
 

 
 

 کەسانی بێسەروشوێن
کە هۆیەکەی دەگەرێتەوە بۆ ناکۆکی چەکداری و  کەسانی بیسەروشووین راپۆرت دەکرێنملیۆنەها حالەتی  ئەمرۆ لە سەرانسەری جیهان،

سالی  ٢٠لە دوایین  پێشیلکاری لە مافی مرۆڤ. گرفتی بزربوون و بیسەروشوێن بوونی کەسان بە شیوەیەکی بەرچاو زیادیکردووە
ی هیناوە، نا ران لە کەش و هەوا و دابەزینی ئاستی ژینگە کارەساتی سروشتی و کۆچکردنی بە لیشاوی بە دوای خۆکۆتایی، وە گۆ

سپاندنی سەروەری یاسا، نا سەقامگیری دەسەالت لە چە هان بۆتە هۆی پیشیلکردنی مافی مرۆڤ وئارامی سیاسی لە بەشیکی زۆری جی
لە ئاستی جیهانە، بەالم پیویستە  لە هەمان کاتدا بە بەتیک دادەنریت لە ئاسایشی مرۆڤ باتی بیسەروشوینکراوان بە بابەهەرچەندە 
ەکالکەرەوەش دابنریت. گرنگی نەدان بە ژمارەیەکی زۆری کەسانی بیسەروشوین بە شیوەیەکی خۆنەویست، دەبیتە هۆی لە بابەتیکی ی

 ناوچوونی سەروەری یاسا. بەپرسیارەتی دەسەالت و کارکردنی حکومەت فاکتەری گرینگن لە ئاستی ناوخۆ و نیودەولەتی.
 کاروچاالکی )سپاردە(

، رێکخراویکی نیودەولەتی سەربەخۆیە، دامەزراوە لە هەیگ، بە ICMPەتی بۆ بێسەروشوینکراوان( رێکخراوی )کۆمسیۆنی نیودەول
ووالتی جیا، وە تاکە ریکخراوی نیودەولەتیە کە ئەرکی راسپیردراوی کارکردن بیت لە  ٤٠سال وە کارکردن لە  ٢٠ئەزموونی زیاتر لە 

مەت و دەسەالت دەدات لە بنیاتنانی پەیمانگای یاسای لە بواری رۆلی یارمەتی حکو ICMPبواری کەسانی بیسەرو شوین. رێکخراوی 
یاسا کە بەشیوەیەکی سەرکەوتوانە  بەژدار دەبیت لە گەران و ناساندنی کەسانی بیسەروشوین وە هەروەها پشتگیری ئەو هەوالنەش 

 ICMPخۆیان بە دەست بهێنن. رێکخراوی دەکات لە پەرەسەندنی یاسا تاکو بنەمالەی کەسانی بیسەروشوین بتوانی مافە رەواکانی 
بۆ دەستنیشانکردن و دۆزینەوەی کەسانی  DNAیارمەتی دەسەالتداران دەدات لە بەکارهینانی تەکنیکی بەرزی وەک تازەگەری شێوازی 

ێکخراوی بەردەوامە لە کاروچاالکی وەک تاکە ر ICMPبیسەروشوین لە ژیر بارودۆخی جیا و شوینی جیاواز لە جێهانە. رێکخراوی 

لە دۆزینەوە و  DNAجیهانی قازانج نەویست بە توانایەکی بەرچاو و فراوان وە لە رووبەریکی فراوانی جیهان و پێشەگەری 
وەالمی داواکاری دۆکیومینت کردن و پسپۆری گەواهیدان لە  ICMPدەسنیشانکردنی کەسانی بیسەروشوین دادەنریت. رێکخراوی 

انی تر لە ژیر یاسای دادگای نیودەولەتی و ناوخۆییەکان لە بارەی تاوانە جەنگییەکان و تاوانی دژ بە مرۆڤایەتی و جینۆساید و تاو
 نیودەولەتی.
 هاوشێوە  پرۆگرامی

 کە پرۆگرامی پەرەسەندنی دام و دەزگای حکومی و کۆمەلگەی مەدەنیدەکات:  هاوشێوە پرۆگرامیپێنج کار بە  ICMPرێکخراوی 
بەژداری دەکات لە گواستنەوەی دادپەروەری و دابینکردنی پشتگیری یاسادانان وە هەروەها پشتگیریکردن لە پەرەسەندنی تۆری 

 پرۆگرامی. بۆ داکۆکیردن لە راستی و دادپەروەری و مافەکانی بنەمالەی کەسانی بیسەروشوین ریکخراوەکانی کۆمەلگەی مەدەنی 
بە شیوەیەك کە  کەسانی بیسەروشوین لەسەر كۆڕى جیهانى بەڕێوە دەبات مەدەنی کۆمەلگەی و حکومی دەزگای و دام پەرەسەندنی

حکومەت و پەرپرسانی تر لە سەرانسەری جیهان بۆ پەرەسەندنی  بەرپرسانی ەو کەسایەنی لیهاتوو و شارەزاهەلدەستی بە کۆکردنەوەی 
ارەسەری هەلدەستی بە دابینکردنی چ . پرۆگرامی زانست و تەکنەلۆژیالە یەک گەیشتن و چاالکی لە بارەی کەسانی بیسەروشوین

بەخۆە  DNA ناساندنینەوەی تاقیکرد و ی راهێنان و بنیاتنانی تواناسازیتەکنیکی راستەوخۆ کە خول تەکنیکی لە ریگەی هاوکاری
کاردەکات لە سەر بەردەوامی  پرۆگرامی سیستەمی زانیاری .لەبواری شوینەوارناسی و ئەنثرۆبۆلوژیا هەرەوها شارەزا و دەگرێت

سیستەمی ناساندنەوەی بەریوەبردنی زانیاری ریکخراو کە لە ریگەی کۆکردنەوە و خەزنکردن و پاراستن و بالوکردنەوەی زانیاری لە 
داخلی  تسەر کەسانی بیسەروشوین ئەنجام دەدریت، سیستەمی ناساندنەوەی بەریوەبردنی زانیاری لە هەر شوینیکی جیهانەوە بیت دەتوانی

، ICMPبیت و زانیاری پیویست کۆبکەیتەوە لە بارەی کەسانی بیسەروشوین  ئەمەش لە ریگەی بەکارهینانی سەنتەری ئۆنالینی 
کە پشتگیری دەستپیشخەریەکانی یاسادانانی ناوخۆ و نیودەولەتی دەکات لە بارەی  پرۆگرامی هاوکاری سیکتەری دادپەروەریهەروەها 

کە  بنکە بۆ پرۆگرامی خولی راهینان و نایابیوە دوا پرۆگرام    سەر بنەمای پرۆسەی دیموکراتی و رۆلی یاساکەسانی بیسەروشوین لە 
وە لە هەمان  ICMPهەلدەستی بە کاراکردنی گواستنەوەی توانا و ستراتیژیەکان وباشترین پراکتیزی پەرەسەندوو لە الیەن ریکخراوی 

و زانیاری داتابەیسی پیشکەوتوو لە بارەی هەلکەندی  DNAنان لە تاقیکردنەوەی ناساندنی کاتدا هەلدەستی بە بەریوەبردنی خولی راهی
 .ەبردنی شوینی تاوان و گرتنەبەری زنجیرە ریسای دەستەبەرکردن و بەرێو گۆر

 
 ی رێکخراومێژوو

 لە ناکۆکی دەرئەنجامی وەك بیسەروشوین انیکەس بابەتی چارەسەرکردنی بەمەبەستی دامەزرا G-7 کۆری لە ١٩٩٦ سالی لە ICMP رێکخراوی
 قوربانی هەزار٨٠٠٠ گشتی لەکۆی هەزاری٧٠٠٠ کە بناسرینەوە جەنگە ئەم قوربانیانی حەفتای سەدا لە زیاتر توانرا بەهۆیەوە کە بەلقان، رۆژئاوای

دەستی  جیهانە سەرانسەری لە کاروچاالکیەکانی ICMP ریکخراوی ٢٠٠٤  سالی سەرەتای لەوە . گرتبوو خۆە لە ی ١٩٩٥ سالی سربیای یبیسەروشوین
 ئەو پی ەب کە کردواژوو  نیودەولەتیان رێکەوتنیکی لۆکسمبۆرگ و سوید و بلجیکا و یەکگرتوو وشانشینی هۆلەنداووالتانی  ٢٠١٤سالی  لە وە پێکرد

 کێشەی چارەسەرکردنی مەبەستی بە ،دانرا  هەیگشاری  لە سەرەکی یبنکەوە  اێنردامەزر نیودەولەتی حکومی رێکخراویکی وەک ICMP رێکەوتنە
  ربیاس و سەلڤادۆر و قوبرس و چیلی وەکی تر یانووالت چەندین لەالیەن وتنەەڕێک ئەم ساتەوە لەو هەر ،جیهان سەرانسەری لە بیسەروشوین کەسانی

 .ریشت ووالتانی بۆ راوەیەک هەردەم وەواژوو کراوە 
  ەکانسپێردراو

وە سپیردراوەکانی بریتین لە  ەپێشووی ووالیەتی یەکگرتووەکان بوو  )تۆماس میللەر(ە کە بالیۆزی ICMPسەرۆکی ئیستای رێکخراوی 
بالیۆزی کنوت ڤۆلەبەیک و وەزیری دەرەکی پیشووی / شاژن نور  /خاوەن شکۆویلیم کۆک، سەرۆک وەزیرانی پێشووی هۆلەندا 

ی کەمینەی نەتەوەی / ئالیستیر برت، وە هەرەوها پەرلەمنتاری  OSCEکۆمیشنەری باالی پیشوو نەرویج /بالیۆز رۆلف ئیکیوس، وە 

 .ASEANوەزیری پیشووی دەرەکی / سورین پتسوان، وە وەزیری دەرەکی پیشووی ووالتی تایالند و سکرتیری گشتی و  UKپیشووی 
 الپشتی داراییپ

 پشتیپال بە دەبیت، حکومەتەکانەوە ریگەی لە سەرەکی بەشیکی وە دەبەستی خۆویست بەخشینی بە پشت تەواوی بە ICMP رێکخراوی
 و یس هۆلی و یۆنان و  ئەلمانیا و فەرەنسا و فینلەندا و دانمارک و چیک کۆماری و چیللی و کەنەداووآلتانی  لەالیەن دابینکراوە دارایی

 و ندتایال و سویسرا و سوید و ئیسپانیا و پۆلەندا و نەرویج و هەیگ شاری و هۆلەندا و لۆکسمبۆرگ و ئیتالیا و ئیرلەندا و ئایسالند
 ەتتایب پرۆژەی ، ئەوروپا یەکیتی هەروەها وە یەکگرتووەکان نەتەوە وە یەکگرتووەکان ویالیەتە و یەکگرتوو شانشینی و تورکیا

 و ئینتەرپۆل و بۆش رۆبرت دەزگای وە مۆت ستیورت چارلی دەزگای وەک ەوەتر دامودەزگای الیەنی لە کراوە دابین بۆ پشتگیری

 بەخشینیکی لە کاتیکە لە باشور، ئەفریقیای پۆلیسی هەروەها وە هۆلەندا دادوەری پەیمانگای و EULEX و بیرکیلی و کالیفۆرنیا زانکۆی
 .یایجینک و ئۆرەکل کۆمپانیای و ژینگەی سیستەمی لیکۆلینەوەی پەیمانگای و مایکرۆسۆفت لە وەرگیراوە دارایی پالپشتی میهرەبان
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