستادا.  13
ا
 ئامانجی یونایم/ کۆمیسیاری باڵ

نییە.   14 اقی فیدڕالدا کێشەی زۆری هەیەوە ئاسان   ڕاگرتن لە عیر
یی وەزارەیی داد  سەردایز شوێنەکایز

ا
پێویست  سەردان بۆ سەنتەرەکایز ژێر دەسەڵ

 جحەفتە پێشوتر ئاگادار بکرێننەوە وە بە زارێش پییان بووترێت. لەگەڵ هەبوویز ڕەزامەندیش چەند  ٤کات هەرجارێك  دە
آ ا
ارێك یونایم/ کۆمیسیۆیز باڵ

 ئاماژە بەوە دەکەن کە چاوپێکە
ا
اواندا کۆبێتەوە. یونایم/ کۆمیسیاری باڵ وتنە تاکەکەسنر  نەیتوانیووە سەردانەکایز ئەنجام بدات و بەتەنیا لەگەڵ ڕاگیر

 و نهێنیەکان لەالیەن وەزارەیی بەرگری و ئۆپەراسیۆنەکایز بەغدا ئاسانکاری بۆ کراوە. 
 رەزامەندی وەرگرتووە بۆ سەردایز سەنتەرەکایز ئاسایش  ٢٠٢١لە کانوویز دووەیم  15

ا
لە هەرێیم کوردستانکە چاوپێکەوتنە    یونایم/ کۆمیسیاری باڵ

َيىك ئةمنية و يةكَيكة لة دامةزراوةكایز ئةنجومةیز ئاسايشژ هةرَيیم كوردستان وة لة ذَير فةرمایز  .   ەنهێنز و تاکەکەسیەکانیشژ گرتۆتەو  ز َ ئاسايش هیر
تيكدةرانةو    سةرؤیک هةرَيم كارةكایز ئةنجام دةدات , كة ثةيوةنديدارن بة  تاوانةكایز ئابوورى و سياش و لة نَيويشياندا كارةكایز سيخوِرى كردن و 

 . ؤريسنی  تیر



8 
 

کە لەوانەیە بگەن بە ئاست  ئەشکەنجە یان مامەڵەی نەشیاو، چونکە  ڕاپۆرتەکە هیچ جیاوازیەیک نەکردووە لە نێوان ئەو کارانەی  

نییە.  ڕوون  زۆر  پێناسەکەی  کات  کات    زۆربەی  بۆ  زۆربەی  ڕێگەخۆشکەردەبێت  نەشیاو  مامەڵەی  دەبێتە  کە  دۆخەی  ئەو 

لەم جۆرە  مامەڵەی  لە  بکرێن کە ڕێگرن  پێوەرانە جێبەخی   ئەو  بۆیە دەبێت هەموو  بە    تەنها .  16ئەشکەنجەدان،  یەیک زۆر  ی توندوتێر

یەیک کەمێ  بە جیا مامەڵەی لەگەڵدا دەکرێت. ت، کەخى هەژمارکراوەمامەڵەی نەشیاو  یان  ئەشکەنجە ی  وندوتێر

ی مافەکایی مرۆڤ
ا
ئەشکەنجە یان مامەڵەی نەشیاو لە   ۆ ئاخ  لەسەر ئەوە بدات کە  ار ڕیب   ریمەف بة  نایەوێت  یونایم/ کۆمیسیاری باڵ

.  ، یانیش ببێت بە  تایبەتدا ڕوویداوەکەیسێیک  
 
اڤ  عێر

ادایی  ببەدیلێك بۆ یاسای سی
ا
  ە ل  ە کراو ۆ ک  ىە کمۆ ت  ارى یزان  شدا، ەو ە ئ  ەڵ گەل  مەڵ

  ک ەیەئاراست  انی  کێ واز ێش  ەک   کێنجامەر ەد  ۆ ب   ر ە هنێواپ ڕ ب   کارىۆ ه   ەت ێبب  ەیەوانە ل  ەو ەکانەوتنەکێ چاوپ   گاىێر   ە ل  دا ینە مە ز   یک ەیەماو 

ی مافەکایی مرۆڤ  .  او یشە ن ى ەڵەو مام   ەنجەشک ەئ   کایی ەکار   ۆ ب   ە بو ەه
ا
، هەروەها تیشیک خستۆتە سەر مەرجە  یونایم/ کۆمیسیاری باڵ

یاساییەکان زەماناتە  بۆ    کە  و  هەیە  تایبەتیان   
ی

س گرنیک و  دادپەروەر  یاسایی  پرۆسەیەیک  لە    ردارکردیی و و نئەنجامدایی  پێشێلکاری 

   17مافەکان. 

اق. چوارچێوەی یاسایی بۆ قەدەغەکردیی    .5  ئەشکەنجەو مامەڵەی نەشیاو لە عێر

    آ.  
ى
 یاسای نێودەوڵەن

اق بەشدا   کە عێر
  چەندین ڕێکەوتننامەی نێودەوڵەی 

ی
قەدەغەکردیی ئەشکەنجەو مامەڵەی  ئازادی و ئاسایش و  رە تیایاندا زامتی ماڤ

مەدەیی  ودەوڵەی  تایبەت بە مافە  نێپەیمایی    بۆ بەرەنگاربوونەوەی ئەشکەنجەو کە بریتییە لە ڕێکەوتنامەی نێودەوڵەی     ،نەشیاو دەکات 

ڕێکەوتننامەی مافەکایی منداڵ و    , و مل  ەر ۆ وونبوویی ز   ەل  کانە سە ک  موو ەپاراستتی ه  ۆ ب  ی  ڵە و ەودێن   ى ەوتننامە کێر   و سیاسیەکان و 

ت    18١٩٤٩ڕێکەوتننامەکایی جنێڤی  
ا
ر  پابەندیەیک رەهایەو ناکرێت لەژێبۆ ڕێزگرتن لە قەدەغەکردیی ئەم جۆرە کارانە  . پابەندبوویی ووڵ

ێتەوە نهەر بیا   .19ویەك پاساوی بۆ بهێێی

بە مافە مەدەیی و سیاسیەکان   تایبەت  نێودەوڵەی   پەیمایی  ئەشکەنجەو  بەرەنگاربوونەوەی  بۆ  نێودەوڵەی   قەدەغەی  ڕێکەوتنامەی 

تانیش دەکەن    ە و   ن ەکەد   ر ەسـواکیر   انی  ۆیی نا مر   ەڵەمام   کایی ەر ۆ ج   ە تر ل  یک ێر ۆ ج  ر ەو ه  جە ئەشکەن 
ا
ەدان  ج ەشکەنئ   کە داوا لە ووڵ

تانێش دەکەن کە  بەتاوان هەژمار بکەن.  
ا
ییع و دادوەری بگرنەبەر بەمەبەست   هەروەها داوا لە ووڵ کارەکایی  ەدەغەکردیی  قڕێکاری تەسی

ی ئەشکەنجەو مامەڵەی نەشیاو و  ر
ایسی بۆ دابنی  ی  . 20سی

اق کردووە    21لەم چوارچێوەیەشدا،  لە عێر داوای  ئەشکەنجە  نەی بەرەنگاربوونەوەی  ی ر
کە زامتی ئەوە بکات هەموو ئەو کەسانەی  لێ 

کراون   نەی بەرەنگاربوونەوەی    ئەشکەنجە. زەمانای  یاساییان هەبێت بۆ قەدەغەکردیی  یاساو بە پراکتیك  ەب دەستگێر ی ر
لەپاڵ ئەمەشدا لێ 

اق    ئەشکەنجە ییع پێویست بگرێتەبەر بۆ دڵنیابوونەوە لەوەی کە  پێوەری  ڕایسپاردووە کە پێویستە عێر اداندا پێناسەی  تەسی لەیاسای سی

نێودەوڵەی  تایبەت بە مافە مەدەیی و سیاسیەکان  ( لە پەیمایی  ٧جێت لەگەڵ مادەی ) بگۆن  وی وا ەئەشکەنجە بەشێوەیەك بێت کە بەت 

ە بەشێوەیەك بەیاسا بکرێت کە بگونجێت لەگەڵو پێوەرە نێودەوڵەتیەکایی تردا  نەی   مەترسیەکایی ئەم کارە.   . وە وا چاکێ  ی ر
هەروەها لێ 

اق کردووە کە هەنگاوی چاك بگرێتەبەر   بەرەنگاربوونەوەی ئەشکەنجە ردیی ئەشکەنجە و مامەڵەی  بەمەبەست  قەدەغەک  داوای لە عێر

لە کەیسەکایی  نەشیاو   دەستبەخی   لێکۆڵینەوەی  زامنکردیی  ڕوو لەگەڵ  ئەنجامدەرانێش  و  ببنەوەب ئەشکەنجەدان  یاسا  و    ەڕووی 

 .22قوربانیانیش قەرەبوو بکرێنەوە 

 
نەی بەرەنگاربوونەوەی ئەشکەنجە بکە، کۆمێنتە سەرەکییەکان ژ. 16 ژ تایز ئەندامەوە ٢بەجێکردیز مادەی )ێج  ٢سەیری لی ر

ا
 ( لەالیەن ووڵ

(CAT/C/GC/2 (24 January 2008), para. 3. ) 
نەی فەریع بۆ قەدەغەکردیز ئەشکەنجە،بڕگەی) 17 ژ  ( c/5نەهجی لی ر
اق لە    18   ١٩٩٤حوزەیرایز   ١٥یماننامەی تایبەت بە مافە مەدەیز و سیاسیەکان کردووە، وە لە  ەمسادەقەی لەسەر پ ١٩٧١ی کانویز دووەیم    ٢٥عیر
 کردووە   ١٩٤٩ەوە مسادەقەی لەسەر پایماننامەی جنێفی  ١٩٥٦شوبایی  ١٤چۆتە پاڵ ڕێکەوتننامەی مافەکایز منداڵ، وە لە   دا یش
 ٢بڕگەی  ٢، ڕێکەوتننامەی بەرەنگاربوونەوەی ئەشکەنجە مادەی ٢بڕگەی  ٤دەی یماننامەی تایبەت بە مافە مەدەیز و سیاسیەکان ماەپ 19
مادەی   20 ئەشکەنجە  بەرەنگاربوونەوەی  ژ. ١٦بڕگەی  ٢ڕێکەوتننامەی  مرۆڤ، کۆمێنتە گشتیەکان  مافەکایز  نەی  ژ لی ر ڕێکەوتننامەی    ٧مادەی  ٢٠، 

  ٤٤بەرەنگاربوونەوەی ئەشکەنجە، وەرزی 
ا

   . ٨بڕگەی ١٩٩٢ساڵ
نەی   21 ژ اق )   لی ر  سەرەتایی عیر

نەی  ١٤( بڕگەی  CAT/C/IRQ/CO/1 (2015)بەرەنگاربوونەوەی ئەشکەنجە، تێبینییە کۆتاییەکان لەسەر ڕاپۆریی ژ : لی ر

یی ئەندامەوە )  ٢جێبەجێکردیز مادەی  ٢بەرەنگاربوونەوەی ئەشکەنجە، کۆمێنتە گشتییەکان ژ. 
ا
 ( CAT/C/GC/2(2008), para. 13لەالیەن ووڵ

نەی  22 ژ اق)  مافەکایز مرۆڤ، تێبینییە کۆتاییەکان لەسەر پێنجەم پێداچوونەوەیلی ر  عیر
ڕاپۆریی  .CCPR/C/IRQ/CO/5 (2015), paraخویل گشتگیر

30)  
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    ب. 
ى
اف  یاسای عیر

قەدەغەی   اق  و هەدەستوری عێر نایاسایی   
و    موو گرتتی و جەستەیی   

دەرویی ئەشکەنجەی  لە  نەشیاوی کردووەمجۆرێك  ،  امەڵەی 

 قەرەبوکدنەوەیسی   زامتی   هەروەها 
ی
  (.  ٣٧)مادەی    کردووە بۆ هەر زیانێیک مادی و مەعنەوی   ماڤ

ی
ازادی و ئاسایشیىسی  ئهەروەها ماڤ

وە لەلیەن    تەنها بە گوێرەی یاسا نەبێت  ووەقەدەغە کرد سنووردارکردیی مافەکایی  و و بیبەشکردنیىسی لەم مافانەدا دەستەبەر کردووە 

 (.  ١٥)مادەی  دەستەیەیک داگەری تایبەتەوە دەرچوبێت

 ٣٣٣مادەی )
 
اڤ  عێر

ادایی ئەشکەنجە  آ( هەر کارمەندێك  ئەشکەنجەی وەك تاوان پێناسە کردووە. وە تێیدا هاتووە کە ) ( لە یاسای سی

یان هەواڵدەرێكیان شاتحا   یان فرمان بدات بە ئەشکەنجەدایی تۆمەتبارێك   ئەنجامبدات  بە    بەمەبەست  وەرگرتتی دانپێدانان  ڵێك 

ا بدرێت بە بەندکردن یان  یان شاردنەوەی زانیارییان پێدایی زانیاری لەسەر تاوانێك  ئەنجامدایی تاوانێك   ای  ، پێویستە سی ری  ا کسی

ی و  . دەبێت  سقور  ر
ادان " مامەڵەی توند"  . هەر 23" هەڕەشە بگرێتەوەئەشکەنجە بەکارهێنایی هێ  مار  بە تاوان هەژ ی  وەها یاسای سی

" بۆ کەسەکە  وە ببێتە هۆی لەدەستدایی " شکۆمەندی و    دەدرێت ب  نجامە کردووە کە لەلیەن کارمەندێیک فەرمیەوە ئ ئازاری جەستەیی

وک(٣٣٢)مادەی  
ا
ئامادەکردن و بڵ یاسای بەرەنگاربوونەوەی ئەشکەنجەردنەوەی ئەم ڕاپۆرتەدا  . لەکای       ڕەشنویس پڕۆژەی 

ا
لەساڵ

 فیدرال  ( ەوە ٢٠١٧)
 
اڤ  نوێنەراندا لە عێر

 .24لەژێر گفتوگۆدا بوو لە ئەنجومەیی

ا   یی دادگا   ماکایی ە نبلەپاڵ ئەمەشدا یاسای    و یاسا نێوخۆییەکایی تری پەیوەست  یی کردیی سی
 
اڤ زامتی  زۆربەی ئەومافانە دەگرنەوە کە    عێر

وتەسەیلت بە    ئەم ڕاپۆرتەشو دەکات.  بەدەربوون لە ئەشکەنجەو مامەڵەی نەشیا    باس لە ئەحکامە لە بەیسی حەوتەم لەخوارەوە    ێر

اقیدا   عێر
حکومەی  فیدرال و ی کە لەم ڕاپۆرتەدا هاتوون لە  وە ئەم ئەحکامە یاساییانە   . پەیوەستەکان دەکات لەچوارچێوەی یاساکایی

 هەرێیم کوردستاندا جێبەخی  دەکرێن. 

اق    .6  ئەشکەنجەو مامەڵەی نەشیاو لە عێر
 بانگێشەکایی

ڕۆ  هەموو  دەبوونەوە،  دووبارە  ڕۆژانە  دەیانبەشتەکان  .  س ژێك  دەدام  لێیان  لەوێدا کە  تامەوەو  لەگەڵ کردووم  شتیان  هەندێك 

م دەمەوێت یەك شتتان پێبڵێم کە دوو جار وایان لێکردم لەسەر بوتڵ دانیشمت  ەلەڕووم نای 
ا
. چاوپێکەوتتی  باسیان بکەم، بەڵ

   ١٠٦ژ

ڕاگرتن سەنتەرەکایی  لە  باون  زۆر  نەشیاو  مامەڵەی  ئەشکەنجەو  ئەو کەسانەی کە   بانگێشەکایی  نیوەی  اقدا.  عێر سەرانسەری    لە 

استیان کردۆتەوەو لەلیەن  کەس(  ٢٣٥لەکۆی   ١٢٢ڵدا ئەنجامدراوە ) ەچاوپێکەوتنیان لەگ  ڕ
ی مافەکایی  پشێ 

ا
یونایم/ کۆمیسیاری باڵ

پارێزگادا ئەشکەنجەو مامەڵەی نەشیاو لە سەنتەرەکایی ڕاگرتندا پەیڕەو    ١٧کە لە  ڕاست دەرچووە  مرۆڤ هەڵسەنگاندیی بۆ کراوەو  

ر   ٧ئافرەت و   ٣. لەنێوان ئەو کەسانەشدا کراوە
ەی ئەوەیان کردووە کە  ێشبانگنج کەس لەوانەی کە ێ . پەنجاوپهەبووننەوجەوایی نێ 

ی    .  بوون  لە سەنتەرەکایی ڕاگرتتی هەرێیم کوردستاندا دووچاری ئەشکەنجەو مامەڵەی نەشیاو بوونەتەوە  
ا
یونایم/ کۆمیسیاری باڵ

ۆر   مافەکایی مرۆڤ  ۆردا  یسەکایی تاوایی تر.  کە  و شێوازی هاوشێوەیان بەرچاو کەوتووە لە کەیسەکایی پەیوەست بە تێر  تێر
)لە کەیسەکایی

کەس لە کۆی    ٢٦(. ئەمەو  بوونەتەوە   نەشیاو بانگێشەی ئەوەیان کردووە کە دووچاری ئەشکەنجەو مامەڵەی   ٩٢کەس لە کۆی    ٤٨

حالەی     ١٥٧ئەمە لەکۆی  )   لە زیاتر لە سەنتەرێیک ڕاگرتندا   ووتویانە کەوا دووچاری ئەشکەنجەو مامەڵەی نەشیاو بوونەتەوە  ١٢٢

 . ڕاگرتندا(

ئەمەشدا،   لەگە  ٢٧لەگەڵ  چاوپێکەوتنیان  لەوانەی کە  ز کەس  دووچاری  لەوە کردووە کە  باسیان  ئەنجامدراوە  و  ڵدا  لێدان  لە 

او باسیان لەوە کرد   ٤٣، هەروەها  سوکایەتیپێکردن و هەڕەشە بوونەتەوە دان و  ێنێوپج اوەکان کەسایی دیکە    بینیویانەووە  ڕاگێر   لە ڕاگێر

ی مافەکایی مرۆڤ دووچاری ئەشکەنجەو مامەڵەی نەشیاو بوونەتەوە
ا
  یتی کردووە کە لەچەندین بۆنەدا ب تێ  . یونایم/ کۆمیسیاری باڵ

،  مامەڵەو هەڵسوکەوت لەگەڵیاندا ئامادە نەبوونە زانیاری بدەن لەسەر جۆری ئەو کەسانەی کە چاوپێکەوتنیان لەگاڵدا ئەنجامدراوە 

اوەکان  ئەمەش مانای ئەوە دەگەیەنێت کە ژمارەی کەسەکان زۆر لەمە زیاترە ەتیش لە سەنتەرەکایی ڕاگرتندا. ببەتای  لەبەر ئەوەی ڕاگێر

 بکەن.   او یشە ن ەڵەی مام دەترسن بایس 

 
مادەی   23 تێبینز کردووە کە   

ا
باڵ / کۆمیسیاری  دەستەبەری٣٣٣یونایم  بەتەواوی  اقی  عیر  

ادایز سز یاسای  پ  لە  لە  ناکات کە  ناسەکایز  ێئەو کارانە 
ۆر    ١نێودەوڵەتیدا بۆ ئەشکەنجە هاتوون هەروەك لە مادەی   نەی بەرەنگاربوونەوەی تیر ژ ۆردا هاتووە : سەیری لی ر ی ڕێکەوتننامەی بەرەنگاربوونەوەی تیر

اق )  سەرەتایی عیر
نەی ماقز مرۆڤ. ٢٧( بڕگەی 2015) CAT / C / IRQ / CO / 1بکە تێبینییە کۆتاییەکان لەسەر ڕاپۆریی ژ    :لی ر

 دا. ٢٠١٧ی ئایی ١کە پێشکەش بە سەرۆیک ئەنجومەیز نوێنەران کرا لە    لەم یاسایە بەرەنگاربوونەوەی ئەشکەنجە بوو  مەبەست  24
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و کارەباو  ، بەتایبەی  لە سك و قاچەکان بە دار  ێیک پڕ ئازار و  نەکییەکایی ئەشکەنجە کەباسیان لێوە کراوە بریت  بوونە لە ڵیدا ر جۆرە سە

و   ێس  سێ  بە  و  دانیشتتی  بنمیچ  بە  ی  و  هەڵواسیر توند ئیختناق  لەگەڵدا  هەڕەشەی  چاوپێکەوتنیان  لەوانەی کە  شازدە کەس   .

هەبوون  ئەنجامدراوە   کوڕێك  ژنێك  لەنێویاندا  سێکىسکە  ی  ی توندوتێر دووچاری  کە  کردووە  لەوە  لەکای     باسیان  بوونەتەوە 

ی مافەکایی  و شووشەو دار خراوەتە ئەندایم زاو   ئازاردراون    کارەبا بە، ئەمە جگە لەوەی کە  لێکۆڵینەوەدا 
ا
زێیان. یونایم/ کۆمیسیاری باڵ

نەی کە  کردووە بە " ئەو جۆرە    انئاماژەی  زۆربەی ئەو کەسانەی چاوپێکەوتنیان لەگەڵدا ئەنجام دراوە مرۆڤ تێبیتی کردووە  
ا
مامەڵ

 نایانەوێت بایس لیوە بکەن". 

زارەی  ناوخۆ لە  جۆرەکایی تر لەمامەڵەی نەشیاو دەگەڕیتەوە بۆ سەنتەرەکایی ڕاگرتتی سەر بە وەزۆربەی بانگێشەکایی ئەشکەنجەو  

(   تۆمارکراوکەیىس  ١٨١لەکۆی  ٥١سایىسی هەرێیم کوردستان )ئا وە  (  کەیىس تۆمارکراو  ١٤٩کەیس لەکۆی    ٦١حکومەی  فیدڕاڵدا)لە  

تری  بانگێشەی  چەندین  مرۆڤ  مافەکایی  ی 
ا
باڵ یونایم/ کۆمیسیاری  نەشیاوی   هەروەها  مامەڵەی  لە   ئەشکەنجەو    تۆمار کردووە 

کەیس( و    ١٠لەکۆی   ٦، وە دەستگەی ئاسایىسی نیشتیمایی )کەیس بوونە(   ١٦لەکۆی    ٣کە )   سەنتەرەکایی سەر بە وەزارەی  بەرگری

 )نیشتیمانتر  دەستگەی هەواڵگری 
 
اڤ  فیدرالیدا. لە کەیس(    ٣١لەکۆی   ٥و وەزارەی  داد )    کەیس(   ٢کۆی  لە  ٢عێر

 
اڤ وەزارەی     لە عێر

اوەکان ر هە  کەیس(  ٧٢لەکۆی    ٤)هەرێیم کوردستانیشدا   ناوخۆی    ٢٨لەکۆی    ١٥)  25وەها لەو شوێنانەی کە نەناساو بوونە بۆ ڕاگێر

تێبیتی کردووە کە26کەیس(  مرۆڤ  مافەکایی  ی 
ا
باڵ یونایم/ کۆمیسیاری  نمونەکان   .  قەبارەی  بە  دەبێت  ی  بۆ گەیشی  بێت  گەرەتر 

اوان لە    مانابەخش دەربارەی شێوازەکایی دەرەنجایم  سەنتەرەکاندا. مامەڵەکردن لەگەڵ ڕاگێر

ئەم ڕا  نێو  باودژمارەکایی  نادەن لەسەر  ۆکانە  بەو چێر ئاماژە  نێو سەنتەرەکان کە  پۆرتە   خرایى 
لە  ۆخی دەبێتە جۆرێک  لەخۆیدا  خۆی 

 لە دەرەوە یان حەمامپزیشیک و ئاوو بردنە بەر خۆر/ ڕاهێنان   ، کە بریتییە لە پێنەدایی خزمەتگوزاریمامەڵەی نەشیاو یان ئەشکەنجە 

ی مافەکایی مرۆڤ    دا   ٢٠٢٠قەرەباڵیعی زۆر. بۆ نمونە لەکانویی دووەیم  کەیم پاکوخاوێتی و    و 
ا
زانیاری وەرگرتووە  یونایم/ کۆمیسیاری باڵ

لحوت( ناودەبرێت، وە بانگێشەی ئەوە هەیە  ی )ا ە کە بە بەندینخان  ناسیەدا  مەڵبەندیی   حالەی  مردن لەناو بەندینخانەی  ٦٢لەسەر  

ی بە    . 27مامەڵەی نەشیاوپێنەدایی خزمەتگوزاری پزیشکتر تەواو و کە زۆربەی حالەتەکایی ئەم مردنانە پەیوەسی 

شیکردنەوەی فاکتەرە مەترسیدارەکایی ئەشکەنجەو مامەڵەی نەشیاو لەکای     .7

اق. لێکۆڵینەوە  ڕاگرتن لە عێر
 دا لە سەنتەرەکایی

ز   و  یاساییەکان  مەرجە  تەواوی  بۆ  ەجێبەجێکردیی  پێوەرێیک کارا  دەبێتە  ڕاگرتندا  و  لەسەرەتای گرتن  یاسایی   
قەدەغەکردیی  مانای 

 یاسایی ەئەشکەنجەو مامەڵەی نەشیاو ، وە دەبێتە بەشێیک دانەبڕاو لە چوارچێوەی پێشلێگرتن. مەرجە یاساییەکان و ز 
لەگەڵ   مانای 

اوەکان  شدۆخی ڕاگرتتی گونجاو دەبن بە ڕێگر لە ئەشکەنجەو مامەڵەی نەشیاو. هەروەها دەبن بە ڕێگر لە بانگێ ەی بەدرۆ لەلیەن ڕاگێر

پێداچونەوەیەیک  هەر و   لە  بریتییە  یاساییانەش  مەرجە  ئەم  دۆکۆمێنتکردنیان.  بەڵگەو  لە کۆکردنەوەی  دەبێت  پاڵپشتیش  وەها 

، لەگەڵ ڕیکخستنەوەی گرتن و مامەڵەی ئەو کەسانەی کە دەستگێر دەکرێن یان  
سیستەماتییک بۆ ڕێساکایی لێکۆڵینەوەو شێوازەکایی

ێن یان بەندەکرێن   .28ڕادەگێر

 
او شوێنز مانەوەی نازانێت و ناشتوانێت ناسنامەی ئەو کەسانەی کە گرت 25 ویانە  سەنتەری ڕاگرتنز نهێنز یان نادیار کاتێك بەکاردێت کە کەش ڕاگیر

ابۆوە بۆیە زۆربەی  بزانێت ز چاومان بەسیی  جار کەباس لەم شوێنانە دەکەن دەڵێ ر
یی وەز   26

ا
اوە لە سەنتەرەکایز ژێر دەسەڵ یەیک ئەشکەنجە و مامەڵەی نەشیاو وەرنەگیر

ا
 تێبینز کردووە کەوا هیچ سکاڵ

ا
ارەیی  یونایم /کۆمیسیاری باڵ

یەیی لە هەرێیم کوردستاندا 
ا
ۆپەراسیۆنەکایز بەغداش لە فڕۆکەخانەی ئحاڵەیی ڕاگرتن تۆمارکراوە( بەهەمان شێوە لە  ٤٣کە )  کارو کاروباری کۆمەڵ

 حاڵەیی راگرتن تۆمارکراوە(  ٢٠غدا کە )ەموسەننا لە ب
م تێبینز ئەوەی کردوو  27

ا
ە کە هەموو ئەو لەکاتێکدا کە یونایم/کۆمیسیاری باڵە لە دۆخێیک ئەوتۆدا نییە کە لێکۆڵینەوە لەم بانگێشانەدا بکات، بەڵ

م ماوەتەوە. بەشێوەیەیک
ا
او بۆ چارەسەری ئەم ڕاپۆرتانە یی  وەڵ  گیر

 بێالیەن لە داواکاریانەی کە پێشکەش بە وەزارەیی داد کراون سەبارەت بە ڕێوشوێنز
بڕیاردەر   ،

ا
باڵ لە  ەیونایم/ کۆمیسیاری  پەلەیان  بە  بانگەوازێیک  نار   ٢٠٢٠ئایی    ١٧تایبەتەکان  اق   عیر

بە  بۆ حکومەیی لە    ٢٠دووە سەبارەت  بەندکراو 
دوو  پاسەوانەکانەوە  ولەالیەن  ز  دەگوزەرێێز ژیان  ناهەمواردا  دۆخێیک  لە  ئەوەیان کردبوو  بانگێشەی  ناسییە، کە  ئەشکەنجەی  چبەندینخانەی  اری 

 UAرەی مردن لە بەندینخانەکەدا )جەستەیی و دەرویز بونەتەوە، وەکو هەڕەشەو سوکایەتیپێکردن. هەروەها نیگەرانیشیان دەربڕیوە دەربارەی ژما 
IRQ 4/2020  ی مافەکایز مرۆڤ

ا
    ٣٥٥( . کۆمیسیاری باڵ

ا
دا    ٢٠٢٠حاڵەیی مردیز لە سەنتەرەکایز راگرتنز سەر بە وەزارەیی دادی فیدرایل لە ساڵ

ی مافەکایز مرۆڤ بکە لە 
ا
 .   ٧١ - ٧٠الپەڕە    ٢٠٢٠تۆمارکردووە. سەیری ڕاپۆریی کۆمیسیاری باڵ

ژ ل  . ١١ێکەوتننامەی بەرەنگاربوونەوەی ئەشکەنجە بکە مادەی  سەیری ڕ  28   کردیز ەغ ەدەق  -  7  ەماد  20  ەگشنی ژمار   ننی ێمۆ ک  ،ۆڤ مر   کایز ەماف  ىەنی ر
اى توند  انی ەڵەمام کایز ەر ۆ ج ەتر ل یکێر ۆ ج ر ەو ه  ەنجەشکەئ  . 11( پاراگراف 1992) 44خویل   ر،ەسـواکیر  انی ۆیی نا مر   انیسز
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ی مەفەکایی مرۆڤ دەرەنجامەکایی خۆی دەربارەی جێبەجێکردیی لیستێك لە مەرجە یاساییە گرنگەکان و  یونایم/ ک
ا
باڵ ۆمیسیاری 

لە کای   ەز  نەشیاو  مامەڵەی  ئەشکەنجەو  بە  دژ  اقدا  مانای   عێر لەچوارچێوەی  دەکاتڕاگرتندا  پێشکەیسی  ئەوەی کە  شیدەکاتەوەو   .

 فیدراڵ و هەرێیم کوردستان وەك یەکن. ەشێواز  ە ئاماژەیسی پێنەکراوە ئەوەیە ک
 
اڤ  تێبینیکراو لەهەریەك لە عێر

   کایی

ی بە پارێزەر    آ.   گەیشی 

کراو واتە گەیشتتی دەستبەخى بە پارێزەرەکەی کاراى  پاراستتی    لێکۆڵینەوادا  29کەیس دەستگێر
ی

، چونکە ئامادەبوویی پارێزەر لە قۆناغ

مامەڵەی ناشیاو بگرە زۆر جار ئەم پارێزەرانە زوو دەتوانن ئەم کارانە ئاشکرا بکەن و    نها دەبێتە ڕیگریکردن لە ئەشکەنجەو ە نەك ت

دڵنیابوونەوە   تێوەگالون و  لە کاری ئەشکەنجەوە  بۆ دۆزینەوەی کەسایی بەرپرس، ئەوانەی کە  یاساییەکان بکەن  بە ڕێکارە  دەست 

   دادگایی کردندا.   يان ەو ەنۆڵی کێل  ەکای  لەوەی کە دانپێدانایی بە زۆرەمل وەك بەڵگەی تاوان بەکارنەیەت ل

نێودەولەی   یاسای  یاسایی    بەپت ر  نوێنەری  لە  هاوکاری   
وەرگرتتی  

ی
ویست  ماڤ لە    بە  دادوەری  ئەگەر  بەرامبەریش  بەیی   وە   ،

خۆیەی 

 س ەد  نیەل   ە ل  ە ک  ىە ر ە ز ێپار   و ەئ.  30کەیسەکادا پێویست بکات، چونکە ئەمە دەبێتە زەمانەتێیک گرنگ لە دادگایکردیی دادپەروەرانە 
ا
  ی  ەڵ

ی داب  ە و ەندە تمە بیتا  ب  یی  ە د  کرىە د  یر ل  ی  یە را ەنێ نو   ە ل  تێکارا  تاوانبار.    ە تێ بب  او یشەن   وی  ەو ک  سەڵ ه  انی  ەیی نا کارام  ەیە وان ەکردیی 

لێکۆڵینەوە.  31.    ەماف   و ەئ   ۆ ب   لکارى ێشێپ قۆناغەکایی  هەموو  لە  بەرگریلێکردن   
ی
ماڤ اقیشدا  عێر دەستوری  لە  دا  دادگایکردن  و بۆیە 

ی بکەن لەسەر    پێویستە لەسەر دادگاکان " پارێزەر دابیر
ا

تێچووی حکومەت بۆ ئەو تۆمەتبارانەی کە پارێزەریان   دەستەبەرکراوە کە دەڵ

 ا م  ت بەڕێکاری زیاتری خستۆتە بەردەست سەربارە أصول محاكمات الجزائية(  ، هەروەها یاسای )١١و    ٤( بڕگەی  ١٩نییە" مادەی )
ی
ڤ

 .32( ١٤٤و  ١٢٣ پارێزەر لەکای  لێکۆڵینەوەو دادگایکردندا )مادەی یی هەبوو 

 با   یار یس یمۆ ک  / ونایمی   کایی ەنجامە ر ەد
ا
اقدا    کان ەکگرتو یە   ە و ە تەن   ۆڤی مر   کایی ەفە م  ی ڵ ی بە پارێزەر لەعێر ئاماژە بەوە دەکەن کە گەیشی 

لەگەڵ گومانلێکراواندا   ڵێکۆڵینەوە  دووای  بۆ  دووادەخرێت  زۆربەی کاتیش  بەشێوەیەیک سیستەماتییک  و  ئەمنیەکان  ە  ی ر
هێ  لەلیەن 

اقیدا لەلیەن دادوەری لێکۆڵینەوەدا ) دەربا  یاسای عێر لە  لێکۆڵینەوەکان ئەنجامبدات  رەی مەرخی ئەوەی کە دادوەری ڵیکۆڵینەوە 

 )د( بکە.  
ا

ە ئەمنیەکانەوە لێکۆڵنەوەی لەگەڵدا ئەنجامدراوە هێکەیىس گرتندا    ٢٨٥لەنێوان  سەیری خاڵ ی ر
یەکیان    چکە لەلیەن هێ 

ن لەکای  لێکۆڵینەوەدا. زیاتر لە یس  بەیسی ئەوانەی کە چاوپێکەوتنیان لەگەڵدا  ب باسیان لەوە نەکردووە کە پارێزەرەکانیان ئامادە بوو 

( بوونە  ئامادە  لێکۆڵینەوەدا  دادوەری  ئەوانەی کەلەبەردەم  هێچ    ١٨٩لەکۆی    ١٤٤ئەنجامدراوە  لەوە کردووە کە  باسیان  کەس( 

یاسا  دادگاییکردندا.  نوێنەرێیک  لە کای   هەبووە  پارێزەریان  هەموویان  هەر  لەکاتێکدا  لێکۆڵینەوەکاندا،  لەکای   نەبووە  لەگەڵدا  ییان 

لە کۆی   پێنج  لەوە کردووە کە دادگاییکردنەکان  ٩١هەروەها  باسیان  لە ٪   نا یکەس  بەڕێوە چووە، وە  پارێزەر  ئامادەبوویی    ٤٠بەیی  

ئە لەگەڵدا  چاوپێکەوتنیان  بۆ  لەوانەی  پارێزەریان  دادگاییکردندا  لەڕۆژی  دادگاوە  لەلیەن  لەوە کردووە کە کە  باسیان  نجامدراوە 

        33(. ٩١لەکۆی   ٣٧دابینکراوە ) 

  پارێزەر لەلیەن دادگاوە لە کەیسەکایی تاواندا یی دانا 

ئاسانکاری   فیدرالدا  اڤ   عێر لە  دادوەری  ی 
ا
باڵ ئەنجومەیی  تاواندا،  لە کەیسەکایی  بەرگریلێکردن  ماڤی  بەمەبەست  جێبەجێکردیی 

لە   دادوەرەکانەوە  لەلیەن  بکرێت کە  دەستنیشان  پارێزەرێک  دادگاوە  بەوەی کەلەلیەن  دادگاییکردنەکەدا  س کردووە  ەرەتای 

اردبێت.  ی  دەستنیشان دەکرێن لەکاتێکدا کە گومانلێکراو/ تۆمەتبار هیچ نوێنەرێیک یاسایی نەبێت کەخۆی هەڵیێی

 
ژ ل 29  سا  ٤٤  یرز ەو   او یشەن  ەیلەمام  و ەنجەشکەئ  کردیز ەغەدەق  –  ٧  ەیماد  ٢٠ژ.   کانییەگشت  ەنت ێمۆ ک  ،ۆڤمر   ماقز   ەینی ر

ا
  ە ، و ١١  ەیگڕ ب  ١٩٩٢  ڵ

 . 58  کایز ەتاک ( پاراگراف شژ ی) ئازادى و ئاسا 9 ەماد  ەب تەبار ەس  35 ەگشنی ژمار   ننی ێمۆ ک
(، هەروەها سەیری ستانداردەکایز نەتەوە یەکگرتوەکان D  ٣بڕگەی )  ١٤ڕێکەوتننامەی نێودەوڵەیی تایبەت بە مافە مەدەیز و سیاسیەکان، مادەی   30

اوە ) ڕیساکایز ماندێال( ڕیسای  ٢٠١٥کانویز یەکەیم   ١٧( کە لە  A/RES/70/175بکە بۆ هەڵسوکەوت لەگەڵ باندکراوان ) - ٥٣،٦١.١١٩لەخۆ گیر
١٢٠ 

ژ ل  . 30 ژمار   ننی ێمۆ ک  ،ۆڤمر   کایز ەماف  ىەنی ر د   ر ەرامبەب  کسایز یە:ماقز  14  ىەماد-32  ەگشنی  و  دادگا  کانیەر ەدادو   ەست ەدادگا   ەرانەرو ەدادپ  یی و 
(CCPR/C/GC/32) ،para. 38.  

  لە یاسای ) أصول المحاكمات الجزائية( کە تێیدا هاتووە، دەبێت دادوەری لێکۆڵینەوە یان لێکۆڵەری دادی بڕیار بدات کە ئایا   ت-  ١٢٣مادەی   32
هیچ   نابێت  ئەوا  بکات  پارێزەر  داوای  تۆمەتبار  ئەگەر  بکات.  نوێنەرایەیی  پارێزەرێك  لێکۆڵینەوەکان  پێش  کە  هەیە  ئارەزوی  تۆمەتبار  کەش 

 لەگەڵدا ئەنجام بدرێت تا پارێزەرەکەی ئامادە نەبێت. لێکۆڵینەوەیەیک 
اوانەی کە چاوپێکەوتنیان لەگەڵدا کراوە نەچوونەتە بەردەم دادوەری لێکۆڵینەوە.   جیاوازن، چونکە  تەواوی ژمارەکان بۆ بەراوردکردن 33 هەموو ئەو ڕاگیر

تێیک ترەوە لێکۆڵینەوەیان لەگەڵ کرابێت لە شوێننر راگرتندا. 
ا
اوەکان لەالیەن چەند دەسەڵ    لەوانەیە ڕاگیر
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ی پارێزەرەکان لەنێوان  
اقییە بەرامبەر بەرگریەکەیان لە دادگاو کای  لێکۆڵینەوەدا بۆ هەر جارێك  ٣٠بۆ    ١٠کری  . 34هەزار دیناری عێر

ی بکات کە نوێنەری یاساییان نییە پوردستانێش بە لەهەرێیم ک ، وە  ت ر یاسای پارێزەران پێویستە دادگا پارێزەرێك بۆ ئەو کەسانە دابیر

اقییە )مادەی  ١٢٠هەزار بۆ   ٦٠چوەکەیسی لەنێوان ێت  35( ٣٦هەزار دیناری عێر

باسیان لەوە کردووە کە هیچ پەیوەن پارێزەرانە نەکر ئەوانەی کە چاوپێکەوتنیان لەگەڵدا ئەنجامدراوە  ووە  د دیەکیان لەگەڵ ئەو 

کەلەلیەن دادگاوە بۆیان دابینکراوە لەپێش دادگایی و دووای دادگیکردندا، وە ئەم پارێزەرانە ڕۆڵێیک ئەوتۆیان نەبووە لە پرۆسەی  

 
ا
باڵ یونایم/ کۆمیسیاری  لەلیەن  دادگاییەکان کە  چاودێریکردیی  پرۆسەی  دەرەنجامەکایی  مرۆڤ  دادگاییکردنەکادا.  مافەکایی  ی 

 ئەو پارێزەرانەی کە لەلیەن دادگاوە دادەنرێن سنووردارەو تەنها ئامادەبوونە بۆ واژۆکردیی  ۆئەنجامدراون ئاماژە بەوە دەکەن کە ڕ 
ا

ڵ

یاسایی کارایان  36چەند دۆکۆمێنتێك بەیی  بەشداریکردنێیک بنەڕەی  لە کەیسەکە  نوێنەرێیک  ، ئەمەش وایکردوەە کە تۆمەتبارەکان 

 ەبێت.  ن

  
ا

 بە هاوکاریی یاسایی لە پرۆسەی دادپەروەریدا کەلەلیەن    ٢٠١٢پڕەنسیپەکایی ساڵ
ی ی نەتەوە یەکگرتووەکان دەربارەی گەیشی 

تان بۆ دامەزراندیی  
ا
وەو ڕێنێشاندەرێشە بۆ هەموو ووڵ

ا
اوە لەستانداردی نێودەوڵەتییەوە هەڵقوڵ نەتەوە یەکگرتووەکانەوە لەخۆگێر

. سیستەمێیک کارا بۆ    هاوکاریی یاسایی
 وەرگرتتی

  

  
ی

پارێزەرەکانێش باسیان لەوە کردووە کە زۆر ئاستەنگیان بۆ دروست کراوە بۆ سەردانیکردیی سەنتەرەکایی ڕاگرتن، بەتایبەتیش لەقۆناغ

ئەوەی کردووە کە   تێبیتی  مرۆڤ  مافەکایی  ی 
ا
باڵ یونایم/ کۆمیسیاری  ۆر.  تێر بە  پەیوەست  لە کەیسەکایی  زۆربەی  لێکۆڵینەوەدا 

  
ی

، یان وا تیگەیشتوون کە هەبوویی پارێزەر لە قۆناغ  ڕاویژکاری یاسایی
اوەکان تێگەیشتنێیک روونیان نییە بۆ قازانجەکایی هەبوویی گێر

 لێکۆڵینەوەدا زەرەر بە کەیسەکایان دەگەیەنێت. 

 پشکنیتی پزیشیک    ب. 

سەنتەری ڕاگرتن پێویستە بۆ دەستنیشانکردیی هەر کێشەیەیک تەندروست     شتتی تۆمەتبار بۆ یلە کای  گە  ۆ خە ربە س  پشکنیتی پزیشیک

، هەروەها هۆکارێکە بۆ ئاشکراکردیی هەر پێکانێك جا بەهۆی ئەشکەنجە بێت یان هەر شتێیک تر پێش هاتن بۆ   جەستەیی یان دەرویی

یکۆڵینەوە لەهەر کارێیک تاوانکاری  لەڵگەکان لە  سەنتەری ڕاگرتن. بەدۆکۆمێنتکردیی هەر پێکانێك لەکای  گونجاودا دەبێتە پارستتی ب

  37پێشبینیکراو، هەروەها بۆ پاراستتی کارمەندەکانیش لە سەنتەرەکایی ڕاگرتندا، تاکو هیچ تۆمەتێیک هەڵە نەیەتە سەریان. 

ر خ  ەب  ەیەه  انیئازادى ماف   ەکراو ل  شەبێ ب  سایی ەک بەپت ر پێوەرە نێودەوڵەتیەکان،  
  شیک یپز   ندایی ەکارم  ە بگات ب  انیستە د  یکێوپ   کێو ر   یی ا ێ 

ئەوەی بچێتە ناو سەنتەری ڕاگرتن پشکنیتی بۆ ئەنجام بدرێت لەلیەن ستاڤی پزیشیک    ش پێویستە هەر تۆمەتبارێك پێ  38. ۆ خ ەربەس

ژ.  39تایبەتمەندەوە  )یاسای  اوان  ڕاگێر و  بەندکراوان  چاکسازی  یاسای  فیدرالدا  اڤ   لەعێر  .١٤    
ا

بە  ٢٠١٨ساڵ ڕێگەدەدات   )

لەسچوون پزیشیک  ڕاپۆرتێیک  بە  ڕاگرتن  سەنتەری  ناو  بۆ  تۆمەتبار  )مادەی  ەەژورەوەی  دەرویی  و   جەستەیی 
تەندروست  (  ٨ر دۆخی 

ی و چاودێری   اوان بکرێت، هەروەها پشکنیر هەروەها لەم یاسایەدا هاتووە کە دەبێت چارەسەری پزیشیک بەخۆڕایی پێشکەش بە ڕاگێر

نە تەندروستیەکانەوە  دەوری بۆ دۆخی تەندروستیان لەلیەن   ی ر
. یاسای ڕێکخستتی سیستیم فەرمانگەی  (١٢ئەنجامبدرێت )مادەی  لێ 

یەی  لە هەرێیم کوردستان )یاسای ژ. 
ا
    ١چاکسازی کۆمەڵ

ا
( یەکەیەیک دامەزراندووە بە ناوی یەکەی کاروباری تەندروست   ٢٠٠٨ساڵ

 (. ٢٦چارەسەرکردن لە سەنتەرەکایی ڕاگرتندا)مادەی  خۆپارێزی و کە بەرپرسە لە پێشکەشکردیی خزمەتگوزاری 

اقدا، بەتایبەتیش لە    ڕاگرتن لە عێر
دەرەنجامەکان دەری دەخەن کەوا پشکنینە سەرەتاییەکایی پزیشیک پەیڕەوکراو نییە لە سەنتەرەکایی

اودا ت ٤١٦کای  ڕاگرتن و پێش دادگایی کردندا. لە کۆی  وە کە پشکنیتی پزیشکیان بۆ ئەنجامدراوە  یان ئاماژەیان بەوە کردو   ٧١نها ەڕاگێر

د )  ەکە  لە  40٪( ١٧کاتە  ئەو چاوپێکەوتنانەی کە  ئەوەیان کردووە کە هەموو  تێبیتی  مرۆڤ  مافەکایی  ی 
ا
باڵ یونایم/ کۆمیاسیاری   .

ی  وەزارەی  دادی حکومەی  فیدرال دایە، هەروەها دوو لەسەر ست ر چاوپێکەوت
ا
( کە لەژێر دەسەڵ نەکایی ناو  بەندینخانەی )سویس 

یەی  حکومەی  هەرێیم کوردستان واتە )
ا
( باسیان لەوە کردووە  ٤٠کەس لەکۆی    ٣٠سەنتەرەکایی سەر بە وەزارەی  کارو کاروباری کۆمەڵ

، ئەمەو ئەو کەسانەی کە چاوپێکەوتنیان لەگەڵدا کراوە ئاماژەیان بەوە کردووە کە پڕۆسەی  کەوا پشکنیتی پزیشکیان بۆ ئەنجامدراوە

       کە زۆربەی کات بۆ دەستنیشانکردیی نەخۆشیەکایی پێشویان بووە لەجیای  دەستنیشانکردیی شوێنەواری ئەشکەنجە. پشکنینە

 دۆکۆمێنتکردن و لێکۆڵینەوەی کارا بۆ کەیسەکایی ئەشکەنجەو مامەڵەی نەشیاو

ای   توندو مامەڵەی نامرۆیی و سوکایەتیپێکردن  ڕێبەری لێکۆڵینەوەو دۆکۆمێنتکردیی کارا دەربارەی ئەشکەنجەو هەموو جۆرێك لە سی

 )معایێر دنیا( بۆ دۆکۆمێنتکردن  
 ئیستەنبوڵ( پڕەنسیپە سەرەکیەکایی پێشکەش کردووە، لەگەڵ پێوەرەکایی

ا
ادان )پرۆتۆکۆڵ یان سی

ەستەکایی تری  و لێکۆڵینەوە لە کەیسەکایی بانگێشەی ئەشکەنجەو مامەڵەی نەشیاو وە گەیاندیی دەرەنجامەکان بە دادوەری یان د

 ئەخالڤ  کارمەندایی تەندروست  لەم بارەیەوە. 
ا

    41لێکۆڵینەوە، بەتایبەتیش ڕۆڵ
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او و پەیوەندی بە جیهایی دەرەوە     . ت     زانیاری لەبارەی شوێتی کەیس ڕاگێر

بە جیهایی دەرەوە   پەیوەندی  او و  لەبارەی شوێتی کەیس ڕاگێر لە  زانیاری  پێشگر  ێشێلکاریەکان و دڵنەوایی کەسوکارەکانیان.  پدەبێتە 

 ئەوەیان  
ی
اوان ماڤ ی دیکە. بەپت ر پێوەرە نێودەوڵەتیەکان ڕاگێر

ا
هەروەها لەوانەیە ئاسانکاریش بێت بۆ پڕۆسەکایی چارەسەرکردن و سکاڵ

ێبدرێت کە پەیوەندی   پاگادار بکەنەوە لە شوێتی گرتنەکەیان، هەروەها پێویستە ڕێگەیان  ئ نزیکیان یان کەیس سێیەم  هەیە کە کەسێیک

 . 42بە شێوەیەیک ڕێکوپێك بە کەسوکاریانەوە بکەن 

اق کە نابێت هیچ کەسێك بەیی  بڕیاری دادوەر دەستگێر بکرێت )مادەی  ی    ت ر پ ەب أصول  ( کە بەپت ر یاسای )٢بڕگەی    ٣٧دەستوری عێر

 فیدرالدا  ١١٠و    ١٠٩مادەت ) المحاكمات الجزائية(  
 
اڤ  کارپێکراو لە عێر

اوایی ( جێبەخی  دەکرێت. لەیاسای چاکسازیی بەندکراوان و ڕاگێر

کراو یان کەسێیک نیشانکراو ئاگادار بکرێنەوە لە حاڵهاتووە کە دەیی  کەسوکاری کەیس اواندا. ە  دەستگێر  ی  ڕاگواستتی بەندکراوان و ڕاگێر

شوێتی   لە  پێدراوە کە کەسوکارەکانیان  ئەوەیان  هەیل  ئەنجامدراوە  لەگەڵدا  چاوپێکەوتنیان  اوانەی کە  ڕاگێر ئەو  بەشێوەیەیک گشت  

 لێکۆڵینەوەدا. یونایم/ کۆمیسیاری  
ی

لە قۆناغ بەتایبەتیش  م زۆربەی کات ئەم شتە دووا دەکەوێت 
ا
مانەوەیان ئاگادار بکەنەوە، بەڵ

ی مافەکایی مرۆڤ ت
ا
 باڵ

ا
ەوە، هەموو سەردانە   ٢٠٢٠ێبینیان کردووە لەوەتەی قەدەغەی هاتووچۆی پەتای کۆڕۆنا لە سەرەتای ساڵ

ی خ ر
سەنتەرەکایی ێ  بۆ  هەرێیم کوردستان    انییەکان  و  فیدڕاڵ  حکومەی   تەکایی 

ا
دەسەڵ م 

ا
بەڵ اون.  راگێر خۆپارێزی  بەمەبەست   ڕاگرتن 

م زۆرینەی ئەوانەی کە لەسەرانسەری  یویش پە ئەلتەرناتیڤێیک تریان بۆ ئەم پڕۆسەیە گرتۆتەبەر ئە
ا
وەندی لەڕێگەی )واتساپەوە(، بەڵ

ووتویان ئانجامدراوە  لەگەڵدا  چاوپێکەوتنیان  تدا 
ا
دووبارەش    ەووڵ بووە  خۆلەکێك  چەند  بۆ  تەنها  تەلەفۆنیانە  پەیوەندییە  ئەم  کە 

 نەبۆتەوە. 

ی مافەکایی مرۆڤ  
ا
ەی  ڕاگرتتی تۆمارکردووە کە باسیان لەوە کردووە کەوا بەلیی کەم  حال  ٦٠لەپاڵ ئەمەشدا یونایم/ کۆمیسیاری باڵ

ی     ریشیانات بۆ ماوەی دوو ڕۆژ یان زیاتر لە ژووری تاکەکەیس ماونەتەوە، ئەمەو نیوەی زی
ا
ئاماژەیان بە سەنتەرەکایی ڕاگرتتی ژێر دەسەڵ

تەواودا   اق کردووە. لەکۆی ژمارەی   عێر
ماوەی  کەیس ڕ   ٢٦ئاسایىسی هەرێیم کوردستایی باستان لەوە کرووە کەوا بۆ  او  ڕۆژ    ١٥اگێر

ب اوانە  ڕاگێر ئەم  زۆربەی  هەوەها  ماونەتەوە.  تاکەکەسیدا  تاک ا لەژووری  زیندایی  کە  لەوە کردووە  قۆناغەکایی  ەسیان  لە  کەیس 

 لێکۆڵینەوەدا واتە پێش دادگایکردن روویداوە. 

 زیندایی تاکەکەیس 

بۆ مامەڵەکردن   ماندێال  بۆ  بەپت ر ڕێساکایی  یەی  
ا
واتە جیاکردنەوەی جەستەیی و کۆمەڵ تاکەکەیس  لەگەڵ بەندکراواندا، زیندایی 

کراو لە ژوورێکدا بۆ ماوەی   ر یان زیاتر لە ڕۆژێکدا   ٢٢کەیس دەستگێر
. لەکاتێکدا زیندایی تاکەکەیس نابێتە پیشێلکاری لە یاسای  کاتژمێ 

  ، بۆ ماوەیەیک دیاریکراو پەیڕەو بکرێت. ڕێساکایی ماندێال قەدەغەی زیندایی  حالەی  پێویست و  لە  تەنها    کە ماڤی مرۆڤی نێودەوڵەی 

دێت(، زیندایی تاکەکەیس  ێتاکەکەیس کرووە بۆ ماوەیەیک نەزانراو )واتە کەسەکە نازانێت کەی ئەم زیندانە تاکەکەسییە کۆتایی پ 

 
اقی فیدڕالدا یاسای پارێ 34 یی سەندیکای پارێزەراندا بۆ کاسایز  ەران چوارچێوەیەیک داڕشتووە بۆ هاوکاز لەعیر

ا
ستیان پێیەیی  یو ێکە پری یاسایی لەژێر دەسەڵ

ە ئەم سیستمە بەهۆی کەیم هاوکاریی مادی بەباشژ ککایز پەیوەست دەرکەوتووە  ە (، لەگەڵ ئەمەشدا لە چاوپیکەوتنەکان لەگەڵ الیەن٧٣- ٦٦)مادەی  
 کارناکات. 

اقی 35  عیر
  ٢٠١٣ەیرایز ی حوز  ٦بڕیاری ئەنجومەیز وەزیرایز

اق: دادگایکردنەک 36  دادپەروەریدا لە عیر
 بکە،لەسەر دادگایکردنەکان،  مافەکایز مرۆڤ لە سەپاندیز

ا
ان بەپن ر سەیری ڕاپۆریی یونایم/ کۆمیسیاری باڵ

ۆرو کاریگەریەکایز لەسەر  یەیی لە دووای داعش )ک  یاسای بەرەنگاربوونەوەی تیر
ا
- ٦( ال.  ٢٠٢٠انویز دووەیم  دادپەروەری و پرساندن و یەکڕیزی کۆمەڵ

٧  
ئ  نتێمیۆ کۆ د  ەب  و ەو ەنۆڵیکێل  یی نماێر   رىەیس 37 ه  ەنجەشکەکردیز کاراى  ل  یکێر ۆ ج  ر ەو  توند    انی  ەڵەمام  کایز ەر ۆ ج   ەتر  اى  مر   انی سز   ان ی  ۆیی نا 
 با یز یۆ سی مۆ ک  ر،ەسـواکیر 

ا
 شنایف ۆ پر  نایز ێراه ەیر زنج  ،ۆڤمر  کایز ەماف ىڵ

ا
 . 1 یڤ. ر 2004/ 8 ەژمار   ڵ

ژ ل  38  CAT/C/GC/2 (24 January  ندام،ەووالتایز ئ  نیەال ەل  2  ىەکردیز ماد  جی  ەبێ، ج2  ەگشنی ژمار   ننی ێمۆ ک  ،ە نجەشکەئ  ىەو ە نگاربوونەر ەب  ىەنی ر
2008) ،para. 13ژ ; ل  . 58  کایز ەتاک( پاراگراف شژ ی)ئازادى و ئاسا 9 ەماد ەب  تەبار ەس 35 ەگشنی ژمار   ننی ێمۆ ک  ،ۆڤمر  ماقز  ەینی ر

پڕەنسیپ(    ٣٠ماندێال، ڕێسای ژ.  ڕێساکایز     39 پاراستنز هەموو کەسێک کە دووجاری گرتن و ڕاگرتن دەبنەوە )کۆمەڵێك  پڕەنسیپەکایز  هەروەها 
پ  ٢٤پڕەنسینی ژ.   جەستەیی و دەرویز هەیە) 

یەیی و فەرهەنگیەکان،  ە هەموو کەسێك ماقز تەندروسنی
ا
ئابوری و کۆمەڵ تایبەت بە مافە  یماننامەی 

اقدا    ٣١( کە لە مادەی  ١٢مادی  (  داوەتەوە ی دەستوری عیر
ی

بێبەش دەکات، ئەریک سەرشانیەیی کە  د. کاتێك  ڕەنیک ئازادیەکایز  لە  ەوڵەت کەسێك 
 جەستەیی و دەرونیان بکات. 

 ئاگاداریان بێت و چارەسەری پزیشیک وپارێزگاری لە تەندروسنی
او زانیاریان داوە دەربارەی پشکنینز پزیشیک تەنها حاڵەتەکایز ڕاگرتنز گرتۆتەوە،    40  ڕاگیر

 کەسایز
پرۆفیشناڵ   41 ڕاهێنایز  ەیەك  زنجیر سوکایەتیپێکردن،  و  نەشیاو  مامەڵەی  ئەشکەنجەو  لەسەر  دۆکۆمێنتکردیز کارا  لێکۆڵینەوەو  دەربارەی  ڕێبەر 
(8/Rev.1, 2004 هەروەها سەیری بەشژ پەیوەست بکە لە ڕێساکایز ماندێال ) 

نەی  ١٦-١٥ژ.  ، دەستەی پرەنسیپەکان  ٥٨.پرەنسینی  ڕێساکایز ماندێال بکە  سەیری     42 ژ ،جێبەجێکردیز  ٢بەرەنگاربونەوەی ئەشکەنجە کۆمێننی ژ    لی ر
تایز ئەندامەوە  ٢مادەی 

ا
نەی ماقز مرۆڤ ژ. ١٣( بڕگەی ٢٠٠٨م ەکانویز دوو   ٢٤)لەالیەن ووڵ ژ  لی ر

    ٣٥وە کۆمێنتە گشتییەکایز
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ماوەی   بۆ  تاکەکەیس  )زیندایی  واتە  هەردوکیا   ١٥دڕێژخایەن  وە  بەردەوام(  لەوانەیڕۆژی  مامەڵەی    ە ن  ئەشکەنجەو  بە  بگەن 

 ( ٤٥-٤٣شیاو)ڕێساکایی ژ. ەن

تێبیتی       مرۆڤ  مافەکایی  ی 
ا
باڵ پەیوەندیکردن،     یونایم/ کۆمیسیاری  سەردایی کەسوکارو  بەردەم  بەربەستەکایی  دەکات کە  ئەوە 

م   پاراستتی پڕۆسەی لێکۆڵینەوەکان بێت نابێتە جۆرێك لە  بەتایبەتیش کاتێك بەمەبەست  
ا
ێویشت  پپێشێلکاری لە پڕەنسیپەکان، بەڵ

ی مافەکایی  ب  كدەکات کەوا هەڵسەنگاندنێیک چایک بۆ بکرێت و نە
ا
ەشیوەیەیک هەرەمەیک کاری پێبکرێت. بۆیە یونایم/ کۆمیسیاری باڵ

ی بە پارێزەر لە ق  لێکۆڵینەوەدا  مرۆڤ ئاماژە بەوە دەکات کە بێبەشکردن لە سەردایی کەسوکارو پەیوەندیکردن لەگەڵ نەگەیشی 
ی

ۆناغ

 لەوانەیە دۆخێك دروست بکەن کە پت ر دەووتری دابڕاندن لە جیهایی دەرەوە. 

 دۆخی دابڕاندن لە جیهایی دەرەوە 

او هیچ پەیوەندیەیک لەگەڵ جیهایی دەرەوەدا نامێنێت.   ى    پ   ە بدۆخی دابراندن لەجیهایی دەرەوە کاتێك روودادات کە کەیس ڕاگێر

   ل
  ک ەیەو ێش   ەب   ر،ەدادو   شێپ  ەل  ۆ وخەبووپ  راست  ەئاماد   ە بکات ل  گرىێر   ەک   ىسەک   ەکردپ  تاک   نداپ  ی ز   ،ۆڤمر   کاپ  ەماف  پ  ەب یتا   ىە نێ 

ل3) 9  ىە ماد  ۆ ب   یە لکار ێ شێپ  پ  ئاسا  س  پ  ەد ەم  ەماف   ە ب  تەب یتا   پ  ڵە و ە ودێن   ى ەماننام ەی پ  ە (  و کانیەاس یو  ماو   پ   ەب   ە .    و ەى 

 تر  ۆ ب  لکارىی شێپ  ەتێ بب ەیە وان ەل  ىسەک  ەکردپ  تاک   نداپ  یتر، ز  کاپ  ەخۆ بارود 
 
و    6  کاپ  ە ماد اندا یشیو ێ ن  ەل ،ە کەماننام ەیپ  ەل  شیماف

بە پێشێلکاری هەژمار دەکرێت لە یاسای نێودەوڵەی  ئەگەر هاتوو " زیاتر لە    پ ینسەپر   کەڵێ مۆ ى ک  پ   ە بە. و   1443و    10و    7

او ئاگادار ناکرێتەوە    كوونکردیی بەزۆرەملێش هەژمار بکرێت کاتێبێت، هەروەها دەکرێ بە  44چەند ڕۆژێك"   کەسوکاری کەیس راگێر

لە جیهایی دەرەو 45لە شوێتی مانەوەی  دابڕان  ماوەی زۆر وە  ئەمەو ڕاگرتن بۆ  بە ئەشکەنجەو مامەڵەی  ،  لەهەندێك حاڵەتدا  ە 

 .46نەشیاو هەژمار دەکرێت 

 دگایکردن و چاودێریی دادوەری ا بەکارهێنایی ڕاگرتتی پێش د   ث. 

( )ڕاگرتتی پێش دادگاییکردن أصول المحاكمات الجزائية( دا ڕێکارێکە بۆ دڵنیابوونەوە لەوەی کە تۆمەتبار  لە یاسای )  الحبس االحتياط 

هی لێ   کە  ڕێگریکردن  و  دادگا  بەردەم  ێتە  دەسوەردانێیک  ا ک  چبێر هەر  بەرەنگاربوونەوەی  بۆ  هەروەها  بدات،  ئەنجام  تر  تاواپ   رێیک 

دادگاییکردن   پێش  ڕاگرتێ   هەروەها  دادپەروەریدا.  لە  بەرگریەک کارا نایاساییە  ئامادەکردپ   لە  توانای گومانلێکراو کەمدەکاتەوە 

    .47لەخۆی 

وەرە نێودەوڵەتیەکان داوا  ێەشکردنێك لە ئازادییەکان دەبێتە بەربەستێیک مەترسیدار لەسەر ماف وئازادی تاکەکەس. بۆیە پ هەر بێب 

ێت و لەسەر بنەمای بڕیارێك بێت کە زۆر مەعقول و پێویست  ث ئستپێش دادگایکردن وەك پێوەرێیک   دەکات کە ڕاگرتتی  نایی بەکاربــهێێی

ئازادیە 48بێت لە  منداڵ  بێت.نابێت  ماوە  ین  کەمێ  بۆ  وە  نەبێت  پێویست  زۆر  ئەگەر  تەنها  بکرێت  بێبەش   . 49کایی 

  بگونچی    ەک   ىە و ە ئ  ر ە دەق  ەب  ن،ێ بکر   یی کات دادگا   نی زووتر   ەکردنن ب  یی دادگا   روایی ەچاو   ەو ل  کراونەئازاد ن  ەک  ىە سانەک   و ەئ  تێبەد

ل  ەل  کردنیک ۆ داک  ەل  انیکان ەماف  ەڵگەل تاک  ندایی یز   ەیەوانە خود،    تریس ە م  ىۆ ه   ەتێ بب  کەڵێمۆ ک  ى ۆ ک   ە ل  نیەژخا ێدر   یسەکەکردیی 

 50 . تاوایی ێ ب ىە مانی گر   ر ەسە دروست کردن ل

او بە تۆمەتێیک جینایی ماڤی ئەوەیان هەیە کە بەز  کراوو راگێر  دەستگێر
ێنە بەردەم دادوەر، هەروەها تانەش لە  و کەسایی وترین کات بێی

. چاودێری دادوەری  51هەروەها ماڤی ئەوەیان هەیە کە لە ماوەیەیک گونجاودا دادگایی بکرێن یان ئازاد بکرێن بریاری ڕاگرتنەکەیان بدەن،  

 
نەی ماقز مرۆڤ کۆمێنتە گشتیەکان ژ.   43 ژ  ٣٥)ئازادی و ئەمنیەیی تاکەکەس( بڕگەی  ٩لە مادەی  ٣٥لی ر
 ١٥دەستەی پڕەنسیپەکان، پڕەنسیتی ژ.  44
، مادەی  45  ٢ڕێکەوتننامەی نێودەوڵەیی تایبەت بە پاراستنز هەموو کەسێک لە وونکردیز بەزۆرەمل 
نەی مافەکایز مرۆڤ، بەالیعز ژ. 46 ژ  para. 7.2; Communication No. 1196/2003, , Sharma v. Nepal ,(2008)  ٢٠٠٦/ ١٤٦٩بۆ نمونە سەیری لی ر

Boucherf v. Algeria (2006), para. 9.6. 
  باس لەوە دەکات کە تۆمەتبار بێتاوانە تاکۆ لەدادگا یەکالنی دەبێتەوە لەدەستوردا  ٥بڕگەی  ١٩مادەی 47
)ئازادى و   9سەبارەت بە مادە    35( لە پەیماننامەى نێودەوڵەیی تایبەت بە مافە مەدەیز و سیاسیەکان. سەیرى کۆمێننی گشنی ژمارە  3)9ماددەى   48

 بکە.  58ئاسایشژ تاک( پاراگرافەکایز  
  ىەنێ    ل  رىەیس  (. ٣کارێیک دروستکردن  بڕیاردا مادەی)لەهەر    ، دەبیت بەرژەوەندیەکان  منداڵ لە پێشینەبێت٣٧ڕیکەوتننامەی ماف  منداڵ مادەی  49
بۆ کاروباری دادوەری   هەروەها سەیری ڕیساکان  بەکی   بکە,  ە( بکparas. 82-91،  (CRC/C/GC/24))   24  ەگشتی ژمار   نتی ێمۆ ک  ڵمنا  کان  ەماف

یت  دووەیم  ٢٣کە لە   ٤٠/ ٣٣کۆمەڵەی گشتی   نەوجەوانان کە بەپت   بڕیاری اوە. ڕێسای ژ.  ١٩٨٥ی تش     ١٣لەخۆگێ 
نەی ماقز مرۆڤ، کۆمێننی گشنی ژمارە  50 ژ  .  37)ئازادى و ئاسایشژ تاک( پاراگراقز  9سەبارەت بە مادە   35لی ر
 . ٣٧: ڕێکەوتننامەی تایبەت بە ماف  منداڵ مادەی ٩پەیماننامەی نێودەوڵەنی تایبەت بە مافە مەدەن  و سیاسییەکان، مادی  51
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بێب وگوزەرایی کەسایی  مادی  دۆخی  بۆ  بێالیەنانە  دۆکۆمێنتکردیی  لە  ە لەڕێگەی  ی  پاراسی  بۆ  پێویستە  ئەداتێیک  ئازادییەکان  لە  شکراو 

 . 52یاو بەرەنگاربوونەوەی ئەشکەنجەو مامەڵەی نەش 

 بەرپرسیارێت  سەرەیک لێکۆڵینەوە لە گومانلێکراوان دەخاتە ئەستۆی دادوەری لێکۆڵینەوە  
 
اڤ یاسای )أصول المحاكمات الجزائية( عێر

دا    ٢٤لەماوەی    دەبێت  (١٢٣و    ٥١یان لێکۆڵەری دادی کە بەسەرپەرشت  دادوەری لێکۆڵینەوە دەبێت. ئەمەش بەپت ر مادەی ) ر
کاتژمێ 

دەدرێت.  لە    ئەنجام  دەستوەردان  تن 
ا
هەڵ لە  ڕێگریکردن  بەمەبەست   ڕابگرێت  هەیە کە گۆمانلێکراو  بۆی  لێکۆڵینەوەش  دادوەری 

ڕۆژ جارێك پێداچوونەوە بە بڕیارەکە بکرێت وە نابێت ماوەی ڕاگرتتی پێش دادگایی کردن لە شەش    ١٥.پێویستە هەموو  53دادپەروەریدا 

لێکۆڵینەو  دادوەری  هەروەها  تێپەربێت.  بکمانگ  تاوان  دادگای  بە  پێشکەش  داواکاری  هەیە  بۆی  درێژکردنا ە  بۆ  ماوەکە  ەت  وەی 

اکە تێنەپەڕێت.    ماوەی سی
ی

ای لەسێدارەدان دەتوانرێت  بەمەرجێك لە جارەیک تایبەت بە درێژکردنەوەی ماوەی ڕاگرتن لە کەیسەکایی سی

 . (١١٠و  ١٠٩بۆ ماوەی دیارینەکراو ماوەکە درێژبکریتەوە )مادەی 

اقدا. نزیکەی هەموو  دەرەنجا  ە ئەمنیەکانەوە لەگەڵ گومانلێکراواندا کارێیک باوە لە عێر ی ر
مەکان دەریانخستووە کە لێکۆڵینەوە لەلیەن هێ 

ەئەمنیەکانەوە    ٢٣٥لەکۆی    ٢١٥لەگەڵ ئانجامدراوە )   نا یلەو کەسانەی کە چاوپێکەوتن  ی ر
کەس( باسیان لەوە کردووە کە لەلیەن هێ 

آ(. هەروەها  اوە نەك دادوەری لێکۆڵینەوە وە بەیی  ئامادەبوویی پارێزەرەکانیان )سەیری سەرەوە بکە لە بەیسی  لێکۆڵینەوەیان لەگەڵدا کر 

ر بووە تا    ٢٤مێ  لە  ە کۆڵینەوە لە کێماوەی مانەوەش بۆ بردنە بەردەم دادوەری ل 
شەش مانگ، ئەمەو زۆربەی کەیسەکان لە یس   کاتژمێ 

پێچووە.   حەفتەیەیک  چەند  و  ڕۆژ  چوار  ووتویانتا  لەگەڵدا کراوە  چاوپێکەوتنیان  ئەوانەی کە  زۆربەی  لێکۆڵینەوە    ەوە  دووای  کە 

اونەتەوە شوێتی ڕاگرتتی خۆیان واتە ه .  ە گەڕێێی ێنە سەنتەرەکایی راگرتتی پێش دادگایی  ئەوەی بێی
ە ئەمنیەکان لەجیای  ی ر

 مان شوێتی هێ 

اوەکان ئاماژە بەوە دەکەن کەوا ڕاگرتتی پێ  ێتزانیارییە وەرگێر اق بە بەردەوایم بەکاردەهێێی  تاواندا لەعێر
ش دادگایی کردن لەکەیسەکایی

54 .

  ٦  یماوە ە لەکاتێکدا کە زۆربەی ئەو کەسانەی کە چاوپێکەوتنیان لەگەڵدا ئەنجامدراوە باسیان لەوە کردووە کە دادگایی کردنەکەیان ل

ی مافەکایی مرۆڤ چەندین حاڵەی  دڕێژکردنەوەی ماوەی ڕاگرتتی دۆکۆمێن  گ مان   ٨بۆ  
ا
ت  تەواو بووە، کەخى یونایم/ کۆمیسیاری باڵ

ەسانەی کە چاوپێکەوتتی لەگەڵدا کراوە بایس لەوە کرد کە دادگای  کەو  ل کردووە کە لە ساڵێك زیاتر بووە. لە پارێزگای نەینەوا یەکێك 

اوەکان ئاماژەیان بە دوواکەوتن کرد لە  مانگ ئازاد ٢١سەرەتایی دووای   بەڵگەی تاوان لە دژی. زۆربەی راگێر
ی کردوو بەهۆی نەبوویی

بەتایبەتیش بەهۆی مانەوەیان لە چاوەڕوایی   تێهەڵچوونەوەبۆ  ئازادکردنیان،  بۆ    -بڕیاری دادگای  ئازادکرنیشیان  بڕیاری  هەتا ئەگەر 

ی بکرێت لە ئەگەری تێوەگالنیان لە تاوانێیک تردا. بۆ نمونە لە هەرێیم  یانیش بەهۆکاری ئەوە ماونە  -دەرچوبێت لە دادگا  تەوە تا پشکنیر

اوێیک نەوجەوان ب ی پ ا کوردستان ڕاگێر تا دادگای تەمیێر م 
ا
ئازادکراوە، بەڵ اکەی  ێیس لەوە کرد کە لەلیەن دادگاوە  داچوونەوەی بۆ سی

اوی ماوەتەوە. مان  ٦کردووە کە دوواتر گۆڕیت  بۆ دوو مانگ ئەم کەسە ماوەی     گ بە گێر

 گرتنەبەری ڕێوشوێن بەمەبەست  کەمکردنەوەی قەرەباڵیعی لە سەنتەرەکایی ڕاگرتندا 

 
   ٧و  ٤پەیماننامەی نێودەوڵەنی تایبەت بە مافە مەدەن  و سیاسییەکان، مادی  (، وە٢) ٢ڕێکەوتننامەی بەرەنگاربوونەوەی ئەشکەنجە مادەی   52
نەی تایبەت بە مافەکایز    53 ژ رۆڤ  م  مەبەست لە چاودێری دادوەری بریتییە لە دەستەبەرکردیز پێداچوونەوەیەیک بێالیەنانە بۆ پێویسنی لە ڕاگرتن. لی ر

یی دادوەری لەالیەن دەستەیەیک بێالیەنەوە جێبەجی  بکرێت" لەگەڵ ئەوەی کە دەسەالیی  
ا
ە کە دەسەڵ لێکۆڵینەوەو  ئەوەی ڕوون کردۆتەوە کە " واباشیی

 
ا
، بەڵ اقدا دراوە بە دادوەری لێکۆڵینەوە هەروەك داواکاری گشنی  دەڵێت ئەم مافە بەشێو   مهێشتنەوە لە عیر

ا
ەیەیک کارا دەستەبەر  یونایم/ کۆمیسیاری باڵ

ژ.   بکە، کۆمێننی گشنی  مرۆڤ  مافەکایز  نەی  ژ لی ر سەیری  )  ٣٥نەکراوە.  )٩مادی  تاکەکەش  ئاسایشژ  و  ئازادی   )CCPR/C/GC/35) (14 
December(2014), para. 32 . 

 لەتەمەنەکایز   54
ا

 کەیش دوو منداڵ
ا
سواڵکردن دۆکۆمێنت کردووە کە بۆ ماوەی چەند ساڵیدا بە تۆمەیی    ١٣و    ١٠بۆ نمونە یونایم/کۆمیسیاری باڵ

ەئەمنیەکانیشەوە لێکۆڵینەوەیان لەگەڵدا کراوە.  ز  ڕۆژێك لە راگرتن ماونەتەوەو لەالیەن هی ر
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، ئەمەش لەخۆیدا بەرەو    ە ماوەی مانەوەی زۆر ل ۆخێکمان دەبات کە لەوانەیە  د سەنتەرەکایی ڕاگرتندا دەبێتە هۆکارێك بۆ قەرەباڵیعی

اوان  55بگات بە ئاست  ئەشکەنجەو مامەڵەی نەشیاو.   اقدا. ڕاگێر  ڕاگرتن لە عێر
قەرەباڵیعی بۆتە کێشەیەیک سەرەیک لە سەنتەرەکایی

لەوە کرد کە   لە    ٣٢باسیان  ڕاگرتن  اقدا کێ  ١٠سەنتەری  عێر تشپارێزگای  قەرەباڵیعی  بووەێەی  اق دا  عێر  
حکومەی  هەروەها   .

ی  وەزارەی  داد توانای وەرگرت
ا
 . 56لە ئێستادا  ٢٠٠نیان لە ٪ ڕایگەیاندووە کە بەندینخانەکایی ژێر دەسەڵ

ڕیوشوێتی نەهێشتنەوە لە دەستبەسەرکردن و ڕیساکایی نەتەوە یەکگرتوەکان    لیی کەیم بنەما نمونەیەکایی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ 

تان  
ا
ێشکەش کردووە دەربارەی ئەم ڕێوشوێنانە بەمەبەست   پبۆ مامەڵەکردن لەگەڵ تۆمەتباری ئافرەت چەندین ڕێکاری بە ووڵ

 .57خۆبەدوورگرتن لە دەستبەسەرکردیی نا پێویست کە تێچووی زۆرە 

سی هاوبەیسی  نەتهەڵوێست   کە  ەستیم  ئەوەی  سەر  دەخاتە  تیشك  گرتن  دەربارەی  یەکگرتوەکان  کە  وە  بەندینخانەکایی 

  
ا

ساڵ بۆ  درێژخایەن  پالیی گەشەسەندیی  بۆ  فاکتەرێیک گرنگن  دەکەن  پیشکەش  و گونجاو  چاك  لەم  58٢٠٣٠خزمەتگوزاری   .

ئامانچی ژمارە   ئامانجەکایی پالیی درێژخایەن دەربارەی    ١٦چوارچێوەیەشدا  بەتوانا، ڕێژەی  لە  ئاشت  و دادپەروەری و دەسگەی 

 .59سەدی راگرتوەکایی پێش دادگایکردیی دەستنیشان کردووە لە سەنتەرەکاندا وەك ئاماژەیەك بە تواناکایی دادپەروەری 

 

 

 دەستبەسەرکردن   ج. 
ی
 یاساییبوون

دەکەن. لە چوارچێوەی فەراهەم نەکردپ   پرۆسە دادگەر و شەفاف و بەرپرسیارەکان متمانە لەنێو     
دامودەستگەکاپ  دەوڵەت بەهێ 

ئازادی، بەهۆی ئەو سنوربەندییانەی لەسەر تاکەکان دادەنرێن، گرنگە کە تەنها بەگوێرەی گونجاپ  تەواو لەگەل پرۆسە یاساییەکان  

  60و ئەو کەسانەی کە دیاریکراون بۆ جێبەجێکردپ  ئەو مەبەستە ئەنجامبدرێت. 

اقیاسا   
اق ئەوەش ڕووندەکاتەوە   ی نێونەتەوەپ  و دەستوری عێ  ر

 نایاسایی بەڕوویی قەدەغەدەکەن. دەستوری عێ 
دەستبەسەرکردیی

کە تەنها ئەو شوێنانەی تایبەتکراون بۆ دەستبەسەرکردن، کە تەبابێت لەگەل یاساکایی بەندیخانە و مەرجەکایی تەندروست  و چاودێری  

یەی  لەخۆبگرێت، وە لەژ 
ا
ادان قەدەغەی دەستبەسەرکردیی  ١٩ێر دەسەلی  دەوڵەت دابێت، ڕێگەپێدراون )مادەی  کۆمەڵ (. یاسای سی

 نایاسایی دەکات.   

ۆڵ   ڕ
اڤ  فیدرال قەدەغەی دانایی بەندیخانە و سەنتەرەکایی ڕاگرتن دەکات کە سەررپەرشت  و کۆنێ  ر

یاسای چاکسازی بەندکراوان لە عێ 

اق، یاسای ڕێکخستتی سیستەیم بەیسی   61(. ١ایی داد و ناوخۆ )ماددەی  و بەڕێوەنابردرێن لەلیەن وەزارەتەک ر
لە هەرێیم کوردستایی عێ 

    . یەی 
ا
ی  وەزارەی  کار و کاروباری کۆمەڵ

آ ا
یەی  باس لە دۆخی سەنتەرەکایی دەستبەسەرکردن دەکات لەژێر دەسەڵ

آ ا
 چاکسازی کۆمەڵ

اف  فیدرال، زانیاریەکان ئەوە دەردەخەن کە دەستبەس  
پ  لە عێ 

آ ا
اون کە لەژێر دەسەڵ وەزارەی  کار و    ەرکراوان لە جۆرەها شوێنگە راگێ 

ۆر   اق، دەستگەی دژەتێر ر
یەی  و وەزارەی  بەرگری و دەستگەی ئاسایىسی نیشتمایی و دەستگەی هەواڵگری نیشتمایی عێ 

ا
کاروباری کۆمەڵ

مرۆڤ   مافەکایی  ی 
ا
باڵ کۆمسیاری  یونایم/ئۆفیىس   . ی نیر شەعتی  حەشدی  ەکایی  ی هێر تۆمارکردیی  و  بە  حالەی     ٢٨هەڵساوە 

دوایی   بەندکراوان  نەبێت،  حالەت  یس   لە  )تەنها  دەسەلتدار  لیەیی  لە  ئاگادارنەبوە  بەندکراو  تیایاندا  کە  دەستبەسەرکردن 

اونەتەوە بۆ شوێنە فەرمییەکایی سەنتەری ڕاگرتن(.        گواسێ 

 
ی مافەکایز مرۆقی سەر بە نەتەوە یەکگرتوەکان بکە، کاریگەریەکایز قەرەباڵغز و زۆر ه 55

ا
ەوە لە  ێشتن بۆ زانیاری زیاتر سەیری: ڕاپۆریی کۆمیسیاری باڵ

 ( A/HRC/30/19 (10 August 2015), para. 37سەنتەرەکایز راگرتن بەسەر مافەکایز مرۆڤ )
اق لەسەر کۆمەڵێك بابەت )  56 یم عیر

ا
نەی مەفەکایز مرۆڤ وەڵ ژ  ٧٠، بڕگەی٢٠٢٠ی کانویز یەکەم ٩( لە CCPR/C/IRQ/RQ/6لی ر

( بۆ نەوجەوانان  57 ز  سەیری بەشژ پەیوەست بکە لە ) پڕەنسینی پکێر
58reform/nelsonmandelarules-prison-and-https://www.unodc.org/res/justice - 
اوان ئەوانەی حوکم نەدراون وەك بەشژ سەرەیک لە ژمارەی بەندکراوان(    ٢.٣.١٦نیشانەکایز   59 اسا  ی) برەودان بە سەروەری  ١٦.٣لە ئامانجی    )ڕاگیر

ئاسنی  نێودەوڵەیی   لەسەر  و  ژ.   و   نیشتیمایز  ئامانجی  لەچوارچیوەی  هەمووان(  بۆ  دادپەروەری  گەشەسەندیز    ١٦زەمانایی  ئامانجەکایز  لە 
ز بە دادپەروەری بۆ هەمووان و بنیادنایز  دەستگەی کارا و ئامادە بۆ پرساندن و گشتگیر   درێژخایەن)برەودان بە ئاشتەوایی وکۆمەڵگا( بەمەبەسنی گەیشێی

 لەسەر هەموو ئاستەکاندا( 
    . ٢؛ کلێشەی پرەسنیبەکان، پرەنسینی ٩ەی نێونەتەوەیی بۆ مافە مەدەیز و سیاسییەکان، مادەی پەیماننام 60
افی فیدرال ئەوە رووندەکاتەوە کە "هیچ شوێنێیک گرتن نییە    ٢٠٢٠نامەیەک کە لە کانون  یەکەیم    لە 61 ی دادوەرنی لە عێ  

ا
نورساوە، ئەنجومەن  باڵ

لەوانە بەدەر  بێت  الیەنەکان  بە  یونایم/ئۆفییس کە سەر  لەالیەن  نامە رەسەنە عەرەبییەکە  دادن."  و  ناوخۆ  وەزارەنی  دەسەالتەکان   بە  ی کە سەر 
ی مافەکان  مرۆڤە.  

ا
 کۆمیساری باڵ
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سەرپ ئاسایش  و  ناوخۆ  وەزارەپ   اق،   
عێ  هەرێیم کوردستاپ   لەگەڵ  لە  دەکەن،  بەندیخانەکان  لەگەڵ  ڕاگرتن  سەنتەرەکاپ   ەرشێ  

 . یەتی  
ا
پ  وەزارەپ  کار و کاروباری کۆمەڵ

آ ا
ی مافەکایی مرۆڤ نەیتوانیوە یاساکان  ئەوانەش لەژێر دەسەڵ

ا
یونایم/ئۆفیىس کۆمسیاری باڵ

 دەستنیشان بکەن بۆ ڕێکخستتی سەنتەرەکایی ڕاگرتن لەژێر دەسەلی  ئەم یەکانە.  

 فیدرال
ی

اق ر
 ڕفاندن لەچوارچیوەی خۆپیشاندانەکان لە عێ 

ی مافەکاپ  مرۆڤ هەڵساوە بە دۆکیومێنتکردپ   
ا
اف  فیدرال، یونایم/ئۆفییس کۆمسیاری باڵ  

کەیس کە پێدەچوو   ٣٩لە خۆپیشاندانەکاپ  عێ 

 ێ  ع  ەل  کان ەشاندانی پۆ خ   زىێراو ەپ  ەل  ڕفێدرابن
لەالیەن کۆمەڵێک چەکداری دەرەوەی ە  ک  نە دەد  نشایوا پ  کانەئاماژ   خ  ۆ بارود  ەک  درالیف  اف 

پ  دەوڵەت. 
ا
 دەسەڵ

بەندکراو باسیان لەوەکرد کە رووبەرووی چەندەها جۆری ئەشکەنجە و مامەڵەی نەشیاو بوونەتەوە لەکاپ  لێکۆڵینەوەدا،    ٣٨لە کۆی ئەمەشدا،  

، خستنەناو و خۆشۆردن بە ئاوی سارد، هەلواسی   بە دەست و    توند و ئەشکەنجەی کارەباپ 
، هەرەشەی کوشی   و  پ   لەنێویشیاندا لێداپ 

ی س (. توندوتێ   انەکانیان و سوکایەتیپێکردن )بۆنمونە مێ  کردن بەسەریاندا و وێنەگرتنیان بە ڕووپ    
 ێکیس دژ بە خۆیان و خێ 

ئەمە   زانیاری بەردەست. هەرچەندە  لە قەڵەمدا بەگوێرەی  ی مافەکاپ  مرۆڤ ئەم حالەتانەی وەکو ڕفاندن 
ا
باڵ یونایم/ئۆفییس کۆمسیاری 

تانە نمونەی دەستبەسەرکردپ  نایاسایی   تیایدا جێ   نەکراوەتەوە. چاوپێکەوتنەکاپ  تایبەت بە ڕفاندن  مانای ئەوە نییە کە هەندێک لەو حالە 

  62لە چوارچێوەی خۆپیشاندانەکان نەخراونەتە نێو شیکاری ئەم ڕاپۆرتەی ئێستا. 

 

کراوان واژۆکراون   ح.   دانپێدانان و دۆکیومێنتەکان کە بەن   ئاگاداری دەستگێر

 

ەکاپ  ئاسایش     
پشتبەستێ  زۆر بە دانپێدانانەکان بەپێچەوانەی سەرچاوەکاپ  تری بەڵگە پەیوەستە بە ژینگەیەک کە تیایدا لەوانەیە هێ 

بەکارهێناپ    دەرکەوتووە کە  ئەزمون  بە  هەرچەندە،  دانپێدانان.  دەستخستێ   بۆ  لەبەرچاونەگرن  یاساییەکان  ڕێکارە  بیانەوێت 

تر  جۆرەکاپ   و  سەرەرای  ئەشکەنجە  مەترسیدارە.  ڕەهەندێیک  دانپێدانان،  بەدەستهێناپ   بۆ  میتۆدێک  وەکو  نەشیاو  مامەڵەی  ی 

 نایاساییبوون و نامۆڕالیبوون، ئەمە ڕێگەیەک پشتپێبەستوو و کاریگەر نییە بۆ کۆکردنەوەی زانیاری وورد.   

کەنجە، هەموو کەسێک ماف  ئەوەی هەیە کە زۆری  بەگوێرەی ستاندەردە نێونەتەوەییەکان، وەسەرەرای قەدەغەکردپ  تەواوی ئەش

    ەک  ک ەیەووت  چیه   ەب تێسێ  ەبب   پشت  تێناب.    63لێنەکرێت گەوایه بەزۆربدات و دان بە تاواندابنێت 
  ر ێژ   ەل ەک  ەو ەتێ بوب  استپشێ 

اف  )مادەی  . 64  کدا ێکار ێر   ر ەه  ەل   ەگ ەڵب  ک ەو   تێێ  ێکارب  هە ب  ە و   ە او ێ  رگ ەو   ەنجەشک ەئ  
)أصول محاکمات(  یاسای  ( و  ٣٧دەستوری عێ 

( هەلدەسی   بە قەدەغەکردپ  بەکارهێناپ  هەر جۆرە ئامرازێیک نایاساپ  بۆ دەستخستێ  دانپێدانان و  ٢١٨و    ١٢٧،  ١٢٣)مادەکاپ   

، پالەپەستۆی دەرووپ   ماف  بێدەنگبوون فەراهەم دەکەن. ئامرازە نایاساییەکان بریتی   لە مامەڵەی نەشیاو، هەرەشە، هاندا    
ن، بەڵی 

 یان بەکارهێناپ  دەرمان و/یان جۆرەکاپ  تری ژەهراویکردن.  

یان ئاماژەیان بەوەکرد کە مامەڵەکە  ١٠٧بەندکراو، ئەو بەندکراوانەی باىس ئەشکەنجە و مامەڵەی نەشیاویان دەکرد،    ١٢٢لە کۆی 

لەسەدا(. لە زۆر حالەتدا، باسیان لەوەکرد کە مامەڵە    ٨٧ە دانپێدانان )لەکاپ  لێکۆڵینەوە ئەنجامدراوە بۆئەوەی فشاریان بخەنەسەر ب

ەکاپ      
نەشیاوەکە لەدوای دانپێدانان دەوەستێت. بەندکراوان هەروەها بەردەوام باسیان لەوەکردووە کە لێکۆڵینەوەکان لەالیەن هێ 

استکردنەوەی  ئامانج لێیان هاندایی دانپێدانانەکان بووە. ووتەوەرگرتن لەگەڵ دا ئاساییش،   دوەری لێکۆڵینەوە جەختدەخەنە سەر پشێ 

ەکایی ئاساییشەوە.  ی ر
   65ووتەکان کە لەماوەی لێکۆڵینەوە ئەنجامدراوە لەلیەن هێ 

 
اق لە  بۆ زانیاری زیاتر سەیری 'یونایم، راپۆریی تایبەیی مافەکایز مرۆڤ: ڕفاندن و ئەشکەنجە و برزبوویز بەزۆرەمل  لەماوی   62 خۆپیشاندانەکان لە عی ر

ینز یەکەیم     (' بکە. ٢٠٢٠)ئایی  ٢٠٢٠بۆ نیسایز  ٢٠١٩تشژ
 .  ١٤پەیماننامەی نێونەتەوەیی بۆ مافە مەدەیز و سیاسییەکان، مادەی  63
ژ ل  ،ەنجەشک ەئ  ىەو ەنگاربوونەر ە ب  ىەوتننامە ککێر   ەل  15  ەماد 64   ر ەرامب ەب  کسایز یە:ماقز  14  ىەماد-32  ەگشنی ژمار   ننی ێمۆ ، ک  ۆڤمر   کایز ەماف  ىەنی ر

 . para. 38، (CCPR/C/GC/32) ەرانە رو ەدادپ یی و دادگا کانیە ر ەدادو  ەستەدادگا و د
ڕۆڵێیک   65 دانپێدانانەکان  دەردەخەن کە  ئەوە  مرۆڤ  مافەکایز  ی 

ا
باڵ یونایم/ئۆفیش کۆمسیاری  لەالیەن  دادگاییکردن  چاودێری  دەرەنجامەکایز 

دادگ پرۆسەی  هەبووە  بکە، کاریگەریان  دادگاییکردن  بە  سەبارەت  مرۆڤ  مافەکایز  ی 
ا
باڵ یونایم/ئۆفیش کۆمسیاری  راپۆریی  سەیری  اییکردنەکە: 

 .   ٨الپەرە 

" ".  مەبک دانانێ داپ  ە ک کرد ەد انی هاوار نهاەت  کردم،ەن ێ ل انی اری . پرسەو ەچی بنم ەب  می انواسەڵی و ه   ستمەب  انی کان ەست ەد  ەدواوەل

١٠٧ ەژمار یرکراوی ستگەد  
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لێکۆڵینەوە    ٧٧هەروەها،   دوای  یان  لەکای   ووتەکان  پەنجەمۆکردیی  یان  واژۆکردیی  بە  لێکراوە  داوایان  لەوەکرد کە  باسیان  او  گێر

 ئەوەیان هەبووبێت ووتەکان بخوێننەوە یان ناوەرۆیک ووتەکانیان بۆ باسبکڕێت.  لەگەڵیان بەیی  ئە
ی
 وەی ماڤ

 چاوپێککەوتنی وورد بۆ لێکۆڵینەوە و زانیاری کۆکردنەوە 

دەستخستێ    بەمەبەسێ   بەڵگەدار  چاوپێکەوتێ   یان  یاساپ   دیزاینکراوی  میتۆدی  لەبرەودایە کە  نێونەتەوەپ   و  هاوڕاییەک  وورد  زانیاری 

کردپ  شەرعیەت و کوالێێ  لێکۆڵیەنەوە تاوانکارییە  استکراوە، مەترىس پێوەرە نایاساپ  و زۆرەمل  کەمدەکەنەوە و هەلدەسی   بە باشێ 
 66کان. پشێ 

 ئەشکەنجە و مامەڵەی نەشیاو    خ. 
ی
 و لێکۆڵینەوەکان بۆ تۆمەن

ا
 سکاڵ

اداپ  دەستدرێژیکاراپ  کردەی ئەشکەنجە و جۆرەکاپ  تری مامەڵەی نەشیاو،   دۆکیومێنتکردن و لێکۆڵینەوەی سەربەخۆ و حوکمدان و س 

مەکاپ   دەستیان هەیە لە   کان و میانێ  
ا
ڕێگریکردن لەم جۆرە کردانە و ئامانج لێ   پێشگرتنە لە دووبارە روودانیان. لەبەرچاوگرتێ  سکاڵ

 بەندیخانەکان دەپارێزێت لە تۆمەتبارکردپ  هەڵە و حورمەپ  ئەو یەکانە دەپارێزێت.    ،بە بەرپرسیاریکردن 
 
ەکاپ  ئاساییش و ستاف   

 هێ 

یاسای نێونەتەوەپ  مافەکاپ  مرۆڤ داودەکات کە تۆمەتەکاپ  حەشکەنجە و مامەڵەی نەشیاو بە ووردی و بێالیەپ  و تۆکمەییەوە  

یەک فەریم، وەهەروەها، ئەگەر بکرێت، حوکم بدرێت بەپر  ڕەچاوکردپ  پێگە  لێیان بکۆڵدرێتەوە، تەنانەت لە  
ا
حالەپ  نەبووپ  سکاڵ

 دادوەرپ  دەستەی    67و پلەی ئەوانەی کردەکەیان ئەنجام داوە یان رێگەیان داوە یان فرمانیان بە کردەکە کردووە. 
بەگوێرەی دەسەالپ 

بێت هەولبدات بە دیاریکردپ  سوشت و بارودۆخەکاپ  تۆمەتەکاپ  ئەو کردانە  نەتەوەیەکگرتووەکان دژی ئەشکەنجە، "لێکۆڵینەوە دە 

 68و دەسنیشانکردپ  ناسنامەی هەر یەکێک کە لەوانەیە تێوەگالبێت". 

دادوەری   بۆ  دەستپێدەکات   
ا
سکاڵ پێشکەشکردپ   لەڕێگەی  دادگاییکردن  پرۆسەی   ، اف  عێ  محاکمات(ی  )أصول  یاسای  بەگوێرەی 

کۆڵەری دادوەری، پۆلییس بەرپرس لە بنکەی پۆلیس، هەر ئەفسەرێیک تاوان یان داواکاری گشێ  لەالیەن الیەپ   لێکۆڵینەوە یان لێ

(. هەروەها داوا لە فەرمانبەرە حکومیەکان و کارمەندە  ١زەرەرمەند یان هەر کەسێیک دیکە کە دەزانێت تاوانەکە روویداوە )مادەی  

دەزانن یان گومانیان هەیە کە دەستدرێژیکردنێک ئەنجامدراوە، وەهەروەها هەر کەسێیک  تەندروستییەکان دەکات کە لەماوەی کاریان  

یان داواکاری گشێ    دادوەری  لێکۆلەری  لێکۆڵینەوە،  بە دادوەری  بۆ زانیاریدان  ئەنجامدراوە،  تاوان  لەوکاتەی کە  ئامادەیە  دیکە کە 

 (.  ٤٨)مادەی 

یان کردووە لەسەر خراپ  مامەلەکردن لەگەڵیاندا سیان لەوە کردووە کە  کەس لەوانەی چاوپیکەوتنیان لەگەڵدا کراوە با   ٥٣
ا
وە    سکاڵ

برین بەسەر جەستەیانەوە بووە  کەسیان باسیان لەوەکردووە کە    ٤٧، هەروەها  نیگەرانیەکاپ  خۆیان گەیاندۆتە دادوەراپ  لێکۆڵینەوە

یان تۆمار کرد   ٢٧) کە لەنێویاندا    دووای وەرگرتێ  چارەسەر 
ا
اف    ٤. تەنها لە  ووە(یان سکاڵ اوەکان زانیویانە کە  کەیس لە عێ   فیدرالدا گێ 

کانیان کراوەو  
ا
اردنیان لەدژ کراوە نجامدەران پێە کەسیش لە ئ  ٣لێکۆڵینەوە لە سکاڵ م زۆربەیان    69، ێ  

ا
ووتیان  (  ٥١کەیس لەکۆی    ٤٨)بەڵ

کانیان  
ا
 70بەدوواداجوویی بۆ کراوە یان نا. ەبوونە کە ئایا  پشتگوی خراوە یان ئاگادار نکە سکاڵ

  ان ەیو ەاندنەڕ گ  اندا یشیو ێن   ە ل  ەو ەکردنێل   ۆڵە ت  ەل   ەیە ه   ان یترس  ە کرد ک  ەو ەب  انەیکرابوو ئاماژ   ەڵگەل   انیوتنەک ێچاوپ  ى ە وانەل   س ەک 46

راگ   کانەجار   ى ە ربۆ ز   ەل  ەک  ش،یئاسا   رایی ەفسەئ   کایی ەشەڕەه  انی  زگا ەد  مانەه  ۆ ب   ش ێپ  ەل  کانە شتنیدان  ۆ ب  چن ەد   اوانێر هاوشایی 

 سکا  ە ک  یەوا  انەڕ باو   انی- ە و ەن ۆڵیکێ ل رى ە دادو 
ا
 ورووژاندن و باس کردیی سکا  ە ل انێیل  کردنی گر ێ ر   انی ، ەسوود  یی    انیکانڵ

ا
  ش ێپە ل انین ڵ

دا    ان یتوان  ە ل  ە ک  ەکردوو   ە و ەل  انیباس   71( اوێر راگ  136  ى ۆ ک  ەل  17)   اوانێر راگ   ە ل  ک ەیەنیم ەک   ش،ەمانە ئ  ربارىە. سەو ەنۆڵی کێل   رى ە دادو 

 
 .  ٤٧، پەرەگراقز A/CONF.234/L.6؛ ٩، پەرەگراقز A/HRC/RES/46/15سەیری  66
67UNCAT  ١٣و  ١٢، مادەی . 
نەی دژ بە ئەشکەنجە بکە، بالنکۆ ئاباد   68 ژ  ٨.٨، پرەگراقز ١٩٩٨ی مایش ١٤، ١٩٩٦/ ٥٩بەرانبەر ئیسپانیا، پەیوەندی سەیری لیر
  کەیس لە هەرێم بووە  ٢٢ێکۆڵینەوەدا بوونە ن لە أیر لکەیسەکا69
دادگایکردن   70 چاودێری  لەسەر   

ا
باڵ یونایم/ کۆمیسیاری  راپۆریی  ناکەن کەم  دەرەنجامەکایز  لێپێچینەوە  دادوەران  دەردەخەن کە  رستییە  ئەو 

اوندانپێدانانەی     کە وەرگیر
 ە و   ەکراو   ەڵگەل  انیوتنەکێچاوپ  ەک  ىەسانەک  و ەئ  ۆ ب  ەیەئاماژ   نها ەت  ەیەژمار   و ەئ  -45  ەماد  ،ەبک  اوانیر و راگ  ندکراوانەچاکسازى ب  اساىی  رىەیس 71
 تەحال  کیە  نها ەت  تەحال  17  ىۆ ک  ە. لیی ڵە و ەودێخاجی سوورى ن  ىەت یمۆ ک  کایز ەردانەس  ەب  یەن  ندىەو ەیپ  ە. و ەباس کردو   انیدار یندەو ەیپ  ارىیزان

 کوردستان   یمێ ر ە ه ەل ەراگرتنز کردو  نز ێشو  ەب ىەئاماژ 

"   انەی کیەآڵسکا  کو ەتاو چوو ێ پ  ی رۆز  م ەاڵب  بوو،ەه  مەست ەج  ر ەسە ل دانێ ل ین ێ کرد، شو س ی لۆپ  یدژ  م اڵسکا ە ک ەی کات  و ەل

١٠٠ ە ژمار ندکراو ە". ب ژبوونێ سار کانەن ی و بر رچاوگرتمەب ەل  
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ب   انیست ەد  ەبو ەه ی کانیم   ەبگات   با   یی ۆ سیمۆ ک  تی ی پشکن  کایی ەم ێر
ا
ی ل  انی  72داواکارى گشت    انی  ۆڤمر   کایی ەماف  ىۆ خ ەربەس  ىڵ ر

  ەنێ 

  .انیراگرتن کای  ەل کانیە مانەرلەپ

ر ن ت،ێبکر    کایی ەو ەکردن ی ش ۆ ئاسانکارى ب ىە و ە ئ ۆ ب ەو 
 با   ارى یسیمۆ ک   ە/ و  اقێر هاوکارى ع  ۆ ب  کان ەکگرتو یە   ە و ە تەن   ى ەدێ 

ا
  کایی ەماف ىڵ

 با   یی ە نجومەئ  ەل  انیداوا   کانەکگرتو یە  ەو ە تە ن  ە ل  ۆڤمر 
ا
 درا یف   ىۆ ناوخ   ی  ەزار ەو و   رىە دادو   ىڵ

ا
 با   یی ەنجومەئ   ها ە رو ەو ه  ڵ

ا
  رى ەدادو   ىڵ

  ە ل  او یش ەن  ىەڵە و مام  ەنجەشک ەئ  کایی ەشەبانگ   ىە ژمار   ەب   تە بار ەس  نەبد  یى    انیار یزان   ىە و ە ئۆ کوردستان کرد ب  یمێر ەه   ەشل یو ئاسا 

 . شیکەیە و ەنۆڵیکێل  ر ەه  نجایمەئ  ەو  اوانێر دژى راگ

 فیدرالا دادگ
ی

اق ر
 مرۆڤ لە عێ 

ی
 کانی ماق

دووەیم   بە  ٢٠١٤لە کانوپ   تایبەت  مرۆفی  مافەکاپ   لێکۆلینەوەی  دادگەی  دامەزراندپ   بە  هەلسا  بەغداد  لە  دادوەری  ی 
ا
باڵ ئەنجومەپ    ،

 پێشێلکارپ  مافەکاپ  مرۆڤ کە  
کاپ 

ا
ی سەربەخۆی مافەکاپ  مرۆڤەوە دەگات. سکاڵ

ا
     73لەالیەن ئۆفییس داواکاری گشتێ  لەرێگەی کۆمسیۆپ  باڵ

ی سەربەخۆی مافەکاپ  مرۆڤ لێکۆڵینەوەیەک سەرەتاپ  ئەنجامدەدات بۆ تۆمەپ  پێشێلکارییەکاپ  مافەکاپ   
ا
لەو سۆنگەیەوە، کۆمسیۆپ  باڵ

 ڕاگرتن. دواپ  هەلدەسی   بە پێشکەشکردپ  کەییس دۆکیومێنتەکان بۆ  مرۆڤ کە سەرداپ  قوربانیاپ   
ئەشکەنجە دەگرێتەوە لە سەنتەرەکاپ 

بۆ   مافەکاپ  مرۆڤ  دادگەکاپ   بۆ  ناردپ  کەیسەکە  بە  هەلدەسی    پاشان   . یاساپ  ڕێکاری   گرتنەبەری 
بەمەبەسێ  داواکاری گشێ   نوسینگەی 

. ئەگەربێتوو پێشێلکا ،  ٢٠٢٠ر دیاریبکرێت، کەیسەکە بۆ دادگەی دادگاییکردن  رەوانەدەکرێت بەمەبەسێ  حوکمدان. لە  لێکۆڵینەوەی دادوەرپ 

یان بەدەست گەیشتووە دەربارەی ئەشکەنجە، کە لەو ژمارەیەدا    ٩٦٠دەستەی سەربەخۆی مافەکاپ  مرۆڤ رایانگەیاند کە  
ا
دراون    ٣٨٤سکاڵ  

نێ 

 ،    74یان رەدکراونەتەوە لەبەرئەوەی مەرجەکانیان لەسەر جێبەجێنەبووە. ٢١ەدان و لەژێر لێکۆلینەو  ٥٥٥بۆ نوسینگەی داواکاری گشتێ 

هەرچەندە، بەگوێرەی زانیاری بەدەستگەیشتوو، دادگەکاپ  ماف  مرۆڤ بە شێوەیەک سەرەک کار لەسەر تۆمەتەکاپ  ئەشکەنجە دەکەن کە 

بەردەوامەکان، هەمان دادوەری لێکۆلەر کە سەرپەرشێ  لێکۆلینەوەی لەالیەن بەندکراوە حوکمدراوەکان باسیان لێوەکراوە. لەماوەی پرۆسە  

کردوە بۆ تۆمەپ  پێشێلکاری تاوانەکە بەرپرسە لە ئەنجامداپ  لێکۆلینەوەکان بۆ سکاالی ئەشکەنجەدانەکان. ئەمەش قسەی زۆر هەلدەگرێت 

 دەربارەی بێالیەنێ  دادوەرەکە.   

فیدر  اف    
عێ  لە  دادوەرپ   ی 

ا
باڵ لە  ئەنجومەپ   رایانگەیاند کە  ئەوان  ٢٠٢٠ال  دەربارەی    ١٤٠٦،  بەدەست گەیشتوە  سکاالیان 

لە   لەگەل کراوە  مامەڵەیان  لەالیەن دادگەکانەوە  لە شوێنەکاپ  راگرتن کە  نەشیاو  مامەڵەی  پارێزگای جیاوازەوە.    ١٢ئەشکەنجە و 

بە  
ی

مانیک پێنج سال و یەک  بەرگری بەندکردپ   لەژێر رۆشناپ  مادەی  لەوکاتەی بەرپرسێیک وەزارەپ   نەینەوا  اپرێزگای  لە  سەرداسەپا 

مردن(،  ٤١٠ بوەهۆی  )کارێک کە  اف    
عێ  اداپ   یاسای س  لیکۆلینەوەدان.   ١٨ی  لەژێر  دیکەش  ئەواپ   و  داخران  هیچ  75لێکۆلینەوە 

 داتایەک فەریم فەرهەم نەکراوە لەالیەن دەسەالتەکاپ  ترەوە لەکاپ  بالوکردنەوەی راپۆرتەکە.  

 
داواکارى گشنی   اساىی  رىەیس   اق،یر ع  ەداواکارى گشنی ل  ىەنگی نووس  کایز یە کەر ەس   ەرک ەئ  ەل  ەکێکیەراگرتن    کایز ەنێشو  نز یکردن و پشکن  رىێچاود 72

 ( ى سا49) ەژمار 
ا

 . ە بک 5 ە، ماد2017 ڵ
 باالی دادوەریی ژامرە ) 73

نەی باالی مافەکایز  ٥، بەگوێرەی بەندەکایز مادەی )٢٠١٤ی کانویز دوەیم  ١١( لە  Q/A/ ٥ووتەی ئەنجومەیز ژ ( لە یاسای لیر
 .  ٢٠٠٨(ی ٥٣مرۆڤ ژمارە )

کەیس بەشیوەیەیک کایی داخراون بە   ٣٠. دەستەی باال باس لەوە دەکات کە  ٦٨-٦٧راپۆریی دەستەی باالی سەربەخۆی مافەکایز مرۆڤ، الپەرە   74
ەهۆی نەبوویز بەلگە یان نادیاری پێشێلکار، یان بە شێوەیەیک هەمیشەیی داخراون بەهۆی نەبوویز ئاسەواری ئەشکەنجە بەگوێرەی بریارێیک دادوەری ب
 راپۆریی پزیشیک.  

ژمارە  )  ٢٠٢١ی حوزەیرایز  ٢٩. لە نامەیەکدا، لە رێککەویی  ٢٠٢١ی تەموزی  ١١ی حوزەیران و  ٧نامەکایز ئەنجومەیز باالی دادوەری لە بەغداد لە 75
اقی فیدرال باس لەوەدەکات کە ئەوان  ٢٠٢١/مافەکان/ ٢٩ سکاالیان دەربارەی ئەشکەنجە بەدەست گەیشتووە    ٢١٩١(، ئۆفیش داواکاری گشنی لە عی ر

اق. هەروەها باس لەوەش دەکەن کە   ەکایز ئاسایشژ عی ر ز ەژێر  یان قەبول کراون، زۆربەی کەیسەکانیش ل١٨٤سکاال رەدکراونەتەوە و    ٥١لەالیەن هی ر
 لێکۆلینەوەدان. هیچ زانیارییەک لەسەر دەرەنجایم ئەو سکاالیانە نەخراوەتەروو. هەموو نامەکان الی ئۆفیش ماقز مرۆقی یونامییە. 



20 
 

 دەرەنجام    .8

اق، لە سەرانسەری هەموو پارێزگەکان، زۆرن، لە    کاپ  ەشە بانگ  
ان لە عێ   ڕاگێ 

اوان لە سەنتەرەکاپ  ئەشکەنجە و مامەڵەی نەشیاوی گێ 

ۆر و تاوانکارییەکان. پێ  لە نیوەی    تێ 
ی مافەکاپ  مرۆڤ ەوە    ٢٣٥هەردوو کەیسەکاپ 

ا
او کە لەالیەن یونایم/ئۆفییس کۆمسیاری باڵ راگێ 

لەگەل کرا  و  چاوپێککەوتنیان  ئەشکەنجانە  ئەو کردەی  دەربارەی  پشتپێبەستوو  و  باوەرپێکراو  زانیاری  راپۆرتە،  ئەم  مەبەسێ   بۆ  وە 

وپ   
ا
 اسێ  بەربڵ

اقییەکان، پارێزەران و کارمەنداپ  تەندروستیش پشێ   
جۆرەکاپ  تری مامەڵەی نەشیاویان خستۆتەبەردەست. دادوەرە عێ 

ی مافەکاپ  مرۆڤ  ئەو کردەی ئەشکەنجانە دەکەنەوە لەماوەی چاوپێ
ا
ککەوتنە نهێنییەکان. لەوکاتەی یونایم/ئۆفییس کۆمسیاری باڵ

اق، کەخ  فۆڕم و ڕەوتەکان    کانەتاک   یسەیک  ر ەس   بدات لەسەر ئەشکەنجە و مامەڵەی نەشیاو لە  ریم ە فلەو پێگەیە نییە کە بڕیاری    
عێ 

 هەر ڕوونن و لەبەرچاون.   

نێونەتەوەپ    و   
 
اف  

عێ  یاساییەکاپ   بنەما  پابەندی  یاساییەوە  لەرووی  دەردەخەن کە  جددی  نیگەرانێ   دەرەنجامەکان  هەروەها، 

ێت. ئامانجر سەرەک ئەو بەندانە، سەرەرای دڵنیابوونەو لە پرۆسە یاساپ  و مەرجەکاپ  راگرتن،   بەشێوەیەک بەردەوام رێزیان ناگێ 

 دەربارەی  بریتیی   لە کەمکردنەوەی  
ا
مانەی تایبەتن بە وەرگرتێ  سکاڵ  مامەڵەی نەشیاو. هەروەها، ئەو میکانێ  

ئەشکەنجە و ڕوودنەداپ 

ەوە بن.       
 ئەشکەنجە، پێناچن کاریگەر بن و مافگێ 

اف  بۆ  زۆربەی ئەو نیگەرانییانەی لەم ڕاپۆرتەدا خراونەتەروو وەکو کاری لەپێشینە دەستنیشانکراون لەژێر پالپ     
مافەکاپ  مرۆفی عێ 

لە    ٢٠٢٥بۆ    ٢٠٢١ساڵەکاپ    باس  ڕاگرتن؛  سەنتەرەکاپ   چاودێریکردپ   و  ئەشکەنجە  قەدەغەکردپ   ئەکەنەسەر  جەخت  کە 

زۆربەکاربردپ  سەنتەرەکان و ماوەی دوورودرێژی پێش دادگاییکردن و قەرەباڵغ  دەکەن و هەروەها باس لە قەرەبوو دەکەن بۆ هەڵە  

اق و هەرێیم کوردستان دەدات سەبارەت بەم پابەندییانە.   76ن. دادوەرییەکا   
ی حکومەپ  عێ   بۆیە ئەم راپۆرتە هاپ  ئاگاداربووپ  پێ 

بەلکە   بێالیەن،  و  شەفاف  دادییەک  ئەستەمبووپ   دەبێتەهۆی  بەتەنها  نەوەک  یاساییەکان،  پاراستنە  و  مەرج  نەبووپ   گوێڕایەڵ 

نەخوازراو  ئەوەی کردەیەک  ئەشکەنجە  دەبێتەهۆی  وەکو  و    او یشە ن  ىەڵەمامو  ی  لێکۆڵینەوە  ژوورەکاپ   هەبێت. کە  بووپ  

سەنتەرەکاپ  راگرتن دەکرێنە شوێنگەی شاراوە لە چاوی یاسا،  بازنەی تەسلیمبوون و نکۆڵیکردن لە بەردەوامیدایە. جێبەجێکردپ   

 دادوەری و زیاتر لەوەش شەرعیەپ  حکومەت دەردەخات.   چوارچێوەیەک یاساپ  کاریگەر دەبێتەمایەی بنیاتناپ  متمانە لە سیستیم 

 

 

 

 

 

 ڕاسپاردەکان     .9

اقێ  و حکومەپ  هەرێیم کوردستان لە هەولەکانیان بۆ قەدەغەکردپ  ئەشکەنجە و مامەڵەی نەشیاو،    
بە پاڵپشتیکردپ  حکومەپ  عێ 

بە   دژ  پەیماننامەی  بۆ جێبەجێکردپ   پابەندییەکان  ئەم  بەگوێرەی  مافەکاپ  مرۆڤ  ی 
ا
باڵ یونایم/ئۆفییس کۆمسیاری  ئەشکەنجە، 

 پێشنیارانە دەخاتەروو: 

 چوارچێوە پرەنسیپپیەکان 

ۆری تۆکمە و پالنێیک نیشتماپ  کە پێویستە هاوئاهەنگ بێت لەگەل یاسای   • بە ئەولەویەتکردپ  بەرجەستەکردپ  یاسایەک دژەتێ 

 اننامەی دژە ئەشکەنجە.   نێونەتەوەپ  مافەکاپ  مرۆڤ، بەتایبەپ  پەیم

 
ی نەتەوەیەکگرتووەکان جەخت   76

ا
ئەم ڕاپۆرتە باس لە قەرەبووی کەیسەکایز ئەشکەنجە و پێشێلکاری ناکات بەالم یونایم/ئۆفیش کۆمسیاری باڵ

 ئەم بابەتە دەکاتەوە. لەسە 
ی

   ر گرنیک

" "،  ە وەکەستمی س نیەالەل ە وەسزادان نابن   یروو ەرووب  ەک  زاننەد ە ناترسن چونک ەنجە شک ەئ  یکان ەشهات ێ پ  ەل لکارانێ شێ پ 

رەزێ پار ل ەگ ەل وتنەککێ چاوپ  . 
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 سەرچاوە مرۆپ  و داراییە پێویستیەکان بۆی.    •
 دامەزراندپ  پالنێیک یارمەتیدەری یاساپ  کاریگەر و تەرخانکردپ 

مافەکاپ    • نێونەتەوەپ   یاسای  تەبان لەگەل   زیندان 
بەوەی دۆخەکاپ  دڵنیاپ  دەدەن  یاسایانەی کە  ئەو   

چاوخشانەوە و داناپ 

 نتەرەکاپ  راگرتن.  مرۆڤ لە هەموو سە

 پەیماننامەی دژە ئەشکەنجە و مامەڵە دڵرەق و نامرۆپ  و سوکسەرنجدانەکان.  •
ا

 پەسەندکردپ  پرۆتۆکۆڵ

 گونجان و گوێرایەلبوون 

تدار بەگوێرەی یاسا   •
ا
کردن تەنها الیەپ  دەسەڵ   ە ب   تە بار ە س  اقێ  ع  کاپ  یەتڵە و ە ودێن   یەند ەپابو  دڵنیابونەوە لەوەی کە دەستگێ 

 ئەنجایم دەدات   ۆڤمر   کاپ  ەماف

دەستبەسەرکردن، کە   • و  کردن  دەستگێ  لە  بەرپرس  الیەپ   لەگەڵ  ئاساییش  یەکەکاپ   دەربارەی  دابینبکرێت  شەفاف  زانیاری 

کردن و سەنتەرەکاپ  ڕاگرتن فەریم بێت.    گرتن و دەستگێ 
 چۆنیەپ 

 گرتنەبەری هەنگاوی پراکتییک بۆ دڵنیابوونەوە لەوەی:  •

ن بگات بە پارێزەران لە هەموو قۆناغەکاپ  لێکۆڵینەوە و دادگاییکردن، بە شوێنەکاپ   گومانلێکراو و تۆمەتبارەکان بتوانن دەستیا  •

 ڕاگرتنیشەوە.  

لە   • بڵێت کە دۆخ  چۆنە  او پێ    بۆئەوەی گێ  دەبژێرن   
ا

پەیوەندی بەو کەسە بکەن کە هەڵ کراوەکان دەتوانن  هەموو دەستگێ 

اپ     
  بکات.   زیندان وباىس شوێێ  مانەوە و کارئاسانێ  بۆ سەرداپ  خێ 

لە شوێنەکاپ    • لەهەریەک  بە شوێێ  گرتنەکە  لەکاپ  گەیشتێ   دەستەبەربێت  تەندروسێ   لەالیەن کارمەندێیک  تەواو  پشکنیێ  

اوەکە.    اوەکە و ئەنجایم هەموو پشکنینەکانیش تۆماربکرێت و بخرێتەبەردەسێ  گێ   گێ 
ان دوای تۆمارکردپ   گێ 

اپ  پێش دادگاییکر  • ێت.  ماوەی دیاریکراوی گێ   دن و پرۆسەی دادوەرپ  رێزیان لێبگێ 

بێالیەن    کاپ  ەشە بانگ • و  و وورد  ڕێکوپێک  بەشێوەیەک  نەشیاو  مامەڵەی  و  بکرێت    و ەو ەنۆڵی کێل ئەشکەنجە  بۆ  بەدواداچووپ  

تەکاپ  دادوەری و سەنتەرەکاپ  ڕاگرتن، هەروەها بووپ  گومان بۆ ئەم جۆرە کردەیەش بەدواداچوونێ  بۆ ب
ا
کرێت  لەالیەن دەسەڵ

ی فەریم(. 
ا
 )بەپر  سکاڵ

ڕێگەدان بە سەردانیکردنە چاوەروانکراوەکان بۆ شوێنەکاپ  ڕاگرتن لەالیەن یەکە بێالیەنەکاپ  چاودێریکردن تەنانەت بۆ هەموو   •

اوان.    شوێنەکاپ  ڕاگرتن و هەروەها ئەنجامداپ  چاوپێکەوتێ  تایبەت و نهێێ  لەگەل گێ 

وکردنەوەی ئامار سەبارەت بە ژما  •
ا
 یاساپ  بەرانبەر تۆمەتباری کەیسەکاپ   بڵ

کان و لێکۆڵینەوە و  گرتنەبەری ڕێوشوێێ 
ا
رەی سکاڵ

 ئەشکەنجەدان و مامەڵەی نەشیاو و ئەنجایم ئەم بەدواداچونە دادوەرییە.  

 چاوخشاندنەوە بە یاسا و کردەکانی لێکۆڵینەوە و چۆنیەنی بەندکردن 

اڵ و دەستپێگەیشتوو بۆ هەموو شوێنەکاپ  گرتن و دڵنیابوونەوە لەوەی ماف  نهێنێ    • دامەزراندپ  سیستمێیک ستاندەرد و سێنێ 

 تاکەکان پارێزراوە.   

وکردنەوەیان لەنێو بەرپرسەکاپ    •
ا
بەکاربردپ  تەکنیکە یاساییەکاپ  چاوپێکەوتن و پێوەرەکاپ  تر کە پشتدەبەسی   بە دانپێدانان و بڵ

 ێکۆڵینەوە. ل

، بە دیاریکردپ   ١٦هەنگاونان بۆ کەمکردنەوەی ماوەی بەندکردپ  پێش دادگاییکردن بەگوێرەی ئامانجر بەرەپێشچووپ  بەردەوام   •

بۆچووپ  بڕیاری تاکەکان دەربارەی دەستبەسەرکردپ  پێش دادگاییکردن و دڵنیابوونەوە لەوەی بەکاربردپ  لۆژیکییە و پێویستە بە  

   بۆ ئەم مەبەستانە بۆ قەدەغەکردپ  دووبارە رووداپ  ئەو تاوانە. دەستبەسەرکردپ  پێش دادگاییکردن  پشتبەسی   بە بە
ڵگەی بەهێ 

ین ماوەش خۆی ببینێتەوە.    ن دەبێت پێوەرێک بێت بۆ دواشوێن و لەکورتێ 
ا
 بۆ منداڵ

، سەالمەت و دەستپێگەیشتوو بێت    –بەرووپ  پرۆسەی سکاالکردنەکە دیاریبکرێت   • نیشەوە  بەنهێێ 
ا
اوان بە منداڵ بۆ هەموو گێ 

  کدا ێ کات  ەل   تێبە ن  ەو ەکردن ێل   ۆڵەتووىس  ت  ە بکات ک  شەو ەئ   ماپ  ەز   ەو   تێئاشکرا و زانراو ب  شیفراوان   یکێئاست  ر ە سەل   کێ رجەمەب   –

                                . نا ێه  کارى ە ب ەک
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مەکان، بۆئەوەی هەرکاتێک یەکێک هەسێ  بە   •   و میکانێ  
وی زانیاری دەرباەی پێوەرەکاپ  پاراسی 

ا
وکردنەوەی بەربڵ

ا
داواکردپ  بڵ

 مەترىس بووپ  ئەشکەنجە یان مامەڵەی نەشیاو کرد، بتوانێت داوای پاراسی   بکات.  

 ڕاهێنان

  کردپ  ڕاهێناپ  هەر کەسێک کە بەشدارە لە گرتن و لێکۆڵینەوە و مامەڵەی تاکەکان بۆمەبەسێ  بنەبڕکردپ  ئەشکەنجە و   •
بەهێ 

، بەگرتنەخۆی ڕێکارەکاپ  پاراسی   بۆ قەدەغەکردپ  ئەشکەنجە و مامەڵەی   دار یندە و ەیپ   پ  اسا ی  سێ  یداو ێپ ە و مامەڵەی نەشیاو  

 نەشیاو. 
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یم حکومەی   -1 چى ێهاوپ 
ا
  ۆب   کانەکگرتو یە  ەو ە ت ە ن  ىەردێ نراپۆری   رەسەل راقیعوەڵ

ی مافەکایی مرۆڤ  /  راق ی ع  کردنىیهاوکار
ا
 77 کۆمیسیاری باڵ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 با ارىیسیمۆ و ک / اقێ  ع کردن  یهاوکار  ۆ ب کانەکگرتو یە ەو ەتەن ىەدێ   ن ستەد  ەشتەی گ  ریمەف یکەیەنام 77

ا
 کانەکگرتو یە ەو ە تەن ۆف  مر  کان  ەماف ىڵ

 ( 794/ 4/ه/ 12: ەرچاو ە)س 2021 مووزىەى ت 29
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ڕاپۆری     -2  چى ێهاوپ لەسەر  کوردستان  هەرێیم  حکومەی   یم 
ا
ر نوەڵ

  ەو ەتەن  ىەد ێ 

ی مافەکایی مرۆڤ  /  اقێر ع  کردیی یهاوکار  ۆ ب کانەکگرتو یە
ا
 78کۆمیسیاری باڵ

 OCIA) کوردستان )  یمێر ەه یی ەحکوم کایز یەتڵەو ەودێن ەراسپارد رىەکخێر  ىەنگینوس ىەاننامەیب

 / اقیر ع   کردیز ی هاوکار   ۆ ب  کان ە کگرتو یە  ەو ەتەن  ىەدی ر ن  ریی ۆ راپ  کایز ەنجامەئ   ەل  ێ گر ەد  ێکوردستان گو   یمێر ەه  یی ەحکوم

 با  ارىیس یمۆ ک
ا
  .خوازراو ەن ىەنجەشکەکردارى ئ  ەل ەشی رانەگی ن ەو  ۆڤمر  کایز ەماف ى ڵ

 با  ارى یسی مۆ ک  / اقیر ع  کردیز یهاوکار   ۆ ب  کانەکگرتو یە  ەو ەتەن  ىەدی ر ن
ا
  ە ب  تەبار ەس  رکردنەد  انی کێرت ۆ راپ  ۆڤمر   کایز ەماف  ىڵ

 یم ێر ەه  یی ەحکوم  ەل  کانیەتڵەو ە ودێن   ەراسپارد  ىەنگینوس  یی تاەر ەس  ننی ێ مۆ کوردستان. ک  یمێر ەه  ەل  ەنجەشکەئ  جز ۆ بارود

( نوسەکەرتۆ راپ  ەڵگەل  ەکراو   چیهاوپ OCIA) کوردستان  کوردستان    یمێر ەه  یی ەحکوم  کایز یەت ڵەو ەودێ ن  ەراسپارد  ىەنگی. 

((OCIA  با  ارى یسیم ۆ ک  / اقیر ع  کردیز یهاوکار   ۆ ب  کانە کگرتو یە  ەو ەتەن  ىەدی ر ن  ەڵگەل   ەیەه  ان یک یشتنەیگیت 
ا
  کایز ەماف  ىڵ

  .نابوویدا  م ەیز دوو یەال  ەک   ىەکورت  ە ماو  و ەئ  ىۆ هەداهاتوو، ب ژایز ۆ ر  ەل یی تا ۆ ک  ننی ێ مۆ کردیز ک   شەشکێپ  ەب ت ەبار ەس ۆڤمر 

ک   یمێر ەه  یی ەحکوم شک  ۆ ب  ەرکردو ەد  ىەکمۆ ت   اساى ی و    اساتیس  کەڵێمۆ کوردستان  ئازاد  ندىەمۆ پاراستنز    یە و 

ز هەب  کراو یکارپ   یی اسا ی  ىەو ێچوارچ  ە .   و کانیەسەکەتاک کردیز    جی  ەبێگونجاو، و ج  اسایی یس   ىەسۆ پر   گاىێر   ەل  تێ کر ەد  ی ر

  .ەو ەکانیەتڵەو ەودێن ەهاوکار  نیەال ەکردن ل  پشنی ڵو پا وامەردەب  رىێو چاود ،ەرانەرو ەدادپ

حکوم  یمێر ەه  یی ەحکوم  ەک  کانیەتڵەو ەودێ ن  ەپی پرنس  ر ەسەل  ۆیەنام  ەو   ،ەترسناک  یک ێکردار   ەنجەشکەئ   یی    ان یکوردستان 

  ندکردنەب  کایز ەنێشو   ەل  یچاکساز   اسایی یگرتنز س  ۆ رخەبەل   ۆ ب  ەداو   یکڵێو ەمووهەکوردستان ه  یمێر ەه  یک ێتە. حکومکاتەد

ز خ  ندىە و ەیو پ یی اسا ی  کردیز ۆ ماقز داک ش،ەمەئ اىەڕ ر ەو راگرتن، س   .ندکراوان ەب ۆ ب ەر ەبەستە د ایز ی ر

  یک ەیەو ێش ەسنوردارکراون ب  کان یەراگرتن و چاکساز   کایز ەنێکردیز شو   ردایز ەس  ەداو ەڵه  رىەس   19-   د ۆڤیک  ش ۆ ر یاڤ  ىەتەو ەل

  چیه  شدا، ەو ەئ  ەڵگە. لتێ ب  زتر ڵۆ کردن ئا  ردایز ەس  ۆ ب  تۆڵە م  رگرتنز ەو   کایز یەکراسۆ یر ب   ەکار ێر   ە ک  ەکردو   یوا  ش ەو ەئ  ر،ۆ ز 

 با  ارىیس یمۆ ک  / اقیر ع  کردیز ی هاوکار   ۆ ب  کانەکگرتو یە  ەو ەتەن  ىەدی ر ن  کایز یەداوا  شێپەل  ەبو ەن  کیەندەو ب  تۆ ک
ا
  کایز ەماف  ىڵ

 کانویز دوو  ەراگرتن ل کایز ەنێکردیز شو   ردایز ەس ۆ ب ۆڤمر 
ی

 سا یمە مانیک
ا

  ێ ندەه 19- دۆڤیک  ەتووش بوون ب ەک  ،ەو ە 2020 ڵ

  ان یناو   ەک  کایز یەت ڵەو ەودێهاوتا ن   ەڵگەل  یەنگ ەمئاهەه  ىەکوردستان ئاماد  یمێر ەه  یی ەحکوم  ش ەو ەئ  بارىەدێ کردبوو. ز   یمەک

  بووردن ەنێل  ۆ ب   کێکار ێر   ر ەه  پاندیز ەس  ەب  ەو ەکاتەدووپات د  شژ ۆ خ  ندىەپاب  ە و   اتر ی چاکسازى ز   نجامدایز ەئ  ۆ ب  شووتر ێپ   ەهاتو 

  . کوردستان  یمێر ەه موو ەه ەل  ەنجەشکەئ ەل کەیەو ێ ش چیهەب

 با  ارىی سیمۆ ک  / اقیر ع  کردیز ی هاوکار   ۆ ب  کان ەکگرتو یە  ەو ەتەن  ىەدی ر ن  نی ەیماند  ەل  ز ێکوردستان ر   یمێر ەه  یی ەحکوم
ا
  کایز ەماف  ىڵ

ئاس  ناو ێپ  ەل  شدا،ەو ەئ  ەڵگە. لنز ێنه  ە ب  ت ەبار ەس  ۆڤمر   وەه  ە و   کردن یهاوکار   ى ۆ فراوانکردیز 
ا

داوا    مدار،ەرهەب  اترى یز   ڵ

 با  ارىیس یمۆ ک  / اقیر ع  کردیز ی هاوکار   ۆ ب  کانەکگرتو یە  ەو ەتەن  ىەدی ر ن  ەل  نەیکەد
ا
  ە ک  کان ە کگرتو یە  ەو ەتەن  ۆقی مر   کایز ەماف  ىڵ

ى    یی  ەب  ە کراو   نز یبێت  ا یت  ىەنجەشکەئ  ەووردى ک  ە ب  نەبک  ارى ید   ش ەناوچان  و ەئ  ە و   نەبک  ش ەشکێ پ  اتر یز   کارى ەورد

 سەکوردستان و د  یمێر ەه  یی ەحکوم  یی ە ارمی  شەمە. ئانی کانەشتێرهاو ەد
ا
  ن ێبکر   یار ید  کانەشەبانگ  ەدات کە د  رىەدادو   یی ەڵ

ادایز پ  کارىێو ر    .رایز ەد  نجامەدژى ئ ەل تێربکر ەد ست یو ێسز

باشژ    ماکایز ەبن  وکردیز ەپت  ىەنمون  ەو   ەو ەکاتەد  موکراش ید   کایز ەپیپرنس  ەل  ختەکوردستان ج  یمێر ەه  یی ەحکوم حوکیم 

ز ەبەپشت د نها ەت کانییەاسای ە کار ێ.  ر ەکردو   شەشکێپ   یک یەند ە و ەیکوردستان پ  یم ێر ەه یی ە. حکومکانەکراو ێکراپ  اسا ی  ەب سێی

  ۆ ب  کانەکگرتو یە  ەو ەتەن   ىە دی ر ن  ە و ەانی مووشەه  رووىە سەل  کانەکگرتو یە  ە و ەتەن  کایز ەئاژانس  لەگەل  ەیەه  ىەکمۆ ت

 با  ارىیس یمۆ ک  / اقیر ع  کردیز یهاوکار 
ا
 ەمئاهەه  ەب  ەک  نیواخواز یه  ەو   ۆڤمر   کایز ەماف  ىڵ

ی
  یەچاکساز   کیی یە  ەڵگەل  نیک

  .نەیبد نجام ەئ کانەستیو ێپ

 

 

 

 
   رگەو   ەو ەئ  78

 و  رگرتت  ەو  ۆ ب ،یەرمەناف یکێانێ 
ا
  کردن  یهاوکار  ۆ ب کانەکگرتو یە ەو ەتەن ىەدێ   ن رنی ۆ راپ ر ەس ەکوردستان ل  ىمێر ە ه نی ە حکوم ریمە ف یمەڵ

 با ارىیسیمۆ / و ک اقێ  ع
ا
 . نەبک ەک ەرتۆ راپ ىەکیەێ   نگلیئ یەپۆ ک  رىەیس یە( تکا2021ى ئانى  1 ەل ەاو ێ  رگە) و  ەک   ۆڤمر  کان  ەماف ىڵ
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نەتەوە   مرۆقی  مافەکایز  ی 
ا
باڵ یونایم/ کۆمیسیاری  ڕاپۆریی  لەسەر  هەرێیم کوردستان  حکومەیی  سەرەتاییەکایز  کۆمێنتە 

یاساییەکان و زەمانایی   اق: مەرجە  دادپەروەریدا لە عیر  
بەڕێوەبردیز لە  بۆ  یەکگرتوەکان دەربارەی مافەکایز مرۆڤ  دادوەری 

 قەدەغەکردیز ئەشکەنجە. 

 نوسینگەی ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتیەکان 

 کورتە: 
هەرێیم کوردستان ڕێکەوتننامە    حکومەیی  دەستەو  و  یەکگرتوەکان  نەتەوە  مەرجەکایز  بە  بێت  پاباند  داوە کە   

ا
هەوڵ

ی حکومەت بووە.    نێودەوڵەتییەکایز ترەوە. ئەمەش سیاسەتێیک جێگیر

اق بەم شێوەیە باس لە ئازادیدا دەکات: آ( دەبێت ئازادی و شکۆمەندی مرۆڤ پارێزراو بێت:  ١)٣٧مادەی   ( لە دەستوری عیر

نەبێت: ج( هەموو    ب(نابێت  دادگا  بڕیاری  پن ر  بە  تەنها  بکرێت  لەگەڵدا  لێکۆڵینەوەی  یان  بکرێت  دەستگیر  هیچ کەسێك 

ادان    جەستەیی و دەرویز ومامەڵەی نامرۆڤانە قەدەغەیە و هەر دانپدانانێك بە زۆر یان هەڕەشە یان سز
ادایز جۆرێك لە سز

ئە ماقز  زیانلێکەوتوو  نییە.  یاسایی  بایەخێیک  هێچ  و  بێت  مادی  زیانە  لەو  بکات  قەرەبوو  داوای  یاسا  بەپن ر  هەیە  وەی 

( یاسای ژمارە  بەپن ر  لن ر کەوتووە  بەکارهێنایز ئەشکەنجەیان  ٢٠مەعنەویانەی کە  تەکان 
ا
لە هەرێیم کوردستاندا دەسەڵ  .)

پێشیلکار  نەشیاوو  مامەڵەی  بانگێشەکایز  هەموو  لە  لێکۆڵینەوە  بە  پابەندیشن  هەروەها  لەنێو  قەدەغە کردووەو  یەکان 

) گرتوخانەکایز هەرێمدا.   ژمارە  یاسای  )٧بەپت    مادەی  بە  ٢٨و٢٧و    ١(  ڕێگەدەدات  یەنی 
ا
وەزارەنی کارو کاروباری کۆمەڵ  )

ادان  تەئدیتى تەنها بە مەبەستی جاکسازی گرتوەکان ئەوانەی کە پابەند نابن بە ڕێساکان  ناو گرتوخانەکان.   رس 

وەرگرتت   و  اوان  ڕاگێ   
لەدژی    ئەشکەنجەدان  ئەشکەنجەدان  هەر کارێیک  قەدەغەکراوە.  بەتەواوی  زۆرەمیل  بە  دانپێدانان 

 کاری نا مرۆنی لە دژیان بەپت   مادەی  
اوان یان ئەنجامدان  افی ژمارە    ٣٣٣بەندکراوان و ڕاگێ   عێ 

ادان  ی    ١١١لە یاسای رس 

  
ا

اوێك لە کانی لێکۆڵینەوەدا ئەشکەنجە  هەموارکرودا بە تاوان هەژمار دەکرێت.  بەپت   ئەم یاسایەش هەر    ١٩٦٩ساڵ ڕاگێ 

نی     
اوێك دەتوانێت لەڕێگەی کارگێ   ئەشکەنجەکە. هەر ڕاگێ 

 تۆماربکات لە دژی ئانجامدەران 
ا
بدرێت ماف  ئەوەی هەیە سکاڵ

مرۆڤ   مافەکان   ڕیکخراوەکان   سەردان   یان  سەردانیکردندا  لەکانی  یان کەسوکارەکەی  داواکاری گشتیەوە  یان  گرتوخانە 

کەی خۆی بەرزبکاتەوە. هەر  
ا
ادان بێت هێچ بایەخێیک یاسایی نییە و یاسا بکەرایز  سکاڵ دانپدانانێك بە زۆر یان هەڕەشە یان سز

 تۆمار بکات لەدژی  
ا
ا دەدات. هەر کەسێك کە لەکایی لێکۆڵینەوەدا دووچاری ئەشکەنجە بووبێتەوە ماقز ئەوەی هەیە سکاڵ سز

 ئەو کەسەی کە ئەشکەنجەی داوە. 

کۆڵەرێیک دادی لەگەڵ ئەندامێیک نوسینگەی داواکاری گشنی نوسینگەیەکیان پێدراوە لەناو باڵەخانەی ئاسایشژ گشنی بۆ  لێ

ئەوەی لەنزیکەوە چاودێری ئەو کەیسانە بکەن کە ئەشکەنجەیان تێدا ئەنجامدراوە. ئەم کارە بەتەواوی قەدەغەکراوەو هیج  

نەکراوە.   تۆمار  مادەی  کەیسێکیش  افی ژمارە    ٣٣٣بەپت     عێ 
ادان  یاسای رس      ١١١لە 

ا
مادەی    ١٩٦٩ی ساڵ لە  ٣)   ٩و   )

لێکۆڵینەوە،   ژێر  بکەوێتە  دوواتر کەیسەکە  و  بکات  تۆمار   
ا
ئەوەی هەیە کە سکاڵ ماف   اوێك  راگێ  اق، هەموو  دەستوری عێ 

  
ا

یەیک لەم شێوەیە نەبووە.  ٢٠٢٠لەگەڵ ئەوەشدا لەساڵ
ا
  هیچ سکاڵ

ی مافەکایز  لەگەڵ ئەوەی کە بانگێشەکایز 
ا
 پێدانە، ئەوانەی کە لەپۆرتەکەی یونایم/ کۆمیسیاری باڵ

ی
 ئەشکەنجە مایەی گرنیک

لەالیەن  کە  برەودان  هەوڵێیک  هەر  لە  دەکات  پێشوازی  کوردستان  هەرێیم  حکومەیی  پێکراوە،  ئاماژەیان  مرۆڤدا 

 هاوبەشەکانیەوە پێشکەش بکرێت. 

او دەتوانێت بۆ ماوەی کاتژمی ر یان تا تەواوبوویز لێکۆڵینەوەکان و گوێگرتن لەالیەن دادوەرەوە    ٢٤  لە ئاسایشدا، کەش ڕاگیر

بۆ کۆبکرێتەوە، ئەوا بە فەرمایز دادوەر ماوەکە درێژ   بەڵگەی زیاتری  بکات  پێویست  م کاتێك کە کەیسەکە 
ا
بەڵ بمێنێتەوە. 

بەپن ر   ژمارە  دەکرێتەوە.   افی  عێ   
ادان      ١١١یاسای رس 

ا
ساڵ دەرکردن  ١٩٦٩ی  دادگاوە،    دووای  لە  کردن  دەستگێ   

فەرمان 

افی   تۆمەتبار لەالیەن دادگاوە دەستبەسەر دەکرێت و هەموو ڕێکارە یاساییەکان  بەپت   یاسای ) اصول محاكمات جزائيه( عێ 

 ٢٣ژمارە )
ا

 دەبێت.     ١٩٧١( ی ساڵ

ە چاودێری دەکرێت، لە نێویشیاندا  دۆخ  نێو سەنتەرەکان  ڕاگرتن لەهەرێىم کوردستاندا لەالیەن هاوبەشە نێودەوڵەتیەکانەو 

اق/یونایم کە لەهەمان کاتدا نوێنەرایەنی   دەی نەتەوە یەکگرتوەکان بۆ هاریکاری عێ   و نێ  
کۆمیتەی خاخی سووری نێودەوڵەنی

ی مافەکان  مرۆف  نەتەوە یەکگرتوەکان دەکات. 
ا
 کۆمیسیاری باڵ

سەران  پۆلیسەوە، ئەوا پێویست دەکات لە کانی لێکۆڵینەوەدا  گەر هاتوو تۆمەتبار دووچاری ئەشکەنجە ببێتەوە لەالیەن ئەف

دووای   ئەوەی  لەبەر   ( یت  وەربگێ  ل   لێکۆڵینەوە  دادوەری  و  دادی  لیکۆڵەری  لەالیەن  ووتەی  دەبێت  وە  بکرێت  ڕیپۆرت 
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پێکرا ئایا لەژێر فشار دانپێدانان   تۆمەتبار لەالیەن لیکۆڵەری دادی پرسیاری لێدەکرێت کە  نا( هەروەها دانپێدانان   وە یان 

 لەالیەن دادوەری لێکۆڵینەوەشدا هەمان پرسیاری ئاڕاستە دەکرێت. 

نی گرتوخانە یان داواکاری گشتیەوە یان کەسوکارەکەی لەکانی سەردانیکردندا یان     
اوێك دەتوانێت لەڕێگەی کارگێ  هەر ڕاگێ 

کەی خۆی بەرزبکاتەوە. ڕێکار 
ا
ی یاساییش لەدژی هەر کارمەندێیک پۆلیس یان  سەردان  ڕیکخراوەکان  مافەکان  مرۆڤ سکاڵ

ئەم کارەی   سەلمێندرا کە  هاتوو  ئەگەر  ێتەبەر  دەگێ  اوان  ڕاگێ   
ئەشکەنجەدان  ئەنجامدان   بە  بێت  تۆمەتبار  ئەمت  کە 

اوەکە دووچاری ئەشکەنجەو مامەڵەی نەشیاو بۆتەوە.   ئەنجامداوەو ڕاگێ 

نە  چاکسازی لەژێر چاودێری لێ   
ی پەرلەمان  و داواکاری گشتی و دەستەی سەربەخۆی مافەکان  مرۆڤ و  هەموو سەنتەرەکان 

وەزارەنی کارو کاروباری   تایبەتەکان   تیمە  و  ناوخۆییەکان  و  نێودەوڵەنی  ڕێکخراوە  و  داد  وەزارەنی  لە  ماف  گشتی  دەستەی 

هە پێدەدرێت،  زۆری  ئێمەوە گرنگیەیک  لەالیەن  الیەنانەش  ئەم  ڕاپۆرتەکان   دان.  یەنی 
ا
ڕیکخراوە  کۆمەڵ بە  ڕێگە  روەها 

بەتایبەتیش   بکەن،  چاکسازیەکان  سەردان   ئاستەنگێك  هیچ  بەنى   دەدرێت کە  مرۆڤ  مافەکان   تایبەتەکان   نێودەوڵەتییە 

 .  کۆمیتەی خاخی سووری نێودەوڵەنی

بۆ ماو  تەندروستی  تەندروستی و ستاف   نۆڕینگەیەیک  ئەوا  تەندروستیش،  پێشکەشکردن  خزمەتگوزاری  بە    ٢٤ەی  تایبەت 

اوان   راگێ  بۆ  پزیشیک  پشکنینێیک  هەموو  هەیە.  داودەرمانیش  تاقیگەو  هەروەها  کاردەکەن،  چاکسازیەکاندا  لە  کاتژمێ   

ئەنجامدەرێت لەکانی هاتنیان بۆ سەنتەراکان  ڕاگرتن بەتایبەتیش پشکنیت  نەخۆشییە گوازراوەکان  وەك ) هەوکردن  جگەر و 

خایەنەکان  وەك ) شەکرەو پاڵەپەستۆی خوێن( هەرکەسەو فایلێیک تایبەنی تەندروستی  ئایدز و سل( هەروەها نەخۆشییە درێژ 

 بۆ دەکرێتەوە.  

هەر تۆمەتبارێك پێش ئەوەی بچێتە ناو سەنتەرەکان  ڕاگرتن و لەگەڵ ئەوان  تردا تێکەڵ بێت هەموو زانیارییەکان دەربارەی  

بۆ دڵنیابوونەوە لەوەی کە هیچ نەخۆشییەیک گوزراوەی نەبێت.  تەندروستی تۆمار دەکرێت و پشکنیت  تایبەتییس  بۆ دەکرێت  

 هیچ کەیسێیک مردن بە هۆکاری ئەشکەنجەو مامەڵەی نەشیاوەوە تائێستا تۆمار نەکراوە.   

لەخوار   لە  دەکرێت  ئەو کەسانەدا  لەگەڵ  مامەڵە  بەجۆرێك  ۆریستیەوە    ١٨لە هەرێىم کوردستاندا  تێ  بە کاری  و  ساڵیدان 

ۆرن( نەك ئەندایم  تێوەگالون یان   ۆریستیەکاندا کە کەسانێکن ) قوربان  داستی تێ  پەیوەندیان هەبووە لەگەڵ ڕێکخراوە تێ 

اوەکان بەپت   یاسای ژمارە )  زانیاری بە کەسوکاری گێ 
ە ئەمنیەکان پابەندن بە پێدان    ١٤ڕێکخراوی داعش. هێ   

ا
  ٢٠٠١( ی ساڵ

 کە لە پەرلەمان  هەرێم دەرچووە. 

ۆریستیەکانەوە دەستگێ  دەکرێن لە سەنتەرەکان   هەموو ئەو ئافر   پەیوەندی لەگەڵ گروپە تێ 
نەی کە بەتۆمەنی

ا
ەت و منداڵ

یەنی دەمێننەوەو ناخرێنە نێو سەنتەرەکان  ڕاگرتت  سەر بە ئاسایش. 
ا
 سەر بە وەزارەنی کارو کاروباری کۆمەڵ

 

اوان  خاوەن پ   داویستی تایبەت ێ راگێ 
 

سەنتەرەکان    خوارەوەیان  لە  خزمەتگوزاریانەی  ئەم  هەن کە  تایبەت  پێداویستی  خاوەن  اوی  ڕاگێ  ژمەرەیەك  چاکسازیدا 

 پێشکەش دەکرێت: 

 جلوبەرگ  .１

 خزمەتگوزاری پاکوخاوێت   .２

 ئەنجامدان  پشکنیت  پزیشیک و چارەسەرکردنیان ئەگەر پێویست بێت .３

 دابینکردن  ژووری تایبەت بۆیان  .４

 ششتت  جلوبەرگ .５

 ڕیشتاشی   سەرتاشی   و  .６

 پەیوەندی لەگەڵ کەسوکارەکانیان .７

 پەرتوکخانە .８

 دابینکردن  ئاودەستی تایبەت .９

 دابینکردن  هەموو پێدایستیەکانیان .１０
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لەلیەن    -٣-هاوپێچى   زیاتر  یم 
ا
لێر ع  ی  ەحکوموەڵ راپەسەاق  ر ن  ری  ۆ ر 

نەد ێ   ەو ەتەى 

 با یار یسیمۆ اق / کێر کردیی ع یهاوکار  ۆ کان بەکگرتو یە
ا
 79ۆڤمر  کایی ەماف  یڵ

 

 
 

 

 

 

 

 
 با یار یسیمۆ اق / کێ  کردن  عیهاوکار  ۆ کان بەکگرتو یە  ەو ەتەى نەدێ   نلەالیەن دۆکۆمێنتێیک فەریم کە  79

ا
اوەۆڤ مر  کان  ەماف یڵ دووای   وەرگێ 

وکردنەوەی ڕاپۆرتەکە لە 
ا
   ٢٠٢١ی ئاب  ١٨پڵ
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