وردەکاری پێشنیارەکان لەسەر ڕەشنووسی یاسای
بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژ بە ئافرەت و خێزان

1.دەبێت یاساکە هەموو تاکەکەسێک لە هەموو شێوەکانی توندوتیژی لەسەر بنەمای جۆری کۆمەاڵیەتی لە ناو و دەرەوەی
خێزاندا بپارێزێت
دەزگای سیید ستایشی مەودای فراوانبووی یاساکە دەکات کە توندوتیژی دژ بە ئافرەت لە ناو و دەرەوەی خێزان لە خۆدەگرێت کە لە پێناسەکەدا لە ماددەی  ١و  ٢دا
هاتووە .لە کاتێکدا ئافرەتان زیاترین بەرکەوتەی توندوتیژیین لەسەر بنەمای جۆری کۆمەاڵیەتی ،كچان و کوڕان و پیاوانیش ڕوبەڕووی توندوتیژی لەسەر بنەمای جۆری
کۆمەاڵیەتی دەبنەوە لە نێویاندا دەستدرێژی سێکسی و بەدمامەڵەی منداڵ و توندوتیژی لەسەر بنەمای جۆری کۆمەاڵیەتی لەڕێگەی تەکنەلۆژیاوە هتد .یاساکە دەبێت بە
ڕوونی بەندگەلێک لەخۆبگرێت بۆ ڕێگریکردن و وەاڵمدانەوەی هەموو شێوازەکانی توندوتیژی لەسەر بنەمای جۆری کۆمەاڵیەتی بۆ هەموو ئەندامانی کۆمەڵگا جا لە نێو
یان دەرەوەی خێزاندا بێت.

2.پێشنیار دەکەین ڕێبازی بە ناوەندکردنی ڕزگاربوو زیاتر لە ناو یاساکەدا جێگیر بکرێت.
لەبەر ئەوەی ئامانجی یاساکە پاراستنی ماف و بەرژەوەندییەکانی ڕزگاربووانە ،زۆر گرنگە کە یاساکە تیشکۆی لەسەر ڕێبازی بە ناوەندکردنی ڕزگاربوو بێت کە بنەمایەکی
ڕێبەریی جیهانیە بۆ پاراستنی هەموو ڕزگاربووانی توندوتیژی لەسەر بنەمای جۆری کۆمەاڵیەتی کە سەالمەتی و نهێنیپارێزیی و ڕێزگرتن و جیاکاری نەکردن لەخۆدەگرێت.
ئەم ڕێبازە دڵنیایی دەدات لەوەی کە شکۆ و بەرژەوەندی و سەالمەتی ڕزگاربوو ڕێنیشاندەری جێبەجێکردنی یاساکە و بڕیادان بێت وە ئەمەش یارمەتی ساڕێژبونەوەی
ڕزگاربووان دەدات.
»پێویستە بنەمای بەناوەندکردنی رزگاربوو لە کاری ناوەندەکانی ڕاوێژی خێزانیی رەنگبداتەوە و لە پرۆسەی نێوەندگیریدا بەکاربهيرنێت .لەبەرئەوەی فاکتەرێکی
بنچینەیی لە توندوتیژی نێوان هاوسەران و جۆرەکانی دیکەی توندوتیژی لەسەر بنەمای جۆری کۆمەاڵیەتی ناهاوسەنگی هێزە لە نێوان ڕزگاربوو و ئەنجامدەری
توندوتیژیدا ،کە تیایدا پەیوەندییەکە بە شێوەیەکی بەرچاو نایەکسانە .پرۆسەی نێوەندگیری گریامنەی ئەوە دەکات کە هەردوو الیەن دەتوانن ئازادانە قسە بکەن
و بیروبۆچونیان دەرببڕن بەشێوەیەک کە گەرەنتی نهێنی پارێزی و سەالمەتی دەدات .بەاڵم زۆرجار لە کەیسەکانی توندوتیژی لەسەر بنەمای جۆری کۆمەاڵیەتی
ڕەنگە ڕزگاربوو هەست بە هەڕەشە بکات یان هەڕەشەی لێ بکرێت یان برتسێت .هەربۆیە ،بە ناچار کردنی نێوەندگیری زۆرجار دەبێتە هۆی پێشێلکردنی مافەکانی
ڕزگاربوو .هەرچەندە لە سەر ئاستی نێودەوڵەتی ،نێوەندگیری لە کەیسەکانی توندوتیژی لەسەر بنەمای جۆری کۆمەاڵیەتی ڕەت کراوەتەوە بەاڵم ئێمە درک بەوە
دەکەین کە ڕاوێژکردن لەم کەیسانەدا لە هەرێمی کوردستان گرنگی پێدەدرێت و سەختە البربێت .لە کاتێکدا گەر ئەم ناوەندانە مبێننەوە لە پێناو پاراستنی مافەکانی
ڕزگاربوو ،دەزگای سیید بەبایەخەوە هانی ئەوە دەدات کە ڕاوێژ و نێوەندگیریی شتێکی ئارەزوومەندانە بێت نەوەک ناچاریی ،هەروەها ڕەوانەکردن بۆ ئەم ناوەندانە
تەنها لەسەر خواست و ڕەزامەندی بەئاگای ڕزگاربوو بێت.
»پێویستە ڕزگاربوو سوودمەند بێت لە خزمەتگوزارییەکانی پاراسنت و نیشتەجیبوون لە خانەی داڵدەدان تەنانەت گەر نەشیەوێت سکااڵ تۆمار بکات لە دژی
ئەنجامدەری توندوتیژی .جواڵندنی سکااڵ لە دژی بەدمامەڵەکار زۆرجار دەبێتە هۆی ڕەتکردنەوەی ڕزگاربوو لەالیەن خێزانەکەیەوە و زیادبوونی مەترسی توندوتیژیی
بۆ سەری لەالیەن ئەنجامدەری توندوتیژی یا خود ئەندامانی دیکەی خێزانی ڕزگاربوو وە هەروەها دیدی چەقبەستوو و تۆڵەسەندنەوە زیاد دەکات .ئەم زیادبوونی
مەترسییە زۆرجار ڕێگری لە ڕزگاربووان دەکات لە گەڕان و دەستڕاگەشنت بە پاڵپشتی و خزمەتگوزارییە سەرەکیەکان .بڕیاری نیشتەجێبوون و دەرچوون لە خانەی
داڵدەدان دەکرێت هەر لە ڕێگەی فەرمانی دادوەرییەوە ئەنجام بدرێت بەاڵم پێویستە جواڵندنی سکااڵ وەکو مەرجێکی پێشوەختە بۆ بەدەستهێنانی یارمەتی
داوانەکرێت.
»هەموو ڕزگاربووانی توندوتیژی مافی ئەوەیان هەیە کە بەتەواوی نهێنیان پارێزراو بێت وەکو بەشێک لە دەستگەیشتنیان بە خزمەتگوزارییەکانی پاراسنت .خاڵی
بنچینەیی بۆ پاراستنی ماف و سەالمەتی ڕزگاربووان بریتیە لە پێویستی بۆ تایبەمتەندیی و نهێنیپارێزیی لە هەموو قۆناغەکانی جێبەجێکردنی ئەم یاسایە ،هەر لە
چاوپێکەوتنی تایبەتەوە لە بنکەکانی پۆلیسدا و نهێنی ليکۆڵینەوە و داد گایی کردن تا پاراستنی ڕزگاربووان لە میدیا و خانەی داڵدەداندا.
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»زیادکردنی دەستگەیشنت لە ڕێگەی گۆڕینی تایبەمتەندی شوێنیەوە دڵنیایی ئەوە دەدات کە ڕزگاربووان و کەسانی ژێر مەترسی دەتوانن سکااڵ لە دژی بەدمامەڵەکردن
بکەن و دەستیان بە خزمەتگوزارییەکانی پاراسنت ڕابگات لە هەر شوێنێک بن بە ڕەچاوکردنی سەالمەتیان لە بەرزترین ئاستدا .پێویستە ڕزگاربووان دەستیان بگات بە
خزمەتگوزاری الیەنەکانی جێبەجێکردنی یاسا لە ڕێگەی بەڕێوەبەرایەتی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژ بە ئافرەت و خێزان بێ گوێدانە ئەوەی ئایا ئەو یەکەیەی
بەڕێوەبەرایەتیەکە لە چوارچێوەی ناوچەی تایبەمتەندی ئەودایە یان نا و پێویستە یەکە ناوخۆییەکانی تری جێبەجێکردنی یاسا حاڵەتەکان ڕەوانەی بەڕێوەبەرایەتی
بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژی ئافرەت و خێزان بکەن .هەروەها پێویستە ڕزگاربووان بتوانن لە تایبەمتەندی شوێنەکانی دیکەش خزمەت بکرێن بۆ دڵنیابوونەوە
لە نهێنیپارێزیی ،چونکە هەندێک ڕزگاربوو ڕەنگە دوودڵ بێت لە پەیوەندیکردن بە دەسەاڵتە لۆکاڵییەکانی پاراستنەوە بە هۆکاری نیگەرانی لەبارەی سەالمەتی و
نهێنیپارێزییەوە .پێویستە ئەم یاسا نوێیە میکانیزمی کارا دابنێت بۆ یارمەتیدانی ڕزگاربووان لە دەستڕاگەیشنت بە دامەزراوە پەیوەندیدارەکان لە هەموو تایبەمتەندییە
شوێنیەکانی هەرێمی کوردستان بە جۆرێک کە دڵنیایی پارێزراوی و سەالمەتی ڕزگاربوو بدات.

2.لە پيناو گەیشنت بە جێبەجێکردنێکی بەهێز کە لەگەڵ رۆحی یاساکەدا یەکبگرێتەوە ،پێویستە ئەم یاسایە بە بودجە و
ڕێنامیی جێبەجێکردن پاڵپشتی بکرێت.
دەستگەیشنت بە دادپەروەری بۆ ڕزگاربووانی توندوتیژی خێزانی بەهێزتر بووە بەهۆی کارابوونی یاسای بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی خێزانی لە ساڵی  ٢٠١١ەوە و
بەردەست بوونی دامەزراوەی تایبەمتەند کە بەرپرسن لە پاراستنی تاکەکان لە توندوتیژی خێزانی بەتایبەتی بەڕێوەبەرایەتی گشتی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژ بە
ئافرەت و خێزان و ئەو خانانەی داڵدەدان کە لەالیەن وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەاڵیەتییەوە بەڕێوە دەبرێت .دانانی بەرپرسیارێتی تاوانی لە سەر شانی ئەنجامدەری
توندوتیژی بەرامبەر تاوانەکانیان دەبێتە بەرەنگارییەکی تووند وە هەروەها ڕێگایەکە بۆ بەدەستهێنانی متامنەی ڕای گشتی لە سەروەریی یاسادا و زیادکردنی دەستگەیشتنی
ڕزگاربووان بە دادپەروەریی .لە پێناو دڵنیابوونەوە لە جێبەجێکردنی تەواوی ئامانجەکانی ئەم یاسایە ،پێشنیاری ئەمانە دەکەین:
»بودجەی شیاو و سەرچاوەی ماددی ومرۆیی سااڵنە تەرخان بکرێت بۆ الیەنی بەرپرس لە جێبەجێکردنی ئەم یاسایە لە حکومەتی هەرێمی کوردستان ،لە نێویاندا
بەڕێوەبەرایەتی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژ بە ئافرەت و خێزان و خانەی داڵدەدان.
»دەرچواندنی ڕێنامیی گشتگیر کە پالنێ جێبەجێکردن و ڕۆڵ و بەرپرسیارییەتی الیەنەکان بە ڕوونی دیاریبکات لە جێبەجیکردنی یاساکە و میکانیزمەکانی چاودێریکردن
و هەڵسەنگاندن و فێربوون ،وە هەروەها کۆکردنەوەی داتا و بەرپرسیاریەتی ئاکاریی ڕاپۆرت کردن.
ئومێدەوارین کە ئەم پێشنیارانە مانابەخش و پاڵپشتیکار بن لەپاڵ هەوڵەکانی دیکەی بەهێزکردنی یاساکە و پاراستنی گشتی بۆ ڕزگاربووان و ئەوانەی لە مەترسیدان.
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www.seedkurdistan.org
contact@seedkurdistan.org
facebook.com/SEEDKurdistan
twitter.com/SEEDKurdistan

