نا بۆ بەرگری لە بێسەروشوێن کردنی بە زۆرە ملێ
پابەندکردنی عێڕاق بە کارکردندن بە ڕێککەوتنی بێسەروشوێن کراوانی بە زۆرەملێ
ڕێکخراوی لێبوردنی نێودەڵەتی و کۆمسیۆنی نێودەوڵەتی بۆ کارووباری بێسەروشوێنکراوان و کۆمەڵەی سویسری دژی بەرگریکردن،
پێشوازی لە هەنگ اوەکانی ئەم دواییەی حکومەتی عێراقی دەکەن کە گرتونیەتیە بەر بۆ دەستپێکردنی پرۆسەی جێبەجێ کردنی ڕێککەوتنی
نێودەوڵەتی بۆ پارێزگاری کردن لە هەموو کەسێك لە بێسەروشوێنکردنی بە زۆرەملێ ( .ئەمەی خوارەوە ڕێککەوتنەکەیە).
ڕێککەوتنەکە ئێستا کاری پێدەکرێت ،ئەمەی خوارە ڕەزامەندی عێراقە لەسەر ڕێککەوتەنەکە لە  ٣٢ی نۆڤەمبەری  .٣٢٠٢عێراق بووە بە
بیستەمین واڵت کە کار بەم ڕێککەوتنە بکات .ئەم ڕەزامەندیە هەنگاوێکی بە بایەخە و ئاماژەیەکی ڕوونی حکومەتی عێراق بە پابەندبوون و
بەرەنگاربوونەوەی پڕاکتیکی تاوانی بێسروشوێنکردنی بە زۆرەملێ.
کۆنفرانسی سێپتێمبەری  ٣٢٠٣کە وەزارەتی مافەکانی مرۆڤی عێراقی مێوانداری کردبوو بە هاوبەشی لەگەڵ کۆمسیۆنی نێودەوڵەتی بۆ
کارووباری بێسەروشوێنکراوان ئاماژەی هاندانە بە بەرزکردنەوەی دایەلۆگ لە نێوان وەزارەتە پەیوەندی دارەکانی حکومەت و دەزگاکانی
وواڵت لە ع ێراق ،بە بەژداری حکومەتی هەرێمی کوردستان ،دەربارەی جێبەجێ کردندی ڕێککەوتنەکانی پێشوو .کۆنفرانسەکە زەمینە سازی
کرد بۆ ڕاپۆرتی عێراق بۆ لێژنەی بێسەروشوکراوانی بە زۆرەملێ.
دەشێ ئەنجامی کۆنفراسەکە هاوکاربێت وەك بناغەیەکی بە سوود بۆ پێشخستنی گەیشتن بە دادپەروەری و دڵنیانی و قەرەبووکردنەوەی تەواوی
قوربانیەکانی بێسەروشوێنکردنی بە زۆرەملێ .بە تاییبەتی ،پابەندبوون بە پێداچوونەوە بە یاسا ناوخۆیەکان بۆ دڵنیا بوون لە پابەند بوون و
گونجانی لەگەڵ ڕێککەوەتنەکە و پێویستە کار بۆ بەرەو پێشخستنی بکرێت بە زۆۆترین کات.
سەڕەڕای ئەوش ،عێڕاق توانستی لێژنەی بێسەروشوێنکراوانی بە زۆرەملێی ڕێکنەخستوە بۆ گەیشتن و بە لەبەرچاوگرتنی پەیوەندی تاکیە
ناوەخۆیەکان بە کارکردن بە هەردو مادەی  ٢٠و  ٢٣لە ڕێککەوتنەکە.
عێراق هاندەدرێت بۆ بەجێگەیاندنی هەوڵی زیاتر بۆ دڵنیا بوون لە دوبارەنەبونەوە و ڕێگری لە تاوانی بێسەروشوێنکردنی بە زۆرەملێ .کە
پێکدێت لە:
-

گرتنەبەری هەنگاوی یەکالیکەرەوە بۆ کۆتایی هێنان بە کردەوەی بێسەروشوێنکردنی بە زۆرەملێ و لێکۆڵینەوەی تەواو لە کەیسە
چارەسەرنەکراوەکان ،و دابینکردنی گەیشتن بە دادپەروەری و دڵنیایی و قەرەبوکردنەوەی تەواوەتی بۆ خێزانی قوربانیەکان.

-

ناسینی توانستی لێژنەی بیسەروشوێن کراوانی بە زۆرەمڵی بۆ گەیشتن و بە لەبەرچاوگرتنی پەیوەندی تاکیە ناوەخۆیەکان بە
کارکردن بە هەردو مادەی  ٢٠و  ٢٣لە ڕێککەوتنەکە بە بەاڵوکردنەوەی بەگوێرەی پێویست.

-

دلنیابوون کە یاسای عێراقی (کارکردندن بە مادەی  ٣٢لە ڕێککەوتنەکە) پێناسی "قوربانی بێسەروشوێن کراوی بە زۆرەملێ" کە
کەسی بێسەروشوێنکراو دەگرێتە خۆ ،و هەر تاکێك کە ئازاری چەشتوە بە هۆکاری بێسەروشوێن کردنی بە زۆرەملێ.

-

دڵنیابوون کە یاسای عێراقی گرێنتی مافی قوربانیەکان دەکات لە فەراهەم کردنی قەرەبوی تەواو (بە قەرەبوی ماددی و
ئاساییکردنەوەیان بۆ دۆخی جاران وبنیاتنانەوە و ڕازیکردن و گرێنتی دوبارەنابونەوە).

-

دڵنیابوون لە کارکردن بە جێبەجێ کردنی ڕێککەوتنەکە بە گرێنتی ئەوەی کە هەموو تاوانبارانی تێوەگاڵو و یاسا مەدەنی
وخێزانیەکان و هەروەها سیاسەت و پراکتیزەکردنی گونجاو بێت لەگەڵ زۆرێك لە پابەندبونە قەبووڵکراوەکانی عێراق دا کاتێك کە
دەچێتە ناو ڕێککەوتنەکە ،و لەناو ئەوانی تردا دەبێت ڕێکخستنی بیسەروشوێنکراوانی بە زۆرەملێ بە شێوەیەکی جیاواز و
سەربەخۆ ڕێکبخرێت بە گوێرەی یاساکانی تاوانی ناوخۆیی.

-

دڵنیا بوون کە یاسا ئاساییەکانی دادگاکان دەسەاڵتییان هەبێت بەسەر تاوانی بێسەروشوێن کردنی بێسەروشوێنکراوانی بە زۆرەملێ و
یان وەكو تاوان لە ژێر یاسای نێودەڵەتی و یان وەك تاوان دژی مرۆڤایەتی.

-

دڵنیا بوون کە چوارچێوەی یاسای بێسەروشوێنکراوی بەزۆرەملێ ڕێکخستنی تاوانەکە بکات لە ناو ئەوانی تردا ،پڕەنسیپی پەیوەندی
دار بۆ آ -پابەند بوون بە خۆ بەدەستەوە دان یان دادگا ،ب -دادگای نێودەوڵەتی ج -ڕێگە نەدان بە بچووکردنەوەی یاساکان.

-

دڵنیابوون کە ئەو کەسانەی کە تێوەگاڵون لە تاوانی بێسەروشوێنکردنی بە زۆرەملێ لە داداگای سەربازی داداگایی نەکرێن.

-

دڵنیا بوون کە یاسای سزادانی تاوانبارانی تاوانی بێسەروشوێنکردنی بە زۆرەملێ ،تاوانباران بە سزای عادیالنەی خۆیان بگەیێنێت
جگە لە سزای لە سێدارەدان نەبێت.

-

دڵنیا بوون کە هێچ دەسەاڵتێك یان الیەنێکی حکومەتی گشتی دەسەاڵتی لێخۆشبوونی نەبێت لەسەر تاوانبارانی بێسەروشوێنکردنی
بەزۆرەملێ ،بە هەمان شێوە عێڕاق پێویستە دلنیایی بدات کە داواکاری گشتی دەرفەتی دەرباز بوون نەڕەخسێنێت بۆ تاوانباران.

-

ڕەزامەندی دەربڕین لەسەر ڕێککەوتنی  ٠٦٩١بە ڕێگە نەدان بە بچووک کردنەوەی ڕۆلی دادگاکان یان تاوانی جەنگ یان هەر
تاوانێکی تری دژی مرۆڤاییەتی ،بەمەش وا لە عێراق بکرێت کە ڕێککەوتنەکە بە تەواوی جێبەجێ بکات ،و ناسینی تاوانی
بێسروشوێن کردنی بە زۆرەملێ وەك تاوان دژ بە مرۆڤاییەتی.

ڕێکخراوەکانی کە ئیمزایان کردووە خوارەوە چاوەڕوانی هەوڵی بەردەوامی عێڕاقن لە چارەسەری تەواوەتی کێشەی بێسەروشوێن کردنی بە
زۆرەملێ ،لە هەمان کاتدا ،ڕێکخراوەکانمان هاوکاری دایەلۆگ و پێشکەشکردنی پشتگیری پێویست دەبن بۆ یارمەتیدانی عێڕاق لە
کۆبوونەوەکانی پەوەستبوونی نێودەڵەتی و دژایەتی کردنی بێسەروشوێن کردنی بە زۆرەملێ.
ڕێکخراوی لێبوردنی نێودەوڵەتی پەڕاوی زانیاری( )٠پێشکەشی عێراقی کردووە لە جێبەجیکردنی ڕێککەوتنەکە بە گوێرەی یاسای ناوخۆیی،
کۆپی ئیمزا کراو بە زمانی عەرەبی هەیە( ،) ٣ڕێنمایی بە سوودی تێدایە بۆ عێراق کە چۆن ڕێککەوتنەکە جێبەجێ بکات ،بە یاسا و بە
کرداری ،عێراق پابەندە بە ڕێککەوتنەکە و بە یاسا و ستاندەردە نێودەوڵەتیە پەیوەندیدارەکان.
 41دیسە مبە رى ٣٢٠٣

____________________
ڕێکخراوی لێبوردنی نێودەوڵەتی

___________________________________
کۆمسیۆنی نێودەوڵەتی بۆ کارووباری بێسەروشوێنکراوان

_______
دادگــــــــــــا

_____________________________________
 .1ڕێکخراوی لێبوردنی نێودەوڵەتی ،نـــا بۆ بەرگری بۆ بێسەروشوێنکردنی بە زۆرەملێ ،پەڕوای کاراکردنی جێبەجێ کردنی
ڕێککەوتنە نێودەوڵەتیەکە بۆ پاراستنی هەموو کەسێک لە بێسەروشوێن کردنی بە زۆرەمڵی( .فەهرەستی  IOR51/006/2011لە
نۆڤەمبەری )٣٢٠٠

http://www.amnesty.org/en/library/info/IOR51/006/2011/en
پێشکەشی دەسەاڵتدارانی عێراق کراوە لە میانی کۆنفرانسەکە " نا بۆ دەرباز بوونی بێسەروشوێنکردنی بە زۆرەملێ" لە  ٠٩و ٠١
سێپتەمبەری ٣٢٠٣
 .2لێرە بیبینە:

http://www.amnesty.org/en/library/asset/IOR51/006/2011/en/f3126fae-4cd1.4070-8833-d4e3ea717339/ior510062011ar.pdf

