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ئەو مێردمندااڵنەی بە تۆمەتی پەیوەندی کردن بە داعشەوە:
 لە شەش مانگی یەکەمی ساڵی  2018ژمارەی ئەو تاوانبارانەی بە تۆمەتی پەیوەندی کردنیان بە داعشەوە دەستگیرکراون بەمشێوەیە بوو:
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ژمارەی ئەو مندااڵنەی کە بە تیرۆر تاوانبارن:
 ژمارەی منداڵە گیراوەکان بە تاوانی پەیوەندییان بە داعش ( )١٢١راگیراو بووە لەوانە ()58یان سزا دراوە. لە ماوەی نێوان  2017/٧/1تاکو  2018/٢/١٤لە دادگای نەواجەوانانی هەولێر ( )194دادگایی کراون و لەوان ( )2ئازادکراون.
هەنگاوەکانی حکومەتی هەرێم بۆ دابینکردنی مافی دەستگیر کراوانی داعش:
 دوای دەستگیر کردنی کەسانی گومانلێکراو یان داواکراو کەسوکاریان لە دەستگیرکردن و تۆمەتەکان ئاگادار دەکرێنەوە. هەر کەسێک دەستگیر بکرێت بە تۆمەتی تیرۆر دوای ئەوەی بە بەڵگەوە تۆمەتەکەی بەسەردا ساغ دەبێتەوە و دان دەنێت بەتاوانەکەی دەنێت و دادوەر بانگی دەکات ،ئ ەوانەی دەستگیر دەکرێن مافی هەبوونی پارێزەر و سکااڵ تۆمارکردنیشیان هەیە لە
دادگا دژی هێزە ئەمنییەکان.
 دوای دەستگیرکردنی تۆمەتباران کەس و کاری ئاگادار دەکرێتەوە لە شوێنی دەستگیرکردنی.بە شێوەیەکی گشتی مافی دەستگیر کراوان بریتین لە:
 .1وەک هەرکیراوێکى ئاسایى هەمو مافێکیان هەیە.
 .2سەردانى کردن لە الیەن کەسوکاریان.
 .3ئەوانەى کەسوکاریان دیار نەبێت رێکخراوى قەدیل و (  )UNHCRبەدواداچوون بۆ خێزانەکانیان دەکەن بۆ
دۆزینەوەیان ،تا ئێستا چەند کەسێک بەم شێوە خێزانەکانیان دۆزراوەتەوە.
 .4ئەگەر تەلەفۆن پێویست بکات لەالیەن ئاسایشەوە رێک دەخرێت بە ئامادەبوونى کارمەندێکى ئاسایش قسە لەگەڵ
کەسوکاریان دەکەن.
 .5ژمارەیەکى زۆریان تا ئێستا ئازاد کراون و بەشێکیشیان چاوەڕێن لە دادگاى تەمیز بڕیارى ئازادکردنیان بۆ دەر
بچێت ،چونکە قۆناغى دادگاکردنیان کۆتایى هاتووە.
 .6رێکخراوەکان بۆیان هەیە سەردانیان بکان بەتایبەت رێکخراوەکانى وەک( قەندیل ،مەسەلە، )UNHCR ( ،
منداڵپارێزى کوردستان ،یونیسێف.)....
 .7لەگەڵ وەزارەتى پەروەردە و وەزارەتى کارى عێراق بە سەرپەرشتى یونیسێف رێکەوتن لەگەڵ حکومەتى
هەرێمى کوردستان کراوە بۆ ئەوەی خوێندن بە زمانی عەرەبى بکرێتەوە بۆیان.
 .8لەکاتى ئازادکردنیان بە سەرپەرشتى رێکخراوەکان دەبێت تاوەک و نەکەونەوە دەست گرووپ و دەستەىتر
بەکاریان نەهێنن.
 .9خولى فێربوونیان بۆ دەکرێتەوە وەک خولیى پیشەیى( سەرتاشین ،وێنەگر وێنەکێشان ،چاککردنەوەى ئامێرى
سپلیت.)....،

 .10ئەو بڕوانامەى کە پێیان دەدرێت لە کۆتایى خولەکە بەناوى گرتووخانەوە نییە بەڵکو بەناوى رێکخراوەکانەوەیە
تاوەکو لە دوارۆژ مۆرکى گرتنیان بەسەرەوە نەبێت و کارى ئاسایى خۆى بکات.

هەنگاوەکانی حکومەتی هەرێم بۆ رێگاگرتن لە ئەشکەنجەدان و هەر جۆریکی دیکەی مامەڵەی خراپ بەرامبەر بە
گومانلێکراوان بە تیرۆر:
هەر كەسێك فەرمانی دهستگیركردنی لە دادگا بۆ دهرنەچووبێت لەالیەن دامودەزگاکانی وەزارەتەوە دهستگیر ناكرێت بەپێی
یاسای سزادانی عێراقی ژماره ()111ی ساڵی  1969ی هەموار كراو پاش دهرچوونی فەرمانی دهستگیر كردن لەالیەن
دادگاوه ،تۆمەتبار دهستگیر دهكرێت و هەموو رێكاره یاساییەكانی بەرامبەر دهگیرێتە بەر بەپێی یاسای بنەماكانی دادگایی كردنی
سزایی (اصول المحاكمات الجزائیة) ژماره ()23ی ساڵی 1971ی هەموار كراو بەمەش وهزارهتی ناوخۆ دهسەاڵتی گرتن و
ئازاد كردنی كەسی نییە ئەگەر دادگا فەرمان دەرنەکات.
دوای ئەوهی راگیراو حوكمی لە دادگاوه بۆ دهرهدچێت رهوانەی دامودهزگاكانی وهزارهتی ناوخۆ دهكرێ بۆ سەپاندنی سزاكەی
بەپێی رێوشوێنە كارپێكراوهكان .بەپێی مادده ( )19بڕگە /12ا و ب ی دهستووری عێراق کە تێیدا هاتووە:
أ ـ یحظر الحجز.
ً
ب ـ ال یجوز الحبس أو التوقیف في غیر األماكن المخصصة لذلك وفقا لقوانین السجون المشمولة بالرعایة الصحیة واالجتماعیة
والخاضعة لسلطات الدولة.
واتە دهستبەسەرداگرتن قەدهغەیە تەنیا لە دامودەزگا تایبەتەکانی سەر بە وەزارەتی ناوخۆ نەبێت وەک بنکەکانی پۆلیس و
بن کەکانی گرتن و راگواستن .سەبارەت بە هێشتنەوەی راگیراوان بۆ ماوەیەکی زۆر بەر لە دادگایی کردنیان ،وەزارەتی ناوخۆ
مانگانە ناوی راگیراوان رهوانەی الیەنی پەیوهندیدار دهكات ،ئەو راگیراوانەی لە شەش مانگ زیاتر لە بەشەكانی گرتن و
گواستنەوهی پۆلیسی پارێزگاكان ماونەتەوە و پەڕاوهكانیان یەكالیی نەكراوهتەوه ،ناوهكانیان بە لیست رهوانەی سەرۆكایەتی
دادگاكانی تێهەڵچوونەوهی پارێزگاكان دهكرێت بۆ چارهسەر كردنی كێشەكانیان.
• سەبارەت بە ئەشکەنجەدان بە هیچ شێوەیەک رێگا نادرێت لە بەشەکانی پۆلیسی گرتن و گواستنەوەی پارێزگاکان و ئیدارەکانی
هەرێم مامەڵەی نادرووست و نەشیاو ئەنجام نادرێت لە بەرامبەر راگیراوان و ئەو جۆرە رەفتارانە بەشێوەیەکی گشتی و یەک
جارەکی نەماوە و بەدواداچوون دەکرێت لە کاتی زانینی هەر زانیارییەک بەپێی یاسا سزای ئەو کەسە دەدرێت کە ئەم کارەی
ئەنجامداوە ،بۆ زانین لێکۆڵینەوە لە بەشەکانی پۆلیسی گرتن و گواستنەوە ناکرێت ،بەڵکو لێکۆڵینەوە لە بنکەکانی پۆلیس و
نووسینگەکانی نەهێشتنی تاوان ئەنجام دەدرێت ،تەنها لە هەندێک حاڵەت نەبێت ئەویش بۆ سەالمەتی راگیراو لە کوشتن
لێکۆڵینەوە بە ئامادەبوون و سەرپەرشتی بەڕێز دادوەری لێکۆڵینەوە ئەنجام دەدرێت.
رێنماییەکانی رێگا نەدان بە ئەشكەنجەدان لە كاتی مامەڵە كردن لەگەڵ گومان لێكراوانی داعش :
• ئەگەر تۆمەتبارێک لەکاتى لێکۆڵینەوە ئەشکەنجە درابێت لەرووی یاساییەوە مافى هەیە سکااڵ تۆمار بکات دژى ئەو کەسەى
ئەشکەنجەى داوە ئەمەش پاڵپشت بە دەستوورى عێراقى فیدڕاڵ کە لەماددەى ( / 19سێیەم)ی دا هاتووە( :التقاضى حق مصون
ومکفول للجمیع – واتە مافى دادگایى پارێزراوە و بۆ هەموو کەسێکە).
• تەنیا راگیراوی ئەشکەنجەدراو دەتوانێت سکااڵى یاسایى خۆى تۆمار بکات بۆ جواڵندنى داواى یاسایى (تحریك الدعوى
الجزائیة) كە لە مادەى ( )1لە یاسای بنەماکانى دادگایى کردنى سزاى عێراقى ژمارە ( )23ى ساڵى( )1971هەموار کراو
دیارى کراوە ،بەاڵم زۆر جار پێویستە راپۆرتى پزیشکى هەبێت بۆ ئەوەی راستى ووتەکانى بسەلمێنێت.

• ئەگەر سکااڵکار یان هەواڵدەر زانیارى تەواوی بە بەڵگەوە نەبێت بەهیچ شێوەیەک ناتوانرێت رێکاری یاسایى دژى
(کارمەندی پۆلیس) وەربگیرێت و تێبینى دەقى ماددەى (  ) 8بکرێت لەهەمان یاسا کە تێیدا هاتووە( :اذا اشترط القانون لتحریك
الدعوى الجزائیة تقدیم الشكوى فال یتخذ اى اجراء ضد مرتكب الجریمة اال بعد تقدیم شكوى).
• پاڵپشت بە ماددەى ( )333لە یاساى سزادانى عێراقى ژمارە ()١١١ی ساڵی ١٩٦٩ی هەموارکراو کردارى ئەشکەنجەدان
تاوانە وەک چۆن لە یاساکەدا هاتووە( :یعاقب بالسجن او الحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة عذب او امر بتعذیب متهم او
شاهد او خبیر لحملە على االعتراف بجریمة او لالدالء باقوال او معلومات بشأنها او لكتمان امر من االمور او العطاء رأي معین
بشأنها ویكون بحكم التعذیب استعمال القوة او التهدید).
• ئەگەر ت ۆمەتبار ئەشکەنجەدرابێت لەالیەن (کارمەندی پۆلیس) ،پێویستە لەکاتى لێکۆڵینەوە ئەم بابەتە ئاشکرا بکات لەکاتى
وەرگرتنى ووتەکانى لەالیەن لێکۆڵەرى دادى و دادوەرى لێکۆڵینەوە (لەبەر ئەوەى ئەگەر دانپێنەر بوو زۆر جار ئەم پرسیارەى
لێ دەکرێت کە لەسەر رەزامەندى خۆى بەپێى فشار دانى ناوە بە تاوانەکەى) و دادوەرى لێکۆڵینەوە لە هەمان کات رێکاری
یاسایى پێویست وەردەگرێت بەپێى بەڵگە و شایەتحاڵەکان.
• هەندێک جار گومانلێکراو یاخود تاوانبار کاتێک رادەگیرێت لە ناو بەندیخانە هان دەدرێت بۆ ئەوەی دەزگاکانى پۆلیس وا
نیشان بدات کە تاوانبارن و لێیان داوە و ئەشکەنجەیان داوە بە بیانوى ئەوەى سزاى سووک بێت ،لەکاتێکدا ئەمە بە تەواوی
دوورە لە راستى.
ئەو خزمەتگوزاری تەندروستی و دەروونیانەی پێشکەش بە گیراوان دەکرێن:
• لە بارەی پێشکەش کردنی خزمەتگوزارییە تەندرووستییەکان ،بەندکراوەکان لە کاتی پێویستدا رهوانەی نەخۆشخانەكان
دهكرێن و ئەو راگیراوانەش كە نەخۆشی درێژخایەنیان هەیە لەالیەن بەشەكانی گرتن و گواستنەوه ڕهچاوی باری
تەندروستییان كراوه و بۆیان هەیە خواردنی تایبەت بۆ خۆیان دروست بكەن .ئەم جۆرە بەندکراوانە بەردهوام لەالیەن
پزیشكەكانی بنكەكانی تەندروستی لە بەشەكانی گرتن و گواستنەوه چاودێری باری تەندروستیان.
سەبارەت بە دابینکردنی خزمەتگوزارییە پزیشکییە سەرەتاییەکان وەک (پێداویستی چارەسەرکردن و دەرمان و ئەمبۆاڵنس و
پزیشکی تایبەت) دابینکراون ،لە هەر کاتێک راگیراوان پێویستییان بەنەشتەرگەری هەبێ یاخود تووشی بارودۆخێکی
تەندروستی سەخت ببن ئەوا رەوانەی نەخۆشخانەکان دەکرێن  ،هەروەها ئەو راگیراوانەی کە نەخۆشی درێژخایەنیان هەیە
لەالیەن بەشەکانی گرتن و گواستنەوە ڕەچاوی باری تەندروستییان کراوە و بۆیان هەیە خواردنی تایبەت بۆ خۆیان دروست
بکەن و بەردەوام لەالیەن پزیشکەکانی بنکەکانی تەندروستی لە بەشەکانی گرتن و گواستنەوە چاودێری باری تەندروستیان
دەکرێت.
چەند ڕێکخراوێکی مرۆیی سەردانیان دەکەن وەک خاچی سووری نێودەوڵەتی ،منداڵپارێزی کوردستان ،ڕێکخراوی ژیان بۆ
مافی مرۆڤ ،ڕێکخراوی هاوکاری .ڕێکخراوی یاساناسی کوردستان ،خزمەتگوزاری یاساییان پێشکەشدەکەن و وەک
دابینکردنی پارێزەری خۆبەخش بۆ بەندکراوان .هەر یەکە لەم ڕێکخراوانە یارمەتی و خزمەتگوزاری کۆمەاڵیەتی دەروونی
و یاسایی و ماددی پێشکەشدەکەن.
هەماهەنگی لەگەڵ حكومەتی فیدراڵی عێراق سەبارەت بە كەسانەی كە تۆمەتبارن بە پەیوەندی كردن بە داعشەوە دەستگیر
کراون:
حکومەتی هەرێم لەگەڵ الیەنە پەیوەندیدارەکانی حکومەتی فیدراڵ پرۆسەیەکیان دەستپێکردووە بۆ رادەستکردنەوەی ئەو
دەستگیرکراوانە و حکومەتی هەرێمی کوردستان ئاسانکاری زۆری کردووە بۆ رادەستکردنەوەی ئەم دەستگیرکراوانە و تا

ئێستا بەپێی بەرنامەیەک بە هەماهەنگی لەگەڵ الیەنە پەیوەندیدارەکانی حکومەتی ناوەندی
دەستگیرکراوانی داعش رادەست کراون.

ژمارەیەکی بەرچاو لە

دوای دەستپێکردنی پرۆسەی رادەستکردنەوەی تیرۆریستان کە بە فەرمانی دادگا پەیوەندیدارەکان بووە ،دادگاى لێکۆڵینەوەى
ئاسایشى هەولێر بڕیاریدا ( )277دوو سەد و حەفتا و حەفت بەندکراو بەپێی ماددەى (سێ یەم 7 /تیرۆر) ڕەوانەى (دادگاى
لێکۆڵینەوەى نەینەوا /تیرۆر) بکرێن ئەمەش بە چەند قۆناغێک بوو و لە هەر وەجبەیەک ( 50تا  )55لە بەند کراو
پێکهاتبوو .هەروەها بەپێی بڕیارى دادگاى لێکۆڵینەوەى ئاسایشى هەولێر ( )576پێنج سەد و حەفتا و شەش بەندکراو بەپێی
ماددەى (چوارەم 1 /لەیاسایى ژمارە 13ى ساڵى  )2005ڕەوانەى (دادگاى لێکۆڵینەوەى رصافە /بغداد) کراون لە ڕێگاى
وەزارەتى ناوخۆى عێراق بە فڕۆکە لە فڕۆکەخانەى نێودەوڵەتى هەولێر بە ( )5پێنج قۆناغ لە هەر وەجبەیەک ( 100تا
 )120بەندکراو ڕەوانەکراون.

ئەو بەڵگانە چین كە تۆمەتبارانیان پێ دەستگیر دەكرێت یان ئازاد دەكرێت؟
کاتێک کەسانی گومانلێکراو بە پەیوەندی کردنیان بە داعشەوە دەستگیر دەکرێن کە زانیاری تەواو و بەڵگەی بەهێز لە
بەردەستدا دەزگا ئەمنییەکانەوە هەبێت بۆ دەستگیرکردنی ئەو کەسانە ،پاش دەستگیرکردنیشیان تەنها بۆ چەند کاژێرێکی کەم
دەمێننەوە و پاش وەرگرتنی زانیاری سەرەتایی وەکو ئەگەری هێرشى تیرۆریستان یان پالنی داهاتوویان رادەستی هێزە
ئەمنییە تایبەتیەکان دەکرێن.
لە بارەی بەڵگەکانیش ،بەڵگەکان جیاوازن و هەندێک لەو بەڵگانە لەرێگەی مۆبایلی تاوانبارەکانەوە دەستیان دەکەوێت یاخود
لە رێگای بەکارهێنانی ماددەیەکی تایبەت کە لە هێزە ئەمریکییەکانەوە دەستیاندەکەوێت کە بە هۆی ئەو ماددە کیمیاویەوە کە
لە دەستی خەڵکەکە دەدرێت ئاشکرا دەبێت کە ئەو کەسانە دەستیان بەر ماددەی تەقەمەنی وەکو (تی ئێن تی) کەوتووە یان نا
و بە کۆمەڵێک بەڵگەی بەهێزەوە دەستگیر دەکرێن.

