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 .1پێشەکی
ئەمڕۆکە شایەتی میلیۆنان حاڵەتیی بێسەروشوێن بوون و ونبوونی
تاکەکانین بە هۆی شەڕی چەکداری و پێشێلکاریەکانی مافی مرۆڤ لە
سەرانسەری جیهان .وێڕای ئەمە ،هەموو ساڵێک هەزاران کەس بە
هۆی کارەساتەکان ،قاچاخکردنی مرۆڤ ،توندوتیژی رێکخراوەیی و
هۆکارەکانی تر بێسەروشوێن دەبن .گۆڕانکاریەکان لە دوو دەیەی رابردوو
دا بوونە بە هۆی گۆڕانکاری لە شێوازی چارەسەرکردنی کێشەی کەسانی
بێسەرشوشوێن ،بەتایبەت پاش شەڕ و کارەساتەکان .لەبەر ئەمە ،ئیستا
ئاستی کێشەکە باشتر ناسراوە ،رێکارنامە و ستاندارد و سیاسەتەکانی
تایبەت بە مەسەلەی کەسانی بێسەروشوێن بە شێوەیەکی کاریگەرتر
دیاری دەکرن و پێشکەوتنی زانست و کۆکردنەوەی زانیاری ئەمڕۆ بواری
ئەوەمان پێ دەدات کە تەنانەت باشتر لە جاران کەسانی بێسەروشوێن
بدۆزینەوە .بەاڵم هێشتا ،رادەی بەکارهێنانی ئەم قابلیەت و توانایانە
هەر وەک جاران بەسراوە بە چۆنیەتی بێسەروشوێن بوونی کەسەکە و
ئەوەی کە کێ بۆی دەگەڕێت و مەبەستی لەو گەڕانە چیە .بۆ دابینکردنی
گەرەنتیی کاریگەر سەبارەت بە کەسانی بێسەروشوێن و پاراستنی
مافەکانی کەسوکاری کەسانی بێسەروشوێن ،پێویستە پۆلێنبەندییە
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کۆنەکان وەالبنێین و کێشەکە وەک بەشێکی دانەبڕاو لە مافەکانی مرۆڤ
و ئاسای�شی مرۆڤ ببینین .کە وا یە ،پێویستە چارەسەرکردنی کێشەی
کەسانی بێسەروشوێن ببێت بە بەشێک لە هەوڵێکی جیهانی وگشتگیرتربۆ
کەمکردنەوەی زیانلێکەوتنی مرۆڤ ،باشترکردنی ئاستی بەشداری سیا�شی
و پەرەپێدانی ئاستی دەسگەیشتن بە دادپەروەری و مافە ئابووریەکان
سەرەوە چەپ :ئەندامی کۆمیسیۆنی  ،Icmpکنووت فۆلبێک لەگەڵ
سەرۆکی کۆبوونەوەی  ،Icmpتۆماس میلێر ،بەڕێوەبەری گشتیی ،Icmp
کاترین بۆمبێرگێر ،و ستیڤن فان هۆگستراتن ،بەڕێوەبەری گشتیی ڕێکخراوەی
کارنەیگی لە بەر کۆشکی ئاشتی دا چاکیچۆنی دەکات
ناوەڕاست چەپ :ئیڤۆ یۆسیپۆڤیچ ،سەرۆک کۆماری کرۆواتیا  ،شازن نوور،
ئەندامی کۆمیسیۆنی  ،Icmpتۆماس میلێر ،سەرۆکی کۆبوونەوەی  ،Icmpو
کاترین بۆمبێرگێر ،بەڕێوەبەری گشتیی  Icmpدەگەنە ناوەندی کۆنفڕانسەکە.
سەرەوە ڕاست :ویم کۆک ،ئەندامی کۆمیسیۆنی  ،Icmpو دەیڤید تۆلبێرت،
سەرۆکی ناوەندی نێودەوڵەتی بۆ دادپەروەریی ئینتقالی دەگەنە کۆشکی ئاشتی

سەرۆە ڕاست :یۆزیاس فان ئارتسێن ،شارەداری شاری الها لە یەکەمین ڕۆژی
کۆنفڕانسەکە دا بەخێرهاتنی بەشداربووان دەکات.
ناوەڕاست چەپ :نوێنەرانی خانەوادەی قوربانیان لە ڕۆژئاوای باڵکان ،لەوانە ،ئولگیکا
بۆژانیچ ،سێیدا کاراباشیچ و لیلیانا ئالڤیرلە کۆنفڕانسەکە دا بەشداریان کرد.
خوارەوە چەپ :کنووت فۆلبێک وویم کۆک ئەندامانی کۆمیسیۆنی  Icmpلەگەڵ یۆزیاس
فان ئارتسێن شارەداری شاری الها ،لە شوێنی پێشوازیکردن

"پر�شی بێسەروشوێن بوونی مرۆڤ بە ئەندازەی مێژووی مرۆڤ کۆنە.
بەاڵم ،لە ڕاستی دا هیچ تێگەیشتنێکمان لە الیەنی جیهانی یان ئاستی
راستەقینەی ئەم کێشە نیە .هیچ جۆرە ڕێکارنامەیەک سەبارەت
بە بەرپرسیاریەتی دەوڵەت بۆچارەسەرکردنی ئەم کێشە لە هەموو
ڕوویەکەوە بوونی نیە".

تۆماس میلێر

"خانەوادەی کەسانی بێسەروشوێن دەبێ هەست بکەن کە
خەڵکانی دیکەی نێو کۆمەڵەکەیان و کۆمەڵگا بەگشتی ئاگادارن لە
بێسەروشوێن بوونی کەسوکاریان و خەمەکانیان ،وە لە درێژماوە
دا پشتیوانییان لێ دەکەن .کاتێک کە خانەوادەکان لە پرۆسەکە دا
بەشداری بکەن ،لە تواناکانی خۆیان کەڵک وەردەگرن و هاوکات
توانای نوێ لە خۆیان دا درست دەکەن".

ئەندریاس ویگێر.

"لە چاالکیەکانی مافی مرۆڤ دا ،و بەتایبەت لە کارەکانی تایبەت بە
کەسانی بێسەروشوێن دا ،ژیانی مرۆڤ ئاوێزانە لە نێوان پاراستنی
زانیاریەکان بەتەواوی ،و هاوکات بە دەسهێنانی ئاماری دروست کە
پێویستی بە ئاڵوگۆڕی زانیاریەکان هەیە .پرینسیپەکانی پاراستنی
نهێنیەکان پیویستە لە ئەو ڕێکخراوانە دا بە کاربهێنرێن کە لەوێ
تێکنۆلۆژیا ڕاستەوخۆ دەبێت بە هێزو کارایی ".

برایان بێلێندۆرف
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 .2کۆنفرانسەکە
کۆنفران�شی " ،Icmpکەسانی بێسەروشوێن :ئەجندایەک بۆ ئایندە"،
ویستی دیمەنێک لە گۆڕانکاریەکانی شێوازی واڵمدانەوە بە ئەم مەسەلە
لەگەڵ لێکدانەوەیەک لەبارەی ئەو کێشانە کە ڕووبەڕوومان دەبنەوە،
هەروەها دیدگایەک بۆ داهاتوو پێشکەش بکات .بەرلە ئەم کۆنفرانسە
گفتوگۆی مێزگردی بەڕێوە چوون .یەکەم کۆبوونەوە لە شاری الها بە
ڕێوە چوو و ڕێخکراوە نێودەوڵەتیەکان و ڕێکخراوەکانی ترتێدا بەشدارییان
کرد .دووهەم کۆبوونەوە لە زانکۆی ساسێکس بەڕێوە چوو و لێکۆڵەران
و مامۆستایانی زانکۆ لە بواری زانستە کۆمەاڵیەتی و سیاسیەکان تێدا
بەشدارییان کرد .سێهەمین کۆبوونەوە لە سارایەڤۆ ،لە واڵتی بۆسنیا و
هەرزەگۆڤینا ،بە ئامادەبوونی الیەنە بەرژەوەندیدارەکان لە یوگۆسالڤیای
پێشوو ،نوێنەرانی بنەماڵەی کەسانی بێسەروشوێن ،دامەزراوە
دەوڵەتیەکان ،رێکخراوە ناحکومیەکان ،نوێنەرانی ڕاگەیاندنەکان،
سیاسەتدانەران و دادگاکان بەڕێوە چوو.
ئەم کۆنفرانسە بە پشتیوانیی شاری الها ،شاری نێونەتەوەیی ئاشتی
و دادپەروەری لە جیهان ،رۆژی سێشەممە 29ی ئۆکتۆبەر هەتا هەینی
1ی نۆڤەمبەری  2013لە "کۆشکی ئاشتی" بەڕێوە چوو .لەم کۆنفرانسە
دا کە یەکەمین کۆنفرانس لەم جۆرە بوو ،بە شێوەیەکی هەمەالیەن
با�شی پر�شی ئەو کەسانە کرا کە بە هۆی شەڕ ،پێشێلکاریەکانی مافی
مرۆڤ ،کارەساتەکان ،توندوتیژیی رێکخراوەیی ،کۆچکردن یان هۆکارە
نەخوازراوەکانی تر بێسەروشوێن دەبن .هەروەها باس لە بەدواداچوونی
دۆخی کەسانی بێسەروشوێن کرا بە لەبەرچاوگرتنی پاشهاتە یاسایی،
تێکنیکی و کۆمەاڵیەتیەکانی .هەروەها هەندێ پێشنیاری گرنگ پێشکەش
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کران وڕێگە بۆهەڵگرتنی هەنگاوی نوێ کرایەوە .لەم کۆنفرانسە دا نوێنەری
واڵتان ،رێکخراوە نێودەوڵەتی و ناحکومیەکان ،گرووپەکانی قوربانیان
و رزگاربووان ،کەرتی تایبەت ،کەسانی ئەکادیمی ،رۆژنامەنووسان و
چاالکوانانی تر بەشدار بوون .هەروەها نوێنەرانی سیاسەتدانەرانی بااڵ،
رێکخراوەکانی مافی مرۆڤ ،رێکخراوە دادپەروەریەکان ،رێکخراوەکانی
پەیوەندیدار بە بەرگری و ئاسایش ،زانایان ،رێکخراوەکانی فریاکەوتن،
وەزارەتە و دامەزراوە پسپۆریەکان و ڕاگەیاندنەکان لەم کۆنفرانسە دا
ئامادە بوون.
لەم کۆنفرانسە دا باس لە �شێ بابەتی سەرەکی کرا:
 )1کەسانی بێسەروشوێن بە هۆی شەڕ و پێشێلکاریەکانی مافی مرۆڤ،
لەوانە کەسانێک کە بەزۆرون بوونە؛
 )2کەسانی بێسەروشوێن بە هۆی کارەساتی سروشتی و دەسکرد؛
 )3کەسانی بێسەروشوێن لە ئاکامی هۆکارەکانی تر ،بۆنموونە توندوتیژی
رێکخراوەیی (مادە هۆشبەرەکان ،قاچاخکردنی مرۆڤ ،تیرۆریزم) و
کەسانی بێسەروشوێنبوو لە کاتی کۆچکردن دا.
سەرباری ئەمە ،نوێنەرەکان باسیی هەندێ بابەتی زۆر گرنگ و کێشەکانی
داهاتوویان کرد ،لەوانە یەکخستنی چاالکیە نێودەوڵەتی و ناوخۆییەکان،
بەدیهێنانی خاوەندارێتیی ناوخۆیی ،بەهێزکردنی ڕۆڵی سیستمی دادوەری،
بە تایبەتی رۆڵی دادستێنان (داواکارانی گشتی) و لێکۆڵەرانی تاوان،
زامنکردنی مافی رزگاربووان ،باشترکردنی توانای جیهانی بۆ چارەسەرکردنی
کێشەکانی کەسانی بێسەروشوێن ،هەڵسەنگاندنی ئاستی دەسپێگەیشتن
وکوالیتی دەیتای تایبەت بە کەسانی بێسەروشوێن ،وباشکردنی رێکارەکانی
پێشگری و ئامادەبا�شی.

 .3وتاری دەستپێکردنی کۆنفرانس لە الیەن شاژن نوورەوە
دەسپێکی کۆنفڕانسەکە ،شاژن نوور ،ئەندامی کۆمیسیۆنی ،Icmp
پێداچوونەوەی کرد بە تواناییە پراکتیکیەکان و ئەو پێشکەوتنەی کە
لە کەی�شی کەسانی بێسەروشوێن لە یووگۆسالوی پێشو دا بەدەست
هاتبوو  ،بەپێی مەزەندەکان لەوێ نزیکەی  40000کەس بەهۆی شەڕی
چەکداری لە دەیەی  1990بێسەروشوێن بوو .ئەمڕۆکە مەزەندە دەکرێت
زیاتر لە 70%ی کەسانی بێسەروشوێنبوو لە یوگۆسالڤیای پێشوو دا
چارەنووسیان ڕوون کراوەتەوە .بەتایبەت ،لە بۆسنیا و هەرزەگۆڤینا،
کە نزیکەی  30000کەس بێسەروشوێن بوون74% ،یان چارەنووسیان
ڕوون کراوەتەوە .وە سەبارەت بە داگیرکرانی سرەبرەنیستا لە  ،1995کە
بە دوای دا بەپێی ڕاپۆرتەکان  8000کەس بێسەروشوێن کرا ،نزیکەی
 7000کەس لە گۆڕە بەکۆمەڵە نایاساییەکان دا دۆزرانەوە و ناسنامەی
ڕوفاتی ئەوان بە شێوەیەکی جێباوەڕدیاری کراو و درانەوە بە خێزانەکانیان
بۆ ئەوەی بیانێژن و ڕێوڕەسمی یادکردنەوەیان بۆ بگرن.
شاژن ڕایگەیاند ئەم ژمارە ڕێژەیانە بە نیسبەتی ئەو ژمارانەی کە لە
بەشەکانی دیکەی جیهان دا ڕاپۆرت دراون نیشان دەدەن کە جۆرێک
پێشکەوتن بە دەست هاتووە .هەوڵەکان بۆ ڕوونکردنەوەی ناسنامەی
کەسانی بێسەروشوێن لە یوگۆسالڤیای پێشوو بە بەشداری و هاوکاریی
بەردەوامی ڕێکخراوە نێوخۆییەکان ،لەوانە دەسەاڵتدارانی سیاسیی
واڵتەکان و سیستمی دادگاییکردنی تاوانکاران ئەنجام دران .ئەم
ڕێکخراوانە هەوڵیان دا کە بابەتی کەسانی بێسەروشوێن لە ڕووداوە
سیاسیەکانی ڕابردوو جیا بکەنەوە .شاژن تەئکیدی کرد کە خانەوادەی
کەسانی بێسەروشوێن نە بە تەنها ماونەتەوە ،وە نە تەنها وەرگری یارمەتیە
نێودەوڵەتیەکان بوونە .بەڵکوو ،ئەوان لە پرۆسەی پەیداکردنی کەسانی
کەسانی بێسەروشوێن دا بەشداربوویەکی چاالک بوونە .خانەوادەکان
بە هاوکاری کردن لە ئاستی نیشتمانی ،ئایینی ،نەتەوەیی دا ،تۆڕێکی
کۆمەڵگای مەدەنیی چاالکیان دروست کردووە و ڕاستەوخۆ لە پرۆسە
کاریەکان دا بەشدارییان کردووە .بۆ نموونە ،ئەوانە نزیکەی 100000
تۆماری زانیاریی شەخ�شی لەبارەی کەسانی بێسەرشوێن ،لەوانە نموونەی
ژنتیکییان داوە بە  Icmpکە کۆمەکی کردووە بە ناسینەوەی خۆشەویستە
بێسەروشوێنەکانیان.
مەرجێکی گرنگ بۆ ئەو پێشکەوتنەی کە لە ڕۆژئاوای باڵکان دا بە دەست
هات ڕاستەوخۆ پێوەندی بە ئەو ڕێبازەی سەروەریی یاساوە هەبووە کە
بەکارهێنراوە ،لەوانە کارکردن بەپێی ئەو ستانداردانە بەڵگەییانە کە لە
پرۆسەکانی یاسای مەدەنی ،دادگاییکردنی تاوانکاران ،ودەرکردنی گەواهیی
مەرگ دا پێویستن .کەڵکوەرگرتن لە ئەو جۆرە تێکنۆلۆژیە پێشکەوتووە
کە بە شێوەیەکی باو لە واڵتانی پابەند بە ستانداردەکانی سەروەریی
یاسا بە کار دەهێنرێت کۆمەکی کردووە بە ئەنجامدانی لێکۆڵینەوەی
جێباوەڕ و کاریگەر بۆ ڕوونکردنەوەی چارەنوو�شی کەسانی بێسەروشوێن.
هەروەها کۆمەکی کردووە بە زیاتر سەروەربوونی یاسا .شاژن بە بیری
بەشداربووانی هێنایەوە کە ئەو هەاڵنە کە لە ڕابردوو دا کراون ،بەتایبەت
حاڵەتەکانی ونبوون ،نیشانەی پابەندنەبوونی ئاشکرا بە سەروەریی یاسا و
گەرەنتیەکانی مافی مرۆڤە .لە پرۆسەی بنیادنانەوە و ئاشتبوونەوەی دوای
شەڕ دا پێویستە سەروەریی یاسا و مافەکانی مرۆڤ دووبارە بچەسپێنرێت
وەکوو فاکتۆرێکی زۆر گرنگ لە خەبات بۆ دامەزراندنی کۆمەڵگایەکی
دادپەروەرو ئاشتیخواز .تەنها حکومەت دەتوانێت ئەو ماف و گەرەنتیانەی
کە پێشێل کراون دووبارە دابین بکاتەوە.

"خانەوادەکان پێویست و مافی ئەوەیان هەیە سەبارەت بە
پرۆسەی ڕوونکردنەوەی چارەنوو�شی کەسانی بێسەروشوێن
زانیارییان پێ بدرێت ،بە شێوەی دووالیەنە و کاریگەرلەگەڵیان
پەیوەندی بکرێت ،ئاگاهانە بڕیاربدەن ،ئازاد بن ،هەستیاربن،
هاوسۆزییان لەگەڵ بکرێت ،بێالیەن یارمەتی بدرێن ،پاڵپشتیی
دەروونیان بۆ دابین بکرێت ،ڕێزلە پێداویستیە شەخسیەکان و
نهێنیەکانیان بگیردرێت ،دەرفەتیان پێ بدرێت لەگەڵ کەسانی تر
بن ،و تواناییان پێ بدرێت و یارمەتیی داراییان بۆ دابین بکرێت".

پامێال دیکس

"لەوانەیە ستانداردەکانی کۆکردنەوە و دانوستانی زانیارییەکان
لە بەینی واڵتەکان دا جیاوازبن ،پێویستە وردبینانە لەگەڵ
ڕوفاتەکان مامەڵە بکرێت ،و مەترسیی دیاریکردنی ناسنامە
بەهەڵە بگات بە کەمترین ئاست".

ڕۆناڵد ک .نۆبل

الپەڕەی ڕووبەڕوو :شاژن نور ،ئەندامی کۆمیسیۆنی  ،Icmpوەزیری کۆنەسەربازانی
جەنگی کرۆواتیا ،پڕێدراگ ماتیچ ،لەگەڵ ویم کۆک و ڕۆڵف ئێکێئووس ئەندامانی
کۆمیسیۆنی  Icmpلە کۆنفرانسەکە دا.
سەرەوە ڕاست .:نیک شتاینبێرگ ،ئەندامی ڕێکخراوی چاوەدێری مافی مرۆڤ ،خاتوو
کۆنسوێلۆمۆرالێس ،ئەندامی ڕێکخراوی مەکزیکیی "هاوواڵتیانی پشتیوانی مافی مرۆڤ"،
وسارا ئێچ .کاتسانیس ،لە زانکۆی دووک
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 .4گفتوگۆ پانێلیەکان
کۆنفڕانسەکە لە چوارپەنێل پێکهاتبوو ،لە �شێ پانێل دا بابەتە گشتیەکان
باس کران و لە ئەوی تر دا با�شی ئەو کێشانە کرا کە ڕووبەڕووی هەوڵە
جیهانیەکان بۆ ڕوونکردنەوەی چارەنوو�شی کەسانی بێسەروشوێن بە
شێوەیەکی کاریگەرتردەبنەوە.
پەنێلی یەکەم تایبەت بوو بە کەسانی بێسەروشوێنبوو لە ئاکامی شەڕ
و پێشێلکاریەکانی مافی مرۆڤ دا .ئەم پانێلە لەالیەن سەرۆکی "ناوەندی
نێودەوڵەتی بۆ دادپەروەریی ئینتقالیەوە ،بەڕێز دەیڤید تۆلبێرت ،کرایەوە.
پرۆفیسۆر ئریک ستۆڤەر لە زانکۆی کالیفۆڕنیا ،لە بێرکلەی ،لەبارەی
پەرەپێدانی چاالکیەکانی کۆمەڵگای نێودەوڵەتی بۆ دروستکردنی
تواناییەکی نەتەوەیی قسەی کرد .بەڕێز موحەممەد ئەلسوودانی ،وەزیری
مافی مرۆڤی عێراق ،و بەڕێز ئارام موحەممەد ،وەزیری کاروباری شەهیدان
و ئەنفالکراوانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ،با�شی کێشەکانی
بەردەوام هێشتنەوەی مەیلی سیا�شی بۆ چارەسەرکردنی مەسەلەی
کەسانی بێسەروشوێنیان کرد .بەڕێز مانۆی ساچدێڤا و خاتوو فیۆنا
مەککەی ئەندامانی دادگای نێودەوڵەتیی تاوان ( )Iccبا�شی کێشەکانی
دادگاییکردنی تاوانکاران لە کەیسەکانی کەسانی بێسەروشوێنیان کرد.
سەرۆکوەزیرانی پێشووی سکۆتلەند ،بەڕیز لۆرد جەک مەککۆنێڵ
با�شی چارەسەکردنی پر�شی کەسانی بێسەروشوێنی کرد وەکوو ئامرازێ بۆ
بەرپەرچدانەوە و ڕێگرتن لە دڕندەیی و پێشیڵکردنی مافەکانی مرۆڤ .بەڕێز
ئەندریاس ویگێر ،ئەندامی کۆمیتەی نێودەوڵەتیی خاچی سوور ( )IcRcو
خاتوو جاسمینکا دژومهور ئەندامنی "گرووپی کاریی نەتەوە یەکگرتووەکان
بۆ ونبوونی بەزۆریان نەخوازراو" بە نۆرە با�شی مەرجەکانی مرۆڤدۆستی و
دادوەریی ئینتقالییان کرد.
سەرۆک کۆماری کرۆواتیا ،بەڕێز ئیڤۆ یۆسیپۆڤیچ ،لە پێشکەشکردنی
وتاری سەرەکیی پانێلەکە دا ،جەختی کردەوە کە مەسەلەی کەسانی
بێسەروشوێن نەتەنها فشار دەخاتە سەر ئەندامانی خێزان و هاوڕێیانی
ئەوان ،بەڵکوو کۆسپێکی ترسناکە بۆ ئاشتی و سەقامگیریی بەردەوام.
ئەو وتی ،لەبەر ئەمە ،مافی زانینی ڕاستیەکان وردەوردە لە کۆمەڵگای
نێونەتەوەی دا وەکوو مافی ڕەوای مرۆڤ دەناسێنرێت .سەرۆک یۆسیپۆڤیچ
هێنایەوە بیری بەشداربوان کە تەنانەت لە ئۆرووپاش دا ،کێشەی
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بێسەروشوێن بوونی مرۆڤەکان زۆر دور لە چارەسەرکردن .لە کاتێک دا
کە تەنها لە باشووری ڕۆژهەاڵتی ئەورووپا تا ئیستا نزیکەی  12000کەس،
لە ناوچەی قەفقازی باکووری فدراسیۆنی ڕووسیە  2300کەس ،و لە
قبرس نزیکەی  2000کەس بێسەروشوێنن ،پێویستە کاری زۆرتر لەسەر
ئەم بابەتە بکرێت .بۆ نموونە پێویستە بە شێوەیەکی کاریگەر لێکۆڵینەوە
بکرێت و تاوانکاران دادگایی بکرێن بۆ ئەوەی ئیترهیچ تاوانکارێک لە ئەمان
دا نەبێت .سەرۆک یۆسیپۆڤیچ دانی بەو ڕاستیە دا نا کە ئەمە کارێکی
ئاسان نیە و پێویست بە بوێری و کات هەیە ،بەاڵم پێویستە جێبەجێ
بکرێت بۆ ئەوەی برینەکانی کۆمەڵگە تووشبوەکان ساڕێژبکرێن.
پەنێلی دووەم تایبەت بوو بە ئەو کەسانە کە لە ئانجامی کارەساتی
سروشتی ودەسکردی دا بێسەروشوێن دەبن .ئەم پەنێلە سەرەتا لە الیەن
بەڕێز ڕۆالند .ک .نۆبڵ سکرتێریی گشتیی ئینترپۆل کرایەوە ،ئەو داوای کرد
چوارچێوەیەکی هەمیشەیی بۆ ناسینەوەی قۆربانیانی کارەستا ()DVI
دابمەزرێت .پڕۆفیسۆر پۆنگرووک سریباندیت مۆنگکۆل با�شی کێشەکانی
سۆنامیەکەی ساڵی  2004لە باشووری ڕۆژهەاڵتی ئاسیای خستە ڕوو .لە
ساڵی  2004ئەو لە تایلەند ڕێبەری تیمەکانی  DVIبوو .بەڕێوەبەری زانستیی
ئەنستیتۆی زانستی پزیشکیی دادوەریی  ،BKAدکتۆر ئینگۆ باستیش،
با�شی ئەو کێشانەی کرد کە لە میکانیزمەکانی وەاڵمدانەوە دا هەیە بۆ
یارمەتیدانی ئەو واڵتانە کە توو�شی کارەسات بوونە .بەڕێزفڕانک دێ پائۆلۆ
ئەندامی نووسینگەی پشکێنەری بااڵ لە شاری نیوویۆرک لەگەڵ خاتوو
ئایرین ئۆسولیڤان ،ئەندامی ئەنستیتۆی پزیشکیی دادوەریی هۆڵەند
زۆرتر با�شی ئەوەیان کرد کە چۆن بتوانین دڵنیا ببین کە هەماهەنگیەکی
باشتر لە نێوان الیەنە نێودەوڵەتی و نێوخۆییەکان دا بۆ واڵمدانەوە لە
کاتی کارەساتەکان هەیە ،وەکوو مەرجێکی سەرەکی بۆ باشتر پاراستنی
مافەکانی قوربانیان .خاتوو پامێال دیکس ،بەرپر�شی جێبەجێکردن لە
ڕێکخراوی فریاکەوتن لە کاتی کارەسات ) ،(Disaster Actionدەربارەی مافی
خانەوادەکان لە کاتی کارەساتەکان قسەی کرد .پێداویستەکانی خێزانەکان
جیهانین و هەندێکیان بریتین لە دەستگەیشتن بە زانیاریەکان سەبارەت
بە پرۆسەکە ،پێوەندی دوو-الیانەی بەردەوام و کاریگەر؛ ڕێزگرتن لە
جیاوازیی تاکەکە�شی ،و پاراستنی نهێنیەکان.

پەنێلی سێهەم تایبەت بوو بە قوربانیانی توندوتێژیی ڕێکخراوەیی وکۆچکردن.
لە کاتی پێشکەشکردنی وتاری سەرەکیی پەنێلەکە دا،بەڕێز بالوێز ویلیام
لەی�شی سوینگ ،بەڕێوەبەری گشتیی ڕێکخراوەی نێودەوڵەتیی کۆچبەری
( ،)IOmئاماژەی کرد بە دۆخی ناسکی ئەو کۆچبەرانە کە لە کاتی سەفەر
یان لە شوێنی مەبەستیان دەستیان بە ڕێکخراوەکانی دادپەروەری ناگات
کە مافەکانیان بپارێزن .خاتوو کۆنسوێلۆ مۆرالێس ئەندامی ڕێکخراوی
"هاوواڵتیانی پشتیوانی مافەکانی مرۆڤ" لە مەکزیک ،نیشانی دا کە چۆن
بەدناوکردن دەتوانێت دۆخە ناسکەی کۆچبەران خراپتر بکات .خاتوو
سارا ئێچ .کاتسانیس ،ئەندامی ئەنستیتۆی زانستەکانی ژێنۆم و سیاسەت
لە زانکۆی دووک ،پرۆفیسۆر خوزێ ئانتۆنیۆ لۆرێنتێ ،بەڕێوەبەری DNA-
 ( pROKIDSبەرنامەی ناسینەوەی مندااڵنی بێسەروشوێن) ،و پرۆفیسۆر
لۆری ئێ .بەیکێر ،ئەندامی کۆلێژی مرۆڤنا�شی لە زانکۆی بایلۆر زۆرتربا�شی
ئەم بابەتانەیان کرد .بە تایبەت ،تیشکیان خستە سەر گەورەیی کێشەی
قاچاخکردنی مرۆڤ و هەروەها گرنگی و کێشەکانی بەکارهێنانی شێوازە
زانستیەکانی ڕوونکردنەوەی ناسنامە لەم حاڵەتانە دا.
لە پەنێلی چوارەم با�شی ئەو کێشانە کرا کە ڕووبەڕووی هەوڵە جیهانیەکان
بۆ دزۆینەوەی کەسانی بێسەروشوێن دەبنەوە .وتاربێژەکان بریتی بوون لە
خاتوو ئۆلگیکا بۆژانیچ ،ئەندامی ڕێکخراوی " خانەوادەی کەسانی ڕفێندراو
و بێسەروشوێن لە کۆسۆڤۆ مێتۆهیا؛ دوکتۆر ڕادوان زیادە ،بەڕێوەبەری
ناوەندی دیمەشق بۆ تۆژینەوەکانی مافەکانی مرۆڤ (لە سووریا)؛
پرۆفیسۆر مکایل ئێس .پۆالنێن ،خەسارنا�شی سەرەکیی پزیشکیی دادوەری
بۆ ئۆنتاریۆ؛ دوکتۆر ئێوا تابیۆ ،بەڕێوەبەری پێشوی حەشیمەتنا�شی
لە دادگای نێودەوڵەتیی تاوان بۆ یوگۆسالڤیای پێشوو ()IcTY؛ دکتۆر
جای ئارۆنسۆن ،پرۆفیسۆری زانست ،تیکنۆلۆژی و کۆمەڵگا لە زانکۆی
کارنەیگی مێلۆن؛ ودوکتۆر ئەلێکس جۆن لەندەن ،پرۆفیسۆری فەلسەفە
و بەڕێوەبەری ناوەندی ئەخالق و سیاسەت لە زانکۆی کارنەیگی مێلۆن؛
هەروەها بەڕێز برایان بێهلێندۆف ،ئەندامی دەستەی سەرۆکایەتی
ئەنجومەنی بێنێتێک و مۆزیال.
بالوێز تۆماس میلێر ،سەرۆکی کۆبوونەوەی  ،Icmpلە وتاری سەرەکیی
خۆی دا بۆپەنێلی چوارەم ،وتی ناتوانین بگەڕینەوە بۆئەوکاتەی کە کەسانی
بێسەروشوێن نەدەدۆزرانەوە .کەواتە ،پێویستە بەپێی میکانیزمی یاسایی
و شێوازی کاری پزیشکیی دادوەری لەبارەی حاڵەتەکانی بێسەروشوێن
بوونی خەڵک لێکۆڵینەوە بکرێت :پێویستە دادپەروەری جێبەجێ بکرێت
و تاوانکاران سزا بدرێن .پێویستە خانەوادەی کەسانی بێسەروشوێن
چاالکانە لە پرۆسەی دۆزینەوەی کەسانی بێسەروشوێن دا بەشداربن ،و
زانیاری جێی متمانە ودروستتریان پێ بدرێت ،وهاوکات پێویستە نهێنیەکان
و مافەکانی ئەوان باشتربپارێزرێن.
کۆبوونەوەی کۆتایی کۆنفڕانسەکە لە الیەن بالۆێز کنووت ،ئەندامی
کۆمیسیۆنی Icmp؛ و بەڕێزفڕانس تیمێرمانس ،وەزیری کاروباری دەرەوەی
هۆڵەند ،بەڕێوە چوو ،و جەنابی وەزیر لە  Icmpداوای کرد کە وەکوو
ڕێکخراوەیەکی نوێ ،بچووک و گۆڕانخواز ،کە بەپێی یاسای نێودەوڵەتی
دامەزراوە لەسەر ئەم کێشانە کار بکات ،وە بە شێوەیەکی زۆر کاریگەرتر

لە سەرانسەری جیهان کار بکات .بەڕێز تیمێرمانس داوای لە واڵتەکان کرد
لە هەوڵەکانی حکوومەتەکەی بۆ گەیشتن بەم ئامانجە پاڵپشتی بکەن.
بەڕێز ئالیستەیر بێرت ،ئەندامی پەڕلەمان ،کە بە نوێنەرایەتی حکوومەتی
بەریتانیا قسەی دەکرد ،وتی دەولەتی بەریتانیا بۆ ئەم مەبەستە پاڵپشتیی
تەواو و بەهێز بۆ حکوومەتی هۆڵەند دابین دەکات .بەرێز دانیێڵ بائێر،
باڵیۆزی ئەمریکا لە  ،OScEجەختی کردەوە کە واڵتە یەکگرتوەکان
پاڵپشتی دەکات لە چاالکیەکانی  Icmpو وتی کە  Icmpلە ئەساس دا
بیرۆکەی بیل کلینتن ،سەرۆکی ئەمریکا بووە .لە کۆتایی کۆنفڕانسەکە دا،
کۆرتکەی تێبینیەکان لە الیەن ڕاپۆرتدەری کۆنفرانس ،پرۆفیسۆر جێرێمی
سارکین ،پێشکەش کرا ،و بالیۆز میلێر وتاری کۆتایی کۆنفرانسەکەی
پێشکەش کرد.

"ئەو خەڵکە گەڕۆکانە کە لە مەترسیی ئەوەدان بێسەروشوێن
ببن ئەو کەسانەن کە  IOmپێیان دەڵێت "کۆچبەرانی بارناسک"
 سا لە حاڵی سەفرکردن دا بن یان گەیشتبێتنە شوێنیمەبەستیان .ئەمانە ئەو کەسانەن کە ناتوانن خۆیان بەڕێوە
ببەن ،ناتوانن پەنا ببەن بۆ دەسەاڵتدارانی دادوەری یان یاسایی،
ناتوانن یارمەتیی یەکتربدەن یان لە حکوومەتی خانەوخوێ
یارمەتی وەربگرن".

ویڵیام لە�شی سوینگ

"لەو کەیسانە دا کە مرۆڤەکان بەهۆی تاوانی ڕێکخراوەییەوە
بێسەروشوێن دەبن بەدناوکردنی قۆربانیەکان زۆرترە ،چۆنکە
کۆمەڵگا و دەسەاڵت هەردووکیان پێیان وا یە کە قۆربانیەکان
بێگومان لە بازرگانیی تاوانکارانە دا دەستیان هەبووە و ،کەواتە،
حەقیان بووە ئەمەیان بەسەربێت ،ئەمە چارەنوو�شی خۆیان
بووە".

کۆنسوێلۆ مۆرالێس

ب��ە پ �ێ �چ��ەوان��ەی اڵپ � ��ەڕەی س � ��ەرەوە :س ��ەرۆک��ی ک ��وروا�ش ��ی ئ�ی�ڤ��ۆ ج��ۆس�ی�پ��ۆڤ�ی��ک (Ivo
 )Josipovićگەیشتە کۆنفڕانسەکە.
س � ��ەرەوەی الپ� ��ەڕە :خ��ات��وو ک��ۆن�س��وێ�ل��ۆ م��ۆرال �ێ��س ( )consuelo moralesئەندامی
ڕێ �ک �خ �راوی "ه��اوواڵت �ی��ان��ی پ�ش�ت�ی��وان��ی م��اف��ە �ک�ان��ی م� ��رۆڤ" ،ئ ��ادام ب��ۆی��ز ()Adam Boys
ب��ەڕێ��وەب��ەری ب��ەرن��ام��ە ن�ێ��ون��ەت��ەوەی��ە �ک�ان��ی Icmp؛ ن�ی��ک شتاینبێرگ ()Nik Steinberg
ئەندامی ڕێ�ک�خ�راوی "چ��اوەدێ��ری مافەکانی م��رۆڤ"؛ و س��ارا ئ��چ .کاتسانیس (Sara H.
 )Katsanisلە زانکۆی دووک ،لە گفتوگۆیەکی پانێلی دا بەشداریان کر
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 .5پێشکەوتنەکان لە چارەسەرکردنی
پر�شی کەسانی بێسەروشوێن دا
بێ لەبەرچاوگرتنی ئەو باروودۆخەی کە تێی دا تاکەکان بێسەروشوێن
بوونە ،چارەسەرکردنی ئەم کێشە لە چەند ڕوانگەوە ،لەوانە دەرخستنی
ڕاستیەکان ودادگاییکردن ،دەبێتە هۆی گەرەنتیکردنی ئاشتی ودادپەروەری
لە جیهان دا .چارەسەرکردنی کەیسەکانی کەسانی بێسەروشوێن ڕێگایەکە
بۆ دروستکردنەوەی ئەو کۆمەڵگایە کە توو�شی کارەسات بووە ،بۆ
کۆتاییهێنان بە سیکلی تووندوتێژی ،و بۆ دڵنیابوون لە گەشەی ئابوری ،و
بۆ دووبارەنەبوونەوە و ڕێگرتن لەم ڕووداوانە.
لەماوەی دوو دەیەی ڕابردوو دا پێشکەوتنی بەرچاو لە چۆنیەتی
مامەڵەکردن لەگەڵ مەسەلەی کەسانی بێسەروشوێن دا ڕووی داوە،
بەتایبەت سەبارەت بە ئەو کەسانە کە لە دوای جەنگ و کارەستا
بێسەروشوێن بوونە .پاش هێرشەکان بۆ سەر شاری نیوویۆرک لە 11ی
سیپتەمبەری  ،2001زۆربەی کەسانی کۆژراو و بێسەروشوێن ناسنامەیان
دیاری کرا و ڕوفاتەکانیان درایەوە بە خێزانەکانیان .تێکۆشانی هێزەکانی
پۆلیس لە دەووروبەری جیهان بۆ دۆزینەوەی کەسانی بێسەروشوێن
لەدوای سۆنامیەکەی  2004لە باکووری ڕۆژهەاڵتی ئاسیا نموونەیەکە
لە زیاتربوونی ئیمکانی یەکخستنی هەموو تواناکان لە ئاستی نێودەوڵەتی
دا ،کە ڕێگە بۆ دیاریکردنی چارەنوو�شی ژمارەیەکی زۆر لە کەسانی
بێسەروشوێن خۆش دەکات.
کاری زۆر بۆ پەرەپێدانی پرۆسەکانی دۆزینەوەی کەسانی بێسەروشوێن
ئەنجام دراوە .بەاڵم ،هەرچەند شێوازە نوێکان و پێشکەوتنە زانستیەکان
بوونە بە هۆی زیاتربوونی توانا و لێهاتووییەکان ،بەاڵم پێویستە هەندێ
چوارچێوەی یاسایی و کۆمەاڵیەتی دابنرێن بۆ ئەوەی پابەپای ئەم
پێشکەوتنانە بچینە پێشەوە .ئەم ڕێبازە نوێیانە لەسەر پێشکەوتنی ئەو
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واڵتانەی کە لە جەنگ یان کارەساتێکی گەورە نەجاتیان بووە کاریگەر
بوونە .لەو ناوچانەی کە واڵتەکان پاش شەڕبەسەرکەوتوویی کەیسەکانی
کەسانی بێسەروشوێنیان چارەسەر کردووە ،وەکوو واڵتانی یوگۆسالوی
پێشوو ،چیلی ،ئارژانتین ،تیمووری ڕۆژهەاڵت و ئەفریقیای باشور ،ئەم
واڵتانە زیاترو زیاترئەرکی پرۆسەکانیان گرتووەتە ئەستۆ.
چاالکیە بەرباڵوەکان لە بەشە جیاوازەکانی جیهان دا بۆ دروستکردنی
کۆمەڵگایەکی ئاشتیخواز لە ڕێگەی بەهێزکردنی سەروەریی یاساوە
یارمەتیدربووە بۆ پێشکەوتنەکانی ئەم دواییە .لەم زەمینە دا ،خانەوادەی
کەسانی بێسەروشوێن نەتەنها مافی خۆیان بە کار دەهێنن بۆ ئەوەی لە
چارەنوو�شی کەسووکاری بێسەروشوێنیان ئاگادار ببن ،بەڵکوو داوای
دادگاییکردن و قەرەبووکردنەوەیش دەکەن .کارکردنی پزیشکیی دادوەری
بەپێی یاسا بە شێوەیەک کە لەگەڵ مەرجەکانی دادگا بگونجێت خەریکە
دەبێت بە نۆرمێک .بێجگە لەمە ،پێشکەوتنەکان لە بواری ژنتیک و
مێتۆدە مۆدێڕنەکانی تری پزیشکیی دادوەری دا ،هەروەها پێشکەوتنی
زانیارییە دەیتابەیسیەکان ،ئیمکانی ئەوەمان پێ دەدات کە ،بە ڕادیەک لە
دڵنیاییەوە ناسنامەی کەسەکان دیاری بکەین ،کە پێشترمومکین نەبوو.
لە حاڵێک دا کە پێشکەوتنەکان بەرچاو بوونە ،هێشتا هیچ ستانداردێک
دانەنراوە بۆ بەرپرسیارەتیەکانی حکوومەت بۆ چارەسەرکردنی ئەم کێشە
لە هەموو ڕوویێکەوە .هیچ ڕێنماییەکی جیهانی ،یان چوارچێوەیەکی
یاسایی نیە کە گرووپەکانی قوربانیان یان ڕزگارکراوان بتوانن پشتی پێ
ببەستن .بەتایبەت ،هێشتا هیچ میکانیزمێکی هەمیشەیی نێودەوڵەتی بۆ
چارەسەرکردنی ئەم کێشە جیهانیە نیە .کێشەی کەسانی بێسەروشوێن
سنوور ناناسێت ،سا هۆکارەکەی جەنگ بێت یان پێشێلکاریەکانی

مافی مرۆڤ یان کارەسات یان توندوتیژیی ڕێکخراوەیی یان ئاوارەبوون
و کۆچکردن .لەم ڕووەوە ،پر�شی کەسانی بێسەروشوێن پێویستی بە
هەنگاوێکی نێودەوڵەتیی هەماهەنگ و بەردەوام هەیە.
تێگەیشتنی خەڵک لە الیەنی جیهانیی یان گرنگیی مەسەلەی کەسانی
بێسەروشوێن هێشتا سنووردارە .لە ڕاپۆرتی جیهانیی کارەساتەکان لە
ساڵی  2012هاتووە کە لە  2000تا  2012بەتێکڕایی هەر ساڵ 100000
کەس بەهۆی کارەساتەوە کوژراون؛ ئەوەی کە چەند کەس هێشتا
بێسەروشوێنن دیار نیە .کۆچکردن کاریگەریەکی جددی لەسەر پر�شی
کەسانی بێسەروشوێن هەیە .مەزەندە دەکرێت کە  72میلیۆن کەس
بەناچاری کۆچیان کردبێت کە  15میلیۆنیان پەنابەرن .ئەم کەسانە لە
ماوەی کۆچکردن و لە شوێنی دەسپێکردنی کۆچەوە هەتا دوایین شوێنی
مەبەستیان لە دۆخێکی ناسک دان .بەاڵم ،بەتەواوی نازانین کە ئەم
دۆخە ناسکە چ کاریگەریەکی لەسەر خەڵک هەیە بەتایبەت لەو حاڵەتانە
دا کە کەسانێک بێسەروشوێن دەبن.
بێگومان هەندێێ نیشانەی ڕوون هەن کە نیشان دەدەن جۆرێک گۆانی
سیستماتیک بەرەوە تێڕوانینێکی نێودەوڵەتیتر و گشتگیرتر لە ئارا دا یە.
دەتوانین نیشانەکانی ئەم گۆڕانە لە دەساڵی �1990ەوە هەتا ئێستا ببینین،
بۆنموونە ،لە دامەزراندنی دادگای نێودەوڵەتیی تاوان ،دادگای نێودەوڵەتیی
تاوان بۆ یوگۆسالڤیای پێشوو ،دادگای نێودەوڵەتیی تاوان بۆ ڕواندا،
و هەروەها دادگا نێودەوڵەتیەکانی تر دا .هەوڵەکانی  IOmسەبارەت بە
کەسانی بێسەروشوێن لەسەر ئەو کەسانە تەرکیزی کردووە کە لە ئاکامی
کۆچکردن دا بێسەروشوێن بوونە .هەروەها تەجروبەی بەدەستهاتوو
لە سۆنامیی  ،2004لەوانە هەوڵەکانی ئینترپۆل و ڕێکخراوەکانی تر بۆ
دامەزراندنی سەکۆیەکی هەمیشەیی بۆ فریاکەوتن لە کاتی کارەساتەکان
دا ،خۆی دەسکەوتێکی زۆرگرنگە.
الپ��ەڕەی ڕووب��ەڕوو ،س��ەرەوە :بەڕێوەبەری ن��اوەن��دی توێژینەوەی مافەکانی م��رۆڤ لە
دیمەشق ،دوک�ت��ور ڕادوان زی��ادە لەگەڵ س��ەرۆ �ک�ی کۆمیتەی شەهیدان ،قوربانیان و
زیندانیانی سیاسیی عێراق ،شێخ موحەممەد ئەلهینداوی ،لە کۆنفرانسەکە دا
س��ەرەوە ،ڕاس��ت :س��ەرۆ �ک�ی ک��ۆب��وون��ەوەی  ،Icmpتۆماس میلێر و ب��ەڕێ��وەب��ەری گشتیی
ڕێ �ک �خ �راوی ن�ێ��ودەوڵ��ەت�ی��ی ک��ۆچ �ب��ەری ،وێ�ل�ی��ام ل��ەی���ش��ی س��وی�ن��گ ،ل��ە �ک�ات��ی ب��ەش��داری لە
یەکێک لە پانێلەکانی گفتوگۆ دا.
خ ��وارەوەی الپ��ەڕە :وەزی��ری �ک�اروب��اری دەرەوەی هۆڵەند ،ف�ران��س تیمێرمانس ،لەگەڵ
ویم کۆک ،ئەندامی کۆمیسیۆنی  ،Icmpخەریکە دەچێتە نێو کۆنفرانسەکە.

" Icmpدەتوانێت لە ئاستی جیهانی دا ڕۆڵێکی گرنگی هەبێت.
هەتا هەرکاتێک کە کەسانێک بەهۆی جەنگ ،کارەساتی
سروشتی و قاچاخی مرۆڤ بێسەروشوێن دەبن شارەزایی و توانای
پسپۆڕانەی ئەم ڕێکخراوە پێویستە".

فرانس تیمێرمانس

"کۆمەڵگای مەدەنی دەبێت ڕۆڵێکی گرنگی هەبێت لە
وەرگرتنی زانیاریی لە خانەوادەی کەسانی بێسەروشوێن
وە پێویستە دەوڵەتەکان فایلەکانیان بە ڕووی ئاژانسەکانی
لێکۆڵینەوە دا بکەنەوە تا خانەوادەکان بتوانن لە چارەنوو�شی
خۆشەویستەکانیان ئاگادارببن".

ڕادوان زیادە

"ئەرکی ئێمە ئەوەیە کە بەردەوام سەروەریی یاسا بەهێزتربکەین
و دادوەری دابین بکەین بۆ خانەوادەی کەسانی بێسەروشوێن کە
هێشتا چاوەڕوانن چارەنوو�شی خۆشەویستەکانیان بزانن".

ئیڤۆ یۆسیپۆڤیچ
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 .6ڕێگەی داهاتوو
ئەو پرۆسانە کە ئێستا بۆ چارەسەرکردنی پر�شی کەسانی بێسەروشوێن
هەن هێشتا بەشبەشن .لەبەر ئەمە ،بۆ نموونە ،کێشەی کەسانی
بێسەروشوێن بەپێی پەیماننامەکانی جینەڤا خراوەتە نێویاسای نێودەوڵەتیی
مرۆڤدۆستی .تا جێگایەک کە پەیوەندی بە حاڵەتەکانی ونبووەنەوە هەیە،
ئەم کشێە خراوەتە نێو بەیاننامەی پاراستنی هەموو ئەو کەسانە کە بەزۆر
بێسەروشوێن کراون ،وە پەیماننامەی نێودەوڵەتیی بۆ پاراستنی هەموو ئو
کەسانە کە بەزۆربێسەروشوێن کراون .ئەو حاڵەتانەی ونبوون کە بەرباڵو
یان سیستماتیکن دەکرێت بخرێنە نێو یاسای ڕۆما بۆ دادگای نێودەوڵەتیی
تاوان .ئامرازە یاساییەکانی تر کە بە جۆرێک پەیوەندییان بە کەسانی
بێسەروشوێنەوە هەیە بریتین لە جاڕنامەی بنەماکانی دادوەریی نەتەوە
یەکگرتووەکان بۆقوربانیانی تاوان وخراپبەکارهێنانی دەسەاڵت،1985 ،
بنەماکان وڕێنمایەکانی تایبەت بە مافی چارەسەرکردن وقەرەبووکردنەوەی
قوربانیانی پێشێلکردنی ئاشکرای یاسای نێودەوڵەتیی مافەکانی مرۆڤ و
پێشێلکاریە جددیەکانی یاسای نێەودەوڵەتیی مرۆڤدۆستی ،کە لە 2005
لەالیەن نەتەوە یەکگرتووەکانەوە دەرکراوە ،و ڕێنمایی پەڕلەمانی ئەورووپا
و ئەنجومەن بۆ دیاریکردنی ستانداردە بنەڕەتیەکان لەبارەی مافەکان،
پشتیوانی و پاراستنی قوربانیانی تاوان .2012 ،بەاڵم زۆربەی ئەم ئامرازە
یاساییانە ناتەواون ،و ئیلزامی نین .هەروەها ،هەندێ جیاوازیی هەرێمی
لە یاساکان دا هەن .لە حالێک دا کە مافەکانی خانەوادەی کەسانی
بێسەروشوێن تا ڕادەیەکی زۆر لە یاساکانی دادگای مافی مرۆڤی ئەورووپا
دا گەرەنتی کراوە ،لە یاساکانی دادگای مافەکانی مرۆڤ واڵتانی ئەمریکی و
کۆمیسیۆنی مافەکانی مرۆڤی ئەفریقیا دا ئەم پاراستنانە یەکسان نین و لە
ئاستی جیهانی دا دابین ناکرێن.
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هەروەها چوارچێوەی سیستمی نێودەوڵەتی بە جۆرێک دانەڕێژراوە کە
بەتایبەت پر�شی کەسانی بێسەروشوێن چارەسەر بکات .هەرچەند لە
ماوەی  20ساڵی ڕابردوو دا پێشکەوتنی بەرچاو ڕووی داوە بە دامەزرانی
 ICC، ICTYو  IcTRو دادگاکانی تر لە هەندێ شوێن وەک کامبۆدیا،
سیەرالیۆن و تیمۆری خۆرھەاڵت بۆ لێپێچینەوەی کەسانێک کە تاوانی
نێودەوڵەتیی جددییان ئەنجام داوە ،بەاڵم کەم بەها دراوە بە هەموو
جۆرەکانی بێسەروشوێن بوون .پێویستە کۆمیسیۆنەکانی ڕوونکردنەوە،
ڕێکخراوە جیاوازەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان ،کۆمیسیۆنە هەرێمیەکان ،و
دادگا هەرێمیەکان بایەخ وسەرنجی زیاتربدەن بە ئەم مەسەلە؛ هەموو ئەم
ڕێکخراوانە دەتوانن ڕۆڵێکی گرنیان لە ئەم مەسەالنە دا هەبێت و دەتوانن
کاری زۆر زیاتر بکەن .هەنگاوە جیهانیەکان پێویستیان بە هاوکاریی باشتر
لە نێوان حکوومەتەکان دا هەیە ،پێویستە حکوومەتەکان باشتر زانیاری
بدەن بە یەکتر و باشتر لە میکانیزمە پێشکەوتووەکانی پەیوەندیکردن و
کۆکردنەوە و لێکدانەوەی زانیاری کەڵك وەربگرن.
بەپێی ئاماری ئەنستیتۆی لێکۆڵینەوەی ئاسای�شێ ئەورووپا ،1لە شەڕەکانی
دەساڵی  1990دا لە سەرانسەری جیهان نزیکەی  4میلیۆن کەس مردوون،
کە 90%یان خەڵکی مەدەنی بوونە .هەروەها بەپێی ڕاپۆرتەکان لە شەڕەکانی
ناوەڕاستی سەدەی  20دا ،لە بەرانبەر هەر شەڕکەرێک کە کوژراوە10 ،
کە�شی مەدەنی گیانیان لە دەست داوە .کە چی ،لە جەنگی جیهانیی یەکەم
دا لە بەرانبەرهەرکەسێکی مەدەنی کە گیانی لە دەست داوە ،نۆ شەڕکەر
کوژراون .هەڵسەنگاندنی ژمارەی کەسانی مەدەنیی کوژراو بابەتێکی ئاڵۆزە
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ئەرووپایەکی ئەمن لە جیهانێکی باشتردا ،پ5 .

و ڕەنگە ڕێژەی ڕاگەیەندراوی کوژراوان لە شەڕێکی دیاریکراو دا ڕاست
نەبێت .بەاڵم بە هەر حاڵ ئاشکرا دیارە کە کاریگەریی شەڕە سەربازیەکان
لەسەر خەڵکی مەدەنی لە سەدەی  19دا و تەنانەت لە جەنگی جیهانیی
یەکەم دا جیاوازبووە لە کاریگەریەکانی جەنگەکانی ئەمڕۆ .بۆیە ،ئەمڕۆکە
کێشەی کرداری هەیە لە بەکارهێنانی ڕێسا و ئادابی جەنگ سەبارەت بە
ئەو کەسانە کە لە ئاکامی دوژمنایەتی دا بێسەروشوێن بوونە .بەتایبەت،
دەتوانین بڵێین کە الیەنەکانی جەنگ لە سەدەی  19دا بە باشترین شێوە
دەیانزانی لە ماوەی شەڕەکە دا چ کەسانێک بێسەروشوێن بوونە و لە
کوێن ،بەاڵم ئەمڕۆ ئیتروەها نیە.
دیاریکردنی ئاستی حەقیقیی کێشەی کەسانی بێسەروشوێن ئێستایش
هەرکارێکی دژوارە چونکە زانیاریی دروستمان لە بەردەست نیە .لەم بوارە
دا پێویستە لێکۆڵینەوە و چاودێری زیاتر بکرێت ،و زانیاریی زۆرتر و باشتر
تۆمار بکرێت بۆ ئەوەی بتوانین خۆمان ئامادە بکەین کە لە کاتی ڕوودانی
قەیرانەکان دا وەاڵم بدەینەوە Icmp .ڕێبازێکی سەروەریی یاسای بە کار
هێناوە ولە ڕێبازە دا پێویستە بەپێی ستانداردێکی دیاریکراوبەڵگە بۆپرۆسە
یاساییەکان ،لەوانە دادگاییکردنی تاوانکاران ،کۆ بکرێتەوە .ئەم ڕێبازە
پێویست بووە بۆ ئەوەی گەواهیی مەرگی جێباوەڕ دەربکرێت ،کە بە بەپێی
یاساکانی تایبەت بە میرات یان هاوسەرگیریی دووبارە پێویستە .الزم بوو
هەندێ ڕێبازی تایبەت و جێباوەڕ بۆ دۆزینەوە و ڕوونکردنەوەی ناسنامەی
کەسانی بێسەروشوێن هەبێت .لە یوگۆسالڤیای پێشوو دا  Icmpبڕیاری
دا لە یەکەم هەنگاوی ناسینەوەی کەسانی بێسەروشوێن دا تێستی DNA
بە کار بهێنیت بۆ ئەوەی بە شێوەیەکی زانستی و عەینی ناسنامەکان دیاری
بکات ،و بەڵگەی قەتعی پێشکەش بکات سەبارەت بەوەی کە چ کەسێک
بێسەروشوێن بووە ،یان چ کەسێک کوژراوە .ئەم شێوازی کارە بە هەمان
ئەندازە لە ناسینەوەی کەسانی بێسەروشوێن بوو لە ئاکامی کارەسات و
هۆکارەکانی ترسەرکەوتوو بووە.

"بە دڵنیاییەوە دەتوانم بڵێم ،ئەمڕۆکە ،مافی زانینی ڕاستیەکان،
مافی دادپەروەری و مافی لێکۆڵینەوەی کاریگەرئەو گەرەنتیانەن کە
لە حکوومەتەکان داوا دەکرێن".

کنووت فۆلبێک

الپ��ەڕەی ڕووب ��ەڕوو :جێراڵد ئێچ .ب��ات��ەر خەڵکی ش��اری اله��ا ،خاوەنشکۆ ش��اژن نوور،
ئ��ەن��دام��ی کۆمیسیۆنی  Icmpو جێگری ش ��ارەداری ش��اری اله��ا ،مارنیکس ن��ۆردێ��ر لە
ئێوارەخوانی کۆنفرانسەکە دا.
سەرەوەی الپەڕە :بەڕێوەبەری گشتیی وەزارەتی مافەکانی مرۆڤی عیراق ،ئەرکان تەمێر،
ب��ەڕێ��وەب��ەری گشتیی ڕێکخراوی شەهیدانی ع�ێ�راق ،نەسیر ش��ەع��الن ،باڵیۆزی عیراق
ل��ە ه��ۆڵ��ەن��د ،سەعد ئیبراهیم ئەلعەلی ،س��ەرۆ �ک�ی کۆمیتەی ش��ەه�ی��دان ،قوربانیان و
زیندانیانی سیاسیی عێراق ،شێخ موحەممەد ئەلهینداوی ،وەزی��ری مافەکانی مرۆڤی
عێراق ،موحەممەد شیعە ئەلسوودانی ،ووەزیری کاروباری شەهیدان وئەنفاڵکراوانی
ح�ک��ووم��ەت��ی ه��ەرێ�م��ی ک��وردس�ت��ان ،ئ��ارام ئ��ەح�م��ەد م��وح��ەم�م��ەد ،ل��ە �ک�ات��ی ب��ەش��داری لە
کۆنفرانسەکە دا.
خوارەوە ڕاست :سەرۆکی ناوەندی نێودەوڵەتی بۆ دادوەریی ئینتقالی ،دەیڤید تۆلبێرت
و ب��ەڕێ��وەب��ەری ن��اوەن��دی مافەکانی م��رۆڤ لە زانکۆی کالیفۆڕنیا ،ئێریک ستۆڤەر ،کە
خەریکە لەگەڵ بەشداربوویەک قسە دەکات
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 .7تێکنۆلۆژیا و کشێەکانی
پەرەسەندنی خێرای شێوازەکانی تێستی  DNAلە کۆتایی دەسالی 1980
دا بووە بە هۆی گۆڕانکاریی زۆر گەورە لە پزیشکی ،لێکۆڵینەوەی زانستی
لەبارەی ژیان ،وزانستی پزیشکی دادوەریی دا .تەجروبەی  Icmpنموونەیەکی
باشە لە کارایی بەکارهێنانی سیستمی هەماهەنگی ناسینەوەی  DNAبە
یارمەتیی دەیتابەیس کە کەمخەرجە و دەکرێت لە حاڵەتە جیاوازەکانی
بێسەروشوێن بوون دا بە کاربهێنرێت .بەاڵم ،لەگەڵ هاتنی تێکنیکە نوێکان
دا ،جیهان دەبێت دووبارە هەوڵ بدات ئامرازی نوێتر و پێشکەوتووتری
شیکردنەوەی زانیاری بە کاربهێنێت.
بەکارهێنانی تێکنیکە نوێکانی پزیشکیی دادوەری ،کە بە خێرایی لە حاڵی
گەشەکردن دان ،بۆ ناسینەوەی کەسانی بێسەروشوێن ،و گەرەنتیکردنی
ئەوەی کە زانستی ناسینەوەی کەسانی بێسەروشوێن لە ستانداردە
وردبینەکان و باشترین شێوازی کاری پەیڕەوی دەکات چالنجێکە بۆ ئایندە.
بۆ ئەوەی بتوانین لە کاتی پێویست بە شێوەیەکی کارامە و بە خەرجێکی
گونجاوەوە تێکنیکەکانی زانستی پزیشکیی دادوەری بە کاربهێنین پێویستمان
بە ئامادەبا�شی وپالندانانی بەردەوام هەیە .چونکە لە هەرکات وشوێنێک دا
مومکینە پێویست بێت لە زانستی ناسینەوەی قوربانیان کەڵک وەربگرین،
پێویستە بەردەوام هەڵسەنگاندن بکەین ،کەموکووڕیەکانی ئێستا
دیاری بکەین و هەندێ میکانیزمی هەمیشەیی دابنین ،بۆ ئەوەی بتوانین
سەرچاوەیەکی جیهانیی کاریگەر ،بێمەتر�شی و جێباوەڕدروست بکەین.
ئەگەرچی تواناکانی زانستی مۆدێڕن نیشان دراوە ،بەکارهێنانی ئەم زانستانە
هەندێ پرسیاردروست دەکات :تیکنیکە نوێکان دەبێ چۆن بە کاربهێنرێن،
کێ دەبێت دەستی پێیان بگات و خەرجەکەیان چەندە؟ ئایا واڵتانی کەمتر
دەوڵەمەند و کەمتر پێشکەوتوو ناچار دەکرێت کە تا جێگایەک دەتوانن
لەگەڵ پێشکەوتنی زانستەکان دا خۆیان پێش بەخەن؟ یان هەندێ
میکانزیم و سەرچاوە ،یان دامەزراوەی هاوبە�شی نێودەوڵەتی دادەنرێن
کە دەتوانن بەردەوام و بە خەرجێکی کەمەوە ڕێکارە زانستیەکان بۆ
هەموو کۆمەڵگای جیهانی دابین بکەن و ئیتر پێویست ناکات هەر واڵتێک
سیستمێکی بۆ خۆی هەبێت؟ ئەگەر حکوومەتێک ئیمکاناتی هەمیشەیی
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بۆ خۆی هەبێت ،بە توانا و ژمارەی کارمەندانی کافیەوە ،کەی داوای
یارمەتی لێ دەکرێت ،ئایا تەنها لە هەندێ حاڵەتی زۆر دەگمەن دا بەبێ
ئاگادارکردنەوە داوای لێ دەکرێت؟ ئایا چاکترنیە کە هەموو حکوومەتەکان
پێکەوە میکانیزمێکی هاوبەشیان هەبێت بۆ ئەوەی توانایەکی هەمیشەیی
دابین بکەن؟ لە ئەو شوێنانە کە تا ڕادەیەکی زۆر سیاسەتبازی دەکرێت
و الیەنە خاوەنبەرژوەندیەکان دەیانەوێت کەڵکی سیا�شی وەربگرن لە
دەرەنجامی پرۆسەی گەڕان بۆ کەسانی بێسەروشوێن ،بەکارهێنانی
شێوازە زانستیەکان پێویستی بە پاراستن و پابەندبوون ،لەوانە پابەندبوون
بە مافەکانی مرۆف ،لە ئاستی نێوخۆیی و نێودەوڵەتی ،هەیە .ئەوەی کە
هەندێ الیەن بیانەوێت خێرا بگەن بە دەرەنجامێکی تایبەت ،جای لەوەی
کە دەبێتە هۆی الوازبوونی ستانداردەکان و کەمبوونەوەی کارایی پرۆسەی
گەڕان بۆ کەسانی بێسەروشوێن ،دەبێت بە چاوێکی ڕەخنەگرانە و بە
لەبەرچاوگرتنی ئەم پابەندییانە لەگەڵیان مامەڵە بکرێت.
پرسیارێکی گرنگ سەبارەت بە پێشکەوتنی زانستەکانی پزیشکیی
دادوەری تایبەتە بە ئەگەری خراپبەکارهێنانی ئەم زانستانە .بۆ نموونە
ڕچەهەڵگرتنی کۆچبەرانی نەخوازراو ،گەورەکردنەوەی دیتابەیسەکانی
تاوانکاران بە زێدەکردنی ناوی کەسانی بێتاوان ،و مەترسیی واقیعی
یان ئیحتمالیی ئاشکراکردنی زانیاریە نهێنیەکانی خەڵک کە دەتوانێت
کەسوکاری کەسانی بێسەروشوێن دڵسارد بکاتەوە لەوەی کە لە پرۆسەی
گەڕان بۆ کەسانی بێسەروشوێن دا بەشداری بکەن و بەم شێوە ڕێگری
بکرێت لەوەی کە ئەوان مافی خۆیان بە دەست بهێنن .کە وا یە ،لەگەڵ
بەکارهێنانی شێوازە زانستیە پێشکەوتووەکان لە زەمینەی گەڕان بۆ
کەسانی بێسەروشوێن دا دەبێ گەرەنتی و پاراستنی تێکنینی و یاسایی
پیویست دابین بکرێت .ئەگەر بمانەوێت پێشکەوتنە زانستیەکان بەردەوام
کۆمەک بکەن بە جێبەجێکردنی مافەکانی مرۆڤ و و جێبەجێکردنی
سەروەریی یاسا ،بە گشتی ،ئەم گەرەنتی و پاراستنە دەبێ لە هەردوو ئاستی
نێوخۆیی و نێودەوڵەتی دابین بکرێت.
لە حاڵێک دا کە توانا زانستیەکان بە خێرایی پەرە دەستێنن ،یاسا نێوخۆیی

و نێودەوڵەتیەکان زۆر خاو نوێ دەکرێنەوە ،و ئەمە کێشەیەکی جیهانی بۆ
مەسەلەی دۆزینەوەی کەسانی بێسەروشوێن دروست دەکات .بۆ نموونە،
ئەو ئامرازە یاساییە نێودەوڵەتیانە کە تایبەتن بە بەکارهێنانی زانستی
ژنتیک ،لە بواری لێکۆڵینەوەی پزیشکی دا دیاری کراون ،بەاڵم بەگشتی
بۆ بەکارهێنانیان لەالیەن پزیشکیی دادوەریەوە بۆ مەبەستی گەڕان بۆ
کەسانی بێسەروشوێن هیچ ڕێنماییەک نادەن .پرینسیپە گرنگەکان
دەبێ لە "بەیاننامەی 26/10ی ئەنجومەنی مافەکانی مرۆڤ سەبارەت بە
بەکارهێنانی زانستی ژنتیک بۆپزیشکیی دادوەری ومافەکانی مرۆڤ" ()2009
وەربگیرێن .ئەم بەیاننامە تەئکید دەکات دەکرێت لە بەکارهێنانی زانستی
ژنتیک بۆ پزیشکیی دادوەری دەبێ بەتایبەت بەپێی ئەو ستانداردە جیهانیانە
بێت کە کۆمەڵگای زانستی قەبووڵی کردوون بۆ دیاریکردنی ناسنامەی
ڕوفاتی قوربانیانی پێشێلکاریی جددی مافەکانی مرۆڤ.
دامەزراندنی دەیتابەیسێکی کاریگەرترکە بتوانێت زانیاریی لەبارەی کەسانی
بێسەروشوێن ئاڵوگۆڕ بکات و هەوڵە نێوخۆیی و نێودەوڵەتیەکان پێکەوە
گرێ بدات زۆر گرنگە ،بەاڵم ئەم دەیتابەیسەیش دەبێ بەتەواوی پارێزراو
بێت .لەگەڵ ئەمەیش دا ،پێویستە لە نێوان پاراستنی دەیتا و مەرجەکانی
دۆزینەوەی کەسانی بێسەروشوێن ،وەکو مەرجی هاوبەشکردن یان
دانوستانی دەیتا ،هاوسەنگیەک هەبێت .چەند نموونەمان لە بەردەست
دا یە لە باشترکردنی دانوستانی دەیتا لەپاڵ پاراستنی مافە بنەڕەتیەکان دا،
وەک "پرۆژەی ڕاستەوخۆ  "Direct project -کە هەوڵێک بوو بە ڕێبەرایەتی

وەزارەتی تەندروستی خزمەتە مرۆییەکانی ئەمریکا .دەبێ ئەم نموونە لە
زمینەی گەڕان بۆ کەسانی بێسەروشوێن دا زیاتر لێکبدرێتەوە .لەم پڕۆژە
دا پێشنیار کرا کە ستانداردێکی کۆمەاڵیەتی و کراوە بۆ دانوستانی زانیاری
دیاری بکرێت لە ڕێگەی پرۆسەیەکەوە بە بەشداری چەندین الیەنی
بەرژوەندیدار .لە دانانی ئەم سیستمە دا لە چەند پرۆسەی ستانداردی
هاوشێوە ڕێنمایی وەرگیرا کە بوون بە هۆی پەرەپێدانی تێکنۆلۆژیەکانی
دیکەی پەیوەندی ،بەتایبەت پەرەپێدانی ستانداردەکانی ئینتەرنێت.
دەکرێت لە ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان وەک ئینترپۆل و  Icmpچاوەڕوان
بکەین کە ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ دەورێکی مەزنیان هەبێت لە کۆمەک کردن بە
بەدیهێنانی ئەم ئامانجانە دا .ڕێکخراوەکانی هەماهەنگیی نێودەوڵەتی
دەتوانن بە داڕێشتن ،دامەزران و هەماهەنگ کردنی پالتفۆرمێکی گەورەتر
لەوەی کە هەریەک لە واڵتان دەستیان پێ دەگات ،بۆ واڵمدانەوە لە کاتی
پێویست ،بەردەوامبوونی پرۆسە گرنگەکان گەرەنتی بکەن .نموونەیەک
لە پێشکەوتنەکان بریتیە لە پرۆژەی هاوبە�شی ئینترپۆل و  Icmpبۆ دانانی
پالتفۆرمێکی هاوبە�شی  .DVIئەگەرئەو ڕاستیە لە بەرچاو بگرین کە هەموو
واڵتەکان لە بەرانبەر کارەساتە سروشتی و دەسکردەکان دا الوازن ،و
تەنها ژمارەیەکی زۆر کەم لە واڵتان ئیمکانات و توانای واڵمدانەوە لە کاتی
کارەساتیان هەیە ،ئەوا ئەم پالتفۆرمە ئەو سوودەی هەیە کە تواناکانی
پزیشکیی دادوەری لە ئاستی جیهانی دا باشتر دەبێت ،و واڵتەکان زیاتر و
ئاسانتردەستیان پێی دەگات.

"ئێستا ناتوانین ڕێگە لەو ڕاستیە بگرین کە کەسانێک زۆر
ئاسان بێسەروشوێن دەبن )...( .ئیترقەبووڵ ناکرێت بڵێین
ئەمە دەرەنجامی قەتعیی ڕووداوە ناخۆشەکانە ،چونکە ئەمڕۆ
دەتوانین کارێکی بۆ بکەین .ئەمەیش ئەو شتە یە کە  Icmpبە
شیوەیەکی زۆرسەرنجڕاکێش ئەنجامی دەدات".

ئالیستەیربێرت

سەرەوەی الپەڕە :ویم کۆک ،ئەندامی کۆمیسیۆنی  ،Icmpلەگەڵ وەزیری کاروباری
شەهیدان و ئەنفاڵکراوانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ،ئارام ئەحمەد
موحەممەد.
خوارەوەی ،چەپ :زیاتر لە  200کەس لە کۆنفرانسەکە دا بەشدار بوون
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 .8دادوەریی ئینتقالی و مافی زانینی ڕاستەکان،
دادوەری و قەرەبووکردنەوە ،لە زەمینەی کەسانی
بێسەروشوێن دا
دانانی هەندێ پرۆسەی کاریگەر بۆ دۆزینەوەی کەسانی بێسەروشوێن
دەتوانێت وەکوو نوێترین فۆرمی دادوەریی ئینتقالی سەیر بکرێت.
ئەم پرۆسانە لە ناخی مافی زانینی ڕاستیەکان دان .لە زۆر شوێن دا تا
وەختێک کە مەسەلەی کەسانی بێسەروشوێن چارەسەر نەکرێت،
دوورە کە ئاشتبوونەوە ڕوو بدات .جیا لەمە ،ئێستا شتێک بە ناوی مافی
قەرەبووکردنەوە هەیە ،لەوانە مافی لێکۆڵینەوەی کارامە ،سەملاندنی
زانیاریەکان ،و ئاشکراکردنی ڕاستیەکان .بەاڵم ،هەندێ پرۆسەیش بۆ
دڵنیابوون لە دووبارە-نەبوونەوەی تاوان پێویستن .دانانی قوربانیان لە
ناوەڕاستی ئەم کێشانە دا خۆی جۆرێک تەئکیدکردنە لەسەرمافی ئازادی،
ژیان ،سەربەخۆیی ،و گەشەکردنی ئەوان :بێگومان چارەسەرکردنی ئەم
مەسەالنە لە بەرژەوەندیی خەڵک دا یە.
دەتوانین مافی زانینی ڕاستیەکان لە نێو ئەم پرینسیپ و پەیماننامانە دا
بدۆزینەوە" :کۆمەڵە پرینسیپەکانی پاراستن و پەرەپێدانی مافەکانی مرۆڤ
لەڕێگەی هەنگاوهەڵگرتن دژی حیسانە (پاراستن لە سزا) ،دەرکراوی
5ی فێبریوەری  "2005کە تەئکید دەکات لەسەر مافی "حاشاهەڵنەگر"ی
مرۆڤ بۆ زانینی ڕاستیەکان سەبارەت بە پێشێلکاریە جددیەکانی مافی
مرۆڤ" ،پەیماننامەی نێودەوڵەتی بۆ پاراستنی هەمووان لە بێسەروشوێن
بوونی بەزۆر (" ،")2006بیروڕای گشتیی  WGEIDلەسەر مافی زانینی
ڕاستیەکان سەبارەت بە کەسانی بەزۆر بێسەروشوێنکراو (،")2010
"باڵوکراوەی کۆمیسیۆنەری بااڵی مافەکانی مرۆڤ لەبارەی مافی زانینی
ڕاستیەکان ،"2006 ،و ڕاپۆرتەکانی "کۆمیتەی ڕاوێژکاری ئەنجومەنی
مافەکانی مرۆڤ لەبارەی باشترین شێوازی کارکردن سەبارەت بە کەسانی
بێسەروشوێن ( ،")2010لە بڕیارەکانی "دادگای مافی مرۆڤی تایبەتی واڵتانی
ئەمریکی" ،و لەم دواییانە لە بڕیاری "دادگای مافی مرۆڤی ئەورووپا" لە
کەی�شی "ئەملەسری" دا .ئێستا بۆ وەبیرهێنانەوەی مافی زانینی ڕاستیەکان
لەبارەی قوربانیانی پێشێلکاریە جددیەکانی مافی مرۆڤ و هەروەها بۆ
کەرامەتی قوربانیان ڕۆژێکی جیهانی دانراوە (24ی مارس) .ئەمە هەم
مافێکی تاکەکەسیە ،هەم مافێکی گشتی .هەر قوربانیەک مافی ئەوەی
هەیە بزانێت چ پێشێلکاریەک دژی کراوە .دەرخستی ڕاستیەکان وەاڵمێکی
ئەساسیە لە بەرانبەرنکۆڵیکردن ،دەستێبردنی زانیاریەکان وئەفسانەسازی
لەبارەی شەڕەکان .ئەگەر زۆرێک لە ڕاستیەکان دەربخەین دەتوانین بڵێین
تاوانکاران کێ بوون ،قوربانیانی ئەوان کێ بوون ،و ئەوان چییان بەسەر
قوربانیان هێناوە .خانەوادەی هەریەک لە قوربانیان دەیانەوێت بزانن
چی ڕووی داوە ،بەاڵم کۆمەڵگا بە گشتی مافی ئەوەی هەیە کە ڕاستیەکان
بزانێت .دەرخستنی ڕاستیەکان فاکتۆرێکی زۆرگرنگە بۆ دڵنیابوون لەوەی
کە تۆمارە مێژوویەکان جێباوەڕن.
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"ڕووداوە دڵتەزێنەکانی ناوچەی مێدیتەرانە ،لەم دواییانە لە
المپێدوسا ،کە کارەساتێکی دەریایی نێودەوڵەتی ،و دەرەنجامی
ڕاستەوخۆی قاچاخکردنی مرۆڤ و داماویی کۆچبەرانە ،بەڕاستی
نموونەیەکی ڕوونە کە نێشان دەدات بۆچی پێویستە ڕێبازێکی
هاوبەش و هەماهەنگ بۆ کارکردن دابڕێژین".

ڕۆلف ئێکێئووس

"ئەگەرئێمەی زیندوو قەبووڵ بکەین کە تەنانەت بەبێ
باسکردنی ئەم مەسەلە ناتوانین ناسنامەی هەندێ لە
قوربانیەکان دیاری بکەین ،ئەوا ئێمە ئیجازە دەدەین بە ئەو
ەکسانە کە دەیانەوێت ئەوان لەسەرزەوی بسڕنەوە".

جای ئارۆنسۆن

"پێویستە ئێمە هەماهەنگیەکی باشتردروست بکەین لە نێوان
ئەو ئەکتەرە نێودەوڵەتی و نێوخۆییانە دا کە لە حاڵەتەکانی
بێسەروشوێن بوونی خەڵک دا یارمەتیی واڵتی تووشبوو دەدەن،
سا هۆکاری بێسەروشوێن بوون شەڕبێت ،یان کارەساتێک،
یان تاوانی ڕێکخراوەیی ،یان هۆکارێکی تر .یەکێک لە ڕێکارەکان
دەتوانێت ئەوە بێت کە مەکۆیەکی جیهانی سەبارەت بە کەسانی
بێسەروشوێن دروست بکەین ،هاوشێوەی ئەو مەکۆیە کە ئێستا
بۆ کۆچکردن هەیە".

ویم کۆک

"بەشداریکردنی ڕێکخراوەکانی هەماهەنگیی نێودەوڵەتی،
دەتوانێت لە ڕێگەی دامەزراندن ،بالوکردنەوە و
هەماهەنگکردنی ئەو تیمە فرەنەتەوەییانە کە توانای
جێبەجێکردنی ئەم ئەرکە یان هەیە ،زامنی بەردەوام بوونی
ئەم پرۆسە بکات ،و هاوکات واڵتی تووشبوو دەتوانێت لەسەر
ئەولەویەتەکانی ترتەرکیزبکات".

ڕۆناڵد ک .نۆبڵ

الپەڕەی ڕووبەڕوو ،گۆشەی چەپی سەرەوە :ویم کۆک ،ئەندامی کۆمیسیۆنی
 Icmpو تۆماس میلێر ،سەرۆکی کۆبوونەوەی  ،Icmpلەگەڵ شارەداری شاری الها،
یوزائیس ڤان ئارستێن.
الپەڕەی ڕووبەڕوو ،گۆشەی ڕاستی سەرەوە :بەڕێوەبەری گشتیی  ،Icmpکاترین
بۆمبێرگێرلەگەڵ سەرۆکی ناوەندی نێودەوڵەتی بۆ دادورەریی ئینتقالی ،دەیڤید
تۆڵبێرت.
الپەڕەی ڕووبەڕوو ،سەرەوە ،ناوەڕاست :پەروین نووری عەزیز ،بەڕێوەبەری گشتی
لە وەزارەتی کاروباری شەهیدان و ئەنفاكراوانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان،
پەروین لەگەڵ بەروین ئەمین ،ئەندامی کۆمیسیۆنی مافی مرۆڤی عێراق.
الپەڕەی ڕووبەڕوو ،خوارەوە ،ناوەڕاست :بەشداربووانی کۆنفرانس لە ڕێوڕەسمی
بەخێرهێنان لەالیەن شارەداریۆزائیس جڤان ئارستێن.
الپەڕەی ڕووبەڕوو ،خوارەوە :شارەداریۆزائیس جڤان ئارستێن لە کاتی قسەکردن بۆ
بەشداربووان.
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ئەجندا بۆ ئایندە:
پێشنیارەکان
.1

بە ڕەسمی قەبووڵ کردن و لێکۆڵینەوەی پر�سی کەسانی
بێسەروشوێن وەکوو کێشەیەکی جیهانی
کۆمەڵگای نێودەوڵەتی دەبێت کێشەی کەسانی بێسەروشوێن وەکوو
کێشەیەکی جیهانی بە ڕەسمی قەبووڵ بکات .دەبێت باشترکردنی
ئاستی دەسپێگەیشتن و کوالیتیی زانیاریەکانی تایبەت بە کەسانی
بێسەروشوێن بکرێت بە ئامانجێکی جیهانی .پێویستە لێکۆڵینەوەی
زیاتە لەمبارەوە بکرێت و دەبێت ئیمکاناتی پێویست بۆ ئەم مەبەستە
دابین بکرێت .پێویستە زانیاری لەبارەی کەسانی بێسەروشوێن
بەردەوام لە ئاستی جیهانی دا بخرێتە بەردەست.

.2

میکانیزمێکی جیهانی و توانایەکی هەمیشەیی بۆ چارەسەرکردنی
مەسەلەی کەسانی بێسەروشوێن
پێویستە میکانیزمێکی جیهانی و توانایەکی هەمیشەیی هەبێت کە
بتوانێت بە شێوەیەکی ڕێکوپێک و بەردەوام وەاڵمی کەیسەکانی
کەسانی بێسەروشوێن بداتەوە ،سا هۆکاری بێسەروشوێن بوون
هەرچی بێت :شەڕ ،پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ ،توندوتیژیی
ڕێکخراوەیی ،کۆچکردن یان هۆکاری تر .هەروەها پێویستە ئەم
میکانیزم و توانایە لە هەموو واڵتەکان لە بەردەست دا بێت .پێویستە
مەکۆیەکی جیهانی بۆ کەسانی بێسەروشوێن دروست بکرێت
بۆ بەهێزکردنی هاوکاریی نێوان ئەو الیەنانە کە لەسەر کەسانی
بێسەروشوێن کار دەکەن .کۆبوونەوە مێزگردیەکان ،وەک ئەوانەی
کە بە مەبەستی ئامادەکاری بۆ ئەم کۆنفرانسە بەڕێوە چوون ،دەبێت
بەردەوام ساز بدرێن بۆ ئەوەی دڵنیا ببین کە دەنگی خانەوادەکان
و ڕزگارکراون ،ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان ،ناوەندەکانی زانستی
کۆمەاڵیەتی و الیەنە بەرژوەندیدارەکانی تردەبیستین.
2ئا .پالتفۆرمێکی هەمیشەیی بۆ ناسینەوەی قوربانیانی کارەسات
()PDVI
پێویستە پالتفۆرمێکی هەمیشەیی  )DVI )PDVIهەبێتpDVI .
مۆدێلێکی خێرا بۆ ناردن و باڵوکردنەوەی هێزەکان دروست
دەکات کە لە شوێن و کاتی پێویست شارەزایی گونجاو و تاقیکراو
دابین دەکات و ئیمکاناتی پێویست بۆ کۆکردنەوەی زانیاری
فەراهم دەکات .ئەمە دەبێتە هۆی دڵنیابوون لەوەی کە خەڵک
بە شێوەیەکی باشتر و یەکسان دەستیان بە ئیمکاناتی DVI
بگات ،کە لە ئێستا دا هەندێ واڵت زیاتر لە واڵتانی تر دەستیان
پێ دەگات .پێویستە بوودجەی پێویست بۆ ئەم کارانە تەرخان
بکرێت .پێویستە الیەنە پەیوەندیدارەکان پەیماننامە واژۆ بکەن
بۆپەرەپێدانی ستراتژیەکانی هاوکاری وژێرخانی ئابووری پیویست
بۆ ئەم مەبەستانە.

3ئا .یارمەتیدان و بەشدارکردنی خانەوادەی کەسانی
بێسەروشوێن
پێویستە ئامرازێکی گەرانی نێودەوڵەتی دابنرێت کە کۆمەکی
خانەوادەکان بکات بگەڕن بۆ کەسوکاری بێسەروشوێنیان.
لەگەڵ ئەمەیش دا ،پێویستە بە شێوەیەکی هەماهەنگتر
خانەوادەی کەسانی بێسەروشوێن لە هەموو کار و بەرنامەکانی
تایبەت بە کەسانی بێسەروشوێن دا بەشدار بکرێن .پێویستە
خێزانەکان بەشدار بکرێن ،گوێیان لێ بگیردرێت و بەردەوام
زانیارییان پێ بدرێت .پێویستە بەردەام پرسیان پێ بکرێت و
ڕەزامەندیان لێ وەربگیردرێت .پێویستە لە هەموو لێکۆڵینەوەیەکی
پزیشکی-یاسایی دا خێزانەکان وەکوو بەشداربوویەکی چاالک
سەیر بکرێن .متمانەی کۆمەاڵیەتی زۆر گرنگە بۆ دڵنیابوون
لەوەی کە خانەوادەکان ئامادەن لە کارو بەرنامەکان دا هاوکاری
بکەن پشتیوانییان لێ بکەن.
.4

بەرپرسیارەتیی یاسایی ،ستانداردەکانی پاراستن ،پاراستنی دەیتا و
نهێنیەکان
بەرپرسیارەتیە یاساییەکان ،ستانداردەکان و هەنگاوەکانی پاراستنی
دەیتا لە زەمینەی چارەسەرکردنی پر�شی کەسانی بێسەروشوێن
دا دەبێت بە شێوەیەکی باشتر دیاری بکرێن بۆ ئەوەی ڕێگە بدرێت
پێشکەوتنە زانستیەکان بە شێوەیەکی کارامە بە کاربهێنرێن بۆکۆمەک
کردن بە دۆزینەوەی کەسانی بێسەروشوێن .هەروەها پێویستە
مەکۆیەک بۆپەرەپێدان ،باڵوکردنەوە وجێبەجێکردنی ستانداردەکانی
تایبەت بە کەڵکوەرگرتن لە پزیشکیی دادوەری بۆ لێکۆلینەوە لەبارەی
کەسانی بێسەروشوێن بە باشترین شێوە .بۆ پاراستنی زانیاریەکانی
کەسانی بێسەروشوێن ،بەتایبەت زانیاریەکانی خانەوادەی ئەوان،
دەبێت پێگەیەکی پارێزراو بۆ زانیاریە شەخسیەکان (واتە "کۆگای
دەیتا") دروست بکرێت .پێویستە ڕێکەوتنامەی هاوکاری لەگەڵ
ئاژانسەکانی جێبەجێکردنی یاسا ،لەوانە ئاژانسەکانی ئاسای�شی
سنوور و ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان ،واژۆ بکرێت .دەبێ ژێرخانی
تێکنیکیی پێویست بۆ ئەم مەبەستانە دروست بکرێت.

.5

ڕۆل و بەرپرسیارەتیەکانی حکوومەت سەبارەت بە کەیسەکانی
کەسانی بێسەروشوێن
ڕۆڵ و بەرپرسیارەتیەکانی حکوومەتەکان لە چارەسەرکردنی
کەیسەکانی کەسانی بێسەروشوێن دا پێویستە بە ڕوونی دیاری
بکرێت .تا جێگایەک کە پەیوەندی بە بەرپرسیارەتیی حکوومەت
سەبارەت بە کەسانی بێسەروشوێن هەیە ،پێویستە حکوومەتەکان
بەرانبەر بە ئەو کارانەی کە چاوەڕوان دەکرێت ئەنجامی بدەن
وەاڵمدەر بن بۆ ئەوەی دڵنیا ببین کە ئەوان پابەند دەبن بە ئەو
پێوەر و ستانداردە پەیوەندیدارانە کە لە نێو یاسا نێودەوڵەتیەکان
و یاساکانی تر دا دیاری کراون .کە وا یە ،گرنگە کە تەئکید بکرێت
لەسەر بەرپرسیارەتیەکانی حکوومەتەکان بەرانبەر بە پر�شی کەسانی
بێسەروشوێن .بۆ نموونە  Icmpبەیاننامەیەکی پێشنیار کردووە
سەبارەت بە ڕۆڵی حکوومەت لە چارەسەرکردنی پر�شی کەسانی
بێسەروشوێن بوو لە ئاکامی شەڕی چەکداری و پێشێلکاریەکانی مافی
مرۆڤ .پێویستە ژمارەیەکی زۆرتر لو دەوڵەتەکان ئەم بەیاننامە واژۆ
بکەن و پابەند بن بە ستانداردەکانی.

.6

چاالکیەکانی داهاتوو ICMP
پێویستە  Icmpهەوڵ بدات لە ڕێگەی هاوکاریی زیاتر و بەرباڵوتر
لەگەڵ ڕێکخراوەکانی تر و حکوومەتەکان چاالکیەکانی خۆی فراوانتر
بکات و لەم هاوکاریە دا ئەو ئامانج و مەبەستانە بگونجێنێت کە

2ب .هاوکاریی تێکنیکی ،هەماهەنگی ،ڕاهێنان و تواناسازی
پێویستە پسپۆرانی پزیشکیی دادوەری زیاتر کاری نێوانبواری
( )cross-disciplinaryبکەن .ئەگەر نامیلکەیەکی ڕێنمایی
دابنرێت بۆ ئەو کەسانە کە لێکۆڵینەوەی پزیشکیی دادوەری
لەبارەی کەسانی بێسەروشوێن دەکەن دەتوانێت زۆر بەسود
بێت .پێویستە بۆ هەر واڵتێک کۆمەک و یارمەتی دابین بکرێت
تاوەکوو وەاڵمی ئەو داواکاریە ڕوولەزیادە بداتەوە کە بۆ پسپۆر و
ئەنستیتۆ و دابینکەری خزمەتی پزیشکیی دادوەری هەیە.
.3
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پەرەپێدانی توانا ناوخۆیی و نێونەتەوەییەکان بۆ یەکخستنی
زانیاریەکان و بەکارهێنانیان بۆ دۆزینەوەی کەسانی بێسەروشوێن
لە ئاستی نێونەتەوەیی دا.

لەسەرەوە باس کران .پێویستە ،لە کاتی گونجاو لە ئایندە ،لە ڕێگەی
کۆنفرانسێکی بەدواداچوون هەڵسەنگاندن بۆ ئاستێ سەرکەوتن و
پەرەپێدانی چاالکیەکان بکرێت ،و دیسان بابەتەکە بە شێوەیەکی
هەمەالیەن لێکبدرێتەوە و هەموو هۆکارەکانی بێسەروشوێن بوونی
مرۆڤ لە بەرچاو بگرێت .بۆ ئەم مەبەستە:
•

پێویستە مەکۆیەکی جیهانی سەبارەت بە کەسانی بێسەروشوێن ڕێک
بخرێت بۆ ئەوەی الیەنەکان بە شێوەیەکی کاریگەرتر پێکەوە لەبارەی
پر�شی کەسانی بێسەروشوێن هاوکاری بکەن؛

•

بەپرسیارەتیی حکوومەتەکان سەبارەت بە کێشەی کەسانی
بێسەروشوێن دەبێت لە ڕێگەی ئامرازی گونجاوەوە جێبەجێ
بکرێت؛

•

دەبێ ئاستی دەسپێگەیشتن وکوالیتیی زانیاریەکانی تایبەت بە کەسانی
بێسەروشوێن باشتر بکرێت ،و ئیمکاناتی تێکنیکی کافی بۆ دانوستان

و شیکردنەوەی زانیاری لە ئاستی جیهانی دابین بکرێت ،هەروەها
ئامرازێکی گەڕانی جیهانی بۆ کەسانی بێسەروشوێن دابنرێت؛
•

پێویستە لە ماوەیەکی کورت دا ئامرازی تێکنیکیی هەمیشەیی ،لەوانە
پالتفۆمێکی ناسینەوەی قوربانیانی کارەسات ،دابنرێت بۆ ئەوەی
خەڵک بە شێوەیەکی باشتر و یەکسان دەستیان بە خەدەماتی DVI
بگات؛

•

پێویستە پێگەیەکی پارێزراو بۆ زانیاریە شەخسیەکان (واتە "کۆگای
دەیتا") دروست بکرێت کە هەموو کەسێک دەستی پێ بگات
وەکوو ئامرازێک بۆ پاراستن و هەروەها بۆ دۆزینەوەی کەسانی
بێسەروشوێن.
خوارەوەی الپەڕە :ئەلێکس جۆن لەندەن ( )Alex John Londonلە زانکۆی کارنێیگی
مێڵن و ڕاپۆرتدەری کۆنفرانس ،جێرێمی سارکین ( ،)Jeremy Sarkinلە کۆنفرانسەکە
دا ئامادە بوون.
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کەسانی بێسەروشوێن
ئەجێندایەک بۆ ئایندە

29ی ئۆکتۆبەرتا 1ی نۆڤەمبەری  ،2013شاری الها ،هۆڵەند
 Icmpکۆمیسیۆنی جیهانیی کاروباری کەسانی بێسەروشوێن

بەرنامەی کۆنفرانس
کەسانی بێسەروشوێن:

ئەجێندایەک بۆ ئایندە

29ی ئۆکتۆبەرتا 1ی نۆڤەمبەری  ،2013شاری الها ،هۆڵەند
سێشەممە29 ،ی ئۆکتۆبەری 2013
کات
دوانیوەڕۆ

هاتنی بەشدرابووان

کاتژمێر 18:00تا 20:00

بەخێرهێنانی مێوانەکان و تۆمارکردنی کۆنفرانس کە بە مێوانداریی شاری الها بەڕێوە دەچێت
وتاری بەخێرهێنان
بەڕێزیازییاس فان ئارتسێن ،شارەداری شاری الها

چوارشەممە30 ،ی ئۆکتۆبەری 2013
کات
8:15

گەیشتنی مێوانەکان بە کۆشکی ئاشتی ،تۆمارکردنی کۆنفرانس و خواردنەوەی قاوە

9:00

دەسپێکردنی کۆنفرانسەکە
باڵیۆز (ی خانەنشین) تۆماس میلێر ،سەرۆکی کۆبوونەوەی ،ICMP
خاوەنشکۆ شاژن نوور ،ئەندامی کۆمیسیۆنی ICMP

9:40

پانێلی یەکەم :شەڕی چەکداری و پێشێلکاریەکانی مافی مرۆڤ
وتاربێژی سەرەکی
بەڕێزئیڤۆ یۆسیپۆڤیچ ،سەرۆکی کۆماری کرۆواتیا

10:00

دەسپێکردنی کۆبوونەوەی گشتی
بەڕێزدەیڤید تۆلبێرت ،سەرۆکی ناوەندی نێودەوڵەتیی دادوەریی ئینتقالی ()IcTJ
گوفتوگۆی کۆبوونەوەی گشتی بە سەرۆکایەتی خاتوو کارترین بۆمبێرگێر ،بەڕێوەبەری گشتی  Icmpبە ڕێوە دەچێت.

10:20

هەماهەنگ کردنی بەرنامە جیهانی و نیشتمانیەکان
پرۆفیسۆر ئێریک سۆتڤەر ،بەڕێوەبەری کۆلێژ ،ناوەندی مافی مرۆڤ،
زانكۆی كالیفۆرنیا ،قوتابخانەى یاسای بێرکلەی
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•

باشترکردنی هەوڵەکانی کۆمەڵگای نێودەوڵەتی بۆ دروستکردنی توانای نیشتمان بۆ چارەسەرکردنی پر�شی کەسانی بێسەروشوێن بوو بە هۆی
شەڕی چەکداری و پێشێلکاریەکانی مافی مرۆڤ

•

جێبەجێکردنی مافەکانی مرۆڤ

 10h40دڵنیابوون لە خانوەندارێتی نیشتمانی
بەڕێزموحەممەد شیعە ئەلسوودانی ،وەزیری مافەکانی مرۆڤی عێراق
بەڕێزئارام ئەحمەد موحەممەد وەزیری کاروباری شەهیدان و ئەنفالکراوانی کوردستانی عێراق
•

دروستکردنی ئیرادەی سیا�شی بۆ چارەسەرکردنی کێشەی کەسانی بێسەروشوێن بە هۆی شەڕی توندوتیژو پێشێلکاریەکانی مافەکانی مرۆڤ

 11h10دروستکردنی توانایی ناوخۆیی بۆ چارەسەرکردنی کێشەی کەسانی بێسەروشوێن و دابینکردنی پێداویستیەکانی کەسوکاری ئەوان
و الیەنەکانی تر
بەڕێزئەندریاس ویگێر ،سەرۆکی ئاژان�شی ناوەندیی پەیشوێنگرتن و بە�شی پاراستن ،کۆمیتەی نێودەوڵەتیی خاچی سوور()IcRc
خاتوو یاسمینکا دژومهور ،فریاڕە�شی یاسایی،ئەندامی گرووپی کاری بۆسنیا و هەرزەگۆڤینا لەگەڵ نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ کاروباری
کەسانێک کە بەزۆریان نەخوازراو ون بوونە ()UNWGEID
•

مافەکان و ئەرکەکانی کۆەمڵگای مەدەنی ،لەوانە ڕزگاربووان

 11h40جێبەجێکردنی سەروەریی یاسا
خاتوو مانۆی ساچدێڤا ،نووسینگەی پارێزەری دادگاییکردنی دادستێن ،دادگای نێودەوڵەتیی تاوان ()Icc
خاتوو فیۆنا مەککەی ،سەرۆکی بە�شی بەشداریکردن و قەرەبوکردنەوەی قوربانیان ،دادگای تاوانی نێودەوڵەتی ()Icc
•

کێشەکانی دادگاییکردنی تاوانکاران لە کەیسەکانی کەسانی بێسەروشوێن دا

•

چوارچێوە یاساییەکان و قوربانیان (مافەکانی ڕزگاربووان)

 12h10چارەسەرکردنی کێشەی کەسانی بێسەروشوێن وەکوو ئامرازێک بۆ ڕێگرتن لە جەنگ لە ئایندە
بەڕێزلۆرد مەککۆنێڵی گلێنسکۆرۆدەیلس
•

ئایا ڕوونکردنەوەی چارەنوو�شی کەسانی بێسەروشوێن کۆمەک دەکات بە ڕێگرتن لە ڕوودانی جەنگ یان پێشێلکاریەکانی مافی مرۆڤ لە ئایندە ؟

 12h30کۆتاییهێنان بە کۆبوونەوە و دەسپێکردنی گفتوگۆی ئازاد
 13h00نانی نیوەڕۆ
I4h00

پانێلی دووەم :کارەساتەکان و بەاڵ گەورەکان
وتاربێژی سەرەکی
بەڕێزڕۆالند .ک .نۆبڵ سکرتێریی گشتیی ئینترپۆل ،لیۆن

 14h30دەسپێکردنی کۆبوونەوەی گشتی
پڕۆفیسۆر پۆنگرووک سریباندیت مۆنگکۆل ،کۆلێژی پزیشکی ،زانکۆی چیناگ مای ،تایلەند
گوفتوگۆی کۆبوونەوەی گشتی بە سەرۆکایەتی بەڕێزئەندریاس کالیسێر ،بەڕێوەبەری سیاسەت و هاوکاری لە  Icmpبە ڕێوە دەچێت
 15h00هەماهەنگ کردنی هاوکارەیی دابنیکراو بۆ واڵتان لەدوای کارەسات بۆ دروستکردنی توانای خۆجێیی و دابینکردنی پێداویستیەکان
دوکتۆر ئینگۆ باستیش ،بەڕێوەبەری زانستی ،ئەنستیتۆی زانستی پزیشکیی دادوەری ،BKA( Bundeskriminalamt ،نووسینگەی
فیدراڵی پۆلی�شی تاوان ،ئەڵمانیا)
•

کێشەکانی هەماهەنگکردنی میکانزیمەکانی وەاڵمدانەوە
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•

ڕۆڵی دەسەاڵتدارانی حکوومی ،لەوانە دەزگاکانی جێبەجێکردنی یاسا

 15h15مافی خانەوادەکان و کەسوکارلە کاتی ڕوودانی کارەسات دا
بەڕێزپاوڵ ،سلێدزیک ،سەرۆکی گواستنەوەی یارمەتی لە کاتی کارەسات ،لە دەستەی ئاسای�شی گواستنەوەی نیشتمانی ،ویالیەتە
یەکگرتووەکان
خاتوو پامێال دیکس ،بەرپر�شی جێبەجێکردن ،ڕێکخراوی فریاکەوتن لە کاتی کارەسات ( ،)Disaster Actionبەریتانیا
•

دۆزینەوە و ناسینەوەی کەسانی بێسەروشوێن

•

قەرەبووکردنەوە

 15h45ئامادەبا�سی
بەڕێزفرانک پائۆلۆ ،نووسینگەری پشکێنەری بااڵی پزیشکی ،شاری نیوویۆرک ،ویالیەتە یەکگرتووەکان
خاتوو ئایرین ئۆسولیڤان ،ماستری زانست ،ڕاوێژکاری بااڵی پزیشکیی دادوەری /ڕێکخەری پشتیوانیی زانستی ،ئەنستیتۆی پزیشکیی
دادوەریی هۆڵەند ()NFI
•

چۆنیەتی گەرەنتیکردنی هاوکاریی باشترلە نێوان ئەکتەرە نێودەوڵەتی و نێوخۆییەکان دا بۆ وەاڵمدانەوە لە کاتی کارەسات لە ئایندە دا

 16h15کۆتاییهێنان بە کۆبوونەوە و دەسپێکردنی گفتوگۆی ئازاد
 17h00کۆتایی کاری ڕەسمی
 19h00شێو/ئێوارەخوانی کۆنفرانس ،بە میوانداریی شاری الها
وتاری سەرەکی
بەڕێزمارنیکس نۆردێر ،جێگری شارەداری شاری الها ،پەرەپێدانی شار ،خانووبەرەی گشتی و یەکپارچەیی
بەڕێزویڵێم (ویم) کۆک ،ئەندامی کۆمیسیۆنی Icmp

پێنجشەممە31 ،ی ئۆکتۆبەری 2013
کات
 08h30هاتن و خواردنەوەی قاوە
 09h00وتاری دەسپێکردنی کۆبوونەوە
بەڕێزباڵیۆز ،ڕۆڵف ئێکێئووس ،ئەندامی کۆمیسیۆنی Icmp
 09h10پانێلی سێیەم :تاوانی ڕێکخراوەیی و کۆچکردن:
وتاربێژی سەرەکی
بەڕێزباڵیۆز ویڵیام لەی�شی سوینگ ،بەڕێوەبەری گشتیی ،ڕێکخراوی نێودەوڵەتیی کۆچبەری ()IOm
 09h30دەسپێکردنی کۆبوونەوەی گشتی
بەڕێزنیک شتاینبێرگ ،لێکۆڵەری بااڵی بە�شی واڵتانی ئەمریکی ،ڕێکخراوی چاودێری مافی مرۆڤ
گوفتوگۆی کۆبوونەوەی گشتی بە سەرۆکایەتی بەڕێزئادام بۆیز ،ئەفسەری جێبەجێکردنی بااڵی  Icmpبە ڕێوە دەچێت
 10h00کێشەکانی دۆزینەوە ودیاریکردنی ناسنامەی کەسانی بێسەروشوێن بە هۆی تاوانی ڕێکخراوەیی ،لەوانە مادەی هۆشبەروقاچاخکردنی مرۆڤ
خاتوو کۆنسوێلۆ مۆرالێس ،ڕێکخراوی "هاوواڵتیانی پشتیوانی مافی مرۆڤ ،واڵتی مەکزیک
خاتوو سارا ئێچ .کاتسانیس ،ماستری زانست ،لێکۆڵەر ،ئەنستیتۆی زانستەکان و سیاسەتی ژێنۆم ،زانکۆی دووک،
ویالیەتە یەکگرتووەکان
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 10h30دۆزینەوەی کەسانی بێسەروشوێن بەهۆی کۆچکردن و ئاوارەبوون
پڕۆفیسۆر خۆزێ ئانتۆنیۆ لۆرێنتێ ،کۆلێژی پزیشکیی یاسایی ،زانکۆی گرانادا ،بەڕێوەبەری زانستیی  ،GENYبەڕێوەبەری -DNA
( pROKIDSبەرنامەی ناسینەوەی مندااڵنی بێسەروشوێن)
پڕۆفیسۆر لۆری ئی .بەیکێر ،کۆلێژی مرۆڤنا�شی ،زانکۆی بەیلۆر ،ویالیەتە یەکگرتووەکان
 11h00کۆتاییهێنان بە کۆبوونەوە و دەسپێکردنی گفتوگۆی ئازاد
 11h45نانی نیوەڕۆ
 12h45پانێلی چوارەم :کێشەکانی بەردەم هەوڵە جیهانیەکان بۆ ڕوونکردنەوەی چارەنوو�سی کەسانی بێسەروشوێن
وتاربێژی سەرەکی
باڵیۆز (ی خانەنشین) تۆماس میلێر ،سەرۆکی کۆبوونەوەی Icmp
 13h15دەسپێکردنی کۆبوونەوەی گشتی
هێنری ئێلریخ ،پزیشک ،دوکتۆرا ،ئەنستیتۆی لێکۆڵینەوەی ئەوکلەند لە نەخۆشخانەی مندااڵن ( ،)cHORIویالیەتە یەکگرتووەکان
گفتوگۆکانی کۆبوونەوەی گشتی بە ڕێبەرایەتی خاتوو کاترین بۆمبێرگێر ،بەڕێوەبەری گشتیی Icmp
 13h40تواناکان بۆ دزۆینەوە و ناسینەوەی کەسانی بێسەروشوێن
توانا نێودەوڵەتیەکان
دوکتۆر تۆمارس پارسۆنس ،بەڕێوەبەری بە�شی زانستەکانی پزیشکیی دادوەریIcmp ،
 14h00توانان نێوخۆییەکان
خاتوو ئۆلگیکا بۆژانیچ ،ئەندامی ڕێکخراوی "خانەوادەی کەسانی ڕفێندراو و بێسەروشوێن لە کۆسۆڤۆ مێتۆهیا"؛
دوکتۆر ڕادوان زیادە ،بەڕێوەبەری ناوەندی توێژینەوەی مافەکانی مرۆڤ لە دیمەشق (سوریا)
پرۆفیسۆر مکایل ئێس .پۆالنێن ،خەسارنا�شی سەرەکیی پزیشکیی دادوەری بۆ ئۆنتاریۆ ،ناوەندی خەسارناسیی ئۆنتاریۆ ،و بەڕێوەبەری
ناوەندی زانستی پزیشکیی دادوەری و دەرمان ،زانکۆی تۆرۆنتۆ
 15h00دەسپێگەیشتن و پاراستنی زانیاریەکانی کەسانی بێسەروشوێن (دەیتابەیسەکان و سیستەمەکانی دەیتا)
بەڕێزبرایان بێهلێندۆرف ،ئەندامی دەستەی بەڕێوەبەرانی Benetech
دوکتور ئێوا تابیۆ  ،گەورە لێکۆڵەر ،ئەنستیتۆی ئابووریی کشتوکاڵ –،Wageningen UR -پێشترسەرۆکی حەشیمەتنا�شی ،دادگای
نێودەوڵەتیی تاوان بۆ یوگۆسالڤیای پێشوو ()IcTY
 15h30وچان و خواردنەوەی قاوە
 16h00بوارەکانی بەکارهێنان و کاریگەریە الوەکیەکانی تیکنۆلۆژیای نوێ
پڕۆفیسۆر مەنفرێد کایسێر ،سەرۆکی بیۆلۆژیی مۆلێکوولیی بۆ پزیشکیی دادوەری ،ناوەندی پزیشکیی زانکۆی ،Erasmus mc
ڕۆتێردام ،هۆڵەند
 16h30ستانداردەکان ،ئەخالق ،و پاراستنی دەیتا
دوکتۆر ئەلێکس جۆن لەندەن ،مامۆستای فەلسەفە و بەڕێوەبەر ،ناوەندی ئەخالق و سیاسەت ،زانکۆی کارنەیگی مێلۆن
دوکتۆر جای ئارنۆنسۆن ،مامۆستای یاریدەری زانست ،تیکنۆلۆژیا و کۆمەڵگا ،زانکۆی کارنەیگی مێلۆن
 17h00کۆتاییهێنان بە کۆبوونەوە و دەسپێکردنی گفتوگۆی ئازاد
 17h30کۆتایی کاری ڕەسمی
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 20h30خواردنەوەی دوای شێو و نمای�سی بەڵگەفیلمێکی کورت لەبارەی کەسانی بێسەروشوێن بەرهەمی دەرهێنەری بەناوبانگی بەڵگەفیلم.
جۆناتان سیلڤێر
بە میوانداریی Icmpلە هۆتێلی  ،Bel Air )Johan de Wittlaan 30, 2517 JRشاری الها) ،هەموو ئامادەبووانی کۆنفرانس دەتوانن
بەشداری بکەن

هەینی1 ،ی نۆڤەمبەری 2013
کات
 08h30هاتن و خواردنەوەی قاوە
 09h00وتاری دەسپێکردنی کۆبوونەوە
بەڕێز ،باڵیۆز کنووت فۆلبێک ،ئەندامی کۆمیسیۆنی Icmp
 09h10کۆبوونەوەی داخستنی کۆنفران�سی :کەسانی بێسەروشوێن :ئەجندایەک بۆ ئایندە
(وتاری سەرەکی /خوێندنەوەی تێبینەکان لەالیەن ڕاپۆرتدەری کۆنفرانسەوە)
وتاربێژی سەرەکی
بەڕێزفرانس تیمێرمانس ،وەزیری کاروباری دەرەوەی هۆڵەند
بەڕێزئالیستەیربێرت ،ئەندامی پەڕلەمانی بەریتانیا
بەڕێزباڵیۆز دانیێل ب .بائێر ،نوێنەری ئەمریکا بۆ ڕێکخراوی ئاسایش و هاوکاری لە ئەورووپا ()OScE
 09h30پوختەی تێبینیەکان لەالیەن ڕاپۆرتدەری کۆنفرانسەوە
پرۆفیسۆر جێرێمی سارکین،
مامۆستای یاسای ،زانکۆی ئەفریقیای باشوور()UNISA؛ ئەندام ( )2008-2014و سەرۆک و ڕاپۆرتدەری
کۆبوونەوە ( ،)2009-2012گرووپی کاری نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ کاروباری کەسانێک کە بەزۆریان نەخوازراو ون بوونە
()UNWGEID
 10h30وتەکانی کۆتایی
باڵیۆز (ی خانەنشین) تۆماس میلێر ،سەرۆکی کۆبوونەوەی Icmp
 11h00کۆتایی بەرنامەکە
 12h00کۆنفران�سی ڕۆژنامەوانی
تێبینی :تکایە ئاگاداربن کە ناوەرۆک ،بەرنامە و وتاربێژانی کۆنفرانسەکە ڕەنگە بگۆڕدرێن.
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کەسانیبێسەروشوێن
ئەجندایەک بۆئایندە

پاشکۆ
ڕاپۆرتی گفتوگۆی مێزگردەکان

شاری الها
زانکۆی ساسێکس
سارایەڤۆ
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 .1پێشەکی
.1

بە مەبەستی ئامادەبوون بۆ کۆنفران�شی نێودەوڵەتیی" ،کەسانی
بێسەروشوێن :ئەجندایەک بۆ ئایندە ،کۆمیسیۆنی نێودەوڵەتی بۆ
کاروباری کەسانی بێسەروشوێن ( ،)Icmpزنجیرەیەک مێزگردی
گفتوگۆی بەڕێوە برد سەبارەت بە هەندێ بابەت کە مژاری
کۆنفرانسەکە دەبن .ئامانجی ئەم گفتوگۆیانە ئەوە بوو کە ئاستی
بەشداربوونی الیەنە بەرژەوەندیدارەکان لە ڕاپۆرت و دەرەنجامی
کۆنفرانسەکە زیاتر بێت .ئەم ڕاپۆرتە پوختەیەکە لە ئەو گفتوگۆیانە
کە بەڕێوە چوون وە دەخرێتە نێو راپۆرتی کۆتایی کۆنفرانسەکە.

.2

بەشداربووانی ئەم فتوگۆیانە بریتی بوون لە نوێنەری حکوومەتەکان،
ڕێکخراوە نێودەوڵەتی و ناحکوومیەکان ،گرووپەکانی قوربانیان و
ڕزگاربووان ،کەرتی تایبەت ،زانکۆکان ،گۆڤارەکان ،سیاسەتدانەرانی
سەرەکی ،ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ .ڕێکخراوە دادوەریەکان،
ڕێکخراوەکانی بەرگری وئاسایش ،ڕێکخراوەکانی فریاکەوتن ،وەزارەت
و ئەنستیتۆ پسپۆرەکان ،و هەروەها میداکان.

.3

ئەو بابەتانە کە باس کران:
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•

کەسانی بێسەروشوێن و ونبوو لە ئاکامی شەڕی چەکدارانە
و پێشێلکردنی مافی مرۆڤ ،هەروەها ڕۆڵی دەسەاڵتدارانی
ناوخۆ و ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان لە دۆزینەوەی کەسانی
بێسەروشوێن دا؛

•

کەسانی بێسەروشوێن بەهۆی کارەساتی سروشتی و بەاڵ
گەورەکانی تر ،هەروەها هەڵسەنگاندنی ئاستی هەماهەنگی
نێوان هەوڵە ناوخۆیی و نێودەوڵەتیەکان بۆ دۆزینەوە و
دیاریکردنی ناسنامەی کەسانی بێسەروشوێن؛

•

کەسانی بێسەروشوێن بەهۆی توندوتیژیی ڕێکخراوەیی ،لەوانە
قاچاخی مرۆڤ ،توندوتیژیی پەیوەست بە مەوادی هۆشبەر،
و هەروەها کەسانی بێسەروشوێن بەهۆی کۆچکردن و
ئاوارەبوون.

.4

گفتوگۆکانی مێزگرد لەم شوێنانی خوارەوەی بەڕێوە چوون:
 .Iهیێیگ ،هۆڵەند21 ،ی جوونی 2013
• لەم گفتوگۆیە دا سەرەتا نوێنەرانی ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان
و ڕێکخراوەکانی تر کە سەبارەت بە مەسەلەی کەسانی
بێسەروشوێن لە شوێنە جیاجیاکان دا نیگەرانن ،لەوانەی
دادگاکانی تاوان ،پۆلیس و ناوەندەکانی یارمەتیی مرۆڤدۆستانە
بەشداربوون.
 .IIزانکۆی ساسێکس ،ناوەندی ساسێکس بۆ لێکۆڵینەوەی جەنگ
و ئاسایش ،برایتن ،شانشینی یەکگرتوو1 ،ی جوالی 2013
•  Icmpبەتایبەت سپا�شی ناوەندی ساسێکس بۆ لێکۆڵینەوەی
جەنگ و ئاسایش دەکات بۆ میوانداریکردنی ئەم گفتوگۆیانە.
ناوەندی ساسێکس ناوەندێکی لێکۆڵینەوەی چەندبواریە ،کە لە
 2011دامەزرا ،وتەرخان کرا بۆلێکۆڵینەوەی پشتیوانانە ودانی
زانیاری بە گفتوگۆ گشتی و سیاسیەکان ،لەبارەی مەسەلەی
جەنگ و ئاسایش .ئەرکە سەرەکیەکانی ئەم ناوەندە بریتین
لە پاڵپشتیکردن لە پەرەپێدانی لێکۆڵینەوە لەبارەی جەنگ و
ئاسایش ،پشتبەستن بە ناوبانگی لەمێژی زانکۆی ساسێکس
بۆ توێژینەوەی ورد و زانایانە لەبارەی ئەم بابەتانە و بابەتە
جیهانیەکانی تر؛ و پەرەپێدانی هاوکاری لەگەڵ سیاسەتدانەران
وچاالکانێک کە لەسەربابەتەکانی جەنگ وئاسایش کاردەکەن.
بێجگە لە ئەو کەسانە کە لە زانکۆی ساسێکسەوە هاتبوون ،
کەسانی ئاکادمیکی تر لە زانکۆکانی بریتانیا لەم گفتوگۆیە دا
بەشداربوون.
 .IIIسارایەڤۆ ،بۆسنیا و هەرزەگۆڤینا3 ،ی سیپتەمبەری 2013
• لەم گفتوگۆیە دا هەندێ کەس لە ناوچەی ڕۆژئاوای باڵکان
بەشدار بوون .ئەم گفتوگۆیە کەسانی ئاکادمیک ،بەرپرسانی
حکوومی ،ڕۆژنامەنووسان ،ئابووریناسان ،گرووپەکانی
ڕزگارکراوان ،ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکانNGO ،کان و
سیاسەتدانەرانی پێکەوە کۆ کردەوە.

سەرۆی الپەڕە :بەڕێوەبەری گشتیی  ،Icmpکاترین بۆمبێرگێرو سەرۆکی کۆبوونەوەی
 ،Icmpتۆماس میلێرخەریکن لەگەڵ میدیاکان قسە دەکەن.

 .2شاری الها ،هۆڵەند
 .2.1گفتوگۆ
.5

لە دەستپێکی مێزگردەکە دا بەشداربووان ئاماژەیان کرد کە لە ماوەی
دوو دەیەی ڕابردوو دا شێوازی مامەڵەکردن لەگەڵ مەسەلەی
کەسانی بێسەروشوێن گۆڕاوە .لە حاڵێک دا کە هەوڵەکانی دوای
جەنگی جیهانی دووەم بۆ دۆزینەوەی میلیۆنان کە�شی بێسەروشوێن
تەقریبەن تەنها شێوازێکی مرۆڤدۆستانەیان هەبوو ،دامەزراندنی
دادگای نێودەوڵەتی بۆ یوگۆسالڤیای پێشوو ( )IcTYو دواتر دادگای
نێودەوڵەتیی تاوانەکان ( ،)Iccو هەروەها دادگا نێودەوڵەتیەکان بۆ
ڕواندا ( )IcTRو لوبنان ( )STLنیشانی دەدا کە ڕۆڵی پرۆسەکان و
ڕێکخراوەکانی سەروەریی یاسا لە کەیسەکانی کەسانی بێسەروشوێن
دا بەردەوام لە زیادبوون دا یە .هەروەها لە کارەساتە سروشتیەکان،
کە لە ڕابردوو دا دیسان تەنها هەوڵەکان زیاتر مرۆڤدۆستانە بوون،
ڕۆڵی بەرپرسانی حکوومی ،بەتایبەت ڕۆڵی دەزگاکانی جێبەجێکردنی
یاسا ڕۆژلەگەڵ ڕۆژزیاتردەبوو بە نۆرم.

.6

هەروەها تێکنۆلۆژیای نوێ کۆمەکی کرد بە ئەم گۆڕانکاریە.
پەرەپێدانی دەیتابەیسەکان ،و هەروەها پێشکەوتنی مەزن لە زانستی
پزیشکیی دادوەری دا ،لەگەڵ بەکارهێنانی بەرباڵویان لە زەمینەی
دادگاییکردنی تاوان دا ،نیشانی دەدا کە زانیاریی زیاترو باشترلەبارەی
کەسانی بێسەروشوێن وبارودۆخی ونبوونی ئەوان لە بەردەست دا یە.

.7

دوایین شت ،دادگاکان بەپێی یاسای گشتی هەندێ چوارچێوەی
یاساییان دانا بۆ دیاریکردنی شێوازی مامەڵەکردنی دەسەاڵتدارانی
حکوومی لەگەڵ کەیسەکانی کەسانی بێسەروشوێن .ئامرازی یاسایی
جۆربەجۆر ،لەوانە ئەوئامرازانە کە لە ڕێکەوتنامە نێەودەوڵەتیەکانی
مافەکانی مرۆڤ دا دەیانبینین ،وەک "پەیماننامەی مافەکانی مرۆڤی
ئەورووپا" ،ئێستا ئەوئەرکەیان خستووەتە سەرشانی حکوومەت کە
لێکۆڵینەوەی کاریگەر لەبارەی کەسانی بێسەروشوێن بکات .لەگەڵ
ئەمە دا کۆمەڵێک مافی نوێیش دروست بوونە ،لەوانە مافی زانینی
ڕاستیەکان ،مافی دادپەروەری و ئەرکی حکوومەت بۆ لێکۆڵینەوەی
پێشێلکاریەکانی مافی مرۆڤ .بۆ نموونە" ،کۆمیسیۆنی مافی مرۆڤی
نەتەوە یەکگرتووەکان" دەڵێت کۆمەڵگای نێودەوڵەتی دەبێت "هەوڵ
بدات مافی زانینی هەموو ڕاستیەکان بۆ قوربانیانی پێشێلکردنی مافی
مرۆڤ ،خانەوادەکانیان و کۆمەڵگا بە گشتی بە ڕەسمی بناسێت".

.8

وێڕای ئەمە ،مەسەلەی کەسانی بێسەروشوێن هێشتا لە ئاستی
جیهانی دا وەکوو مەسەلەکی تایبەت و جودا بە ڕەسمی نەناسراوە.
ئەم بابەتە وەکوو دیاردەیەکی ئاڵۆز پیویستە لە ناوچە جیاجیاکان
دا لێک بدرێتەوە تاوەکوو بزانین چۆن و بەپێی چ مەرجێک دەکرێت
پرینسیپە گشتگیرەکان بۆ هەریەک لەو ناوچانە بە کاربهێنین.

.2.1.1
.9

بە�سی یەکەم :کەسانی بێسەروشوێن بەهۆی شەڕی
چەکداری و پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ

لە زەمینەی شەڕی چەکداری دا ،دەکرێت لە تەجروبەی  IcTYلە
پرۆسەکانی دۆزینەوەی کسانی بێسەروشوێن دا هەندێ دەرس
فێر ببین ،هەم لە زەمینەی هەوڵەکان بۆ دۆزینەوەی کەسانی
بێسەروشوێن دا و هەم لە بەکارهێنانی بەڵگەی پزیشکیی دادوەری
بۆ دیاریکردنی ناسنامەی ئەوان .خاتوو شۆلیان ( ،)Šoljanئەندامی
 ،IcTYڕوونی کردوەوە کە  IcTYگۆڕە بەکۆمەڵەکانی هەڵدایەوە
تاوەکوو بەڵگە کۆ بکاتەوە بۆ دادگاییکردنی بەردەوامی تاوانکارانی
جەنگی لە الها هەتا  .2001لە شوێنەکانی دانەوەی گۆڕەکان دا،
بە ئەفسەرانی  IcTYبۆ لێکۆڵینەوەی شوێنی تاوان فەرمان درا کە
هەموو ئەو شتانە کە ئەیدۆزنەوە (بۆ نموونە شتە دەسکردەکان
لەوانە ناسنامە یان بەڵگەکانی تر ،ڕووپۆشەکان ،گول�لەکان و
هتد) ،کە ڕەنگە بۆ ناسینەوەی کە�شی مردوو بەسوود بن بە بەڵگە

و کەتەلۆگ تۆمار بکەن .ئەو کەسانە کە لە شوێنی گۆڕەکان کاریان
دەکرد هەروەها لە ڕاپۆرتەکان وە یا شایەتیدانەکانی دواتریان
دا تەئکیدیان کرد کە چۆن هەموو هەوڵێکیان داوە بۆ ئەوەی
ئەو زانیاریانە کە کۆمەک دەکەن بە دەرخستنی ناسنامەکان بە
بەڵگەی کافیەوە تۆمار بکەن .کاتێک کە  IcTYلە  2001کۆتایی
هێنا بە دانەوەی گۆڕەکان و کۆکردنەوەی ڕوفاتەکان ،Icmp ،کە
هاوکاری دەکرد لەگەڵ دەسەاڵتدارانی خۆجێیی کە ئەرکی دانەوەی
گۆڕەکانیان گرتبووە ئەستۆ ،پێشەنگ بوو لە دیاریکردنی ناسنامەی
هەزاران کە�شی بێسەروشوێن لە ناوەچەکانی یوگۆسالڤیای پێشوو
دا ،لەوانە ناسینەوەی نزیک بە  7000کەس کە لە کاتی داگیرکرانی
سرەبرەنیستا لە  1995بێسەروشوێن بوون.
 .10لە یوگۆسالڤیای پێشوو دا ،یەکەم وەکوو بەشێک لە لێکۆڵینەوەی
تاوانەکان کە بوو بە هۆی دۆزینەوەی چەندین گۆڕی نایاسایی،
سەرەنجام پرۆسەیەکی هەماهەنگ بۆ دۆزینەوەی کەسانی
بێسەروشوێن دانرا .دووهەم ،هەوڵەکانی  Icmpتوانای دا بە
حکوومەتەکانی ناوچەکە کە ڕوفاتی کەسانی بیسەروشوێن
بناسنەوە و لەبارەی چارەنوو�شی ئەوان زانیاری بدەن بە ئەندامانی
خانەوادەکەیان والیەنەکانی تر .شێوازی بەکارهێنراولەالیەن ،Icmp
واتە پشکنینی  DNAلە پزێشکیی دادوەری ،دێرینەنا�شی و مرۆڤنا�شی،
بەڵگەی زیاتری کۆکردەوە کە دەکرا لە دادگاییکردنەکان دا پێشکەش
بکرێن .بەتایبەت بەڵگەکانی  DNAدەدران بە دادگا ،کە دەیانتوانی
بە شێوەیەکی جێباوەڕ ڕوفاتی کەسانی بێسەروشوێن پەیوەند بدەن
بە تاوانە ئیدعاکراوەکان .ئەم بەڵگانە بەردەوام لە دۆسیەکانی
دادگاییکردنی "دادستێن دژی مالدیچ ( ")Mladićو "دادستێن دژی
کارادژیچ ( ")Karadžićبە کاردەهێنران.
 .11لە ئاستی نێودەوڵەتی دا ،پرۆسەی دیارکردنی دۆخی کەسانی
بێسەروشوێن نەتەنها تا ڕادەیەکی زۆرلە ڕووی دۆزینەوە وناسینەوەی
کەسانی بێسەروشوێنەوە تەواوکەر بوو ،بەڵکوو هەروەها مافی
بەئاگابوونی خانەوادەکان لە ڕاستیەکان و هەوڵەکان بۆ کۆتاییهێنان
بە حیسانە (پاراستن لە سزا)ی لە خۆ دەگرت .هەروەها کە نوێنەری
IcTYیش ئاماژەی کرد ،لە دادگاییکردنی تاوانکاران دا ،بەکارهێنانی
زانستی پزیشکیی دادوەری ئیمکانی ئەوەی ڕەخساند کە گۆڕە
بەکۆمەڵە پلەیەک و پلەدووەکان پەیوەند بدەن بە یەکترەوە و لە
کۆتایی دا وێنەیەکی زۆر ورد لە ئەو شتانە کە بەڕاستی ڕوویان دابوو
بخەنە ڕوو .لە ڕوانگەیەکی گشتیی دادوەرییەوە ،بەکارهێنانی شێوازە
نوێکانی پزیشکیی دادوەری و جەختکردن لەسەر بەشداریکردنی
خانەوادەی کەسانی بێسەروشوێن ،ڕۆڵێکی زۆر گرنگی هەبوو لە
دەرخستی ڕاستیەکان دا.
 .12بەاڵم ،تەجروبەی بەدەستهاتوو لە یوگۆسالڤیای پێشوو تەجروبەیەکی
تەواو و جیهانی نیە .تا ئێستا  Iccمەسەلەی کەسانی بێسەروشوێنی
بەتایبەت لە کەیسەکانی ئێستا دا چارەسەر نەکردووە .هەر وا کە
خاتوو یاماگووچی ( )Yamaguchiئاماژەی پێ کرد ،کەیسەکان هی
ئەو شوێنانەن کە لەوێ شەڕی چەکداریی بەردەوامە و دژوارە کە
لێکۆڵەران بنێردرێن بۆ ئەوێ تاوەکوو بەڵگەی پزیشکیی دادوەری کۆ
بکەنەوە .لەگەڵ ئەمەیش دا Icc ،لە کارەکانی دا پشت دەبەستێت بە
ئەو باوڕە کە ئەرکی سەرەکیی لێکۆڵینەوەی تاوانەکان و دادگاییکردنی
تاوانکاران لە ئەستۆی حکوومەتە بەشداربووەکان دا یە .چونکە
ئاشکرا دیارە کە هەموو حکوومەتێک توانای ئەوەی نیە لێکۆڵینەوەی
کاریگەر بکات ،پێویستە حکوومەتەکان یارمەتی بدرێن ئەم توانا بە
دەست بهێنن ،بۆ نموونە لە ڕێگەی هەندێ میکانیزمی هەماهەنگی
نێودەوڵەتیەوە.
 .13پرۆسەکان لە یوگۆسالڤیای پێشوو دا بەو شێوەی کە لەالیەن
 IcTYو �Icmpەوە جێبەجێ دەکرێن هەروەها جیاوازن لە شێوازی
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کاری ئەکتەرە نێودەوڵەتیەکانی تر .هەر وا کە بەڕێز مێلێی ()mehley
ئەندامی  IcRcئاماژەی کرد IcRc ،ڕێکارێکی تەواو مرۆڤدۆستانە
بۆ چارەسەرکردنی مەسەلەی کەسانی بێسەروشوێن بە کار
دەهێنێت ،و تەئکید دەکات لەسەر پێداویستیەکانی خانەوادەی
کەسانی بێسەروشوێن – بەتایبەت "مافی زانینی" چارەنوو�شی
خۆشەویستەکانیان؛ ئەمە شاملی چارەسەرکردنی کێشەگەلی یاسایی،
ئیداری ،کۆمەاڵیەتی-ئابووری و دەروونی یان دەروونی-کۆمەاڵیەتیی
خانەوادەکانیش دەبێت .بەزۆری ،ئەم خانەوادانە لە بەرزەخ دا
دەژین بەهۆی ئەوەی کە چارەنوو�شی ئەندامێکیان دیارنیە .لە هەندێ
واڵت ،یاسای نیشتمانی پێگەیەکی یاسایی بۆ خانەوادەی کەسانی
بێسەروشوێن دیاری دەکات بۆ ئەوەی – لە ڕوانگەی یاساییەوە –
بتوانین درێژە بە ژیانی خۆیان بدەن .بەاڵم ،ڕەنگە هەندێ کێشەی
تریان بۆ بمێنێتەوە ،وەک کێشەی چارەسەرکردنی ترۆمای دەروونی
و نادڵنیایی ،هەروەها کێشەی ئابووری و دارایی IcRc .هەروەها کار
دەکات بۆ چارەسەرکردنی میکانیزمەکانی ڕێگرتن لە بێسەروشوێن
بوونی خەڵک ،واتە لە ئاستی نێودەوڵەتی و نیشتمانی دا دەتوانین چ
کارێک بکەین بۆ ڕێگرتن لە بێسەروشوێن بوونی مرۆڤەکان.
 .14هەر وا کە  IcRcئاماژەی کرد ،ئەم هەواڵنە تا ڕادەیەک تەواوکەری ئەو
هەواڵنەن کە بۆ  IcTYو  Icmpدیاری کراون ،بەاڵم نەک هەمیشە،
بەڵکوو لە هەندێ باردۆخی تایبەت دا .بۆ نموونە ،بەپیی ،IcRc
بەدەسهێنانی زانیاری لە خانەوادەی کەسانی بێسەروشوێن ڕەنگە
ئاسانتر بێت ئەگەر ئامانج تەنها ئەوە بێت کە چارەسەری کەسوکاری
بێسەروشوێنی ئەوان دیاری بکرێت ،چونکە بەکارهێنانی ئەم زانیاریانە
هاوکات بۆ دادگاییکردنی تاوانکاران مومکینە ببێتە هۆی ترس.
هەروەها ،لە ڕوانگەی پاراستنی زانیاریەوە ،ئەگەر خانەوادەیەک
زانیاری پێشکەش بکات بۆ مەبەستگەلی مرۆڤدۆستانە ،ناکرێت بۆ
پرۆسەی دادگاییکردنی تاوانکاران بە کار بهێنرێت؛ لە ڕاستی دا ،هەر
زانیاریەکی کۆکراو دەبێت تەنها بە ڕەزامەندی و ئاگابوونی تەواوی
الیەنی پەیوەندیدار بە کار بهێنرێت .هەر وا کە  IcRcئاماژەی کرد،
پێویستە جۆرێک هاوسەنگی یان باالنس هەبێت لە نێوان دیدگای
مرۆڤدۆستانە و دیدگای سەروەریی یاساسەبارەت بە مەسەلەی
کەسانی بێسەروشوێن.
 .15کۆمەڵگە جیاوازەکان پێداویستیی جیاوازیان هەیە .بەشداربووان
پێیان وا بوو هەرچەند مرۆڤ مافی زانینی ڕاستیەکانی هەیە،
بەاڵم زۆر گرنگە کە ئەم مافە لە پاڵی پێداویستیە تایبەتەکان و
بارودۆخی خانەوادەکان دا لە بەرچاو بگیردرێت .بەتایبەت ،پێویستە
هەڵسەنگاندنێکی ئاماریی ورد لەبارەی پیداویستیەکان بکرێت
بۆ ئەوەی هەندێ بەرنامەی کاریگەر دابنرێن کە بکرێت لەگەڵ
تێپەڕبوونی کات بە کار بهێنرێن .لەگەڵ ئەمەیش دا ،بەشداربووان تا
ڕادەیەکی زۆر دانیان بەو ڕاستیە دا نا کە شێوازی کاری هەماهەنگ
و یەکپارچە لە ڕۆژئاوای باڵکان بووە بە هۆی بەدەستهێنانی هەندێ
دەرەنجامی بێوێنە.
 .16بەگشتی ،هەرچەند وەاڵمی سەرەتایی لەالیەن ئەکتەرە
حکوومیەکانەوە ،بەتایبەت لە ئاستی ناوخۆیی دا ،ئاشکرا ڕووی
لە خانەوادەی کەسانی بێسەروشوێنە ،ناوەرۆکی وەاڵمەکە بە
تێپەڕبوونی کات پەرە دەستێنێت و کۆمەڵێک ئەکتەر لە خۆ دەگرێت
کە بە شێوازی جیاجیا یارمەتی دەدەن .وەاڵمەکە بۆ ئەوەی گشتیگیر
بێت ،لە ناواخن دا بەشێکی سیا�شی هەیە ،بەاڵم بە واتا باشەکەی،
کە لەوێ دا ئەم گشتیگربوونە دەیەوێت ئیرادەی سیا�شی دروست
بکات بۆ چارەسەرکردنی مەسەلەی کەسانی بێسەروشوێن یان
ونبوو.
 .17پاش بیرکردنەوە لەسەر ئەم الیەنە سیاسیانە ،نوێنەری "ناوەندی
نێودەوڵەتی بۆبەرەنگاربوونەوەی تیرۆریزم" ،خاتوو نووپ (،)Knoope
ئاماژەی کرد کە لێرەدا پرسێکی بنەڕەتی هەیە واتە پر�شی بڕیارەکان،
ئەولەویەتەکان و پارە ،ئەم پرسە بۆ ئاژانسەکانی لێکۆڵینەوەیش
هەیە .بۆیە ،لە زەمینەی تیرۆریزم دا زۆربەی کات پەیداکردن و
ناسینەوەی تیرۆریستان ئەولەویەتی هەیە .پێویستە کاری زیاتر
بکرێت بۆ دۆزینەوەی کەسانی بێسەروشوێن بەبێ لەبەرچاوگرتنی
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بارودۆخەکان یان ڕۆڵی ئەوان لە بێسەروشوێن بوونی خەڵک .نوێنەری
ئەنستیتۆی دادپەروەری و ئاشتەوایی مێژووی ( ،)IHJRخاتوو سیس
فان دێن موئیسێنبێرگ ( ،)cisse van den muijsenbergئاماژەی
کرد کە لە دیاریکردنی ئەولەویەتەکان و پالندانان بۆ پرۆسەکە دا
دەبێت بارودۆخی کولتووری لە بەرچاو بگیردرێت ،کە پێویستی بە
دروستکردنی هاوسەنگی لەنێوان ستانداردە نێودەوڵەتیەکان و
چاوەڕوانیە خۆجییەکان دا هەیە.
 .18خاتوو ئۆسولیڤان (  ،)O'Sullivanلە "ئەنستیتۆی پزیشکیی دادوەریی
هۆڵەند" ( )NFIوتی کە بەڕێوەبردنی چاوەڕوانیەکان پیویستی بە
تێگەیشتنی زیاتر لە بەپرسیارەتیەکانی ئەکتەرە نێودەوڵەتیەکان،و
هاوتا ناوخۆییەکانی ئەوان هەیە .لەو شوێنانە کە توانا و زانیاریی
پێویست لەمبارەوە نیە ،ئەمە دەتوانێت کارێکی دژوار و ئاڵۆز بێت.
خاتوو مائات ( ،)maatئەندامی  ،NFIبەتایبەت با�شی ئەوەی کرد
کە جیا لەوەی الیەنەکان زۆربەی کات بەپێی پێویست لە پرۆسە
تێکنیکیەکان تێناگەن ،هەوەها شێوازەکانی لێکدانەوەی زانیاریەکان
و پاراستنی دەیتا دەتوانێت ببێتە هۆی تێگەیشتنی هەڵە .نوێنەری
 ،STLدوکتور ئاکواڤیڤا ( ،)Acquavivaتەئکیدی کرد لەسەر ئەوەی
کە لە حاڵێک دا کە هەندێ ڕێکخراو ،وەک  Icmpیان  IcRcو
دادگا نێودەوڵەتیەکان ،هەندێ ئیمتیازیان هەیە و ناچار نین زانیاریە
هەستیارەکان ئاشکرا بکەن ،بەپێی پێویست ڕوون نیە کە ئەوان چ
بەڵگە ومەتریاڵێکی پزیشکیی وزانیاریەکی شەخسیان لە ئەرشیڤەکانی
خۆیان دا هەیە؛  IcTYسیاسەتێکی کۆنترۆڵی بابەتی دەیتا لەبارەی
زانیاریە شەخسیەکان بە کاردەهێنیت و وەکوو ئەمینێک ،بەڵگەکانی
تری پزیشکیی دادوەری الی خۆی هەڵدەگرێت.
 .19وەکوو ڕێسایەک ،پێویستە هاوسەنگی هەبێت لە نیوان مافی تاکەکان
بۆ دەسگەیشتن بە زانیاری و بەڵگەکانیان و بەرژەوەندیی گشتی دا.
هەرواکە خاتوو خاتوو سیس فان دێن موئیسێنبێرگ (ئەندامی )IHJR
ئاماژە دەکات ،ئەم بەرژەوەندیە مەرجەکانی پرۆسەکانی ئاشتبوونەوە
لە خۆ دەگرێت .پەیوەستکردنی پرسێکی گرنگ وەک چارەسەرکردنی
کەسانی بێسەروشوێن بە بابەتێکی بەرباڵوتر وەک ئاشتبوونەوەی
هەمیشەیی پێویستی بەوە هەیە کە هەموو ئەو زانیاریە مێژوویانە
کە دەکرێت دابین بکرێن بخرێتە بەردەستی خەڵک .بۆ نموونە،
هەروا کە سەبارەت بە  IcTYباس کرا ،ئەگەر بە�شی دادوەری بە
زانیاری وردەوە حوکمەکانی خۆی دەربکات–،وەک حوکمی دەرکراو
لە کەی�شی دادستێن دژی تۆلیمیر ( )Tolimirسەبارەت بە ئەو تاوانانە
کە لە سرەبرەنیستا ڕوویان دا – تا ڕادەیەکی زۆر کۆمەک دەکات بە
دەرخستن و گێڕانەوەی مێژووی ڕووداوەکان بە شێوەیەکی بێالیەن.
 .20بەاڵم ،سەبارەت بە ڕیوایەتە مێژوویەکان کە لە دەیتای پزیشکی
دادوەری و گێڕانەوەی شایەتەکان بە دەست هاتوون ،خاتوو سیس
فان دێن موئیسێنبێرگ ،ئەندامی  ،IHJRدەڵێت ڕاستە کۆمەڵێک
زانیاری کۆ کراوەتەوە ،بەاڵم ئەم زانیاریانە لە ژمارەیەکی کەم شایەت
و سەرچاوە بە دەست هاتوون .لە دادگاکان دا هەمێشە ڕاستیەکان
لە سەرچاوەی سنووردار کۆ دەکرێنەوە ،و لەبەر ئەمە دیاریکردنی
ڕیوایەتەکان بەسراوە بە ڕێساکانەوە ،ڕێساکانی کۆکردنەوەی
بەڵگەکان و جێبەجێکردنی کارەکان ،هەروەها ئەو ڕێسایانە کە
لەالیەن مێژوونووسانەوە بە کاردەهێنرێن .ڕێساکان دەبێت تەواوکەری
یەکتر بن بۆ ئەوەی وێنەیەکی بەرباڵوتر و ڕیوایەتێکی یەکسانتر لە
ڕووداوەکان پێشکەش بکەن.
 .21دوکتور ئاکواڤیڤا ،ئەندامی  ،STLوتی کە سەبارەت بە چوارچێوە
یاساییەکان ،لەتبوونێكی بەردەوام لە ڕێساکان و میکانیزمەکان و
ستانداردەکانی تایبەت بە کەسانی بێسەروشوێن دا هەیە .خاتوو
کالسێر ( ،)Kleiserئەندامی  ،Icmpهاودەنگ بوو لەگەڵ ئەم وتە
و لە درێژە دا وتی کە "پەیماننامەی نێودوڵەتیی پاراستنی هەموو
کەسێک دژی ونبوونی زۆرەکی" ،تایبەتە بە ئەو کەسانە کە بە دەستی
ئەکتەرە حکوومیەکان بێسەروشوێن دەبن .بەاڵم ،بە هۆی ناتەواوی
و کەموکووڕیەکانی پەیماننامەی ئەورووپی سەبارەت بە مافەکانی
مرۆڤ و سەروەریی یاسا ،ئەنجومەنی کۆمەڵەی پەرلەمانیی ئەورووپا
لەم دواییانە هەڵسەنگاندنی کردووە بۆ دامەزراندنی دەزگایەکی

ئەورووپی جودا .پەیماننامەکانی جنیڤا ،دیسان تایبەتن بە شەڕی
چەکداری وهیچ مافێک بە کەسوکاری کەسانی بێسەروشوێن نادەن،
بەاڵم هەندێ ئەرک و بەرپرسیارەتی بۆ الیەنەکانی شەڕەکە دیاری
دەکەن .لە الیەکی ترەوە مافەکانی مرۆڤ هەمیشە بە کار دەهێنرێن
و قابیلی جێبەجێکردنن .هەروەها تەئکید کرا کە یەکێک لە کێشە
زۆر جددیەکان بریتیە لە جێبەجێ کردن یان نەکردنی چوارچێوە
یاساییەکان لەالیەن ئەکتەرە حکوومی و ناحکوومیەکانەوە.
 .22دوایین شت ،هیچ سیستمێک دانەنراوە کە هەموو ئەم هەواڵنە
هەماهەنگ بکات و یەکیان بخات تەنانەت بۆ مەبەستی
جێبەجێکردنیش بێت .هەرچەند لە نەتەوە یەکگرتووەکان دا
سیستمێکی هەماهەنگیی جیهانی هەیە ،واتە هەماهەنگیی هێشووی،
هەروا کە خاتوو سین ( )Seenئەندامی  UNDAcئاماژە دەکات ،هیچ
هێشوویەکی کەسانی بێسەروشوێن وجوودی نیە .بۆیە پێویستە
ئەکتەرە جیاوازەکان ڕێگەیەک بۆ هەماهەنگ کردنی هەوڵەکان
بدۆزنەوە .نوێنەری ئینتێرپۆل ،بەڕێز ئۆکۆنێڵ ( ،)O'connellپێی
وایە کە کەموکووڕیەکان لە ئاستی جیهانی دا دیاری کراون و ئەوان
خەریکن بە هاوکاری لەگەڵ  ،Icmpیەکیەتی ئەورووپی ،والیەنەکانی
تر ئەم کێشانە چارەسەر دەکەن بۆ حاڵەتەکانی بێسەروشوێن بوون
بەهۆی کارەساتی سروشتی .ئەو شێوازی کارە کە لە حاڵەتەکانی
کارەسات دا بە کارهێنراون دەتوانن لە حاڵەتەکانی تریش دا بەسوود
بن.
.2.1.2

بە�سی دوو :کارەساتەکان و بەاڵ گشتگیرەکان

 .23لەو حاڵەتانە دا کە کەسانێک بە هۆی کارەساتی سروشتی
بێسەروشوێن دەبن ،دەزگاکانی جێبەجێکردنی یاسا ،هەروەها
ئەنستیتۆ و ناوەندەکانی پزیشکیی دادوەریی ئەوان ،ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ
زیاتر هەنگاو هەڵدەگرن بۆ دۆزینەوە و ناسینەوەی قوربانیان .بە
لەبەرچاوگرتنی ئەو ڕاستیە کە کارەساتەکان ئەمڕۆکە ڕۆژ لەگەڵ
ڕۆژ زیاتر دەبن بە دیاردەیەکی نێودەوڵەتی ،بەتایبەت لە الیەنی
ناسینەوەی قوربانیانی کارەساتەوە ( ،)DVIلە ڕاستی دا هەموو
حکوومەتەکان هەندێ هەنگاویان هەڵگرتووە بۆ گەرەنتیکردنی
هاوکاری لە کەیسەکانی DVIدا و بۆ پاراستنی مافە مرۆڤیەکانی
قوربانیان و خانەوادەکانیان سەبارەت بە ناسینەوەی قوربانیان بە
شێوەیەکی دروست .بەتایبەت ،کۆمیتەی هەمیشەیی ئینترپۆل بۆ
 ،DVIبەردەوام کاری کردووە بۆ باشترکردنی شێوازی ستانداردی
کاری  ،DVIبۆ ئەوەی بە باشترین شێوە کار بکرێت و ستانداردەکان
جێبەجێ بکرێن.
 .24شێوازی کاری ناسینەوەی قورربانیانی کارەسات ( )DVIلە چەند
ڕووەوە جیاوازە لە ئەو شێوازانە کە بۆ ناسینەوەی کەسانی
بێسەروشوێنلەدوای شەڕی چەکداری وپێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ
بە کار دەهێنرێت .لەو حاڵەتانە دا کە مرۆڤەکان بەهۆی کارەساتەوە
بێسەروشوێن دەبن ،شێوازێکی کاریی یەکسانتر بە کار دەهێنرێت،
ستانداردەکانی بەڵگەی پزیشکیی دادوەری لەگەڵ مەرجەکانی دادگا
دەگونجن؛ و ئاسایانە دەرەنجامەکانی خێراترن لە ئەو شێوازانە کە
بۆ ناسینەوەی کەسانی بێسەروشوێن لەدوای شەڕی چەکداری بە
کار دەهێنرێن .ڕنگە هۆکاری سەرەکیی ئەم جیاوازیە ئەوە بێت کە لە
بارودۆخی دوای کارەسات دا ئەو دەستێوەردانە سیاسیە نیە کە لە
بارودۆخی دوای جەنگ دا هەیە.
 .25ڕێکخراوەکانی جێبەجێکردنی یاسا ،هەر وەکوو ڕێکخراوەکانی تر،
چەندین ساڵە ڕووبەڕۆی مەسەلەی جیهانیبوون بوونەوتەوە ،زیاتر
لە جاران پێویستە چوارچێوەیەک دیاری بکەن بۆ پاڵپشتیکردن لە
پۆلیس لە ئاستی جیهانی دا و لە سنووری دەوڵەتەکان دا .چونکە
ئاساییانە کارەساتەکان لە ڕووی کەسانی ونبوو ،شوێنی ڕوودان،
یان لە ڕێگەی داواکردنی یارمەتیی نێودەوڵەتیەوە ،لەسەر زیاتر لە
یەک واڵت کاریگەر دەبن ،ئینترپۆل Icmp ،و الیەنەکانی تر پاڵپشتیان
کردووە لە دانانی ستاندارد و ئامرازە جیهانیەکان .هەر وا کە بەڕێز
ئۆکۆنێڵ ( ،)O'connellئەندامی ئینترپۆل ڕوونی کردەوە ،ئەم
پەرەپێدانە بریتیە لە ئامادەکاری بۆ باڵوکردنەوەی خێرای هێزەکان،

هەڵبژاردنی ڕێگەی کاریگەر بۆ لێکدانەوەی دەیتا ،وەک  ،FASTIDیان
سیستمی بەڕێوەبردنی دەیتابەی�شی زانستی پزیشکی دادوەریی Icmp
(واتە  ،)fDmSو هەروەها ،پاراستنی تواناکانی پزیشکیی دادوەری.
چاکسازیەکی گرنگ لەم بوارە دا بریتیە لە دامەزراندنی پالفۆرمێکی
هەمیشەیی بۆ  DVI )PDVI(Iلەالیەن ئینترپۆل و  ،Icmpکە توانای
هێزی ئامادەباش بۆ کۆمەڵگای نێودەوڵەتی زیاتر دەکات .پرۆفسۆر
کاپێن ( )NFIسەرنجی بەشداربووانی ڕاکێشا بۆ بەرنامەی Bonaparte
ی ئەنستیتۆکەی ،کە تەئکید دەکات لەسەر گرنگیی فەراهەمکردنی
ئەم جۆرە تێکنۆلۆژیە بۆ دەسەاڵتداران لە شوێنەکانی تر.
 .26بەڕێز ئۆکۆنێڵ ڕوونی کردەوە بۆ بەشداربووان کە ئەکتەرەکانی
تر ،لەوانە دابینکەرانی کەرتی تایبەت ،بە شێوەیەکی ڕوولەزیاد
لە دابینکردنی DVIیش دا بەشداری دەکەن .ئەمە وردەوردە
داینامیکێکی نوێ دروست دەکات کە تێدا پێویستە تەواوکەربوون
( )complementarityکەسەر بنەمای مەرجە ڕوونەکانی ئیرجاع
(ڕفرێنس) گەرەنتی بکرێت .بەاڵم ،دەبێت لەم داینامیکە پێشوازی
بکەین چونکە ئامادەبا�شی هێشتا لەو ئاستە دا نیە کە دەبێ ببێت.
پرۆفیسۆر شنادێر ( ،)Schneiderلە زانکۆی کوێلن ،لە درێژە دا وتی
کە لەبەرنەبوونی بوودجە هیچ بەرنامەیەکی تاقیکردنەوەی شارەزایی
دەرەکی نیە بۆ تێستی  DNAبۆ مەبەستی دادوەری لە حاڵەتەکانی DVI
دا ،هەروەها هێشتا جیاوازیەکی زۆر لە توانای ناوخۆیی واڵتەکان دا
هەیە ،تەنانەت لە بەینی واڵتانی ئەندامی یەکیەتیی ئەوروپایش دا.
لەبەر ئەمە ،بەردەوام لە  Icmpو الیەنەکانی تر داوا دەکرێت خولی
ڕاهێنانی و بەرنامەی تر بەڕێوە ببن بۆ ئەوەی بارودۆخەکە باشتر
ببێت.
 .27بەاڵم ،دروستکردن وپاراستنی توانا نێوخۆییەکان ئاسان نیە .بۆنموونە،
بە وتەی بەڕێز ئۆکۆنێڵ ،لە دوای حاڵەتێکی  DVIلە فیلیپین لەم
دواییانە ،وەاڵمدەرانی نێودەوڵەتی ژێرخانێکی باشیان بە جێ هێشت
کە پێکهاتبوو لە چەند تاقیکە ،ئامرازەکانی دیاریکردنی ناسنامە و
ئیمکاناتی پەیوەندیدار .بەاڵم ،دواترکە الفاوگیانی هەزاران فیلیپینیی
گرت ،ئەم ژێرخان و ئیمکاناتە نەمابوون .هەروەها ،کۆمەکی دارایی
نێودەوڵەتی هەمیشە بۆ پاراستنی ئیمکاناتی  DVIتەرخان ناکرێت.
بۆ نموونە لە کاتی الفاو دا 20 ،میلیۆن یۆرۆ کۆمەکی مرۆڤدۆستانە
درا بە فیلیپین ،بەاڵم ئەم واڵتە نەیتوانی هیچ بەشێک لەم کۆمەکە
بۆ مەبەستی  DVIبە کار بهێنێت .کە وا یە پاراستنی ئیمکانات و
تواناکان هەروەها وابەستە یە بە ڕادەی نەرمینواندن لە کۆمەکە
بینایەکان دا .لەبەر ئەمە ،ڕەنگە لە هەندێ حاڵەت دا ئەو لەویەت
بدرێت بە ئامادەباشیی نێەودەڵەتی و چەندالیەنە نەک دروستکردنی
توانای نێوخۆیی ،بەتایبەت لەو شوێنانە کە ئەم توانایە بەدەگمەن
پێویستە.
 .2.13بە�سی �سێ :تاوانی ڕێکخراوەیی و کۆچکردن
 .28تەجروبەی زۆر و جیاوازمان لە چارەسەرکردنی پر�شی کەسانی
بێسەروشوێن لەدوای جەنگ و هەروەها لەدوای کارەسات هەیە.
بەاڵم،کەمتر لێکۆڵینەوەمان کردووە سەبارەت بە بابەتەکانی
بێسەروشوێن بوونی خەڵک بەهۆی تاوانی ڕێکخراوەیی – لەوانە
قاچاخی مرۆڤ ( )THBیان لە ئاکامی کۆچکردن یان ئاوارەبوون.
 .29بە وتەی خاتوو وایس (  ،)WYSSئەندامی  ،IOmدەکرێت ڕێبازێکی
مەفهوومی سەبارەت بە ئەم زمینانەی بێسەروشوێن بوونی خەلك
دیاری بکەین ،لە ڕێگەی جیاکردنەوەی دوو بابەت لە یەکتر)1( :
دۆزینەوەی کە�شێ بێسەروشوێن بە کۆمەکی ئامرازەکانی پزیشکیی
دادوەری ،واتە ،لە ڕێگەی دۆزینەوە و ناسینەوەی ڕوفاتەکان ،و ()2
چاالکیەکانی پەیشوێنگرتن ( .)tracingبۆ جیاکردنەوەی ئامرازەکان
لە یەکتردەتوانین ئەوەی دووهەم وەکوو ئامرازێک کە زیاترپەیوەندی
بە ڕێگرتن لە ونبوون یان قەرەبووکردنەوە هەیە سەیر بکەین .بەڕێز
کالیسێر ( ،)Kleiserئەندامی  ،Icmpئاماژەی کرد کە دەتوانین هەر
ئەمە سەبارەت بە شێوازەکانی کاری پزیشکیی دادوەریش بڵێین.
ئەوانیش کاریگەریەکی ڕێگرانەیان هەیە ،ئەگەر وای دابنین کە
کەسانی ونبوو ئەو کەسانەن کە پشتگوێ دەخرێن وە دیاریکردنی
29

چارەنوو�شی کەسێکی ونبوو ئەو نادڵنیایە چارەسەردەکات ،یان ڕێگە
لە بەردەوامبوونی دەگرێت .لە زەمینەی تاوانەکان دا ،لەوانە تاوانە
جەنگیەکان ،ئامرازی کارامەی پزیشکیی دادوەرییش دەتوانێت وەکوو
ڕێگر کار بکات .بەاڵم ،بەگشتی ،وا دیار بوو جیاکردنەوەی ئامرازەکان
لە یەکتر یەکەم هەنگاوی بەسوودە بۆ هەڵسەنگاندنی هێشوویەک
لە کێشەکان ،وە پێویستە لێکدانەوەی زیاترلەمبارەوە بکرێت.
 .30پەیشوێنگرتن ( ،)Tracingبەو جۆرەی کە بۆ نموونە لەالیەن ImO
وە بە کار دەهێنرێت ،بریتیە لە بەکارهێنانی سیستمی پەیشوێنگرتنی
ئاوارەبوون ،بۆ تۆمارکردنی ئەو کەسانە کە لە ناوخۆی واڵت ئاوارە
دەبن یان ئەو کەسانە کە بەهۆی کارەساتی سروشتی یان دەستکرد
لە خانەوادە وهاوڕێیانی خۆیان دابڕاون .تۆڕی پەیشوێنگرتنی جیهانیی
ڕێکخراوەکانی خاچی سوور و مانگی سووری نێودەوڵەتی ئامانجی
ئەوەیە کە دوبارە پەیوەندی دروست بکات لە نیوان ئەو ئەندامانەی
خێزان کە لە یەکتر دابڕاون .کارکردنی  IcRcبۆ دروستکردنەوەی
پەیوەندیە خێزانیەکان دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی  ،1870واتە کاتێک کە
لیستێکی وەرگرت لە زیندانیانی فەرەن�شی کە لە دەستی هێزەکانی
ئەڵمانیا بوون و توانی خانەوادەکانیان دڵنیا بکاتەوە.
 .31چاالکیەکانی  Icmpلە بواری پزیشکیی دادوەری دا هەروەها بە هۆی
زیادبوونی ژمارەی مەرگی کۆچبەران تا ڕادەیەکی زۆرگرنگ بووە .تەنها
لە ناوچەی مەدیتەرانە ،کە زانیاریەکی ئاماریی سنووردار لەالیەن
 Dutch NGO Unitedکۆ کراوەتەوە ،بەپێی مەزەندەکان سااڵنە
نزیکەی  1000کەس لە ئاکامی قاچاخی مرۆڤ یان کۆچکردنی
نایاسایی لە ناو دەچن .لەم بوارە دا دەبێت زیاتر کار بکرێت لەگەڵ
واڵتانی سەرچاوەی ئەم کۆچبەرانە و خەڵکی ئەوێ بەتایبەت
خانەوادەکان .لێکۆڵینەوە و لێکدانەوەی پێویست لەم زەمینە دا
نەکراوە .بەڕێز وایس ،ئەندامی  ،IOmپێشنیاری کرد کە وەکوو
هەنگاوی یەکەم ،لەبارەی بارودۆخی واڵتانی ڕۆژئاوای ئەفریقیا،
سیەرالیۆن ،و غانا لێکۆڵینەوە بکرێت و دواتر لەبارەی واڵتانی تریش
لێکۆڵینەوە بکرێت بۆ ئەوەی زانیاریی باشترکۆ بکرێتەوە و لە ئاستێکی
بەرینتردا باڵو بکرێتەوە.
 .32سەبارەت بە دیاردەی قاچاخکردنی مرۆڤ ( ،)THBبەڕێز ستەری
( ،)Staryئەندامی  ،Eurojustئاماژەی کرد لە حاڵێک دا کە ژمارەی
قوربانیان بەردەوام لە زیادبوون دا یە ،ژمارەی دادگاییکردن و
مەحکوومکردن لە کەمبوون دا یە .یەکێک لە هۆکارەکانی ئەم
ڕەوتە ئەوەیە دەسەاڵتی دادوەری کێشەی مەزنیان هەیە بۆ وەرگرتنی
شایەتی لە قوربانیەکان .کێشەیەکی ترئەوە یە کە قوربانیانی قاچاخی
مرۆڤ ،لە زۆرێک لە کەیسەکان دا ،ناکرێت بە شێوەیەکی بێمەتر�شی
بنێردرێنەوە بۆ واڵتی خۆیان .ئەم مەترسیە بەتایبەت لەو حاڵەتانە دا
هەیە کە قاچاخچیەکان لە هەردوو واڵتی سەرچاوە و مەبەست دا
بنکەیان هەیە .هەرچەند هیچ ئامارێکی تەواو لەبارەی هۆکارەکانی
قاچاخکردنی مرۆڤ نیە ،بەاڵم بارودۆخی ئابووری ،جەنگ ،یان
کارەساتە سروشتیەکان لە هۆکارەکانی ئەم دیاردەن.

 .33بەڕێز ستەری ئاماژەی کرد بە ڕاپۆرتی  Ec/Eurostatکە لە سەرەتای
 2013بالو کرایەوە .ئەم ڕاپۆرتە لەسەر بنەمای ئەو وەاڵمانە ئامادە
کرابوو کە لە  27واڵتی ئەندامی یەکیەتیی ئەورووپا و واڵتانی ئیرلەند،
مۆنتەنیگرۆ ،نەرویژ ،سوئیس ،و تورکیا وەرگیرابوون .ڕاپۆرتەکە
ماوەی  2008تا  2010لەبەردەگرێت وکۆی  9528قوربانیی دیاریکراو
و گریمانەکراو لە خۆ دەگرێت .ئەم ڕاپۆرتە نیشان دەدات کە ژمارەی
قوربانیان لەو ماوە دا  18%زیادی کردووە .لە ساڵی  2010لە 24
واڵتی ئەندامی یەکیەتی ئەورووپا کە توانیان ئەم زانیاریانە پێشکەش
بکەن ژمارەی ئەو قوربانیانە کە ناسنامەیان دیاری کرا  5535کەس
بوو.
 .34بەڕێز ئۆکۆنێڵ ،ئەندامی ئینترپۆل ،ئاماژەی کرد کە لە نێوانماوە
دا ،پێویستە ستانداردەکانی کۆکردنەوەی زانیاری و چوارچێوە
یاساییەکان باشتر هەماهەنگ بکرێن بۆ ئەوەی گەرەنتی بکرێتکە
الیەنەکان لە زەمینەی لێکدانەوەی زانیارەکان دا پابەندبوون دەبن
بە مەرجەکانی سەروەریی یاسا .ئەو هەروەها وتی ئەم بواری کارکردنە
پۆتانسیەلێکی گەورەی هەیە.
 .35هێشتا ژمارەی ئەو کەسانە کە بەهۆی تاوانی ڕێکخراوەیی،
قاچاخکردنی مرۆڤ و کۆچکردن بێسەروشوێن دەبن دیار نیە.
پێویستە لێکۆڵینەوەی زیاتر لەبارەی ئەم کێشە بکرێت ،بە تایبەت
لە واڵتانی سەرچاوەی ئەم کەسانە ،لەوانە واڵتانی ڕۆژئاوای
ئەفریقیا ،سیەرالیۆن ،و غانا ،هەروەها لە یەکیەتیی ئەورووپا .جیا
لەمە ،ستانداردکردنی کاری کۆکردنەوە و هەڵگرتن و لێکدانەوەی
زانیاریەکان فاکتۆرێکی زۆرگرنگە بۆ پێشکەوتن لەم زەمینە دا.
 .2.14دەرەنجامی مێزگرد
 .36پر�شی کەسانی بێسەروشوێن لە سەرانسەری جیهان دا وەکوو
پرسێکی جودا بە ڕەسمی نەناسراوە .ئەم پرسە وەکوو دیاردەیەکی
ئاڵۆز پێویستی بە بایەخپێدان و بوودجەی تایبەت هەیە .چونکە
ئەکتەرە نێودەوڵەتیە جیاوازەکان لە ناوچە جیاوازکان دا بە
مەبەستی جۆربەجۆر لەسەر پر�شی کەسانی بێسەروشوێن کار
دەکەن ،مەترسیی ئەوە هەیە کە ئەم کێشە وەکوو پرسێکی تایبەت
و جودا نەبینرێت و هیوای پێشکەوتن لە چارەسەرکردنی ئەم کێشە
کەم ببێتەوە .جیا لەوەی کە پێویستە ستراتژیەکی جیهانی دابنرێت،
هەروەها پێویستە کە توانا تەکنیکیەکان لە ئاستی نێودەوڵەتی دا
باشتر بکرێن بە جۆرێک کە سیستمەکانی کۆکردنەوە و لێکدانەوەی
زانیاریەکان هەماهەنگتر بکرێن و هەموو الیەنەکان دەستیان پێ
بگات .هەروەها پێویستە لە هەوڵە نێودەوڵەتیەکان دا تەرکیز بکرێتە
سەر پێداویستیەکانی خانەوادەی کەسانی بێسەروشوێن و مافی
ئەوان بۆ زانینی ڕاستیەکان .دوایین شت ،چوارچێوەکانی هاوکاریی
نێودەوڵەتی دەبێت بەهێزبکرێن ،و سوود وەربگرن لە ئەو دەرسانە لە
ڕێگەی هاوکاریی پۆلیسەوە لە حاڵەتەکانی  DVIدا فێربوونە.

الی خوارەوەی الپەڕەی ڕووبەڕوو :سەرۆکی کۆبوونەوەی  ،Icmpتۆماس میلێر
(  ،)Thomas millerوەزیری کاروباری دەرەوەی هۆڵەند ،فرانس تیمێرمانس
( )FransTimmermansو باڵیۆزی ئەمریکا لە  ،OScEدانیێڵ بێر( .)Daniel Baer
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 .2.2لیستی بەشداربووان
-

خاتوو کاترین بۆمبێرگێر( ،)Kathryne Bombergerبەڕێوەبگەری گشتیIcmp ،
دوکتور گودیو ئاکواڤیڤا (  ،)Guido Acquavivaسەرکۆی کابینە ،دادگای تایبەتی لوبنان
بەڕێزئادام بۆیز( ،)Adam Boysگەورە ئەفسەری جێبەجێکردنIcmp ،
خاتوو کاترین سیس فان دێن موئیسێنبێرگ (  ،)cisse van den muijsenbergبەڕێوەبەری جێبەجێکردن ،ئەنستیتۆی دادپەروەری و
ئاشتەوایی مێژووی
بەڕێزئیەن هانسن (  )Ian Hansonجێگری بەڕێوەبەری زانستی پزیشکی دادپەروەری بۆ دێرینەنا�شی و مرۆڤنا�شیIcmp ،
خاتوو برێندا هۆڵیس (  ،)Brenda Hollisدادستێن ،دادگای تایبەتی سیەرالیۆن
خاتوو نێرما یێالسیچ (  ،)Nerma Jelacicسەرۆکی یارمەتیگەیاندن ،دادگای نێودەوڵەتیی تاواناکان بۆ یوگۆسالڤیای پێشوو
پڕۆفیسۆر بێرت کاپێرن (  ،)Bert Kappenمامۆستا ،زانکۆی ڕادبوود
بەڕێزئەندریاس کالیسەر( ،)Andreas Kleiserبەڕێوەبەری سیاسەت و هاوکاریIcmp ،
بەڕێزپیتێرنووپ ( ،)peter Knoopeبەڕێوەبەر ،ناوەندی نێودەوڵەتی بۆ بەرەنگاربوونەوەی تیرۆریزم
خاتوو جاسمینا کورباسیک ( ،)Jasmina Kurbasicئەفسەری یاساییIcmp ،
بەڕێزناتۆنی لەندەن ( ،)Anthony Londonئەفسەری ڕاگەیاندنIcmp ،
پڕۆفیسۆر جۆرج مائات ( ،)George maatمامۆستای مرۆڤنا�شی ،بە�شی ئاناتۆمی ،زانکۆی الیدێن
بەڕێزکریستۆفێرمێهلێی ( ،)christopher mehleyجێگری سەرۆکی ئاژانسیی ناوەندیی پەیشوێنگرتن و بە�شی پاراستنIcRc ،
بەڕێزمیک ئۆکۆنێڵ (  ،)mick O’connellبەڕێوەبەر ،پاڵپشتی کاریی پۆلیس ،ئینترپۆل
دوکتور کریستینا ئوێلگێمۆلێر( ،)christina Oelgemollerمامۆستای پەیوەندیە نێودەوڵەتیەکان ،زانکۆی لەفبۆرۆ
خاتوو ئایرین ئۆسیلیڤان (  ،)Irene O’Sullivanگەورە ڕاوێژکاری پزیشکیی دادوەری /هەماهەنگکەری پاڵپشتیی زانستی ،ئەنستیتۆی پزیشکیی
دادوەریی هۆڵەند
خاتوو تانیا پاسیفیکۆ ( ،)Tanja Pacificoیاریدەری تایبەتی سەرۆکی ئەرک ،ڕێکخراوی نێودەوڵەتیی کۆچبەری
دوکتور تۆماس پارسۆنز( ،)Thomas parsonsبەڕێوەبەری زانستەکانی پزیشکی دادوەریIcmp ،
بەڕێزئادی ڕیزڤیچ ( ،)Adi Rizvicجێگری بەڕێوەبەری زانستەکانی پزیشکی دادوەریIcmp ،
پرۆفیسۆر پیتێرشنایدێر( ،)peter Schneiderڕێکخەری پڕۆژە ،ئەنستیتۆی پزیشکیی یاسایی ،زانکۆی کوێلن
بەڕێزسیاک سین ( ،)Sjaak Seenبەڕێوەبەری گشتی پڕۆژە ،ئەندامی ناوەندەکانی یارمەتیگەیاندنی  Rotterdam-Rijnmondو باشووری هۆڵەند،
فەرماندەی گرووپی کارمەندانی هۆڵەندی  USAR.NLو ئەندامی UNDAc
خاتوو الدا سۆلیان ( ،)Lada Soljanئەفسەری یاسایی ،نووسینگەی دادستێن ،دادگای نێودەوڵەتیی تاوان بۆ یوگۆسالڤیای پێشوو
بەڕێزلوکاس ستەری ( ،)Lukas Staryبنکەی پەیوەندیی کۆڵیج سەبارەت بە قاچاخی مرۆڤ و ئەندامی نیشتمانیی کۆماری چیک لە Eurojust
(تۆڕی کۆمەڵکوژی)
دوکتور کارال فان دۆگێن ( ،)carla van Dongenبە�شی  ،DNAئەنستیتۆی پزیشکیی دادوەریی هۆڵەند
بەڕێزمارین وایس ( ،)martin Wyssسەرۆکی ئەرک ،ڕێکخراوی نێودەوڵەتیی کۆچبەری
خاتوو یایۆی یاماگووچی ( ،)Yayoi Yamaguchiڕاوێژکاری یاسایی یاریدەرلە نووسینگەی دادستێنIcc ،
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 .3لێکۆڵینەوەی جەنگ و ئاسایش
 .3.1گفتوگۆ
 .37ئەو بابەتانە کە لە مێزگردەکە دا تاوتوێ کران دابەش کران بە سەر
ئەم چەند دانیشتنەی خوارەوە:
• ئەرکی مێژوویی  Icmpو ئەو گۆڕانکاریانە کە خەریکن ڕوو
دەدەن
• تیۆریزە کردنی کەسانی بێسەروشوێن
• کەسانی بێسەروشوێن لە بارودۆخی دوای شەڕدا؛ و
• بە ڕەسمی کردنی ئەرکی Icmp
 .38بەشداربووانی مێزگردەکە ئاماژەیان کرد کە  Icmpلە ساڵی 1996
دامەزرا بۆ ئەوەی کێشەی کەسانی بێسەروشوێن چارەسەر بکات،
پاڵپشتی بکات لە دروستکردنی ئارامی و ئاشتەوایی لەدوای جەنگ
بەپێی پەیمانی دایتۆن .لەو کاتەوە ئەم ڕێکخراوە زانیاری و پاڵپشتیی
تەکنیکی بۆ حکوومەتی بۆسنیا و هەرزەگۆڤینا ،کۆماری کرۆواتیا،
کۆماری سێربیا ،مۆنتێنێگرۆ ،و کۆماری مەکدۆنیای یوگۆسالڤیای
پێشوو ،وهەروەها دەسەاڵتدارانی کۆسۆڤۆدابین کردووە ،وکۆمەکی
کردووە بە دۆزینەوە و هێنانەوە و ناسینەوەی  27000کەس کە لە
شەڕەکانی باڵکان دا بێسەروشوێن بوون ،لەوانە ناسینەوەی زیاترلە
 16000کەس بە بەکارهێنانی تێستی  .DNAهەروەها هەندێ کاری
بەرنامەیی لە ئەفریقیا ،ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست ،ئەمریکای باشوور
و باشووری ڕۆژهەاڵتی ئاسیا ،و هەروەها لە یەکیەتیی ئەورووپا
ئەنجام داوە .جیا لەمە ،لە کاتی سۆنامیەکەی باشووری ڕۆژهەاڵتی
ئاسیا لە ساڵی  2004هەتا ئێستا ،ئەم ڕێکخراوە لە چارەسەرکردنی
کارەساتەکان دا بەشدار بووە ،و لەم دواییانە دەستی کردووە بە
هاوکاری لەگەڵ ڕێکخراوی نێودەوڵەتیی کۆچبەری ( )IOmسەبارەت
بە ئەو کەسانە کە بەهۆی کۆچکردنەوە بێسەروشوێن بوونە.
 .39لەم دواییانە ،دەوڵەتی هۆڵەندا ،هەنگاوێکی نوێی دەست پێ کردووە
بۆ ئەوەی پێگەیەکی نێودەوڵەتیی هەمیشەیی بۆ  Icmpدروست
بکات .بۆ ئەم مەبەستە Icmpلە 29ی ئۆکتۆبەرهەتا 1ی نۆڤەمبەری
 ،2013کۆنفرانسێکی مەزنی لە کۆشکی ئاشتیی الهابەڕێوەبرد.
ئامانجی ئەم کۆنفرانسە ئەوە بوو کە پێشنیار و بیرۆکەکان وەربگرێت
سەبارەت بە ئەوەی کە چۆن کاردانەوەی جیهانی بۆ چارەسەرکردنی
مەسەلەی کەسانی بێسەروشوێن پێش بخات.
 Icmp .40تا ڕادەیەکی زۆر بایەخ دەدات بە سەروەریی یاسا .لە
یوگۆسالڤیای پێشوو دا ئەم ڕێکخراوە خێرا هاوکاری کرد لەگەڵ
دادگایی تاوانی نێودەوڵەتی بۆ یوگۆسالڤیای پێشوو ( .)IcTYدادگای
 IcTYڕێبازێکی یاسایی هەیە بۆ دادپەروەریی و ئاشتەوایی دوای
شەڕ ،وە هەوڵ دەدات تاوانکاران بەرپرسیارانە ڕووبەڕووی ئەو
کارانە ببنەوە کە لە ماوەی جەنگ دا لە ناوچەی باڵکان کردوویانە.
بەشێک لە ئەرکی  Icmpلە ناوچەی باڵکان ئەوەیە کە بۆ ئەم
مەبەستە کۆمەک و یارمەتیی ڕاستەوخۆ دابین بکات .لە هەوڵێک دا
بۆ دۆزینەوەی بەڵگەکانی تاوانی جەنگی IcTY ،ڕاسپێردراکە چەند
تیم لە دێرینەناسان بنێرێت بۆ ناوچە جیاجیاکانی یوگۆسالڤیای
پێشوو بۆ ئەوەی گۆڕە بەکۆمەڵەکان هەڵبدەنەوە تاوەکوو هەندێ
بەڵگە کۆ بکەنەوە کە دواتر بۆ تۆمارکردنی کەیس بۆ دادگاییکردنی
تاوانکاران بە کار هێنران .بەاڵم  IcTYڕانەسپێردرابوو و هەروەها
ئیمکاناتی ئەوەی نەبوو کە ڕوفاتی هەریەک لە مرۆڤەکان بناسێتەوە.
لەم بارودۆخە دا Icmp ،دەستی کرد بە هاوکاری لەگەڵ ڕێکخراوی
"پزیشکان بۆ مافی مرۆڤ" و الیەنەکانی تر بۆ ئەوەی هەندێ میکانیزم
دابنن کە بتوانن کێشەکانی کەسانی بێسەروشوێن چارەسەربکەن و
لە تێکنۆلۆژیای  DNAکەڵکی وەرگرت بۆ ناسینەوەی ڕوفاتەکان.
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.3.1.1

ئەرکی مێژوویی  ICMPو ئەو گۆڕانکاریانە کە خەریکن ڕوو
دەدەن

 .41دیاردەی کەسانی بێسەروشوێن بە قەد خودی مرۆڤ کۆنە و بۆ
ماوەی چەندین سەدە کۆمەڵێک مرۆڤ بە هۆی شەڕ ،و کارەساتی
سروشتی یان دەسکردی مرۆڤ بێسەروشوێن بوونە .بەاڵم ،پێش
کۆتایی جەنگی سارد ،کۆمەڵگای نێودەوڵەتی زۆر کەم هەوڵی دا کە
کەسانی بێسەروشوێن بدۆزێتەوە و بیانناسێتەوە بۆ ئەوەی لەگەڵ
ئەندامانی خانەوادەکەیان یەک بگرنەوە Icmp .لە ساڵی  1996لە
کۆبوونەوەی سەرانی  G-7دا دامەزرا بۆ ئەوەی کێشەی ئەو کەسانە
چارەسەر بکات کە لە ماوەی شەڕەکانی یوگۆسالڤیای پێشوو دا
بێسەروشوێن ببوون .کۆمەڵگای نێودەوڵەتی پێی وابوو کە ژمارەی
کەسانی بێسەروشوێن (کە دواتربە  40000کەس مەزەندە دەکرا –
و ئێستا 70%یان دۆزراونەتەوە) مەترسیێکە بۆ ئاشتی و سەقامگیری
لە ناوچەی باڵکان لە داهاتوو دا و هۆکارێکی ئەگەریە بۆ تێکدانی
ئاسایش و سەقامگیریی سیا�شی لە ئەورووپا.
 .42ئەرکی ڕێکخراوەکە ئەوە بوو کە دڵنیا ببێت لە هاوکاریی نێوان
حکوومەتەکان بۆ چارەسەرکردنی مەسەلەی ئەو کەسانە کە بەهۆی
شەڕە هاوپەیوەندەکان لە یوگۆسالڤیای پێشوو دا بێسەروشوێن
بوونە .دامەزراندنی  Icmpهەنگاوێک بوو بۆ دوورکەوتنەوە لە
ڕێبازی تەنها -مرۆڤدۆستانە و هەڵبژاردنی ڕێبازێکی یاسایی کە
تێدا پێویستە حکوومەتەکان ئەرکی چارەسەرکردنی مەسەلەی
کەسانی بێسەروشوێن بگرنە ئەستۆ .بەهۆی سروشتی نژادی-
تایفەیی شەڕەکانی یوگۆسالڤیای پێشوو Icmp ،دەبوا دڵنیا ببوایە
لەوەی کە حکوومەتەکانی هەرێمەکە هاوکاری دەکەن بۆ ئەوەی بێ
جیاوازیدانان بگەڕن بۆ کەسانی بێسەروشوێن ،بەبێ لەبەرچاوگرتنی
پێشینەوەی نژادی-ئایینی ،پەیوەندیی سیا�شی ،یان ڕۆڵی ئەوان لە
ماوەی شەڕەکان دا.
 Icmp .43بەپێی چوارچێوەی یاسایی دیاریکراو لە یاسا نێودەوڵەتیەکانی
مافی مرۆڤ ،لەوانە پەیماننامەی مافی مرۆڤی ئەورووپا ،کار دەکات.
 Icmpهەوڵ دەدات کە یاسای خۆجێیی و هەندێ ڕێکخراو لە
واڵتانی دوای شەڕ دا دابمەزرێنێت بۆ ئەوەی بە خانەوادەی کەسانی
بێسەروشوێن ڕێگە بدرێتداوای مافی دەسگەیشتن بە زانیاریەکان،
مافی قەرەبووکردنەوە ،ومافی پاراستنی ئەوزانیاریانە بکەن کە دەیدەن
بە ڕێکخراوەکانی بەرپرسیار لە گەڕان بۆ کەسوکاری بێسەروشوێنی
ئەوان.
 .44بە بەراورد لەگەڵ ئەو کۆمەڵگانەی ترکە توو�شی شەڕبوونە ،بۆسنیا و
هەرزەگۆڤینا و واڵتانی دیکەی یوگۆسالڤیای پێشوو بایەخ و یارمەتیی
زۆرتریان پێ دراوە بۆچارەسەرکردنی کێشەی کەسانی بێسەروشوێن،
بۆنموونە دوو ڕێکخراوی  Icmpو IcTYبۆئەم ناوچانە دامەزرێندراون
و هەروەها لە پەیماننامەی ئاشتیی دایتۆن لە  1996بەتایبەتی ئاماژە
کراوە بە ئەم مەسەلە .ئەوڕاستیە کە 70%ی کەسانی بێسەروشوێن
لە یوگۆسالڤیای پێشوو ئەمڕۆ دۆزراونەتەوە ،نیشانەی ئەوەیە لەم
ناوچە بایەخی زۆر بەم مەسەلە دراوە و دەکرێت هۆکارەکانی بەم
شێوەی خوارەوە دیاری بکەین:
• بەشداری و پشتیوانیی بەهێزی نێودەوڵەتی بۆ گونجاندنی
کێشەی کەسانی بێسەروشوێن لەنێو ڕێکەوتنامەکانیئاشتی و
پەیماننامە نێودەوڵەتیەکان دا؛
• بەکارهێنانی ڕێبازی یاسایی و دوورکەوتنەوە لە ڕێبازێک کە
تەنها الیەنی مرۆڤدۆستانە و پاراستنی کەسانی بێسەروشوێن
لە ماوەی جەنگ دا دەبینێت و ڕۆیشتن بەرەو ئەو باوەڕەی کە

لە بارودۆخی دوای شەر دا حکوومەتەکان دەبێت مەسەلەی
کەسانی بێسەروشوێن چارەسەر بکەن لە ڕێگەی دانانی
یاسای گونجاو و دامەزراندنی ڕێکخراوەکان وەکوو بەشێک لە
پرۆسەکانی دادوەریی ئینتقالی و ئاشتبوونەوە؛ و بەشداریکردنی
دادگای نێودەوڵەتی و ناوخۆیی لە لێکۆڵینەوەیحاڵەتەکانی
بێسەروشوێن بوونی خەڵک– نەک تەنها پەیشوێنبوونی
ئەوان– ،بۆ ئەوەی خانەوادەی کەسانی بێسەروشوێن بتوانن
نە تەنها تەرم و ڕوفاتی کەسوکاریان وەربگرنەوە بەڵکوو بتوانن
لە ڕێگەی میکانیزمە یاساییەکانەوە داوای دادگاییکردنی
تاوانکاران بکەن.
 .45پێشکەوتنەکان لە گەڕان ودۆزینەوەی کەسانی بێسەروشوێن لەدوای
جەنگ لە شوێنە جیاجیاکان داجیاوازە و تا ڕادەیەکی زۆر پەیوەندی
هەیە بە ئیرادەی سیاسیی کۆمەڵگای نێودەوڵەتی وحکوومەتی خۆجێیی
و چاالکە ناحکوومیەکان ،توانای دارایی ئەوان ،و توانای ڕێکخراوەیی
لە چارەسەرکردنی مەسەلەی کەسانی بێسەروشوێن،وەکوو بەشێک
لە پرۆسەی بەرباڵوتری ئاشتبوونەوەی سیا�شی و بنیادنانەوە .ئەمە
ڕاستیەکی گرنگە کە دەبێت لە کاتی هەڵسەنگاندنی کاری  Icmpلە
بارودۆخە ژیۆپۆلیتیکیە جیاوازەکان دا لە بەرچاو بگیردرێت .
 3.1.2تیۆریزە کردنی کەسانی بێسەروشوێن
 .46بابەتێکی گرنگ کە لە ئاکامی پێشکەشکردنەکان و دوای گفتوگۆکان
دەرکەوت ڕەخنەگرتن لە بیرۆکرا�شی لە شێوازی مامەڵەکردن
لەگەڵ مەسەلەی کەسانی بێسەروشوێن بوو .گەڕان بۆ کەسانی
بێسەروشوێن و پەیشوێنبوونی ئەوان لەالیەن هەندێ ڕێکخراو وەک
خاچی سووروکۆمەڵەی مانگی سوورپێویستی بە دانانی چوارچێوەیەک
بۆ پۆلێنکردنی یاسایی و بیروکراتی کەسانی بێسەروشوێن هەیە کە
هەندێک هیرار�شی دروست دەکات .پۆلێنکردن ڕێگەیەکی ڕێکوپێک
دروست دەکات بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ مەسەلەیەکی ئاڵۆز ،بەاڵم
ئەم پۆلێنکردنە هەروەها ڕەنگە کەسانی بێسەروشوێن وەکوو شتێکی
ماددیببینێت و مەتر�شی ئەوەی هەبێت کە کەسانێک کە دەگەڕن بۆ
ئەوان خۆیان ببن بە ئامراز.
 .47ئەم مەیلە بۆبە ماددە کردن وپۆلێن کردنی کەسانی بێسەروشوێن لە
سیاسەتی ئەمڕۆ دا بەردەوام هەیە .لێکدانەوە و دەرخستنی ڕابردوو
کە لە کاتی بێسەروشوێن بوونی کەسێک ڕوو دەدات دەتوانێت ببێتە
هۆی ترۆما .زۆربەی میکانیزمەکان بۆچارەسەرکردنی ئەمجۆرە ترۆما،
بۆ دروستکردنەوەی هەستی دادپەروەری و چاکبوونەوە ،پێویستیان
بە جۆرێک سیستمی گشتی هەیە .بەاڵم ،هەروەها کە بەشداربووان
ئاماژەیان کرد ،سیستمە بیرۆکراتیەکان یان شێوە-بیرۆکراتیەکان،
لەسەر ئەسا�شی پۆلێنکردن کار دەکەن کە ڕەنگە هەندێ بەڵێنی
دڵنیاکەری هەڵە بدەن .هەندێ کەس پێیان وابوو کە لێکنەدانەوەی
ڕابردوو و دواتر خۆدزینەوە لە داواکاریەکان بۆ پێبەخشینی دڵنیایی ،و
قەبووڵکردنی ژیان لەگەڵ نادڵنیایی ڕێگەیەکی یاسایی و ڕەوای دیکە
یە.
 .48هەندێک لە بەشداربووان تەئکیدیان کرد لەسەر ئەوەی کە چۆن
"کەسانی بێسەروشوێن" بە جێگەی ئەوەی کە وەک مرۆڤگەلێکی
بێجێگرەوە ببینرێن وەک هەندێ کاال و ماددە دەبینرێن کە دەبێت
بەڕێوە ببرێن .هەرڕێکخراوێکی بیرۆکراتی ،هەرچەندە پسپۆر ،شەفاف
و بەرپرسیار بێت ،ناتوانێت هەندێ واتای کەسبوون لە بەرچاو
بگرێت .پەرەسەندنی بیروکرا�شی لە کۆمەڵگە مۆدێڕنەکان دا هەندێ
کاریگەریی ئەرێنی و نەرێنی هەبووە .پێویستە لێکدانەوەی زیاتربکەین
و باشتر تێبگەین لە تەعامولی نێوان ڕیوایەتی ناڕەسمیی خۆجێیی
لە نادادپەروەری ،ڕوفاتی مرۆڤ و ڕۆح ،لەگەڵ هەندێ میکانیزمی
بیروکراتیی وشک و ڕیوایەتە ڕەسمیەکان لەبارەی بنیادنانەوەی دوای
شەڕو ئاشتبوونەوە لە ئەو کۆمەڵگانە کە توو�شی شەڕبوونە.
 .49بە ماددە کردن و پۆلێنکردنی کەسانی بێسەروشوێن لە جەرگەی
تەنگەژەی نێوان ڕوانینی دامەزراوەیی لە کەسانی بێسەروشوێن

و نیگەرانی و ئەولەویەتەکانی ئەو کەسانە دا یە کە دەگەڕن بۆ
ئەندامانی خێزان و هاوڕێیانیان .بەشداربووانی وۆرکشۆپەکە کۆک
بوون لەسەر ئەوەی کە ،بۆ چارەسەرکردنی مەسەلەی کەسانی
بێسەروشوێن ،پێویستە میکانیزمەکان زیاتر لەسەر خەڵک  -و
خانەوادەکان  -تەرکیز بکەن .ئەم میکانیزمانە دەبێت بە جۆرێک
دابنرێن کە زیاتر گوێ بگرن لە خانەوادەی کەسانی بێسەروشوێن
و زیاتر وەاڵمی پێداویستیەکانیان بدەنەوە ،زیاتر خۆیان لەگەڵ
فەرهەنگ وداب ونەریت وسیاسەتی ناوچەکە بگونجێنن .خانەوادەی
کەسانی بێسەروشوێن سوود دەبەن لە بەشداریکردنی ڕاستەوخۆ
لە بڕیارەکان دا ؛ لە بەشداریکردنی چاالکانە لە ئامادەکردنی بەڵگەی
ژنتیکیی پێویست بۆ پرۆسەی گەڕان و ناسینەوە؛ و هەروەها لە
ڕوونکردنەوەی دەرەنجامی پرۆسەکە و دیاریکردنی ئەوەی کە چ
کاتێک پرۆسەکە گەیشتووە بە دەرەنجامێکی قایلکەر.
 50بەشداربووان هەروەها با�شی ئەوەیان کرد کە چۆن یادکردنەوەی
کەسانی بێسەروشوێن یان مردوو زۆر جار پێویستی بە دروستکردنی
بیری گشتی و دروستکردنەوەی ڕیوایەتە مێژوویەکان هەیە ،کە
مومکینە کەڵکی سیا�شییان لێ وەربگیرێت .بۆ نموونە ،لە ئیسپانیا،
دوای نەمانی ڕژیمی فرانکۆ ،بێدەنگی دروست کرا و دەزگای دادوەریی
ئیسپانیا دژی دانەوەی گۆڕەکان وەستا بۆئەوەی بەرژەوەندیی هەندێ
الیەنی سیا�شی بپارێزێت و نەهێڵێت کۆمەڵگای ئیسپانیا دووبارە بە
توندی دابەش ببێت .ئامانجی ڕێوڕەسمەکانی یادکردنەوەی قوربانیان
لەالیەن حکوومەتەوە جیاوازە لە ئامانجی ئەویادکردنەوە کە لەالیەن
هەریەک لە خانەوادەکانی قوربانیانەوە بەڕێوە دەچێت .پێویستە
لێکۆڵینەوە بکەین لەبارەی ئەوەی کە چۆن شێوازە جۆربەجۆرەکانی
یادکردنەوەی قوربانیان دەبنە هۆی دروستبوونی هەندێ ڕیوایەتی
تایبەت وەک ڕیوایەتی قوربانیبوون کە دەتوانێت تەنگەژەی نێوان
الیەنە جیاوازەکانی شەڕێک قووڵتربکاتەوە .هەروەها هەندێ ڕیوایەتی
نادیاربوونی ناسنامە هەن ،وەک "سەربازی ون" ،کە جەخت دەکەن
لەسەرئەوەی کە تەرمێکی نەناسراوڕەنگە زۆرگرنگتربێت لە تەرمێکی
ناسراو.
 .51یەکێک لە بەشداربووانی وۆرکشۆپەکە ڕوونی کردەوە کە کارەکانی
کۆکردنەوە ،ناسینەوەی  DNAو پۆلێنکردنی ڕوفاتی مرۆڤەکان نە
تەنها بریتیە لە لێکدانەوەی فیزیکی و کیمیایی ئێسکەکان هەروەها
بریتیە لە دووبارە دروستکردنەوەی ناسنامەی تاکەکە�شی و
گشتیی مرۆڤەکان ،ڕیوایەتەکان لەبارەی تەجروبە هاوبەشەکان و
ڕووداوەکانی ڕابردوو کە دەبنە بنەمای "هاوواڵتیبوونی بیۆلۆژیک" و
فەرهەنگی پەیوەندیی پێویست بۆ ئاشتبوونەوە و بنیادنانەوەی ئەو
کۆمەڵگانە کە توو�شی شەڕبوونە.
 .52مێتۆدی ناسینەوەی  DNAکە لەالین �Icmpەوە بە کار هێنراوە
هەندێ کاریگەریی سەرنجڕاکێ�شی هەبووچونکە کۆمەکی کرد بە
ناسینەوەی کەسانێک کە بۆیان نەدەگەڕاین .لە هەندێ حاڵەت
دا ،دەرەنجامی پرۆسەکە بەتەواوی چاوەڕواننەکراو بووە و هەندێ
دەرەنجامی سیاسیی نەخوازراوی هەبووە .کارەکانی  Icmpڕێگەیان
خۆش کرد بۆ ناسینەوە و یادکردنەوەی کەسانی بێسەروشوێن بەبێ
لەبەرچاوگرتنی دەوری ئەوان لە شەڕەکان دا و بەبێ لەبەرچاوگرتنی
ئەوەی کە ئایا گەڕان و یادکردنەوەی ئەوان لەالیەن حکوومەتەوە
ئەنجام دراوە یان لەالیەن چاالکانی ناحکوومیەوە Icmp .بە کارەکانی
خۆی هەندێ حاڵەتی ناسراو بە کەسانی "بێسەروشوێنی پێنەزانراو"
یان "بێسەروشوێنی پێزانراو" ی دەرخست ،واتە ئەو کەسانەی
کە بە بێسەروشوێن هەژمار کرابوون بەاڵم ڕاپۆرت نەدرابوون
یان پێنەزانرابوون چونکە کەوتبوونە بەینی پۆلەکانی پێکهاتە
کۆمەلگەییە تایبەتەکان ،ئەندامی کۆمەڵەیەکی نەتەوەیی ،ئایینی یان
تایفیی دیاریکراو نەبوون ،یان ئەندامی گرووپێکی پراوێزخراو بوون
وەک کەسانی هاوڕەگەزخواز و ترانسجێندێر ،کە ونبوونیان ڕاپۆرت
نەدرابوو چونکە ،لەبەر هەندێ هۆکار وەک نۆرمی کۆمەاڵیەتی-
کولتووری ،خانەوادەکانو کۆمەڵگەکانیان کەمتر ئامادە بوون لە
تێستکردنی  DNAدا بە مەبەستی دۆزینەوەی ئەوان بەشداری
بکەن.
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.3.1.3

کەسانی بێسەروشوێن لە بارودۆخی دوای شەڕدا

 .53هەندێ لە بەشدرابووانی وۆرکشۆپەکە گومانیان هەبوو لەبارەی
ئەوەی کە ئایا سەرکەوتنی تێکنیکیی  Icmpلە بەکارهێنانی تێستی
 DNAبۆ ناسینەوەی تەرمەکانی کەسانی بێسەروشوێن کۆمەکی
کردووە بە ئامانجی سیاسیی ڕێکخراوەکە واتە پەرەپێدانی ئاشتی
و ئاشتبوونەوە لە بارودۆخی دوای شەڕ دا بۆ نموونە لە ناوچەکانی
یوگۆسالڤیای پێشوو دا.
 .54کۆمەڵگای نێودەوڵەتی پاڵپشتی دەکات لەو بیرۆکەی کە دەڵێت بەبێ
دادپەروەری بۆکەسانی بێسەروشوێن هەرگیزئاشتی بەدی نایەت ،وە
زانینی ئەوەی کە چی بەسەر کەسانی بێسەروشوێن هاتووە ئەرکێکی
ئەخالقی و ئاکاریە .بەاڵم ،هەندێ لە بەشداربووانی وۆرکشۆپەکە
پێیان وابوو باسکردنی ئەم بیرۆکە لە ئەو کۆمەڵگانە دا کە بە هۆی
شەڕەوە وێران بوونە و بۆ بژیوی ڕۆژانە و بنیادنانەوەی کۆمەڵگاکەیان
پشتیان بە یارمەتیی نێودەوڵەتی بەستووە ،مومکینە وەکوو
خۆسەپاندنی فەرهەنگیی نۆئیستعماری و دەستێوەردانی سیاسیی
دەرەکی لەالیەن بەخشەرەکان و ئەکتەرە زاڵە نێودەوڵەتیەکانی ترەوە
تەفسیر بکرێت .هەرچەند ئەکتەرە نێودەوڵەتی و نیشتمانیەکان بە
نیەتێکی پاکەوە با�شی ئەم بیرۆکانە دەکەن ،مومکینە مەسەلەی
کەسانی بێسەروشوێن ،قوربانیبوون و دادپەروەری لەالیەن
گرووپە جیاجیاکانەوە کەڵکی سیا�شی لێ وەربگیردرێت و بیکەن بە
پاساو بۆ بەشدارینەکردنیان لە دیالۆگی ئاشتیخوازانە و هەوڵەکانی
ئاشتبوونەوە لەگەڵ دوژمنانی پێشوو.
 .55یەکێک لە بەشداربووان وتی هەوڵەکانی  Icmpبۆ ئەوەی حکوومەت
بکات بە خاوەنی پرۆسەکەی چارەسەرکردنی کەسانی بێسەروشوێن
دەتوانێت بە تایبەت لەو ناوچانە دا کە کۆمەڵگای مەدەنی
حکوومەت بە ئەکتەرێکی یاسایی و بێالیەن نازانێت کێشەی جددی
بنێتەوە .ئامادەبووان جەختیان کردەوە کە ئەمە گرفتێکی باوە لە
هەموو بەرنامەکانی ئاشتکردنەوە دا کە لە ناوخۆی واڵت ڕێبەری
دەکرێن و ئەم گرفتە تایبەت بە  Icmpنیە .هەندێ کەس وتیان کە
باشتر ئەوە یە هەوڵ بدەین خاوەنیەتی پرۆسەکە لە نێوان الیەنە
بەرژەوەندیدارەکان دا بەش بکرێت لەوانە حکوومەت ،ئەکتەرەکانی
کۆمەڵگای مەدەنیی ناوچەکە و کۆمەڵگای نێو دەوڵەتی ،وە ئەم
الیەنانە پێکەو هاوکاری بکەن.
 .56هەندێ لە بەشداربووان نیگەرانیی خۆیان دەربڕی لەوەی کە سەرباری
هەوڵەکانی  Icmpبۆ ئاشتی و ئاشتبوونەوە ،ڕوون نیە کە ئایا ئەم
ڕێکخراوە بەڕاستی کۆمەک دەکات بۆ گەیشتن بەم ئامانجەIcmp .
هەوڵ دەدات لە ناوچەکانی دوای شەڕ دا ئاشتی و ئاسایش بەدی
بهێنێت بەاڵم ئامادەبوون و پڕۆژەکانی ئەم ڕێکخراوە لەو شوێنانە
مومکینە تەمەن و توانا و کاریگەرییان کەم بێت .چارەسەرکردنی
کێشەی کەسانی بێسەروشوێن و پاڵپشتیکردن لە کۆکردنەوەی
زانیاریەکان ،ڕیوایەتەکان و سیاسەتەکان بەپێی بەڵگەی زانستی
مومکینە یارمەتیدەر بێت ،بەاڵم هیچ بەڵگەیەک نیە کە بەتەواوی
ئەم ئیدعایە بسەملێنێت .ئەم خاڵە لە گوفتوگۆیەکی چاالک دا
بەوردی باس کرا و ڕوون کرایەوە کە تەنگەژە هەیە لە نێوان ڕێبازی
تاکگەرایانەی  ،Icmpکە زانستی پزیشکیی دادوەری بۆ ناسینەوەی
ڕوفاتی تاکەکان بە کار دەهێنێت و وەاڵمی داواکاریی تاکەکان و
خانەوادەکان دەداتەوە ،و ئەرکی بەرباڵوتری ئەوەیە کە ئاسانکاری
بکات بۆئەوەی ڕێکخراوەکان وکۆمەڵگا توانایەکی زیاتربە دەست بهێنن
و خاوەنیەتی پرۆسەکە بگرنە ئەستۆ .کەی�شی بۆسنیا و هەرزەگۆڤینا
سەرکەوتوو بووە لە ڕووی ژمارەی ئەوکەسانە کە خانەوادەی خۆیان
دۆزیوەتەوە .هەروەها هەندێ بەڵگە نیشان دەدەن کە الیەنەکان بە
شێوەیەکی بەردەوام ئەرک و خاوەنیەتی پرۆسەی ئاشتبوونەوەیان
گرتووەتە ئەستۆ.
 .57نوێنەری  Icmpڕوونی کردەوە کە بەشێکی زۆر لە کارەکانی Icmp
ئەوە یە کە وەاڵمی داواکاریی ئەو خێزانانە بداتەوە کە ئاشکرا داوای
دادگاییکردن دەکەن .لە زۆر حاڵەت دا ،خانەوادەی کەسانی
بێسەروشوێن هەوڵ دەدەن چۆنیەتی مەرگی کەسوکاریان بزانن وداوا
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دەکەن کەسانێک کە ئەوانیان کوشتووە ڕووبەڕووی تاوانەکانیان
بکرێنەوە و سزا بدرێن .لە حاڵەتەکانی تر دا ،ئەندامانی کۆمەڵگە
تووشبووەکان ڕەنگە بە جێگەی ئەمە بیانەوێت ڕابردوو لە بیر بکەن
و لەسەر ژیانی ئێستایان و پرۆژەکانی داهاتوو تەرکیز بکەن .گوزەر لە
شەڕەوە بۆ ئاشتی دەبێت لەسەر ئەسا�شی ئەوە بێت کە بە کەسانی
بەشداربوو لە شەڕەکە ئازادی بدرێت باشترین ڕێگە بۆ گەیشتن
بە ئاشتی هەڵبژێرن ،نەک ئەو بیرۆکە نێودەوڵەتیانە بسەپێنین بە
سەریاندا کە دەڵێن کۆمەڵگەکانی ناوچەکە مافی ئەوەیانهەیە بزانن چی
بەسەر کەسانی بێسەروشوێن دا هاتووە یان دەڵێن لەم کۆمەڵگانە
دا ئاشتی بەدی نایەت هەتا دادپەروەری بۆ کەسانی بێسەروشوێن
جێبەجێ نەکرێت .ژمارەیەک لە بەشداربووان جەختیان کرد لەسەر
ئەوەی کە ئەمە پرسیارێکی کراوە یە کە ئایا چارەسەرکردنی ڕابردوو
پێشمەرجێکە بۆ گوزەر لە شەڕەوە بۆ ئاشتی و بۆ دروستکردنی
کۆمەڵگایەکی دیموکراتتر .بۆ تاقیکردنەوەی ئەم گریمانانە پێویستە
لەبارەی بارودۆخی دوای شەڕلێکۆڵینەوەی زیاتربکرێت.
 .58بۆ نموونە ،لە مێژووی شەڕی درێژخایەنی ئەفغانستان دا،
بێسەروشوێن بوون و ئاوارە بوون دوو دیاردەن کە ڕوویان داوە و
کاریگەریی گەورەیان لەسەر کۆمەڵگای ئەفغان هەبووە .ڕاپۆرتێکی
نوێی کۆمیسیۆنی سەربەخۆی مافەکانی مرۆڤ لە ئەفغانستان (کە
هێشتا باڵو نەکراوەتەوە) بەڵگەی  180گۆڕی بەکۆمەڵی خستووەتە
ڕوو کە لە ماوەی شەڕەکانی  35ساڵی ڕابردووە دا دروست بوونە.
بەاڵم ،کێشەی کەسانی بێسەروشوێن لە ئەفغانستان زۆر لە
بەرنامەی کاری حکوومەتی ئەفغانستان یان کۆمەڵگای نێودەوڵەتی دا
نیە .ڕێکەوتنامەی بۆن ( )Bonnکە لە ئاکامی دا دەسەاڵتی ئینتقالیی
ئەفغانستان دروست بوو تەنانەت کێشەی تاوانە جەنگیەکان
یان کێشەی کەسانی بێسەروشوێنی چارەسەر نەکرد .کۆمەڵگای
نێودەوڵەتی هیچ لێکۆڵینەوەی نەکردووە لەبارەی ڕابردووەی ئەو
کەسانە کە ئێستا دەسەاڵتیان بە دەستە چونکە هەبوون وهاوکاریی
ئەوان لە حکوومەتی ئێستا دا وەکوو گەرەنتیەک بۆ سەقامگیری
و ئاشتبوونەوە لەم واڵتە دا دەبینرێت .هێزەکانی ئەمریکا و ناتۆ،
النیکم سەرەتا ،تەئکیدیان زیاتر لەسەر شەڕکردن لەگەڵ تێرۆریزم
بوو تا لەسەر ئاشتی و دروستکردنی حکوومەت لە ئەفغانستان.
ئەمە هەندێ پرسیار دێنێتە ئاراوە سەبارەت بەوەی کە چ شتێک
ئەفغانستان جیا دەکاتەوە لە ناوچەکانی تری دوای شەڕ کە لەوێ
کێشەی کەسانی بێسەروشوێن ،لە پاڵ چەندین کێشەی تر دا ،لە
ڕێکەوتنامە ڕەسمیەکانی ئاشتی وهەوڵەکانی بنیادنانەوە وئاشتبوونەوە
دا چارەسەر دەکرێت ،بۆ نموونە لە بۆسنیا و هەرزەگۆڤینا .یەکێک
لە وەاڵمە ئیحتمالیەکان هەڵکەوتەی ژیۆپۆلیتیکە ،لەوانە نزیکبوونی
واڵتانی یوگۆسالڤیای پێشوو لە ئەورووپا ،و بەم بۆنەوە حەزی
ڕاستەوخۆ و زیاتری ئەندامانی یەکیەتیی ئەورووپی و ناتۆ لە ناوچەی
باڵکان بە مەبەستی دڵنیابوون لە ئاشتی و سەقامگیری لە ئاستی
هەرێمی دا .دیدگا و کرداری نایەکسانی سیاسەتی نێودەوڵەتی لە
ناوچە جیاوازەکانی دوای شەڕ دا پێویستی بە لێکدانەوەی زیاتر
هەیە .دەتوانین کۆمەڵێک زانیاریی گرنگ بە دەست بهێنین لە هەندێ
لێکۆڵینەوەی بەراوردی دەربارەی چەند ناوچەی دوای جەنگ کە
لەوێ چارەسەرکردنی مەسەلەی کەسانی بێسەروشوێن پێویستی
بە تەدەخولی نێودەوڵەتی هەیە .بۆ نموونە دەتوانین چ دەرسگەلێک
لە پرۆسە و نەتیجەی کاری  Icmpلە ناوچەی باڵکان فێر ببین کە لە
کارەکانی ئەم ڕێکخراوە لە شوێنەکانی تر وەک عێراق و لیبی سوودیان
لێ وەربگرین؟
 3.1.4پەرەپێدانی ئەرکی ICMP
 Icmp .59وەکوو میکانیزمێکی نێودەوڵەتیی کاتی بۆ مەبەستێکی
دیاریکراو دامەزرا ،ئەم ڕێکخراوە سەرەتا دامەزرا بۆ چارەسەرکردنی
کێشەی کەسانی بێسەروشوێن لە ئەو ناوچانەی یوگۆسالڤیای
پێشوو کە بە هۆی شەڕەوە وێران ببوون .لە ڕووی تێکنیکیەوە
ئەم ڕێکخراوە هیچ ئەندامێتیەکی نیە و پشت دەبەستێت بە
کۆمەکی خۆبەخشانە و بوودجەی حکوومەتە بەخشەرەکان .لە
ماوەی گفتوگۆکانی وۆرکشۆپەکە دا هەندێ کەس نیگەرانییان
دەربڕی سەبارەت بە ئەوەی کە پشتبەستن بە کۆمەکی بەخشەرە

نێودەوڵەتیەکان دەتوانێت کاریگەریی هەبێت لە سەر شێوازی کاری
 Icmpو مومکینە ڕێبازی بێالیەن بێجاوازیدانانی ئەم ڕێکخراوە الواز
بکات ،وە ڕەنگە بوودجەی پێ نەدرێ بۆ کارکردن لە ئەو واڵتانە کە
الی بەخشەرەکان کەمتر ئەولەویەتیان هەیە یان کەمتر گرنگن.
بەشداربووانی وۆرکشۆپەکە پێیان وا بوو کە مومکینە  Icmpلە
کارەکانی داهاتووی دا بیەوێت کە پێگەیەکی سەربەخۆی هەبێت
و سروشتی خۆبەخشانە و بێمەرجی کۆمەکە داراییەکانی واڵتانی
بەخشەر بە شێوەیەکی باشتر دیاری بکات UNHcR.نموونەیەکی
با�شی ئەو ڕێکخراوانە یە کە ئەرکەکەیان پەرەی پێ دراوە و دەتوانێت
هەندێ ڕێگەمان پێ پێشنیاربکات بۆ دابینکردنی بوودجە بۆ ئەم کارە
گرنگە.

گرنگە کە ناتوانین بەئاسانی واڵتی ئەسڵی و ڕەگەزنامەی کەسەکە
دیاری بکەین Icmp .چۆن لەگەڵ حکوومەتەکان گفتوگۆ دەکات و
زەمانەتیان لێ وەردەگرێت کە بەرپرسیارەتی بگرنە ئەستۆبێ ئەوەی بە
چاوی ئاسای�شی و تاوانکاریەوە سەیری ئەو کۆچبەرانە بکەن کە پەنا
دەبەن بۆ هەندێ ڕێگە وەک قاچاخی مرۆڤ؟ نموونەیەکی ترکەی�شی
NGOیەکی بچووکە لە واڵتی ئێلسالڤادۆر دامەزرا بۆ دۆزینەوەی
ئەو مندااڵنە کە لە ماوەی شەڕی دەساڵی  1980دا لە ئەرژەنتین
و واڵتانی تر دا لە خانەوادەکانیان جیا کرانەوە و بێسەروشوێن
کران .لەم کەیسە دا ،دەتوانین بڵێین یەکگرتنەوەی ئەم کەسانە
لەگەڵ خانەوادەی خوێنییان دا – النیکم لە ڕێگەی پەیوەندیەوە –
دەتوانێت دەرەنجامێکی ئەرێنی بێت.

 .60ڕاگەیەندرا کە Icmpسەرەتا هەندێ داواکاری بە دەست گەیشت
بۆ پشتیوانیکردن لە کەی�شی کەسانی بێسەروشوێن و ونبوو لە
ناوچەکانی دوای شەڕ دا ،و لەم کەیسانە دا بەتایبەت تێکنیکەکانی
ناسینەوەی  DNAبەسوود بوون .هەندێ داواکاری لە الیەن
حکوومەتەکانەوە بە دەستی ئەم ڕێکخراوە گەیشتووە بۆ ئەوەی
هەندێ کەی�شی گەورەتری کەسانی بێسەروشوێن چارەسەر بکات
لەوانە حاڵەتەکانی شەر و پێشێلکاریەکانی مافی مرۆڤ ،ونبوونی
خەڵک بەهۆی کارەسات ،کەسانی ئاوارە و دەربەدەر ،کۆچبەرانی
قاچاخکراو ،قوربانیانی توندوتیژیی پەیوەست بە مەوادی هۆشبەر،
و هەموو جۆرەکانی بێسەروشوێن بوون ،سا هۆکاری بێسەروشوێن
بوون خۆویست بێت یان خۆنەویست بێت.

 .63شیاوە کە لە دووبارە پێناسەکردنی کۆچبەران دا ،هەم ئەوانە
کە لە کاتی سەفەر دا مردوون و هەم ئەوانە کە هێشتا زیندوون،
هەندێکیان وەکوو کەسانی بێسەروشوێن هەژماربکەین .بەتایبەت،
لە کاتی باسکردنی سیناریۆیەکی تر واتە دەرخستنی ناسنامە بۆ
مەبەستی گەڕانەوە ،بەشداربووان ئاماژەیان کرد کە ئاساییانە
ئەوە حکوومەتەکانن کە لە ڕووی سیاسیەوە حەز لە گەڕاندنەوەی
کۆچبەران دەکەن ،بەتایبەت لە کەی�شی ناسراو بە "کۆچبەرانی
ڕەتکراو" دا کە دەرخستنی ناسنامەی ئەوان دەتوانێت پاشهاتی زۆر
خراپی هەبێت .لە چەند دەیەی ڕابردوو دا پەنابەربوون لە ئەرووپا
ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ دژوارتر بووە .تەنانەت لەو حاڵەتانە دا کە داوای
پەنابەری دراوەبە ئاژانسە پەیوەندیدارەکان ،پەناخوازان ،لە زۆربەی
کەیسەکان دا ،ناچار بوون بە شیوەی نایاسایی بچنە ئەرووپا ،کە
ئۆتۆماتیک وەکوو پێشێلکەری یاساکانی کۆچبەری و هەڕەشەیەک
بۆ سەر ئەمنیەت هەژمار دەکران کە دەبێت دیپۆرت بکرێن .بەهۆی
بارودۆخی سیاسیی ئەورووپا ،کە لەمێژە حکوومەتەکان حەز
دەکەن زانیاریی بیۆمێتریک لە ئەو کەسانە وەربگرن کە بە باوەڕی
ئەوان داواکەیان نایاساییە ،هەوڵەکان بۆ دۆزینەوەی ئەم کەسانە
بپێی ئەو زانیارییانە کە لە خێزانەکانیان وەرگیرا ،ئەم کۆچبەرە
"بێسەروشوێنانە" دەخاتە مەترسیەوە و ڕێگردەبێت لە هەرهەوڵێک
بۆ ئەوەی دەرفەتیان پێ بدرێت کە دۆخی خۆیان ڕاست بکەنەوە و
لە واڵتی جێدەر ( )HOSTجۆرێک لە مافی نیشتەجێبوونی یاسایی
بە دەست بهێنن .پەناخوازان ،کۆچبەرانی نائاسایی ،و کەسانی
قاچاخکراو ئاگان لە دۆخی ناسکی خۆیان و دەترسن بەرپرسانی واڵتی
جێدەر زیندانییان بکەن یان دیپۆرتیان بکەنەوە بۆ واڵتی خۆیان.
لە حاڵێک دا کە کرداری نالیبراڵ و ناجوامێرانە لە واڵتانی باکوری
جیهان دا ڕوو لە زیادبوونە ،ئەمە کێشە دروست دەکات Icmp .لەم
ڕووەوە توو�شی تەنگەژە دەبێت لە حاڵێک دا کە وەکوو ڕێکخراوێکی
ڕەسمی نێواندەوڵەتی دامەزراوە ،چونکە –هەرچەند ئیمتیاز و
پاراستنی نێودەوڵەتیی هەیە  -ئازاد نیە لە پەیوەندیەکانی هێزکە ڕەنگە
ئەولەویەتیان هەبێت بەسەرپاراستنی زانیاریە هەستیارەکان دا ،هەر
وا کە پێشتر لە هەندێ حاڵەت دا بینراوە کە حکوومەت ئیدعای
کردووە بەهۆی هەڕەشەی ترۆریستیەوە پێویستی بە دەسگەیشتن بە
زانیاریە پارێزاوەکان هەیە.

 .61گرووپە جیاجیاکانی کۆچبەران کە بەپێی سیستمە جیاوازەکانی
کۆچبەری لەگەڵیان مامەڵە دەکرێت بریتین لە پەنابەران ،کەسانێک
کە لە نێوخۆی واڵت ئاوارە دەبن ،و کەسانێک کە بەهۆی کارەساتی
سروشتی کۆچ دەکەن .جێکردنەوەی بابەتی کۆچکردن لەنێوزنجیرەی
چاالکیەکانی  Icmpدا ،لە ڕێگەی واژۆکردنی ڕێکەوتنامەی هاوکاری
لەگەڵ  IOmلەم دواییانە ،نیشان دەدات کە لە هەردوو ئاستی
ئاکادمیک و سیا�شی دا واتایەکی نوێ دراوە بە ڕاستیەکانی کۆچکردن
لە نێودەوڵەتی دا .لەو زانیاریانە دا کە پێشکەش کران تەئکید لەسەر
ئەوە بوو کە قسەکردن لەبارەی کەسانی بێسەروشوێن هەمیشە
بە واتای قسەکردن لەبارەی تەرم وڕوفاتی مردوو و نیە ،بەڵکوو ئەو
کەسانەیش دەگرێتەوە کە کەم یان زۆر خۆویستانە ون بوونە و
هێشتا زیندوون .کۆمەڵێک لێکۆڵینەوە هەن کە نیشان دەدەن زۆربەی
کۆچبەران لە پەیوەندیی بەردەوام لەگەڵ خانەوادەکانی خۆیان دان
و زۆرێکیان پارە دەنێرنەوە بۆ ماڵەوە .لەو حاڵەتانە دا کە کۆچبەران
بە مەبەستی پاراستنی گیانیان لە هەرجۆرە مەترسیەک پەیوەندی
بە ماڵەوە ناکەن ،هەوڵدان بۆ ناسینەوەی ئەوان و هاندانیان بۆ
پەیوەندیکردن لەگەڵ خانەوادە و کۆمەڵگەی خۆیان لە واڵتەکەیان
دەتوانێت ژیانیان بخاتە مەترسیەوە .بۆ نموونە ،لە کەی�شی مندااڵنی
قاچاخکراو دا ڕەنگە دۆزینەوە و ئاشکراکردنی ناسنامەی ئەوان
بێخەتەر نەبێت چونکە لە هەندێ حاڵەت دا خانەوادەکانیان بە
هەمان ئەندازەی ڕێکخراوەکانی جێبەجێکردنی یاسا بەشدارن لە
کاری قاچاخکردن دا .لە کەی�شی ژنانی قاچاخکراوبۆکاری سێک�شی دا،
بارودۆخەکە مومکینە بە هەمان شێوە بێت لەو ڕووەوە کە ئەم ژنانە
مومکینە هەم لە واڵتی خۆیان و هەم لە واڵتی مەبەست دا گیانیان
لە مەتر�شی دا بێت .ناسرانەوەی ئەوان لەالیەن خانەوادەکانیان
یان قاچاخچیان مومکینە ئەوان ڕووبەڕووی مەترسیی ئیستغالل
و توندوتیژیی زیاتر بکاتەوە .لەم کەیسانە دا ،ڕەنگە گونجاوترین کار
بۆ پاراستنی ئەوان ئەوە بێت کە ناسنامەی نوێنیان پێ بدرێت ،نەک
ئەوەی کە بگەڕێین بۆ ئەم تاکەکەسە بێسەروشوێنبووانە.
 .62ژمارەی کۆچبەرانی نێودەوڵەتی کە لە سەفەری دەریایی دا دەخنکن
و ناسنامەیان دەرناکەوێت زۆرە و بەردەوام لە زیادبوون دا یە .لەم
کەیسانە دا کاری  Icmpدەتوانێت گرنگ بێت بۆ ناسینەوەی ئەو
کۆچبەرانە کە مردوون و نەماون .بەاڵم ،لەم نموونانە دا ،چۆن
دەتوانین ناسنامەی کۆچبەران دەربخەین لە حاڵێک دا کە هیچ
بەڵگەیەکی ناسنامە یان هیچ نیشانەیەکی دیکەی بنەچە و ناسنامە
لەگەڵ ڕوفات وپاشماوەی مرۆڤەکان دا نادۆزرێتەوە؟ چۆن دەتوانین
خانەوادەی کۆچبەرانی نادیار بدۆزینەوە؟ ئەمە بەتایبەت کاتێک

 .64لە زۆربەی شوێنەکانی دوای جەنگ دا ،پرۆسەی پزیشکیی دادوەری
و بەکارهێنانی تێکنۆلۆژیای نوێی  DNAمەسەلەیەکی زۆر ئاڵۆز
و جێناکۆکیە و جێبەجێکردنی ئەم پرۆسە ئاسان نیە چونکە
پێویستی بە بەکارهێنانی ڕێبازێکی زانستی لە بارودۆخێکی سیا�شی
و کۆمەاڵیەتیی زۆر ناسەقامگیر دا هەیە .لەم بارودۆخە دا Icmp
توو�شی کێشە دەبێت بۆ هاندانی خانەوادەی کەسانی بێسەروشوێن
بۆ بەشداریکردنی خۆبەخشانە لە حاڵێک دا زۆربەیان توو�شی ترۆما
بوونە ،دەترسن ،و پێویستە زانیارییان پێ بدرێت لەبارەی شێوازی
کاری ناسینەوەی  DNAو بەکارهێنانیان لەالیەن حکوومەتەکان و
ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان.
 .65میکانیزمەکانی پاراستنی دەیتا و دانوستانی زانیاری ،وەک ئەوانەی کە
لە شوێنەکانی دوای جەنگ دا هەن ،پێویستە پەرە بدرێن بۆ ئەوەی
گەرەنتی بکرێت کە زانیاریی ژنتیکیی کۆچبەرئۆتۆماتیک لە بەردەست
دا نابێت یان بە کار ناهێنرێت بۆ مەبەستی چاودێریکردنبەپێچەوانی
خواستی کۆچبەران و دژی ئاسای�شی ئەوان و خانەوادەکانیان .لە
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بەریتانیا و واڵتانی تر تێکنۆلۆژیای ناسینەوە بۆ دۆزینەوەی خەڵک
لە دوای کارەساتەکان بە کار دەهێنرێن بەاڵم بۆ کۆنترۆڵکردن و
بەڕێوەبردنی خەڵکیش بە کار دەهێنرێن .ئەم تێکنۆلۆژیانە هەم
کۆمەاڵیەتین هەم ماددی؛ ئەمانە جۆرێک لە تەدەخولی تێکنیکین کە
لەسەر ئەسا�شی دروستکردنی هاوکاتی زنجیرەیەک فاکتۆری مرۆیی
و نامرۆیی کار دەکەن .تێکنۆلۆژیەکان لە هەندێ شت پێک هاتوون
وەک کارتی گۆشت ،چیسپی سەر پاسپۆرت ،چێکلیست و تێمپلێت،
و شتە باوەکانی تر کە پەیوەندیە مرۆییەکان و دانوستانەکانی
نێوان ئەکتەرەکان دیاری دەکەن .ئەمە کێشەسازە چونکە ئەمانە
تیکنۆلۆژیای هێزن کە دەتوانرێت بە شێوەی دروست یان خراپ بە
کاربهێنرێن ،وە پێویستە  Icmpبە وردی بەرنامەی خۆی دیاری بکات و
تەئکید بکات لەسەر دادپەروەری و کۆمەک کردن بە حکوومەتەکان
بۆ قەبووڵکردنی بەرپرسیارەتی .شایانی وتنە کە ئەو زانیارییە ژنتیکیە
کە لەالیەن �Icmpەوە لێک دەدرێتەوە بە جیا و لە ژێرمۆرومۆم دا بە
کاردەهێنرێت ،و نادرێت بە ئینترپۆل یان ڕێکخراوەکانی جێبەجێکردنی
یاسا لە ناوچەکە.
 .3.1.5دەرەنجامەکان و پێشنیارەکان
 Icmp .66کار دەکات بۆ ئەوەی لە ئاستی نێودەوڵەتی دا تیشک بخاتە
سەر مەسەلەی کەسانی بێسەروشوێن لە حاڵێک دا کە زۆربەی
خەڵک هیچ لەبارەی ئەم بابەتە گرنگە نازانن .وۆرکشۆپی یەکڕۆژە
لەبارەی "کەسانی بێسەروشوێن و کاری  "Icmpلەالیەن هەموو
بەشداربووانەوە وەکوو ڕۆژێکی هاندەرپێشوازی لێ کرا .بەشداربووان
دەرفەتیان هەبوو کە فێر ببن و زانیاریی خۆیان لەبارەی مەسەلەی
کەسانی بێسەروشوێن زیاتر بکەن .بەشداربووان پێیان وابوو
کە جێگەی دەستخۆ�شی و شانازیەکی زۆرە کە کار و چاالکیەکانی
 Icmpلە جەرگەی ژینگەیەکی سیاسیی زۆر هەستیار دا یە .چەندین
کتێب و وتار و سەرچاوەی زانیاری لەبارەی  Icmpبە مەبەستی زیاتر
ئاگاکردنەوەی خەڵک باڵو کراونەتەوە کە لەسەر وێبسایتی ئەم
ڕێکخراوەیش (لە ناونیشانی  )WWW.IC-MP.oRGدانراون.
 .67لە ماوەی وۆرکشۆپەکە دا چەندین پرسیاری گرنگ کران و تاوتوێ
کران ،بەاڵم هێشتا پێویستە بەڵگەی زیاتر لە ڕێگەی توێژینەوە کۆ
بکرێتەوە بۆ وەاڵمدانەوەی پرسیارە وەاڵمنەدراوەکان و زانیاریدان
بە بەرپرسان بۆ دیاریکردنی ئەو سیاسەت و کارانە کە وەکوو
یەک کاریگەرییان لەسەر ئەکتەرە حکوومی و ناحکوومیەکان
هەیە .بەشداربووە ئاکادمیکەکان هەندێ کۆمەک و پێشنیاری
سەرنجڕاکێشیان پێشکەش کرد کە وەکوو زانیاری دەدرێن بە
کۆنفران�شی  Icmpلە الها کە لە مانگی ئۆکتۆبر و نۆڤەمبەری 2013
بەڕێوە دەچێت .ئەمانەی خوارەوە ئەوپێشنیارانەن کە بەشداربووانی
وۆرکشۆپەکە پێشکەشیان کرد ،و بەم شێوە ئامادەیی خۆیان بۆ
بەشداربوون لە دیالۆگ و بەرنامەکانی داهاتوو سەبارەت بە پر�شی
کەسانی بێسەروشوێن نیشان دا:
 Icmpدەبێت ڕوونی بکاتەوە کە ئەم ڕێکخراوە
ئا.
ئەرێکی سیا�شی هەیە بۆ پەرەپێدانی ئاشتی و ئاشتبوونەوە لە
ناوچەکانی دوای شەڕدا ،وە بۆ گەیشتن بە ئەم مەبەستە دەبێت
زانیاریی تێکنیکی و هەندێ خزمەت دابین بکات بۆ پاڵپشتی
کردن لە پرۆسەی گەڕان و ناسینەوەی کەسانی بێسەروشوێن
لە ناوچە جیاجیاکان دا .دەرەنجامی ئەم پرۆسانە دیار نین و
لە هەندێ حاڵەت دا ڕەنگە بەتەواوی چاوەڕواننەکراو بێت،
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و هەندێ پاشهاتی سیاسیی نەخوازراوی لێ بکەوێتەوەIcmp .
بەرپرسیارە کە لە پرۆسەی گەڕان بۆ کەسانی بێسەروشوێن
دا پابەند بێت بە ڕێبازێکی ئەخالقیی گونجاو .ئێستا کە Icmp
چاالکیەکانی خۆی پەرە پێ دەدات بۆ ئەوەی ئەو کەسانەیش کە
بە هۆی ڕووداوێکی جیا لە شەڕو هاوشێوەی شەڕبێسەروشوێن
بوونە لە خۆ بگرێت ،پێویستە  Icmpو دەزگای بەڕێوبەری ئەم
پرسیارە ئەساسیە لە خۆیان بپرسن کە دیاریکردنی ناسنامەی
ئەو کەسانە کە لەبەر هۆکارێک جیا لە شەڕ بێسەروشوێن
بوونە بەرژەوەندیی چ کەسانێک دابین دەکات؛
بەشداربووان داوایان کرد ،بۆ ئەوەی کاریگەریی
ب.
خراپی بەماددەکردن و پۆلێنکردنی بیرۆکراتیی کەسانی
بێسەروشوێن کەم بکرێتەوە ،پێویستە میکانیزمگەلێک دابنرێن
کە زیاتر لەسەر مرۆڤەکان و خانەوادەکان تەئکید بکەن و گوێ
لە خانەوادەی کەسانی بێسەروشوێن بگرن و لە بەرانبەرکولتور
و نەریک و سیاسەتی ناوچەکە دا نەرمی و سازگاریی زیاتر نیشان
بدەن؛
گوزەر لە شەڕەوە بۆ ئاشتی دەبێت لەسەر ئەسا�شی
ج.
ئەوە بێت کە بە کەسانی بەشداربوو لە شەڕەکە ئازادی
بدرێت باشترین ڕێگە بۆ گەیشتن بە ئاشتی هەڵبژێرن ،نەک
ئەو بیرۆکە نێودەوڵەتیانە بسەپێنین بە سەریاندا کە دەڵێن
کۆمەڵگەکانی ناوچەکە مافی ئەوەیان هەیە بزانن چی بەسەر
کەسانی بێسەروشوێن دا هاتووە یان دەڵێن لەم کۆمەڵگانە دا
ئاشتی بەدی نایەت هەتا دادپەروەری بۆ کەسانی بێسەروشوێن
جێبەجێ نەکرێت .هێشتا ئەمە پرسیارێکی کراوە یە کە ئایا
چارەسەرکردنی ڕابردوو پێشمەرجێکە بۆ گوزەر لە شەڕەوە بۆ
ئاشتی و بۆ دروستکردنی کۆمەڵگایەکی دیموکراتتر ،هەرچەند
لە ڕوانگەی Icmpەوە مافی زانینی ڕاستیەکان ئەساسە بۆ
گەیشتن بە کۆمەڵگایەکی ئارام لە دوای جەنگ و هەروەها بۆ
زیندووکردنەوەی ئەو ماف و گەرەنتیانە یە کە لە ماوەی جەنگ
دا پێشێل کراون .پێویستە لێکۆڵینەوەی بەراوردکارانەی زیاتر
سەبارەت بە ئەم کێشانە لە ناوچەکانی دوای شەڕدا بکرێت.
ئەگەر خانەوادەکانی کەسانی بێسەروشوێن
د.
بیانەوێت لە ئەم ترۆما مێژوویە دەرباز ببن ،دەبێت دەرفەتێکی
گەورەتریان پێ بدرێت بۆ ئەوەی لە پرۆسەکانی بڕیاردان و لە
کارەکانی تێستی  DNAدا بەشداری بکەن .ئەمە کۆمەکیان
دەکات دەرەنجامی پرۆسەکە دیاری بکەن و هەروەها بڵێن چ
کاتێک پرۆسەکە گەیشتووە بە دەرەنجامێکی قایلکەر .ئەوەی
کە بە خانەوادەکان ئێختیار بدرێت لە کارەکانی تێستی  DNAدا
بەشداری بکەن زۆر گرنگە چونکە ئەوان دەسەاڵتیان هەیە
و ڕاستەوخۆ بەشدارن لە دامەزراندنی ئەو ڕێکخروانە دا کە
بەرپرسیارەتی و توانای چارەسەرکردنی کێشەی کەسوکاری
بێسەروشوێنی ئەوانیان هەیە؛
میکانیزمەکانی پاراستنی دەیتا و دانوستانی زانیاری،
ھ.
وەک ئەوانەی کە لە شوێنەکانی دوای جەنگ دا هەن ،پێویستە
پەرە بدرێن بۆ ئەوەی گەرەنتی بدرێت کە زانیاریی ژنتیکیی کۆچبەر
ئۆتۆماتیک لە بەردەست دا نابێت یان بە کار ناهێنرێت بۆ
مەبەستی چاودێریکردن بەپێچەوانی خواستی کۆچبەران و دژی
ئاسای�شی ئەوان و خانەوادەکانیان.

 .3.2لیستی بەشداربووان
-

دوکتور جان سێلبی ( ،)Jan Selbyبەڕێوەبەر ،ScSR ،مامۆستای پەیوەندیە نێودەوڵەتەکان ،زانکۆی ساسێکس ،سەرۆکی کۆبوونەوەی مێزگرد
دوکتور لویس ئەسکیو ( ،)Louise Askewلێکۆڵەری سەربەخۆ
بەڕێزجەیمزبارنز( ،)James Barnesمامۆستای یاریدەر ،مرۆڤنا�شی ،زانکۆی ساسێکس
پرۆفیسۆر ڕیچارد بلەک ( ،)Richard Blackسەرۆکی بە�شی لێکۆڵینەوەی جیهانیەکان ،زانکۆی ساسێکس
خاتوو کاترین بۆمبێرگێر( ،)Kathryne Bombergerبەڕێوەبگەری گشتیIcmp ،
پرۆفیسۆر دەیڤید چاندلیر( ،)David chandlerپرۆفیسۆری پەیوەندیە نێودەوڵەتیەکان ،زانکۆی وێستمینستر
خاتوو یی-الن چوو ( ،)Yi-Lan Chouخوێندکاری ماستەر ،جەنگ ،ئاسایش و ئاوەدانی ،زانکۆی ساسێکس
بەڕێزویلیام دا رۆسا ( ،)William Da Rosaمامۆستای یاریدەر ،پەیوەندیە نێەودەوڵەتیەکان ،زانکۆی ساسێکس
دوکتور لوو�شی ئیستهەوپ ( ،)Lucy Easthopeمامۆستای خوێندکار ،لە بواری مەرگی بەکۆمەڵ و کارەساتە جیهانیەکان ،زانکۆی بەث.
پرۆفیسۆر جێنی ئێدکینز( ،)Jenny Edkinsمامۆستای سیاسەتی نێەودەوڵەتی ،زانکۆی ئابێریستویث
دوکتور ئاندرەی گۆمێز-سوارێز( ،)Andrei Gomez-Suarezلێکۆڵەری یاریدەر ،زانکۆی ساسێکس
دوکتور ڤانێسا الریا ( ،)Vanessa Lariaلێکۆڵەر ،زانکۆی ساسێکس
خاتوو زدێنێک کاڤان ( ،)Zdenek Kavanمامۆستای پەیوەندیە نێودەوڵەتیەکان ،زانکۆی ساسێکس
بەڕێزئەندریاس کالیسەر( ،)Andreas Kleiserبەڕێوەبەری سیاسەت و هاوکاریIcmp ،
خاتوو ناتاشا الیتێ دێ موورا ( ،)Natasha Leite de mouraخوێندکاری ماستەر ،پەیوەندیە نێودەوڵەتیەکان ،زانکۆی ساسێکس
خاتوو دێیانا مێکانیچ ( ،)Dejana Mekanićخوێندکاری ماستەر ،پەرەپێدانی نێەودەوڵەتی ،زانکۆی ساسێکس
دوکتور کریستینا ئوێلگێمۆلێر( ،)christina Oelgemollerمامۆستای پەیوەندیە نێودەوڵەتیەکان ،زانکۆی لەفبۆرۆ
دوکتور کێری ئۆپێن ( ،)ceri Oeppenمامۆستای جوگرافیای مرۆیی ،زانکۆی ساسێکس
دوکتور مایا مێترۆڤیچ ستێگێر( ،)Maja Petrovic-Stegerخوێندکاری لێکۆڵەر؛ بەڕێوەبەری توێژینەوەکان لە بواری دێرینەنا�شی و مرۆڤنا�شی ،زانکۆی
کەمبریج.
خاتوو کریستیان سترەی ( ،)christian Strayخوێندکاری ماستەر ،جەنگ ،ئاسایش و ئاوەدانی ،زانکۆی ساسێکس
دوکوتور ئێلسپێت ڤان ڤێرێن ( ،)Elspeth van Veerenخوێندکاری لێکۆڵەری پاشدوکتۆری /مامۆستای زانستی سیا�شی ،زانکۆی ساسێکس /زانکۆی
بریستۆڵ
خاتوو جوانا ووود ( ،)Joanna Woodبەڕێوەبەری ناوەند ،ScSR ،زانکۆی ساسێکس
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 .6سارایەڤۆ ،بۆسنیا و هەرزەگۆڤینا
 .4.1گفتوگۆ
 Icmp .68مێزگردێکی هەرێمی بەڕێوە برد بۆ باسکردنی کۆمەڵێک بابەت
کە کۆمەک دەکەن بە دیاریکردنی ئەجندایەک بۆ ئایندەی کێشەی
کەسانی بێسەروشوێن ،لەسەر ئەسا�شی پرۆسەی تەجروبەی
کەسانی بێسەروشوێن لە ڕۆژئاوای باڵکان.
 .69ئەم مێزگردە چوار دەستە پرسیاری تاوتوێ کرد .یەکەم ،ڕۆڵی
کۆمەڵگای نێودەوڵەتی چیە لە یارمەتیدانی ئەو واڵتانە کە خەریکن
خۆیان لە شەڕی چەکداری یان پێشێلکاریەکانی مافی مرۆڤ ڕزگار
دەکەن؟ ئایا پێوەر و ستانداردێک هەیە کە دەبێت کۆمەڵگای
نێودەوڵەتی بۆ واڵمدانەوە بە واڵتانی تووشبوو بە کاری بهێنێت؟
دووەم ،بەرپرسیارەتیەکانی واڵتانی تووشبوو بۆ چارەسەرکردنی ئەم
کێشە کامانەن؟ سێیەم ،ئایا لێکۆڵینەوە و لێپێچینەوەی تاوانکاران
ڕێگرە لە دۆزینەوەی کەسانی بێسەروشوێن ،یان هاندەرێکە بۆ ئەم
مەبەستە ،بە چ مەرجێک؟ چوارەم ،ئایا چارەسەرکردنی مەسەلەی
کەسانی بێسەروشوێن بە هۆی شەڕی چەکداری ،پێشێلکردنی مافی
مرۆڤ و توندوتیژیی ڕێکخراوەیی کۆمەک دەکات بە کۆتاییهێنان بە
سیکلی توندوتیژی و لە کۆتایی دا کۆمەک دەکات بە گەشەکردنی
ئابووری؟ ئەم مێزگردە بە دانیشتنێک کۆتایی هات کە تێدا
بەشداربووان با�شی ئەوەیان کرد کە چ دەرسگەلێک لە ڕۆژئاوای
باڵکان فێر بوونە ،و چۆن دەتوانن بۆ چارەسەرکردنی حاڵەتەکانی
تری بێسەروشوێن بوونی خەڵک لە سەرانسەری جیهان کەڵکیان
لێ وەربگرن ،بۆ نموونە چۆن وەاڵمی حاڵەتەکانی کارەسات ،قاچاخی
مرۆڤ ،و کۆچکردن بدەنەوە.
 .70لە پێشەکی دا ،بەڕێوەبەری گشتیی  ،Icmpکاترین بۆمبێرگێر
( ،)Kathryne Bombergerتەئکیدی کرد کە لەم سااڵنەی دوایی دا
گۆڕانێکی مەزن لە شێوازی لێکدانەوە و چارەسەرکردنی حاڵەتەکانی
بێسەروشوێن بوونی مرۆڤ دا ڕووی داوە .دوای بەراورد کردنی ڕێژی
کەسانی مەدەنیی کوژراو بە نیسبەتی شەڕکەرانی کوژراو لە جەنگی
جیهانیی یەکەم دا ( 1کە�شی مەدەنی لە بەرانبەر هەر  7شەڕکەر دا)
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لەگەڵ شەڕەکانی کۆتایی سەدەی بیست و سەرەتای سەدەی بیست
و یەک (کە لە بەرانبەر هەر  1شەڕکەر دا  9کە�شی مەدەنی کوژراوە)،
ئەو ڕوونی کردەوە کە شێوازی شەڕەکان تا ڕادەیەکی زۆرگۆڕاوە ،و لە
درێژە دا وتی کە ئەمڕۆکە "زۆربەی ئەو کەسانە کە ون دەبن شەڕکەر
نین ،خەڵکی مەدەنین" .لە دەساڵی  1990دا شایەتی گۆڕانی ڕێبازی
کار لە شێوازی مرۆڤدۆستانەوە بۆ شێوازی سەروەریی یاسا بووینە.
بنەمای ئەم گۆڕانکاریە دامەزرانی  IcTYو دواتر  Iccبووە .لە ئاکامی
ئەو گۆڕانکاریانە کە لە سروشتی شەڕەکان و ڕێبازە یاساییەکان بۆ
چارەسەرکردنی کێشەی کەسانی بێسەروشوێن لە دوای شەڕ ڕووی
داوە ،لە یۆگسالڤیای پێشوو دا زیاتر لە سەدا 70ی ئەو 40000
کەسە کە بە هۆی شەڕەوە ون بوونە چارەنووسیان دیاری كراوە.
پرسیارێک کە دێتە ئاراوە ئەمە یە :چۆن دەتوانین ئەوتەجروبە باشانە
کە لە ڕۆژئاوای باڵکان بە دەستمان هێناوە بۆ حاڵەتە جیاوازەکان لە
ناوچەکانی تری جیهان بە کاربهێنین؟
 .4.1.2بە�سی  :1ڕۆڵی کۆمەڵگای نێودەوڵەتی چیە لە یارمەتیدانی
ئەو واڵتانە کە خەریکن خۆیان لە شەڕی چەکداری یان
پێشێلکاریەکانی مافی مرۆڤ ڕزگاردەکەن؟ ئایا پێوەرو
ستانداردێک هەیە کە دەبێت کۆمەڵگای نێودەوڵەتی بۆ
واڵمدانەوە بە واڵتانی تووشبوو بە کاری بهێنێت؟
 .71بەشداربووان تا ڕادەیەکی زۆر هاودەنگ بوون لەسەر ئەوەی کە
ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان ڕۆڵێکی گرنگیان هەبووە لە دۆزینەوە و
دیاریکردنی چارەنوو�شی کەسانی بێسەروشوێن لە ڕۆژئاوای باڵکان،
ڕۆڵێک کە بەسوود بووە بۆ بەرپرسانی ناوخۆیی کە بەرپرسیاری
یەکەمن لە چارەسەرکردنی ئەم کێشە.
 .72سالیها دودێریا ( ،)Saliha Đuderijaیاریدەری وەزیری مافی مرۆڤ و
پەنابەرانی بۆسینیا و هەرزەگۆڤینا ،وتی کە "کۆمەڵگای نێودەوڵەتی
سەرەوەی ئەم الپەڕە :گفتوگۆی مێزگردی لە سارایەڤۆ دا.

فاکتۆرێکی زۆر گرنگە بۆ البردنی کۆسپە سیاسیەکانی بەردم
چارەسەرکردنی چارەنوو�شی کەسانی بێسەروشوێن .بەرلە ،1996
ئێمە هەندێ کۆمیتەمان هەبوو کە بەپێی نژاد لە یەکترجیا کرابوونەوە
و لەسەر بنەمای دانوستانی دووالیەنە کاریان دەکرد .بە یارمەتیی
کۆمەڵگای نێودەوڵەتی توانیمان پرۆسەیەکی بێ جیاوازیدانان دابنین
کە هەوڵی دەدا چارەنوو�شی هەموو کەسێک دیاری بکات بەبێ
ڕەچاوکردنی نژاد ،ئایین یان پێشینەی نەتەوەیی.
 .73ئیڤان گروئیچ ( )Ivan Grujićیاریدەری وەزیری پارێزەرانی نیشتمان
و یەکپارچەیی نێواننەوەیی کۆماری کرۆاتیا ،وتی کە "کۆمەڵگای
نێونەتەوەیی بێعەیب نیە ،بەاڵم ڕۆڵێکی زۆر گرنگی سەبارەت بە
کەسانی بێسەروشوێن گێڕاوە ".ئەو تەئکیدی کرد لەسەر ڕۆڵی
گرنگی کۆمەڵگای نێودەوڵەتی بۆ پشتیوانیکردن لە هاوکاریی
هەرێمی کە زۆر پێویست بووە بۆ سەرکەوتنی پرۆسەی دۆزینەوەی
کەسانی بێسەروشوێن لە ڕۆژئاوای باڵکان و هەروەها بۆ هاندانی
دەسەاڵتداران بۆ حەلکردنی کێشەی قوربانیان ،دروستکردنی
تواناکان ،دابینکردنی ئیمکانات و جێبەجێکردنی ئەو یاسا و ڕێسایانە
کە حکوومەت قەبووڵی کردووە .کۆلۆنێل گروئیچ وتی" :ئێمە دەبێ کار
بکەین بۆ گەیشتن بە دڵنیایی لەوەی کە هەرڕێکخراوێکی نێودەوڵەتی
بەڵێنداریەکی بەهێزی سەبارەت بە مەسەلەی کەسانی بێسەروشوێن
هەبێت بۆ ئەوەی بتوانێت لە شەڕەکانی داهاتوو دا هەندێ پێوەر
و ستاندارد بە کار بهێنێت کە بەداخەوە لێرە [لە ڕۆژئاوای باڵکان]
نەبوون ".کۆلۆنێل گروئیچ لە کۆتایی دا وتی" :لە هیچ شوێنێک بەم
ئەندازە کەسانی بێسەروشوێن نەدۆزراونەتەوە .زۆر باش دەبێت
ئەگەرئەو دەرسانەی کە لەم ناوچە فێربوون لە شوێنەکانی تریش بە
کاربهێنن".
 .74میلوتین میشیچ ( ،)Milutin Mišićئەندامی دەستەی بەڕێوەبردنی
ئەنستیتۆی کەسانی بێسەروشوێن ،BIH ،تەئکید دەکات کە
"مەسەلەی کەسانی بێسەروشوێن دەبێت مەسەلە و کێشەی
حکوومەتی بێت" ،بەاڵم تا ئەمڕۆ حکوومەت هەمیشە بیانوویەکی
هەبووە بۆ ئەوەی خۆی لە پشتی هەوڵەکانی کۆمەكگای نێو دەوڵەتی
دا خۆی بشارێتەوە کە بووە بە هۆی کەمتەرخەمی و لەخۆڕازیبوونی
حکوومەت .ئەو لە کۆتایی دا وتی " :ئێمە کەی بەرپرسیارەتیی کافی
دەخەینە ئەستۆی ڕێکخراوەکانی BIH؟"
 .75ئانیسا سوچێسکا  )BIRN، BIH،A)Anisa Sućeska(a،با�شی ئەوەی
کرد کە پشتبەستن بە کۆمەڵگای نێودەوڵەتی چەندە زیاتر بووە.
"پێم وایە ئێمە توو�شێ سیندرۆمی قوربانیکردن بووینە .ئێمە تەنیا
ئەڵقەیەکین لە زنجیرەیەک شەڕلە سەرانسەری جیهان کە تەقریبەن
هاوکات ڕوویان داوە .ئێمە ئێستا تووڕەین لەوەی کە کۆمەڵگای
نێودەوڵەتی فۆکوو�شی خۆی گۆڕا ،بە جێگەی ئەوەی کە ئەو ڕاستیە
قەبووڵ بکات کە پێویستە یارمەتیی قوربانیەکانی تر بدات .بەاڵم،
ئێمە دەبێ پێداگری بکەین لەسەر ئەوەی کە کۆمەڵگای نێودەوڵەتی
ئەو پرۆسەی کە دەستی پێ کردووە تەواو بکات".
 .76ڤێسنا تێرشێلیچ ( ،)Vesna Teršeličکە چاالکێکی  NGOو
پارێزەرێکی مافی مرۆڤە ،لە کرۆواتیا ،وتی ئەمە "لەبەر داواکاریەکانی
ئەنجومەنەکانی خانەوادەکانی کەسانی بێسەروشوێن وڕێکخراوەکانی
مافی مرۆڤە ،و بەهۆی بەشداربوونی کۆمەڵگای نێودەوڵەتی ئێستا
ئێمە ئەو ستانداردانەمان هەیە کە بەکاریان دەهێنین ،لە حاڵێک
دا لە دەساڵی  1990دا ئێمە هیچ جۆرە ستانداردێکمان نەبوو.
خاتوو تێرشێلیچ با�شی ئەو مافانەی کرد کە قوربانیان لەدوای
پێشێلکردنی گەورە و سیستماتیکی مافەکانی مرۆڤ هەیانە ،واتە
مافی زانینی ڕاستیەکان ،مافی دادپەروەری ،مافی قەرەبووکردنەوە و
دووبارەنەکردنەوە .ئەووتی کە کۆمەڵگای نێودەوڵەتی دەبێت بە دانانی
پەیماننامەیەک بایەخی تایبەت بە ئەم مافانە و بەرپرسیارەتیەکانی
حکوومەتەکان لە بەرانبەریان دا بدات .خاتوو تێرشێلیچ وتی" :هێشتا
کۆمەڵێک کار هەن [کە دەبێت ئەنجامیان بدەین] ،بەاڵم دەکرێت
کۆمەکی نێودەوڵەتی لە ڕێگەی دانانی هەندێ ستاندارد بێت لەسەر
بەنامی ئەو وانانە کە لەم ناوچە فێربووین".

 .77لەیال هاجیمێشیچ ( ،)Lejla Hadžimešićپسپۆری مافی مرۆڤە لە
 BIHلەگەڵ خاتوو تێرشێلیچ هاوڕا بوو لەسەرئەوەی کە "زۆرگرنگە
هەندێ ستاندارد بۆ کارکردن لەم بوارە دا دابنرێن و ئەو وانانە کە
لەم ناوچە فێر بووینە بگوازینەوە بۆ ناوچەکانی تر" .ئەو بەتایبەت
تەئکیدی کرد لەسەر "ئەو چوار مافەی کە خاتوو تێرشێلیچ ئاماژەی
پێیان کرد ،هەروەها لەسەر خەبات و تێکۆشان دژی حیسانه
(سزانەدران) ".خاتوو هاجیمێشیچ وتی" :ستانداردکردن زۆر گرنگە
چونکە ئەم بوارە نیشانی دا کە دامەزراندنی  Iccو  IcTYبوو بە هۆی
گۆڕانێکی نوێ"
 4.1.3بە�سی 2ئا :لە چارەسەرکردنی ئەم مەسەلە دا دەوڵەتە
تووشبووەکان چ بەرپرسیارەتیەکیان هەیە؟
 .78کۆمەڵێک دەرس لە ڕۆژئاوای باڵکان فێربووین .ئەم دەرسانە بوون بە
هۆی دامەزرانی چەندین ڕێکخراو بەتایبەتی بۆ دۆزینەوەی کەسانی
بێسەروشوێن ،وەک کۆمیسیۆنەکانی کەسانی بێسەروشوێن لە
کرۆواتیا ،کۆسۆڤۆ و سێربیا ،و ئەنستیتۆی کەسانی بێسەروشوێن لە
بۆسنیا ،و هەروەها نووسینگەکانی پەیشوێنگرانی تاوانەکانی جەنگ،
کە بەرپرسیارن لە لێکۆڵینەوەی کۆمەڵێک شت ،لەوانە تاوانەکانی
پەیوەست بە بێسەروشوێن بوونی خەڵک.
 .79ئایدا چێرکێز ( ،)Aida Čerkezڕۆژنامەوانی ئسەوشیەیتێد پرێس،
با�شی سیکلەکانی توندوتیژیی نێواننەوەیی کرد ،و ئەوەی کە چۆن،
بەهۆی هەوڵەکانی کۆمەڵگای نێودەوڵەتی بۆ چارەسەرکردنی
مەسەلەی کەسانی بێسەروشوێن ،ئێستا ،هیچکەس ناتوانێت
لە داهاتوو دا ژمارەی کەسانی بێسەروشوێن وەکوو هاندەرێک بە
کار بهێنێت بۆ داگیرساندنی شەڕێکێ نوێ .بەاڵم ئەو لە درێژە دا وتی
کە "پێم وایە تەنها لەبەر فشاری کۆمەڵگای نێودەوڵەتی توانیومانە
زیاتر لە سەدا 70ی کەسانی بێسەروشوێن بدۆزینەوە .بۆچی ئێمە
بەرپرسیارەتی قەبووڵ ناکەین؟ ئایا ئەم پرۆسە بێ مەرجەکانی
کۆمەڵگای نێەودەوڵەتی بەردەوام دەبێت؟"
 80ساندرا ئۆرلۆڤیچ ( ،)Sandra orlovićبەڕێوەبەری ناوەندی یاسای
مرۆڤدۆستی ،لە سێربیا ،تەئکیدی کرد لەسەرئەرکەکانی حکوومەت
بۆ چارەسەرکردنی مەسەلەی کەسانی بێسەروشوێن .ئەو وتی" :ئەم
ئەرکانە بەتەواوی لە نێو یاسا نێودەوڵەتیەکان دا دیاری کراون ،و
لەسەر بنەمای چەند پەیماننامەیەک دانراون کە ئێستا لە سیستمە
یاساییەکانی ئێمە دا هەن ،و لە ڕێگەی میکانیزمەکانی دادپەروەریی
ئینتقالیەوە بەڕوونی بەیان کراون ".بەاڵم خاتوو ئۆرلۆڤیچ پێی وابوو
پرۆسەی دۆزینەوەی کەسانی بێسەروشوێن لە ڕۆژئاوای باڵکان
ناتوانێت لەمە زیاتر بەردەوام بێت مەگەر ڕووبەڕوو بوونەوە لەگەڵ
ڕابردوو ببێت بە بەشێک لە بەرنامەی کاری نوخبە سیاسیەکانی
ناوچەکە .شتێک کە زۆر گرنگە ئەوە یە کە حکوومەتەکان دەبێت
خۆیان بە خاوەنی کێشەکە بزانن و دەبێت بیانەوێت هاوواڵتیانی
خۆیان بدۆزێتەوە.
 .81سالیها دوودێریا ( )Saliha Đuderijaتەئکیدی کرد لەسەر ئەوەی
کە هەر حکوومەتێک دەبێت میکانیزمێکی کاری و پیشەیی ڕوونی
لە ئاستی نیشتمانی دا هەبێت کە بە شێوەیەکی ڕوون کار بکات
[بۆ چارەسەرکردنی میراتی پێشێلکاریەکانی ڕابردوو] .بەاڵم ئەم
میکانیزمانە نابێت بەشداربووانی دیکەی پرۆسەکە (پۆلیس،
پەیشوێنگران ،و هتد) لە جێبەجێکردنی ئەرکەکانیان ئازاد بکات .لە
 BIHدا ،میکانیزمەکان هەن ،بەاڵم کاریگەر نین لەبەر ئەوەی کە هیچ
ئیرادەیەکی سیا�شی نیە بۆ ئەوەی کە هەنگاوێکی جددی هەڵبگرن
چونکە لەپاش دوایین شەڕئێمە هێشتا بەدگومانین بە یەکتر.
 .82عەدنان ڕیزڤیچ ( ،)Adnan Rizvićلە  ،Icmpپێی وا یە کە دەکرێت
ڕۆڵی حکوومەت بە دوو شێوە ببینین :دانان وپشتیوانی کردنی میکانیزم
بۆ حەلکردنی مەسەلەی کەسانی بێسەروشوێن ،هەروەها میکانیزم
بۆ ڕێگرتن لەم تاوانانە لە داهاتوو دا .ئەو وتی کە میکانیزمی دووەم
هێشتا دانەنراوە .کە وایە پێویستە مێژووناسان لەسەر ئەم بابەتە
کار بکەن ،تەنها ئەو کاتە نەوەی داهاتوو دەتوانێت لە تەجروبەی
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ئێمە کەڵک وەربگرێت .ڕێکخراوە حکوومیەکان دەبێت ڕاستیەکان کۆ
بکەنەوە و تۆماریان بکەن و وەکوو بنەمایەک بۆ داهاتوویەکی باشتر
بە کاریان بهێنن .خاتوو ڕیزڤیچ دەڵێت" :ئەم کێشە دەبێت چارەسەر
بکرێت بۆ ئەوەی بتوانین هەنگاو بنێین بەرەو ئاشتبوونەوە و ئاشتی لە
داهاتوو دا".
 .83سڤێن میلێکیچ ( ،)Sven Milekićئەندامی دەسپێشخەریی گەنجان بۆ
مافەکانی مرۆڤ لە کرۆواتیا ،ئاماژەی کرد بە ئەو ڕاستیە کە تەنانەت
ئەگەر حکوومەت ئیرادەی سیا�شی نیشان بدات بۆ چارەسەرکردنی
کێشەیەک ،بەکارهێنانی یاسا بۆ ئەو مەبەستە بەزۆری لە ئاستی
پێویست دا نیە" .هەندێ لە یاساکان لەسەر کاخەز دا هەن و بە
ڕوواڵەت تەواون بەاڵم بە کار ناهێنرێن ".بەڕێز میلێکیچ دەڵێت" :
دەسەاڵت لە دەستی هەرکەسێک دا بێت ،هیچ ئامادەگیەک نیە بۆ
چارەسەرکردنی کێشەکانی ڕابردوو یان باسکردنی ئەو بابەتانە کە
خەڵکی ئاسایی لەبارەیانەوە کەم دەزانن".
 .84ئیڤان گرووئیچ ( )Ivan Grujićوتی کە "�شێ شت لە ئەستۆی حکوومەتی
دا یە :ئەرکی چارەسەرکردن ،واڵمدانەوە و ئیرادەی سیا�شی ".کۆلۆنێل
گرووئیچ وتی گرنگترین شت "هەر ئیرادەی سیاسیی ڕاستەقینە
یە کە لە ڕێگەی دانان و جێبەجێکردنی یاسای نیشتمانی ،باش
بەکارهێنانی میکانیزمە ڕێکخراوەییەکان بۆ پاراستنی خانەوادەی
کەسانی بێسەروشوێن و حەلکردنی کەیسەکانیان ،لێپێچینەوەی
تاوانکاران ،و دیاریکردنی ڕووداوەکان و شوێنەکانی ئازارچێشتن وەکوو
نیشانەیەکی ڕێزگرتن لە قوربانیان خۆی نیشان دەدات".
 .4.14بە�سی 2ب :ماف و ڕۆڵی گرووپەکانی قوربانیان و کۆمەڵگای
مەدەنی لە چارەسەرکردنی ئەم کێشە دا چیە؟
 .85ئۆلگیکا بۆژانیچ ( ،)olgica Božanićئەندامی ئەنجومەنی خانەوادەی
کەسانی بێسەروشوێن و ڕفێندراو لە کۆسۆڤۆ و مێتۆهیا ،سێربیا،
وتی کە خانەوادەی کەسانی بێسەروشوێن دەبێت ئەنجومەن و
کۆمەڵ دروست بکەن ،بۆ مافەکانمان لۆبی بکەین و بەردەوام
فشار بخەینە سەر حکوومەت [کە ئەرکەکانی بە جێ بهێنێت].
"ئێمە لە دەزگا و ڕێکخراوە نێودەوڵەتی و ناحکوومیەکان زانیاری کۆ
دەکەینەوە و دەیدەین بە ئەندامانی خۆمان .ئێمە داوای دادپەروەری
و لێپێچینەوەی هەموو تاوانکاران دەکەین .ئێمە هەروەها دەزانین
کە دروستکردنی تۆڕ چەند گرنگە و دوو ساڵ لەمەوبەر ڕێکخراوێکی
هەماهەنگیی هەرێمیمان دروست کرد کە بێ دانانی هیچ جیاوازیەک
مەسەلەی کەسانی بێسەروشوێن چارەسەر دەکات .ئەمڕۆکە
ئێمە لۆبی دەکەین بۆ ئەوەی حکوومەتەکانی ڕۆژئاوای باڵکان
جاڕنامەیەکی پێوەرەکانی دۆزینەوە و هێنانەوە و ناسینەوەی کەسانی
بێسەروشوێن واژۆ بکەن و هەروەها ساڵی  2014وەکوو "ساڵی
کەسانی بێسەروشوێن" ناو بنێن.

کۆمەڵگای مەدەنی ،ڕۆڵێکی گرنگی هەیە لە بەرەنگاربوونەوەی وتاری
نفرەتامێز و ڕاهێنانی گەنجان بۆ چارەسەرکردنی ڕابردووە بۆ ئەوەی
ڕێگە نەدرێت ئیترترۆما لە نەوەیەکەوە بگوازرێتەوە بۆ نەوەیەکی تر.
 .4.1.5بە�سی  :3ئایا لێکۆڵینەوە و لێپێچینەوەی تاوانکاران ڕێگرە لە
دۆزینەوەی کەسانی بێسەروشوێن ،یان هاندەرێکە بۆ ئەم
مەبەستە ،بە چ مەرجێک؟
 .88لەیال هاجیمێشیچ ( )Lejla Hadžimešićلە دەسپێکی دانیشتنی
سێیەم دا ئاشکرا وتی کە پێویست بە وتن ناکات مرۆڤ دەبێت لە
بەرانبەر ئەو تاوانەی کە دەیکات وەاڵم بداتەوە؛ هیچ ڕێگەیەکی تر
بۆ بەدیهێنانی دادپەروەری و ڕێگرتن لە حیسانه (سزانەدران) نیە.
ئەو تەئکیدی کرد "سەبارەت بە دووبارە نەبوونەوەی تاوان ،بە
سزادانی تاوانکار ،پەیامێکی ڕوون دەدرێت بە هەموو جیهان – یاسای
نێودەوڵەتی پێشوازی لە تاوان ناکات وئەگەرکەسێک بوێرێت جارێکی
ترئایدۆلۆژیەکی تێکدەردروست بکات ،باش دەزانێت هیچ ڕێگەیەکی
بۆ هەڵهاتن لە سزای قانونی نابێت .سەربارەی ئەمە ،سزادان بەپێی
یاسای نێودەوڵەتی دەبێت هۆی ئەوەی کە ئایدیۆلۆژیەکی تاوانکارانە
سەختتربتوانێت الیەنگربۆخۆی کۆبکاتەوە ،چونکە ئەمجارگەنجان
لە ڕێگەی پەروەردەوە فێر بوونە کە ئەم جۆرە کارانە بە پیی یاسای
نێودەوڵەتی سزا دەدرێن ،و بێگومان مەحکووم دەکرێن".
 .89میولیوب ڤیتۆرۆڤیچ ( ،)Mioljub Vitorovićلێپێچەری تاوانە
جەنگیەکان ،لە سێربیا ،دەڵێت "بێگومان دەبێت بۆ هەموو تاوانێک
لێپێچینەوە بکرێت و هەموو تاوانێکی جەنگی دەبێت لێپێچینەوەی بۆ
بکرێت ]...[ .دادگاییکردنی تاوانی جەنگی دەتوانێت کۆسپ دروست
بکات ئەگەر هیچ هەماهەنگیەک نەبێت ،و ئەگەر شایەت زانیاری
ئاشکرا بکات [سەبارەت بە گۆڕی شاراوەی کەسانی بێسەروشوێن]
بەاڵم بۆ ماوەی چەند ساڵ هیچ کارێک نەکرێت ".ئەو لە درێژە دا
وتی ،بەاڵم" ،ئەگەر هەماهەنگیی باش هەبێت ،میکانیزمێکی زۆر کارا
دەبێت ]...[ .بەپێی تەجروبەی خۆم بە دڵنیاییەوە دەزانم هەرکات
بتوانین شایەتەکان بهێنین بۆ ئەوەی لەبارەی ئەو شتە کە ڕووی داوە
شایەتی بدەن ،بە تایبەت ئەوانەی کە دان بە تاوانی خۆیان دا دەنێن،
هانی بکوژەکانی تر دەکات کە دان بە تاوانی خۆیان دا بنێن و ڕۆحی
خۆیان ئازاد بکەن چونکە مرۆڤێکی ئاسایی ناتوانێت لەگەڵ ئەو
ڕاستیە دا بژیێت کە کەسانی دیکەی کوشتووە و ئەو کوشتنە بووە
بە باری ڕۆحی".
 .90ئانیسا سووچێسکا (" :)Anisa Sućeskaوەاڵمی ئەم پرسیارە ئەوەیە
کە [لێپێچینەوەی تاوان] ئەرکێکی گرنگە و پێویستی بە قسەوباس
نیە .بەاڵم دادگاییکردن کاریگەری هەیە لە سەر شەفافیەتی گشتیی
پرۆسەکە و دەسگەیشتنی خەڵک بە زانیاریەکان .شایەتیدان
دەتوانێت ئامرازێکی باش بێت بۆ زیاتر ئاگاکردنەوەی خەڵک .بەاڵم
لە ناوچەکە هەوڵێکی مەترسیدار هەیە بۆ البردنی ناوەکان لە دەیتا و
زانیاریەکانی کەیسەکانی دادگاییکردنی تاوانکارانی جەنگی.

 .86لیلیانا ئالڤیر ( ،)Ljiljana Alvirسەرۆکی یەکیەتی پارێزەرانی کوژراو
و بێسەروشوێنی نیشتمان ،لە کرۆواتیا ،تەئکیدی کرد کە
"ئەنجومەنەکانی خانەوادەی کەسانی بێسەروشوێن ڕۆڵێکی
سەرەکییان هەبووە لە پرۆسەی گەڕان بۆ کەسانی بێسەروشوێن
چونکە [ ]...خێزانەکان زیاتر لە هەر الیەنێکی تر پابەندن بە
چارەسەرکردنی کێشەکە و ئەوان هێزی هاندەر و دەسپێکەری
ڕێکخراوە حکوومیەکانن .ڕۆڵی ئەوان دووالیەنە یە؛ لە الیەکەوە
ئەوان فشار دەخەنە سەر ڕێکخراوە حکوومیەکان [بۆ ئەوەی ئەرکی
خۆیان بۆ دۆزینەوە و هێنانەوە و ناسینەوەی کەسانی بێسەروشوێن
بە جێ بهێنن] ،لە الیەکی ترەوە ئەوان دەتوانن لە ڕێگەی بەشداریکردن
لە کۆمیتەکان و باسکردنی مەسەلەکە لە ئاستێکی بەرزتردا کۆمەک
بکەن بە ئەو سیاسەتانە کە حکوومەت سەبارەت بەم مەسەلە
دایدەنێت و جێبەجێی دەکات".

 .91لیلیانا ئالڤیر( )Ljiljana Alvirوەک نموونە با�شی دادگاییکردنی ئۆڤچارا
دەکات کە تایبەتە بە کۆمەڵکوژیی خەڵکی مەدەنیی کرۆواتیا لە
مەزرای ئۆڤچارا ( )oVČARAلە ڕۆژهەاڵتی سالڤۆنیا کە لە ساڵی
 1991لەالیەن  JNAو کۆمەڵە چەکدارانی سێربەوە ئەنجام درا.
"ئێمە بینیومانە کە دادوەری کەی�شی ئۆڤچارا بە شێوەیەکی باش
کاری کردووە و ڕێگەی داوە بە شێوەیەکی ورد و بەرباڵو لە تاوانباران و
شایەتەکان پرسیار بکرێت بۆ ئەوەی لەبارەی کەسانی بێسەروشوێن
زانیاری بە دەست بهێنێت .ئێمە تەنانەت پێشنیارمان دا بە دادگایی
تاوانی نێودەوڵەتی کە ڕێگە بدات لە دانیشتنەکانی دادگا دا بە
شێوەیەکی بەرباڵوتر لە تاوانباران پرسیار بکرێت بۆ ئەوەی سەبارەت
بە کەسانی بێسەروشوێن زانیاری بە دەست بهێنن".

 .87ئانیسا سووچێسکا ( )Anisa Sućeskaوتی پێویستە مەسەلەی
گواستنەوەی ترۆما لە نەوەیەکەوە بۆ نەوەیەکی تر چارەسەر بکرێت.
ئەگەرچی ئاساییانە میدیا وەکوو بەشێک لە کۆمەڵگای مەدەنی
دانانرێت ،بەاڵم خاتوو سووچێسکا پێی وایە میدیا ،هەر وەکوو

 . .92ئیڤان گروئیچ ( :)Ivan Grujićبێگومان ڕوونە کە حکوومەتەکان
بەپرسیارن لەوەی کە لێپێچینەوە لە تاوانکاران بکەن و سزایان
بدەن ]...[ .پێویستە بە تاوانکاران دەرفەت بدرێت زانیاریەکان ئاشکرا
بکەن و لە ماوەی ڕێکەوتنی بەرلە دادگایی کردن دا بە شێوەیەکی نەرم
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و نیانتر لەگەڵیان ڕەفتار بکرێت .ئێمە هەندێ تەجروبەی باشمان
هەیە کە لێپێچینەوە بووە بە هۆی بەدەستهێنانی هەندێ زانیاریی
دیاریکراو".
 .93ئۆلگیکا بۆژانیچ (" :)olgica Božanićدادگای الها بۆ ماوەی �شێ ساڵ
لەسەر تاوانی ڕفێنەرانی براکانم کاری کرد .ئەوان دۆسیەکەیان دا بە
 UNmIKو دواتر دایان بە  .EULEXلە کۆتایی دا ئەوان تاوانبار کران
بە دەرکردن ،نەک کوشتن ،و تۆمەتەکە لەسەریان البرا .من چۆن
دەتوانم باوەڕ بکەم بە میکانیزمە نێودەوڵەتیەکانی دادپەروەری ،تا
بگات میکانیزمە ناوخۆییەکان؟ لەبەر ئەمە پێویستە بە زووترین کات
لەگەڵ گومانبارەکان و شایەتەکان و ئەندامانی خێزانەکانیان قسە
بکەین بۆ ئەوەی گیانی خەڵک ڕزگاربکەین".
 .4.1.6بە�سی  :4ئایا چارەسەرکردنی مەسەلەی کەسانی
بێسەروشوێن بە هۆی شەڕی چەکداری ،پێشێلکردنی
مافی مرۆڤ و توندوتیژیی ڕێکخراوەیی کۆمەک دەکات بە
کۆتاییهێنان بە سیکلی توندوتیژی و لە کۆتایی دا کۆمەک
دەکات بە گەشەکردنی ئابووری؟
 .94چواررمین دانیشتنی ئەم مێزگردە مەکۆیەک بوو بۆ گفتوگۆ لەبارەی
ئامانجی بەرباڵوتری هەوڵەکان بۆ دۆزینەوە و هێنانەوە و ناسینەوەی
کەسانی بێسەروشوێن .ئایا ئەم هەواڵنە دەبنە هۆی گەشەکردنی
ئابووری؟ ئایا دەبنە هۆی ئاشتی ،ئاشتبوونەو وە سەروەریی یاسا بە
شێوەی بەردەوام؟
 .95سڤێتالنا سێنیچ ( ،)Svetlana Cenićئابووریناس لە  BIHوتی" :زۆر
جار خەڵک لە من دەپرسن کەی بارودۆخ باشتر دەبێت و منیش لە
وەاڵم دا دەڵێم ،کاتێک کە ئێوە سەیری ئاوێنە بکەن و لەگەڵ خۆتان
ڕووبەڕوو ببنەوە .تا ئێستا من وەکوو ئابووریناسێک نەمتوانیوە ئەو
دەرفەتە داراییانە کە لە دەست چوونە حیساب بکەم و بڵێم هەموو
ئەم پەرۆسەی [چارەسەرکردنی مەسەلەی کەسانی بێسەروشوێن]
چەندە خەرج وتێچووی هەیە بۆمان .هەرکەسێک کە لە کۆمەڵگەکانی
دوای شەڕدا لەسەرئابووریی ئاوەدانکردنەوە کاردەکات دەزانێت کە
لە نێوان  1945و  1993دا  174جەنگ ڕوویان داوە و 34%یان لە
نێوان حکوومەتەکان ڕووی داوە لە حاڵێک دا کە 66%یان شەڕی
ناوخۆ بوونە ،و زۆربەیان لە واڵتانی گەشەکەردا ڕوویان داوە .وە لەو
واڵتانە دا کە شەڕی ناوخۆ ڕوویان داوە و برینەکانی خەڵک ساڕێژ
نەکراون ،واڵت دووبارە نەخۆش کەوتووە و دیسان شەڕ داگیرساوە.
بەڕاستی مەسەلەی چارەسەرنەکراوی کەسانی بێسەروشوێن و
تاوانە جەنگیەکان ،هەروەها ئەوی کە کەسێک حازر نیە سەیری
ئاوێنە بکات ،دەبێتە هۆی ناسەقامگیری و گەشە نەکردن .لە ڕووی
سیاسیەوە کێشهێنانی ئەم پرۆسە بەسوودە؛ چونکە کەمخەرجترین
کەمپەینی خەڵکخەڵەتێن هەر خەریکی چارەسەرکردنی مەسەلەی
کەسانی بێسەروشوێندەبێت .لە ڕووی ئابووریەوە زۆر زیانبارە
چونکە هیچکەس لە واڵتێک کە کارەساتێکی وەها تێدا ڕووی داوە
وەبەرهێنان ناکات .شەڕی ناوخۆ زیانبارترین شتە بۆ کۆمەڵگا و
هەموومان ئەم شتە بەبا�شی دەزانین .بیرکردنەوە لە ئاکامەکانی ئەم
شەڕانە سەختترین شتە وهەروەها داننان بە تاوانەکان دا سەختترین
شتە .ئەم شەڕانە دەبنە هۆی هەموو جۆرێکی دابەشبوون ،کە لە
ڕوانگەی ئابووریەوە کارەساتە .بەهای مرۆڤێک چیە؟ چۆن بەهای
مرۆڤە ونبووەکان حیساب دەکەن؟ دۆزینەوەی کەسێک چەندە
خەرجی هەیە؟ حەڵکردنی ئەم مەسەلە چەندەی تێدەچێت؟ خەرجی
ئەمە بۆ کۆمەڵگا چەندە و کۆمەڵگا بەگشتی چی لە دەست دەدات؟
 .96میلۆڤان کوبات ،سەرۆکی تاقیگەی  DNAلە ئەنستیتۆی پزیشکیی
دادوەریی زاگرێب ،دەڵێت "ئەوەی کە ئێمە لە ناسینەوەی کەسانی
بێسەروشوێن دا گەیشتوون بە ئامانجی بیزن�شی خۆمان سەرکەوتنێکی
ناخۆشە .لەو شوێنانە دا کە ئێمە توانیمان کارەکە تەواو بکەین،
بێزاریی نژادی خێرا و تا ڕادەیەکی زۆر کەم بووەوە و ئەمەیش بێگومان
یەکێکە لە پێشمەرجەکان بۆ گەشەکردنی ئابووری".
 .97سڤێتالنا سێنیچ ( )Svetlana Cenićلە کۆتایی دا دەڵێت

چارەسەرنەکردنی ڕابردوو چەندین میلیۆن خەرجی بۆ  BIHهەیە ،و
ئەم بارودۆخە بەهۆی ئەوە دروست بووە کە "هیچکەسێک ئامادە
نیە بەیەکسانی لە هەموو قوربانیەکان بڕوانێت و سیاسەتمەداران
و بڕیاربەدەستان حەلکردنی ئەم مەسەلە دوادەخەن ،بە شێوەیەکی
نیسبی و سیا�شی لەگەڵ مەسەلەکە مامەڵە دەکەن ،بێ ئەوەی
چارەسەری بکەن".
 .98ئالێکساندار تریفوونۆڤیچ ،ئێدیتۆری [ ، BUKA ]NoISEلە  ،BIHوتی
ئەگەرمەسەلەی چارەسەرکردنی ڕابردوو ،لەوانە مەسەلەی کەسانی
بێسەروشوێن ،هەروا لە پەراوێز باسە گشتیەکان دا بمێنێتەوە،
دەبێتە "بیانوویەکی نوێ بۆ شەڕو پێکدادان".
E

 . .99سالیها دودێریا ( )Saliha Đuderijaبا�شی ئەوەی کرد کە چۆن زۆربەی
کات زیانە ئابووریەکانی چارەسەرنەکردنی ڕابردوو پشتگوێ دەخرێت.
ئەو وتی " :زەمان نیشانی داوە کە پێویستە چارەسەرکردنی ئەم کێشە
بەنیسبەتی زۆر کێشەی تر ئەولەویەتی پێ بدرێت ،چونکە ئەمە
پێشمەرجێکە بۆ سەقامگیری و دواترگەشەکردنی ئابووری".
 .100سڤێن میلێکیچ ( )Sven Milekićتەئکیدی کرد لەسەر گرنگیی
چارەسەرکردنی ڕابردوو بۆ گەشەکردنی ئابووری" .ئێمە ناتوانین
چاوەڕوان بکەین کۆمەڵگا بەختەوەر و ئاسوودە بێت لە حاڵێک دا
کە تاوانکاران بە نێو ئێمە دا دەگەڕێن ،و ئێمە وا نیشان دەدەین کە
هەموو شتێک ئاساییە .ئێمە پێویستمان بە توێژینەوەی زیاترلەبارەی
ئەم بابەتە هەیە چونکە خەڵک زۆر نازانن چ پەیوەندیەک لە نێوان
ئەم کێشە و گەشەکردنی ئابووری دا هەیە".
 .101سڤێتالنا سێنیچ ( )Svetlana Cenićهەروەها سەرنجی بەشداربووانی
ڕاکێشا بۆ ئەوەی کە چەندە زیاتر لەوەی کە بەها بە خەڵک بدرێت
بەها بە مڵک و دارایی دەدرێت" :لە دوای شەڕ گەورەترین کەمپەین
بۆ گەڕاندنەوەی مڵک و دارایی بووە .وا بۆ ئێ�مە دیارە مڵک و دارایی لە
مرۆڤ گرنگترە ".ئەو با�شی ئەوەی کرد کە چۆن لە کاتی تەرخانکردنی
بوودجە دا شتەکان ئەولەویەتیان دەدرێت و حکوومەت چەندە
بوودجەیان بۆ تەرخان دەکات .وتی" :لە هەموو بوودجەیەک دا
[لە  ]BIHپارە بۆ ئەنجومەنەکانی کۆنەسەربازان تەرخان دەکرێت،
و پێش هەڵبژاردن بوودجەی زیاتر دەدرێت بە یەکیەتی بەڕێوەبردنی
گشتی و کۆمەڵە ئایینیەکان و پارتە سیاسیەکان .ئەگەر هەموو ئەم
پارانە بخەینە سەریەک ،دەتوانین بەو پارە �شێ دانەی ترئەنستیتۆی
[کەسانی بێسەروشوێن] دروست بکەین و هەموو خەرجەکانی
پزیشکیی دادوەری لە  BIHبدەین".
 4.1.7بە�سی  :5ئەو دەرسانە کە لە ڕۆژئاوای باڵکان فێربووین
کامانەن و چۆن دەتوانین لە کەیسەکانی تری کەسانی
بێسەروشوێن دا کەڵکیان لێ وەربگرین؟
 .102عەدنان ڕیزڤیچ وتی بەپێی ئەو شتانە کە لە ڕۆژئاوای باڵکان فێر
بووین ،پێویستە چێکلیستێک بۆ پرۆسەی دۆزینەوەی کەسانی
بێسەروشوێن لە ئەو واڵتانەی تر کە ئەم مەسەلە تێدا ڕووی داوە
دابنرێت .بەرلەوە پێویستە دیاری بکەین چ کارێک لە ڕۆژئاوای باڵکان
سەرکەوتوو بووە و کامیەک لە کارەکان پێویستە لە ناوچەکانی
دیکەی جیهان دا بە شێوازێکی تر ئەنجام بدرێت .بەڕێز ڕێزڤیچ وتی
"ئاشکرا یە کە هاوکاری نێوان ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان و ڕێکخراوە
نیشتمانیەکان لەگەڵ هەبوونی ئیرادەی سیا�شی و بەشداریکردنی
کۆمەڵگای مەدەنی سەرکەوتوو بوو".
 .103ئانیسا سوچێسکا هەموو ئەو زانیاریانەی کە لە ماوەی مێزگردەکە
دا پێشکەش کرابوون بەکورتی خستە ڕوو" .بەهۆی هاوکاریی نێوان
کۆمەڵگای نێودەوڵەتی ،دەسەاڵتدارانی ناوخۆ ،نووسینگەکانی
لێپێچەران ،و کۆمەڵگای مەدەنی ،لە چوارچێوەی بەرنامەیەکی
بێوێنە دا ،زیاتر لە 70%ی کەسانی بێسەروشوێن دۆزرانەوە،
و پرۆسەکە بەپێی چوارچێوەیەکی یاسایی بۆ پاڵپشتیکردن لە
خانەوادەی کەسانی بێسەروشوێن جێبەجێ کرا .لە دەساڵی ڕابردوو
دا لە بەریتانیا و ئەمریکا سااڵنە میلیۆنان منداڵ ون بوونە ،و لە
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بەرازیل هەرساڵ نزیکەی  40000منداڵ بەهۆی بەکارهێنانی مادەی
هۆشبەر و قاچاخی مرۆڤ ون دەبن .لە هیند 35000 ،منداڵ بە
مردووی دۆزراونەتەوە .ئەوانیش قوربانیی قاچاخی مرۆڤ بوون .ئێمە
مافی ئەوەمان نیە کە کۆمەکیان نەکەین لەبەر ئەوەی کە کێشەکە
لە ئەساس دا یەکسانە .ڕۆڵی حکوومەت یەکسانە ]...[ ،و وەک یەک
پێویستە خێزانەکان کەسوکاریان بدۆزنەوە ،و وەک یەک پێویستە
هەندێ ستانداردی نێودەوڵەتیان بۆ دابنرێت".
 .104بە ئاماژەکردن لە تەجروبەی  ،BIHخاتوو سوچێسکا تەئکیدی کرد
کە پێویستە کۆمەڵگای نێودەوڵەتی "ڕێکخراوێکی نێودەوڵەتیی هەبێت
کە لە کاتی شەڕ دا بچێتە نێو واڵتی تووشبوو و بێ جیاوازیدانان
زانیاری کۆ بکاتەوە و لە کاتی پێویست کارەکان ئەنجام بدات".
ڕێکخراوێکی وەها پێویستە "چونکە پێویستە سەرچاوەیەک هەبێت
کە حکوومەت پشتی پێ ببەستێت بۆ ئەوەی تواناکانی خۆی دروست
بکات".
 .105دوای وتەکانی خاتوو سوچێسکا ،ئیڤان گروئیچج وتی "لێرە کۆمەڵگای
نێودەوڵەتی و میکانیزمەکانی ڕۆڵێکی گرنگیان هەیە .جەنگ بووە بە
هۆی ڕوودانی شتێک کە نامومکین بوو و کۆمەڵگای مەدەنی پەرە پێ
داوە ،ئێمە پێویستمان بە ماوەیەکی دیاریکراو هەیە بۆ ئەوەی ئەم
پرۆسانە دەست پی بکەین .کرۆواتیا هیشتا پرۆسەی دۆزینەوەی ماباقی
کەسانی بێسەروشوێنی تەواونەکردووە .ئەمە سەختترین بە�شی کارە".
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 .106ڤێستا تێرشێلیچ بە بیری بەشداربووانی هێنایەوە کە پێویستە
زانیاری کۆ بکرێتەوە لەبارەی کەسانی کوژراو و بێسەروشوێن ،واتە
هەموو ئەو کەسانە کە ون بوونە و پەیوەندیان هەیە بە پرۆسەکانی
چارەسەرکردنی ڕابردوو و دۆزینەوەی کەسانی بێسەروشوێن .خاتوو
تێرشێلیچ وتی" :پێویستە قۆناخ بە قۆناخ سەیری چۆنیەتی کۆکردنەوە
و دەستەبەندی کردنی زانیاریەکان ،دانەوەی قەبرەکان ،ناسینەوەی
کەسەکان ،و هەروەها ڕادەستکردنی زانیاریەکان بۆ بەرپرسانی
خۆجێیی بکەین .یەکێک لە کێشەکانی چاالکانی نێودەوڵەتی لە واڵتانی
یوگۆسالڤیای پێشوو دا ئەوە بوو کە ،یان زانیاریەکانیان لەگەڵ
خۆیان برد ،یان لەناویان برد ،وهەرگیزکۆپیەک لە زانیاریەکانیان نەدا
بە ڕێکخراوە سەربەخۆکانی ناوچەکە کە هەڵیبگرن" .ئەو تەئکیدی
کرد کە زۆر گرنگە حاڵەتەکانی ونبوونی مرۆڤەکان لەوانە کەسانی
بێسەروشوێن بە بەڵگەوە تۆمار بکرێن بۆ ئەوەی تۆمارێکی مێژوویی
دروست بمێنێتەوە و کۆمەک بکات بە ئاشتبوونەوەی خەڵک.
 .107سەبارەت بە تۆمارکردنی زانیاریەکان بە بەڵگەوە ،کاترین بۆمبێرگێر
تەئکیدی کرد کە زۆر گرنگە زانیاریەکان بدرێت بە حکوومەتەکان
بۆ ئەوەی کۆتایی بهێنن بە هەرجۆرە گومان و مەزەندە سەبارەت
بە ژمارەی قوربانیان .خاتوو بۆمبێرگێر وتی" :ئەمە شتێکە کە ئێمە
هیوادارین بتوانین پەرەی پێ بدەین .کێشەکە ئەوەیە کە چۆن
دەیتابەیسێکی جیهانی دروست بکەین کە سەبارەت بە ئەو کەسانە
کە بە هەر هۆیەک بێسەروشوێن بوونە زانیاریی تێدا بێت ،بەاڵم
هاوکات زانیاریە شەخسیەکان بپارێزێت".

 .4.2لیستی بەشداربووان
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خاتوو کاترین بۆمبێرگێر( ،)Kathryne Bombergerبەڕێوەبەری گشتیی  Icmpسەرۆکی کۆبووەنەوەی مێزگرد
خاتوو لیلیانا ( ،)Ljiljana Alvirسەرۆکی یەکیەتیی ئەنجومەنەکانی خانەوادەی پارێزەرانی گیراو و بێسەروشوێنی کرۆواتیا – کۆماری کرۆواتیا
خاتوو ئۆلگیکا بۆژانیچ ( ،)olgica Božanićسکرتێری یەکیەتیی ئەنجومەنەکانی خانەوادەی کەسانی ڕفێندراو و بێسەروشوێن لە کۆسۆڤۆ و مێتۆهیا
بەڕێزگۆران بوبالۆ ( ،)Goran Bubaloبەڕێوەبەری پڕۆژە ،خزمەتەکانی یارمەتیی کاتۆلیک
بەڕێزئیبرۆ بولیچ ( ،)Ibro Bulićدادستێن (داواکاری گشتی) ،نووسینگەی دادستێنی بۆسنیا و هەرزەگۆڤینا.
خاتوو سڤێتالنا سێنیچ ( ،)Svetlana Cenićشیکاری سیا�شی و ئابووریناس ،ئابوورینا�شی ڕاوێژکار
خاتوو ئایدا چێرکێز( ،)Aida Čerkezڕۆژنامەنووس ،ئاسۆشیەیتێد پرێس
خاتوو سالیها دودێرییا ( ،)Saliha Đuderijaیاریدەری وەزیری مافی مرۆڤ و پەنابەرانی بۆسنیا و هەرزەگۆڤینا
خاتوو یێلێنا دوکاریچ ( ،)Jelena Dukarićچاالکوان ،دەسپێشخەریی گەنجان بۆ مافەکانی مرۆڤ لە سێربیا
کۆلۆنێل ئیڤان گروئیچ ( ،)Ivan Grujićسەرۆکی کۆمیسیۆنی کەسانی بێسەروشوێن و زیندانیکراو و یاریدەری وەزیری پارێزەرانی نیشتمانی کۆماری
کرۆواتیا
خاتوو لێیال هاجیمێشیچ ( ،)Lejla Hadžimešićڕاوێژکاری مافی مرۆڤ بۆ ڕێکخەری خۆجێیی نەتەوە یەگرتووەکانUN/OHcHR ،
بەڕێزمەتیوو هۆڵیدەی ( ،)matthew Hollidayڕێکخەری دادوەری و کۆمەڵگای مەدەنیIcmp ،
بەڕێزئادیس هوکانۆڤیچ ( ،)Adis Hukanovićچاالکوان ،دەسپێشخەریی گەنجان بۆ مافەکانی مرۆڤ لە بۆسنیا و هەرزەگۆڤینا
خاتوو ئادڤیا ئیبراهیمۆڤیچ ( ،)Advija Ibrahimovićئەندامی ئەنجومەنی "ژنانی سرەبرەنیستا"
خاتوو سێیدا کاراباشیچ ( ،)Seida Karabašićبەڕێوەبەری پڕۆژە ،ئەندامی دەستەی بەڕێوەبردن ،ئەنجومەنی ژنان “Izvor” prijedor
دوکتور ڕیفات کێشێتۆڤیچ ( ،)Rifat Kešetovićپسپۆری پزیشکیی دادگا ،ناوەندی کلینیکیی توزال
خاتوو سەمیرا کرێهیچ ( ،)Samira Krehićسەرۆکی یەکەی پۆلیس ،بەرنامەی ڕۆژئاوای باڵکانIcmp ،
دوکتۆر میلۆڤان کوبات ( ،)milovan Kubatخەسارنا�شی پزیشکیی دادوەری ،فەرمانگەی پزیشکیی دادوەری و تاواننا�شی
خاتوو کالودیا کولیوھ ( ،)Klaudia Kuljuhسەرۆکی کابینە ،بەرنامەی ڕۆژئاوای باڵکانIcmp ،
خاتوو لێیال ماموت ( ،)Lejla mamutڕێکخەری مافی مرۆڤ ،ئەنجومەنی سویس دژی حیسانەی تاوانکاران ()TRIAL
خاتوو سڤێن میلێکیچ ( ،)Sven Milekićڕێکخەری بەرنامە ،دەسپێشخەریی گەنجان بۆ مافەکانی مرۆڤ لە کرۆواتیا
خاتوو لینا میلنێرئێنێرکرانتس ( ،)Lina milner Enercrantzڕێکخەری هەرێمی بۆ پر�شی کەسانی بێسەروشوێنIcRc ،
بەڕیزمیلوتین میشیچ ( ،)Milutin Mišićئەندامی دەستی کارگێڕان ،ئەنستیتۆی کەسانی بێسەروشوێنی بۆسنیا و هەرزەگۆڤینا
خاتوو ساندرا ئۆرلۆڤیچ ( ،)Sandra orlovićبەرپر�شی جێبەجێکردن ،ناوەندی یاسای مرۆڤدۆستی
بەڕێزعەدنان ڕیزڤیچ ( ،)Adnan Rizvićجێگری بەڕێوەبەری زانستەکانی پزیشکیی دادوەریIcmp ،
خاتوو ئانیسا سوچێسکا ( ،)Anisa Sućeskaبەڕێوەبەری بەرنامەی کارگێڕی واڵت ،دادوەریی ئینتقالیی لە باڵکان ،تۆڕی ڕاگەیاندنی لێکۆڵینەوەی باڵکان
()BIRN
خاتوو ڤێنسا تێرشێلیچ ( ،)Vesna Teršeličبەڕێوەبەر ،دۆکومێنتا – ناوەندی چارەسەرکردنی ڕابردوو
بەڕێزئالێکساندەرتریفونۆڤیچ ( ،)Aleksandar Trifunovićسەرنووسەر ،گۆڤاری بوکا
بەڕێزمیۆلیوب ڤیتۆرۆڤیچ ( ،)Mioljub Vitorovićجێگری دادستێنی تاوانە جەنگیەکان ،نووسینگەی دادستێنی تاوانە جەنگیەکانی کۆماری سێربیا
بەڕێزمیۆدراگ ژیڤانۆڤیچ ( ،)Miodrag Živanovićمامۆستا ،کۆلێژی فەلسەفە ،بانیا لوکا

سەرەوەی ئەم الپەڕە :گفتوگۆی مێزگردی لە سارایەڤۆ دا
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لەبارەی Icmp
Icmpتاکە ڕێکخراوی نێودەوڵەتیی پسپۆر لە جۆری خۆیە کە تاکە
ئەرکی ئەوە یە کە کێشەی کەسانی بێسەروشوێن چارەسەر بکات.

 Icmpلە کۆبوونەوەیەکی سەرانی  G-7دا لە ساڵی  1996دامەزرا
بۆ ئەوەی یارمەتیی حکوومەتەکان و الیەنەکانی تر بدات کە کەسانی
بێسەروشوێن بوو لە شەڕەکانی دەساڵی  1990لە یوگۆسالڤیای
پێشوو بدۆزنەوە Icmp .دواتر ڕاسپێردرا کە لە سەرانسەری جیهان
کار بکات بۆ چارەسەرکردنی حاڵەتەکانی بێسەروشوێن بوونی خەڵک
بەهۆی کارەسات و هۆکارەکانی تر.
 Icmpڕێگەیەکی گشتگیردابین دەکات بۆ یارمەتیدانی حکوومەتەکان
و الیەنەکانی تر .کۆمەک دەکات کە لە واڵتانی تووشبوو دا ژێرخانی
ڕێکخراوەیی دروست بکرێت .لەگەڵ کۆمەڵگای مەدەنی هاوکاری

دەکات بۆ ئەوەی دڵنیا ببێت کە هەموو الیەنە بەرژەوەندیدارەکان
بە شێوەیەکی چاالکانە و بەسوود بەشداری دەکەن .ئەم ڕێکخراوە
پاڵپشتیی تەکنینی دەدات بە حکوومەتەکان بۆ دۆزینەوە و هێنانەوە
و ناسینەوەی کەسانی بێسەروشوێن .هەروەها پشتیوانی دەکات
لە چاالکیەکانی کەرتی دادوەری .وەکوو بەشێک لە پاڵپشتیە
تەکنیکیەکانی Icmp ،گەورەترین و کاریگەرترین سیستمی تاقیگەی
 DNAلە سەرانسەری جیهان دامەزراندووە کە تەنها بۆ ناسینەوەی
کەسانی بێسەروشوێن بە کاردەهێنرێت .ئەم ڕێکخراوە دەیتابەیسێکی
دروست کردووە کە دەتوانێت زانیاری لەبارەی کەیسەکانی
سەرانسەری جیهان پرۆسێس بکات Icmp .پاڵپشتی لە شەفافیەت
و بەرپرسیاربوون دەکات و هەوڵ دەدات لە کارەکان دا ستانداردەکان
بە کاربهێنرێن ،بەتایبەت بۆ پاراستنی زانیاریە شەخسیەکان.

لەسەرسایتەکانی میدیا کۆمەاڵیەتیەکان ببە بە ئەندامی ئێمە بۆ
ئەوەی نوێترین هەواڵ و زانیاریەکان لە  Icmpوەربگریت( :لەسەر
لینکەکان کلیک بکە)
https://www.facebook.com/TheICMP

سەرەوەی الپەڕە :ئەندامی کۆمیسیۆنی  ،Icmpویم کۆک ،وەزیری کاروباری دەرەوەی
هۆڵەند ،فانس تیمێرمانس ،سەرۆکی کۆبوونەوەی  ،Icmpتۆماس میلێر و کاترین
بۆمبێرگێر ،بەڕێوەبەری گشتیی  ،Icmpلە دوای کۆنفرانس لە الها.
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https://twitter.com/theicmp
https://www.linkedin.com/company/
international-commission-on-missing-persons-icmp-/

ک��ۆم �ی �س �ی��ۆن��ی ج �ی �ه��ان �ی��ی ک� ��اروب� ��اری ک ��ەس ��ان ��ی بێسەروشوێن

ئەندامانی کۆمیسیۆنی ئێمە
بەڕێزباڵیۆز کارۆلینا بارکۆ ()carolina Barco
ڕێزدارئالیستەیربێرت ( ،)Alistair Burtئەندام پەڕلەمان
بەڕێزباڵیۆز ڕۆڵف ئێکێئووس ()Rolf Ekéus
بەڕێزویم کۆک ()WimKok
بەڕێزباڵیۆز (ی خانەنشین) تۆماس میلێر(( )Thomas millerسەرۆکی کۆبوونەوە)
ڕێزدارکوین نوور()Queen Noor
بەڕێزباڵیۆز کنووت ڤۆلێبێک ()Knut Vollebaek
بەڕێزجەیمز ،ڤی .کیمسێی (( )James V. Kimseyسەرۆکی کۆبوونەوەی شانازی)
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سپاس و پێزانین
ئەندامانی کۆمیسیۆنی  Icmpپڕبەدڵ سپا�شی ئەو ڕێکخراو و کەسانە
دەکەن کە یارمەتیدەر بوون بۆ سەرکەوتنی کۆنفران�شی :کەسانی
بێسەروشوێن :ئەجندایەک بۆ ئایندە.
 Icmpپڕبەدڵ سپاس و دەستخۆ�شی لە وەزیری کاروباری دەرەوەی
شانشینی هۆڵەندا ،بەڕێز فرانس تیمێرمانز ( )Frans Timmermansو
کارمەندانی وەزارەتەکەی و شارەداری شاری الها ،بەڕێز جۆزیاس ڤان
ئارتسێن ( )Jozias van Aartsenو کارمەندانی نووسینگەی شارەداریی
دەکات بۆ ئەو پاڵپشتیە بێوێنە و جوامێرانە کە دابینیان کردووە.
 Icmpهەروەها سپا�شی ئەو هەمووە وتاربێژ و میوانانە دەکات کە لە
کۆنفرانسەکە دا بەشدار بوون بۆ ئەو زانیاریانە کە پێشکەشیان کرد و
کۆمەکانە کە کردیان.
ئەندامانی کۆمیسیۆن سپا�شی ئەوحکوومەتانە دەکەن کە یارمەتیی دارایی
 Icmpدەدەن ،بۆ پاڵپشتیی بەردەوامیان و پابەندبوونیان بە یارمەتیدانی
 Icmpلە هەوڵەکانی دا بۆ چارەسەرکردنی ئەم کێشە جیهانیە.
لە کۆتایی دا Icmp ،دەیەوێت سپا�شی کارەکانی پرۆفیسۆر جێرێمی
سارکین ( ،)Jeremy Sarkinڕاپۆرتدەری تایبەتی کۆنفرانس ،بکات بۆ
یارمەتیەکانی بۆ ئامادەکردنی بەڵگەکانی ئەم کۆنفرانسە.
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بەپاڵپشتی جوامێرانەی

فەرەنسا

فینالند

دانیمارک

کۆماری چێک

چیلی

کەنەدا

ئیتالیا

ئیرلەند

ئایسلەند

هۆڵی �شی

یۆنان

ئەڵمانیا

سویس

سوید

ئیسپانیا

پۆلەند

نەرویژ

هۆلەند

واڵتە یەکگرتووەکانى ئەمریکا

بەریتانیا

تورکیا

تایلەند

نەتەوە یەکگرتووەکان

ئینترپۆل

یەکێتیی ئەورووپا

مایکرۆسۆفت
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