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لە جیاتی پێشەکی بۆ چاپی کوردی

شــتێک هەیە کە ئێمە مامۆســتایان هەرگیز بە ئەندازەی پێویســت فێری نابین. ئەویش چۆنیەتی 
فێرکردن و بردنەپێشی بایەخە دێمۆکراتیکان و ڕێگاخۆشکردن بۆ فێرکردن و پیادەکردنی ئەوان بە 
شــێوەیەکی باش و مەحکەمە. ئاســانە بچینە ژێر کاریگەری ئەو کەسانەمان کە لە نێو ئێمەدا چاک 
پەروەردەکراون تا دونیا پێناسە بکەن. گوێ گرتن لەو کەسانە کە بە دڵی ئێمە پێناسەی ڕاستیەکان 
دەکەن، دەتوانێ شتێکی خۆش بێ. لەو رێگایەوە دەتوانین گوێمان لە دەنگەکان بێ و دێمۆکراسیش 
بەڕواڵەت وەبەرچاوگیرابێ، بەاڵم وەک مامۆستا قەت ناتوانین هەر بەوە ڕازی بین. ئێمە دەزانین کە 
لەو بارەوە پێویســتیەکی زۆرترمان هەیە. لەســەرمانە ڕێگاو مەیدان بۆ بیستنی دەنگە کز و الواز و 
بێ دەنگەکان و تەنانەت دەنگە ســەرکوتکراوەکانیش خۆش کەین. پێویستە لەسەرمان پشتیوانی و 
ئەمنیەت و ئاسایش بۆ بیستنی ئەودەنگانە بخوڵقێنین کە دەتوانن شتی تازە و ڕوانگەو بیرو بۆچوونی 
تازە بێننە پێشەوە، تەنانەت ئەگەر بمانبەنە ژێر پرسیاریش. لە ڕاستی دا لەسەرمانە فێربین و خۆمان 
لەســەر ئەوە زۆرتر ڕابێنین کە ببینە گوێ گرێکی باش. وەک مامۆســتا هەر ئەوەندە بەس نیە کە 
مندااڵن و الوان بەرینە نێو دونیا، بەڵکوو پێویســتە لە کاتی کارکردن دەگەڵ ئەواندا دونیاش بێننە 
نێو کارەکەمانەوە. لەو ڕێگایەوە مامۆســتاکان دەبنە قوتابی و قوتابیەکانیش دەبنە مامۆســتا. دیارە 
کارێکی لەو چەشــنە پێویســتی بە ئازایەتیە، بەاڵم تەنیا لەو ڕێگایەوە الوان و مێرمندااڵن دەرفەتی 
وەک یەکــی ئەوتۆیان بۆ دەرەخســێ تا لە بنیات نان و شــکڵ پێدانی داهاتــووی خۆیاندا پێکەوە 
بەشداری بکەن. ئەوان شایانی ئەوەن کە گوێیان  لێ بگیرێ و شانسی ئەوەشیان بدرێتێ کە بتوانن 
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گوێ لە کەسانی دیکە بگرن. دیارە ئەوە کارێکی ئاسان نیە، بەاڵم ئیمکانی جێ بەجێ بوونی هەیە.
هەندێک ئینســان هەن هەمیشە شتێکی کەمێک زیاتریان پێ یە. ئەوان وادەکەن کە بیرەکان، 
ڕوانگەکان، تاقی کردنەوە و ڕامان و باس و لێکدانەوەکان، وەک تۆو لە نێوماندا باڵو ببنەوە و دەبنە 
هاندەرێک تا چ لە نێو پۆل و چ لەدەرەوەی پۆلدا  کەمێک باشتر گوێ بگرین. بۆ من ئیڕاهیم سالح 
ڕاد یەکێک  لەو کەسانەیە. هەرجارێک کە دەیبینم و  تووشی دەبم بۆمن وەک ئەوە وایە کە چاوێکی 
گشــتی بە دونیایەدا بگێڕم. کەم کەســم دیوە بە ئەندازەی ئەو پڕ زانیــاری بێ و وەک  نابراویش 
بەرانبەر قوتابی و خوێنکاران ئاوا دڵ گەورەو سنگ فراوان بێت. ئاخر زانیاریت لەسەربابەتێک هەبێ 
شتێکەو، بیرو باوڕو ئیدەکانت بکەیە کردەوە و ڕەفتار، شتێکی تر. ئیبڕاهیم هەردووکیان بە یەکەوە 
ئەنجام دەدا. هەرچەند دەزانم کە ئیبڕاهیم هەرگیز ئەوەم لێ قبووڵ ناکا، بەاڵم  دەبێ بڵێم کە لەو 
کاتانــەدا کە وەک هاوکار کارمان پێکەوە کردوە، ناوبراو یارمەتی بەوە کردوە کە پتر گەشــەبکەم و 
ببمە مامۆستایەکی باشتر و ئینسانێکی کامڵتر. لەو بارەوە سوپاس گوزارم. هەربۆیەش نوسینی  ئەو 
چەند دێڕانە لە جیاتی پێشەکی بۆ وەرگێڕانی ئەو کتێبە بەنرخە بۆ سەر زمانی  کوردی بە شانازی 
دەزانم. من بڕوای قوڵم بەوە هەیە کە بە چاوێکی گشــتی دونیا ببینم و هەرواش تەماشــای بکەم. 
ئەوەش ڕەنگە ئیمکانی ئەوەمان بۆ پێکبێنێ تا فێربین باشــتر گوێ لەو بابەتانەش بگرین کە باسی 

ئەوەدەکەن کە دونیا پێویستە چۆن بێت. ئەو دونیایەی کە پێکەوە دەمانەوێ درووستی کەین.

Cecilie Perez

بەرپرســی بەشــی فرە کولتــور و فرە فەرهەنگی لە 
دەســتەی بەرێوەبەرایەتــی ســەندیکای پیشــەیی  
مامۆســتایان لــە پارێــزگای ڤیکــن لــە نۆروێــژ 

مارسی ٢0٢1



پێشەکی 

ئــەم کتێبە بریتی یە لە کورتەباســێک ســەبارەت بەو ماف و ئازادی یانەی مرۆڤ کە لە سیســتەم و 
میکانیزمە نەتەوەیی و نێونەتەوەیی یەکانی پاراستنی مافی مرۆڤ دا، دەپارێزرێن. مەبەست لەو کتێبە 
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لێ وەرگرن.
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بەشی یەکەم
مەبەست لە مافەکانی مرۆڤ چیە؟

1.1 پێناسە
 بەزەحمەت دەتوانین بەشــێوەیەکی وردو هەمووالیەنە زاراوەی »مافەکانی مرۆڤ« پێناســە بکەین. 
بەشــێوەیەکی ئاســایی دەگوترێ مافەکانی مرۆڤ، ئەو ماف و ئازادی یانەن کــە بۆ هەر مرۆڤێک بە 
حوکمی ئینســان بوونی، لەبەرچاو دەگیرێن و بە ڕەســمی ناســراون. بەو حاڵەش پێناسەیەکی لەو 
چەشــنە کە زۆرتر لە یاســای سروشتی یەوە)Natural Law( ســەرچاوە دەگرێ، لە کردەوەدا و لە 
کاتی بەکارهێنان دا، سنووردارەو تووشی ئاستەنگمان دەکات. لەوەش زیاتر، تەنانەت ئەگەر بمانەوێ 
مافەکانی مرۆڤ لەســەر بنەمایەکی قانوونی و حقووقیشــەوە پێناســە بکەین، بەزەحمەت دەتوانین 

پێناسەیەکی باش بەدەستەوە بدەین.
بە شــێوەیەکی گشــتی لە پێناســەکردنی مافەکانی مــرۆڤ دا دەگوترێ: ئەو مــاف و ئازادی یە 
بنەڕەتی یانــەن کە تاکەکەس، بەگوێــرەی پەیماننامە نێونەتەوەیی یــەکان و عورفی نێونەتەوەیی، لە 
بەرامبەر کاربەدەستانی دەوڵەت دا، لێ یان بەهرەمەند و بەرخوردارە«1. واتە مافەکانی مرۆڤ بەو ماف و 
ئازادی یانە دەگوترێن کە بەگوێرەی کۆنڤانسیۆنە نێونەتەوەیی یەکان و عورف و پراکسیسی نێونەتەوەیی، 
تاکەکەس لە بەرامبەر کاربەدەستانی دەوڵەت دا دەپارێزن و کاربەدەستانی دەوڵەت ئەرک دار دەکەن تا 

بۆ هەموو کەسێک، لەبەر چاویان بگرن.

1. Hostmalingen (2012) s.33
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ئەو ماف و ئازادی یانە »بێ وەبەرچاوگرتنی ئەو سیســتەمە قانوونی یەی کە مرۆڤی لەنێودا دەژی، 
تەعبیر لە ویست و داخوازە بنەڕەتی یەکانی تاکەکەس دەکەن«1. یا »ئەو تێبینی و داخوازە ئەخالقی یە 
بنەڕەتی یانەن کە هەموو سیستەمە حقووقی و یاساییەکان، کەم و زۆر بەگوێرەی بەندەکانی دەستووری 
واڵت و رێککەوتننامــە نێونەتەوەیی یەکان، پێویســتە دابین و دەســتەبەریان بکەن«٢. خاڵی بەهێزی 
ئەو جۆرە پێناســەیە ئەوەیــە کە زاراوەی مافەکانی مرۆڤی لەگەڵ یاســا و قانوون لێک گرێ دەدا. 

بەومانایەی کە مافەکانی مرۆڤ لەالیەن سیستەمی حقووقی و قەزاییەوە، دەپارێزرێن.
بەاڵم ئەو پێناسەیە خاڵێکی الوازیشی تێ دایە. ئەویش ئەوەیە کە تا ڕادەیەک ئەوە ڕەد دەکاتەوە 
کە ماف و ئازادی یەکانی مرۆڤ، سەربەخۆ لە یاساو قانوونەکانی واڵت و رێککەوتننامە نێونەتەوەیی یەکان 
هەن یا وجوودیان هەیە. یانی ئەو ڕاســتی یە دەخاتە پشــت گوێ کە مافەکانی مرۆڤ ســەربەخۆ 
لە یاســاو قانوونەکانــی واڵت و پەیماننامە نێونەتەوەیی یەکان، هەن و پێویســتە وەبەرچاو بگیردرێن. 
بەگوێــرەی پێناســە قانوونی یەکە، مافەکانی مــرۆڤ ئەو نۆرمانەن کە ئەکتــەرە نێونەتەوەیی یەکان 
واتە دەوڵەتەکان، لەســەریان رێککەوتوون و پێیان دەڵێن مافەکانی مرۆڤ. پێناســەیەکی لەو جۆرە 
مەیدانێکــی تەنگەبەرمــان دەخاتە بەردەم، بەاڵم لە کردەوەدا دەتوانێ ئەو مەبەســتانە دەســتەبەر 
بــکات کە ئێمە لــەو کتێبەدا بەدوایانەوەین. ئاخر کاتێک ئێمە لەو کتێبەدا باس لە مافەکانی مرۆڤ 
دەکەین، مەبەســتمان ئەو ماف و ئازادی یانەن کە لە یاســاکانی واڵتان و کۆنڤانســیۆن و پەیماننامە 
نێونەتەوەیی یەکان دا، باســیان لێ دەکرێ، نــەک مافەکانی مرۆڤ بەو جۆرەی کە وەک فکرو ئیدەو 

نۆرمی ئەخالقی هەن و قسەیان لەسەر دەکرێ.

1.2 پەرەسەندنی مێژوویی مافەکانی مرۆڤ 
1.2.1 ساڵەکانی پێش 1٩4٥

مافە نێونەتەوەیی یەکانی مرۆڤ بەو جۆرەی کە ئێســتا لێ یان تێ دەگەین، بەشێوەیەکی سەرەکی لە 
دوای ساڵی 194٥ەوە گەشەیان کردووە، بەاڵم لەڕاستی دا ئەوان ئاکامی پەرەسەندنێکی دوورودرێژن 

کە چەند هەزار ساڵی خایاندوە.
   ئەو پێناســەیەی لە ســەرەتای ئەم باسەدا بۆ مافەکانی مرۆڤمان کرد، لەسەر بناخەی یاسای 
سروشــت)Natural Law( دامەزراوە. دوکتورینی یاسای سروشت، سێسەد ساڵ پێش لەدایکبوونی 
مەســیح لە یۆنانی کۆن دا لەسەر دەستی فەیلەســووفە روواقیەکانەوە )Sofists( سەری هەڵ داوە. 
بەگوێرەی دوکتورینی یاســای سروشت، هەموو مرۆڤەکان بەشــێوەیەکی گشتی و بنەڕەتی خاوەنی 
هەندێک ماف و ئەرکن کە دەکەونە ســەرووی هەمووی ئەو یاسا وقانوونانەی کە مرۆڤ خۆی دیاری 

1. Opshal (1995) s.219 / Aah (2015) s.22
2. Andernas/ Fliflet (2006) s.379
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کــردوون یان رێکیخســتوون. ئەو جۆرە بیرکردنەوەیە دواتر بوو بە بەردی بناخەی گەشەســەندنی 
بیرۆکەی بایەخی ئینســانی )human Value(. بیرۆکەیەک کە دەڵێ بە گشــتی هەموو ئینسانەکان 
نرخ و بایەخی ئینسانیی وەک یەکیان هەیەو خاوەنی عیزەت و کەرامەتن. هەزاروپێنج سەد ساڵ بەر 
لەو دەم، ئەوان هەندێک یاســاو ڕێســای تایبەتیان بۆ پاراستنی خەڵکی سیڤیل و بێ دیفاع لە کاتی 
شەڕدا پەرەپێ دابوون. بەاڵم بۆ یەکەم جار لە دوای پەیدا بوونی فەیلەسووفە ڕواقیەکانەوە بوو کە ئەو 
بیرۆکەیە چرۆی کردو گەشــەی ســەند کە دەڵێ مرۆڤەکان خاوەنی هەندێک ماف و ئازادین، کە چ 
لە کاتی شەڕو چ لە کاتی ئاشتی دا، نابێ پێ شێل بکرێن و پێویستە لەالیەن کاربەدەستانی دەوڵەت و 

کەسانی دیکە وە، بپارێزرێن.
دواتــر بــەرە بەرە بیرۆکەی مافەکانی مرۆڤ لە رێگای پەســەند کرانی ئــەم پەیماننامانەوە کە 
لێرەدا ناویان دەبەین، پتر پەرەی ســەند. پەســند کرانی پەیماننامەیMagna Carta لە ئینگلستان 
لە ســاڵی 1٢1٥دا، پەســند کرانی بەیاننامەی Bill of Rights لە ئینگلســتان لە ساڵی 1689دا، 
پەسند کرانی بەیاننامەی سەربەخۆیی ئەمریکا لە ساڵی 1776دا، پەسند کرانی بەیاننامەی مافەکانی 
مرۆڤ لە فەرانسە لە ساڵی 1789دا. دواتر لە ماوەی سااڵنی نێوان 1800 تا 1900دا زۆربەی یاساو 
رێســاو پرنســیپەکانی نێو ئەو پەیماننامانە لە دەستوورو یاســای بنەڕەتی و قانوونی ئەساسی واڵتە 

جۆراوجۆرەکان دا جێگای خۆیان کردەوە.
لە نیوەی یەکەمی سەدەی نۆزدەهەم دا، دونیا شاهیدی گەلێک رووداوی گەورەو پڕ لە کارەسات 
بوو. شــەڕەکانی یەکــەم و دووهەمی جیهانــی، بەکارهێنانی بۆمبای ئەتۆم، ژینۆســایدو قەتڵوعامی 
جوولەکەکان، ئەمانەو گەلێک کارەساتی دیکە، وەک قەیرانی ئابووریی ساڵەکانی نێوان شەڕی یەکەم و 
دووهەمی جیهانی، بوون بە هۆی ئەوە کە ئەو وشیاری و ئاگاهی یە پەرە بگرێ کە پێویستە سنوورێک 
بۆ چۆنیەتیی هەڵس وکەوتی کاربەدەستانی واڵتان لە بەرانبەر هاوواڵتیان دا دابنرێ. لە ساڵی 194٥دا 
رێکخــراوی نەتەوەیەکگرتــووەکان)United Nations(  دامەزرا. رێکخــراوی نەتەوەیەکگرتووەکان 
بەمەبەستی راگرتن و پاراستنی ئاشتی و ئەمنیەت و ئاسایشی نێونەتەوەیی و »پەرەپێ دان و بردنە پێشی 
رێــزو حورمەت بۆ مــاف و ئازادی یە بنەڕەتی یەکانــی مرۆڤ بۆ هەموو ئینســانەکان، بێ هیچ جۆرە 
جیاوازی دانانێک لەسەر ئەساسی رەگەز، جنسیەت، زمان و دین، دامەزرا«1. بەو جۆرە لە ساڵی 1948دا 
بەیاننامەی جیهانیی مافەکانی مرۆڤ لەالیەن کۆڕی گشــتیی رێکخــراوی نەتەوەیەکگرتووەکانەوە، 

پەسندو باڵو کرایەوە.

1.2.2 بیرۆکەو ئیدەئاڵ سازی، قبووڵ کردن، جێ بەجێ و پیادەکردنی مافەکانی مرۆڤ
بیرۆکەو ئیدەئاڵ ســازی، قبووڵ کردن، جێ بەجێ و پیادەکردن و پەرەسەندنی مافەکانی مرۆڤ بە سێ 

1. FN pakten,art. 1 (3)
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قۆنــاخ دا تێ دەپەڕێ. ئەو قۆناخانە پێیان دەگوترێ قۆناخی بیرۆکەو ئیدەئال ســازی، قۆناخی قبووڵ 
کردن و قۆناخی جێ بەجێ کردن و پیادەکردن. مەبەست لە ئیدەئاڵ سازی بریتی یە لە چەکەرەکردن و 
پەرەســەندنی بیرۆکەو ئیدەی مافەکانی مرۆڤ وەک بایەخێــک لە ڕێگای بیرکردنەوەو لێکدانەوەی 

فەلسەفی و سیاسی، یان بەشێوەیەکی دیکەی لەو چەشنە.
مەبەســت لە قبــووڵ کردن و بەئەرێنی دەرهێنانــی مافەکانی مرۆڤ، بریتی یــە لەوەی کە ئەو 
بیرۆکەو ئیدە ئااڵنە، لە فکرو ئیدەوە بکرێنە ماف و بەگوێرەی یاساو قانوون دابڕێژرێن ولە پەیماننامەو 
کۆنڤانسیۆنە نێونەتەوەیی یەکان و یاساو قانوونی واڵتەکان دا جێ یان بۆ بکرێتەوە. واتە لە ئیدەو فکرەوە 
ببن بە نۆرم و یاساو رێسا. مەبەست لە جێ بەجێ کردن  و پیادە کردن بریتی یە لەوەی کە ئەو ماف و 
ئازادیانە لە رێگای میکانیزمی پێویستەوە لە کردەوەدا بۆ ئەو کەسانەی کە دەیانگرنەوە، بەرجەستەو 
جێبەجێ بکرێن و بەگوێرەی قانوون دەســتەبەر بکرێن. واتە لە نۆرمێکی نووســراوی سەر کاغەزەوە 

ببنە واقعییەتێکی عەینی و مافێکی قانوونی کە لە دادگاکان دا پیادە بکرێن.
هەموو ئەو قۆناخانە، لە پەرەســەندن و چوونە پێشــی مافەکانی مرۆڤ دا، بایەخ و گرنگیی تایبەت 
بە خۆیان هەیەو پێویســت بوونە و ئێســتاش هەر بە پێویســت دەزانرێن. ئەمــڕۆش ئەو قۆناخانە 
پێکەوە دەڕۆنە پێش. لە ئاستی نێونەتەوەیی دا، ئیدەئاڵ سازی و بیرۆکەی مافەکانی مرۆڤ هەر وا پتر 
دەوڵەمەند دەبێ و ئیدەو فیکری نوێ لەو بارەوە سەر هەڵدەدەن و دێنە گۆڕ. هەر لەو کاتەدا، بەردەوام 
بیرۆکەو ئیدەی تازەش ســەبارەت بە مافەکانی مرۆڤ  لە ئاستی نێونەتەوەیی دا، پەسند دەکرێن و بە 
شکڵ و شێوەی پەیماننامەو کۆنڤانسیۆنی نوێ دێنە کایەوەو لەالیەن واڵتانەوە قبووڵ و ئیمزا دەکرێن. 
هــەر بەو جــۆرە بەردەوام ئەو ماف و ئازادی یانــە کە لە پەیماننامــە نێونەتەوەیی یەکانی تایبەت بە 
مافەکانی مرۆڤ دا پەسند کراون،  تادێ پتر لەالیەن دەوڵەتەکانەوە رێزیان لێ دەگیرێ، دەپارێرێن و 

بێ جیاوازی بۆ هەموان جێبەجێ و پیادە دەکرێن.

1.2.٣ بەیاننامەی جیهانیی مافەکانی مرۆڤ
بەیاننامــەی جیهانیــی مافەکانی مــرۆڤ وەک بڕیارنامەیەک لەالیەن کۆڕی گشــتیی رێکخراوی 
نەتەوەیەکگرتووەکانەوە لە رۆژی 10ی دیسامبری 1948ی زایینی دا پەسند کرا.1 کۆمیتەی مافەکانی 
مرۆڤی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان کە لە ساڵی 1946ی زایینی یەوە کاری لەسەر ئامادە کردنی 
ئەو بەیاننامەیە دەســت پێ کردبوو، نە یتوانی بەیاننامەکە بەجۆرێک ئامادە بکا کە ببێتە تێکســتێکی 
قانوونی و هەموو واڵتانی ئەندام ناچار بکا کە وەک یاســا پەیڕەویی لێ بکەن و ببێتە کۆنڤانسیۆنێکی 
نێونەتەوەیــی. هەر بۆیە لە جیاتی ئەوە، ســاخ بوونەوە کە لە پێش دا راگەیەندراوێک ســەبارەت بە 
مافەکانی مرۆڤ باڵو کەنەوە. واتە بەیاننامەیەک کە واڵتەکانی ئەندام لە باری یاســایی یەوە ئەرک دار 

www.ohchr.org .1. بەیاننامەی جیهانیی مافەکانی مرۆڤ، لەو تێکستانە کە لە دونیادا، بۆ سەر زۆرترین زمان وەرگێردراوە
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نەکا کە ناچار بن پەیڕەویی لێ بکەن. بەمجۆرە دواتر لەســەر کۆنڤانســیۆنێک یان پەیماننامەیەکی 
لەو بابەتە ڕێککەوتن کە لە باری قانوونی یەوە واڵتەکان ئەرک دار و ناچار بکات پەیڕەویی لێ بکەن1.
بەیاننامەی جیهانیی مافەکانی مرۆڤ لە پێشــەکی یەک و 30 ماددە پێک هاتووە. پێشەکی یەکە 
باس لەو پرنســیپە گشــتی یانە دەکات کە بەیاننامەکەیان لەسەر بنیات نراوە. وەک ئەوە کە »قبووڵ 
کردن و دان نان بە بایەخی ئینسانی و مافی وەک  یەکی هەموو ئەندامانی بنەماڵەی مرۆڤایەتی، کە لە 
هیچ کاتێک دا ئەو بایەخ و مافانەیان لێ زەوت ناکرێن ، بە بەردی بناخەی ئازادی، عەداڵەت و ئاشتی لە 
دونیادا بەحیساب دێ«. پێشەکیی بەیاننامەکە لەوەش زیاتر دەڕواتە پێش و دەڵێ ئەو بەیاننامەیە »بە 
ئامانجی هاوبەشی هەموو گەالن و میللەتەکان« لەقەڵەم دەدرێ. بەندی یەکەمی بەیاننامەکە بناخەی 
بیرۆکــەی مافەکانی مرۆڤ دادەڕێــژێ و دەڵێ: »هەموو مرۆڤەکان بە ئازادی لەدایک دەبن و لە ڕووی 
کەڕامەت، شکۆمەندی و مافەکانیانەوە یەکسانن. هەمووان خاوەنی ژیری و ویژدانن و دەبێ بە گیانێکی 

برایانە دەگەڵ یەکتر ڕەفتار بکەن«.
بەیاننامەکــە ڕوانگەیەکی بەرینی بۆ مافەکانی مرۆڤ هەیەو مافە مەدەنی و سیاســی و ئابووری و 
کۆمەاڵیەتــی و فەرهەنگی یــەکان دەگرێتە خــۆ. ماددەکانی دوو تا بیســت ویەک، گرینگترین مافە 
مەدەنی و سیاســی یەکان، وەک مافی ژیان )ماددەی3(، قەدەغەبوونی شکەنجە )ماددەی7(، ئازادیی 
بەیان )ماددەی 19(، دەخەنە بەر باس. ماددەکانی بیســت ودوو تا بیســت وحەوت گرینگترین مافە 
ئابووری، کۆمەاڵیەتی و کولتووری یەکان، وەک مافی بیمەو زەمانەتی کۆمەاڵیەتی )ماددەی ٢٢( مافی 
کار )ماددەی ٢3( مافی بەرخورداربوون لە ستانداردێکی ژیان کە پێداویستی یەکانی مرۆڤ دابین بکا 
)ماددەی ٢٥(، مافی خوێندن )ماددەی ٢6( دەگرنە خۆ. لە کۆتایی دا لە ماددەی بیست وهەشتەم دا 
بەیاننامەکە پێ لەسەر پێویستیی لەگۆڕێ  دابوونی »نەزم یا سیستەمێکی کۆمەاڵیەتی و نێونەتەوەییی 
ئەوتۆ کــە بتوانێ هەموو ئەو ماف و ئازادی یانە جێ بەجێ و پیادە بــکا کە لە بەیاننامەکەدا هاتوون«، 

دادەگرێ )ماددەی٢8(.
جێگەو پێگەی بەیاننامەی جیهانیی مافەکانی مرۆڤ لە ڕووی قانوونی و یاسایی یەوە جێگای باس و 
لێدوانی زۆرو دژ بە یەکە. ئەگەر وەک بڕیارنامەیەکی پەسند کراو لەالیەن کۆڕی گشتیی رێکخراوی 
نەتەوەیەکگرتووەکانەوە ســەیری بکەین، خۆی لە خۆی دا لە باری قانوونی یەوە ئەرکی یاسایی ناخاتە 
سەر شانی دەوڵەتەکانی ئەندامی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان. بەاڵم لە الیەکی دیکەوە دەگوترێ 
کە ئەمڕۆ زۆربەی بەندەکانی بەیاننامەکە »بەاڵم نەک هەموویان« وەک بەشێک لە عورف و پراکسیسی 
نێونەتەوەیی تەماشایان دەکرێ٢. لە حاڵێکی ئاوادا بەگوێرەی یاسای نێودەوڵەتی، لە باری قانوونی یەوە، 

پێویستە جێبەجێ بکرێن ودەوڵەتەکان پەیڕەوی یان لێ بکەن و وەبەرچاویان بگرن.

1. تەماشای خاڵی 1، ٢ کۆنڤانسیۆنی نەتەوەیەکگرتووەکان، پەسندکراوی ساڵی 1966 بکە. 
٢. عورفی نێونەتەوەیی بەو پراکسیسە دەگوترێ کە دەوڵەتەکان بۆ ماوەیەکی دوورودرێژ بەڕێوەی دەبەن، هەربۆیەش وەک 

Evidence of general practice accepted as law .یاسا دەناسرێت



18   جەوهەر و کاکڵەی مافەکانی مرۆڤ

1.٣ دابەش  نەبوون، لێک جیانەکرانەوەو جیهانی بوونی مافەکانی مرۆڤ 
1.٣.1 مافەکانی مرۆڤ لێک جیا ناکرێنەوەو بە یەکەوە بەستراون

مافە نێونەتەوەیی یەکانی مرۆڤ چ لە باری نێوەرۆک و چ لەو بارەوە کە چ ئەرکێک دەخەنە سەر شانی 
دەوڵەتــەکان، مەیدانێکی بەرین بۆ خۆیان داگیر دەکەن. ئامانجی هەندێک لە مافەکانی مرۆڤ هەر 
لە بنەڕەت ڕا ئەوەیە کە ســنوورێک بۆ ڕەفتارو هەڵس وکەوتی دەوڵەت بەرانبەر بە تاکەکەس دابنێن 

Negative Obligations .)ئەرکە نەرێنی یەکان(
بەاڵم لەالیەکی دیکەوە مەبەســت لە زۆربەی هــەرە زۆری مافەکانی مرۆڤ ئەوەیە کە دەوڵەت 
ناچار بکات هەموو ئەو ماف و ئازادی یانە بۆ تاکەکەسەکان دابین و دەستەبەر بکات کە لە بەڵگەنامەو 
رێککەوتننامــە نێونەتەوەیی یــەکان دا هاتوون )ئەرکــە ئەرێنی یــەکان Positive Obligations. لە 
هەمــان کات دا زۆربەی مافەکانی مرۆڤ کــەم وزۆر الیەن و رەگــە جۆراوجۆرەکانی ئەرکە نەرێنی و 

ئەرێنی یەکانیان لەخۆیان دا جێ کردوونەتەوە.
 International covenant on civil( پەســند کرانی کۆنڤانسیۆنی مافە مەدەنی و سیاسی یەکان
 International( و کۆنڤانسیۆنی مافە ئابووری، کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی یەکان)and political rights

covenant on economic, social and cultural rights( لە ساڵی 1966دا، لە هەندێک هەلومەرج دا 

وەک بەڵگەیــەک بــۆ ئەوە بەکار دەبرێ کە مافەکانی مرۆڤ کاتاگۆریــی جۆراوجۆریان هەیەو لێک 
جیاوازن.

مافە مەدەنی و سیاســی یەکان بە »نەوەی یەکەمی ماڤەکان« ناســراون. ئەو مافانە بە شێویەکی 
ئاسایی ئەرکە نەرێنی یەکان دەخەنە سەر شانی دەوڵەت. مافە ئابووری، کۆمەاڵیەتی و کولتووری یەکان 
کە بە )نەوەی دووهەمی مافەکان( ناســراون، ئەرکە ئەرێنی و پۆزەتیڤەکان دەخەنە ســەر ئەستۆی 
دەوڵەت. ئەو پرسە جۆراوجۆرانەی کە بەردەوام دێنە پێشەوەو دەبنە مایەی هاتنە کایەو پەسندکرانی 
مافی دیکە، وەک ئەو مافانەی پێوەندی یان بە ژینگەو پەرەسەندنەوە هەیە، پێیان دەگوترێ )نەوەی 

سێهەمی مافەکان(1.
بەکارهێنانی مافەکانی مرۆڤ وەک کاتەگۆریی لێک جیاو بەشێوەی )نەوەکان( مەترسیی ئەوەی 
تێ دایــە کە وا تێبگەین هەندێک لەو مافانە لەوانــی دیکە گرنگترن. ئەوەش بەنۆرەی خۆی دەبێتە 
هۆی ئەوەی پێوەندیــی کاریگەرو زیندووی نێوان مافەکانمان لەگەڵ یەکتر لەبەرچاوان ون بێ و لە 
ئــاکام دا ئەو پێوەندی یــە گرنگە نەبینین کە لە نێوان مافەکان دا هەیە. بۆ نموونە مافی تاکەکەس بۆ 
دەنگ دانــی ئازادانە لە هەڵبژرادنێکی ئازاد دا، تەواو بە مافێکی سیاســی لەقەڵەم دەدرێ٢. لەیەکەم 
چاوخشاندن دا وا دێتە بەرچاو کە ئەو مافە بەشێوەیەکی کالسیک سەر بە نەوەی یەکەمی مافەکانە 

Vasak 1977 .داهێنرا Karl Vasak1. تیئۆریی )نەوەکانی مافەکانی مرڤ( بۆ یەکە جار لەالیەن یاساناسی چێکی
٢. تەماشای خاڵی 4.1٢ بکە
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کــە ئەرکی نەرێنی دەخاتە سەرشــانی دەوڵەت. واتە دەوڵەت نابێ رێــگا لەوە بگرێ کە تاکەکەس 
بتوانێ لە هەڵبژاردن دا بەشــێوەیەکی ئازادانە تەعبیر لــە رەئیی خۆی بکاو نەزەری خۆی لە رێگای 
دەنگ دانەوە دەرببڕێ. بەاڵم کە لە نزیکترەوە تەماشــای ئەو وێنەیە دەکەین، بۆمان دەردەکەوێ کە 

مەسەلەکە زۆر لەوە ئاڵۆزترە.
یەکەم: دەنگ دان پێویستیی بەوەیە کە دەوڵەت لە پێش دا گەلێک هەنگاوی پێویست هەڵبگرێ 
تا هەڵبژاردن بەشــێوەیەکی دروســت بەڕێوە بچێ. بەڕێوەبردنی هەڵبژاردن خەرجی پێویستە، بۆیە 
مافــی تاکەکان بۆ دەنگ دان کاتێک دابین و دەســتەبەر دەبێ کــە دەوڵەت بۆ جێ بەجێ بوونی ئەو 
مافــەی ئەوان، ئەرکی خۆی بەڕێوەبــەرێ. بەو جۆرە دەبینین کە جێ بەجێ بوونی ئەو مافە، ئەرکی 

ئەرێنی دەخاتە سەر ئەستۆی دەوڵەت.
دووهەم: مافی تاکەکان بۆ دەنگ دان ناتوانرێ لە ماف و ئازادی یەکانی دیکەی مرۆڤ جیا بکرێتەوە. 
چونکە هەرکام لەو ماف و ئازادیانە نرخ و بایەخی خۆیان هەیە بۆ ئەوەی تاکەکان بتوانن لە پرۆسەی 
هەڵبژاردن دا ئازادانە دەنگ بدەن . لەو پێوەندی یەدا مافی خوێندن رۆڵی ســەرەکی دەبینێ. ئاخر 
خوێنــدن ئەو تواناو لێوەشــاوەیی یە بە تاکەکان و ئەندامانی کۆمەڵگا دەبەخشــێ کە بتوانن روانگەو 
بۆچوونی تایبەت سەبارەت بە پەرەسەندنی کۆمەڵ لە خۆیان دا پەروەردە بکەن. بۆیە ئەو پێوەندی یە 
نزیک و گرینگەی کە لە نێوان خوێندن و دابین و دەســتەبەر بوونی مافە مەدەنی و سیاســی یەکان دا 
هەیــە، وا دەکا کە مافی خوێندن هاوکات وەک مافێکی ئابووری، کۆمەاڵیەتی، کولتووری، مەدەنی و 

سیاسی چاوی لێ بکرێ.1
لەالیەکی دیکەوە هەموو تاکەکان مافی ئەوەیان هەیە کە بە هیچ جۆر بۆ نموونە لەسەر ئەساسی 
کەم ئەندام بوون، جنسیەت، زمان، دین و مەزهەب، یان ئیتنیسیتە لە پێوەندیی لەگەڵ دابین بوونی 
مافــی خوێندن و مافی دەنــگ دا ن دا جیاوازی یان دەگەڵ نەکرێ. واتــە دەوڵەت دەبێ بە یەک چاو 
تەماشایان بکات. پرنســیپی جیاوازی دانەنانی دەوڵەت لە پێوەندی لەگەڵ دابین و دەستەبەر کردنی 
هەموو ماف و ئازادی یەکانی مرۆڤ دا، پرنسیپ و مافێکی جەوهەری یە لە یاسای نێونەتەوەییی مافەکانی 
مرۆڤ دا و هەموو مافە مەدەنی، سیاسی، ئابووری و كۆمەاڵیەتی فەرهەنگی یەکان دەگرێتەوە. بۆیە ئەو 

ئەسڵە گرنگە خۆی لە خۆی دا ئەرکە نەرێنی و ئەرکە ئەرێنی یەکانی لە خۆی دا جێ کردوونەتەوە.٢
ئەو نموونەیەی ســەرەوە کە لە پێوەندیی دەگەڵ مافی دەنگ دانی تاکەکەس دا باسمان لێ کرد، 

پێوەندیی نزیک و کاریگەریی هەموو مافەکانی مرۆڤ دەگەڵ یەکتر زۆر بەڕوونی دەردەخات.
بەیاننامــەی جیهانیــی مافەکانــی مرۆڤ، مافــە مەدەنی، سیاســی، ئابــووری، کۆمەاڵیەتی و 
کولتووری یەکانــی لەخۆی دا جێ کردوونەتــەوە. بەیاننامەکە نەک هەر هیچ جیاوازی یەک لە نێوان 

1. تەماشای خاڵی 4.13 بکە.
٢. تەماشای خاڵی 4.1 بکە.
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مافــەکان دا دانانێ، بەڵکوو هەموویان پێکەوەو وەک یەک پاکەیج تەماشــا دەکات. گرنگی و بایەخی 
دابەش نەبوونی ماف و ئازادی یەکانی مــرۆڤ و هاوپێوەندی و لێک گرێدراویی ئەوان لەگەڵ یەکتر، لە 
بەیاننامەی کۆتایی کۆنفرانسی جیهانیی مافەکانی مرۆڤ دا، کە لە ڤیەن لە ساڵی 1993دا پێک هات، 

بە باشترین شێوە بەو جۆرەی خوارەوە بەیان کراوە:
All human rights are universal, indivisible and interdependent and 

interrelated. The international community must treat human rights 

globally in a fair and equal manner, on the same footing and with the 

same emphasis.1

ئەو کتێبە لەســەر ئەو بناخەیە داڕێژراوە کە مافەکانی مرۆڤ جیهانین، لێک گرێ دراون و لێک جیا 
ناکرێنەوەو پێکەوەن. بۆیە لە جیاتی ئەوەی بێین مافەکان دابەش کەین بە مافە مەدەنی، سیاســی، 
ئابووری، کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگیەکان و بەو جۆرە لێ یان بدوێین، تێ کۆشــاوین نێوەرۆکی هەندێک 
لەو مافانە شــی کەینەوەو باســی گرینگی و بایەخی ئەوان بکەین. لەبەر رووناکیی ئەو بۆچوونە دایە 
کە بەشــی ســێهەمی کتێبەکە تەرخان کراوە بۆ باس لەسەر ماف و ئازادی یەکان٢. لەوبەشەدا، ئێمە 
هەندێک مافمان خســتوونەتە بەر باس کە پێمان وایە نەخشی سەرەکی دەگێڕن و گوێمان نەداوەتە 
ئەوەی کە ئەو مافە کە باســی لێوە دەکرێ، سەر بە چ کاتەگۆری و نەوەیەکە . بەو حاڵەش ئیمکانی 
نیــە کە بەتەواوی لە کاتی باس و لێکۆڵینــەوە لە مافەکان دا، گوێ نەدەینە چۆنیەتیی دابەش بوونی 
ئــەوان بە مافە مەدەنی، سیاســی، ئابووری، کۆمەاڵیەتی و کولتووری یــەکان. لەبەر ئەوەی کە خۆی 
لە خۆی دا پەســند کرانی کۆنڤانسیۆنی مافە مەدەنی و سیاســی یەکان و کۆنڤانسیۆنی مافە ئابووری و 
کۆمەاڵیەتی و کولتووری یەکان لە ساڵی 1966دا، بەشێوەی دوو پەیماننامە و کۆنڤانسیۆنی لێک جیا، 

بۆخۆی جۆرێک قبووڵ کردنی ئەو جیاوازی یەیە.
لە بەشــی ســێهەمدا دا ئێمە ئەو 14 مافانەمان خســتوونەتە بەر باس کە پێمان وایە لەژیانی 
تاکەکەسەکاندا و هەروها لەژیانی کۆماڵگادا، نەخشێکی سەرەکی دەگێڕن. بۆیە لەوێ دا باسی هەموو 

مافەکانمان نەکردووە.

1.٣.2جیهانی بوونی مافەکانی مرۆڤ و زەوت نەکرانی ئەوان لە هیچ هەل ومەرجێک دا
مەبەســت لەوەی کە دەڵێیــن مافەکانی مرۆڤ جیهانیین ئەوەیە کە مرۆڤــەکان لە هەر کوێ  بن، 
مافــی وەک یەکیــان هەیەو مافەکانی مرۆڤ هەموو ئینســانەکان بێ هیچ چەشــنە جیاوازی یەک 
دەگرنەوە. ئەوەش پێوەندی یەکی زۆر نزیکی لەگەڵ ئەو راستی یە هەیە کە مافەکانی مرۆڤ لە هیچ 

1. Vienna declaration and program of Action, punk 5.
٢. لە بەشی چوارەم دا ژمارەیەک لە مافەکانی مرۆڤ بە وردی شی کراونەتەوە..
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هەل ومەرجێک دا زەوت ناکرێن، پێخوســت ناکرێن و ناخرێنە پشت گوێ و لە مرۆڤ جیا نابنەوە. واتە 
ئــەو مافانە بە بەشــێکی گرنگ لە مەوجوودیەتی مرۆڤ دادەنرێــن و ناکرێ لێی جیا بکرێنەوە. هەر 
بۆیەش ناکرێ لێی زەوت بکرێن. بە جۆرێکی تر دەتوانین بڵێین کەمافەکانی مرۆڤ حاشا هەڵنەگرن.
 ئــەو راســتی یەی کە پێ لەســەر ئــەوە دادەگرێ کــە مافەکانی مرۆڤ جیهانییــن و لە هیچ 
هەل ومەرجێک دا ناکرێ زەوت بکرێن و لە وجوودی ئینسان جیا ناکرێنەوە، لە پێشەکیی کۆنڤانسیۆنی 
مافە مەدەنی و سیاسی یەکان و پەیماننامەی مافە ئابووری، کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی یەکان دا بەو جۆرە 

بەیان کراوە:
The inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all 

members of the human family is the foundation of freedom, justice and 

peace in the world.

لــە کردەوەدا جیهانی بوونی مافەکانی مرۆڤ، لە هــەر واڵتێک دا دەکەوێتە ژێر کاریگەریی بارودۆخ و 
هەلومەرجی تایبەتیی ئەو واڵتە. بۆ نموونە گەلێک فاکتۆری مێژوویی، سیاســی، فەرهەنگی و ئایینی 
لــە هەر واڵتێک دا لە گۆڕێ دان کە شــوێن لەســەر ئەوە دادەنێن بە جۆرێکــی جیاواز لە واڵتانی 
تر، هەڵس وکەوت لەگەڵ مافەکانی مرۆڤ بکرێ. ئەو ڕاســتی یە لە بەیاننامەی کۆتایی کۆنفرانســی 
جیهانیــی مافەکانی مرۆڤ  کە لە ڤیەن لە ســاڵی 1993دا پێک هات، بەو جۆرەی خوارەوە ڕەنگی 

داوەتەوە.
While the significance of national and regional particularities and 

various historical cultural and religious backgrounds must be borne in 

mind, it is the duty of States, regardless of their political, economic 

and cultural systems, to promote and protect all human rights and 

fundamental freedoms.1

کە واتە مەبەســت لــە جیهانی بوونی مافەکانی مرۆڤ ئەوەیە کە هەموو دەوڵەتەکان ئەرکی ســەر 
شانیانە، ئەو مافانە کە لە کۆنڤانسیۆنە نێونەتەوەیی یەکان و عورف و یاساو پراکسیسی نێونەتەوەیی دا بە 
مافی مرۆڤ ناسراون، بۆ هەموو ئینسانەکان دابین و دەستەبەر بکەن . ئەوە کە مافەکان بەشێوەیەکی 
کۆنکرێــت چ دەگرنە خۆ، یــان نێوەرۆکیان چی یە، تــا ڕادەیەکی زۆر دەگەڕێتــەوە بۆ چۆنیەتیی 
تەرجومەو لێ حاڵی بوون لە نێوەرۆکی ئەو مافانە. بۆ نموونە کە لە کام یەک لە کۆنڤانســیۆنەکان دا 
هاتوون و لە چ بارودۆخێک دا پیادە دەکرێن؟ یان لە چ ســەرچاوەیەکی یاسایی دا باسیان لێ کراوە؟ 
دیــارە لە کاتی لێکدانــەوە و دیاریکردنی نێوەرۆکی مافەکان دا هەل ومەرجــی تایبەتی هەر کام لە 
واڵتانی ئەندامی کۆنڤانســیۆنەکەش وەبەرچاو دەگیردرێ. چونکە چۆنیەتی هەڵس وکەوت و ڕەفتاری 

1. Vienna Declaration and program of Action. Punkt 5.
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ئەو دەوڵەتە لە پێوەندی دەگەڵ ئەو مافانەدا بایەخ و گرینگی یەکی ســەرەکیی هەیە. بەاڵم هەر لەو 
کاتەش دا ئەوە گرنگە کە هەموو دەوڵەتەکان لە ســەریانە ئەو ماف و ئازادی یانە بۆ هەموو مرۆڤەکان 

کە دەکەونە ژێر دەسەاڵت داریەتی و حاکمییەتی قانوونیی ئەوان، دابین و دەستەبەر بکەن.

1.4 چ کەسانێک خاوەن مافن یا کێن ئەوانەی مافیان هەیە؟
وەاڵم بەو پرســیارەکە کە کــێ خاوەن مافە؟ پێوەندیــی بەوەوە هەیە کە چۆن یاســا وقانوون لە 
واڵتێک دا دادەڕێژرێ و چۆنیش تەرجومەی بۆ دەکرێ و لێی تێ دەگەین. پێش هەر شتێک دەگوترێ 
کە مافەکانی مرۆڤ، مافی تاکەکانن. واتە ئەو مافانەن کە تاکەکانی کۆمەڵ لێ یان بەرخوردار دەبن. 

بەاڵم ئایا سنوورێک هەیە بۆ ئەوەی کە کام لە تاکەکان لەالیەن مافەکانی مرۆڤەوە دەپارێزرێن؟
لە کاتێک دا وا دێتە بەرچاو کە دەســتووری واڵتی نۆروێژ کە لە ســاڵی 1814 دا پەسند کراوە، 
تەنیا مافی هاوواڵتیانی نۆروێژ دەپارێزێ، ئەمڕۆ ئیتر ئەوە بۆتە پرنسیپێکی گشتی کە ئەو دەستوورە 
مافەکانــی هەموو مرۆڤەکان بێ جیاوازی دەپارێــزێ، بێ وەبەرچاوگرتنی ئەوە کە ئەوان نۆروێژین یا 
نا. واتە قانوونی ئەساســیی نۆروێژ بناخەیەکی قانوونــی پێک دێنێ کە بەگوێرەی ئەو، مافی هەموو 
ئینســانەکان دەپارێزرێ1. چۆنیەتیی داڕشــتن و فۆرمۆڵەکردن و تۆنی دەنگی ئەو وشــانەی کە لە 
فەســڵی چوارەمی دەســتووری نۆروێژدا کە باس لە مافەکانی مرۆڤ دەکاو بەندەکانی ئەو بەشەیان 
پێ نووسراوە، وەک »هەر کەس«، »هەمووان«، »هەموو ئینسانێک«، »هیچ کەس« »هەر مرۆڤێک«، ئەو 
راســتی یە دەردەخا کە مافەکانی مرۆڤ کە لەو بەشــەی دەستووری نۆروێژدا هاتوون لە یەکەم چاو 

گێڕان دا هەموو ئەو ئینسانانە دەگرنەوە، کە لەسەر خاکی دەوڵەت و واڵتی نۆروێژن.
لەالیەکی دیکەوە پەیماننامەو کۆنڤانسیۆنە نێونەتەوەیی یەکانی مافی مرۆڤ، بێ گوێ دانە ئەوەی 
کــە کێ هاوواڵتی یەو کێ هاوواڵتی نیە، مافی هەموو تاکەکان وەک یەک و بێ جیاوازی دەپارێزن٢. 

بەگوێرەی ئەو کۆنڤانسیۆنانە هەموو مرۆڤەکان مافی وەک یەکیان هەیە.
لە ماددەی یەکەمی کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپایی بۆ مافەکانی مرۆڤ دا هاتووە کە دەوڵەتەکانی ئەندامی 
ئەو ڕێککەوتننامەیە، ئەرکی ســەر شــانیانە کە مافەکانی مرۆڤ، »بۆ هەر کەسێک کە دەکەوێتە ژێر 

حاکمییەت و دەسەاڵتی قەزایی و قانوونیی ئەوان، دەستەبەر بکەن«.
لە ماددەی )1( ٢ی پەیماننامەی مافە مەدەنی و سیاسی یەکان دا هاتووە کە دەوڵەتەکانی ئەندام 
لەسەریانە ئەو مافانەی کە لەو پەیماننامەیەدا هاتوون بۆ »هەموو ئەو کەسانە دابین و دەستەبەر بکەن 
کە لەسەر خاکی ئەو واڵتانەن یان لە باری قانوونی یەوە دەکەونە ژێر حاکمییەت و دەسەاڵتی قەزایی 
ئەوان«. کۆنڤانســیۆنی مافە ئابووری و کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی یەکان، لەو بارەوە ڕاســتەوخۆ باسێک 

1. Dok. 16 (2011 – 2012) s. 44-45.
2. Ibid. S 44.
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ناهێنێتە گۆڕ، بەاڵم ماددەی )3( ٢ی ئەو رێککەوتننامەیە دەڵێ کە واڵتانی تازە گەشەســەندوو یان 
واڵتانی لە حاڵی پەرەسەندن دا، لەسەریانە مافە ئابووری یەکانی هاوواڵتیانیان دابین و دەستەبەر بکەن. 
هەر بەو پێ یە ناڕاســتەوخۆ کۆنڤانسیۆنەکە ئەرک دەخاتە سەر شانی دەوڵەتەکانی ئەندام کە هەموو 
ئەو مافانەی کە لە کۆنڤانســیۆنی مافە ئابووری، کۆمەاڵیەتی و کولتووری یەکان دا هاتوون، بۆ هەموو 
ئەو کەســانە دابین و دەستەبەر بکەن کە لەســەر خاکی واڵتەکانی ئەوانن یان دەکەونە ژێر سێبەرو 

دەسەاڵت داریەتیی حاکمییەتی قەزایی و قانوونیی ئەوان«1.
ئەوە کە ئایا بۆ نموونە مافەکانی مرۆڤ، هەموو ئەو کەســانە دەگرنەوە کە لەســەر خاکی واڵتی 
نۆروێژن، پێویســتیی بە روونکردنەوەی زۆرتر هەیە. ئایا لە هەندێک بواردا جیاوازی لە نێوان مافی 

بیانی یەکان و مافی هاوواڵتیانی نۆروێژی دا هەیە؟
بەگوێرەی کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپایی مافەکانی مرۆڤ، مافی بەشدار بوون لە هەڵبژاردنێکی ئازاد دا، 
مافێکە کە بۆ گەل واتە خەڵک لەبەر چاو گیراوە. هەر بۆیە دەوڵەت ناچار دەکات کە داوا بکات کە 
ئەو کەســەی دەیەوێ لەو مافە کەڵک وەرگرێ، پێویستە هاوواڵتیی نۆروێژ بێ و ڕەگەزنامەی واڵتی 
نۆروێژی هەبێ. لەالیەکی دیکەشەوە بیانی یەکان وەک هاوواڵتیانی نۆروێژ لە بەرانبەر )دەرکردن(ی 
زۆرەملی دا، پارێزراو نین. بەتایبەت ئەوە وەختێک ڕاستە کە ئەگەر کەسێک بەشێوەیەکی نایاسایی 
لە ســەر خاکی واڵتێکی ئەندامی کۆنڤانســیۆنەکە بێت. ئێمە لە بارودۆخیك دا دەژین کە خەڵکێکی 
زۆر لــە دونیادا ئاوارەو لێقەوماون و بەدوای ســەرپەنایەک دا لە حاڵی گەڕان و هاتوچۆ دان. هەر بۆیە 
مافەکانی ژمارەیەکی زۆر لەو کەسانە کە بەشێوەیەکی نایاسایی لە واڵتێک دا بەسەر دەبەن، بەردەوام 

تا دێ پتر جێگای باس و لێکدانەوەی جۆراوجۆرن.
ئینســانەکان هەمیشــە هەروەک تاکەکەس دەرناکەون و کار ناکەن. ئەوان جارجار پێکەوە لێک 
کــۆ دەبنەوەو رێکخــراو و کۆڕو کۆمەڵی تایبەتی و گشــتی، وەک گروپی ئایینــی و مەزهەبی پێک 
دێنن. مافەکانی مرۆڤ زۆر لەو چاالکی و کارو کردەوە دەســتەجەمعی یە جۆراوجۆرانەش دەپارێزن و 
دەیانخەنە ژێر ســێبەری چەتری پاراستنی خۆیان. واتە ئەو کەسە چاالکانەی کە لێک کۆ دەبنەوەو 
بەشــێوەی گروپ  دەگەڵ یەکتــر چاالکیی جۆراوجۆر پێکەوە بەڕێوە دەبــەن، لەالیەن پەیماننامەو 

کۆنڤانسیۆنەکانی مافەکانی مرۆڤەوە پارێزگاری یان لێ دەکرێ.
ئازادیــی پێک هێنانی کۆڕو کۆبوونــەوەی هێمنانە، ئازادیی پێک هێنانی ســەندیکاو یەکیەتی یە 
پیشــەیی و نەقابی یەکان، جۆرێک لەو چاالکی یانەن کە بەشێوەی دەستەجەمعی بەڕێوە دەچن. ئەو 
ماف و ئازادی یانە لەالیەن ماددەی 11ی کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپایی بۆ مافەکانی مرۆڤ و ماددەی ٢٢ی 
کۆنڤانســیۆنی مافە مەدەنی و سیاســی یەکان، پارێزگاری یان لێ دەکرێ. هەروەها مافی بەڕێوەبردنی 
چاالکیی دینی و مەزهەبی بەشــێوەیەکی دەســتەجەمعی لە الیەن ماددی )1( 9ی کۆنڤانســیۆنی 

1. Ibid. S 44-45
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ئۆرووپایی بۆ مافەکانی مرۆڤ و ماددەی )1( 18ی پەیماننامەی مافە مەدەنی و سیاسی یەکان دەپارێزرێ. 
ماددەی ٢7ی کۆنڤانسیۆنی مافە مەدەنی و سیاسی یەکان، ئەو مافە بە کەمایەتی یە ئیتنیکی، ئایینی و 
زمانی یــەکان دەدات کە »پێکەوە دەگەڵ ئەندامانی دیکەی ســەر بە گروپەکەی خۆیان، فەرهەنگ و 
کولتووری خۆیان بەڕێوەبەرن و چاالکی و ڕێ وڕەســم و مەراســیمە ئایینی و مەزهەبی یەکانی خۆیان 

جێ بەجێ بکەن و زمانی خۆیان بەکار بەرن«.
لێرەدا پرسیارێک دێتە پێش ئەویش بریتی یە لەوەی کە مافەکانی کەسایەتی یە حقووقی یەکان، 
چــۆن دەپارێزرێن؟ مەبەســت لە »کەســایەتیی حقووقی و قانوونــی« بریتی یە لــە کۆمپانیەکان، 
دامەزراوەکان، ســەندیکاو دام ودەزگاو رێکخراوە جۆراوجۆرەکان و شــتی دیکەی لەو چەشنە. ئەوانە 
وجوودی فیزیکی و ماددی یان نیە، بەاڵم مەوجوودیەتی قانوونی یان هەیە. ئەو مەسەلەیە تا ڕادەیەکی 
زۆر لە کۆنڤانســیۆنی ئۆرووپایی بۆ مافەکانی مــرۆڤ دا ڕوون کراوەتەوە. لە هەندێک هەل ومەرجی 
تایبەتی دا ئەو کەسایەتی یە حقووقی و قانوونی یانەش لەالیەن سیستەمی پاراستنی مافەکانی مرۆڤەوە 

دەپارێزرێن1. 
لەو کتێبەدا ئێمە باس لە پاراستنی تاکەکان و گروپ و دەستەو تاقمە جۆراوجۆرە ئینسانی یەکان 

دەکەین، بۆیە لێرەدا کەسایەتی یە حقووقی یەکان ناکەونە بەر باس.

1.٥ کێ لە پێوەندی دەگەڵ مافەکانی مرۆڤ دا ئەرکی دەکەوێتە سەرشان؟
بەگوێــرەی کۆنڤانســیۆنە نێونەتەوەیی یەکانی مافی مرۆڤ، ئەرکی ســەر شــانی دەوڵەتە کە ماف و 

ئازادی یەکانی مرۆڤ، بۆ هەمووان بێ جیاوازی دابین و دەستەبەر بکات. 
ســەرچاوەی ئــەوەش دەگەڕێتەوە بــۆ یاســای نێودەوڵەتــی)International Law( کە وەک 
سیســتەمێک لە ئاستی نێودەوڵەتی دا وجوودی هەیە. کۆنڤانسیۆنە نێونەتەوەیی یەکانی مافی مرۆڤ، 
بریتیین لە چەند پەیماننامەیەکی نێودەوڵەتی کە بەگوێرەی یاسای نێونەتەوەیی، دەوڵەتەکانی ئەندام 
لەسەریان رێککەوتوون و ئەو پەیماننامانە ئەرکەکانی دەوڵەت بەرانبەر بە تاکەکەسەکان رێک دەخەن.
پەســند کرانی ئەو پەیماننامانــە لەالیەن دەوڵەتەکانی ئەندامەوە ئەرکی قانوونی دەخاتە ســەر 
شــانی دەوڵەتەکانی ئەندام. ئەو ئەرکانە لە خودی کۆنڤانســیۆنەکانەوە سەرچاوە دەگرن. بۆ نموونە 
لە ماددەی یەکەمی کۆنڤانســیۆنی ئۆرووپایی بۆ مافەکانی مــرۆڤ دا هاتووە کە »واڵتانی هاوپەیمان 
کە ئەو پەیماننامەیەیان پەســندو ئیمزا کردوە، هەموو ئەو مافانە دابین و دەستەبەر دەکەن« کە لەو 
کۆنڤانسیۆنەدا هاتوون. هەر بەو جۆرە لە ماددەی دووهەمی کۆنڤانسیۆنی ماڤە ئابووری، کۆمەاڵیەتی و 
کولتووری یەکان دا و لە ماددەی دووهەمی کۆنڤانســیۆنی مافە مەدەنی و سیاسی یەکانیش دا هاتووە 
کە »هەرکام لە واڵتانی هاوپەیمان لەو کۆنڤانســیۆنەدا« ئەرکیان دەکەوێتە ســەر شان کە ئەو مافانە 

1. Se Emberland (2006) og Dok. 16 (2011- 2012) s.45
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دابین و دەستەبەر بکەن کە لەو پەیماننامەیەدا هاتوون.
بەو جۆرە هەموو کاربەدەســتانی دەوڵەت و ئەو کەســانەی کە لە الیــەن دەوڵەتەوە ئەرک و کار 
بەڕێوە دەبەن، ئەرکیان دەکەوێتە ســەر شــان کە مافەکانی مرۆڤ پیادە بکــەن و لە ڕەوتی کار دا 
وەبەرچاویان بگرن. ئەوە هەموو کارمەندان و کاربەدەستانی دەوڵەت لە هەموو ئاستەکان دا دەگرێتەوە. 
چ لە ئاســتی محەللی، چ لە ئاســتی ناوچەیی و ئۆستانی دا و چ لە ئاستی میللی و دەوڵەت دا، هەموو 
کارمەندەکانی دەوڵەت لەو بارەوە ئەرکیان دەکەوێتە سەر ئەستۆ. بۆ نموونە لە نۆروێژ کاربەدەستانی 
دەوڵەت لە هەر ئاســت و پلەو پایەیەک دابن، چ لە کۆمۆن دا، یان لە ئاســتی پارێزگاو چ لە ئاســتی 
دەوڵەت دا کار بکەن، ئەرکی ئەوەیان دەکەوێتە ســەر شــان کە ڕێز لە ماف و ئازادی یەکانی مرۆڤ 
بگرن و لە کارو بەرپرســایەتیی ڕۆژانەیان دا تێکۆشــن جێ بەجێ و پیادەیان بکەن. هەر ســێ بواری 
دەســەاڵتی دەوڵەت، واتە دەسەاڵتی یاســادانان و قانوون گوزاری، دەســەاڵتی دادوەری و دەسەاڵتی 
ئیجرایی و بەڕێوەبەری، وەک یەک لەو بارەوە بەرپرســایەتی یان دەکەوێتە ئەستۆ. هەر بۆیەش ئەگەر 
کاربەدەســت و کارمەندێکی دەوڵەت، لە هەر جێگایەک مافەکانی مرۆڤ بخاتە ژێر پێ و وەبەرچاویان 
نەگرێ، دەوڵەت بەرپرسایەتیی ئەو کارە وەئەستۆی خۆی دەگرێ. واتە بێ وەبەرچاوگرتنی ئەوەی کە 

کێ لەو بارەوە گوناهبارە، دەوڵەت دەکەوێتە ژێر لێپرسینەوە.
کاتێک دەڵێین کە ئەوە کاربەدەستانی ڕەسمیی دەوڵەتن کە لە پێوەندی لەگەڵ دابین و دەستەبەر 
کردنــی مافەکانی مرۆڤ دا ئەرکیان دەکەوێتە سەرشــان، بەو مانایەیە کــە ڕەفتارو کارو کردەوەی 
کەســانی دیکە کە بەشێوەی شەخسی مافەکانی مرۆڤ پێ شێل دەکەن، وەک پرنسیپ بە پێ شێل 
کردنی مافەکانی مرۆڤ لەقەڵەم نادرێ. ئەگەر کەسێک، کەسێکی دیکە بکووژێ، ئەوە کردەوەیەکی 
جینایەت کارانە ڕووی داوەو بەگوێرەی یاســای سزادان، دادگاکان و سیستەمی قەزایی واڵت تاوانبار 
ســزا دەدەن. بەاڵم ئەو کارە بە پێ شــێل کرانی مافی ژیانی ئەو کەسەی کە بۆتە قوربانی بەحیساب 
نایــەت. بەو حاڵەش لە هێندێک هەل ومەرج دا دەوڵەت ئەگەر هیچ هەنگاوێکی بۆ پێش گیری کردن 
لە ڕوودانی کردەوەی لەو جۆرە لەالیەن کەســانی شەخسی یەوە هەڵنەهێنابێتەوە، لەو پێوەندی یەش 

دا بەرپرسایەتیی دەکەوێتە سەر شان . دواتر لەو بارەوە پتر دەدوێین.
لــە الیەکی دیکەشــەوە گەلێک ئەکتەر هەن کە کارو کردەوەکانیان شــوێن لەســەر ئازادی و 
مافەکانی ئینسانەکان دادەنێن. ئەوەش بەو مانایەیە کە ئەو پرنسیپەی کە دەڵێ ئەوە تەنیا دەوڵەت و 
کاربەدەســتانی دەوڵەتن کە لە پێوەندی لەگەڵ مافەکانی مرۆڤ دا ئەرکیان دەکەوێتە ســەر شــان، 
پێویستە سەر لەنوێ چاوی پێ دا بگێردرێتەوە. بۆ نموونە رێکخراوە نێونەتەوەیی یەکان لە بەڕێوەبردنی 
کاروباری خۆیان لە پێوەندی دەگەڵ مافەکانی مرۆڤ دا ئەرکیان دەکەوێتە سەر شان. مەسەلەیەکی 
دیکەش کە لەوەش گرینگتر وئاڵۆزترە بریتی یە لە بەرپرســایەتیی کۆمپانیاو شــیرکەت و دامودەزگا 

بازرگانی و دامەزراوە سەنعەتی و پیشەسازی یەکان لە پێوەندی دەگەڵ مافەکانی مرۆڤ دا.
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کۆمپانیــا گەورەکان لــە بەڕێوەبردنی کاروباری خۆیان دا، تا ڕادەیەکی زۆر شــوێنەوار لەســەر 
مافەکانــی مــرۆڤ دادەنێن. بۆ نموونە ئەوان لــە پێوەندی دەگەڵ کارمەنــدو کرێکارەکانی خۆیان 
دا ئەرکیــان بەرامبەر پاراســتنی مافی مرۆڤ دەکەوێتە ئەســتۆ )ســەعاتەکانی کارو هەلومەرجی 
کارکردن(. لە الیەکی دیکەشــەوە ئەوان بەرانبەر مافی مرۆڤی ئەو کەســانەش ئەرکیان دەکەوێتە 
ســەر شــان کە بە جۆرێک پێوەندی یان دەگەڵیان هەیە. ئەو مەسەلەیە بەشــێوەیەکی راستەوخۆ 
لەالیەن کۆنڤانســیۆن و پەیماننامە نێونەتەوەیی یەکانی مافەکانی مرۆڤــەوە رێک خراوە. )هەرچەند 
لەو بارەشــەوە دەوڵەت ئەرکی دەکەوێتە ســەر شــان کــە پێش بە لەژێرپێنانــی مافەکانی مرۆڤ 
لەالیەن کۆمپانیاو دامەزراوە ئابووری یەکانەوە بگرێ(. تا ئێستا گەلێک ڕێکخراوی نێونەتەوەیی وەک 
ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان، ڕێکخراوی نێونەتەوەیی کار و رێکخراوی نێونەتەوەیی بۆ هاوکاریی 
ئابووری و پەرە ئەستاندن )OECD(، ژمارەیەکی زۆر بەخشنامەو ڕێنوێنی و ڕێوشوێنی جۆراوجۆریان 
لەوبارەوە ئامادەو پەســەند کردوون. مەبەست ئەوەیە کە کۆمپانیاو شــیرکەت و دامەزراوە ئابووری و 
پیشەســازی یەکان بتوانن لەکاروباری خۆیاندا ئەو ڕێوشــوێنانە وەبەرچــاو بگرن تا مافەکانی مرۆڤ  
بپارێــزن و بەرپرســایەتییش بەرانبەر کۆمەڵ قبــووڵ بکەن. لەو بوارەدا بــەردەوام ئاڵوگۆڕی باش 
بەقازانجی جێ بەجێ بوون و بەڕێوەچوونی ئەو بەخشنامەو ڕێنوێنی و ڕێوشوێنانە، کە بۆ مەبەستێکی 

لەو چەشنە ئامادەو پەسند کراون، ڕوو دەدات.

1.٦ نێوەرۆکی بەرپرسایەتیی دەوڵەت  سەبارەت بە مافەکانی مرۆڤ
بەشــێوەیەکی گشــتی لە پێوەندی دەگەڵ مافــە ئابــووری، کۆمەاڵیەتی، کولتــووری، مەدەنی و 
سیاسی یەکان دا دەگوترێ کە دەوڵەت سەبارەت بە مافە مەدەنی و سیاسی یەکان، ئەرکێکی نەرێنیی 
دەکەوێتە سەر شان، بەو مانایەیە کە دەبێ پاسیڤ بێ. واتە دەوڵەت پێش بەوە نەگرێ کە تاکەکەس 
کەڵــک لە مــاف و ئازادی یەکانی خۆی وەرگرێ. بەاڵم لەالیەکی دیکەوە لــە پێوەندی دەگەڵ مافە 
ئابووری، کۆمەاڵیەتی و کولتووری یەکان دا، دەوڵەت ئەرکی دەکەوێتە ســەر شــان تا بەشــێوەیەکی 
چاالک تێکۆشێ هەموو تواناکانی خۆی بەکار بێنێ تا ئەو مافانە بۆ تاکەکان دابین و دەستەبەر بکات. 
ئەمەش پێوەندیی بەوەوە هەیە کە چۆن کۆنڤانسیۆنەکان خۆیان بەشێوەی جیاواز دەڕواننە نێوەرۆکی 

ئەو ئەرکانەی کە لە پێوەندی دەگەڵ کۆنڤانسیۆنەکان دا دەکەوێتە سەر شانی دەوڵەتەکان.
ماددەی )1( ٢ی کۆنڤانســیۆنی مافە مەدەنی و سیاســی یەکان بەم جۆرە تەعبیر لەو مەسەلەیە 

دەکا.
ئەرکی ســەر شانی هەر کام لە واڵتانی ئەندامی ئەم رێککەوتننامەیە یە کە ڕێز لەو مافانە بگرن 
کە لەو پەیماننامەیەدا هاتوون و بۆ هەموو ئەو کەســانەیان  دابین و دەستەبەر بکەن کە لەسەر خاکی 
ئەوان یان لە ژێر حاکمییەتی یاســایی و قەزایی ئەوان دا بەســەر دەبەن. بــێ وەبەرچاوگرتنی هەر 
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چەشنە جیاوازی یەک.
هەر بەو جۆرە لە ماددەی )1( ٢ی کۆنڤانسیۆنی مافە ئابووری و کۆمەاڵیەتی و کولتووری یەکانیش 

دا هاتووە:
هەمــوو دەوڵەتانی هاوپەیمانــی ئەم رێککەوتننامەیە ئەرکی سەرشــانیانە کە چ بە تەنیاو چ لە 
رێــگای هاوکاری و یارمەتیــی نێونەتەوەیی یەوە، بە تایبەتی یارمەتیی ئابووری و تکنیکی، تێکۆشــن 
هەموو ئەو مافانە کە لەو پەیماننامەیەدا هاتوون لە ڕێگای دەکار کردنی میکانیزمی تایبەتی یەوە، بۆ 

نموونە لە ڕێگای یاسادانانەوە، بەرەبەرە جێبەجێ وپیادە بکەن.
دابەشــکردنی بەو جۆرەی ئەرکەکانی دەوڵەت بە ئەرکە نەرێنــی و ئەرکە ئەرێنی یەکان، لەوەوە 
سەرچاوە دەگرێ کە دەگوترێ مافە مەدەنی و سیاسی یەکان دەکرێ لەالیەن دادگاکانەوە جێ بەجێ و 
دابین و دەستەبەر بکرێن. بەاڵم مافە ئابووری و کۆمەاڵیەتی و کولتووری یەکان لە بەر ئەوەی خۆی لە 

خۆی دا ئامانجن، ناکرێ لە رێگای دادگاکانەوە جێ بەجێ و دەستەبەرو پیادە بکرێن1.
تێگەیشــتنێکی لــەو جــۆرە ناتوانــێ ئەوەمان بــۆ ڕوون بکاتەوە کــە چۆن کۆمیتــەی مافە 
مەدەنی و سیاســی یەکان و کۆمیتــەی مافە ئابووری و کۆمەاڵیەتــی و کولتووری یەکان، لە ڕێکخراوی 
نەتەوەیەکگرتووەکان دا لێکدانەوە بۆ دابین و دەستەبەر بوون و جێ بەجێ کردنی ئەو مافانە دەکەن کە 
لە پەیماننامەی مافە مەدەنی و سیاسی و پەیماننامەی مافە ئابووری و کۆمەاڵیەتی و کولتووری یەکان دا 

هاتوون.
ئەمڕۆ گەلێک نموونەمان هەن کە دەری دەخەن دادگاکان لە ئاستی جۆراوجۆری میللی، ناوچەیی و 
نێونەتەوەیی دا چۆن مافە کۆمەاڵیەتی یەکان جێ بەجێ و پیادە دەکەن و بڕیاریان لەسەر دەدەن.ئێستا 
لە هەموو ناوچەکانی دونیا دا نموونەی لەو جۆرە لە گۆڕێ دان٢. بۆیە لە جیاتی ئەوەی کە مافەکان 
بە جۆرێک دابەش بکەین کە ئەرکی نەرێنی یا ئەرکی ئەرێنی بخەنە ســەر شــانی دەوڵەت، وا باشە 
ئەوە قبووڵ بکەین کە هەموو مافەکان وەک یەک پاکەیج ببینین کە هەموویان پێکەوە گرێ دراون، 
هەرکامیان گۆشــەیەک لە ئەرکی دەوڵەت لە بەرانبەر دابین و جێ بەجێ کردنیان دا، پڕ دەکەنەوە. 
واتە مافەکان ئەرکی جۆراوجۆر دەخەنە سەر ئەستۆی دەوڵەت. دەکرێ مافێک ئەو ئەرکە بخاتە سەر 
شانی دەوڵەت کە پێش بەوە نەگرێ کە تاکەکەس بۆ جێ بەجێ کردنی ئەو مافەی خۆی هەوڵ بدا. 
کەچی ڕەنگە لە هەمان کات دا هەر ئەو مافە ئەو ئەرکەش بخاتە سەر شانی دەوڵەت کە بەشێوەیەکی 
چاالک و کاریگەر تێ کۆشــێ تا ئەرکی خۆی ســەبارەت بە دابین و دەستەبەر کردنی ئەو مافە بۆ ئەو 
کەســە وەئەســتۆ بگرێ3. لەبری ئەوەی سەیری ئەوە بکەین کا ئاخۆ فاڵنە ماف سەر بە کام جۆر لە 
مافەکانە، وا باشــە سەرنج بدەینە نێوەرۆکی بەرپرسایەتی و ئەرکی دەوڵەت سەبارەت بەو مافە. ئەمە 

1. Fredman (2008) s. 66
2. Langford (2008). 
3. Fredman (2008). S. 69
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باشترین لێکدانەوەو هەڵسەنگاندن و تێ گەیشتنمان سەبارەت بە چۆنیەتیی دابین و دەستەبەر کردنی 
مافەکانی مرۆڤ دەخاتە بەر دەست1.

بەرپرسایەتیی دەوڵەت سەبارەت بە جێ بەجێ کردنی مافەکانی مرۆڤ لە سێ بواری جۆراوجۆردا 
خۆی نیشان دەدا. ئەرکی دەوڵەت بۆ رێزگرتن )to respect) لە ماف و ئازادی یەکانی مرۆڤ، ئەرکی 
دەوڵەت بۆ پاراستنی )to protect( ماف و ئازادی یەکانی مرۆڤ و هەروەها ئەرکی دەوڵەوت بۆ دابین و 

دەستەبەر کردن ) to realize( هەموو ماف و ئازادی یەکانی مرۆڤ.
مەبەســت لەوە کە دەوڵەت ئەرکی سەر شــانیەتی کە ڕێز لە ماف و ئازادی یەکانی مرۆڤ بگرێ 
ئەوەیە کە دەوڵەت نابێ ڕێگا لەوە بگرێ کە تاکەکەس لە ماف و ئازادی یەکانی خۆی کەڵک وەربگرێ. 
ئەوە بە ئەرکێکی نەرێنی دادەنرێ و دەخوازێ کە دەوڵەت لەو بارەوە پاسیڤ بێ و پێش بە جێبەجێ 
بوونــی ئــەو مافە نەگرێ. دەوڵەت ناتوانێ لــەو بوارەدا دەخالەتێک بکا کــە ببێتە هۆی ئەوەی کە 
تاکەکەس کەڵک لەو مافانەی خۆی وەرگرێ، بە جۆرێک کە کەمتر بێ لەوەی کە حەقی خۆیەتی٢.
مەبەست لە ئەرکی دەوڵەت بۆ پارێزگاری لە ماف و ئازادی یەکانی مرۆڤ ئەوەیە کە دەوڵەت رێگا 
نەدا ماف و ئازادی یەکانی مرۆڤ لەالیەن کەســان و ئەکتەرە خسووســی و شەخسی یەکانەوە پێ شێل 
بکرێن. واتە دەوڵەت پێش لەوە دەگرێ کە ئەکتەرە شەخسی و خسووسی یەکان ماف و ئازادی یەکانی 
تاکەکەس پێ شــێل بکەن. ئەمە ئەرکێکی ئەرێنی یە. واتــە دەوڵەت بۆ جێ بەجێ کردنی ئەو ئەرکە 
دەبێ چاالک، هەڵســووڕو ئاکتیو بێت، ئەوەش)ئەرکێکی ئەرێنی(یە. ئەوە کە لەو بارەوە ئەو ئەرکەی 
دەوڵــەت تا کوێ دەڕواتە پێش، پێوەندیی بە نێوەرۆکی هــەر کام لەو ماف و ئازادی یانەوە هەیە کە 

بەشێوەیەکی کۆنکرێت لە بەر باس دان.
مەبەســت لە ئەرکی دەوڵەت بۆ دابین و دەســتەبەر کردنی مافەکانی مرۆڤ ئەوەیە کە دەوڵەت 
بەشــێوەیەکی چاالک و هەڵســووڕ ئەرکی جێ بەجێ کردنی ماف و ئازادی یەکانی مرۆڤ وەئەســتۆ 
بگرێ و بۆ دابین و دەســتەبەر کردن و پیادە کردنیان لە هەموو ئیمکانات و میکانیزمێکی پێویست کە 
لەبەر دەســتی دان کەڵک وەرگرێ. ئەو ئەرکە هەموو بەشــە جۆراوجۆرەکانی دەوڵەت دەگرێتەوە. 
دەســەاڵتی یاسادانان و قانوون گوزاری، دەســەاڵتی جێ بەجێ کردن و هەروەها دەسەاڵتی دادوەری و 
قەزایی. مافەکانی مرۆڤ پێویســتە لە ڕێگای کاربەدەستانی دەوڵەت، لە ڕێگای دانانی یاساو قانوونی 
تایبەتی یەوە، لە ڕێگای پیادە کردنی ئەو یاسا و قانوونانەوە، لە ڕێگای سیاسەت گوزاری و بەرنامەڕێژیی 
ئابووری و سیاسی و کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی یەوە، لە ڕێگای بەرنامەڕێژی و بودجەبەندی یەوە، لە ڕێگای 
دەست نیشان کردنی پێداویستی یە بنەڕەتی و گرنگەکانەوە، لە ڕێگای فێرکردن و پەروەردە کردنەوە و 
لە ڕێگای دادگاکانەوە پیادە بکرێن. ئەمەش ئەرکێکی پۆزەتیڤ و ئەرێنی یەو هەر بۆیە ئەرک دەخاتە 

1. Ibid. S 70
2. Kapittl 5.
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سەر شانی دەوڵەت کە بۆ جێ بەجێ کردنی ئەو ئەرکە چاالک و ئاکتیڤ بێت.
 ئــەوە کــە قوواڵیی و بەرینایی ئەو ئەرکە تا کوێ یە، پێوەندیی بە نێوەرۆکی هەر مافێکەوە هەیە 

کە بەشێوەی کۆنکرێت باسی لێوە دەکرێ.
کۆمیتەی مافی مرۆڤی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان تا ئێستا چەند جار ئەوەی ڕاگەیاندوە کە 
ماددەی )1( ٢ی کۆنڤانسیۆنی مافە مەدەنی و سیاسی یەکان، هەر دوو توخمی ئەرکە نەرێنی و ئەرکە 

ئەرێنی یەکانی لە خۆی دا جێ کردوونەتەوە.
«The legal obligation under articel 2, paragraf 1, is both negative and 

positive in nature».1

مەبەست لە ئەرکە نەرێنی یەکانی دەوڵەت لەو پێوەندی یەدا بریتی یە لە:
«Stats Parties must refrain from violation of the rights recognized 

by the Covenant, and any restrictions on any of those rights must be 

permissible under the relevant provisions of the Covenant».2

لەالیەکی دیکەشەوە مەبەست لە ئەرکە نەرێنی یەکانی دەوڵەت لەو بوارە دا بریتی یە لەوە کە:
«adopt legislative, judicial, administrative, educative and other 

appropriate measures in order to fulfil their legal obligations … There 

may be circumstances in which a failure to ensure Covenant rights as 

requires by article 2 would give rise to violations by States Parties of 

those rights, as a result of States Parties’ permitting or failing to take 

appropriate measures or to exercise due diligence to prevent, punish, 

investigate or redress the harm caused by such acts by private persons 

or entities».3

لێــرەدا دەبینین کە ئەرکی دەوڵەت بۆ پاراســتنی ماف و ئازادی یەکانی مــرۆڤ بریتی یە لەوەی کە 
هەنگاوی پێویست و زەرووری هەڵگرێ تا ماف و ئازادی یەکانی مرۆڤ لە الیەن ئەکتەرو کەسایەتی یە 
شەخســی یەکانەوە نەخرێنە ژێر پێ و پێ شێل نەکرێن. هەروەها ئەرکی دەوڵەت بۆ دابین و دەستەبەر 
کردنــی مافەکانی مرۆڤ ئەوە دەگرێتــەوە کە دەوڵەت ئەرکی دامەزراندنــی دام ودەزگای قانوونی، 
قەزایی، ئیجرایــی و پەروەردەیی و میکانیزمی جۆراوجۆری دیکە بۆ دابین بوونی ماف و ئازادی یەکانی 

مرۆڤ بگرێتە ئەستۆی خۆی و بۆ جێ بەجێ کردنیشیان هەنگاوی پێویست باوێ.
هەر بــەو جۆرە ئەو مافانەی کە لە پەیماننامەی مافە ئابووری و کۆمەاڵیەتی و فەهەنگی یەکانیش 

1. FN menneskerettskomite General Comment No.31 (2004) punkt 6.
2. Ibid.
3. Ibid. Punkt 7 og 8.
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دا هاتوون، ئەرکی نەرێنی و ئەرێنی دەخەنە سەر شانی دەوڵەت1.
لێرەدا مەبەســت لە ئەرکە نەرێنی یەکانی دەوڵەت ئەوەیە کە بەرتەسک کردنەوەی »ئەو مافانەی 
کە دەوڵەت لەو کۆنڤانسیۆنەدا بەرعۆدەیان بووە« تەنیا ئەو کاتە رێگای پێ دەدرێ کە ئەو مەرجانەی 
لە ماددەی چوارەمی کۆنڤانسیۆنی مافە ئابووری و کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی یەکان دا هاتوون، وەبەرچاو 
گیرابن. مەبەســت ئەوەیە کە هەر چەشنە بەرتەســک کردنەوەیەکی مافەکان، »پێویستە بەگوێرەی 
قانوون بێ، لەگەڵ سروشــتی مافەکان ســازگار بێ و پێداویســتی یە گشــتی یەکانی کۆمەڵگایەکی 

دێمۆکرات لەبەرچاو بگرێ«.
هەر لەو پێوەندی یەدا کۆمیتەی مافە ئابووری، کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی یەکانی ڕێکخراوی نەتەوە 

یەکگرتوەکان پێ لەسەر ئەوە دادەگرێ کە:
While the Covenant provides for progressive realization and 

acknowledges the constraints due to the limits of available resources, it 

also imposes various obligations which are of immediate effect.2

لێــرەدا کۆمیتەی مافە ئابــووری، کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی یەکان ئەوە دەڵێ کە پێویســتە جیاوازی 
لــە نێوان ئەرکە فەوری و بێ ئەمالو ئەو الکانی دەوڵەت ســەبارەت بە پیــادە کردنی مافەکان و ئەو 
ئەرکانەی دیکەدا دابنێین کە دەڵێ دەوڵەت لەســەریەتی بەرەبەرەو بەگوێرەی ئیمکانات، ئەو مافانە 
پیادەو دابین و دەســتەبەر بکات. مەبەســت لــە ئەرکە فەوری و بێ ئــەوالوالکان ئەوەیە کە هەر لە 
یەکەم ســاتەکانی مۆر کران، پەسند کران و قبووڵ کرانی کۆنڤانسیۆنەکەوە، دەوڵەت ئەرکی لەسەر 
شــانە بە هەموو تواناوە بۆ جێ بەجێ کردن و دەســتبەرکردنی ئەو مافانــە هەنگاو هەڵبگرێ کە لە 
کۆنڤانسیۆنەکەدا هاتوون. ئەوە بە تایبەتمەندی یەکی بەرچاوی ئەرکە نەرێنی یەکانی دەوڵەت لەقەڵەم 
دەدرێ. ئەو قســەیە بەو مانایەیە کە مافە مەدەنی و سیاســی یەکان دەست بەجێ و بێ ئەم الوال دوای 

پەسند کرانی پەیماننامەکە لەالیەن دەوڵەتەوە پێویستە پیادەو جێ بەجێ بکرێن.
ئەوە بــە تایبەتمەندی یەکی بەرچاوی ئەرکە نەرێنی یەکانی دەوڵەت لەقەڵەم دەدرێ. بێ ئەوەی 
کــە وەک تایبەتمەندی یەکی هەمیشــەیی دابنرێ. ئەو قســەیە ئەو مانایەش دەبەخشــێ کە مافە 
مەدەنی و سیاسی یەکان دوای پەســند کرانیان، دەست بەجێ و بێ ئەم الوال دەکەونە حاڵی جێ بەجێ 
کرانەوە. بەاڵم لە پێوەندی لەگەڵ مافە ئابووری، کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی یەکان دا، دەوڵەت دوو جۆرە 
ئەرکی لە یەک کات دا دەکەونە ســەر شان. ئەرکە فەوری و بێ ئەمالوالکان لە پێوەندی لەگەڵ پیادە 
کردنی مافەکان دا لە الیەک و هەروەها ئەو ئەرکانەش کە دەوڵەت لە پێوەندی دەگەڵ هەوڵ دان بۆ 

1. CESCR General Comment No. 3 (1990) punkt 1, der komiteen fremhever at det er «significant similarities» 

mellom statsforplikesene etter SP art. 2 og etter ØKS art.2.
2. ØKS-komiteesn General Comment No.3 (1990) punkt 1.
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دابین و دەســتەبەر کردنی ئەو مافانەدا کە بەشێوەی بەرەبەرەو بەگوێرەی ئیمکانات لە درێژخایەن دا 
لە الیەکی دیکەوە، دەکەونە سەر شانی.

لە پێوەندی لەگەڵ ئەرکی دەوڵەت ســەبارەت بە جێ بەجێ کردن و پیادە کردنی بەرەبەرەی ئەو 
مافانەی کە لە کۆنڤانســیۆنی مافە ئابووری، کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی یەکان دا هاتوون، کە بەگوێرەی 
ماددەی دووهەمی کۆنڤانسیۆنەکە دەوڵەت بە پێی ئیمکاناتی بەردەستی لەو بارەوە ئەرکی دەکەوێتە 
سەرشان، کۆمیتەی مافە ئابووری و کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی یەکانی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان، 
پێ لەســەر ئەوە دادەگرێ کە ئەرکی دەوڵەت لەو بارەوە لەســەر بناخەی بەڕەســمی ناسینی ئەو 

راستی یەوە دامەزراوە کە:
Full realization of all economic, social and cultural rights will generally 

not be able to be achieved in a short period of time. In this sense the 

obligation differs significantly form that contained in article 2 of the 

international Covenant on Civil and Political Rights which embodies 

an immediate obligation to respect and ensure all of the relevant 

rights. Nevertheless, the fact that realization over time, or in other 

words progressively, is foreseen under the Covenant should not be 

misinterpreted as depriving the obligation of all meaningful content. It 

is on the one hand a necessary flexibility device, reflecting the realities 

of the real world and the difficulties involved for any country in 

ensuring full realization of economic, social and cultural rights. On the 

other hand, the phrase must be read in the light of the overall objective, 

indeed the raison d etre , of the Covenant which is to establish clear 

obligation for States parties in respect of the realization of the rights in 

question. It thus imposes an obligation to move as expeditiously and 

effectively as possible towards that goal.3

کاکڵی ئەو قسەیە ئەوەیە کە دەوڵەت ئەرکی سەر شانیەتی هەموو هەنگاوێکی پێویست بۆ جێ بەجێ 
کردن، پیادە کردن و دابین کردنی ئەو مافە هەڵگرێ کە لە بەر باس دایە.

ڕەنگــە دادگاکان ئازادی یەکی زۆر لە پێوەندیی ئەوە دا کە دەســەاڵتی یاســادانان کام رێگا بۆ 
جێ بەجــێ کردنی مافێک هەڵدەبژێرێ، بدەنە دەســەاڵتی قانوون گوزاری. بــەو حاڵەش بەگوێرەی 
کۆنڤانســیۆنی مافە ئابووری ، کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی یــەکان گەلێک الیەنی ئەرکەکانی دەوڵەت لە 

3. Ibid. Punkt 9.
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پێوەنــدی دەگەڵ پیــادە کردنی ئەو مافانەدا کە لەو پەیماننامەیەدا هاتوون، دەســت بەجێ دەکرێ 
لەالیــەن دادگاکانــەوە جێ بەجێ و پیادە بکرێن. واتە دادگاکان دەتوانــن بەگوێرەی ئەو ئەرکانە کە 

بەپێی رێککەوتننامەکە دەکەونە سەر شانی دەوڵەت، بڕیار بدەن و هەڵوێست وەرگرن1.
کۆمیتەی مافە ئابووری، کۆمەاڵیەتی و کولتووری یەکان ئەوە ڕوون دەکاتەوە کە ئەرکی دەوڵەت بۆ 
دابین و دەستەبەر کردنی مافە ئابووری، کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی یەکان بێ وەبەرچاوگرتنی هەر چەشنە 
جیاوازی یەک دەست بەجێ و فەوری دەبێ وەبەرچاو بگیردرێ. هەروەها هەر بەگوێرەی کۆنڤانسیۆنی 
مافە ئابووری، کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی یەکان یەکێکی دیکە لە ئەرکە فەوری و دەســت بەجێ یەکانی 
دەوڵەت کە بایەخێکی زۆر گرینگیشــی هەیە، ئەوەیە کە دەڵێ دەوڵەت لەسەریەتی کە بەمەبەستی 
پیــادە کردنی ئەو مافانەی کە لە کۆنڤانســۆنەکەدا هاتوون، »هەنــگاو هەڵگرێ«. ئەرکی دەوڵەت بۆ 
هەنگاوهەڵگرتنــی کاریگەرو چاالک بەمەبەســتی پیــادە کردنی مافەکان نابێ »ببەســترێتەوە یان 

سنووردار بکرێت بە وەبەرچاوگرتنی هەندێک تێ بینیی دیکەوە«٢. ئەوە بەو مانایەیە کە:
While the full realization of the relevant rights may be achieved 

progressively, steps towards that goal must be taken within a reasonably 

short time after the Covenant’s entry into force for the State concerned. 

Such steps should be deliberate, concrete and targeted as clearly as 

possible towards meeting the obligations recognized in the Covenant.3

بــێ وەبەرچاوگرتنی ئــەوەی کە دەوڵەت چ ســەرچاوەیەکی ئابووریی لەبەر دەســت دایە، ئەرکی 
سەرشانیەتی کە چاوەدێریی ئەوە بکات کە تا چ ڕادەیەک مافە ئابووری و کۆمەاڵیەتی و کولتووری یەکان 
جێ بەجێ دەکرێن. لەوەش زیاتر دەوڵەت ئەرکی ئەوەشــی لە سەر شانە کە »ستراتێژی و پرۆگرامی 

جۆراوجۆر« بۆ بردنە پێش و دابین کردنی ئەو مافانە دەکار بکا4.
ســەبارەت بەوەش کە مافە ئابووری و کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی یەکان پێویســتە لە چ ئاستێک دا 

جێ بەجێ و وەبەرچاو بگیردرێن، کۆمیتەی مافە ئابووری و کۆمەاڵیەتی یەکان دەڵێ:
A minimum core obligation to ensure the satisfaction of, at the very 

least, minimum essential levels of each of the rights is incumbent 

upon every State party. Thus, for example, a State party in which any 

significant number of individuals is deprived of essential foodstuffs, 

of essential primary health care, of basic shelter and housing, or of the 

1. Slik også Dokument 16 (2011- 2012) s. 60.
2. CESCR General Comment No. 3 (1990) punkt 2.
3. Ibid.
4. Ibid.
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most basic forms of education is, prima facia, failing to discharge its 

obligations under the Covenant.1

واتە دەوڵەت ئەرکی ســەر شانیەتی کە بە پێی ئەو سەرچاوە ئابووری یانەی کە لەبەر دەستی دان ، 
النی کەمی مافە ئابووری و کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی یەکان بۆ هەمووان بێ جیاوازی، دابین و دەستەبەر 
بکات. لە حاڵەتێکی ئاوادا بۆ ئەوەی دەوڵەت بەوە تاوانبار نەکرێ کە کۆنڤانســیۆنەکە پێ شێل دەکا، 

لەسەریەتی کە نیشان بدا:
«that every effort has been made to use all resources that are at its 

disposition to satisfy, as a matter of priority, those minimum obligations»2

دەبێ بڵێین کە هەر چەشــنە پاشەکشــەو کەمتەرخەمی یەک ســەبارەت بە جێبەجێ کردنی مافە 
ئابووری و کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی یەکان هەر لە بنەڕەت ڕا کێشــەخوڵقێنە. لەو بارەوە کۆمیتەی مافە 
ئابــووری و کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی یــەکان لە ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان دا پێ لەســەر ئەوە 

دادەگرێ کە: بۆ گرتنە پێشی هەر چەشنە »retrogressive measures« پێویستە کە
«the most careful consideration and would need to be fully justified by 

reference to the totality of the rights provided for in the Covenant and in 

the context of the full use of the maximum available resource».3

1. Ibid. punkt 10.
2. Ibid.
3. bIbid. Punkt 9.





بەشی دووهەم
سیستەمی نێونەتەوەیی مافەکانی مرۆڤ

2.1 پەیماننامە وکۆنڤانسێۆنە نێونەتەوەیی یەکانی پاراستنی مافەکانی مرۆڤ 
2.1.1 گرینگترین پەیماننامە نێونەتەوەیی یەکانی پاراستنی مافەکانی مرۆڤ و ئەو میکانیزمانەی 

ئەوان بۆ چاوەدێری بەسەر چۆنیەتیی جێ بەجێ بوونی کۆنڤانسیۆنەکان دا بەکاریان دێنن.
بەشــێوەیەکی ئاســایی دەتوانین کۆنڤانسیۆنە نێونەتەوەیی یەکانی پاراســتنی مافەکانی مرۆڤ بکەین 
بە دوو بەشــەوە. پەیماننامــە جیهانی و سەرتاســەری یەکان کە هەموو دەوڵەتەکانــی دونیا دەتوانن 
پێ یانەوە پەیوەست بن و ببنە ئەندامیان. هەروها پەیماننامەو کۆنڤانسیۆنە ناوچەیی یەکان کە تەنیا ئەو 
دەوڵەتانــە بۆیان هەیە ببنە ئەندامیان کە لەو چوارچێــوە جوغرافیایی یەدا هەڵکەوتوون کە ئەو ناوچە 
دیاری کراوەی پێ دەناســرێتەوە )ئۆرووپا، ئەفریقا، ئەمریکاو هتد(1. لە ئاستی جیهانی و نێوەنەتەوەیی دا 
نــۆ دانە پەیماننامەی نێونەتەوەیی مان بۆ پاراســتنی مافەکانی مرۆڤ هەن کــە لە الیەن رێکخراوی 
نەتەوەیەکگرتووەکانەوە پەسند کراون. ئەو نۆ پەیماننامانە دەگەڵ بەیاننامەی جیهانیی مافەکانی مرۆڤ، 
پێکەوە، جەوهەری سیستەمی پەیماننامە نێونەتەوەیی یەکانی پاراستنی مافەکانی مرۆڤ پێک دێنن٢.

1. Her i punkt 2.1 introduseres de internasjonale konvensjonene, mens de regionale konvensjonene 
introduseres i punkt 2.2 nedenfor. Konvensjonens materielle rettigheter diskuteres i kapitel 4.
2. Det er definisjonsspørsmål hva som regnes en konvensjon om «menneskerettigheter». ILO-konvensjonen om 
urfolks rettigheter er sentral på sitt område og behandles i punkt 4.22 nedenfor. Folkemordskonvensjonen og 
flyktningkonvensjonen kan også regnes som menneskerettskonvensjoner, men behandles ikke i det følgende.
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کۆنڤانسیۆنی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ ریشەکێش کردنی هەموو شکڵ و شێوەکانی ڕەگەزپەرەستی و 
جیاوازی دانان لەســەر بناخەی رەگەز کە لە ٢1ی دیســامبری 196٥ پەسند کراو لە 4ی ژانویەی 
1969دا کەوتــە حاڵەتــی جێ بەجێ کردنەوە. واڵتی نۆروێژ لە رۆژی 6ی ئۆگســتی 1970دا چووە 
پاڵ ئــەم پەیماننامەیەوە1. ئەو کۆنڤانســیۆنە هەموو جۆرەکانی جیاوازی دانان و هەاڵواردن لەســەر 
بناخەی رەگەز، رەنگی پێست، رەچەڵەک، قەوم و نەتەوەو ئیتنیستی قەدەغە دەکات. بەندی یەکەمی 
کۆنڤانســیۆنەکە مەیدان و زەمینە ماد یەکانی دەکار کردن و بردنە پێشی کۆنڤانسیۆنەکە دەست نیشان 
دەکات. ماددەی دووهەم بەشــێوەیەکی گشــتی هەموو جۆرەکانی ڕەگەزپەرەستی و جیاوازی دانانی 
ڕەگەزی قەدەغە دەکا. هەروەها ئەرک دەخاتە ســەر شــانی دەوڵەتەکانی ئەندام کە سیاســەتێک 
بگرنە پێش کە ببێتە هۆی ڕیشــەکێش بوونی جیاوازی دانانی ڕەگەزی لە هەموو شــکڵ و  شێوەکانی 
خۆی دا.  سیاسەتێک کە وێک هەڵکردن و لێک  تێگەیشتن لە نێوان هەموو گەالن و میللەتان و دەستەو 
تاقمە ئینســانی یە جۆراوجۆرەکان دا تەشــویق و پەرە پێ بدا. ماددەی سێهەم بەشێوەیەکی تایبەتی 
جیاوازی دانانــی ڕەگەزی و لێک هەاڵواردنی ڕەگەزی و ئاپارتاید قەدەغە دەکات. ماددەی چوارەم هەر 
چەشــنە پڕۆپاگەندەو تەبلیغاتێک قەدەغە دەکا کە ببێتە هۆی تەشویق و پەرەپێدانی جیاوازی دانانی 
ڕەگەزی و لێک هەاڵواردن لەســەر بناخەی ڕەگەز. ماددەی پێنجەمی پەیماننامەکە ناوی بەشێک لەو 
مافە مەدەنی، سیاســی، ئابووری و کۆمەاڵیەتی و کولتووری یانە دەبا کە دەوڵەت پێویستە »بەتایبەتی« 

دابین و دەستەبەریان بکات.
کۆمیتــەی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ قەدەغە بوونی جیاوازی دانانی ڕەگەزی چاوەدێری 

بەسەر چۆنیەتیی جێ بەجێ کردن و پیادە کردنی پەیماننامەکە لەالیەن دەوڵەتەکانەوە دەکا.
کۆنڤانســیۆنی مافە ئابــووری، کۆمەاڵیەتی و کولتوریەکان )CESCR( کە لە 16ی دیســامبری 
1966دا پەســند کراو لە ڕۆژی ســێهەمی ژانویــەی 1976دا کەوتە حاڵەتــی جێ بەجێ کردنەوە. 
ڕۆژی 13ی ســیپتامبری 197٢ واڵتی نۆروێژ بەو پەیماننامەیەوە پەیوەســت بوو٢. ئەو کۆنڤانسیۆنە 
پەیماننامەیەکی گشــتی یە کە کۆمەڵێک لە مافە ئابووری، کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی یەکان دەپارێزێ. 
مــاددەی شەشــەم مافی هەبوونی کار بۆ هەموان دەپارێزێ، مــاددەی حەوتەم دەڵێ هەموان مافی 
ئەوەیــان هەیــە کە لە هەلومەرجێکی عاداڵنەدا کار بکەن. واتە هەمــووان حەقی ئەوەیان هەیە کە 
لــە بارودۆخێکی عاداڵنەدا کار بکەن. ماددەی هەشــتەم مافی پێک هێنانی ســەندیکاو یەکیەتی یە 
پیشــەیی و نەقابی یەکان دەپارێزێ، ماددەی نۆهەم مافی زەمانــەت و بیمەی کۆمەاڵیەتی دەپارێزێ. 
مــاددەی دەهەم بەرگری و حیمایەت لە بنەماڵە دەکا. ماددەی یازدەهەم مافی دابین بوونی ژیانێکی 
ســتاندارد بۆ هەمووان دەســتەبەر دەکا. ماددەی دوازدەهەم دەڵێ هەمــووان مافەی ئەوەیان هەیە 

1. Konvensjonen gjelder som norsk lov, jf. Diskrimineringsloven om etnisitet, § 5.
2. Konvensjonen gjelder som norsk lov, jf. Menneskerettsloven § 2(2).



وەرگێڕان: ئیبراهیم ساڵح ڕاد )الجانی(   37  

کە دەســتیان وەئاســتی هەرە بەرزی ئیمکاناتی لەش ســاغی و دەرمانیی مەوجــوود ڕابگا. ماددەی 
ســێزدەهەم مافی خوێندن بۆ هەمووان دەپارێزێ. ماددەی چواردەهەم مافی هەمووان بۆ خوێندنی 
ســەرەتایی و ناوەنــدی بەبێ بەرانبەر دەســتەبەر دەکا. ماددەی پانزدەهەم مافی بەشــداری کردن 
لە ژیانی کولتووری و فەرهەنگی و پێشــکەوتنە زانســتی یەکان دا دەپارێــزێ. کۆمیتەی رێکخروای 
نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ مافە ئابووری، کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی یەکان، چاوەدێری بەســەر چۆنیەتیی 
پیادەکردنی ئەم پەیماننامەیە دا لەالیەن دەوڵەتەکانەوە دەکات )CESCR-Committee(1. شــایانی 
باســە کە پرۆتۆکۆڵێکی ئیزافی و ئیختیاری بۆ ئەم کۆنڤانسیۆنە لە ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان دا 
پەسند کراوە. ئەو پڕۆتۆکۆڵە دەرفەت و شانسی ئەوە بۆ تاکەکەسەکان پێک دێنێ تا سکااڵکانیان لە 
پێوەندی لەگەڵ پێ شــێل کرانی ئەو مافانەی لەو کۆنڤانســیۆنەدا هاتوون بەرنە بەر دەمی کۆمیتەی 
مافە ئابووری و کۆمەاڵیەتی یەکان و داوای پێ ڕاگەیشــتن و گێڕانــەوەی ماف و قەرەبوو کردنەوەی ئەو 
پێ شێل کاریانە بکەن کە لە الیەن دەوڵەتەوە بەرانبەریان کراوە. رۆژی 10 دیسامبری ساڵی ٢008، 
ئەم پرۆتۆکۆلە لە رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان پەسند کرا و رۆژی ٥ی مانگی مای ساڵی ٢013 

دا کەوتە حاڵی جێ بەجێ کردنەوە.
هەر بەو جۆرە کۆنڤانسیۆنی مافە مەدەنی و سیاسی یەکانیش لە 16ی دیسامبری ساڵی 1966دا، 
پەســند کرا و لە رۆژی ٢3ی مارســی ســاڵی 1976دا کەوتە حاڵەتی جێ بەجێ کردنەوە. نۆروێژ 
لە رۆژی 13ی ســێپتامبری ســاڵی 197٢دا ئەو پەیماننامەیەی قبووڵ کردو بەڕەســمی چووە ناو 
پەیماننامەکەوە٢. ئەو پەیماننامەیە ژمارەیەکی زۆر لە مافە مەدەنی و سیاسی یەکان دەستەبەر دەکات. 
وەک ماددەی شەشــەم مافی ژیان دەپارێزێ، ماددەی حەوتەم هەرچەشنە ئەشکەنجەیەک قەدەغە 
دەکات، ماددەی هەشتەم کۆیلەتی و بازرگانی بەکۆیلەوە لە هەموو شکڵ و شێوەکانی دا قەدەغە دەکا. 
ماددەی نۆهەم مافی ئازادی و ئەمنیەت و ئاسایشــی شەخســی بۆ هەمووان دەستەبەر دەکا. ماددەی 
دەهەم دەڵێ هەموو ئەوانەی کە بە هەر هۆیەکەوە ئازادی یان لێ زەوت کراوە، پێویستە بەشێوەیەکی 
ئینســانی و مرۆڤ دۆســتانە هەڵس وکەوت و ڕەفتاریان دەگەڵ بکرێ. واتە ئەو کەسانەی کە گیراون 
یان لە زیندان دان، بەپێی یاســا مافی ئەوەیان هەیە بەشێوەیەکی ئینسانی ڕەفتاریان لەگەڵ بکرێ. 
ماددەی یازدەهەم هەر چەشــنە گرتن و زیندانی کردنێک بەهۆی قەرزەوە قەدەغە دەکات. ماددەی 
دوازدەهــەم مافــی هاتوچۆی ئازادانە بۆ هەمووان دەپارێزێ. ماددەی ســێزدەهەم دەڵێ دەوڵەت لە 
پێوەندی لەگەڵ وەدەرنانی بیانی یەکان دا لەســەریەتی کە هەموو ئەو یاســاو قانوون و ڕێ وشوێنانە 
وەبەرچاو بگرێ کە مافە بنەڕەتی یەکانی بیانی یەکان دەســتەبەر دەکەن. ماددەی چواردەهەم مافی 

1. CESCR ble ikke opprettet ved vedtakelsen av konvensjonen, men først ved ECOSOC Resolusjon 1985/17 
(28.5.1985).
2. Konvensjonen gjelder som norsk lov, jf. Menneskerettsloven § 2(3).
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هەموو کەســێک بۆ دادگایــی کردنێکی عاداڵنە دەپارێزێ. مــاددەی پازدەهەم مافی هەموو کەس 
لــە کاتی ســزا دان دا دەپارێزێ کە بەگوێرەی ئەو قانوونانە ســزا بدرێن کە لــە کاتی ئەنجام دانی 
تاوانەکەدا وەک قانوون ناسراون. ماددەی شازدەهەم دەڵێ هەموو کەس مافی ئەوەی هەیە لەالیەن 
قانوونەوە وەک کەس یا شەخسێکی حقووقی بناسرێ. ماددەی حەڤدەهەم مافی هەمووان بۆ ژیانی 
تایبەتی و ژیانی بنەماڵەیی و خێزانی دەستەبەر دەکا. ماددەی هەژدەهەم ئازادیی بیرو عەقیدە، ئازادیی 
ویــژدان و دین و مەزهەب بۆ هەمووان دەپارێــزێ. ماددەی نۆزدەهەم ئازادیی بیــرو باوەڕو ئازادیی 
بەیان دەســتەبەر دەکات. ماددەی بیســتەم تەبلیغات و پروپاگەندەی شــەڕ قەدەغە دەکا. ماددەی 
بیســت ویەکەم ئازادیی پێک هێنانی کۆڕوکۆبوونەوەی هێمنانە دەپارێزرێ. ماددەی بیســت دووهەم 
ئازادیی پێک هێنان و دامەزراندنی کۆڕو کۆمەڵ و سەندیکاو رێکخراوە پیشەیی و نەقابی یەکان دەپارێزێ. 
ماددەی بیست وســێهەم بنەماڵەو خێزان وەک بەردی بناخەی کۆمەڵگا دەناسێ و ئەو مافە بە هەموو 
کەس دەدات کە ئازادانە هاوسەرگیری بکەن. ماددەی بیست چوارەم شوێن و پێگەی قانوونی و یاسایی 
منداڵ دەپارێزێ. ماددەی بیســت وپێنجەم مافی هەمووان بۆ بەشــداری لــە هەڵبژاردن و کاروباری 
گشــتیی کۆمەڵ دا مسۆگەر دەکات. ماددەی بیست وشەشــەم هەر چەشنە جیاوازی و هەاڵواردنێک 
قەدەغە دەکات. ماددەی بیســت حەوتەم ئەو مــاف و ئازادی یانە دەپارێزێ کە بــۆ کەمایەتی یەکان 
لەبەرچاو گیراون. کۆمیتەی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ مافەکانی مرۆڤ، چاوەدێری بەســەر 

چۆنیەتیی پیادە کردنی بەندەکانی ئەو پەیماننامەیە دا لەالیەن دەوڵەتەکانەوە دەکات.
شایانی باسە رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان بەمەبەستی هەرچی باشتر پیادە کرانی بەندەکانی 
ئــەم پەیماننامەیە دوو پرۆتۆکۆلی زیادیشــی پەســند کردوون کە دەوڵەتــەکان دڵخوازانە دەتوانن 
پەیڕەوی یان لێ بکەن. یەکەمین پرۆتۆکۆڵ هاوکات لەگەڵ پەســند کرانی پەیماننامەکەدا پەســند 
کــراو کەوتە حاڵی جێ بەجێ کردنەوە. بەگوێرەی ئەو پرۆتۆکۆڵە، تاکەکەســەکان مافی ئەوەیان پێ 
دەدرێ کە سکااڵو شکایەتی خۆیان سەبارەت بە پێ شێل کرانی ئەو مافانەی کە لەو پەیماننامەیەدا 
هاتوون بۆ پێ ڕاگەیشتن بەرنە بەر دەمی کۆمیتەی مافەکانی مرۆڤی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتوەوکان. 
پرۆتۆکۆڵــی دووهەم ســزای ئیعدام قەدەغە دەکات. ئەو پرۆتۆکۆڵە لە پازدەی دیســامبری ســاڵی 

1989دا پەسند کرا، لە رۆژی یازدەی جوالی 1999دا کەوتە حاڵی جێ بەجێ کردنەوە.
کۆنڤانســیۆنی لەنێو بردنی هەموو شــکڵ و فۆرمەکانی جیاوازی دانان بەرانبەر بە ژنان لە 18ی 
دیســامبری ساڵی 1979 دا پەسند کراو لە رۆژی 3ی سێپتامبری ساڵی 1981دا کەوتە جێ بەجێ 
کردنەوە. نۆروێژ رۆژی ٢1ی مانگی مای ســاڵی 1981 پەیوەســت بوونی خۆی بەو کۆنڤانسیۆنەوە 
ڕاگەیاند1. ئەو پەیماننامەیە ئەرک دەخاتە سەر شانی دەوڵەتەکان تا سیاسەتێک بگرنە پێش کە ببێتە 
هۆی لەنێو بردنی هەموو جۆرە جیاوازی  دانانێک کە دەگەڵ ژنان دەکرێ )مادەی دووهەم(. لەوەش 

1. Konvensjonen gjelder som norsk lov, jf. Menneskerettsloven § 2(5).
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زیاتر پەیماننامەکە ئەو ئەرکە دەخاتە ســەر شــانی دەوڵەت کە هەموو جــۆرە ئامڕازو میکانیزمێک 
بەمەبەستی دابین کردنی دەرفەت و شانسی وەک یەک لەگەڵ پیاوان، بۆ پەرەسەندن و پێشکەوتنی 
ژنان دەکار بکەن، »ماددەی سێ یەم«. هەروەها ئەرک دەخاتە سەر ئەستۆی دەوڵەتەکانی ئەندام کە 
بەمەبەستی ڕیشەکێش کردنی هەموو ئەو بیرە کلێشەیی و دوگمانەی کە لە پێوەندی دەگەڵ ژنان دا 
لە گۆڕێ دان، سیاســەت و میکانیزمی پێویست بگرنە پێش و بۆ بەربەرەکانی لەگەڵ ئەو بیروبۆچوونە 
دواکەوتووانە کە رێگا لە چوونە پێش و گەشــەی ژنان شــان بە شــانی پیــاوان دەگرن، هەنگاوی 
پێویســت هەڵگرن )ماددەی چوارەم(. دواتر پەیماننامەکە ژمارەیەک بڕیار بەمەبەستی وەدی هێنانی 
ئەو ئامانجانەی ســەرەوە لە هەموو بوارە جۆراوجۆرەکانی ژیانی کۆمەڵ دا، ڕیز دەکا. وەک بەشداریی 
ژنــان لە هەڵبژاردن و کاروباری سیاســی و گشــتیی کۆمەڵ دا )ماددەی حەوتــەم(. مافی هاوواڵتی 
بــوون )ماددەی نۆهــەم(، مافی خوێندن )ماددەی دەهەم(، مافی کار کــردن )ماددەی یازدەهەم(، 
دەست ڕاگەیشتن بە خزمەت گوزاری یە لەش ســاغی و تەندروستی یەکان )ماددەی دوازدەهەم( و زۆر 

ماف و ئازادیی دیکەش.
کۆمیتــەی رێکخــراوی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ قەدەغــە بوونی جیاوازی دانــان بەرانبەر ژنان، 
چاوەدێــری بەســەر چونیەتیی پیادە کرانــی ئەم پەیماننامەیــەدا دەکات، تا بزانــێ دەوڵەتەکانی 
ئەندامــی ئەم پەیماننامەیە چــۆن بەندەکانی پەیماننامەکە پیــادە و جێ بەجێ دەکەن. رێکخراوی 
نەتەوەیەکگرتووەکان بەمەبەســتی باشــتر بەڕێوە چوونی ئەم کۆنڤانســیۆنە، پرۆتۆکۆڵێکی زیادی و 
دڵخوازانەی پەســند کردوە. بەگوێرەی پرۆتۆکۆڵەکە تاکەکەسەکان مافی ئەوەیان هەیە لە پێوەندی 
دەگەڵ پێ شــێل کرانی ئــەو ماف و ئازادی یانەی لــەو پەیماننامەیەدا هاتوون، ســکااڵی خۆیان بۆ 
پێ ڕاگەیشتن بەرنە بەردەمی کۆمیتەی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ نەهێشتنی جیاوازی دانان 
بەرانبەر بە ژنان. ئەو پرۆتۆکۆلە رۆژی 6ی ئۆکتۆبری ســاڵی 1999 پەسند کراو رۆژی بیست ودووی 

دیسامبری ساڵی دووهەزاری زایینی کەوتە جێ بەجێ کردنەوە. 
کۆنڤانســیۆنی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ قەدەغە کردنی ئەشکەنجەو هەر چەشنە سزا 
و کردەوەیەکی دیکەی پڕ لە ســووکایەتی و بەکەم گرتن، ئەم کۆنڤانســیۆنە رۆژی 10ی دیسامبری 
ساڵی 1984 پەسند کراو رۆژی ٢6ی مانگی ژوئەنی ساڵی 1987ی زایینی، کەوتە حاڵی جێ بەجێ 
کرانەوە. رۆژی 9ی مانگی ژوالی ســاڵی 1986ی زایینی، نۆروێژ بەڕەسمی پێ بەند بوونی خۆی بەو 
کۆنڤانسیۆنەوە ڕاگەیاند1. کۆنڤانســیۆنەکە بەشێوەیەکی گشتی ئەشکەنجە قەدەغە دەکات )ماددەی 
یەکەم(، هەروەها هەندێک بڕیاری تایبەتی دیکەش لە پێوەندی دەگەڵ قەدەغە بوونی ئەشــکەنجە 
دا دەخاتە سەرشانی دەوڵەتانی ئەندام، وەک ئەوە کە هیچ کەس نابێ بۆ واڵتێک یان ناوچەیەک بە 
زۆری رەوانە بکرێتەوە کە ئیحتیمالی هەبێ لەوێ ناوبراو تووشی ئەشکەنجە بێ، )ماددەی سێ یەم(. 

1. Konvensjonen anses som gjennomført i norsk rett gjennom straffeloven (1902) § 117a / straffeloven § 174.
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مــاددەی چــوارەم دەڵێ بەگوێرەی یاســا  نەتەوەیی  ومیللی یەکان هەموو جۆرەکانی ئەشــکەنجە 
قەدەغــەن. بەگوێرەی ماددەی یازدەهەمی کۆنڤانســیۆنەکە پێویســتە لەســەر دەوڵەتەکان هەموو 
ڕێ وشوێن و ئامڕازو میکانیزمێک بەکار بەرن تا لە کاتی گرتن و زیندانی کردنی کەسەکان، پێش بە 
هەر چەشــنە ئەشــکەنجەیەک بگرن. بەگوێرەی ماددەی چواردەهەم ئەو کەسانەی دەبنە قوربانیی 
ئەشکەنجە، بەپێی قانوون مافی قەرەبووکردنەوەو وەرگرتنی خەسارەت و  چارەسەری وهەڵسانەوەیان 
هەیە. بەگوێرەی ماددەی پازدەهەم هەر چەشــنە دان پێ دانان، ئیعترافێک کە لە ژێر ئەشــکەنجەدا 
وەرگیرابێ، لە دادگاکان وەک بەڵگە بەحیســاب نایە. کۆمیتەی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ 
قەدەغە بوونی ئەشــکەنجە، چاوەدێری بەســەر چۆنیەتیی بەڕێوەچوونی ئــەو پەیماننامەیە دا دەکا. 
هەروەها ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان بەمەبەستی جێ بەجێ کرانی هەرچی باشتری پەیماننامەکە 
پرۆتۆکۆڵێکی زیادی و ئیختیاریی پەســند کردوە. بەپێی ئەم پرۆتۆکۆڵە، کۆمیتەیەکی تایبەت لە ژێر 
سەرپەرستیی کۆمیتەی قەدەغە بوونی ئەشکەنجەدا بۆ پێش گرتن لە ڕوودانی ئەشکەنجە پێک دێ. 
رۆژی 18ی دیسامبری ساڵی ٢00٢ی زایینی ئەم پرۆتۆکۆلە پەسند کراو رۆژی ٢٢ی ژوئەنی ساڵی 
٢006 کەوتە حاڵی جێ بەجێ کردنەوە. نۆروێژ رۆژی ٢7ی مانگی ژوئەنی ســاڵی ٢013 بەڕەسمی 

پەیوەست بوونی خۆی بەو کۆنڤانسیۆنەوە راگەیاند1.
کۆنڤانسیۆنی مافەکانی منداڵ لە رۆژی ٢0ی نۆڤەمبەری ساڵی 1989دا پەسند کراو رۆژی ٢ی 
سیپتامبری ساڵی 1990ی زایینی کەوتە حاڵی جێ بەجێ کرانەوە. رۆژی 8ی ژانویەی ساڵی 1991ی 
زایینی، نۆروێژ بەڕەسمی چووە ناو پەیماننامەکەوە٢. ماددەی سێهەمی پەیماننامەکە وەک ئەسڵێکی 
گشــتی دەڵێ لە هەر چەشــنە بڕیارو رەفتارێک دا کە منداڵ بگرێتەوە، پێویســتە باشترین قازانج و 
بەرژەوەندی یەکانــی منداڵ وەبەرچــاو بگیردرێن. واتە وەبەرچاوگرتنی قازانــج و بەرژەوەندی یەکانی 
منــداڵ دەبێ بە بــەردی بناخەی هەموو ئەو جۆرە بڕیارو کردەوانــە دابنرێ کە بە جۆرێک منداڵ 
دەگرنەوەو شــوێنەواریان لەسەر منداڵ دەبێ. دواتر پەیماننامەکە باس لەو مافانە دەکا کە بۆ هەموو 
کەسانی خوار تەمەنی 18 ساڵی پێویستە لەبەرچاو بگیردرێن وەک: ماددەی شەشەم، مافی ژیان بۆ 
هەمــوو مندااڵن دەپارێزێ. ماددەی حەوتــەم، ئەو مافە بە هەموو مندااڵن دەدات کە ناویان هەبێ و 
مافــی هاوواڵتی یان پــێ بدرێ و وەک هاوواڵتی ناویان تۆمار بکرێ. ماددەی هەشــت ئەو مافانە بە 
منداڵ دەدا کە هەویەت و ناسنامە، ئیدەنتێتی خۆی بپارێزێ. ماددەکانی نۆهەم و دەیەم ئەو مافانە بە 
منداڵ دەدەن کــە نابێ لە باوک و دایکیان جیا بکرێنەوەو هەاڵوێردرێن. ماددەی یازدەهەم فڕاندنی 
منــداڵ بۆ دەرەوەی واڵت قەدەغە دەکات. ماددەی دوازدەهەم ئەو مافە بە منداڵ دەدات کە گوێی 
لێ بگیردرێ. ماددەی ســێزدەهەم مافی ئازادیی بەیان بۆ منداڵ دەپارێزێ. هەر بەو جۆرە ماددەی 

1. Se punkt 3.3.3 om gjennomføring av denne protokollen i nors rett.
2. Konvensjonen gjelder som norsk lov, jf. Menneskerettsloven § 2(4).
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چواردەهەم ئازادیی بیرو باوەڕو عەقیدە، ئازادیی ویژدان و دین و مەزهەب بۆ منداڵ دەستەبەر دەکات. 
ماددەی پازدەهەم ئازادیی پێک هێنانی رێکخراو و کۆڕو کۆبوونەوەی هێمنانە بۆ مندااڵن بەڕەســمی 
دەناسێ. ماددەی شازدەهەم مافی ژیانی تایبەتی و بنەماڵەیی بۆ مندااڵن دەستەبەر دەکات. کۆمیتەی 
مافەکانــی منداڵی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان چاوەدێری بەســەر چۆنیەتیی جێ بەجێ کرانی 
بەندەکانــی ئــەم پەیماننامەیەدا دەکا و لەو بارەوە دەوڵەتانی ئەندام دەخاتە ژێر چاوەدێری کە چۆن 
بــۆ پیادە کردنی ئەم پەیماننامەیە کار دەکەن. رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان بەمەبەســتی پیادە 
کردن و جێ بەجێ کرانی هەرچی باشــتری ئەم پەیماننامەیە ســێ پڕۆتۆکۆڵی زیادی و دڵخوازانەی 
دیکەشــی پەسند کردوون. پرۆتۆکۆڵی یەکەم کە لە رۆژی ٢٥ی مانگی مای ساڵی ٢000دا پەسند 
کراو رۆژی 1٢ی مانگی فێوریەی ســاڵی ٢00٢ کەوتــە جێ بەجێ کردن. ئەم پرۆتۆکۆڵە مافەکانی 
منداڵ لەسەردەمی شەڕو کێشە چەکداری یەکان دا دەپارێزێ. پرۆتۆکۆلی دووهەم کە لە ٢٥ی مانگی 
مارســی ساڵی ٢000دا پەســند کراو رۆژی 18ی ژانویەی ساڵی ٢00٢ی زایینی کەوتە جێ بەجێ 
کردنەوە، تایبەتە بە پاراســتنی مندااڵن لە بەرانبەر بازرگانی کردن بە مندااڵنەوە، کڕین و فرۆشتنی 
مندااڵن، لەش فرۆشی و کەڵکی جنسی وەرگرتن لە مندااڵن و پۆرنۆگرافیی مندااڵن. پرۆتۆکۆڵی ژمارە 
ســێ کە رۆژی 19ی دیسامبری ٢011ی زایینی پەســند کرا و رۆژی 14ی ئاپریلی ساڵی ٢014 
کەوتە جێ بەجێ کردنەوە. بەگوێرەی ئەم پرۆتۆکۆڵە دەرفەت بە تاکەکەس دەدرێ سکااڵو شکایەتی 
خۆی لە پێوەندی لەگەڵ پێ شــێل کرانی بەندەکانی ئــەم پەیماننامەیەدا بەرێتە بەردەم کۆمیتەی 

مافەکانی منداڵی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان.
کۆنڤانســیۆنی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ پاراســتنی مافی کرێکارانی بیانی و ئەندامانی 
بنەماڵەکانیان. ئەم کۆنڤانســیۆنە رۆژی 18ی دیســامبری ساڵی 1990ی زایینی پەسند کراو رۆژی 
1ی ژوالی ساڵی ٢003ی زایینی کەوتە جێ بەجێ کردنەوە. ئەم پەیماننامەیە ئەو ماف و ئازادی یانە 
دەپارێزێ کــە بە تایبەتی لە پێوەندی لەگەڵ وەزعی کرێکارانی بیانــی و ئەندامانی بنەماڵەکانیان دا 
گرنــگ و پڕبایەخن . کۆمیتەی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ مافی کرێکارانی بیانی، چاوەدێری 

بەسەر چۆنیەتیی بەڕێوەچوون و پیادە بوونی ماددەکانی ئەو کۆنڤانسیۆنەدا دەکا.
کۆنڤانسیۆنی مافەکانی کەسانی کەم ئەندام و خاوەن پێداویستیی تایبەت. رۆژی 13ی دیسامبری 
ســاڵی ٢006ی زایینی ئەم کۆنڤانســیۆنە پەســند کراو رۆژی 3ی مانگی مای ساڵی ٢008 کەوتە 
حاڵی جێ بەجێ کردنەوە. نۆروێژ رۆژی 3ی ژوئەنی ســاڵی ٢013 ئەم کۆنڤانســیۆنەی ئیمزا کردو 
پابەند بوونی خــۆی بە بەندەکانی ئەم پەیماننامەیەوە راگەیاند1. ئامانجی ئەم کۆنڤانســیۆنە ئەوەیە 
کە بەشــێوەیەکی کاریگەر مافەکانی مرۆڤ بۆ کەســانی کەم ئەندام و خاوەن پێداویســتیی تایبەت 

1. Konvensjonen er ikke inkorporert i nors lov, men den anses som gjennomført blant annet ved diskriminering- 
og tilgjengelighetsloven.
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مســۆگەر بکات. بەندی پێنجەمی کۆنڤانسیۆنەکە بەشــێوەیەکی گشتی هەرچەشنە جیاوازی دانان و 
هااڵواردنێک بەرانبەر کەســانی کەم ئەندام و خاوەن پێداویستیی تایبەتی قەدەغە دەکات. ماددەکانی 
شەشەم  وحەوتەمی پەیماننامەکە بەشێوەیەکی تایبەتی ژنان و مندااڵنی خاوەن پێداویستیی تایبەت 
دەپارێزن. ماددەی هەشتەم ئەرک دەخاتە سەر شانی دەوڵەتەکان کە تێ بکۆشن ئاستی هوشیاری و 
ئاگاهی ســەبارەت بە مافەکانی کەســانی کەم ئەندام و خاوەن پێداویستیی تایبەتی لە نێو کۆمەڵ دا 
بەرنە ســەر. بەگوێرەی مــاددەی نۆهەمی پەیماننامەکــە دەوڵەتەکان لەســەریانە هەل ومەرجێک 
بخوڵقێنن کە کەســانی کەم ئەندام و خاوەن پێداویســتیی تایبەت بێ جیاوازی دەســتیان وە شوێنە 
گشــتی یەکانی وەک باڵەخانەکان، بیناکان، کەرەسەکانی هاتوچۆ و گواستنەوە، کاناڵەکانی وەرگرتنی 
زانیاری و هتد ڕابگا. واتە کۆنڤانسیۆنەکە گەلێک بڕیار ڕیز دەکات کە بەگوێرەی ئەوان مافە مەدەنی و 
سیاسی یەکانی کەم ئەندامان دابین و دەستەبەر دەکرێن. وەک مافی ژیان، یەکسانی لە بەرامبەر یاسادا، 
دەست ڕاگەیشــتن بە سیســتەمی قەزایی و دادگاکان، مافی ئازادی و ئەمنیەت و ئاسایشی شەخسی، 
قەدەغەبوونی ئەشــکەنجە، پاراســتن  لە بەرامبەر ســزاو هەڵس وکەوتی غەیرە ئینسانی و ڕەفتاری 
پڕ لە ســووکایەتی وبەکەم گرتن و تەحقیر. دواتر کۆنڤانســیۆنەکە ئــەو مافە ئابووری، کۆمەاڵیەتی و 
فەرهەنگی یانــە باس دەکات کە پێویســتە دەوڵەتەکانی ئەندام بۆ کەم ئەندامان و کەســانی خاوەن 
پێداویستیی تایبەتی دابین و دەستەبەریان بکەن. وەک: )مافی خوێندن، لەش ساخی، دەست ڕاگەیشتن 
بە ئیمکاناتی تەندروســتی و دەرمانی، مافی کار، مافی ســتانداردێکی ئەوتۆی ژیان کە پێداویستی یە 

بنەڕەتی و ڕەفاهی یەکانی مرۆڤی کەم ئەندام دەستەبەر بکا.
 کۆمیتەی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ مافەکانی کەم ئەندامان و کەسانی خاوەن پێداویستیی 
تایبەتی، چاوەدێری بەســەر چۆنیەتیی جێ بەجێ بوون و پیادە کرانی ئەم کۆنڤانســیۆنەدا دەکا. بە 
مەبەســتی باشــتر بەڕێوەچوونی ئەو پەیماننامەیە، رێکخراوی نەتەوەیەکگرتــووەکان پڕۆتۆکۆڵێکی 
زیادی و ئیختاریی پەســند کردوە. پرۆتۆکۆڵەکە هاوکات لەگەڵ کۆنڤانسیۆنەکەدا پەسند کراو کەوتە 
بواری جێ بەجێ کردنەوە. جیا لە سیســتەمی نێونەتەوەیی پاراســتنی مافەکانی مرۆڤ، یاســاکانی 
عورفی نێونەتەوەیی)Customary Law( مافەکانی مرۆڤ دەپارێزن. بەاڵم لە کردەوەدا یاسای عورفی 
نێونەتەوەیی زۆرتر لە پێوەندی لەگەڵ یاســای گشــتیی نێونەتەوەیی  دا کارکردی هەیە. هەر بۆیە 
عورفی نێونەتەوەیی لە پێوەندی دەگەڵ پاراســتنی مافەکانی مرۆڤ دا نەخشێکی کەمتری هەیە. لەو 

کتێبەدا زۆر بەکەمی باسی یاسای عورفی نێونەتەوەیی دەکەین.

2.1.2  تایبەتمەندی یە هاوبەشــەکانی میکانیزمەکانی چاوەدێریی بەسەر جێ بەجی کرانی 
کۆنڤانسیۆنەکان دا 

لەو کورتەباســەی کە لەســەرەوەدا باســمان کرد، بۆمان دەردەکەوێ کە هەر کام لە کۆنڤانسیۆنە 
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نێونەتەوەیی یەکانی مافەکانی مرۆڤ، کۆمیتەیەکی تایبەت بەخۆیان بەمەبەســتی چاوەدێری بەسەر 
 )treaty body( پیادە کردنی بەندەکانی کۆنڤانسیۆنەکەدا دامەزراندوە. ئەو میکانیزمە پێی دەگوترێ
یا کۆمیتە. هەر کام لەو کۆمیتانە لێوەشاوەیی و شارەزایی و توانایی ئەوەیان هەیە کە چاوەدێری بەسەر 
چۆنیەتیی جێ بەجێ بوونی نێوەرۆکی کۆنڤانســیۆنەکەی تایبەت بــە خۆیان دا بکەن. ئەو کۆمیتانە 

  .)The Human Rights Treaty Bodies(  هەموویان بەسەر یەکەو پێیان دەگوترێ سیستەمی
وەک باســمان کرد ژمــارەی کۆنڤانســیۆنە نێونەتەوەیی یەکانی مافەکانی مــرۆڤ کە لەالیەن 
نەتەوەیەکگرتووەکانەوە پەسند کراون، نۆ دانەن. هەر بۆیە ژمارەی ئەو کۆمیتانەش کە بۆ چاوەدێری 
بەســەر جێ بەجێ بوونی ئەوان لە نێو سیســتەمی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان دا پێک هاتوون 
بریتی یــە لە نۆ کۆمیتە1. کۆمیتەی ڕێکخــراوی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ مافەکانی مرۆڤ، کۆمیتەی 
ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ مافە ئابووری، کۆمەاڵیەتی و کولتووری یەکان، کۆمیتەی ڕێکخراوی 
نەتەوەیەکگرتووەکان سەبارەت بە جیاوازی دانانی ڕەگەزی، کۆمیتەی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان 
ســەبارەت بە جیاوازی دانان بەرانبەر بە ژنان، کۆمیتەی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ قەدەغە 
بوونی ئەشکەنجە، کۆمیتەی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان سەبارەت بە مافەکانی منداڵ، کۆمیتەی 
ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان ســەبارەت بە مافەکانی کرێکارانی بیانی و ئەندامانی بنەماڵەکانیان٢، 
کۆمیتەی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان ســەبارەت بە مافەکانی کەســانی خاوەن پێداویســتیی 
تایبەتی، کۆمیتەی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ کەسانی بێ سەروشوێن کراو. هەر کۆنڤانسیۆن 
یــا پەیماننامەیەک، کە کۆمیتەیەک بۆ چاوەدێری بەســەر چۆنیەتیــی پیادەبوونی دا دادەمەزرێنێ، 
دەســەاڵتی ئەوەشی هەیە کە سەبارەت بە چۆنیەتیی کار کردن، پێک هاتن و لێوەشاوەیی و شارەزایی 
ئەو کۆمیتەیە، بڕیاری پێویست بدات3. تایبەتمەندیی هاوبەشی نێوان هەموو ئەو کۆمیتانە ئەوەیە کە 
ئەندامەکانیان لەســەر بناخەی لێوەشاوەیی و شارەزایی شەخسی وپسپۆربوونیان لەو بوارەدا کەکاری 

تێدا دەکەن، هەڵ دەبژێردرێن. واتە ئەوان لەو کۆمیتانەدا نوێنەرایەتیی واڵتەکانی خۆیان ناکەن.
بەگشتی ئەم کۆمیتانە شــەش میکانیزمی جۆراجۆر بەمەبەستی دابین و دەستەبەر کران و پیادە 
کردنی کۆنڤانســیۆنەکان بەکار دەبەن: ئامادەکردنی دوا راپۆرتی خۆیان ســەبارەت بەو راپۆرتانە کە 
واڵتی ئەندام هەر چەند ســاڵ جارێک پێشکەشی کۆمیتەکەی دەکەن، میکانیزمی سکااڵو شکایەت 
لەالیەن ئەو کەسانەی کە دەڵێن ماف و ئازادی یەکانیان پێ شێل کراون، باڵو کردنەوەی تێ بینی یەکانی 
خۆیان لەســەر مەســەلە جۆراوجۆرەکانی پێوەندی دار بە مافەکانی مرۆڤەوە بەشــێوەیەکی گشتی، 

1. Egentlig ti, siden TK oppretter to komiteer: FN torturkomite og FN underkomite for forebygging av tortur. 
Disse behandles samlet i fortsettelsen.
2. Denne behandles ikke videre, siden Norge ikke har ratifisert CMW.
3. SP art. 28-45, CESCR art. 16-22, RDK art 8-16, KDK art.17-22, YK art.17-24, BK art.43_45, CMW 
art.72_78, CRPD art.34_39, CED art.26-36..
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میکانیزمی ســکااڵو شــکایەت کردن لەالیەن دەوڵەت یان چەند دەوڵەتێکەوە بەگوێرەی پرۆســە 
دیاری کراوەکانی بەرز کردنەوە ی ســکااڵ1، میکانیزمەکانی تەحقیــق و لێکۆڵینەوەو دەرکردن و باڵو 
کردنــەوەی بەیاننامەو ڕاگەیەندراوی تایبەت ســەبارەت بە چۆنیەتیی وەزعــی مافەکانی مرۆڤ لە 
واڵتێــک دا. دیــارە بەکارهێنانی هەر کام لەو ســازوکارو میکانیزمانە، پێوەندیــی بەوە هەیە کە ئەو 
کۆمیتەیە دەتوانێ تا چ ڕادەیەک یەکێک لەو میکانیزمانە بەکار بێنێ. واتە چۆنیەتیی بەکارهێنانی ئەم 
میکانیزمانــە لەالیەن کۆمیتەکانەوە، لە کۆمیتەیەکەوە بۆ کۆمیتەیەکی دیکە بەهۆی ئەو ئیمکاناتەی 

کە لەبەر دەستی کۆمیتەکە دایە، گۆڕانی بەسەردا دێ.
گرینگترین میکانیزمی چاوەدێری کردنی چۆنیەتیی پیادە کردنی ئەو کۆنڤانســیۆنانە ئەوەیە کە 
هەر دەوڵەتێک ئەرکی سەرشــانیەتی هەر چەند ســاڵ جارێک ڕاپۆرتێکی تێرو تەسەل سەبارەت بە 
چۆنیەتیی پیادە کردنی هەر کام لە کۆنڤانســیۆنەکان پێشکەشی کۆمیتەی تایبەت بەو کۆنڤانسیۆنە 
بکات کە ئەرکی ڕاگەیشــتن و چاوەدێریی کۆنڤانســیۆنەکەی پێ ئەســپێردراوە. دەوڵەتەکانی ئەندام 
ئەرکــی سەرشــانیانە کە ناوبەناو ئەو جــۆرە ڕاپۆرتانە ئامادە بکەن و لە کاتــی دیاری کراوی خۆی دا 
پێشکەشــی ئەو کۆمیتە جۆراوجۆرانەیــان بکەن کە بۆ چاوەدێری بەســەر چۆنیەتیی پیادە کرانی 
کۆنڤانسیۆنەکان دا لە ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان دا دامەزراون. پرۆسەی ئامادە کردن و پێشکەش 

کردنی ئەم جۆرە ڕاپۆرتانە بەم جۆرەی خوارەوەیە.
 هەر واڵتێک کە کۆنڤانســیۆنێک قبووڵ دەکا، دوو ســاڵ پاش ئیمزا کردنی کۆنڤانســیۆنەکە 
لەســەریەتی یەکەمیــن ڕاپۆرت ســەبارەت بەو هەنگاوانە کــە لە پێوەندی دەگــەڵ پیادە کردنی 
کۆنڤانســیۆنەکەدا هەڵی هێناونەتەوە ئامادەو پێشــکەش بە کۆمیتەی پێوەنــدی دار بە پەیماننامەکە 
بکا. دواتر هەر چەند ســاڵ جارێک لەو بارەوە ڕاپۆرتێکی تازە ئامادەو پێشــکەش دەکات. ئەو ماوەیە 
هەندێک جار هەر دوو ساڵ جارێکەو هەندێک جاریش پینج ساڵە. لەو ڕاپۆرتەدا دەوڵەت، بەشێوەیەکی 
گشــتی و ڕوون هەموو ئەو کارو کردەوەو سیاســەت و بەرنامانەی خۆی دەخاتە ڕوو کە بۆ جێ بەجێ 
کردنی بەندەکانی پەیماننامەکە گرتوونیەتە پێش. شــایانی باســە لەو ڕاپۆرتەدا پێویستە ئەو کەندو 
کۆسپ و گیرو گرفتانەش بخرێنە بەرچاو کە ڕێگا لە پیادە کردن و بردنە پێشی پەیماننامەکە دەگرن. 
لەو پێوەندی یەدا جۆرێکی دیکەش لە ڕاپۆرت دان لە ســێبەری ئەو سیستەمەدا گەشەی کردوە. ئەو 
جۆرە پراکسیسە پێی دەگوترێ راپۆرت دانی سێبەر، کە لەوێ دا رێکخراوەکانی کۆمەڵگای مەدەنی، 
بــۆ نموونە ئەو رێکخــراوە غەیرە دەوڵەتی یانەی کە لەو واڵتــەدا کارو چاالکی یان هەیە، ڕاپۆرتێکی 
ســەربەخۆو هاوتەریب لەگەڵ ڕاپۆرتی دەوڵەتەکە پێشــکەش بە کۆمیتەی ناوبراو دەکەن و لەوێ دا 
ئەوانیــش ڕوانگەو بۆچوون و نەزەراتی خۆیان ســەبارەت بە چۆنیەتیی پیــادە کردنی پەیماننامەکە 

1. Statsklageprosedyrer er opprettet for alle de ni konvensjonene bortsett fra CRPD. Prosedyrene er imidlertid 
aldri benyttet for noen konvensjon og behandles derfor ikke nærmere i det følgende.
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لەالیەن دەوڵەتی ناوبراوەوە دەخەنــە بەرچاو. ئەو جۆرە راپۆرت دانە زۆر گرنگە. لەالیەک کۆمەڵگای 
مەدەنــی لە ئامادە کردنی ڕاپۆرتی دەوڵەتی ناوبراودا، بەشــداری دەکات و ڕووناکایی دەخاتە ســەر 
گەلێک الیەنی دیکەی مەسەلەکە کە لە ڕاپۆرتەکەی دەوڵەت دا باسیان لێ نەکراوە. هەر ئەو کارە لەو 
بارەشــەوە بە کارێکی گرنگ دادەنرێ کە دەوڵەت ناچار دەکا تێ کۆشێ لە ئامادە کردن و پێشکەش 
کردنــی ڕاپۆرتەکەی دا ڕاســتی یەکان بەیان بکات. هەر کات دەوڵەت ڕاپۆرتی خۆی پێشــکەش بە 
کۆمیتەکە کرد، کۆمیتەکە لە یەکەم قۆناخ دا هەڵســەنگاندێکی گشتی و کاتیی بۆ ڕاپۆرتەکە دەکات و 
پاشــان لیســتەیەک لەو بابەت و مەســەالنە ئامادە دەکا کە پێویســتە باس و لێکۆڵینەوەیان لەسەر 
بکــرێ و بۆ ئەو دەوڵەتەیان دەنێرێ کە ڕاپۆرتەکەی ئامادەو پێشــکەش کردوە. بەو جۆرە کۆمیتەکە 
ئەو باس و بابەتانە دەگەڵ دەوڵەتەکە دەخاتە بەرباس و پاشان کۆبوونەوەیەکی گشتی بۆ باس لەسەر 
راپۆرتەکــە پێک دێ و لەوێ دا الیەنــە جۆراوجۆرەکانی ڕاپۆرتەکە لەبــەردەم کۆمیتەکەدا دەخرێنە 
بەرباس و هەڵســەنگاندن. لەسەر بناخەی ئەو باس و هەڵسەنگاندنانەو ئەو زانیاری یانەی کە لەو بارەوە 
لەبەر دەســت  دان،  کۆمیتەکە دوا ڕوانگەو بۆچوونەکانی خۆی لەســەر ڕاپۆرتەکەی دەوڵەت بەیان 
دەکات. ئــەو کارە پێێ دوترێ »Concluding observation«. لــەوێ دا کۆمیتەکە پوختەیەک لەو 
کارو هەنــگاوە ئەرێنــی و پۆزەتیڤانە دەخاتە بەرچاو کە دەوڵەتی ناوبــراو بۆ جێ بەجێ کردن و پیادە 
کردنی کۆنڤانســیۆنەکە هەڵی گرتــوون. دواتر ئەو الیەن و خاڵە جۆراوجۆرانە دەست نیشــان دەکات 
کە دەوڵەتی ناوبراو پێویســتە بۆ جێ بەجێ کردنی پەیماننامەکە کاریان لەســەر بکات و لە ڕاپۆرتی 
دەورەی داهاتــووی دا وەاڵمیان بداتەوە. بەو جۆرە کۆمیتەکە ڕوانگەو بۆچوونەکانی خۆی ســەبارەت 
بــە چۆنیەتیی جێ بەجێ کردنی پەیماننامەکە دەخاتە بەردەســت دەوڵەتەکــەوەو داوا دەکا کە بۆ 
پیادەکرانی پەیماننامەکە پێشــنیارو ڕێنوێنی یەکانی کۆمیتەکە لەبەرچاو بگرێ. هەر بۆیە لە دەورەی 
داهاتووی هەڵسەنگاندنی ڕاپۆرتی دەوڵەتدا، کۆمیتەکە زۆرتر ئەو باس و بابەتانە دەخاتە بەرباس کە لە 
دەورەی پێشوودا، بۆ کار لەسەر کردن بە دەوڵەتی ناوبراوی پێشنیار کردبوون. هەروەها بەمەبەستی 
هەرچی باشــتر جێ بەجێ کردنی ئەو کۆنڤانســیۆنانە، بۆ هەرکام لەو نۆ کۆمیتەیە، سیســتەمێکی 
ســکااڵو شکایەت کردنیش دامەزراوە1. بەگوێرەی ئەو سیســتەمە هەر کەسێک کە پێی وایە ماف و 
ئازادی یەکانی پێ شــێل کراون، دەتوانێ سکااڵی خۆی بەمەبەستی پێ ڕاگەیشتن بەرێتە بەردەم ئەو 
کۆمیتەیــە کــە پێوەندیی بەو ماف و ئازادی یەوە هەیە کە ناوبراو پێــی وایە لەالیەن دەوڵەتەوە لێی 

پێ شێل کراوە.
جارێ بەشــێوەیەکی کاتی ئەو پرۆسەدیرانە کە رێگا بە شــکایەت و سکااڵی تاکەکەس دەدەن، 
دڵخوازانەن. واتە هەرکام لە دەوڵەتانی ئەندام پێویســتە لە پێش دا لێوەشــاوەیی و ســەاڵحیەتی ئەو 
کۆمیتەیە بۆ پێ ڕاگەیشــتن بە شکایەتی کەســێک لە دژی دەوڵەتەکە پەسند بکەن، جا پاشان ئەو 

1. Individklageprosedyren under CMW har pr. juli 2015 foreløpig ikke trådt i kraft.
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سیســتەمە دەکەوێتە حاڵی جێ بەجێ کردنەوەو تاکەکەس دەتوانێ سکااڵکەی بۆ کۆمیتەی ناوبراو 
بەرز کاتەوە1. ئەگەر دەوڵەتێک لە ســەرەتادا ســەاڵحیەتی کۆمیتەکە بۆ پێڕاگەیشتن بەو سکااڵیانە 
پەسندو قبووڵ بکا، ئیدی لێرە بەدواوە لەسەریەتی بەو بڕیارو ڕوانگەو بۆچوونانەی کە کۆمیتەکە لە 
پێوەندی لەگەڵ پێ ڕاگەیشــتن بە ســکااڵکان دا ڕایان دەگەیەنێ، پابەند بێ. بەوجۆرە ئیتر دەوڵەت 
ناتوانێ پێش بەوە بگرێ کە تاکەکەسەکان سکااڵو شکایەتی خۆیان لەمەڕ پێ شێل کرانی مافەکانیان، 

نەبەنە پێش کۆمیتەی ناوبراو. 
ســکااڵکان بەگوێرەی هەندێک ڕێ وشــوێنی دیاری کــراو لەالیەن کۆمیتەکــەوە دەکەونە بەر 
لێکۆڵینەوە. دواتر ئەو پرۆســەیە بەوە کۆتایی پێ دێ کە کۆمیتەکە ڕوانگەو بۆچوونی خۆی سەبارەت 
بە ســکااڵکە ڕادەگەیەنێ و بڕیاری پێویست دەدات. شایانی باســە کە ئەو کۆمیتانە دادگا نین. هەر 
بۆیە حوکمی قانوونی دەرناکەن و دادگا بەڕێوە نابەن و ڕاســتەوخۆ گوێ لەو کەســە ناگرن کە سکااڵ 
بەرز دەکاتەوە. هەموو پرۆسەکە بەشێوەی نوسراو دەچێتە پێش. لەوەش زیاتر بڕیارو ڕوانگەو ئاکامی 
نەزەرو بۆچوونی ئەو کۆمیتانە ئەرکی قەزایی و قانوونی ناخاتە ســەر شــانی ئەو دەوڵەتە کە سکااڵی 
لــە دژ بەرز کراوەتەوە. بەوحاڵەش زۆر وێک چوون لە نێوان ئەو ڕێ وشــوێن و پرۆســەدیرانەدا هەیە 
کە کۆمیتەکان بەگوێرەی ئەوان لە ســکااڵکان دەپرسن،  لەگەڵ ئەو رێ وشوێن و پرۆسەدیرانەی کە 
دادگاکانی مافی مرۆڤ لە بەڕێوەبردنی کاروباری خۆیان دا بەکاریان دەبەن. بەاڵم یەک شت ڕوونە. 
ئەویش ئەوەیە کە ئەو دەوڵەتەی کە هاوپەیمانی کۆنڤانســیۆنەکەیە لەسەریەتی پەیڕەوی لە ڕوانگەو 
نــەزەرو بۆچوون و بڕیارەکانی ئەو کۆمیتەیە بکات کە بەگوێرەی پەیماننامەکە بۆ چاوەدێری بەســەر 

چۆنیەتیی پیادە کردن و جێ بەجێ کردنی بەندەکانی کۆنڤانسیۆنەکە پێک هاتووە.
لەالیەکــی دیکەشــەوە ژمارەیەکی زۆر لــەو کۆمیتانە تێ بینی و ڕوانگــەی جۆراوجۆری خۆیان 
ســەبارەت بە مافەکانی مــرۆڤ و چۆنیەتیی جێ بەجــێ کردنیان باڵو دەکەنەوە. بــەو کارە دوترێ 
 Human Rights( کۆمیتە جۆراوجۆرەکانی وەک .)General Comments( تێ بینی یە گشتی یەکان
Committees, CESCR, ,CRC, CAT, CMW, CRPD( لــەو کۆمیتانــەن کــە لەو بوارەدا زۆر 

چاالکن. دەبێ بگوترێ هەندێک جار بەو تێ بینی یانە دەوترێ پێشــنیارو ڕاســپاردە گشــتی یەکانی 
کۆمیتەکان )General Recommendations(. شایانی باسە کە ئەو جۆرە ڕاسپاردەو تێ بینی یانەش 
هیچ بناخەیەکی قانوونی و یاسایی یان نیە، بەاڵم بەو حاڵەش هیچ کاتێک لەو بارەوە شک و گومان لە 
گۆڕێ دانەبووە کە ئەو کۆمیتانە ســەاڵحیەت و لێوەشاوەیی ئەوەیان هەیە کە سەبارەت بەجێ بەجێ 
بوونی بەندەکانی ئەو پەیماننامانەی کە بۆ چاوەدێری یان دامەزراون، تێ بینی و ڕاســپاردەکانی خۆیان 
بەشــێوەی گشــتی ڕاگەیەنن و باڵو بکەنەوە. ئەو تێ بینی  و ڕاسپاردە گشــتی یانە ڕوانگەو بۆچوونی 
کۆمیتەکان ســەبارەت بە مەسەلە گرنگەکانی پێوەندی دار بە چۆنیەتیی پیادە کردنی پەیماننامەکان 

1. Norge har avgitt slik erklæring for S, RDK og TK, men ikke for CESCR, BK eller CRPD (pr juli 2015).
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نیشــان دەدەن. بۆ نموونە کە چۆن لە نێوەرۆکی ماددەکانــی پەیماننامەکان تێ دەگەین و چۆن ئەو 
ماددانە لێک دەدەینەوەو چۆن لە کردەوەدا بەکار دەبرێن؟ یا ئەرکی دەوڵەتەکان لە پێوەندی لەگەڵ 
ئامادە کردنی راپۆرتەکان دا؟  یان ئەوە کە ئەرکی دەوڵەت بەگوێرەی هەر کام لە کۆنڤانســیۆنەکان 
چی یەو ئەو ئەرکە لە کردەوەدا چ دەگرێتەوە؟ دەبێ بگوترێ کە هیچ کام لەو ڕاســپاردەو تێ بینی یە 
گشــتی یانە لە باری قانوونی و حقووقی یەوە ئەرک ناخەنە ســەر شانی دەوڵەتەکانی ئەندام، بەاڵم لە 
کردەوەدا بایەخێکی گەلێک گرنگیان هەیە. چونکە ئەو تێ بینی و ڕاســپاردە گشــتی یانە لە ڕاستی دا 
باشــترین، هەمەالیەنەترین و سەاڵحیەت دارترین تێ گەیشــتن و لێکدانەوەی مومکین لە ماددەکانی 
کۆنڤانسیۆنەکان بەدەستەوە دەدەن. لەوەش زیاتر کۆمیتەکان لە جێ بەجێ کردنی ئەرک و کارەکانی 
خۆیان دا، بۆ نموونە لە پێوەندی لەگەڵ ڕاگەیشــتن بەو ســکااڵیانەی کە دەخرێتە بەردەســتیان، 
یان لە پێوەندی لەگەڵ هەڵســەنگاندن و پێ ڕاگەیشــتن بە ڕاپۆرتی دەوڵەتەکان دا، لەبەر ڕووناکایی 
ئەو ڕاســپاردە گشــتی یانەدا هەنگاو داوێن. بەو جۆرە ئەو ڕاســپاردە گشــتیانە لە کردەوەدا دەبنە 
چرای ڕێ نیشــاندەری دەوڵەتەکانی ئەندامی پەیماننامەکان کە چۆن ماددەکانی پەیماننامەکان لێک 
دەدەنــەوەو لە کردەوەدا بەکاریان بەرن و لە قانوون و یاســاکانی واڵتەکانی خۆیان دا بیان گونجێنن و 

جێ یان بۆ بکەنەوە.
میکانیزمێکــی دیکە کە کۆمیتەکان بۆ بردنە پێشــی کاری خۆیان بەکاری دەبەن بریتی یە لەو 
بەیاننامەو ڕاگەیەنراوانە کە جارجار لە پێوەندی لەگەڵ مەسەلە جۆراوجۆرەکان دا باڵویان دەکەنەوە.

 ئــەو میکانیزمە پێی دەگوتــرێ )Substantive statements( بۆ نموونــە زۆر جار کۆمیتەکان 
بەیاننامەو ڕاگەیەنراو ســەبارەت بە وەزعی مافی مرۆڤ لە واڵتێک دا، لە دەرەوەی ڕێ وشــوێنەکانی 
پێوەندی دار بە سیســتەمی ڕاپۆرتی دەوڵەتەکانــەوە، باڵو دەکەنەوە. لەوەش زیاتــر ئەو بەیاننامانە 
دەرفەت بۆ کۆمیتەکان پێک دێنن کە چاالکانە لە کاروباری کۆنڤانســیۆنە نێونەتەوەیی یەکانی مافی 
مرۆڤ دا بەشــداری بکەن و بتوانن شــوێنەوارو کاریگەریی خۆیان لەســەر ئەو بوارە جۆراوجۆرانەی 
مافەکانی مرۆڤ دانێن کە لەگەڵ شــارەزایی و کارو ئەزموون و لێوەشــاوەیی و بەرپرسایەتیی ئەوان دا 

دێنەوە.
شــەش دانە لەو کۆمیتانە ســەاڵحیەت و دەســەاڵتی ئەوەیــان هەیە کە ســەبارەت بە وەزعی 
مافەکانی مرۆڤ پرســیار لە دەوڵەتەکان بکەن و داوای ڕوونکردنەوەی پێویست بکەن. ئەو میکانیزمە 
پێــی دەگوتــرێ )Inquiry Procedures(. ئەو کۆمیتانەی ئەو ســەاڵحیەتەیان پێ دراوە بریتیین 
لە کۆمیتــەی مافە ئابووری، کۆمەاڵیەتی و کولتووری یەکان، کۆمیتەی قەدەغە کردنی ئەشــکەنجە، 
کۆمیتەی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان ســەبارەت بــە جیاوازی دانان بەرانبەر بە ژنان، کۆمیتەی 

.CED و CRPD مافەکانی منداڵ و هەروەها کۆمیتەکانی
 هــەروەک میکانیزمی تایبەت بە ســکااڵو شــکایەتی تاکەکەس، ئەو پرۆســەدیرەش واتە ئەو 



48   جەوهەر و کاکڵەی مافەکانی مرۆڤ

میکانیزمــە ئەو کاتــە جێ بەجێ دەبێ کە دەوڵەتەکان لە پێش دا ســەاڵحیەتی ئەو کۆمیتانەیان بۆ 
بەکارهێنانــی ئەو میکانیزمە پەســندو قبووڵ کردبێ. یانی لەپێش دا دەوڵەتەکانی ئەندام پێویســتە 
ســەاڵحیەتی ئەو کۆمیتانەیان بۆ هێنانە گۆڕی پرسیارو لێکۆڵینەوە کردن لە دەوڵەتەکان سەبارەت 
بە وەزعی مافەکانی مرۆڤ لە واڵتەکانیان دا، بەڕەسمی قبووڵ کردبێ.  بۆ نموونە نۆروێژ سەاڵحیەتی 
کۆمیتەی مافەکانی منداڵ و کۆمیتەی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان ســەبارەت بە جیاوازی دانان 
بەرانبەر بە ژنانی بۆ پرسیار کردن و ئەنجام دانی لێکۆڵینەوەی لەو چەشنە پەسند کردوە. کاکڵی ئەم 
 )reliable Information( میکانیزمــە بەو جۆرەیە کە هەر کات کۆمیتەکە زانیاریــی باوەڕپێکراوی

سەبارەت بە پێ شێل کرانی بەرین و سیستماتیک  واتە
 )grave or systematic violations(ی کۆنڤانسیۆنەکە لە الیەن دەوڵەتی ناوبراوەوە، پێ گەیشت 
، دەتوانێ دەســت بەجێ بەهاوکاری لەگەڵ دەوڵەتەکەدا، دەست بکات بە ئەنجام دانی لێکۆڵینەوەی 
پێویست. دەبێ بگوترێ ئەو جۆرە لێکۆڵینەوانە بە نهێنی بەڕێوە دەبردرێن و هەمیشەش بە هاوکاری 

دەگەڵ ئەو دەوڵەتە بەڕێوە دەبردرێن کە لێکۆڵینەوەکە ڕووی لە ئەوە.
هەمــوو کۆمیتــەکان لــە کاروباری خۆیــان دا لە الیــەن کۆمیســاریای بــەرزی رێکخراوی 
نەتەوەیەکگرتــووەکان بۆ مافەکانی مرۆڤ )OHCHR( پشــتیوانی یان لێ دەکرێ1. لەو دوایی یانەدا 
گەلێک ڕیفۆرم لە کۆمیســاریای بەرزی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ مافەکانی مرۆڤ دا پێک 
هاتوون. مەبەســت لەوئاڵوگۆڕانە بریتی یە لەوە کە کاروباری کۆمیتەکان بە شــێویەکی کاریگەرترو 
کاراتــر بڕواتە پێش. ئەنجامدانی ئــەو ڕیفۆرمانە ئاکامی بڕیارنامەیەکە کە ســاڵی ٢014 لە کۆڕی 
گشــتیی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان)General Assembly of The United Nations( دا لەو 
بارەوە پەسند کرا. بەگوێرەی ئەو بڕیارنامەیە گەلێک ئاڵ وگۆڕ لە چۆنیەتیی بەڕێوەچوونی کارو باری 

کۆمیتەکان دا پێک هاتوون٢.

2.1.٣ شووڕای مافی مرۆڤی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان
2.1.٣.1 ئەرک و مەئموورییەتی شووڕا  

شووڕای مافی مرۆڤی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان، UNHRC )لێرە بەدواوە تەنیا هەروەک شووڕا 
ناوی دەبەین( ساڵی ٢006 جێگای کومیسیۆنی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ مافەکانی مرۆڤی 
گرتەوە )لێرە بەدواوە تەنیا هەر وەک کومیســیۆن ناوی دەبەین(3. ئەو کۆمیسیۆنە نیشانی دابوو کە 
بەهۆی ئەو الوازی یانەی بەدەستیانەوە گیری کردبوو، نەی دەتوانی بە شێویەکی کاریگەر کار بۆ بردنە 

1. For mer informasjon, se http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.spx.
2. Resolusjon A/RES/68/268 (9.4.2014)
3. Resolusjon A/RES/60/251 (3.4.2006)
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پێشــی مافەکانی مرۆڤ بکات. هەر بۆیە شــووڕای مافەکانی مرۆڤ لە جێگای ئەو دامەزرا تا بتوانێ 
ئەرکەکانی کۆمیسیۆنەکەو ئەو دەسکەوتانەی کە کۆموسیۆنەکە تا ئەو دەم وەدەستی هێنابوون پەرە 
پێ بداو بەرێتە پێشــێ. مەبەســتێکی تر لە دامەزراندنی ئەم شــووڕایە ئەوە بوو کە ئەو الوازی یانە 
چارەســەر بکرێن کە کومیسیۆنەکە بەدەستیانەوە دەینااڵند. یەکێک لە ئامانجە بنەڕەتیەکانی شووڕا 

ئەوەیە  کە:
Promotion and protection of human rights should be based on 

the principles of cooperation and genuine dialogue and aimed at 

strengthening the capacity of member states to comply with their human 

rights obligation for the benefit of all human beings1.

ئەو شــووڕایە ئۆرگانێکە بۆ هاوکاری و دیالۆگ و بنیات نان و پەرەپێدانی شــارەزایی و لێوەشــاوەیی یە 
پێویستەکان، نەک جێگایەک بۆ ڕەخنەگرتن و بەرەنگاربوونەوەی الیەنەکان لەگەڵ یەکتر.

ئەرکی مەیدانی و مەوئموورییەتی شووڕاکە گەورەو بەرینە. ئەو ئەرک و مەئموورییەتە بریتی یە لە:
«Promoting universal respect for protection of all human rights and 

fundamental freedoms for all, without distinction of any kind and in 

equal manner»2.

شــووڕای مافەکانی مرۆڤ لــە 47 واڵتی ئەندام پێک دێ، کە لەالیەن کۆڕی گشــتیی رێکخراوی 
نەتەوەیەکگرتووەکانەوە بەگوێرەی دابەش بوونێکی جوغرافیایی دیاری دەکرێن. 13 ئەندام لە ئەفریقا، 
13 ئەندام لە ئاســیا و ناوچەکانی دەریای ئارام، کاریبیاو ئەمریکای التین8 ئەندام، ئۆرووپای رۆژاوا و 
باکووری ئەمریکا 7 ئەندام، و 6 ئەندامیش لە ئۆرووپای ڕۆژهەاڵتەوە. هەر دەوڵەتێکی ئەندام دەتوانێ 
بۆ ماوەی ســێ ســااڵن وەک ئەندامی شووڕا کار بکاو حەقی ئەوەشــی هەیە بۆ جاری دووهەمیش 

هەڵبژێردرێتەوە، پێش ئەوەی لەالیەن واڵتێکی دیکەوە جێگاکەی پڕ بکرێتەوە.
شــۆڕای مافەکانی مرۆڤ بۆ بردنە پێشــی ئەرک و ئامانجەکانی خۆی لە گەلێک میکانیزم کەڵک 
وەردەگرێ. لێرەدا ئێمە تەنیا باســی ســێ دانە لەو میکانیزمانە دەکەین کە زۆر گرنگن . ئەوانیش 
بریتییــن لە: چاو پێداخشــاندنەوەی دەورەیی و هەموو الیەنــە  UPR، میکانیزمە تایبەتی یەکان و 

میکانیزمەکانی سکااڵو شکایەت کردن.

2.1.٣.2 چاو پێداخشاندنەوەی دەورەیی هەموو الیەنە 
ئەم سیستەمە کە پێی دەگوترێ »Universal Periodic Review« لەالیەن زۆر کەس لە شارەزایانەوە 

1. Ibid. fortalen
2. Ibid. Art. 2.
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بە گرینگترین داهێنانی شووڕای مافەکانی مرۆڤی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان بە بەراورد دەگەڵ 
کۆمیســیۆنەکەی پێش خۆی لەقەڵەم دەدرێ. بەگوێرەی ئەو میکانیزمە، وەزعی گشــتیی مافەکانی 
مرۆڤ، بەشێوەیەکی هەموو الیەنە لە هەر کام لە واڵتانی ئەندامی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان دا، 
بێ وەبەرچاوگرتنی ئەوە کە ئایا ئەم واڵتە پەیماننامەکانی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ مافەکانی 
مرۆڤی قبووڵ کردوون یا نا، بەشێوەی دەورەیی دەخرێتە بەرباس و لێکۆڵینەوە. بەم جۆرە بە پێچەوانەی 
کاری کۆمیتە تایبەتی یەکانی کۆنڤانسیۆنەکانی مافی مرۆڤ، کە هەر کام لەوان بەتەنیاو بەشێوەیەکی 
ســەربەخۆ تێ دەکۆشن چاوەدێری  بەسەر چۆنیەتیی جێ بەجێ کردنی کۆنڤانسیۆنەکان دا بکەن، ئەم 
میکانیزمە  بەشــێوەیەکی گشتی و ئاشکرا، چاوەدێری و کۆنترۆلی وەزعی مافەکانی مرۆڤ لە واڵتانی 
ئەندامی رێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان دا دەکا.  یەکێکی دیکە لە جیاوازی یەکانی ئەم میکانیزمە 
لەگەڵ چۆنیەتیی کاری کۆمیســیۆنەکەی پێش خۆی ئەوەیە کە لەو سیستەمەدا، ئەوە دەوڵەتەکانن 
کە لە پێوەندی لەگەڵ چۆنیەتیی وەزعی مافی مرۆڤ لە واڵتێک دا، ڕەخنەو پێشــنیار ئاراستەی ئەو 
دەوڵەتە دەکەن کە وەزعی مافەکانی مرۆڤ لە واڵتەکەی دا لە ژێر هەڵســەنگاندن و لێکۆڵینەوە دایە1. 
قازانجەکانی ئەم کارە لەوە دان کە ئەو ڕەخنەو پێشنیارانەی کە لەو بارەوە ئاڕاستەی دەوڵەتی ناوبراو 
دەکرێن، مەشــرووعییەت و حەققانیەتی زۆرتریان هەیەو ئەرکی زۆرتر دەخەنە سەر شانی دەوڵەت تا 
وەبەرچاویان بگرێ و جێ بەجێ یان بکات. دەبێ بگوترێ کە ئەو میکانیزمە خاڵی الوازی خۆشی هەن. 
هەندێک دەوڵەت ڕەخنە لەو واڵتانە ناگرن کە پێوەندیی نزیکیان لەگەڵیان هەیە. ئەو واڵتانەش کە 
پەرێزێکی جێگای شــک و گومانیان ســەبارەت بە مافەکانی مرۆڤ هەیە، زۆر بە کەمی لە الیەن ئەو 

واڵتانەوە کە خاوەن پەرێزێکی خاوێنن، ڕەخنەیان لێ دەگیرێ.
هەر چوار- پێنج ســاڵ جارێــک دەوڵەتەکانی ئەندامــی ڕێکخــراوی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ 
لێکۆڵینەوەیەکی لەو چەشــنە نۆرەیان دێ. بەگوێرەی ئەســڵە پەسند کراوەکان، لە هەر دەورەیەک 
دا هەموو دەوڵەتەکانی ئەندام پێوســتە نۆرەی خۆیان تێ پەڕ کەن، پێش ئەوەی کە خولێکی تازەی 

لێکۆڵینەوە لە پەروەندەی واڵتانی ئەندام لەمەڕ مافەکانی مرۆڤ سەرلەنوێ دەست پێ بکاتەوە.
هەڵســەنگاندنی پەروەندەی مافی مرۆڤی هەر واڵتێک لەســەر بناخەی پێنج پرنســیپ و پێوانە 

بەڕێوە دەچێ٢.
پێش هەموو شتێک، لێکۆڵینەوەکە لەبەر رووناکایی پرنسیپ و ئەسڵە پەسندکراوەکانی مەنشووری 
ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتــووەکان دا ئەنجام دەدرێ. لە کردەوەدا ڕەنگە ئەمە بایەخێکی زۆری نەبێ، 
بەاڵم ئەو دەرفەتە بۆ واڵتانی دیکە دەخوڵقێنێ کە بزانن دەوڵەتانی دیکە تا چ ڕادەیەک هەوڵیان داوە 
یان هەوڵ دەدەن ئەســڵ و پرنسیپە پەســند کراوەکانی مەنشووری رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان 

1. Det er gitt detaljerte og nokså tekniske regler om hvordan en UPR skal gjennomføres i praksis, se http://
www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx med lenker til videre dokumentasjon.
2. Resolusjon A/HRC/RES/5/1 (18.62007).
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پیادە بکەن.
پێوانــەی دووهەم بریتی یە لــە بەیاننامەی جیهانیی مافەکانی مرۆڤ. لە کاتی هەڵســەنگاندنی 
وەزعــی مافی مرۆڤ لە هــەر واڵتێک دا، ئەم بەیاننامەیە بایەخێکی زۆر گرنگی هەیە. لە ڕاســتی دا 
ئەم بەیاننامەیە وەک میکانیزمێکی چاوەدێری، کۆنترۆڵ و هەڵســەنگاندن، بۆ نیشــان دانی ڕادەی 
جێ بەجێ کردنی ئەو ئەرکانە کە ســەبارەت بە پیادە کردنی مافەکانی مرۆڤ دەکەونە ســەر شانی 

دەوڵەت، کەڵکی لێ وەردەگیرێ.
پێشــتر لە دەورانی کومیسیۆنی مافەکانی مرۆڤ دا، ئەو دەرفەتە لە گۆڕێ دا نەبوو کە بەیاننامەی 
جیهانیی مافەکانی مرۆڤ وەک پێوانەیەک بۆ هەڵســەنگاندنی وەزعی مافەکانی مرۆڤ لە واڵتێک دا 
کاری پێ بکرێ. بایەخی ئەم میکانیزمە لەوە دایە کە دەوڵەتەکان لەبەر ڕووناکایی یاساکانی عورفی 
نێونەتەوەیییــش دا دەخرێنە ژێر چاوەدێری و لێکۆڵینەوە. بەتایبەت کاتێک دەوڵەتێک کۆنڤانســیۆنە 
نێونەتەوەیی یەکانی مافەکانی مرۆڤی ئیمزا و پەسند کردبن، کە لەوێ دا بەندەکانی بەیاننامەکە وەک 
ماددەی قانوونی و یاسایی بەرجەستە کراون، ماددەکانی بەیاننامەکە بەتەنیا دەتوانن وەک میعیارێک 
بۆ دەرخســتنی ڕادەی پیادە کردنی مافەکانی مرۆڤ لەالیەن دەوڵەتەکەوە بەکار ببرێن. ئاخر ئێستا 
بەیاننامــەی جیهانیی مافەکانی مرۆڤ بۆخــۆی بۆتە بەڵگەنامەو دۆکیۆمێنتێکی گرنگی  یاســایی  

وحقووقی لە عورفی نێونەتەوەیی دا.
پێوانەی سێهەمیش بریتی یە لەو پەیماننامەو کۆنڤانسیۆنە نێونەتەوەیی یانەی مافەکانی مرۆڤ کە 
دەوڵەتەکان ئیمزاو قبووڵیان کردوون و وەک الیەنێکی هاوپەیمانی ئەو کۆنڤانســیۆنانە بەرعۆدە بوون 

کە جێ بەجێ و پیادەیان بکەن.
دەبێ بگوترێ کــە میکانیزمی چاوەدێریی دەورەیی هەموو الیەنە ئەو مانایە ناگرێتە خۆ کە ئەو 
واڵتانەی کۆنڤانســیۆنەکانیان ئیمزاو قبووڵ نەکردوون، ناراســتەوخۆ ئەو حیســابەیان بۆ بکرێ کە 
قبووڵیــان کردوون. ئەوەش تەنگەژەیەک دەخوڵقێنێ. تەنگەژەکەش ئەوەیە کە ئەو میکانیزمانەی بۆ 
چاوەدێری کردنی کۆنڤانسیۆنە جۆراوجۆرەکان پێک هاتوون، یەکتر دادەپۆشن. ئەو یەکتر داپۆشینی 
میکانیزمانە، هیچ گیروگرفتێک دروســت ناکات تا ئەو کاتــەی ئەو میکانیزمانەی کە بۆ چاوەدێری 
درووســت بوون، بریتی بن لــە کۆمیتەکانی چاودێری و دادگاکان. بــەاڵم وەک دەزانن میکانیزمی 
چاوەدێریــی دەورەیی لەالیەن دەوڵەتەکانەوە بەڕێوە دەچێ. لەالیەکی دیکەشــەوە وەک باســمان 
کرد، یەکێکی دیکە لەالیەنە باشــەکانی میکانیزمی چاوەدێریــی دەورەیی هەموو الیەنە ئەوەیە کە 
ئەو میکانیزمە هەموو ئەو ئەرک و تەعەهودانە بەســەریەکەوە هەڵدەسەنگێنێ کە دەوڵەتەکە بۆ پیادە 

کردن و جێ بەجێ کردنیان بەگوێرەی پەیماننامەکان، پێ یانەوە پابەندە.
پێوانەی چوارەم ئەو ڕاگەیەنراوانە دەگرێتەوە کە دەوڵەتەکان بۆخۆیان یەکالیەنە ڕایان دەگەیەنن. 
بۆ نموونە دەوڵەتێک لە ڕاگەیەنراوێک دا ڕادەگەیەنێ کە ڕێز لە ژمارەیەک ماف و ئازادی دەگرێ و بۆ 
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پیادە کردنیان تێ دەکۆشــێ، بێ ئەوەی کە کۆنڤانسیۆن یان کۆنڤانسیۆنە تایبەتی یەکانی پێوەندی دار 
بەو ماف و ئازادی یانەی ئیمزاو پەسندو قبووڵ کردبن.

 پێوانــەی پێنجــەم بۆ هەڵســەنگاندنی وەزعــی مافەکانی مــرۆڤ لە واڵتێــك دا بریتی یە لە 
ڕێو شــوێنە ئینســانی یەکانی یاسای نێونەتەوەیی شــەڕ، واتە یاسا ئینســانی یە نێونەتەوەیی یەکانی 
کاتــی شــەڕ )International Humanitarian Law( یانی ئەو قانوون و یاســایانەی کە بەگوێرەی 
یاســای نێونەتەوەیی پێویســتە لە کاتی شــەڕو کێشــە چەکداری یە جۆراوجــۆرەکان دا وەبەرچاو 
بگیردرێن. هەر بۆیە ئەم مەســەلەیە بایەخێکی زۆر گرنگی هەیە. چونکە جگە لە یاســای سزادانی 
نێونەتەوەیی)International Criminal Law(، لە ئاستی جیهانی دا هیچ میکانیزمێکی دیکەمان بۆ 
چاوەدێری بەسەر بەڕێوەچوونی یاساکانی کاتی شەڕ دا نیە. لە کاتی بەڕێوە چوونی ئەو میکانیزمەدا، 
هەموو واڵتەکانی ئەندامی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان دەتوانن چاالکانە بەشداریی باسەکان بن و 
ڕەخنەو پێشــنیارەکانی خۆیان ئاراســتەی ئەو دەوڵەتە بکەن کە پەروەندەکەی لە ژێر لێکۆڵینەوە و 

هەڵسەنگاندن و پێ ڕاگەیشتن دایە.
ئاکامی هەڵســەنگاندێکی لەو چەشــنە ئەوەیە کە ســەرەنجام ڕاپۆرتی کۆتاییی هەڵسەنگاندن و 
لێکۆڵینەوەکــە ئامادە دەکرێ. لە ڕاپۆرتەکەدا پێشــنیارو ڕاســپاردەی دەوڵەتەکانی ئەندام و وەاڵمی 
دەوڵەتەکــە خۆی، لەیەک بەڵگەنامەدا ئامــادە دەکرێن. ئەو دەوڵەتەی کە پەروەندەکەی خراوەتە بەر 
باس و لێکۆڵینەوە لە وەاڵمەکانی خۆی دا بەرعۆدەی سێ مەسەلە دەبێ. ئەو سێ مەسەلەش بریتین لە:
1. پشتیوانی لەو ڕاسپاردەو پێشنیارانە دەکات کە لەالیەن دەوڵەتەکانی ئەندامەوە ئاراستەی کراون. 
٢. تێ دەکۆشێ هەموو ئەو پێشنیارو ڕاسپاردانە لە نزیکەوە بخاتە بەر لێکۆڵینەوەو هەڵسەنگاندن،  یا 

3. پشتیوانی لەو پێشنیارو ڕاسپاردانە ناکات کە لە ڕاپۆرتەکەدا ئاڕاستەی کراون.

2.1.٣.٣ سازوکار و پرۆسەدیرە تایبەتی یەکانی شوڕا 
ئەگەر میکانیزمی چاوەدێریی دەورەیی هەموو الیەنە، میکانیزمێکی تازەیە کە شووڕا بەکاری دەهێنێ، 
میکانیزم و پرۆســەدیرە تایبەتی یەکان لەو کۆمیســیۆنەوە بۆی بەمیرات ماون کە شووڕای مافەکانی 

مرۆڤی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان جێگای گرتۆتەوە.
 ئەم پرۆســەدیرە تایبەتی یانە لە کەس یان کەسانێکی پســپۆڕو شارەزای سەربەخۆ پێک دێن 
کە شــووڕا ئەرکی چاوەدێری و لێکۆڵینەوەیان ســەبارەت بە بابەتێــک )Thematic mandates( یا 
واڵتێــک )Country Mandates( یان ناوچەیەک لە پێوەندی لەگەڵ مەســەلەی مافەکانی مرۆڤ 
دا پێ دەســپێرێ. دەکرێ مەئمووریەتێکی لەو چەشنە بە کەســێکی شارەزاو پسپۆڕ بسپێردرێ کە 
پێی دەوترێ ڕاپۆرتێری تایبەتی )Special Rapporteur(. جاری واشــە مەئموورییەتەکە بە کۆمەڵە 
 Working( کەســێکی سەربەخۆ و شــارەزاو لێهاتوو دەســپێردرێ کە پێیان دەگوترێ گروپی کار
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Group(. ســەبارەت بە ماوەی بەڕێوەچوونی مەئمووریەتەکە یان چۆنیەتیی پێک هاتەو قەوارەکەی، 

شووڕا بەگوێرەی هەڵسەنگاندنەکانی خۆی بڕیار دەدا. بەاڵم لە پێوەندی دەگەڵ ئەو مەئموورییەتانەدا 
کە کار لەســەر بابەتە جۆراوجۆرەکانی مافەکانی مرۆڤ دەکەن، پێویســتە شووڕا بااڵنسێکی گونجاو 
لە نێوان ئیمکاناتی تەرخان کراو بۆ لێکۆڵینەوە لەســەر هەرکام لە مافە سیاســی، مەدەنی، ئابووری، 

کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی یەکان دا پێک بێنێ1.
ژمارەی ئەو ســازوکار یا پرۆســەدیرە تایبەتی یانە لە حاڵی گۆڕان دایە. لە کاتی نووســینی ئەم 
کتێبەدا ژمارەی ئەو میکانیزم و پرۆســەدیرانەی بۆ لێکۆڵینەوە لەســەر بابەتە جۆراوجۆرەکانی مافی 
مرۆڤ دامەزراون، بریتی یە لە 41 پرۆســەدیرە٢. ئەو پرۆســەدیرانەش کە بۆ کارو لێکۆڵینەوە لەمەڕ 
مافەکانی مرۆڤ لە واڵتە جۆراوجۆرەکان دا دامەزراون ژمارەیان دەگاتە 14 پرۆسەدیرە3. ئەو پرۆسەدیرە 
تایبەتی یانەی بۆ لێکۆڵینەوە لە بابەتێک پێك دێن، ماوەی کارکردنیان لە قۆناخی یەکەم دا سێ ساڵە، 
بەاڵم ئەو پرۆســەدیرانەی کە بۆ لێکۆڵینەوە لە وەزعی مافی مرۆڤ لە واڵتە جۆراوجۆرەکان دا پێك 
دێن، ماوەی کار کردنیان لە قۆناخی یەکەم دا یەک ســاڵە. دیارە جاری واشە ئەو ماوەیە بەگوێرەی 
پێویست دەبێتە دوو ساڵ. هەموو ئەو مەئمووریەتانە دەکرێ نوێ بکرێنەوە، بەاڵم هیچ کەسێک زیاتر 

لە شەش ساڵ، لە یەک مەئمووریەت دا نامێنێتەوەو دەبێ کارەکەی بگۆڕدرێ.
ئەرکــی ئەو پرۆســەدیرو میکانیزمە تایبەتی یانە جۆراوجۆرە. بۆ نموونە بەمەبەســتی لێکۆڵینەوە 
لــە وەزعی مافەکانی مرۆڤ لە واڵتێک دا ڕاپۆرتێرێکی تایبەتی دیاری دەکرێ و ســەردانی ئەو واڵتە 
دەکا. یا کار لەســەر وەزعی مافەکانی مرۆڤ لە جێگایەک، ناوچەیەک دا دەکاو لەو بارەوە سەرنجی 
دەوڵەتــەکان بــۆ وەزعی مافی مرۆڤ لەوێ ڕادەکێشــێ. هەندێک جاریش گروپێکی پســپۆڕ، یان 
کەســێکی شارەزا، لێکۆڵینەوە لەســەر بوارێکی تایبەت بە مافەکانی مرۆڤ ئەنجام دەدا. جاری واشە 
ئــەو ئەرکە بریتی یە لەوەی کە لە پێوەندی دەگەڵ مەســەلەیەکی تایبەت بــە مافەکانی مرۆڤ دا، 
ئەو پرۆســەدیرە تایبەتی یانە ڕوانگەو بۆچوونی شارەزایانەی خۆیان دەردەبڕن. دەبێ بگوترێ کە ئەو 
میکانیزم و پرۆســەدیرە تایبەتی یانە سااڵنە راپۆرتێکی تێرو تەسەل ســەبارەت بە کارو کردەوەکانی 

خۆیان پێشکەشی شووڕای مافەکانی مرۆڤ دەکەن.

2.1.٣.4 میکانیزم و پرۆسەدیرەکانی پێوەندی دار بە سکااڵ کردن
شــووڕای مافەکانی مرۆڤ میکانیزمی سکااڵ کردنی لە کومیسیۆنی مافەکانی مرۆڤەوە بۆ بەجێ ماوە. 
ئەو میکانیزمە پێی دەوترێ پرۆســەدیری ژومارە 1٥034. ئەم سازوکارە بریتی یە لەمیکانیزمێک  کە 

1. Ibid. Punkt 54.
2. Full oversikt: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Themes.aspx
3. Full oversikt: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Contries.aspx.
4. Opprinnelig etablert ved ECOSOC resolusjon 1503 (XLVIII) (27.5.1970), revidert i ECOSOC resolusjon 2000/3 (19.6.2000).
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بەشــێوەیەکی تەواو نهێنی، سکااڵو شــکایەت لە پێوەندی دەگەڵ پێ شێل کرانی مافەکانی مرۆڤ دا 
دەباتە پێشێ و  بە تەواوکەری کاری ئەو کۆمیتانە  بە حیساب دێ کە بۆ چاودێری بەسەر جێبەجێ 
بوونی کۆنڤانسیۆنەکاندا  پێکهاتوون. دەبێ بگوترێ ئەو میکانیزمانە بەشێوەیەکی گشتی لە پێوەندی 
دەگەڵ پێ شێل کرانی مافەکانی مرۆڤ لە هەمووجێ یەک یان لە هەموو واڵتاندا  کاریان پێ دەکرێ:

«All human rights and all fundamental freedoms occurring in any part 

of the world and under any circumstances»

بەاڵم لە کردەوەدا تەنیا ئەو کاتە کە لە جێگایەک بە شێوەیەکی زەق و بەرین  و سیستەماتیک ماف و 
ئازادی یەکانی مرۆڤ پێ شێل بکرێن، لەو پرۆسەدیرە کەڵک وەردەگیرێ1.

 ئاخربە گوێرەی ئەو ســازوکارە تەنیا ئەو کاتە سکااڵو شــکایەتەکان دەخرێنە بەر لێکۆڵینەوەو 
 consistent patterns of gross and reliably« پێ ڕاگەیشــتن، کە مافەکانی مرۆڤ بەشــێوەیەکی
attested violation«2 پێ شــێل بکرێن. شایانی باسە ئەم پرۆسەدیرانە بەڕادەیەکی سنووردار بەکار 

دەبرێن. ئامارەکان ئەوە دەردەخەن کە تا ســاڵی ٢006، شووڕای مافەکانی مرۆڤ تەنیا لە پێوەندی 
دەگەڵ 1٢ واڵت دا لەم میکانیزمانە کەڵکی وەرگرتووە3.

2.2 پەیماننامە ناوچەیی یەکانی پاراستنی مافەکانی مرۆڤ
2.2.1 کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپا بۆپاراستنی مافەکانی مرۆڤ

2.2.1.1 کارکردی کۆنڤانسیۆنەکە
هیچ گومانی تێ دا نیــە کە پەیماننامەی ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ، بۆ واڵتانی ئۆرووپاییی ئەندامی 
ئەم پەیماننامەیەو بە گشتی و بەتایبەتی لە بواری چۆنیەتیی بەڕێوەچوونی ژیانی رۆژانەی کۆمەڵ لەو 
واڵتانەدا ، بایەخێکی زۆری هەیە. ئەم کۆنڤانســیۆنە لە ڕۆژی 4ی نۆڤەمبەری ساڵی19٥0دا پەسند 
کرا و لە ڕۆژی 3ی سیپتامبری ساڵی 19٥3دا کەوتە حاڵی جێ بەجێ کردنەوە. وەک لە پێشەکیی 
کۆنڤانســیۆنەکە دا هاتووە »ئەم پەیماننامەیە وەک یەکەم هەنگاو هاویشتن بۆ بەرەوپێش بردنی ئەو 
ماف و ئازادی یە هاوبەشــانە چاو لێ دەکرێ کە لە کۆنڤانســیۆنەکەدا هاتوون«. بەگوێرەی پێشەکیی 
پەیماننامەکە، ئامانجێکی زۆر گرنگی دیکەی کۆنڤانســیۆنەکە کە ئێستاش هەمان بایەخ و گرینگیی 
هەیە، بریتی یە لە تەشویق و هان دان و بردنە پێشی تێکەاڵو بوونی واڵتانی ئۆرووپایی و ئاوێتە بوونیان 
لەگەڵ یەکتر لەســەر بناخەی »بڕوای راســتەقینە بەو ماف و ئازادی یــە بنەڕەتی یانە کە بە بەردی 

1. Resolusjon A/HRC/RES/5/1 (18.6.20017), punkt 85.
2. Ibid.
3.http://www. ohchr .org/ Documents/HR Bodies /Complaints Procedure /Situations Considered Under 
Complaint Procedures.pdf
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بناخەی ئاشتی و عەداڵەت لە دونیادا دادەنرێن«.
 لــەوەش زیاتــر پەیماننامــەی ئۆرووپاییی مافەکانی مــرۆڤ وەک ئامرازێک بــۆ بردنە پێش و 
باڵوکردنەوەی »دێمۆکراسی یەکی سیاسیی کاریگەرو کارا« لەو واڵتانەدا بەحیساب دێ کە پێشتر بە 
دەست دیکتاتۆری و سەرەڕۆیی یەوە گیرۆدە بوون. ئێستا ژمارەی ئەو واڵتانەی ئەندامی پەیماننامەی 
ئۆرووپاییی مافەکانی مرۆڤن، دەگاتە 47 دەوڵەت. هەموو ئەو واڵتانەی کە ئەندامی شووڕای ئۆرووپان، 
ئەندامی کۆنڤانســیۆنی ئۆرووپاییی مافەکانی مرۆڤیشــن. ئێســتا مەرجی بوونە ئەندام لە شــووڕای 
ئۆرووپادا، بریتیە لە قبووڵکردنی کۆنڤانســیۆنی ئۆرووپاییــی مافەکانی مرۆڤ. واتە ئەگەر دەوڵەتێک 
داوا دەکات ببێتە ئەندامی شــووڕای ئۆرووپا، دەبێ کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ قبووڵ و 

پەسند بکات.
بێجگە لە کۆنڤانســیۆنە سەرەکی یەکە، تا ئێستا شــازدە پرۆتۆکۆلی جۆراوجۆری دیکەش وەک 
پاشــکۆ بۆ هەرچی باشتر بەڕێوەچوونی پەیماننامەکە پەســند کراون. هەندێک لەو پرۆتۆکۆاڵنە کە 
پێیان دەوترێ پرۆتۆکۆڵەکانی ئاڵوگۆڕ پێک هێنان، ئاڵوگۆڕ لە هەندێک لە بڕیارەکانی نێو پەیماننامەدا 
پێک دێنن. هەر بۆیە پێویستە لەالیەن هەموو واڵتانی ئەندامەوە سەرلەنوێ پەسندو ئیمزا بکرێنەوە. 
هەندێک پرۆتۆکۆڵی زیادیی دیکە دڵخوازانەن. ئەو پرۆتۆکۆالنە لە پێوەندی لەگەڵ ناســین و پەسند 
کردنی هەندێک مافی تازەدا پەســند کراون. واتە جگە لەو ماف و ئازادی یانەی کە لە کۆنڤانســیۆنە 
ئەسڵی یەکەدا هاتوون، ماف و ئازادیی دیکە بە سەرجەمی کۆنڤانسیۆنەکەوە زیاد دەکەن. شایانی باسە 
تەنیا واڵتانی ئەندامی پەیماننامەکە مافی ئەوەیان هەیە پەیوەست بوونی خۆیان بە پرۆتۆکۆڵەکانەوە 

ڕاگەیەنن1.
کۆنڤانســیۆنی ئۆرووپاییی مافەکانی مرۆڤ، بەشێوەیەکی سەرەکی مافە مەدەنی یەکان دەپارێزێ، 
بــەاڵم لە هەمان کات دا هەندێک لە مافە سیاســی و ئابووری یەکانیــش دەپارێزێ. بەاڵم ئەگەر ئەو 
پرۆتۆکۆڵە زیادی یانە بەحیســاب بێنین کە بۆ دەوڵەمەند کردن و هەرچی باشــتر جێ بەجێ کرانی 
کۆنڤانسیۆنەکە پەســند کراون، بۆمان دەردەکەوێ کە ئەو پەیماننامەیە ژمارەیەکی زۆرو بەرچاو لە 
ماف و ئازادی یەکانی مرۆڤ دەپارێزێ. وەک مافی ژیان )ماددەی دووهەم(، قەدەغە بوونی هەرچەشنە 
ئەشکەنجەو ڕەفتارێکی دژی ئینسانی و پڕ لە سووکایەتی )ماددەی سێ یەم(، قەدەغەبوونی کۆیلەتی و 
هەرچەشــنە بێگاری یەک )ماددەی چوارەم(، مافی ئازادی و ئەمنیەتی شەخسی )ماددەی پێنجەم(، 
مافی کەڵک وەرگرتن لە پرۆسەیەکی عاداڵنەو قانوونی لە کاتی دادگایی کردن دا )ماددەی شەشەم(، 
مافی ئەوەی کە لە هیچ هەل ومەرجێک دا ســزا نەدرێی بە پێــی قانوونێک کە دوای ئەنجام درانی 
تاوانەکە پەسندو پیادە کراوە )ماددەی حەوتەم(، مافی ژیانی شەخسی و بنەماڵەیی )ماددەی هەشتەم(، 

1. En fullstendig liste over protokollene finnes her: http://covnetion.coe.ont/Treaty/Commun/ListeTraites.
asp?MA=3&CM=7&CL=ENG
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ئازادیی عەقیدەو بیروبــاوەڕ )ماددەی نۆهەم(، ئازادیی بەیان )ماددەی دەهەم(، ئازادیی پێک هێنانی 
کۆڕو کۆبوونەوە )ماددەی یازدەهەم(، مافی هاوســەرگیری )مــاددەی دوازدەهەم(، مافی بەهرەمەند 
بوون لــە میکانیزمەکانی دادگایەکی عاداڵنە )ماددەی ســێزدەهەم(، قەدەغە بوونی هەر چەشــنە 
جیاوازی دانانێک )مــاددەی چواردەهەم(، مافی خاوەنداریەتی )ماددەی یەکەمی پرۆتۆکۆڵی ئیزافیی 
یەکــەم(، مافی خوێندن )مــاددەی دووهەمی پرۆتۆکۆڵی ئیزافیی ژمارە یــەک(، مافی هەڵبژاردنی 
ئازاد )ماددەی ســێهەمی پرۆتۆکۆڵی ئیزافیی ژمارە یەک(، قەدەغە بوونی چوونە زیندان لەسەر قەرز 
)مــاددەی یەکەمی پرۆتۆکۆڵی ئیزافیی ژمارە چوار(، ئازادیی هاتوچۆ )ماددەی دووهەمی پرۆتۆکۆڵی 
ئیزافیــی ژمارە چــوار(، قەدەغەبوونی دەرکرانی هاوواڵتیان لەالیەن دەوڵەتەوە )ماددەی ســێ یەمی 
پرۆتۆکۆلی ژمارەی چوارەم(، قەدەغەبوونی دەرکردن و وەدەرنانی دەستەجەمعیی بیانیەکان )ماددەی 
چوارەمی پرۆتۆکۆڵی ئیزافیی ژمارە چوار(، قەدەغە بوونی سزای مەرگ )ماددەی یەکەمی پرۆتۆکۆڵی 
ئیزافیــی ژمارە شــەش لە کاتی ئاشــتی دا( هەروەها ماددەی دووهەمی پرۆتۆکۆڵــی ئیزافیی ژمارە 
ســێزدە لە هەموو هەل ومەرجێک دا، وەبەرچاوگرتنی هەموو ڕێ وشــوێنە قانوونی یە پێویستەکان لە 
کاتی ناردنەوەی کەســێکی بیانی )ماددەی یەکەمی پرۆتۆکۆڵی ژمارە حەوت(، مافی پێداچوونەوە بە 
بڕیارەکانی دادگا لە پێوەندی لەگەڵ تاوانە ســزاهەڵگرەکان دا )ماددەی دووهەمی پرۆتۆکۆڵی ژمارە 
حەوتەم(، مافی پاراســتن لەبەرابەر سزادرانی چەند جارە لە پێوەندی لەگەڵ یەک تاوان دا )ماددەی 
چوارەمــی پرۆتۆکۆڵی ئیزافیی ژمارە حەوتەم(، یەکســانی و بەرابەریی نێــوان ژن و مێرد لە بەرامبەر 

قانوون دا )ماددەی پێنجەمی پرۆتۆکۆلی ئیزافی ژمارە حەوت(.
کۆنڤانســیۆنی ئۆرووپاییی مافەکانی مرۆڤ، جێگایەکی سەرەکی لە باس و بابەتەکانی پێوەندی دار 
بە مافی مرۆڤ لە واڵتانی ندامی کۆنڤانسیۆنەکە دا بۆخۆی داگیر کردوە. بەو حاڵەش دەتوانین بڵێین 

کە لە  پاراستن و دەستەبەر کردنی هەموو ماف و ئازادی یەکان دا سنووردارە.
کۆنڤانســیۆنی ئۆرووپاییی مافەکانی مرۆڤ زۆر بەکەمی مافــە ئابووری یەکان دەپاریزێ. لەوەش 
زیاتر لە پێوەندی دەگەڵ پاراســتنی مافە کۆمەاڵیەتی و کولتووری یەکان دا کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپاییی 
مافەکانی مرۆڤ، هێندەی دیکەش سنووردارە. کۆنڤانسیۆنەکە تا ڕادەیەکی زۆر کەم، ئاوڕ لە پاراستن و 
باشتر کردنی ژیان و گوزەرانی ئەو دەستەو تاقم و گروپە جۆراوجۆرانە دەداتەوە کە لە کۆمەڵ دا لەگەڵ 
بارودۆخێکی ســەخت و دژواردا بەرەوڕوون و پێویســتی یان بە پێ ڕاگەیەشــتن هەیە. وەک مندااڵن، 
ژنان، کەم ئەندامان و کەســانی خاوەن پێداویســتیی تایبەت، کەمایتی یەکان و خەڵک و گەلە بوومی و 
خۆجێ یی یەکان. هەر بۆیە ئەو کەسانەی لە پێوەندی دەگەڵ مافەکانی مرۆڤ لە واڵتانی ئوررپایی دا 
خەریکی باس و لێکۆڵینەوەن، یان لە سیستەمی قەزاییی ئەو واڵتانەدا خەریکی بردنە پێشی ئەوانن، 
پێویســتە تێ کۆشن ئەو کۆنڤانسیۆنە بەو ماف و ئازادی یانەوە گرێ دەن کە لە پەیماننامە ئۆرووپایی و 

نێونەتەوەیی یەکانی دیکەی مافی مرۆڤ دا، دەستەبەر کراون.
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2.2.1.2 دادگای ئۆرووپاییی مافەکانی مرۆڤ
هۆکاری ســەرەکیی ئــەوەی کە پەیماننامــەی ئۆرووپاییــی مافەکانی مرۆڤ بە بــەراورد دەگەڵ 
پەیماننامەکانی دیکە رۆڵێکی ســەرەکی تری هەیە، دەگەڕێتەوە بۆ ئەو ڕاستی یەی کە پەیماننامەی 
ناوبراو سیســتەمێکی تایبەتیی بۆ جێ بەجێ کردن و پیادەکردنی بڕیارو ڕاسپاردەکانی هەیە. دادگای 
ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ، چاوەدێری بەســەر چۆنیەتیی جێ بەجــێ کرانی پەیماننامەکە لەالیەن 
واڵتانــی ئەندامەوە دەکات. ئەو دادگایە ماددەکانی پەیماننامەکە لێک دەداتەوە، پیادەیان دەکاو لەو 
ڕێگایــەوە پەیماننامەکە پەرە پێ دەدا. بڕیارەکانی دادگاکە حوکمی یاســایی و قانوونی یان هەیەو لە 

باری حقووقی یەوە ئەرک دەخەنە سەرشانی هەموو واڵتانی ئەندام کە پەیڕوەی یان لێ بکەن.
کۆنڤانســیۆنە نێونەتەوەیی یەکانی مافی مرۆڤ کە لەالیەن ڕێکخــراوی نەتەوەیەکگرتووەکانەوە 
پەسند کراون، میکانیزمی جۆراوجۆریان بۆ چاوەدێری و کۆنترۆڵ لەبەر دەست دان، وەک میکانیزمی 
ڕاپــۆرت دانی دەوڵەتانی ئەندام بە کۆمیتە تایبەتی یەکان و کۆڕی گشــتی. پەیماننامەی ئۆرووپاییی 
مافەکانی مرۆڤ سیســتەمێکی ئەوتــۆی بۆ کۆنترۆڵ و چاوەدێری لە ئیختیاردا نیە. لە سیســتەمی 
ئۆرووپاییی مافەکانی مرۆڤ دا میکانیزمی سکااڵی کەسەکان سەبارەت بە پێ شێل کرانی مافەکانیان، 

رۆڵی هەرە سەرەکی دەگێڕێ.
سیستەمی چاوەدێریی کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپاییی مافەکانی مرۆڤ لە بنەڕەت ڕا لە دوو بەش پێک 
دەهات. کۆمیســیۆنی ئۆرووپایی بۆ مافەکانی مرۆڤ و دادگای ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ. کاتێک لە 
مانگی نۆڤەمبەری ســاڵی 1998دا پرۆتۆکۆڵی ژمارە 11ی پەیماننامەکە پەســند کراو بۆ جێ بەجێ 
کردن ڕاســپێردرا، کۆمیسیۆنەکە هەڵوەشــا. بەاڵم لە هەمان کات دا دەسەاڵت و ئۆتۆریتەی یاسایی 
دادگای ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ، بەرینتر بۆوە. پێشــتر دادگاکە ناوبەناو بۆ ڕاگەیشتن بە سکااڵی 
ئەو کەسانە پێک دەهات کە شکایەتیان سەبارەت بە پێ شێل کرانی مافەکانیان لەسەر ئەو دەوڵەتانە 
تۆمار دەکرد کە ئۆتۆریتەو دەســەاڵتی دادگاکەیان قبووڵ کردبوو. دوای پەسند کرانی پرۆتۆکۆڵەکە 
دادگاکــە بوو بە دادگایەکی هەمیشــەیی. لەوەش زیاتر حوکم و بڕیارەکانیشــی بوون بە حوکمێکی 
قەزایــی و قانوونیــی ئەوتۆ کە ئەرکی جێ بەجێ کردنیان دەکەوێتە ســەر شــانی هەموو واڵتەکانی 
ئەنــدام. ئــەوە بەو مانایەیە کە هەموو واڵتانــی ئەندامی پەیماننامەکە، دەســەاڵت و ئۆتۆریتەی ئەو 
دادگایە بۆ ڕاگەیشــتن بە سکااڵی ئەو کەسانە بە ڕەسمی دەناسن کە شکایەتی خۆیان سەبارەت بە 
پێ شێل کرانی مافەکانیان لەالیەن واڵتانی ئەندامەوە دەبەنە بەردەم دادگاکە1. ئێستا ئەو سیستەمی 
چاوەدێری یە کە کاتی خۆی بۆ چاوەدێریی کۆنڤانســیۆنەکە دامەزرابوو، بەشێوەیەکی سەرەکی تەنیا 

بایەخی مێژوویی هەیە.

1. EMK åpner også for statsklager, se EMK art.33, og i motsetning til hva som gjelder for FN-konvensjonene, 
er dette en klageprosedyre som benyttes i praksis, om enn bare i spesielle tilfeller. Se f.eks. EMD, Irland mot 
Storbritannia (1978) eller EMD, Georgia mot Russland (I) (2104).
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پێکهاتەو چۆنیەتیی کار کردنی دادگای ئۆرووپاییی مافەکانی مرۆڤ، بەگوێرەی بەشی یازدەهەمی 
کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ واتە ماددەکانی 19 تا ٥1 بەڕێوە دەچێ. ژمارەی قازی یەکانی 
ئەندامی دادگاکە 47 کەســە. بۆ هەر واڵتێکی ئەندامی کۆنڤانسیۆنەکە، قازی یەک لەبەرچاو گیراوە. 
شــایانی باسە ئەو قازی یانە لەسەر بنەمای لێوەشــاوەیی  ئەخالقی و شارەزایی و پسپۆڕیی خۆیان بۆ 
ئەو پۆستە دیاری دەکرێن، نەک وەک نوێنەری دەوڵەتەکانیان، یان لەسەر بنەمای پێوەندیی ئەوان 
بە دەوڵەتەکانەوە. دادگاکە بۆ ڕاگەیشــتن بەو سکااڵیانەی پێی دەگەن، لە چوارچێوەی جۆراوجۆری 
کار کەڵک وەردەگرێ )if.art. 26( .وەک کۆمیتەیەکی یەک کەســی، کۆمیتەیەکی ســێ کەســی، 
کۆمیتەیەکی حەوت کەسی و هەروەها کۆمیتەیەکی گەورە کە لە حەڤدە قازی پێک هاتووە. کۆمیتە 
یەک کەســی یەکە دەسەاڵتی ئەوەی هەیە کە ئەو سکااڵیانە کە هەر لە بنەڕەت ڕا هیچ مەرجێکیان 
بۆ پێ ڕاگەیشتن تێ دا نیە، ڕەد بکاتەوە. کۆمیتەی سێ کەسی یەکەش دەسەاڵتی ڕەد کردنەوەی ئەو 
سکااڵیانەیان هەیە کە بۆ پێ ڕاگەیشتن بە دەستی دادگاکە دەگەن. لەوەش زیاتر ئەوان سەاڵحیەتی 
ئەوەشــیان هەیە کە بڕیار یان حوکمێک ڕەد کەنەوە کە پێوەندیی بە مەسەلەیەکەوە هەیە کە بۆتە 
ڕاستی یەکی جێ گرتووی پراکسیسی دادگای ئۆرووپا. بەگوێرەی ماددەی ٢9ی پەیماننامەکە، دادگا 
لەســەر واقعییەتی پەروەندەیەک بەشێوەیەکی ئاســایی، لەالیەن یەک قازی یەوە بڕیاری پێویست 
دەردەکا. کۆمیتــەی گەورە کە لە 17 قازی پێک هاتووە، بەشــێوەیەکی ســەرەکی تەنیا لەســەر 
ئەو مەســەلەو پەروەندانە بڕیار دەدا کە بەگوێرەی پرنســیپ، بایەخێکی گرنگ و تایبەتی یان هەیە. 
ئەو کۆمیتەیە بە دوو شــێوە ئەو پەروەندەو مەســەالنە وەردەگرێ کە بۆ پێ ڕاگەیشــتن دەخرێنە 
بەر دەســتی. یەکەم، کۆمیتەی یەک نەفەری دەتوانێ بەگوێرەی ماددەی ســی هەمی پەیماننامەکە 
پەروەندەیەک بۆ پێ ڕاگەیشــتن بۆ ئەو کۆمیتەیە بنێرێ. بەتایبەتی ئەگەر مەســەلەکە پێوەندیی بە 
لێکدانەوەی ماددەکانی کۆنڤانســیۆنەکە یان پرۆتۆکۆلە ئیزافی یەکانی سەر بە پەیماننامەکەوە هەبێ، 
یان کاتێک کۆمیتــە یەک نەفەری یەکە، بڕیارێکی دا کە ئاکامەکــەی ناتەباییی لەگەڵ بڕیارەکانی 
پێشــووتری دادگاکە هەیە. دووهــەم، ئەگەر پەروەندەیەک لەالیــەن دادگای یەک نەفەری یەوە بە 
بڕیار ڕەد کرابێتەوە، دەکرێ بۆ چاو پێ داگێڕانەوەو پێ ڕاگەیشتن بۆ دادگای کۆمیتە گەورەکە ڕەوانە 
بکرێ. بۆ ئەو مەبەستە »پێویستە مەسەلەکە پرسیارێکی جیددی سەبارەت بە چۆنیەتیی لێکدانەوەی 
پەیماننامەکە یان پرۆتۆکۆڵەکان بێنێتە گۆڕێ. یا ئەوە کە مەسەلەکە پێوەندیی بە بابەتێکی گرینگ و 

گشتی یەوە هەبێ«.
بڕیارەکانــی دادگای ئۆرووپایی بۆ مافەکانی مرۆڤ، لە باری یاســایی یەوە، ئەرک دەخەنە ســەر 
ئەســتۆی ئەو واڵتانەی کە ســکااڵیان لەســەر تۆمار کراوە. واتە ئەو واڵتانەی کە شــکایەتیان لێ 
دەکرێ، پێویســتە بڕیارەکانی دادگاکــە جێبەجێ بکەن. بەگوێرەی مــاددەی 46ی پەیماننامەکە، 
دەوڵەتەکانی ئەندام ئەرکی سەرشــانیانە کــە بڕیارەکانی دادگا لە پێوەندی دەگــەڵ ئەو بابەتانەدا 
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کــە بەگوێرەی هاوپەیمانی یەکە قبووڵیان کردوون، پەســند و جێبەجێ بکەن«. لەو بارەوە کۆمیتەی 
وەزیرانی شــووڕای ئۆرووپا، بۆ جێ بەجێ کردنی بڕیارەکانی دادگاکە، چاوەدێری بەسەر دەوڵەتەکانی 
ئەندامــی کۆنڤانســیۆنەکەدا دەکا. ئەگەر بێت و دەوڵەتێک بەهــۆی چۆنیەتیی لێکدانەوەی حوکمی 
دادگا نەتوانێ بڕیاری دادگاکە قبووڵ و جێ بەجێ بکا، ئەوە بەگوێرەی پەرەگرافی سێ هەمی ماددەی 
46ی پەیماننامەکــە، میکانیزمێکی تایبەتی بۆ لێکدانــەوەی بڕیارەکەی دادگاکە پێک دێ و بڕیاری 
کۆتایی دەدات. ئەگەر کۆمیتەی وەزیرانی شووڕای ئۆرووپا بۆی دەرکەوێ کە دەوڵەتێک لە جێ بەجێ 
کردنی بڕیارەکانی دادگاکە خۆ دەبوێرێ، بەگوێرەی پەرەگرافەکانی چوارەم و پێنجەمی ماددەی 46ی 
پەیماننامەکــە ، میکانیزمێکی تایبەت واتە ڕێکارێکی تایبەت بۆ بردنە پێشــی ئەو بڕیارەی دادگاکە 
دەگرێتــە پێش کە دەوڵەتی ناوبراو خۆ لە جێ بەجێ کردنی دەبوێــرێ. دەبێ بگوترێ ئەو رێکارانە 
پاش پەسندو قبووڵ کردنی پرۆتۆکۆلی ژمارە 14 لە الیەن دەوڵەتەکانی ئەندامەوە لە ساڵی ٢010دا 
حوکمی یاســایی یان بۆ جێ بەجێ کردن پەیدا کرد. بەو حاڵەش لە کردەوەدا هیشــتاش جێ بەجێ 

نەکراون.
ئێستا دادگای ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ، وەک دادگایەکی پڕ بەرهەم و خاوەن پرستیژو ئۆتۆریتە 
ناوبانگــی دەرکــردوەو جێگای خۆی کردۆتــەوە. دادگای ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ لە ســەرەتای 
دامەزرانیەوە لە ســاڵی 19٥9 تا کۆتایی یەکانی ســاڵی ٢014ی زایینی یەوە پتر لە 18000 بڕیاری 
دەرکــردوون. لە کــردەوەدا، دەوڵەتەکانی ئەندامی پەیماننامەکە لەســەریانە ئەو بڕیارانە جێ بەجێ 
بکەن کە لەالیەن دادگاکەوە دژ بەوان دەردەکرێن. ســەرکەوتنی ئەم دادگایە بۆ شــتێکی دیکەش 
دەگەڕێتــەوە. دادگاکــە ئیعتیبارێکــی زۆری پەیدا کردوە کە بۆتە هۆی ئــەوەی ڕادەو ژمارەی ئەو 
سکااڵیانەی پێی دەگەن، زۆر لە تواناو ئیمکاناتی دادگاکە بۆ پێ ڕاگەیشتن زیاتر بن. بۆ نموونە تەنیا 
لە ســاڵی ٢010دا نزیکەی 61300 سکااڵی بۆ پێ ڕاگەیشتن پێ گەیشــتوون. بەاڵم دادگاکە تەنیا 
توانیویەتی لەو ماوەیەدا بڕیار لەســەر 41000 مەســەلە دەربکات و ئەو ڕەوتە لە سااڵنی دواتریش دا 
هــەر ئاوا چۆتە پێش. ئەمەش بۆتە هۆی ئەوەی کە ژمارەیەکی زۆر پەروەندە بۆ بڕیار لەســەردان و 
پێ ڕاگەیشــتن لە نۆرەی پێڕاگەیشــتندا  بمێننەوە. لە 31ی ئۆگەســتی ســاڵی ٢011دا، ژمارەی 
ئەو پەروەندانەی کە بۆ پێ ڕاگەیشــتن بە دادگای ئۆرووپا گەیبوون، گەیشــتبووە 160٢00 کەیس. 
دوای ئــەو ڕێکەوتە، پەســند کرانی پرۆتۆکۆڵی ژمارە 14، هەندێک ڕێــکاری تازە هاتنە کایەوە کە 
بەگوێرەی ئەوان دادگاکە ئاسانتر دەیتوانی سکااڵکان ڕەد بکاتەوە. لە ڕێکەوتی 31 دیسامبری ساڵی 
٢010دا ژمارەی ئەو پەروەندانەی بۆ پێ ڕاگەیشــتن لە نۆرە دابوون گەیشتبووە 1٥1600 پەروەندە. 
لە 31ی دیســامبری ســاڵی ٢014دا ژمارەی ئەو پەروەندانەی چاوەڕوانی نۆرەی پێ ڕاگەیشــتنیان 
دەکــرد تا ڕادەی 69900 کەیس هاتە خوار. ئەوە لە کاتێک دا بوو کە ژمارەی ئەو ســکااڵیانەی بۆ 
پێ ڕاگەیشــتن بە دادگاکە دەگەیشــتن هەروەک ڕابردوو زۆرو بەرچاو بوو. ئەو کەم بوونەوە بەرچاوە 
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بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە ئیتر دادگاکە ســەاڵحیەتی ئەوەی پەیدا کردبوو کە بەگوێرەی ڕێ و شــوێنە 
پەسند کراوەکان، ئەو سکااڵیانە ڕەد بکاتەوە کە دەکەوتنە دەرەوەی چوارچێوەی ئۆتۆریتەی دادگاکە.
شایانی باســە کە دوو پرۆتۆکۆلی تازەش بەمەبەســتی پێک هێنانی ئاڵ وگۆڕ لە پەیماننامەکەدا 
پەسند کران. تا مانگی یولی ساڵی ٢01٥ ئەو دوو پرۆتۆکۆڵە نەکەوتبوونە حاڵی جێ بەجێ کردنەوە. 
بەگوێــرەی پرۆتۆکۆلی ژمارە پازدە، ماوەی بەرز کردنەوەی ســکااڵیەک بــۆ دادگاکە پاش دوابڕیار 
لەالیەن دادگای واڵتەکەوە، لە شــەش مانگەوە بۆ چوار مانگ کەم کرایەوە. پێشــتر ئەگەر کەسێک 
سکااڵی بۆ دادگاکە بەرز کردباوە، پێویست بوو ئەو سکااڵیە لە ماوەی شەش مانگ، پاش ئاخربڕیاری 
دادگای واڵتەکە، بە دادگاکە گەیشــتبایە. دوای پەســند کرانی پرۆتۆکۆلی ژمارە 1٥، ئەو ماوەیە لە 
شــەش مانگەوە بۆ چوار مانگ کەم کرایەوە1. بەپێی پرۆتۆکۆلی ژمارە شــازدەش، میکانیزمێکی تازە 
دامەزراوە کە بەگوێرەی ئەو رێکارە تازەیە دادگای بەرزی واڵتانی ئەندام، دەتوانن لە پێوەندی لەگەڵ 
لێکدانەوەی ماناو نێوەرۆکی ماددەکانی پەیماننامەکە، رێنوێنی و هاوکاری و کۆمەگ لە دادگای ئۆرووپا 

بۆ مافەکانی مرڤ وەرگرن.

2.2.2 چەند کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپایی دیکە
هەرچەند کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپاییی مافەکانی مرۆڤ لە هەموو واڵتانی ئۆرووپایی دا لە پێوەندی لەگەڵ 
پاراســتنی مافەکانی مرۆڤ، رۆڵی ســەرەکی دەگێڕێ، بەاڵم پێویســتە وەبیر بێنینەوە کە هەندێک 
کۆنڤانســیۆنی دیکەی ئۆرووپایی بۆ پاراســتن و دەســتەبەر کردنی مافەکانی مرۆڤ لەالیەن واڵتانی 

ئۆرووپایی یەوە پەسند کراون، کە هەر یەکەیان بەنۆرەی خۆی بایەخێکی زۆری هەیە. 
هەندێک لەوان لە چوارچێوەی شــووڕای ئۆرووپا )Council of Europe(دا پەسند کراون. بەاڵم 
هەندێکی دیکەیان دەکەونە چوارچێــوەی دام ودەزگاو دامەزراوە جۆراوجۆرەکانی دیکە. لێرەدا ئێمە 
باسی چوار لەو کۆنڤانسیۆنانە دەکەین. پەیماننامەی کۆمەاڵیەتیی ئۆرووپا  )کە سەر لەنوێ جارێکی 
دیکە پەســند کراوەتەوە(, کۆنڤانسیۆنی یەکیەتیی ئۆرووپا ســەبارەت بە قەدەغە بوونی ئەشکەنجە، 
کۆنڤانسیۆنی شــووڕای ئۆرووپا بۆ پاراســتنی کەمایەتی یە نەتەوەیی یەکان  و مەنشووری یەکیەتیی 

ئۆرووپا سەبارەت بە مافە بنەڕەتی یەکان.
پەیماننامەی کۆمەاڵیەتیی ئۆرووپا )European Social Pact(کە لە ســاڵی 1996دا پەسند کرا، 
تایبەتە بە مافە ئابووری و کۆمەاڵیەتی یەکان و بە تەواوکەری کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپاییی مافەکانی مرۆڤ 
دادەنرێ. لە پێشەکیی ئەو پەیماننامەیە دا باس لە گرنگی و بایەخی مافە ئابووری و کۆمەاڵیەتی یەکان 
بۆ باشتر کرانی ستانداردی ژیانی خەڵک و رەفاهـ  وخۆش گوزەرانیی کۆمەاڵیەتیی ئەوان دەکرێ. ئەو 
پەیماننامەیە بەجۆرێک داڕێژراوە کە ئازادیی تەواو بە واڵتانی ئەندام دەدات کە لە پێوەندی دەگەڵ 

1. Se punkt 2.3.5 om dette.
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جێ بەجێ کردنی ئەو ئەرکانەدا کە بەگوێرەی پەیماننامەکە دەکەوێتە سەرشــانیان، سەرپشــک بن. 
واتە خۆیان دەتوانن هەڵبژێرن کە کام ئەرک لەو ئەرکانە جێ بەجێ بکەن کە پەیماننامەکە دەیخاتە 
سەرشــانیان. هەر بۆیە بەزحمەت دەزانرێ کە کام واڵت کام ئەرکی بۆ جێ بەجێ کردن وەئەستۆی 

خۆی گرتووە. پەیماننامەکە لە سێ ئاستی جۆراوجۆردا ئەرک دەخاتە سەر شانی واڵتانی ئەندام.
بەشــی یەکەمی پەیماننامەکە ئاســتی یەکەمی ئەو ئەرکانە دەست نیشــان دەکات کە پێویستە 
واڵتانی ئەندام بەڕێوەیان بەرن. لەو بەشــەدا 31 ئەســڵ و پرنسیپی گشــتی ڕیز کراون کە واڵتانی 
ئەندامــی پەیماننامەکــە »وەک ئامانجی سیاســەتەکانیان قبووڵیان دەکەن و لــە هەموو ئیمکانات و 

ئامڕازێکی نیشتمانی و نێونەتەوەیی بۆ جێ بەجێ کردنیان کەڵک وەردەگرن«.
شایانی باسە کە ئەم ئەساڵنە لە بنەڕەت ڕا وەک ماف داڕێژراون، بەاڵم ئەوە کە لە فۆرم و شێوەدا 
زۆرتر وەک ئامانجێکی سیاســی بەیان کراون، کە ئەرکی سیاســی دەخەنە سەر شانی دەوڵەتەکان، 
بەو مانایەیە کە لە باری قانوونی و قەزایی یەوە ئۆتۆریتەیەکی ســنوورداریان هەیە1. ئەم 31 ئەســڵە 
بەرانبەرن لەگەڵ ئەو 31 ماددەی یەی کە لە بەشی دووهەم دا داڕێژراون. بەو مانایە کە هەر چەند 
ئەو 31 ماددەیە ڕاســتەوخۆ لە باری قەزایی و قانوونی یەوە بۆ جێ بەجێ کردن ئەرک ناخەنە ســەر 
شــانی دەوڵەتەکانی ئەنــدام، بەاڵم لە هەمان کات دا ئەو ماددانە ئامانجێکی سیاســیین کە واڵتانی 

ئەندامی پەیماننامەکە پێویستە لەسەریان بۆ بردنە پێش و پیادە کردنیان کار بکەن.
پەرەگرافی »ب«ی ماددەی یەکەمی بەشی سێهەمی پەیماننامەکە ئاستی دووهەمی ئەو ئەرکانە 
دەست نیشان دەکات کە دەکەونە سەر شانی واڵتانی ئەندام. لەو ماددەیەدا هاتووە کە هەر واڵتێکی 
ئەندامی پەیماننامەکە لەسەریەتی کە »النی کەم شەش ماددە لەو نۆ ماددانە کە لە پەیماننامەکەدا 
هاتوون، واتە ماددەکانی 1، ٥، 6، 7، 1٢، 13، 16، 19و ٢0 بۆ جێ بەجێ کردنیان بەرعۆدە دەبێت«. 
ئــەو نۆ ماددەیە لە پەیماننامەکەدا بایەخی ســەرەکی و شــوێنی بنەڕەتی یان هەیــە، بەاڵم واڵتانی 
ئەندام هیچ ئەرکی قانوونی و حقووقی یان ســەبارەت بە جێ بەجێ کردنی هەمووی ئەوان بەگوێرەی 
پەیماننامەکە ناکەوێتە ســەر شــان، چونکە خۆیان دەتوانن لە نێو ئەوان  دا شــەش دانەیان بۆ پیادە 
کردن هەڵ بژێرن٢. ماددەی یەکەمی بەشــی دووهەم پێوەندیی بە مافی کار کردنەوە هەیە. ماددەی 
پێنجەم مافی خۆڕێکخستن و دروست کردنی کۆڕو کۆمەڵی سیاسی و سینفی و سەندیکایی دەپارێزێ. 
ماددەی شەشەم مافی کرێکاران و کارمەندان بۆ وتووێژی دەستەجەمعی دەگەڵ خاوەن کارو کارگەو 
کۆمپانیاکان دەستەبەر دەکات. ماددەی حەوتەم مافەکانی مندااڵن و الوان و مێرمندااڵن بۆ پاراستن، 
دابین دەکات. ماددەی دوازدەهەم، مافی بیمەی کۆمەاڵیەتی دەستەبەر دەکات. ماددەی سێزدەهەم 

1. Dette underbygges videre av pakten del III art. A(I)(a), som viser til del I som en «erklæring».
2. Europarådet publiserer en oversikt - som oppdateres jevnlig – over hvilke forpliktelser som er aksepter 
av hver konvensjonsstat. http://WWW.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/Provisionslndex_
en.asp.
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مافی یارمەتیی سوســیال و یارمەتی یە دەرمانی و لەش ســاخی یەکان بۆ هەمووان دەستەبەر دەکات. 
ماددەی شــازدەهەم ئەرک دەخاتە سەر شــانی دەوڵەت کە لە باری کۆمەاڵیەتی، قەزایی و قانوونی و 
ئابووری یــەوە بنەماڵە بپارێزێ. واتە ئەو ماددەیە لە باری ئابووری و قانوونی و کۆمەاڵیەتی یەوە بنەماڵە 
دەپارێزێ. ماددەی نۆزدەهەم ئەرک دەخاتە ســەر شانی واڵتانی ئەندام کە پارێزگاری لە کرێکارانی 
بیانی و ئەندامانی بنەماڵەکانیان بکەن. ماددەی بیســتەمیش ئەرک دەخاتە سەر شانی دەوڵەتەکانی 
ئەندام کە لە سەر بنەمای جنسیەتەوە، جیاوازی لەگەڵ هاوواڵتیان و ئەو کەسانە نەکەن کە دەکەونە 
ژێر ئۆتۆریتەی یاســایی و قانوونیی ئەوان. بەتایبەت لە پێوەندی لەگەڵ کارپێ دان و هەڵبژاردنی کارو 

پیشە دا.
پەرەگرافی )٢(ی ماددەی یەکەمی بەشــی سێهەم، ئاستی سێهەمی ئەو ئەرکانە دەست نیشان 
دەکات کە دەکەونە ســەر شــانی دەوڵەتەکانی ئەندام. لەوێ دا هاتووە کــە هەموو واڵتانی ئەندامی 
پەیماننامەکە »ئەرکی سەرشــانیانە کە خۆیــان بۆ جێ بەجێ کــردن و بەڕێوەبردنی ژمارەیەک لەو 
ئەرکانــە کە لە بەشــی دووهەمی پەیماننامەکە دا هاتوون، بەرعــۆدە بکەن. لەوێ دا هاتووە کە هەر 
واڵتێکــی ئەندامی پەیماننامەکە »لەســەریەتی ژمارەیەک لەو ئەرکانە بەڕێوە بەرێ کە لە بەشــی 
دووهەمی پەیماننامەکەدا هاتوون، بەو مەرجەی کە ئەو ئەرکانەی بەڕێوەیان دەبات لە شازدە ماددە 
لــەو ماددانەی کە لــە پەیماننامەکەدا هاتوون، کەمتر نەبن، یان لــە 63 بەند لەو بەندانەی کە لە 
پەیماننامەکــەدا هاتوون کەمتر نەبن«. بەشــی دووهەمی پەیماننامەکــە 31 ماددە دەگرێتە خۆ کە 

زۆربەیان لە دوو یان سێ بەند پێک هاتوون1.
کۆمیتەی ئۆرووپایی بۆ مافە کۆمەاڵیەتی یەکان، چاوەدێری بەســەر چۆنیەتیی جێ بەجێ کردنی 
پەیماننامەکە لەالیەن دەوڵەتانی ئەندامەوە دەکات. ئەو چاوەدێری کردنە بەشــێوەیەکی ســەرەکی 
لەســەر بنەمای ئەو راپۆرتانەوە بەڕێوە دەچێ کە دەوڵەتەکانی ئەندام لە پێوەندی دەگەڵ جێ بەجێ 
کردنی ئەرکەکانیان دا پێشکەشــی کۆمیتەکەی دەکەن. جگە لــەوە دام ودەزگایەکی تایبەتیش لە 
کۆمیتەکەدا بۆ راگەیشتن بەو سکااڵیانە کە بەشێوەی دەستەجەمعی دەخرێنە بەر دەست کۆمیتەکە، 
دامەزراوە. شــایانی باسە ئەو کۆمیتەیە لەو سکااڵو شکایەتانە ناپرسێتەوە کە لەالیەن تاکەکەسانەوە 

بۆ پێ ڕاگەیشتن دەخرێنە بەردەم کۆمیتەوە.

کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپایی سەبارەت بە قەدەغەبوونی ئەشکەنجە. 
ئەم کۆنڤانســیۆنە بە جۆرێکە کە بۆ جێ بەجێ کردن، ئەرکی ماددی ناخاتە سەر شانی دەوڵەتەکانی 
ئەندام، بەاڵم گەلێک سازوکارو میکانیزمی جۆراوجۆری هەن کە لە رێگای ئەوانەوە پێش لە روودانی 

1. Pr mars 2015 har Norge erklært seg bundet av alle bestemmelsene, med unntak av art, 2(7), art 3(1) og (4), 
art 7(4) og (9), art 8(2), (3) og (5), hele art 18, art 19(8), hele art (26, art 27 (1)(a) og (b) og (3). og hele art 29.
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ئەشکەنجە لەو واڵتانەدا دەگرێ کە کۆنڤانسیۆنەکەیان ئیمزاو قبووڵ کردوە. ئەو کۆنڤانسیۆنە لەالیەن 
هەموو واڵتانی ئەندامی شووڕای ئۆرووپاوە پەسندو قبووڵ کراوە. لە پێشەکیی کۆنڤانسیۆنەکەدا باس 
لەوە کراوە کە بەگوێرەی ماددەی ســێهەمی کۆنڤانســیۆنی ئۆرووپایی مافەکانی مرۆڤ، ئەشکەنجە 
قەدەغەیە. هەروەها هەر لە پێشەکیی کۆنڤانسیۆنەکەدا هاتووە کە »هەموو ئەو کەسانەی کە ئازادی یان 
لێ زەوت کراوە، پێویســتە لە بەرانبەر ئەشکەنجەو هەر چەشــنە کردەوەو سزایەکی نائینسانی و پڕ 
لە ســووکایەتی دا، لە رێگای دەکار کردنی میکانیزم و سازوکاری جۆراوجۆری وەک سەردانی شوێنی 
راگرتنیان، بپارێزرێن. لەو بارەوە پێویســتە کە رێ وشــوێنی جۆراوجۆر بۆ پێشگیری لە ئەشکەنجەو 
رەفتاری غەیرە ئینسانی و پڕ لە سووکایەتی، هەروەها بۆ بەهێز کردنی مەوقعییەتی ئەوان، وەبەرچاو 
بگیردرێت1. چاوەدێری و کۆنتڕۆڵی شــوێنەکانی راگرتن و زیندانی کردنی ئەو کەسانە کە ئازادی یان 
لێ زەوت کراوە، پێش گیری لە روودانی ئەشــکەنجە دەکات. لەو پێوەندی یەدا، دەوڵەتەکانی ئەندام 
بەرعــۆدەن کــە هەموو هاوکاری یەکی پێویســت بکەن تا ئەم میکانیزمە بتوانــێ ئەرکەکانی خۆی 

جێ بەجێ بکا و سەردانی ئەو شوێنانە بکات کە خەڵکیان تێ دا زیندانی یان راگیراوە.

کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپا سەبارەت بە پاراستنی کەمایەتی یە میللی و نەتەوەیی یەکان                               
 ئەم کۆنڤانســیۆنە گرینگترین ئەو ئەســڵ و پرنســیپانە کە دەبێ دەوڵەتەکانی ئەندام بۆ پاراستنی 
کەمایەتی یــە نەتەوەیی یــەکان وەبەرچاویــان بگرن، دەســت نیشــان دەکات. لــەو پێوەندی یەدا 
کۆنڤانســیۆنەکە ئەو مافانەی دیاری کردوون کە پێویستە دەوڵەتەکانی ئەندام بۆ هەموو کەمایەتی یە 
میللی و نەتەوەیی یەکان، دابین و دەستەبەریان بکەن٢. کۆنڤانسیۆنەکە ئەوە ڕوون ناکاتەوە کە مەبەست 
لە کەمایەتی یە نەتەوەیی یەکان چی یە. واتە لەو بارەوە پێناســەیەک بەدەســتەوە نادات. بەاڵم وەک 
پرنسیپێکی سەرەکی پێ لەسەر ئەو ئەسڵە دادەگرێ کە ئەو کەسەی سەر بە کەمایەتی یەکی نەتەوەیی یە 
»حەقی ئەوەی هەیە ئازادانە، لەوەدا سەرپشک بێ کە وەک کەسێکی سەربەو کەمایەتی یە ڕەفتاری 
لەگەڵ بکرێ یان وەک کەســێکی دیکەی غەیری ئەوە«. ماددەی سێهەم. دواتر کۆنڤانسیۆنەکە ئەو 
مافانە دەســت نیشان دەکات کە پێویستە بۆ کەمایەت یە میللی و نەتەوەیی یەکان دەستەبەر بکرێن. 
وەک مافی پاراســتنی کولتوورو فەرهەنگی میللــی و نەتەوەیی، مافی ئەوەی کە بێ جیاوازی ڕەفتارو 
هەڵس وکەوتیان دەگەڵ بکرێ، مافی بەکارهێنانی زمانی میللی و نەتەوەییی خۆیان، مافی خوێندن و 
گەلێک مافی دیکەش کــە پێوەندی یان بە بوارە جۆراوجۆرەکانی دیکەی ژیانی ئەو کەمایەتی یانەوە 
هەیە. شایانی باسە کۆنڤانسیۆنەکە خۆی هیچ کۆمیتەیەکی تایبەتی بۆ چاوەدێری بەسەر چۆنیەتیی 

1. Komiteen må ikke forveksle med FNs underkomite for forebygging av tortur (SPT), som er opprettet ved 
tilleggsprotokollen til FNs torturkonvensjon.
2. Norge ble part til konvensjonen 17.mars 1999.
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جێ بەجێ کرانی پەیماننامەکە دا دانەمەزراندوە. کۆمیتەی وەزیرانی شــووڕای ئۆرووپا لەو بارەوە ئەو 
ئەرکە بەڕێوە دەبات و چاوەدێری بەســەر بەڕێوەچوونی ئەم کۆنڤانســیۆنەدا دەکات. بۆ ئەم مەبەستە 
سیستەمێک دامەزراوە کە واڵتانی ئەندام ڕاپۆرتی پێویست سەبارەت بە چۆنیەتیی جێ بەجێ کردن و 

بەڕێوە بردنی کۆنڤانسیۆنەکە دەدەنە کۆمیتەی وەزیرانی شووڕای ئۆرووپا.

مەنشووری یەکیەتیی ئۆرووپا بۆ مافە بنەڕەتی یەکان
ئەو کۆنڤانســیۆنە بۆ گەشەو پەرەپێدانی مافی مرۆڤ لە ئۆرووپادا بایەخ و گرینگی یەکی زۆری هەیە. 
دەبێ بگوترێ کە مەنشــووری ئۆرووپا بۆ مافە بنەڕەتی یەکان، لە باری قانوونی و یاســایی یەوە ئەرک 
دەخاتە ســەر شــانی هەموو واڵتانی ئەندامی یەکیەتیی ئۆرووپاو لەسەریانە بەندەکانی ئەم مەنشووە 
جێ بەجــێ و پیادە بکەن. دەبێ بگوترێ کــە واڵتانی ئەندامی یەکیەتیی ئۆرووپا، لە کۆنڤانســیۆنی 
ئۆرووپایی مافەکانی مرۆڤیش دا ئەندامن. دادگای یەکیەتیی ئۆرووپا کە ناوەندەکەی لە لۆگزامبۆرگە، 
ئەرکی چاوەدێری بەسەر جێ بەجێ کردنی ئەم مەنشوورەی دا بە ئەستۆوەیە، واتە چاوەدێری بەسەر 
دەوڵەتەکانی یەکیەتیی ئۆرووپادا دەکات کە چۆن ماددەکانی ئەم مەنشوورە پیادە دەکەن. ئەمەش لە 
کردەوەدا هەندێک هاوئاهەنگی لە نێوان واڵتانی ئەندام دا پێک دێنێ کە لە پیادە کردن دا ئاسان کاری 
بۆ جێ بەجێ کردنی مەنشوورەکە دەستەبەر دەکات. ئەم مەنشوورە نێوەرۆکێکی دەوڵەمەندو بەرینی 
هەیەو زۆر ماف و ئازادی لەخۆی دا جێ دەکاتەوە. وەک مافە مەدەنی و سیاسی یەکان و مافە ئابووری، 
کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی یەکان. ئەو مافانە لە شــەش بەش دا داڕێژراون. بەشــی یەکەم کە باس لە 
نرخ و بایەخەکان دەکات. بەشــی دووهەم باس لە ئازادی یەکان دەکات، بەشی سێ یەم لە یەکسانی و 
بەرابەری دەدوێ، بەشــی چوارەم باســی هاوپێوەندی و هاوکاری دەکات. بەشی پێنجەم باسی مافی 
هاوواڵتیان لە واڵتانی ئەندامی یەکیەتیی ئۆرووپا دا دەکات و بەشــی شەشــەمیش تەرخان کراوە بۆ 

عەداڵەت و حکوومەتی قانوون.

2.2.٣ کورتەیەک سەبارەت بە چۆنیەتیی پاراستنی مافەکانی مرۆڤ لە ناوچەکانی دیکەی دونیا.
2.2.٣.1 پەیماننامەو کۆنڤانسیۆنەکانی دیکەی پاراستنی مافەکانی مرۆڤ لە ناوچەکانی دەرەوەی 

ئورووپادا.
لە دەرەوەی ئۆرووپا، لە ئەمریکاو ئەفریقادا، سیستەمی تایبەتی بۆ پاراستنی مافەکانی مرۆڤ پەرەیان 
ســەندوە. لە ئاسیادا، تا ئێســتاش چوارچێوەیەکی دیاری کراو وەک سیســتەم و یاسا، بۆ پاراستنی 
مافەکانی مرۆڤ پەرەی نەســتاندوە، بەاڵم ڕێکخراوی واڵتانی باشــووری ڕۆژهەاڵتی ئاسیا، خەریکە 
سیســتەمێک بۆ پڕکردنەوەی ئەم بۆشایی یە دادەمەزرێنن. ئەو سیستەمە لە پرۆسەی چوونە پێشی 
خۆی دایەو بەڕێوەیە تا ببێتە سیستەمێکی ناوچەیی بۆ پاراستنی مافەکانی مرۆڤ لە ئاسیادا. لێرەدا 
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زۆر بە کورتی باسێکی ئەم سیستەمە ناوچەیی یانەی پاراستنی مافەکانی مرۆڤ دەکەین1.

2.2.٣.2 ئەمریکا
 سیســتەمی نێوئەمریکاییــی مافەکانــی مــرۆڤ بە بەشــێک لە ڕێکخــراوی واڵتانــی ئەمریکایی 
واڵتــە  نێــوان  پەیماننامــەی  دادەنــرێ.   OAS (Organization Of American Staytes)
ئەمریکایی یەکان لە ســاڵی 1948دا دامەزراو لە ســاڵی 19٥1دا بۆ جێ بەجێ کردن  ڕەسمییەتی 
قانوونیی پەیدا کرد. سیســتەمی نێوئەمریکاییی مافەکانی مرۆڤ لە دوو بەش پێک دێ. بەیاننامەی 
 The American Declaration of  the Rights( ئەمریکایی ســەبارەت بە ماف و ئەرکەکانــی مــرۆڤ
 and Duties Of Man( )1948( و کۆنڤانســیۆنی ئەمریکایــی ســەبارەت بــە مافەکانــی مــرۆڤ 

)the Inter American Conventions related to Human Rights( کە لە ساڵی 1978 دا پەسند 
کراو پاشــان بۆ کار پێ کردن لە ســاڵی 1978دا باری قانوونیی بەخۆیەوە گرت. لەو سیستەمەدا بۆ 
ڕاپەڕاندنی کارەکان، دوو ئۆرگانی ســەرەکی دامەزراون. کومیسیۆنی نێوئەمریکاییی مافەکانی مرۆڤ 
)the inter American Commission on Human Rights, IACHR( کــە  ناوەندەکەی لە واڵتە 
یەکگرتووەکانی ئەمریکایەو لە ســاڵی 1960دا دامــەزراوەو دادگای نێوئەمریکاییی مافەکانی مرۆڤ  
)Interamerican Court of Human Rights(کە ناوەندەکەی لە کۆســتاریکایەو لە ساڵی 1978دا 

دامەزراوە. )ئەو ساڵە کە کۆنڤانسیۆنی نێوئەمریکاییی مافەکانی مرۆڤ پێک هات(.
بەیاننامــەی نێوئەمریکاییــی مافەکانی مرۆڤ مافە مەدەنی، سیاســی، ئابــووری، کۆمەاڵیەتی و 
کولتووری یەکانی لەخۆ گرتوون. بەاڵم ســەرەڕای ئەوەش هەندێک ئەرکیشی دەست نیشان کردوون 
کە پێویســتە تاکەکەس جێ بەجێ یان بــکات و بەڕێوەیان بەرێ . وەک بەشــداری لە هەڵبژاردن دا، 
ماڵیــات دان، خزمەت و یارمەتی دانی دایک وباوک و کار کــردن. ئەو بەیاننامەیە لە باری قانوونی یەوە 
لــە بنــەڕەت ڕا، بنەمایەکی حقووقیی ئەوتــۆی نیە کە بۆ وەبەرچاوگرتــن و جێ بەجێ کردن ئەرک 
بخاتە ســەر ئەســتۆی دەوڵەتەکانی ئەندام. بەاڵم پراکسیسی تا ئێستای کۆنڤانسیۆنی نێوئەمریکایی 
بــۆ مافەکانی مرۆڤ، ئەوە دەردەخــات کە ئەم بەیاننامەیە لە بــاری قانوونی یەوە وەک بناخەیەکی 
بەهێزی قەزایی و حقووقی ئەرک دەخاتە ســەر شانی واڵتانی ئەندام  بەجۆرێک کە ناچاریان دەکات 

لە کردەوەدا ماددەکانی نێو بەیاننامەکە وەبەرچاو بگرن.
کۆنڤانســیۆنی ئەمریکاییــی مافەکانی مرۆڤ تا ڕادەیەکی زۆر وەک کۆنڤانســیۆنی مافە مەدەنی و 
سیاسی یەکانی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان دەچێ. بەاڵم لە هەندێک باریشەوە جیاوازیی لەگەڵ ئەو 
کۆنڤانسیۆنە هەیە. بۆ نموونە کۆنڤانسیۆنی ئەمریکاییی مافەکانی مرۆڤ بە بەراورد لەگەڵ کۆنڤانسیۆنی 

1. For en mer utførlig sammenstilling, se Kvanvig mfl. (2015). det finnes også en egen regional konvensjon 
under Den arabiske liga, Den arabiske menneskerettighetspakten av 2004. denne behandles ikke nærmere her.
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مافە مەدەنی و سیاسی یەکانی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان، ژمارەیەکی زۆرتر ماف و ئازادی لەخۆی دا 
جێ کردوونەتەوە. وەک مافی خاوەندار یەتی، دەست ڕاگەیشتن بە میدیا، ئازاد بوون لە دوورخستنەوە، 
پاراستن لە بەرابەر دەرکردن و وەدەرنانی دەستەجەمعی، مافی داواکردن و وەرگرتنی پەنا بۆ ئەو کەسانەی 
پێویستی یان پێی هەیە. بەاڵم لەالیەکی دیکەوە ئەم کۆنڤانسیۆنە هیچ ماددەیەکی تێ دا نیە کە لەگەڵ 
ماددەی ٢7ی کۆنڤانسیۆنی مافە مەدەنی و سیاسی یەکان بێتەوە یان وەک ئەڵترناتیڤێک بۆ ئەو ماددەیە 
لەقەڵەم بدرێ. شــایانی باسە ماددەی ٢7ی کۆنڤانســیۆنی مافە مەدەنی و سیاسی یەکانی رێکخراوی 
نەتەوەیەکگرتووەکان، تایبەتە بە پاراستنی مافی کەمایەتی یەکان. لەوەش زیاتر کۆنڤانسیۆنی ئەمریکایی 
بۆ مافەکانی مرۆڤ، مافە ئابووری، کۆمەاڵیەتی و کولتووری یەکانیش دەگرێتە خۆ. کۆنڤانسیۆنەکە دەڵێ 
واڵتانی ئەندامــی ڕێکخراوی دەوڵەتە ئەمریکایی یەکان )OAS( لەســەریانە بەرەبەرە بۆ پیادە کردنی 
ئەو مافە ئابووری و کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی یانە تێ بکۆشــن و وەک ستانداردێکی هاوبەش بۆ جێ بەجێ 
کــردن کاریان پێ بکەن. جیــا لەمانە، رێکخراوی دەوڵەتە ئەمریکایی یــەکان دوو پرۆتۆکۆڵی ئیزافیی 
دیکەشــی ئامادەو پەســند کردوون کە واڵتانی ئەندام لە جێ بەجێ کردنیان دا سەرپشــکن. یەکێک 
لەو پرۆتۆکۆاڵنە پێوەندیی بە مافە ئابووری و کۆمەاڵیەتی یەکانەوە هەیەو ئەوی تریشــیان پێوەندیی بە 
هەڵوەشاندنەوەی ســزای ئیعدامەوە هەیە. بەگوێرەی ماددەی ٢7ی کۆنڤانسیۆنەکە واڵتانی ئەندام لە 
کاتی تەنگانەو هاتنە کایەی هەل ومەرجی تایبەتی دا، مافی ئەوەیان هەیە خۆیان لە جێ بەجێ کردن و 
وەبەرچاوگرتنی هەندێک لەو ماف و ئازادی یانە ببوێرن کە لە کۆنڤانسیۆنەکەدا هاتوون. بەاڵم لێرەدا ئەو 
ماف و ئازادی یانەی کە دەوڵەت دەتوانێ لە هەل ومەرجی تەنگانەو تایبەتی دا خۆ لە جێ بەجێ کردنیان 
ببوێرێ، ژمارەیان زۆر لەو ماف و ئازادی یانە کەمترە کە بەگوێرەی کۆنڤانسیۆنی مافە مەدەنی و سیاسی و 
کۆنڤانسیۆنی مافە ئابووری و کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی یەکانی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان، دەوڵەت 

دەتوانێ خۆ لە جێ بەجێ کردنیان ببوێرێ.

2.2.٣.٣ ئەفریقا 
 .)AU, African Union( سیستەمی ئەفریقاییی مافەکانی مرۆڤ بەشێکە لە ڕێکخراوی یەکیەتیی ئەفریقا
ئەو سیســتەمە بەشێوەیەکی سەرەکی لەسەر بناخەی مەنشــووری ئەفریقایی بۆ مافەکانی مرۆڤ و 
مافەکانــی گــەالن واتــە )the African Charter on Human and Peoples Rights( دامەزراوە 
کە لە ســاڵی 1986دا ئیمزاو پەســند کرا. بەگوێرەی ماددەی ســی هەمی مەنشــووری ئەفریقایی 
بــۆ مافەکانی مــرۆڤ و مافی گەالن، کۆمیســیۆنی ئەفریقایی، وەک ئۆرگانێکی ســەرەکی بۆ بردنە 
پێش و پاراســتنی مافەکانی مرۆڤ ،کە ناوەندەکەی دەکەوێتە گامبیا، پێک دێ . لە ســاڵی 1998دا 
 پرۆتۆکۆڵێک پەســند کرا کە بەگوێرەی ئەو پرۆتۆکۆڵــە دادگای ئەفریقایی بۆ مافەکانی مرۆڤ  واتە
 )African Court on Human and Peoples Rights(، دامــەزرا. دەبــێ بگوترێ کە ئەو دادگایە 
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لە ســاڵی ٢009دا بە ڕەسمی دەســتی بەکار کرد. بنکەی ســەرەکیی دادگاکە دەکەوێتە تانزانیا. 
شــایانی باسە کە دواتر ڕێکخراوی یەکیەتیی ئەفریقا ژمارەیەک  بەڵگەنامەو یاساو قانوونی دیکەشی 
لــە پێوەندی دەگــەڵ مافەکانی مرۆڤ دا پەســندو قبووڵ کردوون کە لەســەریەک بە تەواوکەری 
پەیماننامەکە بەحیســاب دێن. بۆ نموونە کۆنڤانسیۆنی کامپاال، کە تایبەتە بە پاراستن و یارمەتی دانی 
ئــەو کــەس و خەڵکانەی لە نێوخۆی واڵتەکانیان دا لە ئەفریقا بە هۆی شــەڕو کارەســاتی دیکەوە 
ناچارن شــوێنی ژیان و ماڵ وحاڵی خۆیان بەجێ دێڵن1. هەروەها پرۆتۆکۆڵێکی زیادیشی لە پێوەندی 
لەگەڵ مافەکانی ژنان دا پەســند کردوە٢. جگە لەوە کۆنڤانسیۆنێکی تایبەتیشی لە پێوەندی دەگەڵ 
دابین کردنی مافەکانی مندااڵن دا پەســندو قبووڵ کردوە. بەگوێرەی ئەم کۆنڤانســیۆنە تایبەتی یە، 

کۆمیتەیەکی پسپۆڕو شارەزا بۆ بردنە پێش و پیادە کردنی ئەم کۆنڤانسیۆنە دامەزراوە3.
لە ســاڵی ٢008دا، پرۆتۆکۆڵێکی نوێ پەسند کرا. بەگوێرەی ئەو پرۆتۆکۆڵە ئەم دادگایە لەگەڵ 
دادگای یەکیەتیی ئەفریقا بۆ مافەکانی مرۆڤ، لێک دران و بوون بە دادگایەکی تازە. ئەم دادگا تازەیە 

ناوی لێ نرا دادگای ئەفریقا بۆ عەداڵەت و مافەکانی مرۆڤ.
دەبێ بگوترێ کە لە نێو هەموو ئەو بەڵگەنامەو پەیماننامە ناوچەیی یانەدا کە سەبارەت بە مافەکانی 
مرۆڤ پەسند کراون، تەنیا مەنشووری ئەفریقایی بۆ مافەکانی مرۆڤ، مافە مەدەنی، سیاسی، ئابووری، 
کۆمەاڵیەتــی و فەرهەنگی و مافە دەســتەجەمعی یەکان وەک مافەکانــی کەمایەتی یەکان و گەالنی، 
پێکەوەو بەســەریەکەوە بەڕەسمی ناسیون. بەشــێوەیەکی گشتی سیستەمی ئەفریقایی بۆ مافەکانی 
مرۆڤ لەســەر ئەو بنەمایەدا دامەزراوە کە مافەکانی مرۆڤ لە بنەڕەت ڕا ئامرازێکن بۆ دابین کردنی 
پەرەســەندن و پێشکەوتنی هەموو الیەنە. بۆ ئەم مەبەستەش پێویستە هەموو مافەکانی مرۆڤ پیادە 
بکرێن و وەک بەشێک لە پرۆسەی پرۆگرامی پەرەسەندن، چاویان لێ بکرێ و کاریان لەسەر بکرێ.

2.2.٣.4 ئاسیا 
سسیتەمی ئاسیاییی مافەکانی مرۆڤ، بە بەراورد لەگەڵ سیستەمە ناوچەیی یەکانی دیکەی پاراستنی 
  ASEAN  مافەکانی مرۆڤ دا، لە هەموویان کەمتر گەشەی کردوە. ئەم سیستەمە بەگوێرەی پەیمانی
دروست بووە کە ساڵی ٢004 لە نێوان واڵتانی باشووری ڕۆژهەاڵتی ئاسیادا دامەزرا. ئەم پەیماننامەیە 
پێشنیاری ئەوە دەکا کە بۆ پاراستن و پەرەپێدانی مافەکانی مرۆڤ لە واڵتانی هاوپەیمان دا، پێویستە 
 ASEAN Human Rights( سیستەمێکی تایبەت بەو کارە پێک بێ. ئەو سیستەمە پێی دەگوترێ

1. Vedtatt 22.10.2009, tilgjengelig på: http://www.unchr.org/4ae9bede9.html.
2. Vedtatt 11.7.2003, tilgjengelig på: http://www.achpr.org/files/instruments/women-protocol/achpr_instr_
poro_women_eng.pdf.
3. African charter om the Rights and Aalfare of the Child (29.11.1999). Tilgjengelig på: http://www.au.int/en/
sites/default/files/Charter_En_African_on_the_Rights_and_Walfare_of_Child_AddisAbaba_July1990.pdf.



68   جەوهەر و کاکڵەی مافەکانی مرۆڤ

System(. لــە هەمــان کات دا پەیماننامەکــە پێ لەســەر ئەوە دادەگرێ کە پێویســت ناکات ئەو 

سیســتەمە لە هەمان ئەو ســازوکارو میکانیزمانە بۆ بردنە پێشــی کارەکانی خۆی کەڵک وەرگرێ، 
کە سیســتەمەکانی دیکەی پاراســتنی مافەکانی مرۆڤ کەڵکیان لێ وەردەگرن. دەبێ بگوترێ کە تا 
ئێســتاش هیچ بەرنامەو پالنێک بۆ دامەزراندنی دادگایەکی تایبەت بە پاراســتنی مافەکانی مرۆڤ 
لــەو ناوچەیەدا لە گۆڕێ دا نیــە. واڵتانی ئەندامی ئەم پەیماننامەیە جارێ تەنیا کۆمســیۆنێکیان بۆ 
  ASEAN( کاروبــاری پێوەندی  دار بە مافەکانی مرۆڤ  دامەزراندوە. ئەو کۆمســیۆنە پێی دەگوترێ
Intergavermental Commission on Human Rights(. هەروەها بەیاننامەیەکیشیان لە پێوەندی 

دەگەڵ مافەکانی مرۆڤ دا بەناوی )ASEAN Human Rights Declaration( پەسندو قبووڵ کردوە 
. شایانی باسە کە بەیاننامەکە لە باری قانوونی و حقووقی یەوە ئەرک ناخاتە سەر شانی واڵتانی ئەندام. 

واتە وەبەرچاوگرتن و جێ بەجێ کردنی ماددەکانی نێو بەیاننامەکە کارێکی دڵخوازانەیە.
کومیسیۆنی ناوبراو لە ساڵی ٢009 دامەزراوە. ئەو کومیسیۆنە وەک ئۆرگان، یان دامەزراوەیەکی 
تایبەت بۆ مەشــوەرەت لەگەڵ کردن تەماشــای دەکرێ. لە ڕاســتی دا کۆمســیۆنەکە هیچ ئامڕازو 
ئیمکاناتێکی تایبەت بۆ چاوەدێری، پیادەکردن و بردنە پێشــی مافەکانی مرۆڤی لە واڵتانی ئەندامی 
پەیماننامەکەدا لەبەردەســت دا نیە. مەئمووریەتی کۆمیســیۆنەکە ئەوەیە کە ئەو ستراتیژیانە پەرە 
پێ بدا کە بۆ پیادە کردن و دەســتەبەر کردنی مافەکانی مرۆڤ لــە واڵتانی ئەندامی پەیماننامەکەدا 
پێویســتن. ئەو کومیسیۆنە ئۆتۆریتەی ئەوەی نیە کە بتوانێ بەو سکااڵو شکایەتانە ڕابگا کە لەالیەن 

تاکەکەسەکانەوە بۆ پێ ڕاگەیشتن دەخرێنە بەردەستی.
بەیاننامەی ئاسیایی مافەکانی مرۆڤ کە لە الیەن رێکخراوی واڵتانی باشووری رۆژهەاڵتی ئاسیاوە 
ئامادە کرابوو، لە ســاڵی ٢013دا پەســندو ئیمزا کرا1. نێوەرۆکی بەیاننامەکە مافە مەدەنی، سیاسی، 
ئابووری، کۆمەاڵیەتی و کولتووری یەکان دەگرێتە خۆ. جگە لەوانە، مافی بەرخوردار بوون لە ئاشــتی، 
حەقی پەرەسەندن، مافی کەڵک وەرگرتن لە هاوکاریی ناوچەیی لە نێو واڵتانی ئەندامی پەیماننامەی 
)ASEAN(دا ســەبارەت بە دەســتەبەر کردنی مافەکانی مرۆڤ، بەڕەسمی دەناسێت. دەبێ بگوترێ 
کە ئەو بەیاننامەیە لە باری حقووقی یەوە هیچ ئەرکێک ناخاتە سەرشانی واڵتانی ئەندام. واتە واڵتانی 

ئەندام سەرپشکن لە جێ بەجێ کردنی ماددەکانی ڕاگەیەنراوەکە.

2.٣ پرنسیپە سەرەکیەکانی چۆنیەتی پیادەکردنی کۆنڤانسێۆنە نیونەتەوەییەکانی پاراستنی مافەکانی مرۆڤ
 2.٣.1 مێتۆدەکانی یاسای نێونەتەوەیی مافەکانی مرۆڤ و سەرچاوەکانی

2.٣.1.1 ئەسڵە سەرەتایی یەکان
کۆنڤانسیۆنە نێونەتەوەیی یەکانی مافی مرۆڤ بەگوێرەی قانوون و یاسای نێونەتەوەیی وەک پەیماننامە 

1. http://www.asean.org/news/asean-stetement-communiques/item/asean-human-rights-declaration
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بەحیساب دێن. ئەو کۆنڤانسیۆنانە ئۆتۆریتەی خۆیان لە یاسای گشتیی نێونەتەوییی وەردەگرن، هەر 
بۆیە لەوێشەوە سەرچاوە دەگرن1.

لە یاسای گشتیی نێونەتەوەیی دا، ماددەی 38، ئەو پرنسیپانە دەست نیشان دەکات کە بەگوێرەی 
ئــەوان دادگای نێونەتەوەیی بۆ عەداڵــەت لە Haag واتە )ICJ( دامەزراوە. ئەو ســەرچاوانەش کە 
بۆ چارەســەری ئەو کێشــانەی کە لە پێوەندی لەگەڵ چۆنیەتیی لێکدانەوەی مەســەلە حقووقی و 
قانوونی یــەکان دا دێنە پێش ودەکرێ کەڵکیان لێ وەرگیرێ، هەر لــەوێ دا دیاری کراون. بەو پێ یە 
کۆنڤانســیۆنە نێونەتەوەیی یەکانی مافی مرۆڤ، ئۆتۆریتەو دەســەاڵتی قانوونیی خۆیان لەو پرنسیپانە 
وەردەگرن کە لە یاسای گشتیی نێونەتەوەیی دا هاتوون. بەاڵم ئۆرگانە نێونەتەوەیی یەکانی پاراستن و 
دەســتەبەر کردنــی مافەکانی مــرۆڤ زۆر کەم و تەنانــەت هەرگیز باس لەوە ناکــەن کە ئەوان لە 
بردنە پێشــی کارەکانی خۆیان دا، لەو پرنســیپانە وەک چرای ڕێ نیشــان دەری پراکسیسی خۆیان 
کەڵــک وەردەگرن. لە کردەوەدا، هەر یەکێک لەو ئۆرگانانە بۆخۆی ســەرچاوەیەکی یاســایی پەرە 
پێ دەدا، کە لە کاتی هاتنە کایەی کێشە حقووقی و یاسایی یەکان دا بۆ دۆزینەوەی چارەسەری وەک 
ســەرچاوەیەکی خاوەن دەسەاڵت و ئۆتۆریتە پەنای بۆ دەبات و بەکاری دێنێ. بۆیە تەنیا بە لێکدانەوە 
لە پراکسیسی هەر کام لەو ئۆرگانانە بەشێوەیەکی سەربەخۆ، بۆمان دەردەکەوێ کە هەر یەک لەوان 
بۆ چارەسەری کێشە قانوونی و یاسایی یەکان لە کام سەرچاوەی یاسایی و حقووقی سوود وەردەگرن. 
لەپێش هەموو شــتێک دا ئەوە مەتن و تێکســتی ئەسڵیی کۆنڤانســیۆنەکەیە کە وەک سەرچاوە 
بەکار دێ. بەاڵم لە پاڵ ئەوەش دا، گەلێک ســەرچاوەی یاســایی دیکەش کەڵکیان لێ وەردەگیرێ. 
بۆ نموونە هەر دادگایەک، یان هەر ئۆرگانێک بۆ خۆی خاوەن پراکسیســی تایبەت بە خۆیەتی و لە 
بردنە پێشی کارەکانی دا، لە پێش دا پشت بە پراکسیسی خۆی دەبەستێ. یان کەڵک لە پەیماننامەو 
کۆنڤانســیۆنە نێونەتەوەیی یەکانــی دیکەی مافەکانــی مرۆڤ وەردەگرێ. ئۆرگانــە جۆراوجۆرەکانی 
دیکەی ســەر بە کۆنڤانســیۆنە نێونەتەوەیــی کان زۆر جار لە پێوەندی لەگەڵ مەســەلە حقووقی و 
یاســایی یەکان دا، نەزەرو ڕوانگەو بیرو بۆچوونەکانی خۆیان دەردەبڕن. ئەوەش بۆخۆی زۆر جار وەک 
سەرچاوەیەکی یاسایی و قانوونی بەکار دێت. پێش نووس و تێکستە قانوونی یەکانی دیکەی پێوندی دار 
بە کۆنڤانســیۆنە نێونەتەوەیی یەکان، باڵوکراوەو ڕوانگەو بۆچوونی ئۆرگانە نێونەتەوەیی یەکانی دیکەی 
پاراســتن و پەرەپێدانی مافەکانی مرۆڤ، پرنســیپە قانوونی یە گشــتی یەکان، تیئۆری یەکانی یاسا و 
حقووق و قەزاوەت، پراکسیســی دەوڵەتەکان، واقعییەتە بەرچاوەکان و زۆر سەرچاوەی دیکەش ،هەر 
لەو پێوەندی یەدا بۆ چارەســەری مەسەلەو کێشە قانوونی یەکان، وەک سەرچاوە لەقەڵەم دەدرێن. بە 
ئاسانی دەتوانین ئەو ڕوانگەو بۆچوونە جۆراوجۆرانە دەست نیشان کەین کە بە بنەمای پرنسیپەکانی 
لێکدانەوەی کۆنڤانسیۆنە نێونەتەوەیی یەکانی مافەکانی مرۆڤ دادەنرێن. لەو نێوەدا دادگای ئۆرووپایی 

1. Helmersen (2014) kam.2.
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بــۆ مافەکانــی مرۆڤ رۆڵێکی زۆر گەورە دەگێڕێ. لە ســاڵی 197٥ی زایینی یــەوە کە پەروەندەی 
Golder، لەالیەن دادگای ئۆرووپاوە وەک بنەمایەک دانراوە کە:

«Should be guided by articles 31 to 33 of the Vienna Convention of 23 

May 1969 on the law of Threaties1»

پەرەگرافی یەکەمی ماددەی 31ی پەیماننامەی ڤیەن، ئەو پرنســیپە گشتی یانە دەست نیشان دەکا 
کە بۆ شــی کردنەوەو لێکدانــەوەی پەیماننامە نێونەتەوەیی یەکان کەڵکیــان لێ وەردەگیرێ. لەودا 

هاتووە کە:
A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the 

ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context 

and in the light of its object and purpose.

لێکدانەوەی ئەم بڕیارە کارێکی هێندە ئاسان نیە، بەاڵم لێرەدا جێگای ئەوە نیە کە باسی ئەوە بکەین 
کە ئەم پرنســیپە خۆی لە خۆی دا لێکدانەوەی جۆراوجۆری بــۆ دەکرێ. بۆیە بەوەندە ڕازی دەبین 
کە بڵێین بنەمای هەر جۆرە لێکدانەوەیەکی کۆنڤانســیۆنە نێونەتەوەیی کانی مافی مرۆڤ، پێش هەر 
شــتێک، پێویستە لە چۆنیەتیی تێ گەیشتن لەو زمان و زاراوانە سەرچاوە بگرێ کە مەتن و تێکستی 

کۆنڤانسیۆنەکەیان لەبەر رووناکایی ئامانجەکانی کۆنڤانسیۆنەکەدا، پێ نووسراوە.
کۆنڤانســیۆنە نێونەتەوەیی یەکانــی مافی مرۆڤ بە بــەراورد لەگەڵ کۆنڤانســیۆن و پەیماننامە 
نێونەتەوەیی یەکانــی دیکــە خاوەنی هەندێــک کاراکتــەرو تایبەتمەندیی تایبــەت بەخۆیانن. لە 
کاتێــک دا کە پەیماننامەو کۆنڤانســیۆنە نێونەتەوەیی یەکان بەشــێوەیەکی گشــتی باس لەو ماف و 
ئەرک و بەرپرســایەتی یانە دەکەن کە دەوڵەتەکان بەرانبەر یەکتر وەئەســتۆیان دەگرن، کۆنڤانسیۆنە 
نێونەتەوەیی یەکانــی مافی مرۆڤ، ئەو کۆنڤانســیۆنانەن کە چەند دەوڵەت بەگوێرەی ئەوان لەســەر 
ئەوە رێک دەکەون کە چۆن رێز لە ماف و ئازادی یەکانی تاکەکەســەکان لەســەر خاکی خۆیان و لەو 

1. EMD, Golder (1975), punkt 29. En nylig bekreftelse finnes i EMD, Hassan (2014). punkt 100: «The 
starting point for the Court`s examination must be its constant pracrice of interpreting the Convention in the 
light of the rules set put in the Vinne Convention on the Law of Treaties of 23 May 1969». Se også den mer 
omfattende sammenfatningen i EMD, Saadi (2008), punkt 62: «Under the Vienna Convention on the Law 
of Treaties, the Court is required to ascertain the ordinary meaning to be given to the words in their context 
and in the light of the object and the purpose of the provision from which they are drawn… The Court must 
have regard to the fact that the context of the provision is a treaty for the effective protection of individual 
human rights and that the Convention must be read as a whole, and interpreted in such a way as to promote 
internal consistency and harmony between its various provisions… The Court must also take into account any 
relevant rules and principles of international law applicable in relations between the Contracting Parties… 
Recourse mau also be had to supplementary means of interpretation, insluding the preparatory works to the 
Convention, either to confirm a meaning determined in accordance with the above steps, or to establish the 
meaning where it would otherwise be ambiguous, obscure or manifestly absurd or unreasonable». 
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شــوێنانەدا بگرن کە دەکەونە ژێر دەسەاڵت و ئۆتۆریتەی قانوونیی ئەوان. لە ساڵی 196٢دا دادگای 
نێونەتەوەیی بۆ عەداڵەت )ICJ( ڕای گەیاند کە کۆنڤانسیۆنە نێونەتەوەیی یەکانی مافی مرۆڤ، بریتیین 
لە پەیماننامەیەکی چەند الیەنە کە لە نێوان چەند دەوڵەت دا دەبەسترێن وتایبەت مەندیی خۆیان 
هەیــە. »having certain special characteriestics«1 بەو پێ یە تایبەتمەندیی هەرە ســەرەکیی 
کۆنڤانســیۆنە نێونەتەوەیی یەکانی مافەکانــی مرۆڤ ئەوەیە کە ئەوان ماف دەدەنە تاکەکەســەکان 
نــەک دەوڵەتەکان. واتە ماف و ئازادی یەکانی تاکەکەس لــە بەرامبەر دەوڵەت دا دەپارێزن. ئەو جۆرە 

تێ گەیشتنە لە کاتی لێکدانەوەی ماددەکانی نێو کۆنڤانسیۆنەکان دا، بایەخێکی زۆر گرینگی هەیە.
هەندێــک لــەو تایبەتمەندی یانە بەگوێــرەی پرنســیپ زۆر گرینگن، هەرچەند لــە کردەوەدا 
دەکرێ بــە دەگمەن بایەخێکی ئەوتۆیان هەبێ. بۆ نموونە کۆمیتــەی مافەکانی مرۆڤی رێکخراوی 
نەتەوەیەکگرتووەکان لە پێوەندی لەگەڵ لێکدانەوەی کۆنڤانســیۆنی مافە مەدەنی و سیاسی یەکان دا 
دەڵــێ »the principle of inter-state reciprocity has no palce«2 پرنســیپی لێکدانەوەی دوو 
الیەنە، ئەســڵێکە لە یاســای گشــتیی نێونەتەوەیی دا ، بەگوێرەی ئەو، هەر دەوڵەتێک مافی ئەوەی 
هەیە هەر بەو جۆرە کۆنڤانســیۆنێک لە پێوەندی دەگەڵ واڵتێکی دیکەدا لێک داتەوەو بەکار بێنێ 
کە ئەو واڵتە لە پێوەندی یەکانی خۆی دا لەگەڵ واڵتی ناوبراو ئەو کۆنڤانسیۆنە لێک دەداتەوەو بەکار 
دێنێ. ئەم ئەســڵە بە هیچ جۆرێک کۆنڤانســیۆنە نێونەتەوەیی یەکانی مافەکانــی مرۆڤ ناگرێتەوە. 
هیچ دەوڵەتێک ناتوانێ لەســەر ئــەو بنەمایە لێکدانەوە بۆ کۆنڤانســیۆنێکی مافەکانی مرۆڤ بکات 
کە گوایە دەوڵەتێکی دیکە بەو جۆرە لێکدانەوە بۆ ئەو کۆنڤانســیۆنە دەکا. ئەو ئەســڵە لە پێوەندی 
دەگەڵ ڕەفتارو هەڵس وکەوتی دەوڵەت لە بەرانبەر هاوواڵتیانی ش دا هەر ڕاستە. واتە هیچ دەوڵەتێک 
ناتوانێ مافی مرۆڤی هاوواڵتیانی خۆی پێ شــێل بکا، یان وەبەرچاو نەگرێ، لەســەر ئەو بنەمایەی 
کــە دەوڵەتێکی دیکەش ئــەو کارەی کردوەو بەو جۆرە ڕەفتار دەکات. لەوەش زیاتر ئەگەر دەوڵەتی 
)A( ڕەفتارو هەڵس وکەوتی پێچەوانەی ڕێ شــوێنە پەسندکراوەکانی مافەکانی مرۆڤ، لەسەر خاکی 
خۆی و لە چوارچێوەی دەســەاڵتی خۆی دا لەگەڵ هاوواڵتیانی دەوڵەتی )B( بکا. دەوڵەتی )B( مافی 
ئەوەی نیە ئەویش لەســەر خاکی خۆی و لە چوارچێوەی دەســەاڵتی یاســاییی خۆی دا، بە بیانووی 
بەکارهێنانی پرنســیپی دوو الیەنە هەمان ڕەفتار لەگەڵ هاوواڵتیانی دەوڵەتی )A( بکات. لەالیەکی 
دیکەشــەوە بەگوێرەی یاسای گشتی نێونەتەوەیی ، پەیماننامە نێونەتەوەیی یەکان، دەبێ بە جۆرێک 
لێــک بدرێنــەوە کە تا ئەو جێ یەی دەکرێ حەقی حاکمییەتی دەوڵەت، ســنووردار بکەن. بنەمای 
قانوونیــی ئەم لێکدانەوەیە ئەوەیە کە ئەو دەوڵەتەی دەچێتە نێو پەیماننامەیەک دەگەڵ دەوڵەتێکی 
دیکە، یان چەند دەوڵەت  و پەیمانێک مۆر دەکا، ئەوە دەزانێ کە بە چوونە ناو ئەو پەیمانەوە، حەقی 

1. ICI, Ceratian Expenses of the UN s 157.
2. FNs menneskerettskomite, General Comment No.24 (1994) punkt 17.
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حاکمییەتی خۆی ســنووردار دەکات. ئاخر کاتێک دەوڵەتێک دەچێتــە هاوپەیمانەتی یەک دەگەڵ 
یەک یان چەند دەوڵەت، ئەوە دەزانێ کە بوون بە ئەندامی ئەو هاوپەیمانەتی یە، مەیدانی مانۆڕی لێ 
کەم دەکاتەوەو حەقی حاکمییەتی میللیی لێ ســنووردار دەکات. دەبێ بگوترێ کە ئەو مەســەلەیە 
لە پێوەندی دەگەڵ ئەو پەیماننامە نێونەتەوەیی یانەی کە بەگوێرەی یاســای گشــتیی نێونەتەوەیی 
دادەمەزرێن، جێگای باس و مشــت ومڕە. واتە وەک ئەســڵێکی بێ ئەم الوال قبووڵ نەکراوە. بەاڵم ئەو 
پرنســیپە لە پێوەندی دەگەڵ لێکدانەوەی پەیماننامەو کۆنڤانســیۆنە نێونەتەوەیی و ناوچەیی یەکانی 
مافەکانی مرۆڤ دا، تەواو راســتە و هیچ شک و گومانێک بۆ کەس ناهێڵێتەوە. ئاخر کۆنڤانسیۆنەکانی 
مافەکانی مرۆڤ هەر لە بنەڕەت ڕا بۆ ئەوە دادەمەزرێن کە دەســەاڵت و حەقی حاکمییەتی دەوڵەت 
ســنووردارو کەمتر کەنەوە. مەبەست لەو کۆنڤانسیۆنانە ئەوەیە کە دەسەاڵتی دەوڵەت بۆ چۆنیەتیی 
هەڵس وکەوت و ڕەفتار دەگەڵ هاوواڵتیانی خۆی و کەســانی دیکە لەسەر خاکی دەوڵەتەکە سنووردار 
بکرێت. بۆیە ئەم پرنســیپە بە جەوهەری کۆنڤانسیۆنە نێونەتەوەیی یەکانی مافەکانی مرۆڤ دادەنرێ. 
هیچ دەوڵەتێک ناتوانی بەگوێرەی ویســت و ســەلیقەی خۆی لێکدانەوە بۆ ئەو کۆنڤانسیۆنانە بکات. 
هەر جۆرە کارێکی لەو چەشــنە بۆخۆی بە پەالمار بۆ ســەر پاراســتنی مافەکانی مرۆڤ دادەنرێ 
کــە بەگوێرەی کۆنڤانســیۆنەکانی مافەکانی مــرۆڤ، دەوڵەت ئەرکی پاراســتن و بەرەوپێش بردن و 

وەبەرچاوگرتنی ئەوانی وەئەستۆی خۆی گرتوە.
لەسەریەک، ســێ جۆرە لێکدانەوە بۆ کۆنڤانسیۆنە نێونەتەوەیی یەکانی مافەکانی مرۆڤ دەکرێن 
 The( کە بایەخێکی زۆر گرینگیان هەیە. لێرەدا بە کورتی باســیان دەکەین. پرنســیپی کارایی واتە
Principle of effeciency(، پرنســیپی لێکدانەوەی دینامیکی )evolutiv(، پرنسیپی لێکدانەوەی 

ئامانــج دار، )The  Principle of Targeted Interpretation(. دادگای ئۆرووپــا بۆ مافەکانی مرۆڤ 
بەشێوەیەکی وردو هەموو الیەنە لە پراکسیسی خۆی دا لە هەرسێکی ئەو پرنسیپانە کەڵکی وەرگرتوە. 
بۆیە ئێمەش لێرەدا تێ دەکۆشــین لە باسەکانمان دا، لە کاتی لێکدانەوەی کۆنڤانسیۆنەکانی مافەکانی 
مرۆڤ دا، بەشێوەیەکی سەرەکی لەو نەریت و سوننەتە کەڵک وەرگرین کە دادگای ئۆرووپا بۆ مافەکانی 
مرۆڤ کەڵکــی لێ وەردەگرێ. ئەو پرنســیپانە لە لێکدانەوەی هەموو کۆنڤانســیۆنەکانی مافەکانی 
مرۆڤ دا کەڵکیان لێ وەردەگیرێ، بەاڵم ئەوە کە ئۆرگانەکانی هەرکام لە کۆنڤانسیۆنەکان لە کردەوەدا 
چۆن بەکاریان دەبەن، لە کۆنڤانسیۆنێکەوە بۆ یەکێکی دیکە دەگۆڕدرێ. لەوەش زیاتر ئەوە کە هەر 
کام لەو پرنســیپانە لە چارەسەریی کێشەو مەسەلە کۆنکرێتەکان دا، چ بایەخێکیان هەیە، دیسان لە 

مەسەلەیەکەوە بۆ مەسەلەیەکی دیکە جیاوازە.

2.٣.2.1 ئەسڵی کارایی 
جەوهەری ئەسڵی کارایی ئەوەیە کە لە کاتی لێکدانەوەی کۆنڤانسیۆنە نێونەتەوەیی یەکانی مافەکانی 
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مرۆڤ دا  پێویســتە هەمیشــە مەبەستمان ئەوە بێ کە ئەو ئەســڵە وەبەرچاو بگرین. واتە پرنسیپی 
 1.»not rights that are theoretical or illusory but rights that are practical and effective«
دەســتەبەر بکەین. ئەم پرنســیپە لەالیەن دادگای ئۆرووپا بۆ مافەکانی مــرۆڤ، لەپێوەندی دەگەڵ 
کەیسێک دا کە پێی دەگوترێ Airey-cuse، کاری پێ کراوەو دواتریش وەک نەریتێک بۆ لێکدانەوەی 
کۆنڤانســیۆنەکانی مافەکانــی مرۆڤ، جێی گرتوە. ئەو کەیســە وێنەیەکی ڕوونمــان لە نێوەرۆک و 
جەوهەری پرنســیپی کارایی دەخاتە بەردەســت. Airey دەیەویست لە مێردەکەی جیا بێتەوە کە 
توندوتیژیی دەگەڵ دەکرد. ئەوە مەســەلەیەک بوو کە دەبوایە دادگاکان پێی ڕابگەن. بەشێوەیەکی 
ڕەســمی هیچ کۆسپێک لەسەر ڕێ نەبوو کە کەیسێکی ئاوا بەریە بەردەم دادگا بۆ ئەوەی کە مافی 
دەست ڕاگەیشتن بە دادگا، بۆ ئەو کەسە کە پێویستی پێ یەتی دەستەبەر بکرێ. بەاڵم Airey هیچ 
جــۆرە تواناو ئیمکاناتێکی ماڵیی ئەوتۆی نەبوو کە بۆ ئەو مەبەســتە موحامی واتە وەکیلێک بگرێ و 
کەیســەکەی بەرز کاتەوە. لەالیەکی دیکەشەوە هیچ جۆرە میکانیزمێک بۆ یارمەتی دانی بێ بەرانبەر 
بەو کەسانەی کە ئیمکاناتی ماڵی یان بۆ چوونە بەردەم دادگا نیە، لەگۆڕێ دانەبوو. بۆیە لە کردەوەدا 
بەشــێوەیەکی واقعی کۆسپێکی ڕاســتەقینە لەبەردەم چوونە دادگاو دەست ڕاگەیشتن بە دادگادا بۆ 
ئەو ژنە هاتبووە پێش. بەهۆی ئەم کۆســپەوە  ناوبراو نەیدەتوانی کەیســەکەی بەرز کاتەوەو بیباتە 
بەردەم دادگا. لێرەدا وەزعێک بۆ Airey هاتبوە پێش کە نەیدەتوانی بەشــێوەیەکی کاریگەرو کارا، 
کەیسەکەی خۆی بەرێتە پێش. واتە هەر چەند لە باری قانوونی یەوە هیچ کۆسپێکی لەپێش دا نەبوو، 
بــەاڵم لە کــردەوەدا بەهۆی نەبوونی ئیمکاناتی ماڵی بۆ گرتنی وەکیــل و نەبوونی یارمەتیی دیکەی 
دەوڵەتییش بۆ کۆمەگ بە ناوبراو تا بتوانێ کەیســەکەی بەرێتە پێش، لە کردەوەدا دەستەوەســتان 
مابۆوە. ســەرنجام دادگای ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ، ئەوەی بە پێ شێل کرانی پەرەگرافی یەکەمی 
ماددەی شەشــەمی کۆنڤانســیۆنی ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ لەقەڵەم دا. چونکە ئەو ژنە ئیمکانی 
ئــەوەی نەبوو کە بەشــێوەیەکی کارا کەڵک لە دادگا وەربگرێ و کەیســەکەی خۆی بەرێتە بەردەم 
دادگا. لە وەزعێکی ئاوادا مافی ئەو کەســەی کە ئەو گیرو گرفتەی بۆ دێتە پێش، لەجیاتی ئەوەی 
 theoritical or( دەســتەبەر بکرێ، لە کردەوەدا بەهۆی )practical and effective( بەشێوەیەکی

illusory( دەخرێتە ژێر پێ و پێ شێل دەکرێ.

بەو شــێوەیە دواتر ئەم جۆرە لێکدانەوەیە لەالیەن دادگای ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ، لە کاتی 
ڕاگەیشــتن بە زۆر پەروەندی دیکەش دا کەڵکی لێ وەرگیراو ئێســتا بۆتە ئەســڵێکی جێ گرتوو بۆ 
لێکدانەوەی کۆنڤانسیۆنە نێونەتەوەیی یەکانی مافەکانی مرۆڤ و لەالیەن دادگای ناوبراو کەڵکی زۆری 

لێ وەردەگیرێ و بۆتە بنەمایەکی سەرەکی بۆ بردنە پێشی کاروباری ئەو دادگایە.
 Folgerø دادگای ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ ئەو جۆرە تێ گەیشتنەی لە لێکدانەوەی پەروەندی

1. EMD, Airey (1979) punkt 24.
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بە دژی نۆروێژ بەکار هێنا. ئەو دادگایە بڕیاری دا کە ســازوکاری ئازاد بوون لە خوێندنی دەرســی 
KRL مەسیحییەت، دین و ڕوانگەکانی ژیان لە قوتابخانەکانی نۆروێژدا، ناتوانێ بەشێوەیەکی کاریگەر 

مافــی قوتابی و دایک و باوکەکانیان لە پێوەندی دەگەڵ ئازادیی دین و عەقیدەو بیرو باوەڕەدا، دابین و 
دەستەبەر بکات1.

2.٣.1.٣ ئەسڵی لێکدانەوەی دینامیکی کۆنڤانسیۆنەکان
جەوهەری ئەو ئەسڵە ئەوەیە کە دەڵێ هەر جۆرە لێکدانەوەیەک بۆ کۆنڤانسیۆنە نێونەتەوەیی یەکانی 
مافەکانی مرۆڤ، پێویســتە لەســەر ئەو بنەمایە بێ کە ئەو پەیماننامانــە، بەڵگەنامەو پەیماننامەی 
زیندوون و لە حاڵی گەشەو چوونە پێش دان. هەر بۆیە دەبێ بەگوێرەی وەزعی زەمان و هەل ومەرجی 

ڕۆژ خوێندنەوەو لێکدانەوەیان بۆ بکرێ.
 a living instrument wich… must be interpreted in the light of بۆیــە دەبــێ وەک 
present-day condition.2 ســەیریان بکــرێ. بۆیە ناکرێ لەبەر ڕووناکایــی ئەو هەلومەرجەدا کە 

کۆنڤانســیۆنەکانی مافەکانی مرۆڤیان تێ دا پەســند کراون، ئەو کۆنڤانسیۆنانە لێک دەینەوە. بەڵکوو 
دەبــێ لە بــەر ڕووناکایی وەزعی مەوجوودی ئێســتادا، خوێندنەوەمان بۆیــان هەبێ. هەر بۆیە  بە 
لێکدانەوەو خوێندنەوەی کۆنڤانسیۆنەکان، بۆ نموونە بەگوێرەی پراکسیسی دادگای ئۆرووپا، دەتوانین 

ئەشکەنجە بەم جۆرە پێناسە بکەین »جیاواز لە ڕەفتارو هەڵس وکەوتی نائینسانی«.
However, having regard to the fact that the Convention is a "living 

instrument which must be interpreted in the light of present-day 

conditions"... the Court considers that certain acts which were classified 

in the past as «inhuman and degrading treatment» as opposed to 

«torture» could be classified differently in future. It takes the view 

that the increasingly high standard being required in the area of the 

protection of human rights and fundamental liberties correspondingly 

and inevitably requires greater firmness in assessing breaches of the 

fundamental values of democratic societies3.

ئەســڵی لێکدانەوەی دینامیکی کۆنڤانســیۆنەکانی مافەکانی مرۆڤ بۆ بەهێز کردنی تاکەکەس، زۆر 
گرینگ و پڕبایەخە. دەتوانین بە سێ جۆر، بەڵگە بۆ بەکەڵک بوونی ئەم میتۆدە بێنینەوە4.

1. EMD, Folgerø (2007) punkt 100.
2. Formuleringen ble først brukt i EMD, Tyrer (1978) punkt 31.
3. EMD, Selmouni (1999) punkt 101.
4. Backer (2005) s. 427.
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یەکەم ئەو مێتۆدە دروســت و بەجێ یە، چونکە کۆمەڵگای ئینســانی بەردەوام لە حاڵی گەشەو 
پەرەســەندنی هەمیشەیی دایە. هەر بۆیە هەمیشــە هەلومەرج و بارودۆخی تازەی ئەوتۆ دێنە پێش 
کە پێویســتە لە کۆنڤانســیۆنەکان دا، ڕەنگ بدەنەوە. دەکرێ لەو بارەوە پەرەئەســتاندن و گەشــەی 
تێکنۆلۆژیی تازە وەک نموونە بێنینەوە: ئینتەرەنێت، مانگی دەست کرد، چاوەدێری لە ڕێگای ئامرازە 
تیکنیکی یە نوێ یەکانەوە، وەرگرتن و ناردن و خەزێنە کردنی زانیاری، گواســتنەوەی خێراو هۆیەکانی 
گواســتنەوە، دەرمانە نوێ یەکان و شێووەو مێتۆدە تازەکانی چارەسەریی نەخۆشی یەکان. زۆر بەڕوونی 
دیارە کە ئەگەر لە کاتی پەســند کرانی کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپاییی مافەکانی مرۆڤ لە ساڵی 19٥0دا، 
هەل ومەرجێکــی لەو چەشــنە ئەو دەم لەئارادا نەبوو، بەو مانایە نیە کــە ئەو هەل مەرج و بارودۆخە 
نایەنە پێش. بە واتایەکی دیکە لێکدانەوەی کۆنڤانســیۆنەکانی مافەکانی مرۆڤ، پێویســتە ئاڵوگۆڕی 

کۆمەاڵیەتی و گەشەسەندنی کۆمەڵگا ئینسانی یەکان وەبەرچاو بگرێ.
مەســەلەی دووهەم ئەوەیە کە لێکدانــەوەی دینامیکی بۆ کۆنڤانســیۆنەکانی مافەکانی مرۆڤ 
بۆیە ڕاســت و دروســتە کە بایەخەکان، نرخەکان، بۆچوونەکان، ڕوانگەو بیرو بــاوەڕەکان و تەنانەت 
ڕەفتار و هەڵس وکەوت و هەڵوێســتەکانیش، هەمیشــە بەگوێرەی تێپەڕینی زەمان و گەشەســەندنی 
کۆمەڵ، ئاڵ وگۆڕیان بەســەردا دێ. بۆ نموونە بۆچوون و هەڵس وکەوت و ڕوانگەکانی ئێمە ســەبارەت 
بە کەم ئەندامان، کەســانی هۆمۆفیل و ئەو مندااڵنەی کە لە دەروەی چوارچێوەی ژیانی هاوبەشــی 
سوننەتی دا لەدایک دەبن، لەچاو ئەو سەردەمەی کە کۆنڤانسیۆنەکانی مافەکانی مرۆڤیان تێدا پەسند 
کراون، ئاڵوگۆڕیان بەسەردا هاتوە. هەر بۆیە ئەو ئاڵوگۆڕانە پێویستە لە لێکدانەوەی کۆنڤانسیۆنەکان دا 

وەبەرچاو بگیردرێن و ڕەنگ بدەنەوە.
ئێستا ئەو مندااڵنەی لە دەرەوەی چوارچێوەی ژیانی ژن ومێردایەتی دا لەدایک دەبن، هەروەک ئەو 
مندااڵنەی لە چوارچێوەیەکی لەو جۆرەی ژیانی هاوبەش دا لەدایک دەبن، مافی وەک یەکیان هەیە. 
دایک و باوکەکانیشیان هەر بەو جۆرە. ڕوونە کە لە کاتی پەسند کرانی کۆنڤانسیۆنە نێونەتەوەیی یەکانی 
مافەکانــی مــرۆڤ دا ئاوا نەبووە.  مەســەلەکە نابێ ببێتە هۆی ئەوەی کە لە ســەردەمی ئێســتادا، 
کۆنڤانســیۆنەکان، لە نێوان ئەو مندااڵنەدا کە لــە دەرەوەی ژیانی هاوبەش دا لەدایک بوون، لەگەڵ 
ئەو مندااڵنەی لە چوارچێوەی ژیانی هاوبەشــی ژن و مێردایەتیی سوننەتی دا لەدایک بوون، جیاوازی 
دابنێین1. کەیســی Christine Goodwins دەکرێ لەبەر ڕووناکایی پراکسیسی دادگای ئۆرووپا بۆ 
مافەکانی مرۆڤ دا وەک نموونەی زیندووی ئەم باســە ســەیر بکــرێ. دادگای ئۆرووپا بۆ مافەکانی 
مرۆڤ، ئێستا شێوەی کارو پراکسیسی خۆی وا گۆڕێوە کە کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپاییی مافەکانی مرۆڤ، 
بەجۆرێک لێک دەداتەوە کە کۆنڤانسیۆنەکە بتوانێ هەموو مافەکانی هۆمۆفیلەکان و کەسانی دیکەی 

1. Et kjent eksempel er EMD, Marckx (1979), hvor en ugift mor måtte adopterer sitt eget barn for å bli rettslig 
anerkjent som mor, og hvor adopsjonen heller ikke ga fulle foreldrerettigheter. Dette var klar krenkelse av 
EMG art.8.
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تەراجنسی دابین و دەستەبەر بکات1.
ئەو جۆرە تێگەیشــتنە لە مێتۆدی لێکدانەوەی دینامیکی کۆنڤانســیۆنی مافەکانی مرۆڤ دا زۆر 
بەکەمی جێگای کێشەیە. بەاڵم لەو بارەوە تێگەیشتنێکی دیکە هەیە کە زۆر جێگای باس و کێشەیە. 
هەر بۆیەشــە هەندێک لە دەوڵەتەکان لەســەر ئەو بڕوایەن کە دادگای ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ، 
لە پێوەندی دەگەڵ دەستەبەر کردن و دابین کردنی مافەکانی مرۆڤ دا زۆر لە ڕادەی پێویست زیاتر 
دەڕواتە پێش و ئۆتۆریتەو دەســەاڵتی دەوڵەتەکان نادیدە دەگرێ. دەکرێ ئەو مەســەلەیە بەو جۆرە 
حاڵی بین کە ئەو جۆرە میتۆدە تا دێ »چوارچێوەی تێگەیشــتنی خۆی لە کۆنڤانسیۆنەکان بەرینتر 
دەکاتــەوە .بەجۆرێک کە تا دێ ماف و ئازادیی زۆرتر دەخاتە ژێر چەتری لێکدانەوەو خوێندنەوەکانی 
خۆی٢«. ڕەخنەکە ئەوەیە کە ئەو جۆرە لێکدانەوەیە، چوارچێوەی مافەکان و تێگەیشتن لەوان بەرین 
دەکاتــەوە، بێ ئەوەی بەهۆی گۆڕانکاری یــە کۆمەاڵیەتی و پێک هاتنی ئاڵوگۆڕ لە نرخ و بایەخەکان دا، 
پێویســتی یەکی لەو چەشــنە هاتبێتە گۆڕ. لێرەدا گیروگرفت ئەوەیە کە مافەکانی مرۆڤ تا دێ پتر 
لەســەر حیسابی مەســەلە کۆمەاڵیەتی یە ڕەواو بەرحەقەکانی دیکە، بایەخ و گرینگیی زۆرتریان پێ 
دەدرێ. بۆ نموونە پاراستنی ژینگە یان پاراستنی ئەمنیەت و ئاسایشی نەتەوەیی، دوو مەسەلەی زۆر 
گرینگ و پڕبایەخن. ناکرێ لەســەر حیســابی وەبەرچاو نەگرتنی ئەو دوو مەسەلە گرینگە، بایەخی 
زیاتر بە مافەکانی مرۆڤ بدەین. ئەو پســپۆرانەی ڕەخنەیــان لە لێکدانەوەی زۆر بەرین و دینامیکی 
کۆنڤانســیۆنەکانی مافەکانی مرۆڤ هەیە، لەو بڕوایە دان کە ئەوە ئەرکی ســەر شانی کاربەدەستانی 
دەوڵەتەکانــە کە لە نێــوان گرینگی و بایەخــی مافەکانی مرۆڤ و گرینگی و بایەخی مەســەلەکانی 
دیکەدا، هاوســەنگی و هاوئاهەنگی دروســت کەن. بەجۆرێک کە لێکدانەوەی نێوەرۆکی کۆنڤانسیۆنە 

نێونەتەوەیی یەکانی مافەکانی مرۆڤ، ئەگەر پێویست نەبێ و پاکانەی بۆ نەکرێ، بەرین نەکرێنەوە.

2.٣.1.4 ئەسڵی لێکدانەوەی ئامانج دار
ئەم پرنســیپە بەتوندی لەگەڵ ئەو دوو پرنســیپانە لێک گرێ دراوە کە پێشــتر باســمان کردن. 
لەوەش زیاتر ڕاســتەخۆ پەرەگرافی یەکەمی ماددەی سی ویەکەمی کۆنڤانسیۆنی ڤیەن بۆ پەیماننامە 
نێونەتەوەیی یەکان دەیگرێتەوە. هەر کۆنڤانســیۆنێکی مافەکانی مرۆڤ، پێویســتە بە جۆرێک لێک 
بدرێتەوەو مانا بکرێتەوە کە لەگەڵ ئەو ئامانجانە بێتەوە کە ئەو کۆنڤانسیۆنە لە پێناو وەدی هێنانیان دا 
دامەزراوە. زۆر نموونەی وامان هەن کە کەسێک ئەو ئاکامە لە لێکدانەوەیەکی ئامانج دار هەڵ دەبژێرێ 
کە ناتەبایی لەگەڵ ئامانجی سەرەکیی تێکستەکە یان کۆنڤانسیۆنەکە هەیە. لێرەدا بۆ ڕوون بوونەوەی 

زیاتر دوو نموونە دێنینەوە.

1. EDM, Christine Goodwin (2002) punkt 93.
2. Backer (2005) s. 427.



وەرگێڕان: ئیبراهیم ساڵح ڕاد )الجانی(   77  

لە پەرەگرافی یەکەمی ماددەی هەشــتەمی کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ دا دەگوترێ 
کــە »هەموو کەس مافی هەیە کە ڕێز لە »ماڵ«ی بگیردرێ«. لە ڕووی زمانەوانی یەوە، بەو جۆرە لەو 
تێکستە دەگەین کە دەڵێ هەموو کەس لە ماڵ و خانووی خۆی دا، مافی ئەوەی هەیە کە پارێزگاریی 
لێ بکرێ. مەبەســت لە ماڵ و خانوو ئەو شوێنەیە کە ناوبراو تێی دا دەژی و لە نێوی دا دەحەسێتەوە. 
بەگوێرەی تێ گەیشــتنێکی لەو جۆرە، کارگەیەک، کۆمپانی یەک، یان کارخانەیەک هیچ »ماڵ«ێکی 
نیە. کەچی کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ لە پراکسیسی خۆی دا ئەوەی قبووڵ کردوە کە 
نەک هەر کەسانی حەقیقی، بەڵکوو کەسایەتی یە حقووقی و قانوونی یەکانیش تا ئەو جێ یەی لەگەڵ 
بڕیارەکان بگونجێ، خاوەن مافن. دادگای ئۆرووپا بۆ لێکدانەوەیەکی لەو چەشنە ئەم پرنسیپەی وەک 
in ceration circumstances the rights guaranteteed by article 8 of the con-»  بنەما داناوە:
 vention may by construed as including the right to respect for a company’s registered

1.«office, branches or other business premises

بەگوێرەی بەندی یەکەمی ماددەی دووهەمی کۆنڤانسیۆنی مافە مەدەنی و سیاسی یەکان، دەوڵەت 
لەســەریەتی کە پارێزگاری لە »هەموو ئەو کەســانە بکات کە لە ســەر خاک و لە ژێر دەســەاڵت و 
ئۆتۆریتەی ئەو دەوڵەتەدا دەژین«. مەبەســت ئەوەیە کە دەوڵەت تەنیا پارێزگاری لەو کەسانە دەکات 
کە لەســەر خاکی ئەو دەوڵەتە دان، لە باری حقووقی یەوە لە ژێر ئۆتۆریتەی یاســایی و قانوونیی ئەو 
دەوڵەتەدا دەژین. دەبینین کە ئەم ڕستەیە بە ئامرازی پێوەندیی »و« لێک گرێ دراوە. بەو حاڵەش، 
کۆمیتــەی مافەکانی مرۆڤی رێکخــراوی نەتەوەیەکگرتووەکان ئەم مەســەلەیە وەک بنەمایەک بۆ 
لێکدانەوەیەکی دیکە دادەنێ کە دەکرێ وەک هەلومەرج و بارودۆخێکی دیکەو ئەلترناتیڤ، بەحیساب 
بــێ. لێــرەدا »و« کە ئامرازی پێوەندی یە بۆ لێک گرێ دانی دوو رســتەکە، بــە مانای »یا«ش لێک 
 it would be unconsiderable to so interpret the responsiblity under» دەدرێتەوە. چونکــە
article 20 of the convenant as permit a State party to perpetrate violation of the con-

 ventant on the territory of an other State, wich violation it could not perpetrate on its
2.«own territory

دیارە بە پێچەوانەشــەوە نموونەی دیکەمان لەبەر دەست دان کە مرۆڤ بەگوێرەی ئەو زمانە کە 
تێکستەکەی پێ نووسراوە، ناکرێ ئاکامێکی پێچەوانەی ئەو ئامانجە لە ماناو لێکدانەوەی تێکستەکە 
وەرگرێ کە کۆنڤانسیۆنەکە لە پێناوی دا دامەزراوە. یەک شت ڕوونە، ناکرێ ئێمە پرنسیپی لێکدانەوەی 
دینامیک، بە جۆرێک بەکار بێنین کە ببێتە هۆی ئەوەی کە کۆمەڵە مافێکی دیکە بێنینە کایە کە لە 
بنەڕەت ڕا لە خودی کۆنڤانسیۆنەکەدا نین3. بۆ نموونە ناکرێ مافی وەرگرتنی تەاڵق، کە لە ماددەی 

1. EMD, Societe Colas Est (2002) punkt 41.
2. FNs menneskerettskomite, Burgos mot Uruguay punkt 12.3.
3. EMD, Cruz varas (1991) punkt 100.
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1٢ی کۆنڤانســیۆنی ئۆرووپــا بۆ مافەکانی مرۆڤ دا هاتووە، بەو جــۆرە لێک دەینەوە کە وەک مافی 
خۆبواردن لە هاوســەرگیری لەقەڵەم بدرێ1. بەشــێوەیەکی گشتی ئەوە پرنسیپێکی سەرەکی یە کە 
لە کاتی لێکدانەوەو تەفســیر کردنی ماددەکانی کۆنڤانسیۆنە نێونەتەوەیی یەکانی مافەکانی مرۆڤ دا، 
پێویســتە ئەو لێکدانەوەیە هەڵبژێرین و بەکار بەرین کە لەگەڵ ئامانجی ســەرەکیی کۆنڤانسیۆنەکە 
دێتــەوەو خزمەت بە بەرەوپێش بــردن و وەدی هێنانی ئەو ئامانجانە دەکەن کە کۆنڤانســیۆنەکە لە 

بنەڕەت ڕا بۆ وەدی هێنانیان دامەزراوە.

2.٣.2 بوارو مەیدانەکانی بەکارهێنان و کار پێکردنی کۆنڤانسیۆنەکان 
بۆ ئەوەی ڕێککەوتنامەیەکی یاســایی )بۆ نموونە کۆنڤانســیۆنێک( حاڵەتی قانوونی بۆ کارپێ کردن و 
جێ بەجێ کردن پەیدا بکات، پێویســتە چوار مەرجی ســەرەکی لە گۆڕێ دا بن. پێویستە مرۆڤ لە 
چوارچێوەو مەحدوودەی ئەو یاســایانە دابێ، لە باری شەخســی یەوە بکەوێتە چوارچێوەی ئەوانەوە. 
لــە باری زەمانی یەوە بکەوێتە چوارچێوەی ئەو یاســایانەو لە باری ماددی شــەوە هەر لە ســنوورو 
چوارچێوەی ئەوان دا بێ. لە پێوەندی دەگەڵ کۆنڤانسیۆنەکانی مافی مرۆڤ  لە کردەوەدا دەرکەوتووە 
کە ئەوە مەرجی یەکەمە کە لەگەڵ خۆی دا کێشــەو پرســیاری سەخت و دژوار دێنێتە پێشێ. بەاڵم 

لێرەدا ئێمە لە پێش دا، کەمێک سەبارەت بە مەرجەکانی دیکە دەدوێین.
مەوداو چوارچێوەی شەخســیی کۆنڤانســیۆنەکان دوو الیەنی هەن. بەگوێرەی کۆنڤانسیۆنەکان 
کێ ئەرکی جێ بەجێ کردنی ئەوانی دەکەوێتە سەر شان. هەروەها چ کەس یا کەسانێک بەگوێرەی 
ئەو کۆنڤانســیۆنانە، خاوەنی ئەو مافانەن کە لە کۆنڤانســیۆنەکەدا هاتوون. لە پێش دا باسی ئەوەمان 
کــرد کە بەگوێرەی ئەو رێککەوتننامانە کێ خاوەنــی مافەکانە. لە پێوەندی دەگەڵ ئەوەش کە کێ 
ئەرکی جێ بەجێ کردن و دابین کردنی ئەو مافانەی دەکەوێتە ئەستۆ مەسەلەکە زۆر روونە. بەگوێرەی 
کۆنڤانســیۆنەکانی مافی مرۆڤ، دەوڵەتەکان لە بەرانبەر دابین و دەستەبەر کردنی مافەکانی مرۆڤ دا، 
بەرپرســن٢. لە هەندێک کەیســی دیاری کراو و کۆنکرێت دا، جارجار ئەو پرسیارە دێتە پێش کە ئایا 
کام دەوڵەت ئەرکی جێ بەجێ کردن و دابین کردنی ئەو مافانەی دەکەوێتە سەر شان. بەاڵم ئەوە لە 
کردەوەدا هیچ گومانێک دروست ناکات. ئەگەر بمانەوێ لە پێوەندی دەگەڵ پێ شێل کرانی مافەکانی 
مــرۆڤ دا، ئەکتەرێکی دیکەی یاســایی بــە بەرپرس بزانین، دەبێ دەوڵەت بــە بەرپرس بزانین کە 
نەیتوانیوە ئەرک و بەرپرسایەتی یەکانی خۆی بەڕێوە بەرێ و بەر بەو پێ شێل کاری یە بگرێ کە هاتۆتە 
پێش، یان پێویستە هەر چەشنە هێنانە گۆڕی مەسەلەیەکی لەو جۆرە، لە چوارچێوەی یاساو قانوونە 
جەزایــی و جینائی یەکانــی واڵت دا بخرێتە بەرباس و لێکۆڵینەوە. ئەو مەســەلەیە زۆرتر لە پێوەندی 

1. EMD, Johanson (1986) punkt 54.
2. Med unntak for at visse internasjonale organisasjoner kan velge å tiltre visse konvensjoner, slik EU har 
gjort for CRPD.
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لەگەڵ بەرپرســایەتیی کارگەو کۆمپانیە جۆراوجۆرەکان دا، بۆ وەبەرچاوگرتنی مافەکانی مرۆڤ ، زەق 
دەبێتەوە کە پێشتر باسمان لێ کردوە.

مەبەســت لــە چوارچێوەو مــەودای زەمانیی کۆنڤانســیۆنەکانیش ئەوەیە کە لــە چ کاتێکەوە 
کۆنڤانسیۆنەکە حاڵەتی جێ بەجێ کردن بەخۆوە دەگرێ. ئەوەش دوو الیەنی هەیە. کەی کۆنڤانسیۆنەکە 
بەشێوەیەکی گشتی حاڵەتی ئیجرایی بەخۆوە دەگرێ؟ هەروەها لە پێوەندی دەگەڵ هەر دەوڵەتێکی 
دیاری کراودا ئەو مەودا زەمانی یە لە کەیەوە دەســت پێ دەکات؟ تەنیا کاتێک دەوڵەتێک ســەبارەت 
بە پێ شــێل کرانی ئەو ماف و ئازادی یانە کە لە کۆنڤانســیۆنێک دا هاتوون، بە بەرپرس دەزانرێ کە 
لەو بارەوە ئەو دەوڵەوتە پێشــتر کۆنڤانســیۆنەکەی پەســندو ئیمزا کردبێ و بــۆ جێ بەجێ کردن و 
دابین و دەســتەبەر کردنی، خۆی بەرعــۆدە کردبێت. واتە پابەند  بە بەڕێوەبردنی کۆنڤانســیۆنەکە 
بووبێ. لەوەش زیاتر ئەو پێ شــێل کاری یە دەبێ لەو مــەودا زەمانی یەدا ڕووی دابێ کە ئەو دەوڵەتە 
بەڕەسمی پابەند بوونی خۆی بە جێ بەجێ کردنی پەیماننامەکە ڕاگەیاندبێ. ئەو جۆرە کەیسانە ئەو 
کات دێنە پێش کە پێ شــێل کردنی کۆنڤانســیۆنێک درێژ بوونەوەی پێ شێل کاری یەکانی ڕابردوو 
بێ. واتە پێ شــێل کاری یەکە کاتێک ڕووی داوە کە ئەو دەوڵەتە هێشــتا کۆنڤانسیۆنەکەی پەسندو 
ئیمزا نەکردوە، بەاڵم دوای پەســندو ئیمزا کردنیشی، ئەو پێ شێل کاری یانە هەر بەردەوامن. دەکرێ 
لەو بارەوە حەپس و زیندانی کردنی نایاســایی وەک نموونە بێنینەوە. لە کردەوەدا ئەمە بەو جۆرەیە 
ئەگەر پێ شێل کاری یەک بە درێژ بوونەوەی پێ شێل کاری یەکانی ڕابردوودا دابنرێ، ئەوە ئەو دەوڵەتە 
نەک هەر ســەبارەت بە ئەنجام دانی ئەو پێ شــێل کاری یە، بەڵکوو سەبارەت بە پێ شێل کاری یەکانی 
ڕابردووش، بەرپرسایەتیی دەکەوێتە سەر شان. واتە دەبێ سەبارەت بەو پێ شێل کاری یانەش وەاڵم دەر 
بێ کە پێش پەســندو ئیمزا کردنی کۆنڤانسیۆنەکە لەالیەن ئەو دەوڵەتەوە لەو واڵتەدا ڕوویان داوە. 
بــەاڵم ئەگەر دەرکەوێ کە ئاڵوگوڕ دروســت بووەو ئەو پێ شــێل کاری یە جیــاوازە لەگەڵ ئەوانەی 
دیکەی پێش پەسند کرانی کۆنڤانسیۆنەکە، ئەودەم ئەو دەوڵەتە تەنیا سەبارەت بەو پێ شێل کاری یانە 
بە بەرپرس دەزانرێ کە دوای پەســند کردنی ئەو کۆنڤانســیۆنە هاتۆتە پێش. کاتێک کەســێک لە 
زیندان دا دەخرێتە حەپسی تاکەکەسی، ئیزۆلەو دوورەپەرێز دەخرێتەوە کە پێشتر لە زیندان دا بووە، 

مەسەلەیەکی لەو جۆرە ڕوو دەدا.
مەبەســت لە مەوداو چوارچێوەی ماددیی کۆنڤانســیۆنەکان بریتی یە لــە نێوەرۆکی ئەوان. واتە 
دەوڵەتێک تەنیا بەرانبەر بە دابین و دەستەبەر کرانی ئەو ماف و ئازادی یانە بەرپرسایەتیی لەسەر شانە 
کە لە کۆنڤانســیۆنەکەدا باســیان لێ کراوە. بۆیە ئەگەر پێ شــێل کاری یەک لە دەرەوەی ئەوان ڕوو 
بــدات، دەوڵەت بە بەرپــرس نازانرێ. ئاخر ئەگەر دەوڵەتێک لە پێش دا پابەندیی خۆی بە نێوەرۆکی 
پەیماننامەکانی مافی مرۆڤەوە ڕانەگەیەنێ، ســەبارەت بە پێ شێل کاری یەک کە دەکەوێتە دەرەوەی 

نێوەرۆکی ئەوان، بەرپرسایەتیش  قبووڵ ناکات.
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لە پێوەندی لەگەڵ کار پێ کردنی کۆنڤانسیۆنەکان دا، گیروگرفتی ئەسڵی بۆ مەوداو مەحدوودەی 
مافەکانــی ئەوان دەگەڕێتەوە. لــەو بارەوە کۆنڤانســیۆنەکان خۆیان بە »چوارچێوەی دەســەاڵت و 
حاکمییــەت«ی دەوڵەت واتــە )jurisdiction( دەبەســتنەوە1. بۆ نموونە کۆنڤانســیۆنی ئۆرووپا بۆ 
مافەکانی مرۆڤ لە ماددەی یەکەمی خۆی دا بەو جۆرە ئەو مەسەلەیە بەیان دەکات. دەوڵەتەکان »بۆ 
هەموو ئەو کەسانەی کە دەکەونە چوارچێوەی دەسەاڵت و حاکمییەتی ئەوان، ئەو ماف و ئازادی یانەی 
لەو کۆنڤانســیۆنە دا هاتوون، دابین و دەســتەبەر دەکــەن«. بەو جۆرە ئەوە ئێســتا چ لە پێوەندی 
دەگەڵ کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپایی مافەکانی مرۆڤ و چ لە پێوەندی دەگەڵ کۆنڤانسیۆنەکانی ڕێکخراوی 

نەتەوەیەکگرتووەکان دا بۆتە پراکسیس  و وەک پرنسیپ لە کردەوەدا کاری پێ دەکرێ.
مەســەلەکە زۆر ڕوونە. کۆنڤانســیۆنەکانی مافەکانی مرۆڤ ئەرک دەخەنە ســەر شانی دەوڵەت 
بەرانبــەر هەموو ئەو کەســانەی کە دەکەونــە چوارچێوەی خاکی ئەو دەوڵەتــەوە. واتە هەموو ئەو 
کەسانەی لەسەر خاکی ئەو دەوڵەتەن٢. بۆ نموونە نۆروێژ لە بەرانبەر هەموو ئەو کەسانەی کە لە سەر 
خاکی نۆروێژن، لە پێوەندی دەگەڵ کۆنڤانسیۆنەکانی مافەکانی مرۆڤ دا بەرپرسایەتیی لەسەر شانە.
لەو پێوەندی یەدا دوو حاڵەت هەن کە ئەو ئەسڵە نایانگرێتەوە. حاڵەتی یەکەم ئەوەیە کە تەنانەت 
ئەگەر مەســەلەکە بکەوێتە چوارچێوەی خاکی ئەو دەوڵەتەشەوە، دەوڵەتەکە بەرپرسایەتیی ناکەوێتە 
سەر شان. بەگوێرەی ئەو خاڵە دەوڵەت لە پێوەندی دەگەڵ کۆنڤانسیۆنەکانی مافەکانی مرۆڤ دا، هیچ 
بەرپرســایەتی یەکی ناکەوێتە سەرشان بەرانبەر بە پێ شێل کاری یەک کە هاتۆتە پێش، بەو مەرجەی 
ئەو دەوڵەتە کۆنترۆڵی بەســەر ئەو ناوچەیەدا نەبێ کە ئەو پێ شــێل کاری یە لەوێ دا رووی داوە. بەو 

جۆرەی خوارەوە دەتوانین ئەو بابەتە ڕوونتر بکەینەوە.
بــۆ نموونە ناوچەیەک کــە لەالیەن دەوڵەتێکــی بیانی یەوە داگیر کرابێ، یان بەهۆی شــەڕی 
نێوخۆیی یەوە دەوڵەت دەســەاڵتی بەسەر ناوچەیەک دا لەدەســت بدات. بۆ نموونە کاتێک هەندێک 
دەستەو تاقمی غەیرە دەوڵەتی دەسەاڵتی خۆیان بەسەر ئەو ناوچانەدا دەسەپێنن و دەوڵەت ناچار دەبێ 
لەوان پاشەکشــە بکات. یان کاتێک هێزێکی جیاوازی خوازی خاوەن دەسەاڵت بەسەر ناوچەیەک دا 
زاڵەو دەوڵەت کۆنترۆڵی بەسەر ئەو جێ یەدا لەدەست داوە، یان جاری وایە دەوڵەتێکی بیانی نفووزو 
دەسەاڵتی بەسەر ناوچەیەک دا هێندە زۆرە کە دەوڵەت لەوێ دا ناتوانێ دەسەاڵتی خۆی بەڕێوە بەرێ. 
بۆ نموونە ئەو مەســەلەیە زۆر جار لە پێوەندی لەگەڵ وەزعی ناوچە شەرقی یەکانی مۆڵدۆڤادا باسی 
لێ کراوە3. نموونەیەکی دیکە لەو پێوەندی یەدا دەکرێ ئەو ناوچانەی جۆرجیا بن4. بەاڵم ئەوە لە زۆر 
1. EMK, SP, BK, RDK, TK, CMW. Samme realitet gjelder som utgangspunkt også for andre konvensjoner, 
selv om de ikke sier noe uttrykkelig om anvendelsesområdet.
2. «a State’s jurisdictional competance under Article 1 is primarily terrirorial», EMD, Al-Skeini (2011) punkt 
131.
3. EMD, Ilascu (2004).
4. EMD, Assamizade (2004).
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شوێنی دیکەش دا هەر راستە. بەو حاڵەش تەنانەت ئەگەر دەوڵەتێک کۆنترۆڵیشی بەسەر ناوچەیەکی 
خاکی خۆی دا نەبێ، لە پێوەندی دەگەڵ کۆنڤانسیۆنەکانی مافی مرۆڤ دا، دیسان بەرپرسایەتیی هەر 
هەیە. ئەو پرنسیپە شتێکی ئەرێنی و پۆزەتیڤە. ئەو دەوڵەتە لەسەریەتی بە هەموو توانەوە تێ بکۆشێ 
کە وەزعی مافەکانی مرۆڤ و جێ بەجێ بوونی کۆنڤانســیۆنەکانی مافی مرۆڤ، لەو شــوێنەدا بەباشی 
بڕواتە پێش. جا با بۆخۆی کۆنترۆڵیشــی بەســەردا نەبێ. بەپێی ئەو پرنسیپە لە کۆتایی دا، دەوڵەت 
بەرانبەر وەزعی مافی مرۆڤ لەو شوێنانەش دا، هەر بەرپرسە کە کۆنترۆڵی بەسەریان دا نیە. ئەوەش 
ئەرک دەخاتە سەرشانی دەوڵەت کە لەو بارەوە هەرچی لە توانای دایە، بۆ دابین و دەستەبەر کردنی 

کۆنڤانسیۆنەکان لەو ناوچانەدا بەکاری بێنێ1.
حاڵەتەکەی دیکە کە ئەو ئەســڵە گشــتی یە نایگرێتەوە، لە کــردەوەدا زۆر گرینگترە. هەر بۆیە 
لەمێژە وەک بابەتێکی پڕ لە کێشەو ناتەبایی باسی لەسەر دەکرێ٢. پرنسیپی بەرپرسایەتیی دەوڵەت 
لە دەرەوەی چوارچێوەی خاکی خۆی دا، سەبارەت بە کۆنڤانسیۆنەکانی مافی مرۆڤ، ئەوە دەگرێتەوە 
کە دەوڵەت تەنانەت لە دەرەوەی چوارچێوەی ســنوورەکانی خاکی خۆشــی دا، لە کاتی جێ بەجێ 
کردنی کاروباری حکوومەتــی و دەوڵەتی دا، لە پێوەندی دەگەڵ وەبەرچاوگرتنی کۆنڤانســیۆنەکانی 
مافی مرۆڤ دا، بەرپرســایەتیی لەســەر شانە. ئەو پرنســیپە لە پێوەندی لەگەڵ ئەو مەئمورییەتانەدا 
کە پۆلیس یا ســوپای دەوڵەتێک لە دەرەوەی خاکی ئەو دەوڵەتەدا، بەڕێوەیان دەبەن، لە کردەوەدا 
بەکار دەبرێ. بەتایبەت لە کاتێک دا کە سوپای دەوڵەتێک کۆنترۆڵی بەسەر ناوچەیەک لە دەرەوەی 
ســنوورەکانی خــۆی دا هەیە. جا ئەو کۆنترۆڵــە چ لە ڕێگای داگیرکردنەوە بــێ، یان لە رێگایەکی 
دیکەوە مەیســەر بووبێ، هیچ لە ئەسڵی مەسەلەکە ناگۆڕێ. چونکە ئەو دەوڵەتە لە پێوەندی لەگەڵ 
پێ شــێل کاری یەکانی مافەکانــی مرۆڤ و لەو ناچەیەدا بە بەرپرس بەحیســاب دێ و دەبێ وەاڵم دەر 
بێ. ئەو پرنســیپە بە جۆرێک بــەکار دەبرێ، کاتێک پۆلیس یان هێــزە نیزامی یەکانی دەوڵەتێک، 
کەســێک دەگرن یان ئەســیری دەکەن، ئیدی ئەوان بەگوێرەی کۆنڤانسیۆنەکانی مافەکانی مرۆڤ، 
بەرپرسایەتی یان سەبارەت بە وەبەرچاوگرتنی کۆنڤانسیۆنەکان لە پێوەندی دەگەڵ ئەو کەسە دا کە 
گرتوویانە دەکەوێتە سەر شان. چونکە ئەو کەسە لە کۆنترۆڵی ئەوان دایەو ئەوانیش بە نوێنەرایەتیی 
دەوڵەتــی خۆیان ئەرک بەڕێوە دەبەن. بۆ نموونە ســەربازێکی نۆروێژی کــە خەریکی بەڕێوەبردنی 
مەئمووریەتە لە دەرەوەی واڵت، ئەگەر کەسێک بەدیل بگرێ، ناتوانێ ئەو کەسە ئەشکەنجە بکا، ئازار 
بدا، یان سووکایەتی و بێ حورمەتیی پێ بکا، یان بیکووژێ، بەو بیانووەی کە ئەو لە دەرەوەی خاکی 

واڵتەکەی خۆی دا خەریکی بەڕێوەبردنی مەئمووریەتی دەوڵەتی یە.
لە راســتی دا زاراوەی )jurisdiction( لە پێوەندی دەگەڵ کۆنڤانســیۆنەکانی مافەکانی مرۆڤ دا، 

1. Se Larsen (2009).
2. Gjeldende rett oppsummeres i EMD, Al-Skeini (2001) punkt 130-142.
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مانایەکی دیکەی جیا لەو مانایە کە بەگوێرەی یاسای گشتیی نێونەتەوەیی هەیەتی، دەبەخشێ1. لە 
گۆشەنیگای کۆنڤانسیۆنەکانی مافەکانی مرۆڤەوە )jurisdiction( بە مانای کۆنترۆڵ لێک دەدرێتەوە. 
بەگوێــرەی ئەو لێکدانەوەیە، دەوڵەت لە پێوەندی دەگەڵ کۆنڤانســیۆنەکانی مافی مرۆڤ دا، بەرانبەر 
هەموو ئەو کەســانە  بەرپرســایەتیی لەسەر شــانە کە دەکەونە چوارچێوەی دەسەاڵت و کۆنترۆڵی 
ئەو دەوڵەتەوە. جا ئەو کەســانە چ لەســەر خاکی ئەو دەوڵەتە بن یان لەســەر خاکی دەوڵەتێکی 
دیکە بن هیچ لەو راســتی یە ناگۆڕێ. بەاڵم باســمان کرد لەو بارەوە پرنســیپی هەرە ســەرەکی 
ئەوەیــە کە دەوڵەت لە پێوەندی دەگەڵ مافەکانی مرۆڤ دا، لە پێش هەموو شــتێک دا بەرانبەر ئەو 
کەســانە بەرپرســە کە دەکەونە چوارچێوەی خاکی ئەو دەوڵەتەوە. لە راستی دا ئەو پرنسیپە کاتێک 
جێ بەجێ دەبێ کە دەوڵەت حاکمییەت و دەســەاڵتی بەســەر هەموو خاکی واڵتی خۆی دا  هەبێت. 
واتە خاوەنی jurisdiction یانی کۆنترۆڵ بێ، بەسەر خاکی خۆی دا. لە حاڵەتی دووهەم دا تەنیا لە 
هەندێک هەل ومەرجی دیاری کراودا )exceptional circumstances( دەوڵەت لە پێوەندی دەگەڵ 

کۆنڤانسیۆنەکانی مافی مرۆڤ ، لە دەرەوەی خاکی واڵتەکەی دا، بە بەرپرس دەناسرێ٢.

2.٣.٣ مەرجەکانی پێ ڕاگەیشتنی نێونەتەوەیی بە سکااڵو شکایەتە تاکەکەسی یەکان
یەکێک لە تایبەتمەندی یە سەرەکی یەکانی کۆنڤانسیۆنە نێونەتەوەیی یەکانی مافەکانی مرۆڤ ئەوەیە 
کە ئەوان بەمەبەستی پێ ڕاگەیشتن بە سکااڵی ئەو کەسانەی کە دەڵێن بەگوێرەی ئەو کۆنڤانسیۆنانە، 
مافەکانیــان پێ شــێل کراون، میکانیزمی تایبــەت بە خۆیان دادەمەزرێنن. بەو جــۆرە میکانیزمانە 
دەگوتــرێ میکانیزمی ســکااڵ کردن. بەاڵم بۆ کەڵــک وەرگرتن لەو جــۆرە میکانیزمانە کە پێیان 
دەگوترێ میکانیزمی ســکااڵ، گەلێک مەرج هەن کە دەبێ وەبەرچاو بگیردرێن. چونکە ئەگەر بەرز 
کردنەوەی هەر ســکااڵیەک لەگەڵ ئەو مەرجانە نەیەتەوە، ئۆرگانەکانی کۆمیسیۆنەکان ئەو سکااڵیە 
ڕەد دەکەنەوە. بەوە دەڵێن هۆکارەکانی ڕەدکردنەوەی سکااڵکان. دیارە ئەو هۆکارانە کە دەبنە هۆی 
ڕەدبوونەوەی سکااڵیەک، لە میکانیزمێکەوە بۆ یەکێکی تر ئاڵوگۆڕیان بەسەردا دێ. بۆیە زۆر گرنگە 
مرۆڤ بەگوێرەی پرنسیپ و ڕێ وشوێنەکانی ئەو کۆنڤانسیۆنە سکااڵی خۆی بەرز کاتەوە کە پێی وایە 
ئەو ماف و ئازادی یانەی پێ شــێل کراون کە کۆنڤانســیۆنی ناوبراو دەستەبەری کردوون. هۆکارەکانی 
ڕەد کردنەوەی ســکااڵیەک زۆرن. هەمیشە مەترســیی ئەوە هەیە کە لە کاتی بەرز کردنەوەی هەر 
ســکااڵیەک دا، بەهۆی لە گۆڕێ دا نەبوونی هەموو مەرجە پێویستەکان بۆ پێ ڕاگەیشتن، سکااڵکە ڕە 

دەکرێتەوە.
لە پێوەندی دەگەڵ لێکدانەوەی هۆکارە جیا جیاکانی ڕەد کردنەوەی ســکااڵکان، پراکسیسێکی 

1. I folkeretten viser «jurisdiction» til statens lovgivnings-, doms- og tvangsjurisdiction, se Helmersen (2014) 
kam 4.
2. Se f.eks EMD. Al-Skeini (2011) punkt 132.
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بەرین هەیە1، بەاڵم ئێمە لێرەدا زۆر بە کورتی باسی لێوە دەکەین.
مەرجی ســەرەکی ئەوەیە کە تەنیا کەســێک دەتوانێ ســکااڵ بکات، یان سکااڵ بەرز کاتەوە کە 
ئیددعــای ئەوە بکات کە مافەکانی پێ شــێل کراون. ئــەو مەرجە بە زمانی ئینگلیســی بەو جۆرە 
داڕێــژراوە: »Claiming to be a vicitim of a violation« واتە تەنیا کەســێک دەتوانێ شــکایەت 
بــکات کە پێی وایە بۆتە قوربانی. لە پێوەندی دەگــەڵ لێکدانەوەی مانای »قوربانی«ش دا، بەتایبەت 
لەالیەن دادگای ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ پراکسیســێکی بەرین لە گۆڕێ دایە. ئەگەر سکااڵیەک، 
سکااڵیەکی فەرزی یا کەیسێک بێ کە پێوەندیی بە داهاتووەوە هەبێ، یان سکااڵکە پێشتر لەالیەن 
دادگاکانــی ئەو واڵتەوە خرابێتە بەر لێکۆڵینەوەو قەرەبوو کرابێتەوە، ئەو ســکااڵیە ڕەد دەکرێتەوەو 

دەخرێتە پشت گوێ.
بێجگە لەو پرنســیپە ســەرەکی یە، هۆکارەکانــی دیکەی ڕەد کردنەوەی ســکااڵیەک دەکرێنە 
ســێ بەش: ئــەو هۆیانەی پێوەندی یان بــە ئۆتۆریتەی قانوونیــی »jurisdiction« ئۆرگانەکانی ئەو 
کۆنڤانسیۆنەوە هەیە کە سکااڵکەی بۆ بەرز کراوەتەوە. ئەو هۆکارانەی کە پێوەندی یان بە چۆنیەتیی 
پرۆســەی چوونە پێشــی پەروەندە یان ســکااڵکەوە هەیە. هەروەها ئەو هۆکارانەی پێوەندی یان بە 

هەل ومەرجی ماددیی وەزعەکەوە هەیە.
ســکااڵیەک بێ ئــەوالوال ڕەد دەکرێتەوە ئەگەر ئۆرگانەکانی پێ ڕاگەیشــتنی کۆنڤانســیۆنەکە 
ســەاڵحیەتی یاســایی و قانوونی یانی jurisdiction یان بۆ پێ ڕاگەیشــتن بەو سکااڵیە نەبێ. یانی 
سکااڵکە بکەوێتە دەرەوەی سەاڵحیەتی یاساییی ئەو ئۆرگانەوە٢. سکااڵیەک ڕەد دەکرێتەوە بە هۆی 
ئەوەی کە دەکەوێتە دەرەوەی ratione loci، ســەاڵحیەتی ئەو ئۆرگانە بە هۆی »شوێن«ی ڕوودانی 
کەیســەکە. ئەگەر لە جێگایەک مافەکانی مرۆڤ یان کۆنڤانســیۆنەکە خرابێتە ژێر پێ کە بکەوێتە 
دەرەوەی مەیدان  و حەوزەی ســەاڵحیەتی ئەو کۆنڤانسیۆنە، سکااڵکە ڕەد دەبێتەوە. یان کاتێک ئەو 
پێ شێل کاری یە لە جێگایەک ڕووی داوە کە دەکەوێتە دەرەوەی دەسەاڵتی ئەو دەوڵەتە کە شکایەتی 
لێ کراوە. جاری واشە سکااڵکە بە هۆیretione temporis یانی بەهۆی »کات«ەوە ڕەد دەبێتەوە. یانی 
ئەو پێ شــێل کاری یە کاتێک ڕووی داوە کە ئەو دەوڵەتەی کە شکایەتی لێ كراوە، کۆنڤانسیۆنەکەی 
ئیمزاو پەســند نەکردوە. بە واتایەکی تر پێش ئەوەی کە دەوڵەتی ناوبراو کۆنڤانســیۆنەکەی ئیمزاو 
پەســند کردبــێ و پابەندیی خۆی بە جێ بەجێ کردنی یەوە ڕاگەیاندبێ، ئەو پێ شــێل کاری یە ڕووی 
داوە. جاری واشــە ســکااڵکە بە هۆی ratione personae واتە »بە هۆی کەسی یەوە« ڕەد دەبێتەوە. 
بــۆ نموونە کاتێک ســکااڵ لە دەوڵەتێک دەکرێ کە هەر لە بنەڕت ڕا ئــەو دەوڵەتە بۆخۆی ئەندامی 

1. Til illustrasjon har EMD publisert en «partical Guide on Adamissbility Criteria». Se http://www.echr.coe.
int/Documents/Admissibility_guide_ENG.pdf. Som er på intet mindre enn 114 sider.
2. «Jurisdiktion» betyr noe annet her enn i punkt 2.3.4 ovenfor. Her viser det konvensjonsorganets jurisdiktion, 
ikke til statens Jurisdiktion.
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کۆنڤانسیۆنەکە نیەو پابەندیی خۆی بە جێ بەجێ کردنی ئەو پەیماننامەیە ڕانەگەیاندوە. جاری واشە 
ســکااڵکە بە هۆی ratione materiae واتە بە هۆی شــتێکەوە ڕەد دەکرێتــەوە. بۆ نموونە کاتێک 
ســکااڵیەک بەرز دەکرێتەوەو لەوێ دا ئەو کەسەی کە سکااڵکەی بەرز کردۆتەوە، ئیددعا دەکات کە 
مافێکی پێ شێل کراوە کە لە راستی دا ئەو مافە لەالیەن ماددەکانی کۆنڤانسیۆنەکەوە پارێزگاریی لێ 
ناکرێ، هەر بۆیە ئەو جۆرە سکااڵیە وەرناگیرێ. چونکە ئەو مافەی کە گوایە پێ شێل کراوە دەکەوێتە 

دەرەوەی چوارچێوەو نێوەرۆکی بەندەکانی کۆنڤانسیۆنەکە.
ئەو هۆکارانەی پێوەندی یان بە پرۆسەی چوونە پێشی سکااڵو پەروەندەیەکەوە هەیە، بریتیین لە 
هەندێک مەرج  و رێ وشوێن کە پێویستە لەالیەن ئەو کەسەوە کە سکااڵ دەکات، وەبەرچاو بگیردرێن:
- بەشێوەیەکی گشتی سکااڵ نابێ بەشێوەی anonym ئەنۆنیم، بەرز بکرێتەوە. واتە پێویستە ئەو 

کەسەی شکایەت دەکات دیار بێ و ناسراو بێ و ناونیشانی ڕوون و ئاشکرا بێ.
- تەنیا ســکااڵیەک بۆ پێ ڕاگەیشــتن وەردەگیرێ کە پێشــتر هەموو قۆناخەکانی چوونە پێشی 
پەروەندەکە لە دادگاکانی ئەو واڵتەدا کە شکایەتی لێ کراوە، ڕەوتی ئاسایی خۆیان بڕی بێ و بڕیاری 
کۆتایی لەســەر درابێ. یان بەڕوون و ئاشکرا دیار بێ کە سیســتەمی قەزایی و دادرەسی لەو واڵتەدا 

کارا نیە.
- ســکااڵکە دەبێ لە ماوەیەکی دیاری کراودا، پاش تەواو بوونی پرۆسەی چوونە پێشی خۆی لە 
دادگاکانی ئەو واڵتەداو پاش بڕیاری کۆتایی، بەرز بکرێتەوە. بەشێوەیەکی ئاسایی ئەو ماوەیە شەش 
مانگــە. دیارە لێرەدا لە نێوان کۆنڤانســیۆنە جیاوازەکان دا، جیاوازیــی زۆر بەرچاو دەکەوێ. هەموو 

کۆنڤانسیۆنەکان، ئەو شەش مانگە وەبەرچاو ناگرن.
- ئەگــەر ســکااڵیەک پێشــتر لەالیەن هەمان ئــۆرگان، یان لــە الیەن دادگایەکــی دیکەوە 
لێکۆڵینەوەی لەســەر کرابێ، ڕەد دەکرێتەوەو وەرناگیرێ. ماددەی یەکەمی کۆنڤانسیۆنی ئورووپایی 
بۆ مافەکانی مرۆڤ، ئەو مەســەلەیە بەو جۆرە ڕوون دەکاتەوە »ئەگەر کەیسێک بەئاشکرا لەو کەیسە 
بچــێ کە پێشــتر لە الیەن دادگاوە لێکۆڵینەوەی لەســەر کراوە، یان لەالیــەن دادگا یا ئۆرگانێکی 
دیکەی نێونەتەوەیی یەوە کاری لەســەر کراوە یان بڕیاری لەسەر دراوە و لە الیەکی دیکەشەوە هیچ 
زانیاری یەکی تازەی ئەوتۆی تێ دا نیە کە یارمەتی بە وەگەڕ خستنەوەی سەر لەنوێی سکااڵکە بکات، 

ڕەد دەکرێتەوە«.
- ســکااڵیەک ڕەد دەکرێتەوە کە بیەوێ کەڵکی خراپ لە میکانیزمی سکااڵی کۆنڤانسیۆنەکان 
وەرگرێ. زۆر سکااڵ بەو هۆیەوە ڕەد دەبنەوە. بۆ نموونە سکااڵیەک کە لەوێ دا هەڕەشە لە ئۆرگانەکانی 
کۆمیســیۆنەکە کرابێ، یان بە زمانێکی پڕ لە هەڕەشــەوە، شکایەتەکە داڕێژرابێ یان شکایەتێک کە 

مەبەستێکی ڕەواو مەشرووعی لە پشتەوە نەبێ، وەرناگیرێ.
ئەو هۆکارە ماددی یانەی بۆ ڕەد کردنەوەی سکااڵ بەکار دەبرێن، لە کاتی لێکدانەوەدا گیروگرفتی 
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زۆر دروســت دەکەن و پێویســتی یان بە سرنج و وردبینی یەکی زۆر هەیە. ئاخر زۆر جار سنووری ئەو 
پەروەندانەی کە بۆ پێ ڕاگەیشــتن وەردەگێرێن و بە جورێک کاریان لەســەر دەکرێ کە لە ڕاستی دا 
جۆرێک پێ شــێل کاری لــەوان دا هاتۆتە گۆڕێ، لەگــەڵ ئەو پەروەندانەی کــە ڕەد دەکرێنەوەو وا 
لەقەڵەم دەدرێن کە هیچ پێ شــێل کاری یەک لەوان دا ڕووی نەداوە، زۆر ڕوون نیە. دادگای ئۆرووپا 
بۆ مافەکانی مرۆڤ پێش ئەوەی لەبەر هۆکارە ماددی یەکان ســکااڵیەک ڕەد بکاتەوە، وەختێکی زۆر 

بۆ هەڵسەنگاندی ڕاستی و دروستیی نێوەرۆکی سکااڵکان تەرخان دەکات.
زۆرترینی ئەو سکااڵیانەی لەو پێوەندی یەدا ڕەد دەکرێنەوە، ئەو سکااڵیانەن کە هەر لە بنەڕەت ڕا 
هیچ بنەمایەکیان بۆ پێ ڕاگەیشــتن تێ دا نیە. ئەگەر پاش هەڵســەنگاندنێکی ورد دەرکەوێ کە لەو 
ســکااڵیەدا هیچ پێ شــێل کاری یەک نابینرێ، کە بکەوێتە چوارچێوەی سەاڵحیەتی کۆنڤانسیۆنەکە، 
ئەوە سکااڵکە هەر بەو هۆیەوە ڕەد دەکرێتەوە. لەالیەکی دیکەشەوە هەر لەو پێوەندی یەدا هەندێک 
ســکااڵ ڕەد دەکرێنەوە کە زۆرتر فەرزی و ئەبســتراکتن. واتە نێوەرۆکەکەیــان ڕوون نیە. بۆ نموونە 
کەسێک شــکایەت سەبارەت بە یاســایەک، یان قانوونێک لە واڵتێک دا دەکات کە ئەو یاسایە یان 
قانوونە ئەگەر بەکار بێ لە ڕاستی دا بەگوێرەی کۆنڤانسیۆنەکە بە پێ شێل کاری بەحیساب دێ. بەاڵم 
ئەو یاســایە جارێ بەکار نەهاتوە، یان بە دژی ئەو کەســەی کە سکااڵی کردوە بەکار نەهاتوە. هەر 

بۆیە لە وەزعێکی ئاوا ناڕوون دا، سکااڵکە وەرناگیرێ و ڕەد دەکرێتەوە.
کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ لە پەرەگرافی سێ یەمی ماددەی 3٥ی خۆی دا سەبارەت 
بە هۆیەکانی ڕەد کردنەوەی ســکااڵیەک، شــتێک بــاس دەکات کە لە کۆنڤانســیۆنەکانی دیکەدا 

وەبەرچاو ناکەوێ.
دادگای ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ دەتوانێ سکااڵیەک ڕەد کاتەوە »ئەگەر ئەو کەسەی سکااڵی 
کــردوە زیان و زەرەرێکی ئەوتۆی وێ نەکەوتبێ کە بەرچاو بێ«. ئەم پرنســیپە لە ســاڵی ٢010دا 
بەمەبەســتی کارا کردنــی دادگای ئۆرووپا بــۆ مافەکانی مرۆڤ بۆ ڕاگەیشــتنی خێراتر بەو هەموو 
ســکااڵ زۆرەی کە ئاراســتەی دادگاکە دەکران، پیادە کرا. دەبێ بگوترێ کە ژمارەیەکی زۆر سکااڵ 
ئاراســتەی دادگاکە دەکران کە لە راســتی دا لە زۆربەی ئەو سکااڵیانەدا، پێ شێل کاری یەکی ئەوتۆ، 
بەرچاو نەدەکەوت. بۆ نموونە ســکااڵی وا ئاڕاستەی دادگای ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ کرابوون کە 
ڕادەی ســەرجەمی ئەو زیانەی کە کەسی ســکااڵکەر ئیددعای دەکرد کە پێی کەوتووە، لە هەشت 
کرۆنی نۆروێژی تێ نەدەپەڕی1. بۆیە تەنانەت ئەگەر بەشــێوەیەکی ئوســوولی بەپێی پرنســیپەکانی 
کۆنڤانســیۆنەکانی ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ، پێ شــێل کاری یەکیش هاتبێتە پێش، پێ ڕاگەیشــتن 
بە ســکااڵیەکی لەو جۆرە بە کارێکی بێ مانا لەقەڵەم دەدرێ. بەگوێرەی ئەســڵە پەسند کراوەکان، 

1. Klageren i EMD, Korolev (2010) anførte at russiske myndigheter hadde unnlatt å betale ham 22.50 rubler 
(ca. åtte kroner) som han hadde blitt tilkjent av nasjonale domstoler.



86   جەوهەر و کاکڵەی مافەکانی مرۆڤ

ئۆرگانەکانی ئەو کۆنڤانسیۆنانە کە وەک میکانیزمی ڕاگەیشتن بە سکااڵی خەڵک ناسراون، بۆخۆیان 
ڕاستەوخۆ دوای هەڵسەنگاندنی سکااڵکان لەبەر ڕووناکایی ئەو پرنسیپانەدا کە سکااڵیەکیان پێ ڕەد 
دەکرێتەوە، سکااڵکان ڕەد دەکەنەوە. مانای ئەو قسەیە ئەوەیە کە بێ ئەوەی ئەو دەوڵەتە کە سکااڵی 
لێ کراوە، ســکااڵکە ڕەد بکاتەوە، ئۆرگانە جۆراوجۆرەکانی کۆنڤانســیۆنەکان، ئەگەر بۆیان دەرکەوێ 
کە ســکااڵیەک لە بنەڕەت ڕا بێ بنەمایە، ئەوە ئەو سکااڵیە ڕەد دەکەنەوە. لەو بارەوە بیروڕای جیاواز 
لە گۆڕێ دان. بۆ نموونە ئایا ئۆرگانی کۆنڤانســیۆنێک کە لە بنەڕەت ڕا بۆ ڕاگەیەشــتن بە ســکااڵی 
خەڵک دامەزراوە، ئەرکی ئەوەیە کە بە ئیبتکارو دەست پێشخەریی خۆی، بەمەبەستی ئاسانکاری لە 
کارەکانی خۆی دا، بەدوای ئەو هۆکارانە دا بگەڕێ کە سکااڵیەکیان پێ ڕەد دەکرێتەوە، یا ئەو ئۆرگانە 
تەنیا کاتێک دەتوانێ ســکااڵیەک ڕەد بکاتەوە کە هۆیەکانی ڕەد کردنەوەی ســکااڵکە لە شــوێنی 

دیکەوە سەرچاوەیان گرتبێ.

2.٣.4 پرنسیپی رێژەیی
بۆ ئەوەی لە کارکردی مافەکانی مرۆڤ وەک سیستەم حاڵی بین، پێویستە لە گرینگیی ئەو بارودۆخانە 
تێ بگەین کە لە هەموو ئاســتەکان دا، مافەکانی مرۆڤیان تێ دا پیادە دەکرێ. پرنســیپی رێژەیی بۆ 
نموونە ئەوە ڕوون دەکاتەوە کە مافەکانی مرۆڤ تا کوێ بڕ دەکەن و چ ســنوورێک بۆ کاربەدەستانی 
دەوڵەت دادەنێن و لە کوێ ئازادیی هەڵس وکەوت و ڕەفتاری ئەوان مەحدوود دەکەنەوە؟ تا کوێ و تا چ 
رادەیەک مافەکانی تاکەکەس دەپارێزن؟ چۆن بااڵنس و هاوسەنگی لە نێوان مافە جۆراوجۆرو لەگەڵ 
یەک ناتەباکانی تاکەکەس دا پێک دێ؟ یان چۆن بااڵنس و هاوسەنگی لە نێوان مافەکانی تاکەکەس 
و ماف و قازانج و بەرژەوەندی یەکانی کۆمەڵ دا پێک دێ؟ بۆیە دەتوانین بڵێین پرنســیپی ڕێژەیی زۆر 
گرنگە بۆ دەســت نیشــان کردنی ئەوەی کە مافەکانی مرۆڤ تا کــوێ دەڕۆن و تا کوێ بڕ دەکەن. 
یان بەپێچەوانەوە دەوڵەتەکان تا کوێ دەســتیان ئاوااڵیە کە بەهۆی وەبەرچاوگرتنی تێ بینی یەکانی 
دیکەوە، ســنوور بۆ مافەکانی مرۆڤ دانێن. لەو بارەوە ســێ جۆرە تێ گەیشــتن هەن. تێ گەیشتنی 

بەربەرین، تێگەیشتنی ئاسایی  و تێگەیشتنی بەرتەسک.
پرنســیپی رێژەیی لە شێوەی بەربەرینی خۆی دا ئەوە دەگەیەنێ کە هەر جۆرە سنووردار کردن و 
مەحدوود کردنەوەیەکی ئەســڵەکانی مافی مرۆڤ، پێویســتە بەگوێرەی قانوون بێ و مەشرووعییەتی 
یاسایی لە پشت بێ. مەبەست لە تێگەیشتنی ئاساییش ئەوەیە کە ئەو مەحدوود کردنەوەیە پێویستە 
لە رێگای ئامرازو مێتۆدی گونجاوەوە پیادە بکرێ. واتە پێویستە لە نێوان ئامانجی مەحدوود کردنەوەی 
مافەکانــی مرۆڤ و ئەو ئامڕازو مێتۆدانەدا کە کارەکــەی پێ دەکرێ، بااڵنس و هاوئاهانگی هەبێ. واتە 
پێویســتە هەر چەشنە هەڵپەســاردن و مەحدوود کردنەوەیەکی مافەکانی مرۆڤ، بۆ وەدیهێنانی ئەو 
ئامانجە ســەرەکی یە، کە دەوڵەت دەیەوێ پێی بگات،بە پێویست دابنرێ . مەبەست لە تێگەیشتنی 
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بەرتەســکیش ئەوەیە کە هەرچەشــنە مەحدوود کردنەوەیەکی مافەکانی مرۆڤ، یان هەڵپەساردنی 
ئــەوان، هێندە پێویســتە کە دەوڵەت هیــچ ئامڕازو رێگایەکی دیکەی لەدەســت دا نیە، جگە لەوە، 
بــۆ وەدیهێنانی ئــەو ئامانجەی کە بەدواوەیەتی. لەو حاڵەش دا ئامڕازو مێتۆدەکان پێویســتە لەگەڵ 
ئامانجە سەرەکی یەکە بێنەوەو هاوئاهەنگی یان هەبێ. مەبەست لەو پرنسیپە ئەوەیە کە هەڵپەساردن و 
مەحدوود کردنەوەی مافەکانی مرۆڤ، پێویســتە قانوونی و مەشرووع بێ و بۆ وەدیهێنانی ئامانجێکی 

مەشرووع بەڕێوە بچێ و لە رێگای ئامرازو مێتۆدی مەشرووع و گونجاویشەوە پیادە بکرێ.
لە ڕاســتی دا تێگەیشتن لەو پرنسیپە لە ئاستی ئەبستراکت دا دژوارە. یانی ئەوە کە هەر چەشنە 
هەڵپەساردن، یان مەحدوود کردنەوەی مافەکانی مرۆڤ، پێویستە قانوونی بێ، مەشرووع بێ و بەدوای 
ئامانجێکی مەشرووعەوە بێ.  لەوەش زیاتر ئەو میتۆدو ڕێگاو ئامڕازانەش کە بۆ گەیشتن بەو مەبەستە 
بەکاریــان دێنێ، تەناســوبیان لەگەڵ ئامانجەکە هەبێ. دیارە ئەگەر بمانــەوێ لە پێوەندیی دەگەڵ 

مافێکی دیاری کراو و کۆنکرێت دا کەڵک لەو پرینسیپە وەرگرین، دەکرێ ئاسانتر پیادە بکرێ.
لە هەندێک لە ماددەکانی کۆنڤانســیۆنەکان دا ئەو مەســەلە باشتر ڕوون کراوەتەوە. بۆ نموونە لە 
ماددەکانی 8، 9، 10و 11ی کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ دا هاتووە کە هەڵپەساردن یان 
مەحدوود کردنەوەی مافەکانی مرۆڤ نابێ بەشــێوەیەکی خودســەرانەو سەرەڕۆیانە بێ. لە ڕاستی دا 
بەبێ ئەوەی کە پێوســت بێ، لە هەموو شوێنێک، ڕاســتەوخۆ ئیشارە بەو مەسەلە بکرێ، پرنسیپی 
ڕەێژەیی لە پێوەندی دەگەڵ هەموو کۆنڤانسیۆن و ماددەکانی کۆنڤانسیۆنەکان دا، دەبێ بەو جۆرە لێک 
بدرێتەوە. واتە هیچ کات نابێ هەڵپەساردن و مەحدوود کردنەوەی مافەکانی مرۆڤ لەالیەن دەوڵەتەوە 
بەشێوەیەکی خودسەرانەو سەرەڕۆیانە پیادە بکرێ. دادگای ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ، لە زۆر بڕیارو 
ڕاســپاردەی خۆی دا پێ لەســەر ئەوە دادەگرێ کە لە کاتی پیادە کردنی ماددەکانی کۆنڤانســیۆنی 
ئۆرووپایی بۆ مافەکانی مرۆڤ دا، پێویســتە بااڵنســێکی عاداڵنە لە نێوان ماف و قازانج و بەرژەوەندی، 

بایەخ و نرخە جۆراوجۆرەکان دا، پێک بێ1.

2.٣.٥ دەسەاڵتی دەوڵەت و پرنسیپی چاوپۆشی لێ کردن 
لە نێوان مافەکانی مرۆڤ لە ئاستی نەتەوەیی و مافەکانی مرۆڤ لە ئاستی نێونەتەوەیی دا بارودۆخێکی 
بارگاوی و جۆرێک ناتەبایی هەیە. لەالیەک مافەکانی مرۆڤ جیهانیین و پێویســتە بۆ هەمووان وەک 
یــەک پیــادە بکرێن، بەاڵم لەالیەکی دیکەوە ئەوان پێویســتە بە کردەوە هــەل و مەرجی میللی، 
ناوچەیــی، ئیتنیکــی، فەرهەنگی، ئایینی و داب ونەریتە جیــاوازەکان لێرەولەوێ وەبەرچاو بگرن و لە 
کاتی پیادە کردن دا حیســابیان بۆ بکەن. لەوەش زیاتر لەالیەک سیســتەمێکی نێونەتەوەیی کارا بۆ 
کۆنتــرۆڵ کردنی چۆنیەتیی جێ بەجێ کردن و پیادە کردنی مافەکانی مرۆڤ لەالیەن دەوڵەتەکانەوە 

1. Se f.eks. EMD, Christine Goodwin (2002) punkt 72.
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دامەزراوە، کە چی لەالیەکی دیکەوە ئەوەش بە ڕەسمی ناسراوە کە لە پێوەندی دەگەڵ پیادە کردنی 
مافەکانی مرۆڤ دا بەرپرســایەتیی بنەڕەتی بە ئەســتۆی دەوڵەتەکانەوەیەو لەو بارەوە بەرپرسایەتیی 
سەرەکییش بۆ چاوەدێرییی جێ بەجێ کردنی ئەو مافانە هەر دەبێ بە ئەستۆی ئەوان خۆیانەوە بێ. 
لەو پێوەندی یەدا ئەو میکانیزمە سەرەکی یانە لێرەدا دەخەینە بەر باس کە دەکرێ بۆ کەم کردنەوەی 
ئەو نالێکی و وەزعە دژوارە کەڵکیان لێ وەربگرین. ئەو میکانیزمە سەرەکی یە پێی دەگوترێ: مەودای 
دەسەاڵتی دەوڵەت و پرنسیپی چاولێ پۆشین1. ئەو دوو زاراوەیە زۆر لێک نزیکن. پرۆتۆکۆلی پازدەهەمی 

کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپایی بۆ مافەکانی مرۆڤ سەبارەت بەوان دەڵێ:
Affrming that the High Contracting Parties, in accordance with the 

principle of subsidiarity, have the primary responsibility to secure the 

rights and freedoms defined in this Convention and the Protocols thereto, 

and that in doing so they enjoy a margin of appreciation, subject to the 

supervisory jurisdiction of the European Court of Human Rights …

پرنســیپی مەودای دەســەاڵتی دەوڵەت، باسی لەســەرە. نەک هەر لە بەر ئەوەی کە بەشێوەیەکی 
بەرین لێک دەدرێتەوە، بەڵکوو لە بەر ئەوەی ئەو ئەســڵە پــڕ لە تەم ومژە. نێوەرۆکەکەی ڕوون نیە. 
زۆر بەزەحمەت دەتوانرێ لە چارەســەریی مەسەلەو کەیســە کۆنکرێتەکان دا کەڵکی لێ وەرگیرێ٢. 
پرنسیپی مەودای دەسەاڵتی دەوڵەت یان حاشیەی دەسەاڵتی دەوڵەت لە پێوەندی دەگەڵ کاروباری 
دادگای ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ، بایەخ و گرینگی یەکی زۆری هەیە. بەاڵم ئەو پرنســیپە لە الیەن 

کۆنڤانسیۆنە نێونەتەوەیی یەکانی دیکەشەوە کەڵکی لێ وەردەگیرێ3.
پرنســیپی حاشیەی دەسەاڵتی دەوڵەت لە ئەسڵی تێکســەتەکانی نێو کۆنڤانسیۆنەکان دا، باسی 
لێ نەکراوە، بەڵکوو لەالیەن دادگای ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ و کۆنڤانسیۆنەکانی دیکەوە داهێنراوەو 
پەرەی پێ دراوە4. جەوهەری پرنســیپی حاشــیەی دەســەاڵتی دەوڵەت بریتی یە لەو مەیدانەی کە 

1. For norsk litteratur, se Andenæs mfl. (2015).
2. EMI) ser selv ut til å legge denne vagheten til grunn som ønsket, se Bratza (2012); CJhe doctrine of margin 
of appreciation is a complex one about whicil there has been Jnuch debate. do not dispute importans:e a 
valuable tool devised by the Court it selfto assist it in defining the scope oi jtB review. It ås a variable notion 
Inuich is not susceptible oiprecise definiOon. 1t is in part for this reason that we have diificulty in seeing the 
need 10L or the wjsdom of, attempting to legislate for it in the Convention. any more than for the many Other 
1001s of interpretation which have been developed by the Court in carrying out the judicial rue entrusted to it.
3. Eks: FN-komitéen for personer med nedsatt funksjonsevne, Jungelin mot Sverige (2014).
4. Læren er utviklet på grunnlag av nasjonale rettssystemer, slik som den franske læren om «marge 
d’appréciation» eller den tyske læren om «Ermessensspielraum». Vi går ikke nærmere inn på disse 
nasjonalrettslige inspirasjonskildene. I norsk rett er det læren om forvaltningens frie skjønn som er 
skjønnsmarginens nærmeste slektning.
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کاربەدەستانی دەوڵەت لە بەر ڕووناکایی وەزعی واڵتەکەی خۆیان دا بۆ پیادە کردنی کۆنڤانسیۆنێکی 
مافی مرۆڤ، لە بەر دەســتیان دایە. لەو بارەوە ماددەکان و بڕیارەکانی هەر کام لە کۆنڤانســیۆنەکان 
سنووری هەڵس وکەوت و ڕەفتاری کاربەدەستانی دەوڵەت دیاری دەکەن، بەاڵم ئەوان لە ئاستی میللی و 
لە ئاستی واڵتانی خۆیان دا، ئازادی و ئیختیاری ئەوەیان هەیە کە بەگوێرەی وەزعی واڵتی خۆیان، ئەو 
ئامڕازو ڕێگاو مێتۆدانە هەڵبژێرن کە پێیان وایە لە ڕێگای ئەوانەوە بەو ئامانجە دیاری کراوانە دەگەن 
کە کۆنڤانســیۆنەکان لە پێناویان دا دامەزراون. واتە مەبەست لە مەودای دەسەاڵتی دەوڵەت ئەوەیە 
کە چۆنیەتیی کار کردنی کاربەدەســتان لە پێوەندی دەگەڵ پیادە کردنی مافەکانی مرۆڤ دا دیاری 
دەکەن. ئەوان ئەرکیان دەکەوێتە ســەر شان لەو سنوورە تێ نەپەڕن کە کۆنڤانسیۆنەکان دیاری یان 
کردوون. بەاڵم لە چوارچێوەی ئەو ســنوورەدا ئازادی و ئیختیــاری ئەوەیان هەیە بەگوێرەی وەزعی 
واڵتەکەیان بۆ جێ بەجێ کردنی کۆنڤانســیۆنەکە کار بکەن. بەو جۆرە پرنســیپی سنووردار کردنی 
مەودای دەســەاڵتی دەوڵەت، النی کەمی پاراســتنی مافەکانی مرۆڤ، لە هەموو واڵتەکانی ئەندامی 
کۆنڤانســیۆنەکان دا دەستەبەر دەکات. لە هەمان کات دا دەرگاش بۆ ئەوە دەکاتەوە کە هەر دەوڵەتە، 
بەگوێرەی وەزعی تایبەتیی واڵتی خۆی، رێگاو مێتۆدی پیادە کردنی کۆنڤانســیۆنەکە بدۆزێتەوە. تا 
چۆنیەتیی جێ بەجێ کردنی کۆنڤانســیۆنەکە لەگەڵ ئەو بارودۆخە بگونجێنێ کە لە واڵتەکەی دا لە 
گۆڕێ  دایە. لەو بارەوە لەالیەن دادگای ئۆرووپاوە لە پێوەندی دەگەڵ کەیسی Handysideدا، ڕوون 
کردنەوەیەک دراوە کە ئەو مەســەلە زۆرتر ڕوون دەکاتــەوە. دادگای ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ، بە 
ئیشــارە بە پەرەگرافی یەکەمی ماددەی دەهەم، ســەبارەت بە مەحدوود کردنەوەی قانوونی ئازادیی 

بەیان، بەم شێوەیەی خوارەوە بیروڕای خۆی دەردەبڕێ:
«by reason of their direct and continuous contact with the vital forces 

of their countries, State authorities are in principle in a better position 

than the international judge to give an opinion on the exact content of 

these requirements1»

بەپێی ئەو قســەیە دادگا میللی و کاربەدەســتە میللی یەکان، لە هەر واڵتێک دا لە پێوەندی لەگەڵ 
هــەوڵ دان بۆ پیادە کردن و جێ بەجێ کردنی مافەکانی مــرۆڤ دا لە چاو ئۆرگانە نێودەوڵەتی یەکان، 
سەاڵحیەت دارترن. ئاخر ئەوان شارەزایی و لێوەشاوەیی زیاتریان لەو بارەوە هەیە و باشتر دەزانن چۆن 
لــە بەر رووناکایی وەزعی واڵتەکەی خۆیان دا، مافەکانی مرۆڤ جێ بەجێ و پیادە بکەن. بە واتایەکی 
دیکە کاربەدەســتانی هەر واڵتێک لە پێوەندی دەگەڵ جێ بەجێ کردنی مافەکانی مرۆڤ لە واڵتی 

خۆیان دا سەاڵحیەتی یەکەمیان هەیە.
لە کاتی شــی کردنــەوەی ئەم ئەســڵەدا بۆمان دەردەکەوێ کــە دادگای ئۆرووپــا لە ڕێگای 

1. EMD, Handyside (1976) punkt 48.
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بەکارهێنانی ئەم پرنســیپەوە، لە کردەوەدا دوو ئامانج دابین دەکات. یەکەم ئەوەی کە ئەم پرنسیپە 
دەبێتــە پێوانەو معیارێک کە لە ڕێگای ئەوەوە بتوانرێ هاوئاهەنگی و بااڵنســێک لە نێوان ئازادی یە 
تاکەکەسی یەکان و قازانج و بەرژوەندی یەکانی کۆمەڵ دا پێک بێ. ئەو پرنسیپە بەتایبەتی لە پێوەندی 
دەگەڵ ئەو ماف و ئازادی یانەدا، رۆڵێکی بەرچاوی هەیە کە کراوەن و دەکرێ دەســت تێوەردانیان تێدا 
بکرێ. وەک ماددەکانی 8، 9، 10و 11ی کۆنڤانســیۆنی ئۆرووپایی بۆ مافەکانی مرۆڤ. دووهەم، ئەو 
پرنسیپە دەستی دادگای ئۆرووپاش، بۆ کۆنترۆڵ کردنی کاربەدەستانی واڵتە جۆراوجۆرەکانی ئەندامی 
کۆنڤانسیۆنەکە، بۆ گرتنە پێشی سیاسەت و ئامرازی تایبەت بە هەر کامیان، ئاوااڵ دەکات. بۆ نموونە 
دادگای ئۆرووپــا دەتوانێ زۆر بەوردی ئەوە هەڵســەنگێنێ کە ئایا لــە واڵتێک دا بارودۆخێکی ئەوتۆ 
هاتۆتە پێش کە کاربەدەســتانی ئەو واڵتە، بیانەوێ وەزعی تایبەتی ڕاگەیەنن و ماف و ئازادی یەکانی 

مرۆڤ هەڵپەسێرن یان سنوورداریان بکەن1.
لە الیەکی دیکەشــەوە چۆنیەتیی کار پێ کردنی ئەم پرنســیپە لە بڕیارنامەیەکەوە بۆ یەکێکی 
دیکە جیاوازە. ئەو پرنسیپە لە پێوەندی دەگەڵ ئەو ماف و ئازادی یانەدا کە بۆ دەست تێوەردان کراوەن، 
لێکدانەوەیەکــی بەرینتری بۆ دەکرێ . بەاڵم لە پێوەندی لەگــەڵ ئەو ماف و ئازادی یانەدا کە کراوە 
نین، واتە تەعبیرو لێکدانەوەی جیاوازیان بۆ ناکرێ، کارکردی ئەو پرنســیپە زۆر بەرتەسکە، یان زۆر 
بەکەمی و بەدەگمەن بەکار دەبرێ، یان هەر لە بنەڕەت ڕا لە جێگایەکی ئاوادا کەڵکی لێ وەرناگیرێ٢.
پرنســیپی مەودای دەســەاڵتی دەوڵەت بە توندی لەگەڵ پرنســیپی چاولێ پۆشین گرێ دراوە. 
بەگوێرەی ئەو پرنســیپە لە پێوەنــدی دەگەڵ مافەکانی مرۆڤ دا، بەرپرســایەتیی یەکەم دەکەوێتە 
ســەر شــانی دەوڵەت. بەو پێ یە ئۆرگانە نێونەتەوەیی یەکانی مافی مرۆڤ، تەنیــا ئەو کاتە دەتوانن 
لــە پێوەندی لەگەڵ پیادە کردنی مافەکانی مرۆڤ لە واڵتێــک دا بێنە گۆڕەپانەکە کە دەوڵەتی ئەو 
واڵتە لێکدانەوەی پێویســتی لەو بارەوە کردبێ و ئەو مەســەالنەی شی کردبنەوە کە دەکرێ ئۆرگانە 
نێونەتەوەیی یەکان پێیان ڕابگەن و کاریان لەســەر بکەن3. ئەو پرنسیپە لە چۆنیەتیی کار کردنی ئەو 
میکانیزمە نێونەتەوەییانەدا کە بۆ ڕاگەیشــتن بە ســکااڵکان دامەزراون، رەنگ دەداتەوە: سکااڵیەک 
تەنیا ئەو کاتــە وەردەگیرێ و دەخرێتە بەر لێکۆڵینەوە کە هەموو پرۆســەی دادوەری و قۆناخەکانی 
چوونە پێشــی خۆی لە دادگاکانی ئەو واڵتەدا کە ســکااڵکەی ئاراستە کراوە، تێ پەڕاندبن. بەو جۆرە 
بۆمان دەردەکەوێ کە ئۆرگانە ئیجرایی یەکانی کۆنڤانسیۆنەکان، لە پێوەندی دەگەڵ جێ بەجێ کردنی 
ماددەکانی کۆنڤانسیۆنەکانی مافەکانی مرۆڤ دا، مەیدانێکی زۆر بۆ کاربەدەستانی دەوڵەتەکان بەجێ 
1. White/Ovey (2010) s. 79.
2. For norsk litteratur om skjønnsmarginen, se Skoghoy (2011) og Borvik (2011).
3. EMD, Scordino (2006), punkt 140: «The primary responsibility for implementing and enforcing the rights 
and freedoms guaranteed by the Convention is laid on the national authorities. The machinery of complaint 
to the Court is thus subsidiary to national systems safeguarding human rights,»



وەرگێڕان: ئیبراهیم ساڵح ڕاد )الجانی(   91  

دەهێڵن. واتە دەستی ئەوان بۆ کار کردن بەگوێرەی وەزعی تایبەتی واڵتی خۆیان ئاوااڵ دەکەن. ئەم 
میکانیزمانەی کە بەگوێرەی کۆنڤانســیۆنەکان وەک ئۆرگانێکی تایبەتی بۆ راگەیشــتن بە سکااڵکان 
دامەزراون، نایانەوێ هەموو الیەنەکانی کەیســێک بۆ خۆیان بەرنە پێش. بەڵکوو لە کۆتایی دا، ئەوە 
هەر دەوڵەتەکانن کە پێویســتە بڕیارو راســپاردەکانی ئەو ئۆرگانە ئیجرایی یانەی کۆنڤانســیۆنەکان، 

جێ بەجێ بکەن و بەڕێوەیان بەرن.





بەشی سێهەم
مافە سەرەکی و بنەڕەتیەکان

٣.1 مافی بەرابەریی هەمووان بۆ پاراستن لە بەرامبەر جیاوازی دانان دا 
مافی پاراســتن لە بەرابەر هەر چەشــنە جیاوازی دانانێک دا بە یەکێک لــە بنەڕەتی ترین مافەکانی 
مرۆڤ دادەنرێ و لە زۆربەی پەیماننامەو کۆنڤانسیۆنە نێونەتەوەیی یەکانی مافەکانی مرۆڤ دا جێگای 
بۆ کراوەتەوە. لەوەش زیاتر لە دەســتوورو یاســای بنەڕەتیی زۆر واڵتانیش دا بۆ نموونە نۆروێژ وەک 
مافێکی بنەڕەتی بەڕەســمی ناســراوە1. لە پەرەگرافی دووهەمی ماددەی نەوەدوهەشتی دەستووری 
واڵتی نۆروێژدا هاتووە کە »نابێ بەهیچ جۆر، بێ دەلیل و بەشــێوەیەکی ناموناســب و غەیرە مەنتیقی, 

جیاوازی لەگەڵ هیچ مرۆڤێک بکرێ.«
پاراســتنی مرۆڤەکان لە بەرانبەر هەر چەشنە جیاوازی دانانێک دا، پێوەندیی زۆر نزیکی بە مافی 
بەرابەریی هەموو ئینســانەکان لەگەڵ یەکتردا هەیــە. بەگوێرەی ئەو مافە، مرۆڤەکان لەگەڵ یەکتر 
بەرابەرن. مافی ئەوەشــیان هەیە وەک یەک ڕەفتارو هەڵس وکەتیان دەگەڵ بکرێ. ئەوە بەو مانایەیە 
کەسێک کە بەشێوەیەکی جیاواز هەڵس وکەوتی دەگەڵ دەکرێ، بەچەشنێکی غەیرە قانوونی ڕەفتاری 
دەگــەڵ کراوە. بۆیە ئەو جۆرە جیاوازی دانانە بە کردەوەیەکی نایاســایی لەقەڵەم دەدرێ. لە بەندی 
یەکەمی ماددەی نەوەدوهەشــتی قانوونی ئەساسیی نۆروێژدا هاتوە کە »هەموو لە بەرانبەر قانوون دا 
بەرابەرو وەک یەکن«. بەو جۆرە مەبەســت لە پرنسیپی وەک یەک  بوون و بەرابەر بوونی مرۆڤەکان 

1. Vernet mot diskriminering følger også av EU/EØS-retten og nasjonale lover
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بریتی یە لە بەرابەریی ئەوان لە پێوەندی دەگەڵ سیستەمی قەزایی و دادوەریی واڵت دا.
لە پێوەندی دەگەڵ پاراستنی مرۆڤەکان لە بەرانبەر جیاوازی دانان دا، گەلێک بڕیارو رێککەوتننامەو 
کۆنڤانسیۆنی جۆراوجۆر پەسند کراون. هەموو ئەو بڕیارنامەو کۆنڤانسیۆنانە دان بە بەرابەری و هاوکوف 
بوونی مرۆڤەکان دا  دادەنێن. ئامانج هەر ئەوە نیە کە بەشــێوەیەکی ڕەســمی بەرابەریی مرۆڤەکان 
لەگەڵ یەکتر دەستەبەر بکرێ. مەبەست لە مافی وەک یەک  بوون و بەرابەریی ئینسانەکان ئەوەیە کە 
بەشێوەیەکی ڕاستەقینەو واقعی بەرابەریی ئەوان دابین بکرێ. واتە مەبەست لە بەرابەری، بەرابەریی 

مرۆڤەکان، بەشێوەیەکی واقعی لەگەڵ یەکترو لە بەرانبەر قانوون دایە1.
بۆ دابین کردنی بەرابەریی ڕاســتەقینە، هەر ئەوە بەس نیە کە وەک یەک هەڵس وکەوت لەگەڵ 
بارودۆخ و هەلومەرجە وەک یەکەکان بکرێ٢. بەرابەریی راستەقینە ئەو کاتە دابین دەبێ و وەدی دێ کە 
لــە هەر هەلومەرجێکی تایبەتی دا، ئەو جیاوازی یانە ببینین کە لە نێوان مرۆڤەکان دا بەرچاو دەکەون. 
زۆر جار پێوستە هەلومەرجە جیاوازەکان، بەشێوەیەکی جیاواز ببینرێن و هەڵس وکەوتیان لەگەڵ بکرێ.
جیاوازی دانــان دیاردەیەکی نوێ نیە. ئەو جیاوازی دانانەی ئەمــڕۆ بەرچاو دەکەوێ، لە زۆربەی 
حاڵەتەکان دا، ڕیشــەی دەگەڕێتەوە بۆ بارودۆخە مێژوویی یەکانی ڕابردوو، بۆ چۆنیەتیی ســترەکتورو 
پێکهاتەی کۆمەڵ، بۆ ئەم بیرو باوەڕە کڵێشەیی و عادەت و داب ونەریتە جۆراجۆرانەی کە سااڵنێکی زۆرە 
هەن و بەشــێکی بەرچاو لە پراکسیسی کۆمەڵگا ئینسانی یەکان پێک دێنن. لە زۆربەی کۆنڤانسیۆنە 
نێونەتەوەیی یەکانــی مافەکانی مرۆڤ دا هاتووە کە هــەر ئەوە بە تەنیا بەس نیە کە ڕابگەیەنین هەر 
چەشــنە جیاوازی دانانێــک قەدەغەیە. لــەوەش گرینگتر ئەوەیە کە بەشــێوەیەکی کاراو چاالک بۆ 

لەنێوبردنی زەمینەکانی ئەو جۆرە جیاوازی دانانە  کارو خەبات بکەین.
بەم جۆرە پاراســتنی مرۆڤەکان لە بەرانبەر هەر چەشــنە جیاوازی دانانێک دا، بێجگە لەو ماف و 
ئازادی یانەش کە بۆ مرۆڤەکان لەبەرچاو گیراون، بە ئەرکی هەرە سەرەکیی دەوڵەت بەحیساب دێ و 
دەوڵەت لەســەریەتی بەگوێرەی قانوون هەموو مرۆڤەکان لە بەرانبەر هەر چەشنە جیاوازی دانانێکی 

ناموناسب و نامەنتیقی دا بپارێزێ.
لێــرەدا هەوڵ دەدەین کــە چۆنیەتیی کارکردی کۆنڤانســیۆنە نێونەتەوەیی یەکانی مافی مرۆڤ 
سەبارەت بە پاراستنی مرۆڤەکان لە بەرانبەر جیاوازی دانان و لە پێوەندی لەگەڵ دابین کردنی مافی 

بەرابەریی ئینسانەکان دا، ڕوون بکەینەوە.

٣.1.1 جیاوازی دانان و هەاڵواردن لە کۆنڤانسیۆنە جۆراوجۆرەکان دا.
لە نێو هەموو کۆنڤانســیۆنە جۆراوجۆرەکانی مافەکانی مرۆڤ دا، حەوت دانەیان، لە پێوەندی دەگەڵ 

1. Hva som menes med reell likhet, er omdiskutert, se CESCR, General Comment No. 20 (2009) punkt 8 (b).
2. Dette omtales ofte som formell likhet.
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جیاوازی دانان و دەســتەبەر کردنی مافی بەرابەریی مرۆڤەکان دا، بایــەخ و گرینگی یەکی تایبەتی یان 
هەیە. ئــەو پەیماننامانە بریتیین لە کۆنڤانســیۆنی ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ، کۆنڤانســیۆنی مافە 
مەدەنی و سیاســی یەکان، کۆنڤانســیۆنی مافە ئابووری، کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی یەکان، کۆنڤانسیۆنی 
مافەکانی منداڵ، کۆنڤانسیۆنی قەدەغە بوونی هەر چەشنە جیاوازی دانانێکی ڕەگەزی و کۆنڤانسیۆنی 

تایبەت بە مافەکانی کەسانی خاوەن پێداویستیی تایبەت.
لەو کۆنڤانسیۆنانە دا، بڕیارەکان بە دوو جۆر داڕێژراون. لە هەندێکیان دا بە ئاشکراو بە موتڵەقی 
هــەر جۆرە جیاوازی دانانێک قەدەغەیە، کەچی لە هەندێک لە بڕیارەکان دا، ئەرکی ئەرێنی دەخرێتە 
ســەر شــانی دەوڵەت تا بۆ لەنێوبردنی جیاوازی دانان هەنگاو هەڵگرێ. زۆر جاری واشــە سنووری 
نێوان ئەوان تێکەڵ بە یەک دەبێ. لە بەشــێک لە ماددەکان دا بە موتڵەقی هەر چەشــنە جیاوزای 
 دانانێک قەدەغەیە. بەاڵم لە هەندێک بڕیاری دیکەدا، دەگوترێ کە دەوڵەت ئەرکی لەســەر شانە کە 

بەشێوەیەکی زۆر چاالک بۆ لەنێوبردنی جیاوازی دانان تێبکۆشێ.
ئاخر بەگوێرەی کۆنڤانسیۆنەکان و بەگوێرەی زۆربەی ماددەو بڕیارە جیاجیاکانی نێو پەیماننامەکان، 
دەوڵەت لە زۆربەی هەلومەرجەکان دا، ئەرکی ئەوەی لەســەر شانە کە بەشێوەیەکی چاالک و کارا بۆ 

لە نێوبردن و قەدەغە کردنی هەر چەشنە جیاوازی دانان و هەاڵواردنێک کار بکا1.
بۆ نموونە دەتوانین لەو بارەوە نموونەیەک لە کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپاییی مافەکانی مرۆڤ بێنینەوە 
کە بەشــێوەیەکی نەرێنی ســنوور بۆ قەدەغە بوونی جیاوازی دانان دادەنێ. لە ماددەی چواردەهەمی 

ئەو کۆنڤانسیۆنەدا دەگوترێ: 
هەموو ئەو ماف و ئازادی یانەی کە لەو کۆنڤانسیۆنەدا هاتوون، بەبێ وەبەرچاوگرتنی هەر چەشنە 
جیاوازی یەک لە سەر بنەماکانی جنسیەت، ڕەگەز، ڕەنگ، زمان، دین، سیاسی یا هەربیرو بۆچوونێکی 
دیکە، پێشینەی نەتەوایەتی یان کۆمەاڵیەتی، سەر بە کەمایەتی یەکی نەتەوەیی بوون، خاوەنداریەتی، 

لەدایک بوون و هەرچەشنە مەوقعییەتێکی دیکە، بۆ هەموان دابین و دەستەبەر دەکرێن.
نموونەیەکی دیکەی لەو جۆرەمان لە پەرەگرافی دووهەمی ماددەی دووهەمی کۆنڤانسیۆنی مافە 
ئابووری و کۆمەاڵیەتی یەکان، لە پەرەگرافی یەکەمی ماددەی دووهەمی کۆنڤانســیۆنی مافە مەدەنی و 
سیاســی یەکان و لە پەرەگرافی یەکەمی ماددەی دووهەمی کۆنڤانســیۆنی مافەکانی منداڵ دا بەرچاو 

دەکەوێ.
مــاددەی بیست شەشــەمی کۆنڤانســیۆنی مافە مەدەنی و سیاســی یەکان هەر لــەو کاتەدا کە 
جیاوازی دانان قەدەغە دەکا، مافی بەرابەریی مرۆڤەکانیش بە ڕەســمی دەناســێ. واتە قەدەغەبوونی 

جیاوازی دانان و مافی بەرابەریی مرۆڤەکان لەگەڵ یەکتر، بەسەر یەکەوە بەڕەسمی دەناسێ.
هەمــوو لــە بەرامبەر قانوون دا وەک یەکن. بەبێ هیچ چەشــنە جیاوازی یــەک هەمووان مافی 

1. Ulike tilfeller skal behandles ulikt. Eks, EMI), Ihlimmenos (2000).



96   جەوهەر و کاکڵەی مافەکانی مرۆڤ

ئەوەیان هەیە کە وەک یەک لەالیەن قانوونەوە پارێزگاری یان لێ بکرێ. بەپێی قانوون هەر چەشنە 
جیاوازی دانانێک قەدەغەیە. لەوەش زیاتر قانوون هەمووان وەک یەک و بەشــێوەیەکی کاریگەرو کارا 
لە بەرانبەر هەر چەشــنە جیاوازی  دانانێک لەسەر بناخەی ڕەگەز، ڕەنگی پێست، جنسییەت، زمان، 
دین، سیاســی یان هەر عەقیدەیەکی دیکە، بنەچەی نەتەوایەتی یان کۆمەاڵیەتی، خاوەنداری یەتی، 

لەدایک بوون و یان هەر چەشنە مەوقعییەتێکی دیکەوە دەپارێزرێن.
مافی بەرابەریی مرۆڤەکان لەگەڵ یەکترو هاوبایەخ بوون و وەک یەک بوونی ئەوان، بەشێوەیەکی 
بەرینترو کۆنکرێتتر، لە کۆنڤانسیۆنی قەدەغە بوونی هەر چەشنە جیاوازی دانانێک بەرانبەر بە ژنان دا، 
لە کۆنڤانسیۆنی قەدەغە بوونی جیاوازی دانانی ڕەگەزی و کۆنڤانسیۆنی تایبەت بە مافی کەسانی خاوەن 
پێداویســتیی تایبەت دا باســی لێ کراوە. ئەمەش بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە مەســەلەی قەدەغەبوونی 
جیاوازی دانان و هەاڵواردن و دەســتەبەر کردنی پێڕاگەیشــتنی وەک یەک، بابەتی ســەرەکیی ئەو 
کۆنڤانسیۆنانەیە. یانی هەر لە بنەڕەت ڕا ئەو سێ کۆنڤانسیۆنە بەمەبەستی قەدەغە کردن و لەنێو بردنی 
جیاوازی دانان پەســند کراون. یان بە واتایەکی دیکە بەخاتری دەســتەبەر کردنی مافی وەک یەک 
بۆ ئەو کەسانە پەســند کراون کە کۆنڤانسیۆنەکان بۆ پاراستنی ئەوان دامەزراون. ئەو کۆنڤانسیۆنانە 
هەر لە بنەڕەت ڕا بۆیە پەسند کراون، چونکە کۆنڤانسیۆنەکانی دیکەی مافی مرۆڤ، نەیاتوانیوە وەک 
پێویست مەســەلەی جیاوازی دانان بەرانبەر بە ژنان، مەسەلەی جیاوازی دانانی رەگەزی و مەسەلەی 
جیاوازی دانان بەرانبەر بە کەســانی خاوەن پێداویســتیی تایبەت چارەســەر بکەن. لە هەرســێکی 
ئەو کۆنڤانسیۆنانەدا، وێڕای پێ داگرتن لەســەر قەدەغەبوونی جیاوازی دانان، داواش لە دەوڵەتەکان و 
کاربەدەســتانی دەوڵەت دەکرێ کە بەمەبەســتی پێش گیری کردن لــە جیاوازی دانان و هەاڵواردن 
لە هەموو جــۆرە رێگاو ئامڕازێک کەڵک وەرگرن. لە بەندی دووهەمی کۆنڤانســیۆنی قەدەغەبوونی 
هەرچەشــنە جیاوازی یــەک بەرانبەر بە ژنان دا هاتــوە هەموو دەوڵەتانی ئەندامی کۆنڤانســیۆنەکە: 
»لەسەریانە کە هەموو ڕێ وشوێنێکی پێویست بۆ پێشگیری کردن لە جیاوازی دانانی تاکەکەسەکان، 
ڕێکخراوەکان یان کۆمپانیاو دام ودەزگا جۆراوجۆرەکان، بەرانبەر بە ژنان بگرنە پێش«. هەر لەو بارەوە 
لە پەرەگرافی »F«ی ماددەی دووهەمی هەمان کۆنڤانســیۆن دا هاتوە کە ئەرکی سەرشــانی هەموو 

دەوڵەتانی ئەندامی کۆنڤانسیۆنەکەیە کە:
»بەمەبەستی گۆڕین  یان هەڵوەشــاندنەوەی هەموو ئەو یاساو قانوون و پەخشنامەو داب ونەریت و 
پراکسیسە باوانەی کە لە گۆڕێ دان و جیاوازی بە ژنان ڕەوا دەبینن، هەموو ڕێ و شوێنێکی پێویست، 

تەنانەت لە ڕێگای دانانی قانوون و یاسای تازەشەوە، بگرنە پێش«.
بەو جۆرە دەبینین کە لە کۆنڤانســیۆنی قەدەغە بوونی جیاوازی دانان بە بەرانبەر ژنان دا هاتووە 
کە ئەوە ئەرکی سەرشانی دەوڵەتە کە بۆ پاراستنی ژنان لە بەرانبەر هەرچەشنە جیاوازی  دانانێک دا 
کە لەالیەن ئەکتەرە شەخسی و خسووسی یەکانەوە بەرانبەر ئەوان بەڕێوە دەچێ، هەنگاوی پێویست 
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هەڵگرێ. لەو بارەوە ئەرکی دەوڵەت هەر ئەوە نیە کە تێ کۆشێ بە جۆرێک قانوون و یاساکان داڕێژێ 
کە لەوان دا هیچ جیاوازی یەک دەگەڵ ژنان نەکرێ، بەڵکوو لەوەش زیاتر ئەرکی سەرشــانی دەوڵەتە 
کە بەشــێوەیەکی کاراو چاالک بۆ لەنێو بردن و ڕیشەکێش کردنی ئەو جیاوازی دانان و  بێ عەداڵەتی و 

هەاڵواردنە جۆراوجۆرانە کە ژنان لەگەڵیان بەرەوڕوون، هەنگاو باوێ 1.

٣.1.2 پێوەندیەکانی نێوان پاراستنی تاکەکەس و پاراستنی گروپی و بەکۆمەڵ. 
لەبنەڕەت ڕا ئەوە تاکەکەســە کە لــە بەرانبەر جیاوازی دانــان دا دەپارێزرێ. ئەوەش لەو پرنســیپە 
ســەرەکی یەوە سەرچاوە دەگرێ کە دەڵێ هەموو تاکەکەسەکان واتە هەموو مرۆڤەکان خاوەن ماف و 
ئازادیی وەک یەکن. هەر بۆیە حەقی ئەوەیان هەیە کە ئەو ماف و ئازادی یانەیان، بێ هیچ چەشــنە 
جیاوازی دانانێک، بۆ دابین و دەستەبەر بکرێن. ئەو ئەسڵەش لە دێڕی یەکەمی پێشەکیی بەیاننامەی 
جیهانیــی مافەکانی مرۆڤەوە ســەرچاوە دەگرێ. لەوێ دا هاتوە کە: »بەڕەســمی ناســینی ئابڕوو و 
کەرامەتی زاتیی هەموو ئەندامانی کۆمەڵگەی مرۆڤایەتی و مافی بەرامبەرو حاشــا لێ نەکراوی ئەوان، 

بناغەی ئازادی، دادپەروەری و ئاشتی لە جیهان دا پێک دێنێ«.
ئەو جیاوازی دانان و هەاڵواردنەی کە بە درێژایی مێژوو دەگەڵ تاکەکەســەکان کراوە، زۆرتر لەوە 
ســەرچاوەی گرتوە کە ئەو تاکە کەسانە، ســەر بە گروپێکی تایبەت بوون. واتە ئەو جیاوازی دانانەی 
کە پێیان ڕەوا بینراوە لە بەر ئەوە بووە کە ئەوان سەر بە رەگەز، جنسیەت، دین، مەزهەب، نەتەوە، 
ئیتنیک، یا دەســتەو تاقمێکی کۆمەاڵیەتیی دیاری کراو بوون. یان بەو هۆیەوە بووە کە ئەوان خاوەن 
پێداویستیی تایبەتی و کەم ئەندام بوون، یان بە زمانێکی تایبەتی قسەیان کردوە، یان ڕەنگی پێستیان 
تایبەتی بووە. بۆ ئەوەی مافی تاکە کەســەکان وەک یەک دابین و دەســتەبەر بکرێ، پێویســتە لە 
ڕێگای دانانی یاساو قانوونی جۆراوجۆرەوە پێش بە هەر چەشنە جیاوازی دانانێک بگیرێ کە بە هۆی 
تەعەلوقی تاکەکەســەکان بە دەستەو گروپە جۆراوجۆرەکانەوە بەرانبەریان ئەنجام دەدرێ. هەر بۆیە 
دەست نیشان کردنی ئەو گروپ و کاراکتەرانەی کە لەسەر بناخەی تەعەلوق بەوان جیاوازی دەگەڵ 
تاکەکەسەکان دەکرێ، بۆ پێشــگیری لە جیاوازی دانان و دانانی یاساو قانوونی تایبەتی، بەمەبەستی 

کەم کردنەوەو ڕیشەکێش کردنی ئەو جیاوازی دانانە بایەخێکی زۆر گرینگی هەیە.
لە یاســا دا بەو جیاوازی دانانەی کە لەســەر بناخەی »گروپ«ەوە بە کەســێک ڕەوا دەبینرێ، 
دەگوتــرێ »بنەمای جیاوازی دانان« هەر بۆیە لە کۆنڤانســیۆنە جیاجیاکانی مافی مرۆڤ دا، زۆر جار 
ئەو بنەمایانە دەســت نیشــان دەکرێن کە لەســەر بناخەی ئەوان تاکەکەســەکانجیاوازیان دەگەڵ 
دەکرێ. ئەگەر تەماشای بەندی بیست وشەشەمی کۆنڤانسیۆنی مافە مەدەنی و سیاسی یەکان بکەین، 

1. Se FNs kvinnediskrimineringskomite, General Recommendation nr. 28 (2010) punkt 9. også KDK art 5. a) 
er helt sentral når det gjelder statens plikt til å avskaffe sedvaner og praksiser om bygger på ulikhet mellom 
kjønnene.
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دەبینین کە ئەو کۆنڤانســیۆنە جیاوازی دانان بەرانبەر تاکەکەسەکان لەسەر ئەو بنەمایانەی خوارەوە 
قەدەغە دەکات: رەگەز، رەنگی پێســت، جنســیەت، زمان، دین، سیاســەت و عەقیدە، بنەچەکەی 
نەتەوەیــی و کۆمەاڵیەتی، خاوەنداریەتی و لەدایکبوون«. لە کۆتایی دا ئەم رســتەیە بەوە کۆتایی دێ: 
»یا هەر چەشــنە مەوقعییەتێکی دیکەی لەو جۆرە«. ماددەی چواردەهەمی کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپایی 
بۆ مافەکانی مرۆڤیش هەروەک ماددەی بیست شەشەمی کۆنڤانسیۆنی مافە مەدەنی و سیاسی یەکان، 
بەشێوەیەکی »کراوەو سەرئاوەاڵ« کۆتایی دێ. ئەمەش دەستی ئەو کۆمیتەیەی کە چاوەدێری بەسەر 
جێ بەجــێ بوونی کۆنڤانســیۆنەکەدا دەکا، بۆ لێکدانەوەی تازە، بەگوێــرەی ئاڵوگۆڕە کۆمەاڵیەتی یە 
نوێ یەکان،  ئاوااڵ کردوە. کۆمیتەکە چەند بواری دیکەی دەســت نیشــان کردوون کە هەر چەشنە 
جیاوازی دانانێک لەسەر بنەمای ئەوان بەرامبەر تاکەکەسەکان قەدەغە دەکا. بۆ نموونە جیاوازی دانان 
لەســەر بنەمای هاوواڵتی بوون، هاوســەرگیری و مەیلی جنسی یەوە قەدەغە دەکات. ئەوە لە کاتێک 
دایە کە لە ماددەی بیست وشەشــەمی کۆنڤانسیۆنی مافە مەدەنی و سیاسی یەکان دا باسێک لەو سێ 

بوارەی جیاوازی دانان نەکراوە1.
دەست نیشان کردنی بنەماکانی هەاڵواردن و جیاوازی دانان بەو جۆرەی سەرەوە، زۆر جار کەوتۆتە 
بەر ڕەخنە. ئاخر بۆچوونێکی ئاوا بەرتەسک ناتوانێ سەرتاپای ئەزموونی ژیانی مرۆڤەکان بگرێتە خۆ. 
ئیدی ئێســتا بۆ هەموو الیەک دەرکەوتووە کە ژیانی ڕاســتەقینەو واقعیی مرۆڤ، زۆر لەوە ئاڵۆزترو 
پڕپێچ و پەناو گێرەو کێشەترە، کە بکرێ لە ڕێگای ریز کردنی لیستەیەکی لەو چەشنە هەموو الیەن و 

بارودۆخەکانی دەست نیشان بکرێن.
 زۆر جــاری وایە گەلێک هۆکارو پێشــینەی جۆراوجۆر، پێکەوە لە یەک کات دا دەســت وێک 
دەدەن و کەسێک دەخەنە مەوقعییەتێکی ناسک و الواز کە سەرەنجام زەمینەی ئەوە پێک دێنن کە 
ناوبــراو جیاوازیی دەگەڵ بکرێ. بۆ نموونە ژنانی ســەر بە کەمایەتی یــەکان، لەو گرووپانەن کە زۆر 
جار لە چەندین الوە بە هۆی ئەومەوقعییەتە ناســکەی کە تێی دان، جیاوازی یان دەگەڵ دەکرێ. لە 
حاڵەتێکی ئاوادا هۆکاری جۆراوجۆری ئیتنیکی، جنســیەتی و ئایینی دەست وێک دەدەن و وەزعێک 
دروست دەکەن کە بە ئاسانی زەمینە پێک دێنن تا جیاوازی دەگەڵ ئەو ژنانە بکرێ. دەستەواژەکانی 
»جیاوازی دانانــی چەند الیەنە« یان »چەوســانەوەی چەند قات« یــا »جیاوازی دانانی فرەڕەنگ«، بەو 
جۆرە جیاوازی دانانە دەگوترێ کە لە یەک کات دا، چەند هۆکاری جۆراوجۆر دەســت وێک دەدەن و 
بارودۆخێک دروســت دەکەن کە کەســێک بە ئاسانی جیاوازیی دەگەڵ بکرێ. جاری واشە باس لە 
»جیاوازی دانای تێکەاڵو« دەکرێ. لە حاڵەتێکی ئاوادا زۆر هۆکارو بنەمای جۆراوجۆر لە دەوری یەک 
کۆ دەبنەوە، پێکەوە دەست وێک دەدەن و هەلومەرجێک دەخوڵقێنن کە کەسێک جیاوازیی پێ رەوا 
ببینــرێ. لەو جــۆرە حاڵەتانەدا زۆر هۆکار پێکەوە کار دەکەن و هەلومەرجی ئەوە دروســت دەکەن 

1. Nowak (2005) s. 626.
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کە کەســێک بەشــێوەی جیاواز هەڵس وکەوتی دەگەڵ بکرێ1. لەخۆڕا نیە هەندێک لە کۆنڤانسیۆنە 
نێونەتەوەیی یەکانی مافەکانی مرۆڤ، بەتایبەتی کۆنڤانسیۆنی قەدەغە بوونی هەرچەشنە جیاوازی یەک 
بە دژی ژنان، کۆنڤانسیۆنی قەدەغە بوونی هەر چەشنە جیاوازی یەکی ڕەگەزی و کۆنڤانسیۆنی تایبەت 
بە مافەکانی کەسانی کەم ئەندام، ئەرکی ئەوە دەخەنە سەر شانی دەوڵەتەکان کە بەشێوەیەکی کاراو 
شــێلگیر بۆ لەنێو بردنی هەموو ئەو زەمینە جۆراوجۆرانە کە کەســێک دەخەنە بارودۆخێکی ناسک و 

الوازی ئەوتۆوە کە جیاوازیی دەگەڵ بکرێ، پێک بێنن٢.
جەوهــەری هەموو ئەو بڕیارو ماددە جۆراوجۆرانە کە لەو کۆنڤانســیۆنانەدا هاتوون، بریتی یە لە 
پاراستنی تاکەکەسەکان لە بەرامبەر هەاڵواردن و جیاوازی دانان دا. ئەو کۆنڤانسیۆنانە قورسایی دەخەنە 
سەر قەدەغە کردن و لەنێوبردنی ئەو جۆرە جیاوازی دانان و هەاڵواردنە جۆراوجۆرە کە لەسەر بنەمای 
ئەو کاراکتێرو تایبەتمەندی یانەوە سەرچاوە دەگرن کە بە تایبەتمەندی و کاراکتەری هەندێک گرووپ و 
دەســتەو تاقم بەحیســاب دێن. ئەو ئۆرگانە ئیجرایی یانەی کە لە کۆنڤانســیۆنە نێونەتەوەیی یەکانی 
مافەکانی مرۆڤ دا بۆ چاوەدێری بەســەر جێ بەجێ بوونی پەیماننامەکان دا پێک هاتوون، لە ڕێگای 
لێکدانەوەی تازەو خوێندنەوەی قووڵتر بۆ ماددەکانی ئەو کۆنڤانسیۆنانە، چوارچێوەی ئەوان بەرینترو 
ناوەرۆکیان دەوڵەمەندتر دەکەن. بەجۆرێک کە بتوانن وەاڵم دەری ئەو ئاڵوگۆڕە کۆمەاڵیەتی یانە بن کە 
پێ بەپێی چوونە پێشی کۆمەڵگا دێنە پێشێ. ئەوان لە کاتی خوێندنەوەی قووڵ بۆ تێکستەکانی نێو 
کۆنڤانسیۆنەکان، لێکدانەوەی بەرین بەدەستەوە دەدەن و بەو جۆرە مەودای کارکردی ئەو کۆنڤانسیۆنانە 
بەرینتر دەکەنەوە. لەالیەکی دیکەشــەوە بەردەوام داوا لە دەوڵەتەکان دەکەن کە لە کاتی داڕشتنی 
سیاســەت و بەرنامەو پرۆگرامەکانیان دا، بەهەموو جۆرێک هەوڵ بدەن کە سرنجی تایبەتی بدەنە ئەو 
کەسانەی کە بە هۆکاری جۆراوجۆرەوە لە مەترسیی جیاوازی لەگەڵ کران، هەاڵواردن و بێ عەداڵەتی 
دان. لە ئاکام دا لەو بارەوە پێشــکەوتنێکی بەرچاو هاتۆتە کایەوە. هەموو ئەو زەمینەو هۆکارانەی کە 
دەبنە مایەی جیاوازی دانان و هەاڵواردن، لەالیەن کۆنڤانسیۆنەکان و ئۆرگانەکانی ئەوانەوە، بەمەبەستی 

پاراستنی تاکەکەسەکان لە بەرامبەر جیاوازی دانان دا ، کار یان لەسەر دەکرێ.

٣.1.٣  چوارچێوە وسترەکتوری قەدەغەبوونی جیاوازی دانان
٣1.٣.1. شێوە الوەکی و غەیرە الوەکی یەکانی قەدەغە بوونی جیاوازی دانان

زۆربەی ئەو قەدەغە نەرێنی و سنووردارانەی کە لە کۆنڤانسیۆنەکان دا بە دژی جیاوازی دانان دانراون، 

1. Samme begrepsbruk anvendes for eksempel i Prop. 88 L (2012—2013)  s.89. Se Hellum (2014). For en 
nærmere beskrivelse av begrepene multippel diskriminering» og «interseksjonell diskriminering», se for 
eksempel FNs kvinnediskrimineringskomité General Recommendation No. 27 (2010) og CESCR General 
Comment No. 20 (2009) punkt 15 flg.
2. Hellum (2014).
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الوەکین. مانای ئەو قســەیە ئەوەیە کە ئەو بڕیارنامانەی کە سەبارەت بە قەدەغەبوونی جیاوازی دانان 
پەســند کراون، قەدەغە بوونی جیاوازی دانان، لــە هەموو هەلومەرجێک دا ناگرنەوە. بەڵکوو تەنیا ئەو 
کاتە کە کەیســێک بکەوێتە چوارچێوەی ئەوانەوە کەڵکیان لــێ وەردەگیرێ. بۆ نموونە لە ماددەی 
چواردەهەمی کۆنڤانســیۆنی ئۆرووپا بــۆ مافەکانی مرۆڤ دا دەگوترێ »ئەو مــاف و ئازادی یانەی لەو 
کۆنڤانســیۆنەدا هاتوون، بێ جیاوازی بۆ هەمووان دابین دەکرێن1«. بەگوێرەی ئەو تەعبیرە، ماددەی 
چواردەهەمــی ئەو کۆنڤانســیۆنە تەنیا ئــەو کاتە کەڵکی لێ وەردەگیرێ کە کەیســێکی کۆنکرێت و 
دیاریکراو بکەوێتە چوارچێوەی ئەو ماددانەی کە لە کۆنڤانســیۆنەکەدا هاتوون. بۆ ئەوەی کەڵک لە 
ماددەی چواردەهەمی کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ وەرگیرێ، پێویست نیە ڕوون بێت کە 

ماددەکانی ئەم کۆنڤانسیۆنە پێ شێل کراون٢.
دادگای ئۆرووپا لە پێوەندی لەگەڵ کەیســی Knostantin Markin دا، ئەوە ڕوون دەکاتەوە کە 
چۆن دەکرێ لە ماددەی چواردەهەمی کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپاییی مافەکانی مرۆڤ لە پێوەندی دەگەڵ 

جیاوازی دانان دا بۆ کەیسێکی دیاری کراو کەڵک وەرگیرێ.
Article 14 complements the other substantive provisions of the 

Convention and its Protocols. It has no independent existence since 

it has effect solely in relation to «the enjoyment of the rights and 

freedoms» safeguarded thereby. Although the application of Article 14 

does not presuppose a breach of those provisions - and to this extent it 

is autonomous - there can be no room for its application unless the facts 

at issue fall within the ambit of one or more of them3.

لە ســوپای رووسیەدا لە کاتی لەدایکبوونی منداڵ دا سێ ساڵ پشوو دەدرایە ژنان، بەاڵم ئەو پشووە 
بۆ پیاوان تەنیا ســێ مانگ لەبەرچاو گیرا بوو. لێرەدا لەو کەیســەدا کێشــە لەسەر ئەو جیاوازی یە 
زۆرو بەرچاوە بوو کە لە چاو ژنان لەگەڵ پیاوانی نێو ســوپای رووســیەدا دەکرا. نێوەرۆکی کەیسی 
Konstantin ئەوە بوو. پرسیاری ئەسڵی لێرەدا ئەوە بوو کە چۆن ماددەی چواردەهەمی کۆنڤانسیۆنی 

ئۆرووپــا بۆ مافەکانی مرۆڤ، لەگەڵ ماددەی هەشــتەمی ئەو کۆنڤانســیۆنە کە باس لە پاراســتنی 
ژیانی خسووسی و بنەماڵەیی دەکات، دەکرێ پێکەوە بەکار بهێنرێن. بەگوێرەی لێکدانەوەی دادگای 
ئۆرووپا، ماددەی هەشتەمی کۆنڤانســیۆنەکە بەتەنیا هیچ ئەرکێکی پۆزەتیڤی نەدەخستە سەرشانی 
دەوڵەت تا لە پێوەندی دەگەڵ مەرەخەســی و ئیجازەی لەدایکبوونی منداڵ دا، رێ وشوێن و بڕیارێکی 

1. Vår utheving. Tilsvarende er også diskrimineringsforbudene inntatt i CESCR art.2 (2), SP art. 2 (1) 
aksessoriske.
2. Se for eksempel EMD, Rasmussen (1984) punkt 29.
3. EMD, Konstantin Markin (2012) punkt 124.
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تایبەتــی دەر بکات. هەر بۆیە دادگا ماددەی چواردەهەم و ماددەی هەشــتەمی کۆنڤانســیۆنەکەی، 
پێکەوە لێک گرێ دان و لە پێوەندی دەگەڵ ئەو کەیسەدا کەڵکی لێ وەرگرتن. سەرەنجام لەو بارەوە 

دادگا بڕیاری دا کە:
It is true that Article 8 does not include a right to parental leave or impose 

any positive obligation on States to provide parental leave allowances. 

At the same time, by enabling one of the parents to stay at home to 

look after the children, parental leave and related allowances promote 

family life and necessarily affect the way in which it is organized. 

Parental leave and parental allowances therefore come within the scope 

of Article 8 of the Convention. It follows that Article 14, taken together 

with Article 8, is applicable. Accordingly, if a State does decide to create 

a parental leave scheme, it must do so in a manner which is compatible 

with Article 14 of the Convention …1

بەوجۆرە دەبینین کە ماددەی چواردەهەمی کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ، دەکرێ لە زۆر 
بواری جۆراوجۆرەدا لە پێوەندی دەگەڵ جیاوازی دانان و هەاڵواردن و فەرق و جودایی کردن دا کەڵکی 
لێ وەرگیرێ. لەالیەکی دیکەشەوە ئەو جۆرە کار پێ کردنە بە ماددەی چواردەهەم، جۆرێک ناڕوونی 
ســەبارەت بە چۆنیەتیی کەڵک وەرگرتن لەو ماددەیە لــە پێوەندی لەگەڵ جیاوازی دانان دا، دێنێتە 

پێش.
ماددەی بیست وشەشەمی کۆنڤانسیۆنی مافە مەدەنی و سیاسی یەکان، پتر لە هەموو کۆنڤانسیۆنەکان، 
لە پێوندی دەگەڵ قەدەغە کردنی هەاڵواردن و جیاوازی دانان دا دەڕواتە پێش. ئەو ماددەیە بێجگە لەو 
بوارانەی کە لە کۆنڤانســیۆنەکەدا ناویان دێنــێ و جیاوازی دانان لە پێوەندی دەگەڵ ئەوان دا قەدەغە 
دەکا، ئەرکی پۆزەتیڤیش دەخاتە سەرشــانی دەوڵەت کە لە هەموو بوارێکەوە بۆ لەنێوبردن و خاشەبڕ 
کردنی جیاوازی دانــان و هەاڵواردن و فەرق و جودایی کردن دا، هەنگاو هەڵگرێ و بەتایبەتی لە رێگای 

قانوون دانانەوە چاالکانە پێش بە جیاوازی دانان بگرێ. لەو بارەوە ئەو کۆنڤانسیۆنە سەربەخۆیە. 
دەبێ بگوترێ مەیدانی ئەو جۆرە بۆچوونە بە پەسند کردنی پرۆتۆکۆڵی ژمارە دوازدەی کۆنڤانسیۆنی 
ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ، بەرینتریش بۆتەوە. ئەو پرۆتۆکۆڵە لە مانگی ئاپریلی ساڵی ٢00٥دا کەوتە 
حاڵەتی جێ بەجێ کردنەوە٢. ئەو پرۆتۆکۆلە لە چوارچێوەی کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ دا 

1. Ibid, punkt 130.
2. Tilleggsprotokoll nr. 12 art.1 lyder: «The enjoyment of any right set forth by law shall be secured without 
discrimination on any ground such as sex, race, colour. language, religion, political or other opinion, national 
or social origin, association with a national minority, property, birth or other status.»
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ئەرکی زۆرتری خســتنە سەر شانی دەوڵەتەکانی ئەندام. چونکە پرۆتۆکۆڵە سەرەکی یەکە، کە پێشتر 
ئیمــزا کرابوو، نەیدەتوانی بەتەواوی جیاوازی دانان لە هەموو بوارەکان دا قەدەغە بکات. لە راســتی دا 
پرۆتۆکۆڵی ئیزافیی ژمارە دوازدەهەم ئەرک دەخاتە ســەر شــانی دەوڵەتەکانی ئەندام کە بەگوێرەی 
ماددەی ٢6ی کۆنڤانسیۆنەکە، بۆ لەنێوبردنی جیاوازی دانان و هەاڵواردن تێبکۆشن. ئەو دەوڵەتانەی کە 
ئەو پرۆتۆکۆڵە ئیمزاو پەسند دەکەن، بەگوێرەی قانوون پابەندی ئەوەش دەبن کە دادگای ئۆرووپا بۆ 
جێ بەجێ کردنی ئەو ماددانەی کە لە کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپادا هاتوون، لێ پرسینەوەیان لەگەڵ بکات. 
بۆ نموونە ئەگەر دەوڵەتی نۆروێژ ئەو پرۆتۆکۆلە ئیزافی یە مۆر بکات، ئەودەم بێجگە لە کۆمیتەی مافە 
مەدەنی و سیاسی یەکانی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان، دادگای ئۆرووپاش ئۆتۆریتەی ئەوەی دەبێ 
کە ســەبارەت بە چۆنیەتیی پیادە کردنی بڕیارەکانی پێوەندی دار بە جیاوازی دانانەوە، لێپرسینەوەی 

لەگەڵ بکات1.

٣.1.٣.2 کەی جیاوازی دانان ڕوو دەدات؟
بۆ ئەوەی بتوانین بڵێین کە جیاوازی دانان و هەاڵوارن ڕووی داوە، پێویستە هەندێک مەرجی جۆراوجۆر 
لە گۆڕێ دابن. لە پێش هەموو شــتێک دا دەبێ مەســەلەیەک هاتبێتە پێش و فەرق و جودایی تێدا 
کرابێ. واتە کەسێک بەشێوەیەکی جیاواز هەڵس وکەوت و ڕەفتاری لەگەڵ کرابێ. دواتر پێویستە ئەوە 
ڕوون بکرێتەوە کە ئەو فەرق و جودایی کردنە, ئەو جۆرە جیاوازی دانانە ڕاســتەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ 
دەچێتــە چوارچێوەی یەک یان چەند لەو بنەمایانەی کە لەســەر بناخەی ئەوان، جیاوازیی دەگەڵ 
تاکەکەســەکان دەکرێ. ئاخر وا نیە کە هەر جــۆرە جیاوازی دانانێک، یان هەر جۆرە هەڵس وکەوت 
کردنێکی جیاواز لەگەڵ کەســێک، خۆی لە خۆی دا قەدەغە بێت. پاشــان نابێ ئەو جیاوازی دانانە، 
ئەو فەرق و جودایی یەی کە کراوە لەســەر بناخەیەک ئەنجام درابێ کە پاکانەی بۆ بکرێ. واتە نابێ 
جیاوازی دانان و فەرق و جودایی یەکەی کە کراوە بە هۆکارێکی مەحکەمەپەســند، رێگا پێدراو بێ. کە 
واتە دەتوانین بڵێین کە تەنیا ئەو جیاوازی  دانانەی کە غەیرە قانوونی یەو دەکەوێتە دەرەوەی یاساوە، 

بە جیاوازی دانان و هەاڵواردن بەحیساب دێ.
بــۆ ئەوەی بتوانین بڕیار بدەین کە لە مەســەلەیەکی دیاری کــراودا، جیاوازی دانان ڕووی داوە، 
پێویســتە هەموو ئەو هۆکارو زەمینەو یاساو ڕێساو پراکسیسانە لێک دەینەوە کە ڕاستەوخۆ بوونەتە 
هۆی ئەوەی ئەو کەسە بەو جۆرە جیاوازە، ڕەفتاری لەگەڵ بکرێ. ڕوونە کە بڕیارنامەکانی نێو دووتۆی 
کۆنڤانســیۆنەکان لەو بارەوە لە تێکستەکانیان دا هەموو بوارە جۆراوجۆرەکانی ژیانی مرۆڤ ناگرنەوە. 
بەڵکوو ئەوە ئۆرگانە ئیجرایی یەکانی ســەر بەو کۆنڤانســیۆنانەن کە چاوەدێری بەسەر بەڕێوەچوونی 

1. For mer informasjon 0m spørsmålet om norsk ratifikasjon av EMK Tp 12, se NOU 2009: 14, punkt 24. For 
en kritisk vurdering av at Norge ikke har ratifisert EMK TP 12, se Blaker Strand (2010) s. 218—228.
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ئەوان دا دەکەن، دەتوانن بە بەرین کردنەوەی گۆشــەنیگای خۆیان لە کاتی لێکدانەوەی ماددەکانی 
کۆنڤانســیۆنەکان دا، لە کردەوەدا مەیدانێکی بەرین بۆ قەدەغە بوونی جیاوازی دانان و فەرق و جودایی 
کردنی غەیرە قانوونی دەستەبەر بکەن. بەجۆرێک کە هەر چەشنە جیاوازی دانانێک کە ڕوو دەدات، 
 objective and reasonable« بەگوێــرەی ئەو پرنســیپە بێ کە وەک پێوانــە کاری پێ دەکــرێ
justification«.1 واتــە مەوزووعیەتی هەبێ و هۆکاری مەنتیقی و مەعقوولی لە پشــتەوەبن. دادگای 

ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ زۆر بەوردی ئەو پێوەرە شــی دەکاتەوەو ئەوە دەســت نیشان دەکات کە 
مەبەســت لە »objective and reasonable justification« چیــە. لەو بارەوە دەڵێ: جیاوازی دانان 
کاتێک روو دەدا کە لە هەڵس وکەوت کردن دەگەڵ کەســێک دا فەرق و جیاوازی کرابێت بەجۆرێک 
 dose not pursue a legitimate aim or if there is not a reasonable relationship» :کــە
 ٢»of proportionality between the means employed and the aim sought to be ralized

واتە ئامانجێکی ڕەواو مەشــرووع، لە پشتی ئەو جیاوازی دانانەوە هەبێ. لەوەش زیاتر پێوەندی یەکی 
گونجاو و موناســب لە نێوان ئەو ئامانجەو ئەو وەسیلەو ئامرازەدا هەبێ کە بۆ گەیشتن بە ئامانجەکە 
کەڵکــی لێ وەردەگیــرێ. بەو جۆرە دەگەینە ئەو بڕوایە کە تەنیا کاتێــک جیاوازی دانان ڕەوایە کە 
ئەو جیاوازی دانانە بەمەبەســتی وەدیهێنانی ئامانجێکی مەشرووع کەڵکی لێ وەرگیرێ. لەوەش زیاتر 
پێویســتە ئامڕازو میتۆدو وەســیلەیەک بۆ وەدیهێنانی ئەو ئامانجە بــەکار ببرێ کە لەگەڵ خودی 
ئامانجەکە بێتەوە. واتە پێوەندیی نێوان ئامانج و وەســیلە، پێوەندی یەکی گونجاو و مناســب بێ. لە 
کاتی جیاوازی دانان لە هەر کەیســێک دا، پێویســتە بەوردی و دیقەتی زۆرەوە، سرنج بدرێتە ئەوەی 
کە ئەو جیاوازی دانانە چ ئاکامێکی لەسەر ژیان و بارودۆخی ئەو کەسە دەبێ کە بەشێوەیەکی جیاواز 

هەڵس کەوت و ڕەفتاری دەگەڵ دەکرێ.
پێویســتە بگوترێ کە قەدەغەبوونی جیاوازی دانان، جیاوازی دانانی ڕاســتەوخۆ و ناڕاســتەوخۆ 
دەگرێتەوە. مەبەست لە جیاوازی دانانی ڕاستەوخۆ، ئەو جیاوازی دانانەیە کە کەسێک لەسەر بنەمایەکی 
دیاریکــراو جیاوازیــی دەگەڵ دەکرێ، واتە هیچ هۆکارێکی دیکەی جگــە لەوە، بۆ جیاوازی کردن 
دەگەڵ ئەو کەســە، بێجگە لە هۆکارە ئەســڵی یەکە لەگۆڕێ دا نیە. بۆ نموونە ئەگەر کەسێک تەنیا 
لەبــەر ئەوە کە ژنە، رێگای پێ نەدرێ لە جێگایەک کار بکا، یان دابمەزرێ، ئەوە بە جیاوازی دانانی 

راستەوخۆ لەقەڵەم دەدرێ.
مەبەست لە جیاوازی دانانی ناڕاســتەوخۆ ئەوەیە کە یاسایەک، داب ونەریتێک یان پراکسیسێک 

1. I EMI), Den belgiske språksak (1986) punkt 10 slo ENID for første gang fast det må innfortolkes et krav 
til proporsjonalitet i EMK art.14. Se også CESCR General Comment No. 20 (2009) punkt 13, som nærmere 
belyser spørsmålet om «permissible scope of ditferential treatment» etter CESCR. I de nasjonale lovene på 
diskrimineringsfeltet er unntaksadgangen eksplisitt angitt
2. EMI), Konstantin Markm (2012) punkt 125.
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لــە یەکەم چاوپێ خشــاندن دا، زۆر بێ الیەن دێتە بەرچاو. بەجۆرێک کــە وا نانوێنێ کە دەگەڵ ئەو 
قانوونانــە ناتەبا بێ کە جیاوازی دانان قەدەغە دەکەن. کەچی بەو حاڵەش لە کردەوەدا دەبێتە هۆی 
ئەوەی کەسانێک کە بە هۆی جنسیەتەوە، بەهۆی زمان و ئیتنیسیتێەوە، بەهۆی دین، یان کەم ئەندام 
بــوون، یان بەهۆی تێکەاڵوێک لەو هۆکارانەوە لە بارودۆخێکی الواز دان، جیاوازی یان لەگەڵ بکرێ. 
ئەو مەســەلە زۆر جار بۆ ئەو کرێکارو کارمەندانە دێتە پێش کە هەموویان لە دامەزراوەیەک دا، لە 
کۆمپانیایەک دا، لە ئیدارە یان شــیرکەتێک دا پێکەوە کار دەکەن. بەگوێرەی پرنســیپەکانی شوێنی 
کارەکە، هەموو کرێکارو کارمەندەکان پێویســتە جل وبەرگی ڕەســمیی وەک یەک لەبەر بکەن کە 
لەالیەن کۆمپانیاکەوە دیاری کراوە. ئەو بڕیارە لە ڕواڵەت دا هیچ جیاوازی کردنێکی تێدا نیە. بەاڵم ئەو 
کەسانەی کە عەقیدەی دینی یان هەیەو بڕوایان وایە کە حیجاب بەکار بەرن، بەگوێرەی ئەو ئەسڵە، 
ئەو حەقەیان لێ وەردەگیرێتەوە. لێرەدا مەسەلەی جیاوازی دانان خۆی نیشان دەدا. دەبینین کە ئەو 
خانمەی لەو کۆمپانیەدا کار دەکات، لەبەر ئەوەی لەالیەک ژنەو لەالیەکی دیکەشــەوە ئیتنیســیتەو 
دینێکی جیاوازی هەیە، جیاوازیی دەگەڵ دەکرێ. لە پێوەندی دەگەڵ ئەوەدا کە چ جیاوازی دانانێک 
ڕەواو بەرحەقە، لەسەرەوە باسمان کرد. ئەو پێوانەیەی سەرێ، چ لە پێوەندی دەگەڵ جیاوازی دانانی 
ڕاســتەوخۆ و چ لە پێوەندی دەگەڵ جیاوازی دانانی ناڕاســتەوخۆدا هەر ڕاســتە. واتە تەنیا کاتێک 
ڕەفتاری جیاواز دەگەڵ کەســێک ڕەواو مەشــرووعە کە ئامانجێکی ڕەوا بەرێتە پێش. لەوەش زیاتر 
پێویستە ئامڕازو مێتۆدی چوونە پێشی ئەو ئامانجە دەگەڵ ئامانجەکە بێتەوە. ئۆرگانە ئیجرایی یەکانی 
کۆنڤانســیۆنەکان، لە کاتی لێکدانەوەی هۆکارەکانی جیاوازی دانان دا، لە گۆشــەنیگایەکی بەرینەوە 
تاوتۆی کەیســەکان دەکەن. ئەوان بە دیققەتەوە هەموو ئەو هۆکارە ڕاســتەوخۆو ناڕاستەوخۆیانە لە 

کاتی لێکۆڵینەوە لە کەیسەکان دا کە بوونە هۆی ئەنجام دانی جیاوازی دانا, وەبەرچاو دەگرن .

٣.1.4 الیەنە سترۆکتووری یەکانی پاراستن بەرانبەر بە جیاوازی دانان
کۆمیتەی کۆنڤانسیۆنی مافە ئابووری، کۆمەاڵیەتی و کولتووری یەکانی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان 
ئەوەی ڕوون کردۆتەوە کە لە چ ڕێگایەکەوە دەتوانرێ لەنێوبردنی جیاوازی دانان و دەســتەبەر کردنی 

مافی وەک یەک بۆ مرۆڤەکان، دابین و دەستەبەر بکرێت:
Merely addressing formal discrimination will not ensure substantive 

equality... The effective enjoyment of Covenant rights is often 

influenced by whether a person is a member of a group characterized 

by the prohibited grounds of discrimination. Eliminating discrimination 

in practice requires paying sufficient attention to groups of individuals 

which suffer historical or persistent prejudice instead of merely 
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comparing the formal treatment of individuals in similar situations. 

States parties must therefore immediately adopt the necessary measures 

to prevent, diminish and eliminate the conditions and attitudes which 

cause or perpetuate substantive or de facto discrimination1.

ئەو وتەیەی ســەرەوە الیەنە سترەکتوری یەکانی پاراســتن و پارێزگاری لە بەرانبەر جیاوازی دانان دا 
نیشان دەدەن. لە پێش هەموو شتێک دا ئەرکی سەرشانی دەوڵەتەکانە کە بۆ پێشگیری و بەمەبەستی 
کەم کردنەوەو لەنێوبردنی جیاوازی دانان و هەاڵواردن، هەنگاوی پێویســت هەڵگرن و بەشــێوەیەکی 
چاالک تێ بکۆشــن. پاشان دەوڵەتەکان لەسەریانە بۆ لەنێوبردن و ڕێشەکێش کردنی ئەو سترەکتورو 
زەمینەو چوارچێوەو داب ونەریت و پراکسیسانە تێ کۆش کە دەبنە مایەی جیاوازی دانان و هەاڵواردن. 
لــە ڕێگای ئەو جــۆرە کارو کردەوەو سیاســەت و میکانیزمانەوە کۆمەڵگا ئاڵوگۆڕی بەســەر دادێ و 
جیاوازی دانان و هەاڵواردن لە ئاستی تاکەکەسی دا بەرەو کەم بوونەوە دەچێ٢. دەتوانین بڵێین الیەنی 
ســترەکتوری پاراســتن بەرانبەر بە جیاوازی دانان لە کۆنڤانســیۆنی قەدەغەبوونی جیاوازی بە دژی 
ژنان دا، لە کۆنڤانسیۆنی قەدەغەبوونی جیاوازیی ڕەگەزی و لە کۆنڤانسیۆنی تایبەت بە کەسانی خاوەن 
پێداویستیی تایبەت دا زۆر بەڕوونی خۆی نیشان دەدات. بۆ نموونە بەگوێرەی کۆنڤانسیۆنی ڕێکخراوی 
نەتەوەیەکگرتووەکان ســەبارەت بە مافەکانی کەسانی خاوەن پێداویستیی تایبەتی، دەوڵەت ئەرکی 
لەســەر شانە کە ســترەکتورو چوارچێوەو گەاڵڵەی تایبەت کە دەبنە مایەی ئاسانکاریی جۆراوجۆر 
بۆ کەســانی خاوەن پێداویستیی تایبەتی و بردنە سەری ئاســتی ژیان و ڕەفاهی ئەوان، داڕێژێ. واتە 
دەبێ گۆڕانکاریی جۆراوجۆر لە سترەکتورو شێوەی ڕێکخستنی ژیانی ڕۆژانەی کۆمەڵگادا پێک بێنێ، 
بەجۆرێک کە ئەو گۆڕانکاری یانە ئاســانکاری و ڕەفاهـ و ژیانێکی باشتر بۆ کەم ئەندامان دابین بکەن. 
لە کۆنڤانســیۆنەکە دا هاتوە کە ئەرکی ســەر شــانی دەوڵەتە کە بە جۆرێک کۆمەڵگا رێک بخا کە 
پێداویستی یە تایبەتی یەکانی کەســانی کەم ئەندام و خاوەن پێداویستیی تایبەتی، لەبەرچاو گیرابن و 
بایــەخ و گرینگی یان پێ درابێ. بەو سیاســەتە دەڵێــن )»reasonable accomodation«( ماددەی 
دووهەمی کۆنڤانســیۆنی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان ســەبارەت بە مافەکانی کەســانی خاوەن 
پێداویســتیی تایبەتی بەم جۆرەی خوارەوە مانــای »reasonable accomodation« لێک دەداتەوە. 
مەبەســت لە ڕێکخســتنی گونجاو و لەبار، ئەوەیە کە دەوڵەت هەموو ئەو ئاڵوگۆڕو پێداویســتی یانە 
لە کۆمەڵ دا دابین و دەســتەبەر بکات کە پێویســتن بۆ ئەوەی کەسانی خاوەن پێداویستیی تایبەتی 

1. CESCR General Comment No. 20 (2009) punkt 8(b).
2. Det vil noen ganger være vanskelig å fastlegge helt konkret hva statenes strukturelle forpliktelser går ut på. 
What substantive equality contains on a concrete level is not always clear-cut, as substantive equality involves 
complex decisions as to the objectives to be achieved and the means to be taken», se Fredman (2008), s. 178.
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بتوانن بەشــێوەیەکی بەرابەر لەگەڵ کەسانی دیکەدا، لە هەموو ئەو ماف و ئازادی یانە کەڵک وەرگرن 
کە بە مافەکانی مرۆڤ ناسراون. واتە ئەرکی سەر شانی دەوڵەت و کۆمەڵگا ئەوەیە کە هەلومەرجێک 
بخوڵقێنن کە لەوێ دا کەســانی خاوەن پێداویســتیی تایبەتی، بتوانن لە هەموو ئەو ماف و ئازادی یە 

بنەڕەتیانە کەڵک وەرگرن کە کۆنڤانسیۆنەکانی مافی مرۆڤ، بۆ ئینسانەکانیان وەبەرچاو گرتوون.
لە الیەکی دیکەشــەوە بەکارهێنانی ئامڕازو ڕێ وشــوێن و میکانیزمی تایبــەت بۆ کەم کردنەوەو 
نەهێشتنی جیاوازی دانان بە پێکهێنانی ئاڵوگۆڕی سترەکتوری لە قەوارەی کۆمەڵ دا لەقەڵەم دەدرێ. 
ئاڵوگۆڕێــک کە هەلومەرجی لەبار بــۆ دابین بوونی مافی وەک یەکــی هاوواڵتیان و کەم کردنەوەو 
لەنێــو بردنی جیاوازی دانــان پێک دێنێ. پەرەگرافی یەکەمی ماددەی چواردەهەمی کۆنڤانســیۆنی 
قەدەغــە کردنی جیاوازی دانان بە دژی ژنان، پەرەگرافی چوارەمی ماددەی یەکەمی کۆنڤانســیۆنی 
قەدەغــە بوونی جیاوازیی رەگــەزی، کە تایبەتن بە جیاوازی دانان و هــەاڵواردن بەجۆرێک بایەخی 
الیەنی ســترەکتوری قەدەغە کردنی جیاوازی دانان دەردەخەن. کۆمیتەی کۆنڤانســیۆنی رێکخراوی 
نەتەوەیەکگرتووەکان سەبارەت بە قەدەغەبوونی جیاوازی دانان بەرانبەر بە ژنان، بەم جۆرەی خوارەوە 

ئامانج لەم جۆرە میکانیزمانە ڕوون دەکاتەوە.
to accelerate the improvement of the position of women to achieve their 

de facto or substantive equality with men, and to affect the structural, 

social and cultural changes necessary to correct past and current forms 

and effects of discrimination against women, as well as to provide them 

with compensation. These measures are of a temporary nature1.

کۆمیتەی کۆنڤانسیۆنی قەدەغەبوونی جیاوازی دانانی رەگەزییش، لێکدانەوەو تێگەیشتنی خۆی هەر 
لەسەر بناخەی ئەو بۆچوونە داڕشتووە کە دەڵێ:

the concept of special measures is based on the principle that laws, 

policies and practices adopted and implemented in order to fulfil 

obligations under the Convention require supplementing, when 

circumstances warrant, by the adoption of temporary special measures 

designed to secure to disadvantaged groups the full and equal enjoyment 

of human rights and fundamental freedoms2.

بەگوێرەی رێنوێنی یەکانی کۆمیتەی کۆنڤانســیۆنی قەدەغەبوونــی جیاوازی دانان بە دژی ژنان، ئەو 
ڕێ وشــوێن و میکانیزمــە کاتی یانەی کە بۆ پێشــگیری و کەم کردنەوەو لەنێو بردنــی جیاوازی دانان 

1. FNS kvinnediskrimineringskomité, General Recommendation NO.25 (2004) punkt 15.
2. FNs rasediskrimineringskomité, General Recommendation No. 32 (2009) punkt 11.
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کەڵکیان لێ وەرگیرێ بریتیین لە:
A wide variety of Legislative, executive, administrative and other 

regulatory instruments, policies and practices, such as outreach or 

support programmes; allocation and/or reallocation of resources; 

preferential treatment; targeted recruitment, hiring and promotion; 

numerical goals connected With time frames; and quota systems1.

مەبەست لە  گرتنە پێشــی میکانیزم و ڕێ شوێنی کاتی بە قازانجی هەندێک گروپ و دەستەو تاقمی 
تایبەتی کە لە کۆمەڵ دا خاوەن کاراکتەری جیاوازن، وەک جنســیەت، یان ئیتنیک، ئەوەیە کە لەو 
ڕێگایەوە وەزعی ژیان و گوزەرانی ئەوان بگۆڕین و بەرابەریی ئەوان لەگەڵ خەڵکانی دیکە دەســتەبەر 
بکەین. بەجۆرێک کە کۆمەگ بکەین بە گۆڕانی ژیانی ئەوان لە بنەڕەتەوە. واتە لە ئاستی ساختاری 

دا ئاڵوگۆڕی پۆزەتیڤ بەسەر ژیانی ئەوان دا بێنین.
لە پێوەندی دەگەڵ گرتنە پێشــی ئەو میکانیزم و سیاسەتە تایبەتی یانەدا، جیاوازیی بیروڕا هەیە. 
ئایا دەوڵەت بۆ گۆڕینی ژیانی ئەو گروپە تایبەتی یانە، ئەرکی لەسەر شانە کە سیاسەت و ڕێ وشوێنی 
تایبەتی و کاتی بگرێتە پێش، یان تەنیا ئەگەر ئیمکان و توانای کارێکی لەو چەشنەی هەبێ، پێویستە 
لــەو بارەوە هەنگاو هەڵگرێ. کۆمیتەی کۆنڤانســیۆنی قەدەغە بوونــی جیاوازی دانان بە دژی ژنان و 
کۆمیتەی کۆنڤانســیۆنی قەدەغە بوونی جیاوازیی ڕەگەزی، هەردووکیان داوا لە دەوڵەتەکان دەکەن 
کە بەشــێوەیەکی چاالک و  کارا لە میکانیزم و ڕێ وشــوێنە کاتی یەکان، بۆ گۆڕینی ژیان و گوزەرانی 
ئەو دەســتەو تاقمانە کە خاوەنی کاراکتەری جیاوازن و بە هۆیــەوەی جیاوازی یان دەگەڵ دەکرێ، 
کەڵک وەرگرن. واتە دەوڵەتەکان لەســەریانە کە هەموو چەشــنە سیاسەت و ئامڕازێک بۆ گەیشتن 

بە ستراتیژیی بەرابەری و وەک یەک بوون  و لەنێوچوونی هەرچەشنە جیاوازی دانانێک بەکار بەرن٢.
کۆنڤانسیۆنی قەدەغە بوونی جیاوازی دانان بە دژی ژنان، کۆنڤانسیۆنی قەدەغەبوونی جیاوازی دانانی 
ڕەگەزی و کۆنڤانســیۆنی تایبەت بە مافەکانی کەم ئەندامان هەموویان پێ لەســەر ئەوە دادەگرن کە 
دەوڵەت ئەرکی لەســەر شانە کە هەموو جۆرە سیاسەت و ڕێ وشوێنێکی پێویست بۆ خاشەبڕ کردنی 
ئــەو داب ونەریت و چوارچێوەو ســاختارو پراکسیســانە بگرێتە پێش کە دەبنــە مایەی هەاڵواردن و 

جیاوازی دانان.
لەو بارەوە کۆنڤانسیۆنی قەدەغە بوونی هەر چەشنە جیاوازی دانانێک بەرانبەر بە ژنان لە پەرەگرافی 

»F«ی ماددەی دووهەمی خۆی دا دەڵێ:
ئەرکی ســەر شــانی دەوڵەتەکانە کە هەموو جۆرە میکانیزم و ڕێ وشوێن و سیاسەتێک، لە ڕێگای 

1. FNs kvinnediskrimineringskomité, General Recornmendation No.25 (2004) punkt 22.
2. Ibid. Punkt 18 og FNs rasediskrimineringskomité, General Recommendation NO32 (2009) punkt 20.
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قانوون گوزاریشەوە کە بە گۆڕینی ئەو یاساو قانوون و بەخشنامەو داب ونەریت و پراکسیسانە، پێویستن 
کە جیاوازی بەرانبەر ژنان دەکەن بگرنە پێش.

بەگوێرەی ماددەی حەوتەمی کۆنڤانسیۆنی قەدەغە بوونی هەر چەشنە فۆرمێکی جیاوازی دانانی 
ڕەگەزی، دەوڵەتەکانی ئەندامی کۆنڤانسیۆنی ناوبراو ئەرکیان لەسەر شانە کە:

سیاسەت و بەرنامەو ڕێ شــوێن و میکانیزمی فەوری و کاریگەر، بەتایبەتی لە بوارەکانی خوێندن و 
فێر بوون، پەروەردەو فێر کردن، کولتوورو فەرهەنگ و زانیاری دا، بەمەبەســتی خەبات و بەربەرەکانی 
کــردن لەگەڵ بیرکردنــەوە کلێشــەیی و قەزاوەتە نابەجێ یــەکان دا بگرنە پێش کــە دەبنە هۆی 
جیاوازی دانانــی ڕەگەزی. لەو پێوەندی یەدا ئەرکی سەرشــانی دەوڵەتەکانە کە میکانیزم و پرۆگرام و 
سیاســەت و ڕێ وشــوێنی ئەوتۆ بگرنە پێش کە دەبنە مایەی تە  شویق و پەرەپێدانی لێک تێگەیشتن، 
وێک هەڵکردن و دۆســتایەتیی نێوان گەالن و ئەو دەســتەو تاقمە جۆراوجۆرانەی کە لە باری ڕەگەزو 

ئیتنیکی یەوە خاوەن کاراکتەری جیاوازن.
کۆنڤانسیۆنی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان سەبارەت بە مافەکانی کەم ئەندامان لە پەرەگرافی 
»b«ی ماددەی هەشتەمی خۆی دا دەڵێ دەوڵەتەکانی ئەندامی ئەو کۆنڤانسیۆنە ئەرکیان لەسەر شانە 
کە »میکانیزم و ڕ ێ وشوێنی فەوری، کاریگەرو ئامانج دار« بگرنە پێش: بۆ ئەوەی خەبات و بەربەرەکانی 
دەگەڵ ئەو پراکسیس و قەزاوەتە نابەجێ و بیرکردنەوە کڵێشەیی یانە کە لە پێوەندی لەگەڵ کەسانی 
خــاوەن پێداویســتیی تایبەتی لە کۆمەڵ دا لەگــۆڕێ دان، بکەن. بە تایبەت لــە پێوەندی دەگەڵ 
ئەو جیاوازی دانانەی کە لەســەر بناخەی جنســیەت، تەمەن و بوارە جۆراوجۆرەکانی دیکەی ژیان دا 

بەرانبەریان دەکرێ.
کۆنڤانسیۆنی قەدەغە بوونی جیاوازی دانان بە دژی ژنان، لە پەرەگرافی »a«ی ماددەی پێنجەمی 
خۆی دا، زۆر بەڕوونی ئەرک دەخاتە ســەر شــانی دەوڵەت کە بەمەبەســتی پێک هێنانی ئاڵوگۆڕ لە 
ســاختاری کۆمەڵ دا بۆ ئەوەی جیاوازی دانان بە دژی ژنان بنەبڕ بکات، هەموو جۆرە ڕێ وشوێنێکی 

پێویست بگرێتە پێش. ئەو بڕیارە دەڵی:
دەوڵەتەکانی ئەندامی ئەم کۆنڤانســیۆنە پێویســتە هەموو سیاســەت و میکانیزم و رێ شوێنێکی 
پێویست بۆ گۆڕینی چۆنیەتیی هەستان و دانیشتن و ڕەفتاری فەرهەنگی و کۆمەاڵیەتیی ژنان و پیاوان 
بگرنە پێش. مەبەست لە کارێکی لەو چەشنە ئەوەیە کە هەموو ئەو داب ونەریت و عادەت و پراکسیس و 
بیرکردنەوە کڵێشەیی و بۆچوونە نابەجێ یانە خاشەبڕ بکرێن کە لەسەر بنەمای ئەوان ڕۆڵە جیاوازانەوە 
بنیــات نراون کە لــە کۆمەڵ دا بۆ ژنان و پیاوان، لەبەرچاو گیــراون. ڕۆڵ و جێگەو پێگەیەک کە لەو 
قەناعەتەوە ســەرچاوە دەگرێ کە یەکێک لەوان بە بەرزتر یان نزمتر لەچاو ئەوی دیکەیان لەقەڵەم 

دەدا.
بەو جــۆرە دەبینین کە ئەو بڕیارو ڕاســپاردەو ماددانەی نێو دووتۆی کۆنڤانســیۆنەکان، ئەرک 
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دەخەنە سەر شــانی دەوڵەت تا بەشێوەیەکی کاریگەرو چاالک بۆ پێکهێنانی ئاڵوگۆڕ لەو سترکتورو 
ســاختارە کۆمەاڵیەتی یانەدا کە دەبنە مایەی جیاوازی دانان و هــەاڵواردن، هەنگاو هەڵگرن. لەوەش 
زیاتر ئەو کۆنڤانســیۆنانە ئەرک دەخەنە ســەر شــانی ئەکتەرە تایبەتی و خسووسی یەکانیش کە لەو 
پێوەندی یەدا ئەرکی خۆیان بەڕێوە بەرن. ئەمە پێکهێنانی ئاڵوگۆڕ لە داب ونەریت و ڕێ وشوێنە ئایینی و 
فەرهەنگی یەکانیــش دا، کە بەجۆرێک بەرابەری و یەکســانیی نیوان ژن و پیاو وەبەرچاو ناگرن ، هەر 

دەگرێتەوە1. یان مافی وەک یەک و بەرابەریی نێوان ژن و پیاو دەخەنە پشت گوێ٢.

٣.2 مافی ژیان
مافی ژیان لەالیەن زۆربەی کۆنڤانســیۆنەکانی مافی مرۆڤەوە بە کەمێک جیاوازی یەوە دەپارێزرێت. 
گرنگترینی ئەو بڕیارە گشــتی یانەی کە مافی ژیان دەپارێزن، لە ماددەی شەشــەمی کۆنڤانسیۆنی 
مافە مەدەنی و سیاســی یەکان و ماددەی دووهەمی کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ دا بەرچاو 

دەکەون. لەوەی دوایی دا هاتوە:
1 »مافی ژیان«ی هەموو کەســێک لەالیەن قانوونــەوە دەپارێزرێ. کەس نابێ مەگەر لە ڕێگای 
دادگاوە، ئەویــش بــە هۆی ئەوەی کە ئەو کەســە جینایەتێکی ئەنجام داوەو لەو بــارەوە بەتاوانبار 

ناسراوە، ژیانی لێ بستێندرێ. سزایەکی لەو چەشنەش پێویستە لەالیەن یاساوە دیاری بکرێ.
٢ کاتێک لە ئاکامی بەکارهێنانی هێزو دەســەاڵت دا کەسێک ژیانی لەدەست دا، ئەو جۆرە ژیان 
لەدەســت دانە بە کردەوەیەکی پێچەوانەی ئەو بەندەی ســەرەوە بەحیســاب نایەت، بەو مەرجەی 

بەکارهێنانی هێزو دەسەاڵت لە حاڵەتێک دابووبێ کە بەتەواوی و بە موتڵەقی پێویست بووبێ بۆ:
- بەرگری کردن لە کەسێک لە بەرانبەر توندو تیژیی نایاسایی دا.

- گرتن یان دەســت بەســەر کردنی یاساییی کەســێک یان بۆ پێش گیری کردن لە ڕاکردنی 
کەسێک لە زیندان یان لە گرتووخانەدا کە بەشێوەیەکی قانوونی زیندانی کراوە.

- کۆتایی هێنان بە خۆپێشان دان و ڕاپەڕین بەشێوەیەکی قانوونی.
ماددەی شەشــەمی کۆنڤانسیۆنی مافە مەدەنی و سیاسی یەکانیش هەر بەو شێوەیە مافی هەموو 
کەس بۆ ژیان دەرپارێزێ. واتە پارێزگاری لە مافی ژیان بۆ هەموو ئینسانەکان دەکات. سەبارەت بەو 
حاڵەتانەش کە دەکەونە دەرەوەی ئەو ئەسڵە گشتی یە، پێ لەسەر ئەوە دادەگرێ کە کۆتایی هێنان 
بە ژیانی هەر کەســێک بەشێوەیەکی خودسەرانەو سەرەڕۆیانە قەدەغەیە. واتە ئەگەر لە جێگایەک و 
بارودۆخێــك دا زەروورەتــی ئەوە لە گۆڕێ دایە کە ژیان لە کەســێک وەرگرێتــەوە، ئەو کارە نابێ 
بەشێوەیەکی خودسەرانەو سەرەڕۆیانە ئەنجام بدرێ. لەو بارەوە بڕیاری زۆر ڕوونترو تایبەتی سەبارەت 

1. FNs kvinnediskrimineringskomite, General Recommendation NO.28 (2010) punkt 9.
2. Raday (2003) s.678.
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بە پاراســتنی مافی ژیان لە ماددەی شەشەمی کۆنڤانسیۆنی منداڵ و ماددەی دەهەمی کۆنڤانسیۆنی 
تایبەت بە مافەکانی کەسانی خاوەن پێداویستی تایبەت  دا هاتوون.

لە قانوونی نۆروێژدا مافی ژیان لەالیەن یاســای بنەڕەتیی واڵتەوە پارێزراوە. پەرەگرافی یەکەمی 
ماددەی نەوەدوسێ ی قانوونی ئەساسی دەڵێ »هەموو مرۆڤێک مافی ژیانی هەیە. هیچ کەس سزای 

مردنی بەسەردا داناسەپێ«1.
مافی ژیان بەشــێوەی جۆراوجۆر دەپارێزرێ. پرســی ســەرەکی لە زۆربەی ئــەو بڕیارانەدا کە 
پێوەندی یان بە پاراســتنی مافی ژیانەوە هەیە، بریتی یە لە پاراســتنی تاکەکەســەکان لە بەرانبەر 
بە بەکارهێنانی هێزو دەســەاڵت، بەشێوەیەکی غەیرە پێویســت لەالیەن کاربەدەستانی دەوڵەتەوە. 
)پۆلیس، ســوپا، هێزە ئەمنیەتی یەکان و چاوەدێران و پارێزەرانی زیندانەکان و هتد(. پێویستە بگوترێ 
مافی ژیان بە مافێکی موتڵەق دانانرێ. دەوڵەت حەقی ئەوەی هەیە کە »ئەگەر بە موتڵەقی پێویست 
بێ« بۆ وەدیهێنانی ئەو مەبەســتانەی کە لە ماددەی دووهەمی کۆنڤانســیۆنی ئۆرووپا بۆ مافەکانی 

مرۆڤ دا باسیان لێ کراوە، ژیان لە کەسێک بستێنێتەوە.
ئەگەر ســەیر بکەین، ئەو دەربڕینە ســەخت گیرترە لەچاو ئەو تەعبیــرەی کە لە ماددەکانی 8، 
9، 10و پەرەگرافی دووهەمی ماددەی 11ی کۆنڤانســیۆنی ئۆرووپاییی مافەکانی مرۆڤ دا هاتوە کە 
دەگوترێ ئەگەر ئەو گیان لێوەرگرتنەوە »پێویســت بێ«. لە ماددەی دووهەمی هەمان کۆنڤانسیۆن دا 
دەگوترێ پێویســتە ئەو ژیان لێ ئەســتاندنەوەیە »بەشــێوەیەکی موتڵەق پێویست بێ«، بۆ ئەوەی 
دەوڵەت حەقی هەبێت، کردەوەیەکی لەو جۆرە ئەنجام بدات. زاراوەی »بە موتڵەقی پێویســت« بێ، 
ئــەو مانایەی هەیە کە لە کاتی بڕیاردان لەســەر بەکارهێنانی هێز دا، پێویســتە هەموو الیەنەکانی 
بارودۆخەکــە بە وردی لێک بدرێنەوەو پێوەندیی نێوان ئامانج و وەســیلەی گەیشــتن بە ئامانجەکە 
دەست نیشان بکرێ. دەبێ زۆر بەوردی ئەوە لێک بدرێتەوە کە ئایا بەکارهێنانی هێز، لەو حاڵەتەدا 
بۆ وەدەســت هێنانی ئەو ئامانجە حەتمەن پێویستەو ئاڵترناتیوی دیکە بۆ گەیشتن بەو مەبەستە لە 
گۆڕێ دا نیە. لەبەر ئەوەی لە بارودۆخێکی ئاوادا ژیان لە کەســێک وەردەگیرێتەوەو پرسی لەدەست 
دانی ژیانی کەسێک لە گۆڕێ دایە، پێویستە ئەو قازانج و بەرژەوەندی یە کە لەو ڕێگایەوە، دەپارێزرێ  

یان دابین و دەستەبەر دەکرێ، زۆر گەورەو پڕبایەخ و بەنرخ بێ.
الیەنێکــی دیکــەی ئەو بڕیارانەی کە لــە پێوەندی دەگەڵ مافی ژیان لەو کۆنڤانســیۆنانەدا بە 
زەقــی دەردەکەوێ ئەوەیە کە هەموویان پێ لەســەر ئەوە دادەگرن کە دەبێ قانوون، مافی ژیان بۆ 
هەمووان دابین و دەســتەبەر بکات. بە واتایەکی دیکە هەموویان لەسەر ئەوە کۆکن کە ژیانی هەموو 
کەس پێویســتە لەالیەن یاساوە بپارێزرێ. مانای ئەو قســەیە ئەوەیە کە دەوڵەتەکان لەسەریانە لە 
رێگای دانانی یاســاو قانوونی تایبەتی یەوە پێش بە کوشتن بگرن. لەوەش زیاتر ئەوان لەسەریانە کە 

1. Dok. 16 (2011-2012) punkt 93.



وەرگێڕان: ئیبراهیم ساڵح ڕاد )الجانی(   111  

لە کاتی کوژرانی هەر کەســێک دا، لێکۆڵینەوەی پێویست لەسەر مەسەلەکە بکەن و سزای پێویست 
بۆ ئەو کەســە دیاری کەن کە تاوانێکی لەو چەشنەی ئەنجام داوە. ئەمە بە ئەرکی دەوڵەت بەرانبەر 
بە پاراســتنی ژیانی تاکە کەســێک لە بەرانبەر پەالماری کەسانی دیکەدا لەقەڵەم دەدرێ. واتە ئەوە 
وەک ئەرکی دەوڵەت بۆ پاراســتنی ژیانی تاکە کەســەکان لە بەرانبەر هێرش و پەالماری کەســانی 
دیکەدا، دەناســرێت. بەاڵم ئەرکی دەوڵەت بۆ پاراســتنی ژیانی تاکەکەس هەر بەوەندە کۆتایی نایەو 
لەوەش زیاتر تێدەپەڕێ. دەوڵەت ئەرکی سەرشــانیەتی کە لە هەموو تواناو ئیمکانات و دەســەاڵت و 
ســەرچاوەکانی بەردەســتی خۆی کەڵک وەرگرێ تا بتوانێ مافی ژیان بۆ تاکە کەسەکان دەستەبەر 
بکات. دادگای ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ، ئەو مەسەلەیە بەم جۆرە دەردەبڕێ و دەڵێ دەوڵەت ئەرکی 

لەسەر شانە کە:
«not only to refrain from the international and unlawful talking of life, 

but also to take appropriate steps to safeguard the lives of those within 

its Jurisdiction1».

دادگای ئۆرووپــا بۆ مافەکانی مرۆڤ پێ لەســەر ئــەوە دادەگرێ کە ئەو جــۆرە ئەرکە ئەرێنی یانە 
بەگوێرەی بەندی یەکەمی کۆنڤانســیۆنی ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ، بەشێوەیەکی ئاسایی دەکەونە 
سەر شــانی دەوڵەت. لەوێ دا دەگوترێ ئەرکی سەرشــانی دەوڵەتەکانە ئەو ماف و ئازادی یانەی لەو 
کۆنڤانسیۆنەدا هاتوون، بۆ هەموو ئەو کەسانە »دابین و دەستەبەر بکەن« کە دەکەونە ژێر چوارچێوەی 
دەســەاڵت و حاکمییەتی قانوونیی ئــەوان. لە هەندێک بارودۆخێ دیاری کــراودا، ئەوە بەو مانایەی 

خوارەوە دەێ:
«a positive obligation on the authorities to take preventive operational 

measure to protect an individual whose life is at risk form the criminal 

acts of other individual2».

سەرەڕای ئەوەش، ئەو ئەرکە ئەرێنی یانە کە بەگوێرەی ئەو بڕیارانە دەکەونە سەرشانی دەوڵەت، پێویستە 
وا لێک بدرێنەوە کە ناتوانن بارێکی هێندە قورس بخەنە سەر شانی دەوڵەت کە بۆی هەڵنەگیرێ و لە 

تواناو هێزو ئیمکاناتی ئەو بەدەر بێ. دادگای ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ لەو بارەوە دەڵێ:
not every claimed risk to life, therefore, can entail for the authorities a 

Convention requirement to take operational measures to prevent that 

risk from materializing. For a positive obligation to arise, it must be 

established that the authorities knew or ought to have known at the 

1. EMD, Kontrova (2007) punkt 49.
2. Ibid.
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time of the existence of a real and immediate risk to the life of an 

identified individual from the criminal acts of a third party and that they 

failed to take measures within the scope of their powers which, judged 

reasonably, might have been expected to avoid that risk1.
پێویستە بگوترێ کە مافی ژیان، هەندێک پرسی تایبەتییش دەگەڵ خۆی دێنێتە گۆڕێ. بۆ نموونە 
پرسی سزای مەرگ یا ئیعدام. ماددەی دووهەمی کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ و ماددەی 
شەشــەمی کۆنڤانســیۆنی مافە مەدەنی و سیاسی یەکان ، دیارە بەشــێوەیەکی زۆر سەختگیرانە ، لە 

پێوەندی دەگەڵ پرسی سزای مەرگ دا، کراوەن.
کۆنڤانســیۆنی ئۆرووپــا بۆ مافەکانی مرۆڤ لــە پێوەندی دەگەڵ ئیعدام و ســزای مەرگ دا، دوو 
پرۆتۆکۆڵی زیادی و ئیختیاریی پەســند کردوون. پرۆتۆکۆڵی ژمارە شەشــەم کە لە ســاڵی 1983دا 
پەسند کراو لە ساڵی 198٥دا کەوتە حاڵی جێ بەجێ کردنەوە. ئەو پرۆتۆکۆڵە سزای مەرگ  و ئیعدام 
لە کاتی ئاشتی دا قەدەغە دەکات. لەوەش زیاتر لە پێوەندی دەگەڵ جێ بەجێ کردن و بەڕێوە بردنی 
سزای مەرگ لە کاتی شەڕیش دا مەرجی زۆر توندو سەختگیرانە دیاری دەکات. هەروەها پرۆتۆکۆڵی 
ژمارە 13 کە لە ساڵی ٢00٢دا پەسندا کراو لە ساڵی ٢003دا کەوتە حاڵی جێ بەجێ کردنەوە. ئەو 
پرۆتۆکۆڵە ســزای مەرگ لە هەموو هەلومەرجێک و بارودۆخێک دا قەدەغە دەکات. شــایانی باسە کە 
پرۆتۆکۆڵی ژمارە شەشــەم لە الیەن هەموو واڵتانی ئەندامی کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ 
ئیمزاو پەسند کراوە. هەموویان پابەند بوونی خۆیان بە جێ بەجێ کردنی ماددەکانی ئەو پرۆتۆکۆڵەوە 
ڕاگەیاندوە، بێجگە لە رووســیە. بەاڵم پرۆتۆکۆڵی ژمارە سێزدەهەم، لەالیەن هەموو واڵتانی ئەندامی 
ئەو کۆنڤانسیۆنەوە جگە لە واڵتەکانی ئەرمەنیا، ئازەربایجان و رووسیە، ئیمزاو پەسند کراوە. هەموویان 
پابەند بوونی خۆیان بە نێوەرۆکی ئەو پرۆتۆکۆڵەوە ڕاگەیاندوە. ژمارەی ئەو واڵتانەی ئەم پرۆتۆکۆڵەیان 

ئیمزا کردوە گەیوەتە 81 واڵت.
مەســەلەیەکی دیکە کە هەر لەو بــارەوە جێگەی باس و لێ دوانە، بریتی یە لە پرســی کۆرپەلە 
لەبارخۆبــردن. کۆنڤانســیۆنە نێونەتەوەیی یەکانی مافی مرۆڤ ئــەوە ڕوون ناکەونەوە کە کەی ژیان 
دەســت پێ دەکات. بەاڵم بەگوێرەی ماددەی دووهەمی کۆنڤانســیۆنی ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ و 
ماددەی شەشــەمی کۆنڤانسیۆنی مافە مەدەنی و سیاســی یەکان، ژیان دوای لەدایکبوون دەست پێ 
دەکات. هەر بۆیە بەگوێرەی ئەو دوو کۆنڤانسیۆنە، پرنسیپی پاراستنی ژیانیش لەدوای لەدایکبوونەوە 
کاری پێ دەکرێ. ئەوە بەو مانایەیە کە ئەو دوو کۆنڤانســیۆنە ناتوانن پێش بە کەســێک بگرن کە 

دەیەوێ کۆرپەکەی لەبەر خۆی بەرێ.
هەر لەو بارەوە مەسەلەیەکی دیکەش جێگای باسە. ئەویش بریتی یە لە »مردنی چاالک«. مەبەست 

1. Ibid. Punkt 50.
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لە »مردنی چاالک« ئەوەیە کە کۆمەک بکرێ بە خێراتر بوونی مردنی کەســێک کە لە بارودۆخێکی 
زۆر خراپ دایەو ئازارێکی زۆر دەچێژێ. کەیفیەتی ژیانی لەدەســت داوەو هیچ ئومێدێکیش بەباش 
بوونەوەی نیە. ئەو کەســانەی الیەنگــری ئەوەن کە مردنی چاالک بکرێتــە کردەوەیەکی قانوونی، 
دەڵێــن کە »مافی ژیان« خۆی لە خۆێ دا »مافــی مردن«یش دەگرێتەوە. بەگوێرەی ئەو بۆچوونە بێ، 
ماددەی دووهەمی کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ، ئەرک دەخاتە سەر شانی دەوڵەتەکان تا 
بەشێوەیەکی کارا لە هەموو ڕێ وشوێن و میکانیزمێک بۆ بەڕێوە چوونی مردنی چاالک، واتە یارمەتی 
دانی کەســێک کە دەیەوێ خۆی بکووژێ کەڵک وەرگرن. بەاڵم ئەوە ڕاست نیە. دادگای ئۆرووپا بۆ 
مافەکانی مرۆڤ زۆر بەڕوونی ئەوەی ڕەد کردۆتەوە کە ماددەی دووهەمی کۆنڤانســیۆنی ئۆرووپا بۆ 
مافەکانی مرۆڤ ئەرک بخاتە سەرشــانی دەوڵەت بۆ پێک هێنانی ئاسانکاری بۆ »مردنی چاالک«. بە 

واتایەکی دیکە دادگای ئۆرووپا قانوونی کردنی مردنی چاالک ڕەد دەکاتەوە.
مەســەلەیەکی دیکەش لەو بارەوە کە پێویســتە باســی بکەین بریتی یە لەوەی کە هیچ جۆرە 
هەڵپەساردن و ئیستیســنایەک لە مافی ژیان دا قبووڵ ناکرێ1. ئەو ڕاستی یە لە پەرگرافی دووهەمی 
ماددی چوارەمی کۆنڤانســیۆنی مافە مەدەنی و سیاسی یەکان، بە لێک گرێ دانەوەی دەگەڵ ماددەی 
شەشەمی هەمان کۆنڤانســیۆن دا ڕوون کراوەتەوە. هەروەها ماددەی دووهەمی کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپا 
بــۆ مافەکانی مرۆڤ، لــەو بارەوە کراوەیەو لــە پەرەگرافی دووهەمی مــاددەی پازدەهەم دا رێگا بە 
مردنێک دەدات کە لە ئاکامی کردەوەیەکی قانوونی و لە حاڵەتی شــەڕدا هاتبێتە پێش. بەو پێ یە لە 
تیئۆری دا ئەو کۆنڤانســیۆنە بۆ هەڵپەساردنی پرنسیپی پاراستنی مافی ژیان لە کاتی شەڕدا کراوەیە. 
بەاڵم لە کردەوەدا هەرگیز شتێکی ئاوا ڕووی نەداوە. بەگوێرەی یاسای نێونەتەوەییی شەڕ، کوشتن و 
لەنێوبردنی کەسێک کە لە شەڕدا بەشدارە، بەگوێرەی پرنسیپەکانی بردنە پێشی شەڕ کارێکی غەیرە 
قانوونی نیە. بەاڵم بەگوێرەی ماددەی شەشەمی کۆنڤانسیۆنی مافە مەدەنی و سیاسی یەکان و ماددەی 
دووهەمی کۆنڤانســیۆنی ئۆرووپایی بۆ مافەکانی مرۆڤ، لە پێوەندی دەگەڵ مافی ژیان دا هیچ جۆرە 
هەڵپەساردن و ئیستیسنایەک قبووڵ ناکرێ. دیارە لەو بارەوە جیاوازیی بیروڕا هەیە. ئایا مردنێک کە 
لە ئاکامی کردەوەیەکی یاســایی دا لە حاڵەتی شەڕدا، ڕوو دەدا و بەگوێرەی یاسا نێونەتەوەیی یەکانی 
شــەڕ کردەوەیەکی قانوونی یە، بە پێ شــێل کاریی مافی ژیان بەحیساب دێ  یا نا؟ وەک وتمان ئەو 

مەسەلەیە جێگای باسە.

٣.٣ قەدەغە بوونی ئەشکەنجە 
قەدەغەبوونــی ئەشــکەنجە یەکێک لــەو مافانەی مرۆڤە کــە وەک مافێکی موتڵــەق و بێ ئەم الوال 
لەقەڵەم دەدرێ. واتە هیچ جۆرە هەڵپەســاردن و ئیستیسنایەک لە قەدەغەبوونی ئەشکەنجە لە هیچ 

1. Se punkt 5.2 om derogasjon.
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هەلومەرجێک دا ڕێگای پێ نادرێ. لەوەش زیاتر لە کاتی پەســند کردنی کۆنڤانسیۆنەکانیش دا ڕێگا 
بە دەوڵەتەکان نادرێ خۆیان لە قبووڵ کردنی ئەو بەرپرســایەتی یە دەرهاوێن. ماددەی ســێهەمی 
کۆنڤانســیۆنی ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ دەڵێ: » کەس نابێ بخرێتە بەر ئەشکەنجە، یان هەر جۆرە 

سزاو کردەوەیەکی دیکەی غەیرە ئینسانی و پڕ لە سووکایەتی«.
بڕیارێکــی هەر لەو جۆرەش، بە ئۆتۆریتەوە لە ماددەی حەوتەمی کۆنڤانســیۆنی مافە مەدەنی و 
سیاسی یەکان دا بەرچاو دەکەوێ1. دەبێ بگوترێ کە لە پێوەندی دەگەڵ قەدەغەبوونی ئەشکەنجەدا، 
ئەو بڕیارو پرنســیپانەی کە بۆ قەدەغە بوونی ئەشــکەنجە دانراون، بەشێوەیەکی گشتی و بەرباڵو لە 
کۆنڤانســیۆنی قەدەغە بوونی ئەشــکەنجەدا جێ یان بۆ کراوەتەوە. بــەو حاڵەش عەینی حەقیقیەت، 
بەاڵم بەشــێوەیەکی کورت و چڕوپڕ لە کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپایی بۆ مافەکانی مرۆڤ و لە کۆنڤانسیۆنی 
مافە مەدەنی و سیاســی یەکانیش دا ڕەنگی داوەتەوە. بەاڵم بەشــێوەیەکی زۆر تایبەتی قەدەغە بوونی 
ئەشکەنجە لە پەرەگرافی »b«ی ماددەی پێنجەمی کۆنڤانسیۆنی قەدەغەبوونی جیاوازی دانانی ڕەگەزی، 
لە پەرەگرافی »a«ی ماددەی 37ی کۆنڤانســیۆنی منداڵ، لە ماددەی 1٥ی کۆنڤانسیۆنی مافەکانی 
کەســانی خاوەن پێداویســتیی تایبەتی دا، دەبینرێ. لەوەش زیاتر لە بەندی ٢.٢.٢ی کۆنڤانسیۆنی 
تایبەتی شــووڕای ئۆرووپا بۆ پێشــگیری کردن لە  ئەشــکەنجەو هەر چەشنە ســزاو کردەوەیەکی 

نائینسانی و پڕ لە سووکایەتی  دا، وەبەرچاو دەکەوێ.
لە قانوونی نۆروێژدا بەگوێرەی دەســتوور واتە بەپێی قانوونی ئەساســیی ئەو واڵتە، هەرچەشنە 
ئەشــکەنجەیەک قەدەغەیە. لە ماددەی 93ی قانوونی ئەساسیی نۆروێژدا قەدەغە بوونی ئەشکەنجە 
هەر بەو جۆرە کە لە ماددەی ســێهەمی کۆنڤانســیۆنی ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ دا هاتووە، پێی 
لەسەر داگیراوە. جەوهەری ئەو قەدەغە بوونە ئەوەیە کە دەڵێ هەموو ئەو کارو کردەوە جۆراوجۆرانە 
قەدەغەن کە دەچنە خانەی »ئەشــکەنجە«وە. واتە بە ئەشــکەنجە بەحیســاب دێن. لە ڕاستی دا نە 
کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ و نە کۆنڤانسیۆنی مافە مەدەنی و سیاسی یەکان، نێوەرۆکی ئەو 
دەستەواژەیە شی ناکەنەوەو ئەوە ڕوون ناکەنەوە کە مەبەست لە ئەشکەنجە چیە. بەاڵم کۆنڤانسیۆنی 
قەدەغە بوونی ئەشــکەنجە لە ماددەی یەکەمی خۆی دا بەو جۆرەی خوارەوە ئەشــکەنجە پێناســە 

دەکات:
For the purposes of this Convention, the term «torture» means any 

act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is 

intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from 

him or a third person information or a confession, punishing him for 

1. SP art.7 forbyr også uttrykkelig å utsette noen for medisinske eller vitenskapelige eksperimenter uten deres 
samtykke. Dette medfører i praksis neppe noen utvidelse sammenlikner med EMK art.3.
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an act he or a third person has committed or is suspected of having 

committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any 

reason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering 

is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence 

of a public official or other person acting in an official capacity. It does 

not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental 

to lawful sanctions.

لە پراکسیسی دادگای ئۆرووپادا وا دەردەکەوێ کە ئەو دادگایە، ئەم پێناسەیەی سەرەوە وەک چرای 
رێنیشــان دەری خۆی لە پێوەندی دەگەڵ چۆنیەتیی تێ گەیشتن لە ماددەی سێهەمی کۆنڤانسیۆنی 
ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ دا بەکار دێنێ. هەرچەند لە کردەوەدا دادگای ئۆرووپا هیچ پابەندی یەکی بە 
کۆنڤانسیۆنی قەدەغەبوونی ئەشکەنجەو بە بڕیارو راسپاردەکانی کۆمیتەی تایبەتی ئەو کۆنڤانسیۆنەوە 

نیە.
In order to determine whether any particular form of ill-treatment should 

be classified as torture, the Court must have regard to the distinction 

drawn in Article 3 between this nation and that of inhuman or degrading 

treatment. This distinction would appear to have been embodied in the 

Convention to allow the special stigma of «torture» to attach only to 

deliberate inhuman treatment causing very serious and cruel suffering... 

In addition to the severity of the treatment, there is a purposive element, 

as recognized in the United Nations Convention against Torture and 

Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, which 

came into force on 26 June 1987, which defines torture in terms of the 

intentional infliction of severe pain or suffering with the aim, inter alia, 

of obtaining information, inflicting punishment or intimidating …1

لێرەدا دەبینین کە بۆ ئەوەی کردەوەیەک بە ئەشکەنجە دابنرێ، پێویستە گەلێک مەرج لە گۆڕێ دا 
بن. پێش هەر شــتێک دەبێ کردەوەیەکی لەو چەشــنە »deliberate« واتە بە ئەنقەست و عەمدی و 
مەبەســت دار بێ. مەرجی دووهەم ئەوەیە کە کردەوەیەکی لەو چەشــنە ئەزیــەت و ئازارێکی زۆرو 
بێ ڕەحمانەو جیددیی بەدواوە بێ. واتە ببێتە هۆی »very serious and cruel suffering« بەو جۆرە 
بۆمــان دەردەکــەوێ کە تەنیا ئەو جۆرە کردەوەیە بە ئەشــکەنجە لەقەڵەم دەدرێ کە ببێتە مایەی 

1. EMD, Husayn. (2015) punkt 500.
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ئەزیەت و ئازارێکی زۆرو جیددی و بێڕەحمانەو پڕئێش و ئازار. مەرجی سێ هەم ئەوەیە کە کردەوەیەکی 
لەو چەشنە بە مەبەستێکی تایبەتی بۆ وەدی هێنانی ئامانجێکی دیاری کراو، ئەنجام درابێ. بۆ نموونە 
بەمەبەستی وەدەست هێنانی زانیاری، یان بەمەبەستی سزادانی کەسێک یان بەمەبەستی ترساندنی 

کەسێک یان کەسانێکی دیکە بەڕێوە چووبێ.
دادگای ئۆرووپا بەشــێوەیەکی گشتی خۆی لەوە دەپارێزێ کە بڵێ ئەشکەنجە ڕووی داوە. بەاڵم 
لەگــەڵ ئەوەش دا، زۆر جار باســی »توندو تیژی یەکی ئاشــکرا، واتــە »grov vold« دەکا کە ڕووی 
داوە. بۆ نموونە لە پێوەندی دەگەڵ دەســت درێژیی سێکسی بۆ سەر کەسێک کە لەالیەن پۆلیسەوە 
ڕاگیراوە یان زیندانی کراوە. واتە دەســت درێژیی سێکســی بۆ سەر کەســێک کە لە گرتووخانەی 
پۆلیس دا بەسەر دەبا1. یان لە هەندێک کەیسی دیکەدا، باس لەوە دەکات کە کردەوەیەکی دڕندانەو 
وەحشــیانە بەرانبەر کەســێک ئەنجام دراوە. بەتایبەتی لە پێوەندی لەگەڵ کەســێک دا کە لەالیەن 
پۆلیسەوە لێکۆڵینەوەی دەگەڵ کراوە، لەوجۆرە دەربڕینە brutalitet، کەڵک وەردەگرێ. بەو مانایەیە 
کە پۆلیس لە کاتی لێکۆڵینەوە لەو کەســەدا، لە مێتۆدو رێ وشــوێنی دڕندانەو وەحشــیانە کەڵکی 
وەرگرتووە. لەوەش زیاتر دادگای ئۆرووپا بە ئاشــکرا ئەوەی ڕاگەیاندوە کە دەستەواژەی »ئەشکەنجە« 
دەکرێ بەشێوەیەکی دینامیک لێکدانەوەی بۆ بکرێ. بەجۆرێک کە هەندێک هەڵس وکەوت و ڕەفتار 
کە پێشــتر بە کردەوەی غەیرە ئینسانی و پڕ لە ســووکایەتی دەزانران و وەک ئەشکەنجە بەحیساب 

دەهاتن، دەکرێ لە داهاتوودا لە ژێر ناونیشانێکی دیکەدا دەستەبەندی بکرێن. بە جۆرێک کە:
«certain acts were classified in the past as inhuman and degrading 

treatment as opposed to ‘torture’ could be classified differently in 

future2».

دەبــێ بگوترێ کە قەدەغەبوونی ئەشــکەنجە ئەو ڕەفتارو کارو کردەوانــەش هەر دەگرێتەوە کە بە 
پلەیەکــی کەم ترو ڕادەیەکی نزمتر بە ئەشــکەنجە دادەنرێن. چونکە ئــەو قەدەغەبوونە، قەدەغەش 
 دەخاتە ســەر هەر چەشنە »ســزاو کردەوەیەکی نائینسانی و پڕ لە ســووکایەتی و بەکەم گرتن« واتە
»inhuman and degraiding treatment and punishment«. هەر کاتێک کارو کردەوەیەک 
کە بە دژی کەســێک ئەنجــام دەدرێ، ئەگەر ئــەو مەرجانەی تێ دابێ، ئەوە بەجۆرێک بە ســزاو 
ڕەفتاری نائینسانی دەزانرێت. دیار هەمیشە مەیدان بۆ لێکدانەوەی ئەوەش هەیە کە ئایا ئەو کردەوە 
کۆنکرێتەی کە بە دژی ئەو کەسە کراوە، ئەو ڕەفتارە خراپ و دوور لە ئینسانی یەتە کە بەرانبەر ئەو 
کەســە کراوە، چ شوێنەوارێکی خراپی لەسەر ئەو کەســە داناوە کە بۆتە قوربانی. دەبێ بگوترێ کە 
هەمیشە کەیسەکە دەبێ لەبەر ڕووناکی ئەو بارودۆخەدا لێک بدرێتەوە کە ڕووداوەکەی تێ دا هاتۆتە 

1. EMD, Selmouni (1999); EMD, Virabyan (2011); EMD, Nechipourk og Yonkalo (2011).
2. EMD, Selmouni (1999) punkt 101.
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پێش. لە ساڵی 1978ەوە تا ئێستا، دادگای ئۆرووپا، بۆ لێکدانەوەی ئەوە کە ئایا کەیسێک دەکەوێتە 
چوارچێوەی ماددەی ســێهەمی کۆنڤانســیۆنی ئۆرووپاوە یان نا، خۆی بەو ڕێنمایی یانەی ســەرەوە 

بەستۆتەوە، لە ماددەی سێهەم دا دەگوترێ:
The Court reiterates that ill-treatment must attain a minimum level of 

severity if it is to fall within the scope of Article 3. The assessment of 

this minimum is relative: it depends on all the circumstances of the 

case, such as the nature and context of the treatment, its duration, its 

physical and mental effects and, in some instances, the sex, age and 

state of health of the victim …1

لە کاتی لێکدانەوەو لێکۆڵیەنەوە لە هەندێک کەیسی کۆنکرێت دا، دادگای ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ، 
قەناعەت بەوە دەکات کە بڵێ لەو کەیســەدا پێ شــێل کردنی ماددەی سێهەم ڕووی داوە. بەو جۆرە 
خۆی لە بەکارهێنانی دەستەواژەکانی ڕەفتارو سزای »غەیرە ئینسانی«و »پڕ لە سووکایەتی« دەبوێرێ. 
بەاڵم بەو حاڵەش بەگوێرەی پرنســیپ، پێویســتە جیاوازی لە نێوان ئەوان دا بکرێ. سزاو ڕەفتاری 
»غەیرە ئینســانی«، لە چاو هەڵس وکەوتی  پڕ لە ســووکایەتی دا، زۆر جیددی ترو پڕمەرترسی تر دێتە 

بەرچاو. تێگەیشتنی دادگای ئۆرووپا لە نێوەرۆکی ئەم دوو دەستەواژەیە بەم جۆرەی خوارەوەیە:
Treatment has been held by the Court to be «inhuman» because, inter 

alia, it was premeditated, was applied for hours at a stretch and caused 

either actual bodily injury or intense physical and mental suffering … 

Treatment has been considered «degrading» when it was such as to 

arouse in its victims’ feelings of fear, anguish and inferiority capable of 

humiliating and debasing them and possibly breaking their physical or 

moral resistance . . .2

بۆ دیاری کردنی ســنووری نێوان ئەو دوو دەســتەواژەیە، پێویســتە ســرنج بدرێتە هەموو فاکتۆرو 
توخمەکانی پێک هێنەری ئەو هەلومەرجە کە کەیسەکەی تێ دا ڕووداوەو هەروەها لێکدانەوەی هەموو 
الیەنەکانی کەیســەکەش. وەک ڕادەی ئەو ئێش و ئازارەی کە لە ئاکامی ئەو کردەوەیەدا بۆ قوربانی 
هاتۆتە پێش، رادەی ئەو زیان و زەرەرە جیســمی و ڕووحی و ڕەوانی یە کە وە قوربانی کەوتووە؟ لە چ 
کاتێک دا قوربانی کەوتۆتە بەر پەالمار؟ لە چ شوێنێک کەوتۆتە بەر پەالمار؟ لە چ وەزعێک دا کەوتۆتە 

بەر هێرش؟ لە چ تەمەنێک دا بووە؟ ئایا ئەو هێرش و پەالمارە ڕەوانی  بووە یان فیزیکی«؟3

1. EMD, Irland mot Storbritannia (1978) punkt 162.
2. EMD, Ilievska (2015) punkt 57. 
3. Høstmælingen (2015) s.156
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دەتوانیــن بڵێین کە »کردەوەی پڕ لە ســووکایەتی« پلەی هەرە خوارەوەو نزمی ئەو پرنســیپە 
دەگرێتەوە کە دەڵێ ئەشــکەنجە قەدەغەیە. بەاڵم ئەوەش بەو مانایــە نیە ئەگەر ئەو هەڵس وکەوتە 
خراپەی کە دەگەڵ کەســێک کراوە، نەکەوتە چوارچێوەی »کردەوەی پڕ لە سووکایەتی«، ئیتر ئەوە 
بە کردەوەیەکی قبووڵ کراو دادەنرێ. لە هەر حاڵ دا پێویســتە هەموو الیەنەکانی کەیســەکە لێک 
بدرێنەوە، نەکا ئەو کردەوەیە بووبێتە هۆی پێ شێل کرانی هەندێک ماف و ئازادیی دیکەی ئەو کەسە 
کە وەک قوربانی دەناسرێ. دوو نموونە دەتوانن ئەو پرسەمان باشتر بۆ روون بکەنەوە: ئەگەر پۆلیس 
لە کاتی پەالماردان و گرتنی کەسێک  دا توندوتیژی بەکار بێنێ، ئەوە ماددەی پێنجەمی کۆنڤانسیۆنی 
ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤی پێ شــێل کردوە، تەنانەت ئەگەر ئەو توندوتیژی یەی کە پۆلیس بەکاری 
هێناوە هێندەش جیددی نەبێت کە بکەوێتە چوارچێوەی ماددەی ســێ هەمی کۆنڤانســیۆنەکەوە. 
هەروەهــا ئەگەر پۆلیس بۆ گرتنی کەســێک، پەالماری ژیانی خسووســی و بنەماڵەی ئەو کەســە 
بدات، ئەوە ئەو کردەوەیە بە پێ شــێل کردنی ماددەی هەشتەمی کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپا بۆ مافەکانی 
مرۆڤ لەقەڵەم دەدرێ، تەنانەت ئەگەر پەالمارەکە بەگوێرەی ماددەی ســێهەمی کۆنڤانسیۆنەکە بە 

»کردەوەیەکی پڕ لە سووکایەتی«یش لەقەڵەم نەدرێ.
هەروەها کاربەدەســتانی دەوڵەت بەشــێوەیەکی بەرین، ئەرکیان لەســەر شــانە کە تاکەکەس 
لە بەرانبەر ئەشــکەنجەو ســزاو کردەوەی غەیرە ئینسانی و پڕ لە ســووکایەتیی کەسانی دیکەش دا 
بپارێزن. واتە ئەگەر کەسێک لەالیەن کەسانی غەیرە دەوڵەتی، وەک تاکەکەس، یان دەستەو تاقمە 
جۆراوجۆرەکانی دیکەشەوە کەوتە بەر ئەشکەنجەو کردەوەو سزای غەیرە ئینسانی و پڕ لە سووکایەتی، 
ئــەوە ئەرکی دەوڵەتە کە لە هەموو تواناو ئیمکاناتی خۆی بۆ پاراســتنی ئەو کەســە لەبەامبەر ئەو 
ئەشکەنجەو ڕەفتارو سزا غەیرە ئینسانی و پڕ لە سووکایەتی یانەدا کەڵک وەرگرێ. لە الیەک دەوڵەت 
پێویســتە لە ڕێگای دانانی قانوون و یاســا و سیاسەت و ڕێ شــوێنی تایبەتی یەوە پێش بە ڕوودانی 
کردەوەی لەو جۆرە بگرێ. واتە دەوڵەت پێویستە لە ڕێگای قانوون گوزاری یەوە بارودۆخێک لە واڵت دا 
پێک بێنێ کە پێش بەو جۆرە کردەوە خراپ و ناپەسەندانە بگرێ. لەالیەکی دیکەش دەوڵەت ئەرکی 
لە ســەر شانە کە لێکۆڵینەوە لەمەڕ هەر چەشنە کارو کردەوەیەکی لەو چەشنە بکات و تاوانباران بە 
ســزای خۆیان بگەیەنێ. سەرەڕای هەموو ئەوانە، ئەرکی سەر شــانی دەوڵەتە لەو پێوەندی یەدا ئەو 
کەس و الیەنە کۆنکرێتانە بپارێزێ کە دەزانێ لە بەر هەڕەشەو مەترسیی ئەو جۆرە کارو کردەوانە دان. 
بۆ نموونە دادگای ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ بە هەمان نەفەسی ماددەی دووهەمی کۆنڤانسیۆنەکە، 
ئەو مەســەلەیە لێک دەداتەوە1. لەو بارەوە دادگای ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ، زۆر جار لە پێوەندیی 
دەگەڵ ئەزیەت و ئازاردانی مندااڵن یان هاوســەران لەالیەن مێردەکانیانەوە، ئەزیەت و ئازارێکی لەو 
چەشــنەی بە پێ شێل کرانی ئەو ئەرکە ئەرێنی یە لەقەڵەم داوە کە لەو بارەوە دەکەوێتە سەر شانی 

1. EMD, O’Keeffe (2014) punkt 144
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دەوڵەت. واتە ئەرکی دەوڵەت بۆ پاراستنی تاکەکەسەکان، لە بەرانبەر سزاو ئەزیەت و ئازاری کەسانی 
دیکەدا.

ئەو پراکسیســە لە پێوەنــدی دەگەڵ ئەو پەروەندانەدا کە ئەزیەت و ئــازاری مندااڵن1 یان ژنان 
لەالیەن مێردەکانیانەوە٢ دەگرنەوە، لەالیەن دادگای ئۆرووپاوە کاری پێ کراوە.

لە کۆتایی دا پێویستە ئەوەش بڵێین کە قەدەغە بوونی ئەشکەنجە لە پێوەندی دەگەڵ دەرکردن، 
وەدەرنان و ناردنەوەی کەسانی بیانییش دا، ناڕاستەوخۆ ئەرک دەخاتە سەر شانی دەوڵەت. واتە ئەگەر 
ناردنەوەی کەســێکی بیانی، ببێتە هۆی ئەوەی کە ئەو کەســە لەالیەن دەوڵەتێکی دیکەوە بکەوێتە 
بەر ئەشکەنجەو ســزاو کردەوەی غەیرە ئینسانی و پڕ لە سووکایەتی، ئەوە بەشێوەیەکی ناڕاستەوخۆ 
بە پێ شــێل کرانی ئەرکی دەوڵەت ســەبارەت بە پاراستنی ژیانی تاکەکەس لەبەرانبەر ئەشکەنجەدا 
لەقەڵەم دەدرێ. بەو جۆرە ئەو دەوڵەتە لەو بارەوە بەشێوەیەکی ناڕاستەوخۆ بەرپرسایەتیی دەکەوێتە 
ســەر ئەستۆ. پرنســیپی قەدەغە بوونی ئەشــکەنجە، قانوونێک بە ناوی »non-refoulement«، کە 
لەالیەن کۆنڤانســیۆنی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان  سەبارەت بە مافی ئاوارەو پەنابەران پەرەی 
پێ دراوەو بەڕەســمی ناســراوە، دەگرێتە خۆ. ئەو بڕیارە لە ماددەی 33ی کۆنڤانســیۆنی ناوبراودا، 
باســی کراوە3. ئەو بڕیارە، ئەو قانوونە، پێش بەوە دەگرێ کە دەوڵەتێک بتوانێ کەســێک بنێرێتەوە 
بۆ دەوڵەتێکی دیکە ئەگەر بەشــێوەیەکی واقعی و راســتەقینە مەترسیی ئەوە لە گۆڕێ دابێ کە ئەو 
کەســە لەو واڵتەدا کە بۆی ڕەوانە دەکرێتەوە، بەپێچەوانەی ماددەی سێهەمی کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپا 

بۆ مافەکانی مرۆڤ، دەکەوێتە بەر ئەشکەنجە، یان سزاو کردەوەی نائیسنانی و پڕ لە سووکایەتی4.

٣.4 قەدەغە بوونی کۆیلەتی، بێگاری و کاری زۆرەملی
کۆیلەتی لە هەموو شکڵ و شێوەکانی خۆی دا قەدەغەیە. بۆیە قەدەغەبوونی کۆیلەتی بە یەکێک لەو 
مافانەی مرۆڤ دادەنرێ کە لە هیچ هەلومەرجێک دا هەڵناپەسێردرێ و ناتوانرێ مەحدوود بکرێتەوە. 
بەاڵم ئەگــەر قەدەغە بوونی کۆیەلەتی بە موتڵەقی قەدەغەیە، بێــگاری و کاری زۆرەملی مەرج دارە. 
ئــەوە بەو مانایەیە کــە قەدەغەبوونی بێگاری و کاری زۆرەملی بەگوێــرەی هەلومەرج دەگۆڕدرێ. وا 

1. EMD, Z og andre (20019).
2. EMD, Opuz (2009).
3. FNskonvensjon om flyktningers stilling, art. 33(1) lyder som følger: «Ingen kontraherende stat må på noen 
som helst måte utvise eller avvise en flyktning over grensen til områder hvor hans liv eller frihet ville være 
truet på grunn av hans rase, religion, nasjonalitet, politiske oppfatning eller det forhold at han tilhører en 
spesiell sosial gruppe.»
4. Se f.eks. EMI, Soring (1989); EMD, Harkins og Edwards (2012); EMD, Kaboulov (2009); EMD, N. mot 
Finland (2005); EMD, Mamatkulov og Askarov (2005).
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نیە کە هەر کەســێک لە هەر بارودۆخێک دا ئەرک یان کارێکی بۆ دیاری کرا کە پێویستە بەڕێوەی 
بــەرێ، ئەوە لە ڕوانگەی مافەکانی مرۆڤەوە بە بێگارو کاری زۆرەملی بەحیســاب بێ. لەوەش زیاتر 
قەدەغەبوونــی کاری زۆرەملی و بێگاری دەکرێ لە هەندێک هەلومەرج دا هەڵپەســێردرێ، مەحدوود 

بکرێتەوە یان ئەگەر پێویست بێ، ئەو قەدەغەیە هەڵگیرێ.
ماددەی 14ی کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ دەڵێ:

1- هیچ کەس نابێ بە کۆیلە بکرێ و بخرێتە ژێر کۆیلەتی یەوە.
٢- هیچ کەس نابێ بخرێتە ژێر کاری زۆرەملی و کاری بەزۆری.

3- بەگوێرەی ئەو ماددەیە »کاری زۆرەملی«و »کاری بەزۆری« ئەو خااڵنەی خوارەوە ناگرنەوە:
ئا. ئەو کارانەی کە کەســانێک کە بەشێوەیەکی ئاسایی لە زیندان دا ڕاگیراون یان ئازادی یان لێ 

وەرگیراوەتەوە، پێویستە بەپێی ڕێ و شوێنە پەسندکراوەکان بەڕێوەیان بەرن.
ب. ئەو خزمەت گوزار یانەی کە دەکەونە چوارچێوەی خزمەتی سەربازی یەوە. لەو واڵتانەش دا کە 
خەڵک ئازادن بە هۆی بیروڕاو عەقیدەو ویژدانەوە خۆ لە سەربازی ببوێرن , بەاڵم پێویستە بەجۆرێکی 
دیکە ئەو خزمەتە قەرەبوو بکەنەوە، خزمەتێکی لەو چەشنە کە بۆ قەرەبوو کردنەوی سەربازی ئەنجام 

دەدرێ، بە کاری زۆرەملی لەقەڵەم نادرێ.
ج. کارو خزمەت گــوز ار یــەک کە لــە هەلومەرجێکی زۆر تایبەتی دا دەخرێتە ســەر شــانمان 
کە ئاســایش و ڕەفاهی کۆمەڵگا دەکەوێتە مەترســی و بەر هەڕەشــە، هەر بۆیە لەسەرمانە ئەو کارو 

خزمەت گوزاری یە ئەنجام بدەین.
د.  ئەو کارو خزمەت گوزار یانەی کە بەشێوەیەکی ئاسایی دەکەونە سەر شانی هەر هاونیشتمانی یەک. 
واتە ئەو کارو ئەرکانەی کە بەشێوەیەکی ئاسایی پێوەندی یان بە ئەرکی هاوواڵتی بوونەوە هەیە، هیچ 

کات بە کاری زۆرەملی دانانرێن.
لــە ماددەی هەشــتەمی کۆنڤانســیۆنی مافە مەدەنــی و سیاســی یەکانیش دا، هەندێک بڕیارو 
ڕێ وشــوێنی لەو جۆرەمان بەرچاو دەکەون1. لە قانوونی ئەساســیی نۆروێژدا بەگوێرەی پەرەگرافی 

سێهەمی ماددەی نەودوسێ، کۆیلەتی قەدەغەیە.
کۆنڤانسیۆنەکانی مافی مرۆڤ دەســتەواژەکانی کۆیلەتی، کاری زۆرەملی و کاری بەزۆر، بەڕوونی 
پێناســە ناکەن. هەر بۆیە بەشێوەی جۆراوجۆر لێکدانەوەیان بۆ دەکرێ. واتە لە کردەوەدا بەگوێرەی 
هەلومەرج و بارودۆخی کەیســە جیاوازەکانەوە لێکدانەوەی جیاوازیان لەسەر دەکرێ٢. بەوحاڵەش لە 
پێوەندی دەگەڵ ماددەی چوارەمی کۆنڤانســیۆنی ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ دا، دادگای ئۆرووپا بەم 

1. Det finnes også et forbud i CMW art. 11, som ikke er i trådt kraft for Norge. I tillegg finnes det en egen 
slaverikonvensjon av 1926, og innenfor ILO finnes det egne tvangsarbeid konvensjoner av 1930 og 1957.
2. EMD har konstatert krenkelse av EMK art. 4 bare i fem saker.
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جۆرەی خوارەوە تێگەیشتنی خۆی لەمەڕ »کۆیلەتی« و کاری زۆرملی و کاری بەزۆری و بێگاری بەیان 
دەکات1:

(C)considering the scope of «slavery» under Article 4, the the Court 

referred to the classic definition of slavery contained in the 1926 

Slavery Convention, which required the exercise of a genuine right of 

ownership and reduction of the status of the individual concerned to 

an «object»... With regard to the concept of «servitude», the Court has 

held that what is prohibited is a «particularly serious form of denial 

of freedom»... The concept of «servitude» entails an obligation, under 

coercion, to provide one’s services, and is linked with the concept of 

«slavery»... For «forced or compulsory labour» to arise, the Court has 

held that there must be some physical or mental constraint, as well as 

some overriding of the person’s will …

هەرکاتێک مەسەلەی بەکۆیلە کردن، کاری بەزۆر، بێگاری و کاری زۆرملی دێتە پێش، زۆر بەدەگمەن 
وا هەڵدەکەوێ کە کردەوەیەکی لەو چەشــنە بەشــێوەیەکی چاالک و ڕاستەوخۆ لەالیەن دەوڵەتەوە 
ئەنجــام بدرێ. هەر بۆیە لەو حاڵەتانەدا ئەو جۆرە کەیســانە پێوەندی دەگەڵ ئەرکە ئەرێنی یەکانی 
دەوڵەت بۆ پێشــگیری کردن لە بەکۆیلە کردنی تاکەکەســەکان لەالیەن کەســانی دیکەوە، پەیدا 
دەکەن. بۆ نموونە ئەو جۆرە کەیسانە کە پێوەندی یان بە کڕین و فرۆشتنی ئینسانەکانەوە هەیە، یان 
پێوەندی یان بە ڕووســپی گەریی زۆرەملی یەوە هەیە، ئەو جۆرە کەیســانە لە سەردەمی ئێستادا زۆر 
 ،Siliadin جار ڕوو دەدەن. بەاڵم شــتی لەو جۆرە، دەکرێ لە هەلومەرجی دیکەش دا وەک کەیسی

کەپێوەندیی بە کارەکەری و قەرەواشی لە نێومااڵن دا هەبوو، ڕوو بدات.٢
دەبــێ بگوترێ کە قەدەغەبوونی بێــگاری، کاری زۆرە ملی و کاری بەزۆری ئەو هەلومەرجانەی 

خوارەوە ناگرێتەوە3.
ئــەو کارانەی کە پێوەندی یان بە ئەرکی هاوواڵتی یەکی ئاســایی یەوە هەیــە، ئەو ئەرکانەی لە 
هەلومەرجێــك  دا کە کۆمەڵ دەکەوێتە بارودۆخێکی نالەبارەوە دەکەونە سەرشــانمان، ئەو ئەرک و 
کارانەی پێوەندی یان بە خزمەت گوزاری یە ســەربازی یەکانەوە هەیە، ئەو ئەرکانەی کە وەک ســزای 
زیندان یان لە کاتی زیندانی بوون دا، بەگوێرەی رێ وشــوێنە پەســند کراوەکان دەکەونە سەرشانی 

کەسێک.

1. EMI, M. og andre (2012) punkt 149.
2. EMD, Siliadin (2005).
3. Høstmælingen (2012) s. 162-163.
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٣.٥ مافی ئازادی و ئەمنیەت و ئاسایشی شەخسی 
مافــی ئازادی و ئەمنیەتی شەخســی بە یەکێک لە مافە هەرە ســەرەکی یەکانی مــرۆڤ دادەنرێ. 
لەالیەک ئەومافە پێوەندیی بە ئازادیی ئێمەوە هەیە کە بۆ هەموو کەسێک زۆر پڕ بایەخە. لەالیەکی 
دیکەش ئەو مافە پێوەندیی بە کاربەدەستانی دەوڵەتەوە هەیە کە هەندێک جار ناچارن بەمەبەستی 
پاراستنی قازانجەکانی کۆمەڵ، کەسێکی تاوانبار زیندانی بکەن و لە ئازادی بێ بەشی بکەن. لەالیەکی 
دیکەشەوە ئەو مافە لەالیەن کۆمەڵگای نێونەتەوەیی یەوە زۆر دەخرێتە ژێر چاوەدێری. واتە کۆمەڵگای 
نێونەتەوەیی وەبەرچاوگرتنی ئەو مافە لە واڵتە جۆراوجۆرەکان دا وەک پێوانەیەک بۆ وەبەرچاوگرتنی 
ئازادی لەو واڵتانەدا بەکار دێنێ. پێویســتە بگوترێ کە مافی ئازادی و ئەمنیەتی شەخسی بە ئاشکرا 
دیــارە کە مافێکی موتڵــەق نیە. چونکە ئەگەر ئەو مافە بەمافێکی موتڵــەق لەقەڵەم بدرێ، ئەودەم 
دەوڵەت هەرگیز ناتوانێ کەســێک بگرێ یان زیندانی بــکات. هەر بۆیە ئەوەی لە پێوەندی دەگەڵ 
مافــی ئازادی و ئەمنیەتی شەخســی دا زۆر ســەخت و دژوار دێتە بەرچاو، بریتی یــە لەوە کە چۆن 
بااڵنسێک لە نێوان مافی تاکەکەس بۆ ئازادی و ئەمنیەتی شەخسی و پێویستیی دەوڵەت بۆ مەحدوود 

کردنەوەو مەرج دار کردنی ئەو مافەدا پێک دێ.
ئەو مافە بەشــێوەی جۆراوجۆر لەالیەن کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ و کۆنڤانسیۆنی 
مافە مەدەنی و سیاســی یەکان دەپارێــزرێ1. لەو بارەوە لە پەرەگرافــی یەکەمی ماددەی پێنجەمی 

کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ دا هاتووە:
1- هەموو کەس مافی ئازادی و ئەمنیەتی شەخسیی هەیە. ئازادی لە هیچ کەس وەرناگیرێتەوە 
مەگەر بەگوێرەی ئەو ڕێ شــوێنانەی خوارەوەو بەپێی ئەو ڕێکارو ڕێســایانەی کە قانوون دیاری یان 

دەکات.
ئا- کەسێک کە بەگوێرەی قانوون لەالیەن دادگایەکی قانوونی و خاوەن سەاڵحیەتەوە مەحکووم 

کراوەو بەو هۆیەوە ئازادیی لێ ئەستێنراوەتەوە.
ب- کەســێک کە بەمەبەســتی وەدی هاتنی چاوەڕوانی یەک، یان جێ بەجــێ بوونی ئەرکێک، 

بەگوێرەی بڕیارێکی یاسایی گیراوە یان ئازادیی لێ وەرگیراوەتەوە.
ج- گرتنی کەسێک بەشێوەیەکی قانوونی کە تاوانێکی ئەنجام داوەو لەو بارەوە پێویستە تەسلیمی 
دادگا بکرێ. یان بۆ پێشگیری کردن لە ئەنجام دانی تاوان، پۆلیس ئازادیی لە کەسێک وەردەگرێتەوە 
تا پێش بە ڕوودانی تاوانێک بگرێ. یان لە حاڵەتێک دا کە زۆر بەڵگەو دەلیلی ئەوتۆ لە گۆڕێ دان کە 
کەســێک خەریکە تاوانێک ئەنجام دەدات، پۆلیس ناوبراو دەگرێ تا پێشگیری لە ڕوودانی کارەسات 
بکات. هەندێک جاریش پۆلیس بۆ ڕاگواســتنی تاوانبار لەو شــوێنە کــە تاوانەکەی کردوە، تاوانبار 

کەلەبچە دەکاو ئازادیی لێ وەردەگرێتەوە.

1. Spesifikke bestemmelser finnes i tillegg i BK art.37, CMW art. 16, CRPD art.14, og i CED.
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د- گرتنی مێرمنداڵی خوارتەمەن، بەگوێرەی قانوون و بەپێی یاســاو رێســا پەســند کراوەکان، 
مەبەست لەو کارە ئەوەیە کە ناوبراو بەمەبەستی پەروەردە کردن بخرێتە ژێرچاوەدێری، یان تەسلیمی 
ئەو بەشــە لە کاربەدەستانی دەوڵەت بکرێ کە لە پێوەندی دەگەڵ پێ ڕاگەیشتن بە وەزعی ناوبراودا 

خاوەن شارەزایی و لێوەشاوەیی و سەاڵحیەت و ئۆتۆریتەی پێویستن.
هـ - گرتنی قانوونیی هەندێک کەس بۆ نموونە بەمەبەســتی پێشگیری کردن لە باڵوبوونەوەی 
نەخۆشی یە درمەکان، گرتنی کەسانی ئالوودە بە ماددە سڕکەرەکان و ئەلکحوول، ڕاگرتنی کەسانێک 
کە لە باری ڕەوانی یەوە گیروگرفتیان هەیەو بە نەخۆش دادەنرێن. یان گرتنی کەســانی شــەقاوەو 
سەرسەری لەالیەن پۆلیسەوە. شایانی باسە کە لە هەموو ئەو جۆرە کەیسانەدا هەر جۆرە هەوڵدانێک 
بۆ گرتنی ئەو کەســانە، پێویســتە بەگوێرەی قانوون و بەپێی ڕێ وشــوێنە دیاری کــراو و لەپێش دا 

پەسندکراوەکان بێت.
و- گرتن و ڕاگرتنی کەسێک بەگوێرەی قانوون، بۆ ئەوەی پێش بە هاتنە ژووری ناوبراو بگرێ تا 
بەبێ ویزاو ڕەزامەندیی دەوڵەت نەیەتە نێو خاکی ئەو واڵتەوە. یان گرتنی کەسێک بەگوێرەی قانوون 
کە دادگا یان کاربەدەســتانی ســەاڵحیەت داری ئەو واڵتە بڕیاری ناردنەوە یان وەدەرنانی ئەویان لە 
واڵتەکەیان دا، لە پێش دا دەرکردوە. بەو جۆرە پۆلیس ناوبراو دەگرێ تا ئەو بڕیارە جێ بەجێ بکات.

هــەر ســەبارەت بەو بابەتە لە بەندی یەکەمــی ماددەی نۆهەمی کۆنڤانســیۆنی مافە مەدەنی و 
سیاسی یەکان دا هاتوە:

هەموو کەســێک مافی ئــازادی و ئەمنیەتی شەخســیی هەیە. هیچ کەس نابێ بەشــێوەیەکی 
ســەرەڕۆیانەو خودســەرانە بگیردرێ، یان ئازادیی لێ وەرگیردرێتەوە. هیچ کەس نابێ بەشێوەیەکی 
نایاســایی و لە دەرەوەی ڕێ وشــوێنە پەســندکراوەکان دا بگیردرێ یان ئازادیی لێ وەرگیردرێتەوە. 
هەر چەشــنە گرتن و دەست بەسەر کردنی کەسێک بەبێ قانوون و بێ بەڵگەی یاسایی و لە دەرەوەی 

ڕێ وشوێنە دیاری کراوەکان دا، بە پێ شێل کردنی ئازادی و ئەمنیەتی شەخسی دژمێردرێ.
شایانی باسە لە پەرەگرافی یەکەمی ماددەی 94ی یاسای بنەڕەتیی نۆروێژدا لەو بارەوە بڕیارێک 
هاتوە کە تارادەیەکی زۆر وەک ئەو بڕیارە دەچێ کە لەو پێوەندی یەدا لە کۆنڤانسیۆنی مافە مەدەنی و 

سیاسی یەکان دا هاتووە:
هیچ کــەس نابێ بگیردرێ، زیندانی بکرێ یان ئازادیی لێ وەرگیردرێتەوە، بەبێ ئەوەی قانوون 
لــەو بارەوە بڕیاری دابــێ. لەوەش زیاتر گرتــن و زیندانی کردنی هەر کەســێک، نەک هەر دەبێ 
بەگوێــرەی قانوون بێ، بەڵکوو دەبێ بەپێی ئەو ڕێو شــوێن و مێتۆدانەش بێ کــە لەو بارەوە دیاری 
کراون. هیچ کەس نابێ لەخۆڕاو لە دەرەوەی قانوون بگیردرێ یان زیندانی بکرێ. بۆیە هەر چەشنە 
گرتن و دەست بەسەر کردنی کەسێک، نەک هەر پێویستە زەرووی بێ، بەڵکوو دەبێ بۆ مەبەستێکی 

مەشرووع و قانوونییش ئەنجام بدرێ.
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لێرەدا جیاوازی یەک لە نێوان کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ و یاسای بنەڕەتیی نۆروێژو 
کۆنڤانســیۆنی مافە مەدەنی و سیاسی یەکان، لە پێوەندی دەگەڵ ئەو بابەتەدا دەبینین. کۆنڤانسیۆنی 
ئۆرووپا لیستەیەک لەو حاڵەتانە دەست نیشان دەکات کە بە پێ شێل کردنی مافی ئازادی و ئەمنیەتی 
شەخســی ناژمێردرێن. بەاڵم کۆنڤانسیۆنی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان و یاسای بنەڕەتیی نۆروێژ 
لەو بارەوە کراوەترن. ئەوان گرتن و زیندانی کردنی »ســەرەڕۆیانەو خودســەرانە« قەدەغە دەکەن. بە 
واتەیەکی دیکە ئەوان تەنیا ئەو گرتن و دەست بەسەر داگرتنانە قەدەغە دەکەن کە دەکەونە دەرەوەی 
یاســاوە. ئەو جیاوازی یە لە کــردەوەدا گرینگیی تایبەت بەخۆی هەیە. بــۆ نموونە گرتن و ڕاگرتنی 
کەســانێک کە مەترسیی ئەوەیان لێ دەکرێ لە باری ئەمنیەتی یەوە هەڕەشەو جێگای مەترسی بن، 
بەو مەرجەی بەشــێوەیەکی خودسەرانەو سەررەڕۆیانە نەبێ ، بەگوێرەی کۆنڤانسیۆنی مافە مەدەنی و 
سیاســی یەکان ڕێگای پێ دراوە. بەاڵم بەگوێرەی کۆنڤانســیۆنی ئۆرووپا، کارێکی لەو چەشنە رێگای 
پێ نادرێ. ڕاســتی یەکەی ئەوەیە کە مەبەســت لــەو حاڵەتانەی کە لە کۆنڤانســیۆنی ئۆرووپا، لە 
لیستەکەدا وەک حاڵەتی بەدەر، دەست نیشان کراون، زۆرتر بریتی یە لە پێشگیری کردن لە گرتن و 
ڕاگرتنی کەسێک بەشێوەیەکی خودسەرانەو سەرەڕۆیانە تا دەستەبەر کردنی مافی ئازادی و ئەمنیەتی 

شەخسی1.
لێــرەدا بابەتی ســەرەکی بریتی یە لە وەرگرتنەوەی ئازادی لە کەســێک. هــەر کات ئازادی لە 
کەســێک وەربگیردرێتەوە، پێویســتە بەگوێرەی ئەو ڕێ وشــوێنە قانوونی یانە بێت. لە دەرەوەی ئەو 
ڕێ وشــوێنانەدا، وەرگرتنەوەی ئازادی لە تاکەکەســەکان، ڕێگاپێ دراو نیە. دەبێ ئەوەش بزانین کە 
پەالماردان  دەبێ سنوورداربکرێ. ئاخر سنوردارکردنی ئازادیی کەسێک تەنانەت ئەگەر نەگاتە ڕادەی 
وەرگرتنەوەی ئازادییش لەو کەسە، بەو مانایە نیە کە بەگوێرەی کۆنڤانسیۆنەکان کارێکی یاسایی یە. 
چونکە زۆر جار ڕەنگە ئەو جۆرە پەالمارو مەحدوود کردنەوەیە، ببێتە هۆی پێ شێل کرانی مافەکانی 

دیکەی ئەو کەسە، وەک مافی ژیانی تایبەتی و ژیانی بنەماڵەیی٢.
نێوەرۆکی دەستەواژەی »وەرگرتنەوەی ئازادی« ڕوونە. گرتن و زیندانی کردنی تاکەکەسەکان تەنیاو 
تەنیا لەالیەن کاربەدەستانی دەوڵەتەوە بەڕێوە دەچێ. بەگوێرەی ماددەی پێنجەمی کۆنڤانسیۆنەکە، 
جۆرەکانی دیکەی گرتن و سنووردار کردنی ئازادیی تاکەکان بریتین لە: گرتن و ڕاگرتنی کەسێک لە 
زیندان دا وەک دژکردەوەیەک بە بێ نەزمی و بێ دیسپلینی لە کاتی بەڕێوە بردنی خزمەتی سەربازی دا، 
ڕاگرتنی بەزۆریی ئەو کەسانەی کە لە باری رەوانی یەوە نەخۆشن بەمەبەستی وەرگرتنی چارەسەری لە 
خەستەخانەکان دا، سزادانی کەسێک لە رێگای سنووردار کردنی ئازادیی ناوبراو بە هۆی بەکارهێنانی 

1. Det kan diskuteres hvor stor forskjellen er i praksis: FNs menneskerettskomité har i General Comment No. 
35 (2014) punkt 15 uttalt at sikkerhetsinternering «would normally amount to arbitrary detention», og at det 
bare kan godtas under helt eksepsjonelle omstendigheter.
2. Høstmælingen (2012) s. 167.
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دەزگای ئەلەکترۆنی لە قاچەکانی دا، دەســت بەســەری لە ماڵێ، حەپســی خانەگی، قەدەغە بوونی 
ســەفەر لە کەسێک، حکوومەتی نیزامی، کەرەنتینە، قەدەغە بوونی هاتوچۆ لە ماوەیەکی دیاری کراو 
 دا و هتــد. لەو بــارەوە دادگای ئۆرووپا بــۆ مافەکانی مرۆڤ بەم جۆرە ڕوانگــەی خۆی دەردەبڕێ: 
 The distinction between deprivation of and a restviction upon. Liberty is merely»
one of degree or intensity and not one of nature or substance»، بەو پێ یە جیاوازی کردن 

لە نێوان وەرگرتنەوەی ئازادی لە کەسێک لەگەڵ مەحدوود کردنەوەی ئازادی لە کەسێک، پێویستی 
 a whole range of factors arising in a» .بە هەڵســەنگاندنی هەموو الیەنەکانی کەیسەکە هەیە
 particular case, such as the type, duration, effects and manner of implementation

of the measure in question». یانی پێویســتە ئەو میکانیزمەی کە بۆ وەاڵم دانەوە بە کەیســەکە 

دەکار دەکرێ، لە هەموو بارێکەوە شی بکرێتەوە. وەک ئەوەی کە لە چ فۆرمێک کەڵک وەردەگیرێ؟ 
ئــەو میکانیزمە بۆ چ ماوەیەک بەکار دەبرێ؟ چۆن پیادە دەکرێ؟ چ شــوێنەوارێکی دەبێ و رادەی 
کاریگەربوون و کارا بوونی چەندە؟ هەموو ئەو الیەنانەی مەســەلەکە پێویســتە وەبەرچاو بگیردرێن1. 
بــۆ نموونە بەگوێرەی ماددەی پێنجەمی کۆنڤانســیۆنەکە، ڕاگرتنی کەســێک بۆ ماوەی نیوکاتژمێر 
دەکەوێتە خانەی پێ شــێل کرانی مافی ئــازادی و ئەمنیەتی شەخســی یەوە. بەگوێرەی بڕیارەکانی 
دادگای ئۆرووپا، راگرتنی کەســێک بۆ ماوەی نیوسەعات دەبێتە پێ شێل کردنی ئازادیی ئەو کەسە. 
کەیســی )Grlland and Quinton(2 لە کەیســی )Simolovs( دا ئەو ماوەیە دەبێتە 4٥ دەقیقە3. 
ئەوەش هەر بە وەرگرتنەوەی ئازادی دادەنری، ئەگەر کەســێک لــە ڕووبەرێکی بەرینیش دا ڕێگای 
هاتوچــۆی پێ بــدرێ، بەاڵم نەتوانێ لە چوارچێــوەی ئەو ڕووبەرە بڕواتــە دەرەوە. Guzzardi، لە 
ڕووبەرێکی دوو و نیو کیلۆمیتری چوارگۆشەدا ڕاگیرابوو. یانی لەو شوێنەدا ئازاد بوو، بەو حاڵەش ئەو 

کەیسە لەالیەن دادگاوە وەک وەرگرتنەوەی ئازادی لە ناوبراو لەقەڵەم درا4.
هەر کاتێک ئازادی لە کەســێک وەرگیردرێتەوە، پێویستە بەوردی ئەوە لێک بدرێتەوە کە ئاخۆ 
ئــەو کارە بەگوێرەی کۆنڤانســیۆنەکانی مافی مرۆڤ، ڕەوایە یان نا. بەندی پێنجەمی کۆنڤانســیۆنی 
ئۆرووپــا بــۆ مافەکانی مرۆڤ ئەوە ڕوون دەکاتــەوە کە بۆ ئەوەی کەیســێک بکەوێتە چوارچێوەی 
کۆنڤانســیۆنەکەوەو وەرگرتنەوەی ئازادی لەو کەســە، لەگەڵ ئەســڵەکانی کۆنڤانسیۆنەکە بێتەوە، 
پێویســتە ئەو وەرگرتنەوەی ئازادی یــە هەم قانوونی بێ و هەم بەپێی ڕێ وشــوێنە قانوونی و دیاری 

1. EMD, Engel (1976); EMD, Guzzardi (1980) punkt 93; EMD, H.L. (2004) punkt 89. Se også FNS 
menneskerettskomité, General Comment No. 35 (2014), punkt 15: «Deprivation of liberty involves more 
severe restriction of motion within a narrower space than mere interference with liberty of movement.»
2. EMD, Gillam og Quinton mot Storbritannia (2010).
3. EMD, Shimolovs (2011).
4. EMD, Guzzardi (1980).
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کراوەکانیش جێ بەجێ بکرێ. پێویســتیی قانوونی بوونی هەر چەشــنە وەرگرتنەوەیەکی ئازادی، لە 
ماددەکانی 8، 9، 10، و 11ی کۆنڤانسیۆنەکەش دا هەر باسی لێ کراوە.

لە پێش هەموو شتێک دا پێویستە ئازادی وەرگرتنەوە، لە کەسێک قانوونی بێت. هەر کات ئەو 
مەسەلەیە دابین کرا، نۆرەی ئەوەیە هەوڵ بدەین ئەو جۆرە کردەوەیە، خودسەرانەو سەرەڕۆیانە نەبێ. 
هەر بەو جۆرەی کە لە کۆنڤانســیۆنی مافە مەدەنی و سیاســی یەکان دا باسی لێ کراوە. بە واتایەکی 
دیکە دەبێ ئەو کردەوەیە دەگەڵ یەکێک لەو خااڵنە بێتەوە کە لەو لیستەدا ڕیز کراون کە لەالیەن 
کۆنڤانســیۆنی ئۆرووپاوە باســیان لێ کراوە. لەالیەکی دیکەشەوە پێویســتە بزانین کە جیاوازی لە 
نێوان قانوونی بوونی وەرگرتنەوەی ئازادی لە کەســێک و چۆنیەتیی جێ بەجێ کردن و پیادە کردنی 
ئەو ڕێســاو یاســایانەدا هەیە کە لەو بارەوە پێویستە وەبەرچاو بگیردرێن. جاری وایە قانوون ڕێگا بە 
وەرگرتنەوەی ئازادی لە کەســێک دەدات، بەاڵم بەو حاڵەش لە پیادە کردن دا، مەســەلەکە دەگەڵ 
ڕێ وشوێنە دیاری کراوەکان ناتەبایی پەیدا دەکات. جاری واشە بەپێچەوانەوە لە کاتی وەرگرتنەوەی 
ئازادی لە کەسێک دا، هەموو ڕێ وشوێنە پێویستەکان وەبەرچاو دەگیردرێن، بەاڵم لە ئەسڵ دا کارەکە 
خودســەرانەیەو دەکەوێتە دەرەوەی قانوون و یاساو رێسا دیاری کراوەکان. چونکە قانوون ڕێگای بەو 
کارە نەداوە، یان دەسەاڵتێکی قانوونی و خاوەن سەاڵحیەت لەو بارەوە بڕیارێکی تایبەتی دەرنەکردوە.
کۆمیتەی مافــی مرۆڤی ڕێکخــراوی نەتەوەیەکگرتووەکان لەو بارەوە دەڵــێ ماددەی نۆهەمی 

کۆنڤانسیۆنی مافە مەدەنی و سیاسی یەکان، پێویستە بەشێوەیەکی بەرین و ئاوااڵ لێک بدرێتەوە.
«to include elements of inappropriateness, injutice, lack of predictability 

and process of low, as well as elements of reasnoableness, necessity and 

proportionality1».

 ئەســڵی مەســەلەکە ئەوەیە کە وەرگرتنەوەی ئازادی لە کەسێک پێویستە دەگەڵ ئەو ڕێ وشوێن و 
داوایانە بێتەوە کە لە کۆنڤانسیۆنەکەدا هاتوون و، لەالیەکی دیکەشەوە پێویستە مەنتیقی و گونجاو بێ و 

بەپێی کەیسەکە مەعقووڵ و موناسب بێ.
کۆنڤانســیۆنی ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ بەڕوونی ئەو ڕێ وشوێنانەی دەست نیشان کردوون کە 

مەشرووعیەت بە وەرگرتنەوەی ئازادی لە کەسێک دەدەن.
لە خاڵی »ئا«دا دەگوترێ کە ئەگەر کەســێک لەالیەن دادگایەکی خاوەن سەاڵحیەتەوە حوکمی 
گیرانی دەرکرابێ و ســزای زیندانی بۆ بڕابێتــەوە، دەتوانرێ ئازادیی لێ وەربگیردرێتەوە. بەو حاڵەش 
لێرەدا هەندێک پرســیار دێتە پێش. دەگوترێ کە ئەو دادگایەی کە حوکمی وەرگرتنەوەی ئازادیی 
کەسێک دەردەکا، پێویستە خاوەن سەاڵحیەت بێ. پرسیار ئەوەیە کە سەاڵحیەت دار بوونی دادگا چ 
ئەرکێک دەخاتە سەرشــانی ئەو کەسەی کە »مەحکووم« کراوە. لەوەش زیاتر لێرەدا ئەوەش گرنگە 

1. FNs menneskerettskomite, General Comment No.35 (2014) punkt 12.
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کە پێوەندی یەکی روون و ئاشــکرا لە نێوان بڕیاری دادگاو وەرگرتنەوەی ئازادی دا هەبێت. پێویستە 
وەرگرتنەوەی ئازادی لە کەســێک پاش هەڵسەنگاندنی هەموو الیەنەی کەیسەکەو وەبەرچاوگرتنی 

هەمو ڕاستی یەکان حوکمی لەسەر بدرێ.
ب- ئەم بەنــدە بەبێ بڕیاری دادگاش تەنانەت ئەگەر لەو بارەوە یاســاو قانوونیش دەرنەکرابێ، 
ڕێــگا بە وەرگرتنەوەی ئازادی لە کەســێک دەدا. بۆ نموونە ناوچەیــەک وەک ناوچەی قەدەغەکراو 
دانــراوە. واتە هاتوچۆی خەڵک بۆ ئەو شــوێنە قەدەغە کراوە، بەو حاڵەش کەســێک ئامادە نیە ڕێز 
لەو ڕێ وشــوێنە بگرێ و ئەو قەدەغەبوونە وەبەرچاو ناگرێ. لــە وەختێکی ئاوادا پۆلیس دەتوانێ ئەو 
کەســە بگرێ و ئازادیی لێ وەربگرێتەوە، یان کەســێک کە ماڵیاتی لەســەرەو ئامادە نیە ئەو ماڵیاتە 
بدات کە دەکەوێتە سەر شانی1، یان کەسێک کە ئەو دەستوورە وەبەرچاو ناگرێ کە بۆ باڵوەکردنی 
خۆپێشــاندانێک دەرکراوە، یان لە حاڵێک دا کە لە نێوان چەند کەس دا شەڕو کێشە لە گۆڕێ دایەو 
پۆلیــس داوای ئەوەیان لێ دەکات یەخەی یەکتر بەردەن و لەو شــوێنە دوور کەونەوە، بەاڵم ئەوان 
گوێ بە داوای پۆلیس نادەن٢. لێرەدا، پێویســتە کەیســێکی کۆنکرێت و حاڵەتێکی زیندوو لە گۆڕێ 
دابێ، تا لەو پرنسیپە کەڵک وەربگیردرێ. ناکرێ لەپێش دا ئازادی لە کەسێک یان کۆمەڵە کەسێک 
وەرگریەوە بەو بیانووەی کە دەتەوێ بەشــێوەیەکی گشــتی یاســاو قانوون بپارێزی، یان ئەو کارە 
پێویســتە بۆ وەبەرچاوگرتنی قانوون و یاســا. هەروەها ناکرێ ئازادی لە کەسێک وەربگیردرێتەوە بۆ 
ئەوەی کەسێکی دیکەی خزمی ئەو، یان کەسێکی دیکەی نزیکی ئەو ئەرکێک جێ بەجێ بکات، یان 
چاوەڕوانی یەک وەدی بێنی. لەالیەکی دیکەشەوە بەگوێرەی ئەو بەندە، هەرچەشنە وەرگرتنەوەیەکی 
ئازادی لە کەســێک پێویستە راستەوخۆ بۆ جێ بەجێ کردنی ئەو ڕێ وشوێنانە بێ کە دیاری کراون. 

واتە ڕاستەوخۆ بەمەبەستی وەبەرچاوگرتنی ڕێ وشوێنە دیاری کراوەکان ئەنجام بدرێ.
ج- لە کردەوەدا ئەو خاڵە لە کاتی پیادە کردنی دا، زۆرترین ناڕوونی دەگەڵ خۆی دێنێ. بەگوێرەی 
ئەم خاڵە، دەکرێ بەشێوەیەکی قانوونی کەسێک بگیردرێ، یان ئازادیی لێ وەرگیردرێتەوە. بۆ ئەوەی 
تەســلیمی دادگایەکی ســەاڵحیەت دار بکرێ، ئەگەر گومانێکی زۆرو مەنتقی لەو بارەوە هەبێت، کە 
ناوبــراو تاوانێکــی ئەنجام داوە، یان زۆر نیشــانە لەگۆڕێ دان کە ئەو کەســە خەریکی ئەنجام دانی 
تاوانێکــە، یان تاوانێکی کــردوەو دەیەوێ ڕابکا. بەو جۆرە دەردەکەوێ کە ئەو بەندە، رێگا بە گرتن و 
زیندانیی کەســێک دەدا، بەمەبەستی پێشگیری کردن لە ڕوودانی تاوانێک یان کارەساتێک »گرتن و 
زیندانی کردنی کەسێک، بۆ پێشگیری کردن لە ڕوودانی کردەوەیەکی سزاهەڵگر، یان جینایەتێک« 
بەو جۆرە ئەم بڕیارە کەمێک کێشەخوڵقێنە. چونکە ڕێگا بە پەالماردانی کەسێک دەدا، ڕێگا دەدات 
کەســێک بخرێتە بەر پەالمار، ڕێگا بە پۆلیس دەدات کە کەســێک دەســت گیر بکات، ڕێگا دەدات 

1. EMD, Gothlin (2014); EMd, Llioyd (2005).
2. EMD, Ostendorf (2013).
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کەسێک بخرێتە حەپسەوە تا لەو ڕێگایەوە پێش بە ڕوودانی تاوانێک بگیردرێ. 
بەشی دووهەمی ئەو بڕیارە مەرجی ئەوە دادەنێ کە مەبەست لە وەرگرتنەوەی ئازادی لە کەسێک 
دەبێ ئەوە بێ کە بەمەبەســتی لێ پرسینەوەو پێڕاگەیشــتن، »ناوبراو بدرێتە کاربەدەستانی یاسایی و 
سەاڵحیەت دار«. دیارە ئەوە لەو حاڵەتەش دا هەر راستە کە »ئازادی لە کەسێک وەردەگیردرێتەوە تا 
پێش لە ڕوودانی کردەوەیەکی سزاهەڵگر لەالیەن ئەو کەسەوە بگیردرێ«1. دادگای ئۆرووپا بۆ مافەکانی 
مرۆڤ، لەو بارەوە دەڵێ ئەو بڕیارە تەنیا لە پێوەندی دەگەڵ ئەو کەیســانەدا کەڵکی لێ وەردەگیرێ، 
کە بە کەیســی جینایی دادەنرێن. لەوەش زیاتر بەگوێرەی ئەو بەندە، گرتن و وەرگرتنەوەی ئازادی 
لە کەســێک تەنیا ئەو کاتە دروســتە کە پێش بە کردەوەیەکی کۆنکرێتی ســزاهەڵگر بگرێ. واتە 
بەشێوەیەکی ڕوون و ئاشکرا پێش بە ئەنجام دانی تاوانێک بگرێ. بە واتەیاکی دیکە ناکرێ لەو بەندە 
بۆ گرتنی کەسێک کەڵک وەرگیرێ کە بەشێوەیەکی گشتی وەک مەترسی و هەڕەشە بۆ سەر یاساو 

قانوون بەحیساب دێ و وێدەچێ کە یاسا بخاتە ژێر پێ وە.
د- ئەو خاڵە رێگا دەدات کە کەسێکی ژێر تەمەن، واتە مێرمنداڵێکی ژێر هەژدە ساڵ، بگیردرێ، 
یان ئازادیی لێ وەربگیردرێتەوە، بەمەبەســتی ئەوەی کە بخرێتە ژێر پرۆگرامێکی پەروەردەیی یەوە٢. 
یان بۆ ئەوەی تەســلیمی »کاربەدەســتانی یاسایی و ســەاڵحیەت دار« بکرێ. لە بەشی یەکەمی ئەو 
بەنــدەدا دەگوترێ کە دەکــرێ مێرمنداڵێک بەمەبەســتی پەروەردە کردن بخرێتــە چوارچێوەی 
ئەنستیتۆیەک واتە دامەزراێکی پەروەردەیی یەوە، یان ئەنستیتۆیەکی پەروەردەیی تایبەت بە مندااڵن. 
بەشی دووهەمی ئەو بەندە رێگا دەدات کە نەک هەر بەمەبەستی پەروەردەیی و بۆ پێشگیری کردن 
لــە تاوان، بەڵکوو بەگوێــرەی بڕیارێکی تایبەتی و دیاری کراو، بۆ نموونە بەهۆی پێداویســتی یەکانی 
پێوەندی دار بە سەرپەرستی و پێڕاگەیشتنەوە، ئازادی لە مێرمنداڵێک وەرگرێتەوەو تەسلیمی کەسێک 
یان کەســانێک بکرێ کە بەگوێرەی قانوون و بە بڕیاری کاربەدەســتانی سەاڵحیەت دار بۆی دیاری 

کراوە.
هـ - ئەو بەندە بۆ هەندێک مەبەســتی کۆمەاڵیەتیی روون و دیاری کراو، ڕێگا بە وەرگرتنەوەی 
ئازادی لەتاکە کەســەکان دەدات . بەگوێرەی ئەو بەندە دەکرێ ئازادی لە کەســێک وەرگیردرێتەوە 
ئەگەر ئازادیی ناوبراو مەترسی و هەڕەشە بۆ سەر ئەو ژینگەیە دروست کات کە ناوبراو تێی دا دەژی. 
بە مانایەکی دیکە کاتێک ئازادیی کەسێک هەڕەشەو مەترسی دەخاتە سەر ژینگەی دەوروبەری ئەو 

کەسە، بەگوێرەی ئەو بەندە دەکرێ ناوبراو بگیردرێ و ئازادیی لێ وەربگیردرێتەوە.
و- ئــەو بەندە ڕێــگا بە وەرگرتنــەوەی ئازادی لە پێوەنــدی دەگەڵ ئەو کەیســانەدا دەدا کە 
پێوەندی یان بە کەســانی بیانی یەوە هەیە، بۆ نموونە بۆ پێشــگیری کردن لە کەسێک کە دەیەوێ 

1. Fast praksis utviklet siden EMD, Lawless (1961).
2. Engelsk originaltekst: «educational supervision».
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بەشێوەی نایاســایی بێتە نێوخۆی واڵتەوە یان بۆ وەدەرنانی کەسێک کە حوکمی وەدەرنانی ناوبراو 
لەالیەن کاربەدەســتانی ســەاڵحیەت دارەوە ڕاگەیەنراوە. ئەو ماددەیە لەو بارەوە تا ڕادەیەک ناڕوونە. 
لەوێ دا دەگوترێ »بەمەبەســتی ناردەنەوەی« ئەو کەسە ڕێ وشوێنی ئیبتکاری دەکار بکرێ. شایانی 
باســە لەو بارەوە دادگای ئۆرووپا دەڵێ لە حاڵەتی ئاوادا کاربەدەســتان پێویستە هەموو الیەنەکانی 
کەیســەکە لێک دەنەوەو بەوردی هەموو ڕاســتی یەکانی پێوەندی دار بە مەسەلەکە بخەنە ژێر باس و 
لێکۆڵینەوە، جا لەســەر بناخەی ئەو ڕاســتی یانە بڕیاری وەرگرتنەوەی ئازادی لەو کەسە بدەن. واتە 
وەرگرتنەوەی ئازادی لە کەسێک پێویستە پاکانەی پێویستی بۆ بکرێ و بەگوێرەی بەڵگەو ڕێ وشوێنە 

دیاری کراوەکان بێ1.
ماددەی پێنجەمی کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ و ماددەی نۆهەمی کۆنڤانسیۆنی مافە 
مەدەنی و سیاسی یەکان ئەو ڕێ وشوێن و ئەسڵە جۆراوجۆرە ئیزافی یانەیان دیاری کردوون کە لە کاتی 
وەرگرتنەوەی ئازادی لە کەسێک پێویستە لەبەرچاو بگیردرێن. ئەو پرنسیپانە هەوڵ دەدەن، قازانج و 
بەرژەوەندی یەکانی ئەو کەسە دەستەبەر بکەن کە ئازادیی لێ وەردەگیردرێتەوە. ئەو بڕیارنامانەی لەو 
دوو کۆنڤانســیۆنە دا لەو بارەوە هاتوون، لە شێوەی داڕشــتنیان دا جیاوازی یان دەگەڵ یەک هەیە، 
بەاڵم لە نێوەرۆک دا بەدوای یەک مەبەستەوەن. لە پەرەگرافی دووهەم تا پێنجەمی ماددی پێنجەمی 

کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ دا هاتوە کە:
٢- ئەو کەسەی دەگیرێ و دەست بەسەر دەکرێ، دەبێ دەست بەجێ بە زمانێک کە لێی تێ دەگا، 

حاڵی بکرێ کە لەبەرچی گیراوەو چ گومانێکی لەسەرە.
3- هەر کەســێک بەگوێرەی بەندی پەرەگرافی I.Cی ئەم ماددەیە دەگیردرێ یان ئازادیی لێ 
وەردەگیردرێتەوە، پێویســتە تەسلیمی کاربەدەستانی یاسایی و ســەاڵحیەت دار بکرێ تا بەگوێرەی 
قانــوون و لە ماوەیەکی گونجاو لەدادگای بەرایی دا بە کێشــەکەی ڕابگەن، یا تا پێداویســتی یەکانی 
ئامــادە بوونــی پەروەندەکەی پێک دێن، ئــازاد بکرێ. دەبێ بگوترێ کە ئازادیی ئەو کەســە دەبێ 
مەرج دار بکرێ بە ئامادەبوونی ناوبراو لە دادگادا، لە کاتی بەڕێوە چوونی دادگای سەرەکی دا کە پاش 

ئامادەبوونی هەموو الیەنەکانی پەروەندەکەی بەڕێوە دەچێ.
4- هەر کەســێک کە دەگیرێ، دەست بەســەر دەکرێ، یان ئازادیی لێ وەردەگیردرێتەوە، مافی 
ئەوەی هەیە کە سکااڵ بەرێتە بەر دادگا بۆ ئەوەی ڕوون بێتەوە کە ئایا گیرانی ناوبراو قانوونی یە یان 
نا. ئەگەر دەرکەوێ کە گرتن و دەست بەسەر کردنی ناوبراو قانوونی نیە، پێویستە ناوبراو دەست بەجێ 

ئازاد بکرێ.
٥- هــەر کەس کە بۆتــە قوربانی و بە پێچەوانەی بەندەکانی ئەو ماددەیــە گیراوە، یان ئازادیی 

1. Andre menneskerettigheter supplerer denne bestemmelsen ved å gå lenger i å sette grenser for 
frihetsberøvelser i slike saker.
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لێ وەرگیراوەتەوە، حەقی ئەوەی هەیە قەرەبوو بکرێتەوەو قەرەبوو کردنەوەکەشی بۆ جێ بەجێ بکرێ. 
بــەو جــۆرە دەبینین کە لێرەدا زۆر مەرج بۆ وەرگرتنەوەی ئازادی لە کەســێک ڕیز کراون. داوا 
دەکرێ کە زانیاریی پێویســت سەبارەت بەو کەیســە لەگۆڕێ دابێ و هەموو الیەنەکانی مەسەلەکە 
لێــک بدرێنەوە، جا پاشــان بڕیاری گیران یان وەرگرتنەوەی ئازادی لە کەســێک بدرێ. پاشــان 
دەگوترێ کە پێویســتە لە ماوەیەکی گونجاودا پەروەندەکە لەالیەن دادگاوە بخرێتە بەر لێکۆڵینەوەو 
بڕیاری لەســەر بدرێ. ســەرەڕای ئەوەش ئەو کەســەی ئازادیی لێ وەردەگیردرێتەوە حەقی ئەوەی 
هەیە دەســت بەجێ کەیســەکەی بەرێتە بەردەم دادگا بۆ ئەوەی بزانێ کە ئایا گرتن و دەست بەسەر 
کردنی ئەو، کارێکی یاســایی یە یان نا. لەوەش زیاتر ئەگەر دەرکەوێ کە ئەو کەســە بۆتە قوربانی و 
بەشــێوەیەکی نایاســایی گیراوەو ئازادیی لێ زەوت کراوە، ئەوە پێویستە قەرەبوو بکرێتەوە. ماددەی 
دەهەمی کۆنڤانســیۆنی مافە مەدەنی و سیاســی یەکان لەوەش تێدەپەڕێ و دەڵــێ »هەموو ئەوانەی 
ئازادی یان لێ زەوت دەکرێ پێویســتە بەشــێوەیەکی ئینســانی و بە ڕێزو حورمەتەوە و بەوەبەرچاو 
گرتنی نرخ و بایەخە ئینســانی یەکانەوە ڕەفتاریان لەگەڵ بکرێ«. بێ ئەوەی ڕاســتەوخۆ باسێک لە 
چۆنیەتیی هەڵس وکەوت کردن دەگەڵ کەســانی زیندانی بکات. ئەو بڕیارە لە کاتی بەکارهێنانی دا 

سەربەخۆیی یەکی سنوورداری هەیە1.
دەبــێ بگوترێ کە دەوڵەتەکان دەتوانن مافی ئازادی و ئەمنیەتی شەخســی هەڵپەســێرن، یان 
لــە جێ بەجــێ کردن دا ئاڵوگۆڕی تێ دا پێــک بێنن، یان دەگەڵ وەزعی تایبــەت بە واڵتی خۆیان 
بیگونجێنــن. ئەو مافە، لەو ماف و ئازادی یانەیە کە لە کردەوەدا دەوڵەتەکان زۆرترین هەڵپەســاردن، 
ســنووردار کردن و تەعدیل کردنی تێ دا پێک دێنن. لە هەندێک هەلومەرجی تایبەتی و پێویست دا، 
دەوڵەتەکان ناچارن بەندەکانی ئەم کۆنڤانسیۆنانە وەبەرچاو نە گرن، تا ئازادی لەو کەسانە وەرگرنەوە 
کە بەجۆرێک قازانج و بەرژەوەندی یە ســەرەکی یەکانی واڵت و نەتەوە دەخەنە مەترسی و هەڕەشەوە،٢. 
دەبــێ بگوترێ کردەوەیەکی لەو جــۆرە کە لەالیەن دەوڵەتەکانەوە ئەنجــام دەدرێ، بەو مەرجەی 
بەگوێرەی قانوون و یاســا بێ، ڕێگا پێ دراوە. واتە بەو مەرجەی ســڕ کردنی ئەو مافە یا ســنووردار 

کردنی، یان تەعدیل کردن و گونجاندنی بەگوێرەی یاساو قانوون چووبێتە پێش ڕێگاپێدراوە .

٣.٦ ئازادیی هاتوچۆ
مافــی ئازادیی هاتوچــۆ پێوەندی یەکی نزیکی بەو ڕێ وشــوێنانەوە هەیە کە بۆ ســنووردار کردنی 

1. Norge har avgitt reservasjon for så vidt gjelder «article 10, paragraph 2 (b) and paragraph 3 ‘with regard to 
the obligation to keep accused juvenile persons and juvenile offenders segregated from adults’», fordi dette i 
visse tilfeller strider mot prinsippet om at innsatte skal sone nærmest mulig hjemmet.
2. EMD, A mot Storbritannia (1998).
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وەرگرتنــەوەی ئــازادی لەبەرچاو گیراون. بەوحاڵــەش لە نێوان ئەو دووانەدا جیــاوازی هەیە. ئەم 
جیاوازی یەش لە کردەوەدا بایەخی تایبەت بەخۆی هەیە. ئەو ڕێ وشوێنانەی بۆ سنووردار کردنەوەی 
وەرگرتنەوەی ئازادی دانراون، زۆر ســەختگیرترن لەو ڕێ وشــوێنانەی کە ڕێگای پەالمار بۆ ســەر 

ئازادیی هاتوچۆی تاکەکەسەکان دەدەن.
کۆنڤانســیۆنی ئۆرووپایی بۆ مافەکانی مرۆڤ لە ماددەی دووهەمــی پرۆتۆکۆڵی ژمارە چوارەمی 

خۆی دا )TP4-2(، ئازادیی هاتوچۆ دەپارێزێ. لەوێ دا دەگوترێ:
1- هەرکەس کە بەشێوەیەکی یاسایی لەسەر خاکی واڵتێک دا بەسەر دەبا، مافی هەیە بە ئازادی 
لە سەرتاسەری خاکی ئەو واڵتەدا هاتوچۆ بکات و بەئازادی شوێنی نیشتەجێ بوونی خۆی هەڵبژێرێ.

٢- هەموو کەسێک ئازادە کە هەر واڵتێک کە بیهەوێ بە واڵتەکەی خۆشیەوە بەجێ بێڵێ.
3- بــۆ کەڵــک وەرگرتن لەو مافانە هیچ چەشــنە مەحدوودیەتێک لەگــۆڕێ دا نیە. هەر جۆرە 
مەحدوودیەتێک بخرێتە ســەر ئەو مافانە، دەبێ بەگوێرەی قانوون و بۆ هەڵســووڕانی کۆمەڵگایەکی 
دێمۆکراتیک، پێویست بێ. لە قازانج و بەرژەوەندیی ئاسایشی نەتەوەیی و نەزم و هێمنیی کۆمەاڵیەتی دا 
بێ، یان بەمەبەستی پێشگیری کردن لە تاوان، پاراستنی تەندروستی و مۆراڵی گشتی یا بەمەبەستی 

پاراستنی ماف و ئازادیی کەسانی دیکە دانرابێ.
4- ئــەو ماف و ئازادی یانــەی لە بەندی یەکەمی ئەو ماددەیەدا هاتــوون، بەگوێرەی قانوون و بە 
لەبەرچاوگرتنــی قازانج و بەرژەوەندی یەکانی کۆمەڵگایەکــی دێمۆکراتیک، دەکرێ لە هەندێک بوارو 
هەلومەرجــی تایبەتی دا، مەحــدوود بکرێنەوە. لەوەش زیاتر ماددەی ســێ هەمی هەمان پرۆتۆکۆل 
)TP4-3( دەڵێ: هیچ کەس نابێ لە واڵتی خۆی دەربکرێ، یان رێگای نەدرێ بگەڕێتەوە واڵتەکەی.
مافی ئازادیی هاتوچۆ هەر بەو شــێوەیە لە ماددەی دوازدەهەمی کۆنڤانســیۆنی مافە مەدەنی و 
سیاسی یەکانیش دا پارێزراوە. لە ماددەی 106ی دەستووری واڵتی نۆروێژدا سەبارەت بە مافی ئازادیی 

هاتوچۆ دەگوترێت:
هــەر کەس کە بەشــێوەیەکی قانوونی لەســەر خاکی واڵتێک دا دەژی، مافــی ئەوەی هەیە لە 
چوارچێوەی ســنوورەکانی واڵت دا بە ئازادی هاتوچۆ بکاو ئازادانەش شوێنی ژیانی خۆی هەڵبژێرێ. 
هیــچ کەس ڕێگای ئــەوەی لێ ناگیرێ کە واڵتەکەی بەجێ بێڵێ، مەگــەر ئەوەی کە ئەو کارە بۆ 
جێ بەجــێ بوونی کارایی دادوەری یان لەبەر جێ بەجێ کردنی خزمەتی ســەربازی پێویســت بێ. 
هاوواڵتیانــی نۆروێژ ئەگەر بیانەوێ بێنە نێو خاکی واڵتی خۆیان لە هیچ هەلومەرجێک دا پێشــیان 

لێ ناگیرێ. 
هــەر بەو جۆرە پەرەگرافەکانی »d«و »i« و«ii«ی ماددەی پێنجەمی کۆنڤانســیۆنی قەدەغەبوونی 
جیاوازیی ڕەگەزی، هەروەها پەرەگرافی چوارەمی ماددەی پازدەهەمی کۆنڤانســیۆنی قەدەغە بوونی 
جیاوازی کردن بەرانبەر ژنان، هەروەها ماددەی دەیەمی کۆنڤانسیۆنی منداڵ، ماددەی هەژدەهەمی 



132   جەوهەر و کاکڵەی مافەکانی مرۆڤ

کۆنڤانســیۆنی تایبەتی بە مافەکانی کەســانی خاوەن پێداویســتیی تایبەتی مافی ئازادیی هاتوچۆ 
دەپارێزن.

مافی ئازادیی هاتوچۆ لە سێ بەشی سەرەکی پێک دێ. یەکەم، مافی هەموو کەس بۆ هاتوچۆی 
ئازادانەو لە چوارچێوەی سنوورەکانی واڵتی خۆی داو بۆ هەڵبژاردنی ئازادانەی شوێنی نیشتەجێ بوون 
لــە واڵتەکەی دا دەپارێزێ. دووهەم، ئەو مافە ئازادیی ئــەوە بە هەموو کەس دەدا کە ئەگەر بیەوێ 
واڵتی خۆی بەجێ بێڵێ. بەشــی ســێهەمیش ڕێگا بە هەموو کــەس دەدات کە هەر کات بیەوێ، 
بێتــەوە بۆ واڵتــی خۆی. واتە بەگوێرەی ئەو مافە، هەر هاوواڵتی یــەک مافی ئەوەی هەیە هەرکات 
بیەوێ بگەڕێتەوە واڵتەکەی خۆی و نابێ لەو بارەوە کۆسپی لەسەر ڕێگادا بۆ دروست بکرێ، یان رێی 
لێ بگیرێ. شــایانی باســە مافی ئازادیی هاتوچۆ کردن لە چوارچێوەی سنوورەکانی واڵت دا و مافی 
هەڵبژاردنی ئازادانەی شوێنی نیشتەجێ بوون، تەنیا ئەو کەسانە دەگرێتەوە کە بەشێوەیەکی یاسایی 
لەو واڵتەدا بەسەر دەبەن. بەاڵم مافی بەجێ هێشتنی هەر دەوڵەتێک، ئەگەر یەکێک بیهەوێ، هەموو 
کەس دەگرێتەوە جا ئەو کەســە چ بەشــێوەی قانوونی لەو واڵتەدا بێ یان بەشێوەیەکی نایاسایی، 
هیچ لە ئەسڵی مەسەلەکە ناگۆڕێ. بەو حاڵەش دەبێ ئەوە بزانین کە مافی ئازادیی هاتوچۆ مافێکی 
موتڵەق نیە. ئەوە  کە چ لە کردەوەداو چ لە باری قانوونی یەوە، زۆر جار ئازادیی هاتوچۆ ســنووردار 
دەکرێ، یان مەحدوودیەتی لەســەر دادەنرێ، بەمەبەستی دەستەبەر کردن و وەبەرچاوگرتنی ماف و 
ئازادی یەکانــی دیکە. جاری واشــە بە پێی خاڵەکانی ســێ هەم و چوارەم، کە لــە پێوەندی دەگەڵ 
کۆنڤانســیۆنی ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ دا باســمان لێ کردون، مەحدوودیەت دەخرێتە سەر مافی 
ئــازادی هاتوچۆ1. دیارە لە کردەوەش دا کەڵک وەرگرتن لــەو مافەو جێ بەجێ کردن و پیادە کردنی 
لەگــەڵ گیروگرفت بەرەوڕوو دەبێ. ئاخر مرۆڤ چ لە بــاری ئابووری یەوە، چ لە باری وەزعی ژیان و 
بەڕێوەچوونەوە، چ لە باری کارو ئیشــەوە، چ لە پێوەندی دەگەڵ بەرپرسایەتی یەکانی دا، هێندە ئازاد 
نیە کە بە ئارەزووی خۆی لە چوارچێوەی سنوورەکانی واڵتێک دا ئازادانە بگەڕێ، یان شوێنی ژیان و 
نیشــتەجێ بوونی خۆی هەڵبژێرێ. بە واتایەکی دیکە، لە کردەوەدا مرۆڤ هێندەش ئازاد نیە کە بە 

ئارەزووی خۆی لەو مافە کەڵک وەرگرێ.
لەالیەکی دیکەشــەوە مافی ئازادانەی هاتنە نێو خاکی واڵتەوە، تەنیا ئەو کەسانە دەگرێتەوە کە 
بە هاوواڵتیی ئەو دەوڵەتە دادەنرێن. ئەو مافە لە کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپایی بۆ مافەکانی مرۆڤ و تەنانەت 
لە یاســای بنەڕەتیی نۆروێژیش دا وەک مافێکی موتڵەق ناسراوە. بەاڵم بەو حاڵەش پێویستە وا لێک 
بدرێتەوە کە زۆر جار ڕەنگە دەوڵەت ئەو مافە ســنووردار بکات، یان هەڵی پەســێرێ یان تەعدیلی 
تێ دا پێک بێنێ. لە بەندی دوازدەهەمی کۆنڤانسیۆنی مافە مەدەنی و سیاسی یەکان دا هاتوە کە هیچ 
کەس نابێ بەشــێوەیەکی »خودسەرانە« ڕێگای لێ بگیردرێ کە بێتە نێو خاکی واڵتی خۆیەوە. ئەوە 

1. Vilkårene for inngrep samsvar i all hovedsak med vilkårene for inngrep i EMK art.8 til 11, se punkt 5.3.
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لە پێوەندی دەگەڵ بڕیارەکانی کۆنڤانســیۆنی ئۆرووپاش دا هەر ڕاســتە، تا ئێستا دادگای ئۆرووپا بۆ 
مافەکانی مرۆڤ لە پێوەندی دەگەڵ ئەو مەسەلەیە لە پراکسیسی خۆی دا هەڵوێستێکی وەرنەگرتووە.

٣.٧ مافی بەرانبەریی بەرامبەر قانوون، مافی دەستڕاگەیەشــتن بە  مەحکەمەو دادگایەکی 
عاداڵنەو دادپەروەرانە

٣.٧.1 بڕیارەکانی کۆنڤانسیۆنەکان
لەنێــو هەموو ئەو بڕیارانەی ســەبارەت بە مافی مرۆڤ لــە کۆنڤانســیۆنەکان دا دراون، ئەو بڕیارە، 
لــە پێوەنــدی دەگەڵ ڕادەی بــەکار بردنی دا لە پلــەی دووهەم دا دێت1. ئەم مافــە بە یەکێک لە 
پرنســیپە سەرەکی یەکانی دەوڵەتی قانوون بەحیساب دێ. لەوەش زیاتر ئەو مافە ڕۆڵی سەرەکی لە 
دەستەبەر کردنی دابەش کردنی دەسەاڵت و ڕاگرتنی بااڵنس لە نێوان دەسەاڵتەکانی قانوون گوزاری، 
دادپــەروەری و بەڕێوەبەری دا دەگێڕێ. ئامانجی ســەرەکیی ئەو بڕیارە ئەوەیــە کە بەرابەری و مافی 
وەک یەکی هەموان لە بەرانبەر یاسادا دابین و حەق و عەداڵەت و بەرپرسایەتی لە پرۆسەی دادوەری دا 

دەستەبەر بکات.
ماددەی شەشەمی کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ دەڵێ:

1-هەموو کەســێک لە پێوەندی دەگەڵ ئەو ماف و ئەرکانەدا کە وەک هاوواڵتی دەکەونە ســەر 
شــانی، یان لە پێوەندی دەگەڵ ئەو تاوانانەی کە ئاراســتەی دەکرێن، لە ماوەیەکی گونجاو دا، لە 
دادگایەکی عاداڵنەی کراوە و ســەربەخۆو بێ الیەن دا کە بەپێی قانوون دامەزراوە، مەحکەمە بکرێ. 
بڕیاری دادگا بەشــێوەیەکی ئاشکرا لە ڕۆژنامەی ڕەسمی دا باڵو دەکرێتەوە. ئەگەر ئەو تێبینی یانەی 
خوارەوە لە گۆڕێ  دابن، دەکرێ هەموو یان بەشــێک لە پرۆســەی دادگا بەشێوەیەکی نائاشکراو بە 
بێ بەشــداریی مێدیا، بڕواتە پێش. ئەو تێبینی یانە بریتیین لە تێبینی یە ئەخالقی یەکان، ئەمنیەت و 
ئاسایشــی نەتەوەیی لە کۆمەڵگایەکی دێمۆکراتیک دا، وەبەرچاوگرتنی ژیانی شەخســیی الوان، یان 
ژیانی شەخسی و بنەماڵەییی هەر دوو الیەنی کێشەکە، یان کاتێک کە بە هۆی وەزعێکی تایبەتی یەوە، 

ئاشکرابوونی دادگا، زیان بە قازانج و بەرژەوەندی یەکانی عەداڵەت دەگەیەنێ.
٢- هەر کەس کە گومانی ئەوەی لێ دەکرێ کە کردەوەیەکی سزاهەڵگری ئەنجام دابێ، تا ئەو 
کاتەی لە دادگادا و بەپێی قانوون بە تاوانبار لە قەڵەم نەدراوە، بە کەسێکی بێ تاوان دەناسرێ و وەک 

بێ تاوانیش سەیر دەکرێ.
3- ئەو مافانەی خوارەوە، النی کەمی ئەو مافانەن کە بۆ ئەو کەسە لەبەرچاو گیراون کە گومانی 
ئەوەی لێ دەکرێ کردەوەیەکی ســزاهەڵگری ئەنجام دابێ. بۆیە هەر کەس کە گومانی لێ دەکرێ 

1. Historisk sett angår over halvparten av sakene i EMD retten til rettferdig rettergang, hvor spørsmål om 
varigheten av rettsprosesser er den største kategorien.
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کردەوەیەکی ســزاهەڵگری ئەنجــام داوە، حەقی خۆیەتی کە النی کەم ئەو مافانەی بۆ دەســتەبەر 
بکرێن:

ئا: بە زمانێک کە لێی تێ دەگا، هەروەها بەشــێوەیەکی زۆر ســادە پێویستە بۆی ڕوون بکرێتەوە 
کــە گومانی ئەنجام دانی کام تاوانی لێ دەکرێ. بەوردی لە نێوەرۆکی ئەو تاوانە ئاگادار بکرێتەوە کە 

گومان دەکرێ ناوبراو ئەنجامی داوە.
ب: وەخت و دەرفەتی تەواوی بۆ بەرگری کردن لە خۆی بدرێتێ.

ج: ڕێگای پێ بدرێ خۆی یان لە ڕێگای پارێزەرێک کە بۆخۆی هەڵی دەبژێرێ، دیفاع و بەرگری 
لــە خۆی بکات. ئەگــەر بۆ خۆی توانای دابیــن کردنی خەرجی یەکانی پارێــزەری نەبێ، دەوڵەت 
بەمەبەستی دابین کردنی بەرژەوەندی یەکانی عەداڵەت، پێویستە خەرجی پارێزەری بۆ دابین بکات.

د: ڕێگای پێ بدرێ کە قسە لەگەڵ ئەو کەسانە بکات یان گوێ لەو کەسانە بگرێ کە شاهیدی 
بەدژی ئەو دەدەن. هەر بەو جۆرە حەقی ئەوەی هەبێ کە لەگەڵ ئەو کەســانەش قسە بکات کە بە 

قازانجی ئەو دەیانەوێ شاهیدی بدەن.
هـــ : ئەگەر لەو زمانە حاڵی نەبێ کە لە دادگادا کەڵکــی لێ وەردەگیرێ، مافی ئەوەی هەیە بە 

خەرجی دەوڵەت، لە دیلمانج کەڵک وەرگرێ و لەو بارەوە پێویستە دیلمانجێکی بۆ ئامادە بکرێ.
ماددەی چواردەهەمی کۆنڤانســیۆنی مافە مەدەنی و سیاســی یەکانیش ئــەو مافە دەپارێزێ. ئەو 
مافە لەو کۆنڤانسیۆنەدا زۆر بەوردی شی کراوەتەوە. گەلێک ڕێ وشوێن لەوێ دا بۆ دەستەبەر کردنی 
ئــەو مافە وەبەرچاو گیراون. بەو حاڵــەش جیاوازی یەکی زۆر لە نێوان ئەو بڕیارانەدا نیە کە لەو دوو 

کۆنڤانسیۆنانەدا، بەمەبەستی دابین کردنی ئەو مافە فۆرمۆڵە کراون.
دادگای ئۆرووپا لە پراکسیســی خۆی دا تێگەیشــتنی خۆی لە هەردووکیان هەر بە یەک شێوە 
لێک دەداتەوە. لە بەر ڕووناکایی هەمان تێگەیشتن و لێکدانەوەش دا، بڕیارەکانی کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپا 

لە پێوەندی دەگەڵ مافی مەحکەمەیەکی عاداڵنەدا پیادەو بەڕێوە دەبا.
ماددەی نەوەدوپێنجی دەستووری نۆروێژیش ئەو مافە دەستەبەر دەکا. لەو ماددەیەدا بەشێوەیەکی 

گشتی لەو بارەوە دەگوترێ کە:
هەموو کەس مافی ئەوەی هەیە کە کێشەکەی لە دادگایەکی سەربەخۆ و بێ الیەن دا لە ماوەیەکی 
گونجاودا، بەشێوەیەکی عاداڵنەو ئاشکرا یەکال بکرێتەوە. ئەگەر ژیانی شەخسیی الیەنەکانی کێشەکە، 
یان قازانج و بەرژەوەندی یە گشــتی یەکان ئەوە بخوازن، دادگاکە دەکرێ بەشێوەیەکی داخراو بەڕێوە 

بچێ. کاربەدەستانی دەوڵەت سەربەخۆیی و بێ الیەنیی دادگاکان دابین و دەستەبەر دەکەن.
ئــەو بڕیارانەی لە کۆنڤانســیۆنەکەدا هاتوون، دەبنــە تەواوکەری ئەو بڕیارانــەی لەو بارەوە لە 
دەستووردا باســیان لێ کراوە1. لە کاتی پیادە کردنی بڕیارەکانی دەستووردا، دادگاکان زۆر بەوردی 

1. Tvisteloven (17.juli 2005) og straffeprosessloven (22.mai 1981).
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ئەو خااڵنە وەبەرچاو دەگرن کە لە کۆنڤانسیۆنەکان دا باسیان لێ کراوە.
کۆنڤانســیۆنەکان زۆر بە وردی ئەو ڕێ وشــوێنانەیان دیاری کردوون کە بۆ بەڕێوەچوونی دادگاو 
مەحکەمەیەکی عاداڵنە پێویستن. ئەو ڕێ وشوێنانە گەلێک یاساو ڕێسای تایبەتی لەو بارەوە دەگرنە 

خۆ1.

٣.٧.2 کێشە مەدەنی و جینایی یەکان
یەکێک لە تایبەتمەندی یە بنەڕەتی یەکانی کۆنڤانســیۆنی ئۆرووپا ئەوەیە کە لە ماددەی شەشــەمی 
خۆی دا، کۆمەڵە مافێکی زۆرتر بۆ کێشــە جینایی یەکان بە بەراورد لەگەڵ کێشــە مەدەنی یەکان دا 
وەبەرچاو دەگرێ٢. بەشــی یەکەمی ئەو ماددەیە، هەم کێشــە مەدەنی و هەم کێشــە جینایی یەکان 
دەخاتە ژێر ئۆتۆریتەی خۆی. واتە ئەو بەشــە لە پێوەندی دەگەڵ هەردووکی ئەو جۆرە کەیســانەدا 
بەکار دێت. بەاڵم بەشــی دووهەم و ســێهەم تەنیا بۆ پێڕاگەیشــتن بە کێشە جینایی یەکان تەرخان 
کراوە. هەر بۆیە سنووردانان لە نێوان ئەو دوو جۆرە کەیسانەدا مەسەلەیەکی زۆر سەرەکی یە. پێش 
ئــەوەی لەو بارەوە بدوێین، وا باشــە لە پێوەندی دەگەڵ موحاکەمەی عاداڵنەدا باســی فاکتۆرێکی 
گەلێک گرنگ بکەین کە لە تێکســتەدا زۆر بەڕوونی باســی لێ کــراوە. ئەویش بریتی یە لەو خاڵە 
گرنگەی کە دەڵێ هەمووان مافی ئەوەیان هەیە بەشێوەیەکی ڕەسمی و واقعی لە حەقی موحاکەمەو 
دادگایی یەکی عاداڵنە کەڵک وەرگرن. واتە مافی هەموو کەســێکە کە بەڕەســمی و بەشــێوەیەکی 
ڕاســتەقینە، بەکردەوە، لە دادگایەکی عاداڵنەو ســەربەخۆو بێ الیەن دا کێشەکەیان یەکال کرێتەوە. 
دادگای ئۆرووپا لەســەر ئەو بڕوایەیە کە مافی موحاکەمــەی عاداڵنە ئەگەر هەر بریتی بوایە لەوەی 
کە پێویســتە کێشــەکان بۆ چارەسەر کردن بەرێتە دادگا، دەســتەواژەیەکی خەیاڵی دەبوو، چونکە 
دەوڵەتەکان زۆر بە ئاسانی دەیانتوانی پێش بەوە بگرن کە کێشەکان بۆ پێڕاگەیشتن بدرێتە دادگا3. 
مەســەلەی »Access to Court« پێویستە لە بەر ڕووناکایی ئەو پرنسیپە گشتی یەدا لێک بدرێتەوە 
کە دەڵێ پێویســتە دەسڕاگەیشتن بە دادگا، بێ ئەوالوال بەشــێوەیەکی واقعی و ڕاستەقینەو کارا بۆ 
هەمووان دابین بکرێ4. ئەوە بەو مانایەیە کە ئەو مافانە پێویســتە بەشێوەیەکی واقعی و لە کردەوەدا 
 guarantee not rights that are theoretical or« بۆ هەمووان گەڕانتی و دەســتەبەر بکرێن. واتــە

.٥»illuosory but rights that are partical and effective

بە وتەیەکی دیکە ئەو مافانە پێویســتە بەشێوەیەکی ڕاســتەقینەو کارا جێ بەجێ و پیادە کرێن. 

1. For mer utførlig litteratur, se f.eks. White/Ovey (2010) w.242-277.
2. Det samme gjelder SP art.14, men i fortsettelsen diskuterer vi bare EMK.
3. EMD, Golder (1975).
4. Se punkt 2.3.1.2.
5. Fast praksis siden EMD, Airey (1979) punkt 24.



136   جەوهەر و کاکڵەی مافەکانی مرۆڤ

مافی دەست ڕاگەیشــتن بە دادگاو موحاکەمەیەکی عاداڵنە تەنیا ئەو کاتە دابین و دەستەبەر دەکرێ 
کە زۆر فاکتۆری دیکە لە گۆڕێ دابن و لە زۆر بواردا زەمینەی پیادە کردنی ئامادە کرابێ. دادگایەکی 
عادالنە ئەودەم ئیمکانی بەڕێوەچوونی هەیە کە سیستەمێکی دادوەریی سالـم و سەربەخۆو بێ الیەن 
لەگۆڕێ دابێ، ئیمکانی جۆراوجۆر بۆ دەست ڕاگەیشــتن بە یارمەتی و مەشۆرەتی یاسایی و قانوونی بۆ 
هەمووان هەبێ، خەرجی دادگاو موحاکەمە بە جۆرێک بێ کە خەڵک لە بنی بێنە دەر، بێ جیاوازی و 
هــەاڵواردن هەمووان دەســتیان وە دادگاو موحاکەمەیەکی عاداڵنە رابــگاو ژمارەیەکی زۆر وەکیل و 
پارێزەر هەبن کە خەڵک بتوانن بۆ چارەســەریی کێشەکانیان، بەکاریان بێنن. نەک هەر لە ناوەندی 
شــارە گەورەکان دا، پێویستە لە هەموو شوێنەکان و ناوچە دووردەستەکانی واڵتیش دا ئەو ئیمکاناتە 
لە بەر دەســتی خەڵــک دابێ. تەنیا لە بارودۆخێکی ئاوا دایە کــە موحاکەمەی عاداڵنە، بۆ هەموان 

دابین دەبێ.
بڕیارەکانی کۆنڤانســیۆنی ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ لە پێوەندی دەگەڵ مافی موحاکەمەیەکی 
عاداڵنە لە دوو بواردا بەکار دێن. »ماف و ئەرکەکانی هاوواڵتیان«و »کێشــەو کەیســە جینایی یەکان«. 
هەر کام لەو دەســتەواژانە مانای تایبەت بەخۆیان هەیەو بەشــێوەیەکی سەربەخۆ لێک دەدرێنەوە. 
ئەوە مانای وایە کە نێوەرۆکی ئەو دوو دەستەواژانە لەالیەن دادگای ئۆرووپاوە دەست نیشان دەکرێ. 

نەک لەالیەن کاربەدەستانی واڵتانی ئەندامی کۆنڤانسیۆنەکەوە.
»مــاف و ئەرکەکانی هاوواڵتیان« کە بە ئینگلیســی »civil rights and obligations« مانایەکی 
زۆر بەرین دەگرێتە خۆ. ئەو دەستەواژەیە هەر ئەو ماف و ئەرکانە ناگرێتەوە کە کەسێک لە بەرانبەر 
کەســانی دیکەدا دەکەونە سەر شــانیان و بۆی پەیدا دەبێ. ئەو ماف و ئەرکانەش دەگرێتەوە کە لە 
بەرانبەر کاربەدەســتانی دەوڵەت و دام ودەزگا ڕەســمی یەکان دا دەکەونە سەر شانی تاکەکەسەکان، 
یان بە پێچەوانەوە، لەو پێوەندی یەدا دەکەونە ســەر شــانی کاربەدەســتان. وەک بیمەو یارمەتی یە 
کۆمەاڵیەتی یەکان و هتد. دادگای ئۆرووپا لەو بارەوە ســنوورێک دیــاری دەکات. ئەو دادگایە دەڵێ 
مافە سیاســی یەکان ئەو بڕیارە نایانگرێتەوە. هەروەها دانی ماڵیات ناچێتە چوارچێوەی ئەو باسەوە1. 
هەروەها هەندێک مەســەلەی دیکەش کــە پێوەندی یان بە وەزعی بیانی یەکانــەوە هەیە هەر بەو 
جۆرە تەماشــا دەکرێن. ئەگەر کێشەیەک بکەوێتە دەرەوەی چوارچێوەی ئەو دەستەواژەوەو هەروەها 
نەکەوێتە چوارچێوەی کێشــەو کەیسە جینایی یەکانیشەوە، ئیدی ئەوە بەو مانایەیە کە خاوەنی ئەو 

کەیسە مافی ئەوەی نیە کە کێشەکەی لە دادگادا یەکال بکرێتەوە.
هەر بەو جۆرە دەستەواژی »کێشە جینایی یەکان«یش مانایەکی بەرین دەگرێتە خۆ. بەشێوەیەکی 
ســەرەکی ئەو کێشانەش بەسەر دوو بواردا دابەش دەبن. دیارە زۆر جار لە هەندێک جێگا هەر دوو 
جۆرەکان یەکتر دادەپۆشــن، یان دەکرێ بڵێین یەکتر دەبڕن. لە پێش دا پێویستە »دژکردەوە«یەک 

1. Men saken om straffeskatt eller tilleggsskatt omfattes derimot av «straffesiktelse».
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ڕووی دابێ تا وەک »سزا« بەحیساب بێ. دژکردەوەکە پێویستە بەرانبەر بە نەزم و مەسەلە ئینزیباتی و 
دیسپلینی یەکان نەبێ. لەو حاڵەتەدا دەکەوێتە دەرەوەی بڕیارنامەکانەوە. لەالیەکی دیکەشەوە پێویستە 
قسە لە تاوانبار بوونی کەسێک لە گۆڕێ دابێ. یان کەسێک گومانی لێ بکرێ کە لەو بارەوە تاوانبارە. 
واتە تۆمەتێک لە ئارا دابێ. بۆ ئەوەی دژکردەوەیەک بە سزا بناسرێ، زۆر ڕێ وشوێن دیاری کراون. ئەو 
ڕێ وشــوێنانە پێوەندی یان بەوە هەیە کە ئەو دژکردەوانە، چۆن لە یاساو قانوونی واڵتەکان دا جێ یان 
بۆ کراوەتەوە، کاراکتەری ئەو ســکااڵیە چۆنە کە لە گۆڕێ دایە، ڕادەی دژکردەوەکە چۆن بووەو چ 
جیددییەتێکی تێ دایە. لەالیەکی دیکەشــەوە مەبەســت لە »تۆمەت« بەگوێرەی پێناسەی دادگای 
 the official notification given to an individual by the competent« :ئۆرووپــا بریتی یە لــە
authority of an allegation that he has committed a criminal offence«، دیــارە دادگای 

ئۆرووپا لەوەش زیاتر تێدەپەڕێ و دەڵێ کەســێک بە تاوانبار دەناســرێ ئەگەر بکەوێتە بەر کارکردی 
 which carry the implication of such an allegation and«  :هەندێــک میکانیزمی دیکەی کە

.»which likewise substantially affect the situation of the suspect1

٣.٧.٣ نێوەرۆک و پێداویستی یەکانی موحاکەمەیەکی عاداڵنە
ئەگەر ســەرنج بدەینە ئەو بوارانەی کە بڕیارەکانی کۆنڤانسیۆنەکان دەیانگرنەوە، بۆمان دەردەکەوێ 
کە بەمەبەســتی دابین کردنی موحاکەمەیەکی عاداڵنە، زۆر ڕێ وشــوێن و یاســاو ڕێســای ورد لەو 
بارەوە وەبەرچاو گیراون. ئەو یاســاو ڕێســایانەش لە پراکسیســی قەزایی و حقووقیی بەرین دا ڕوون 
کراونەتەوەو چۆنیەتیی بەکارهێنانیان دیاری کراوە. پێش هەر شــتێک بۆ ئەوەی موحاکەمەیەک بە 
موحاکەمەیەکی عاداڵنە دابنرێ، پێویســتە بەشێوەیەکی گشتی هەموو الیەنەکانی ئەو موحاکەمەیە 
لێک بدرێتەوە. زۆر جار موحاکەمەیەک، هەرچەند بەڕواڵەت هیچ کام لەو پرنسیپانەشی نەخستوونەتە 
پشــت گوێ کە بۆ بەڕێوەچوونی دادگایەکــی عاداڵنە لەبەرچاو گیــراون، موحاکەمەیەکی عاداڵنە 
نیــەو دەکەوێتە دەرەوەی ئەو خااڵنەی کە وەک مەرجــی بەڕێوەچوونی دادگایەکی عاداڵنە دیاری 
کراون. جیا لەوە ئەو ڕێ وشــوێنە کۆنکرێتانە کە بۆ بەڕێوە چوونی دادگایەکی عاداڵنە دیاری کراون، 
دەگەڵ هەندێک ڕێ وشــوێنی گشــتی تریش لێک گرێ دراون کە بۆ ئەو مەبەســتە پێویستن. واتە 
ڕێ وشــوێنە گشــتی یەکان، دەبنە تەواوکەری یاساو ڕێســا کۆنکرێت و دیاری کراوەکان. بۆ نموونە 
 )equality of arms(.پرنسیپی بەرابەری و وەک یەک بوون لە بەرانبەر دادگادا، لەو وەسڵە گرنگانەیە
ئەســڵێکی گشتی ئەوەیە کە پێویستە هەر دووالیەنی کێشــەکە »دەستیان بە ئەندازەی یەک بێ«. 
واتە پێویســتە هەر دووک ال دەرفەتی ئەوەیان بۆ بڕەخسێ، بە یەک ئەندازە لە ئیمکاناتی پێویست 

بۆ بردنە پێشی قازانجەکانی خۆیان لە کاتی بەڕێوەچوونی دادگادا کەڵک وەرگرن.

1. EMD, Foti (1982) punkt 52.
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پرنســیپێکی گشــتیی دیکە ئەوەیە کە هەردوو ال بە یەک ئەندازە دەستیان بەو بەڵگەو سەنەدو 
دۆکیومێنتانــە ڕا بــگا کە لە پێوەندی دەگەڵ پەروەندەکەیان دا لەبەر دەســتی دادگا دان. هەروەها 
هــەردووال دەرفەتی ئەوەیان بــۆ دابین بکرێ کە بزانن الیەنی بەرانبەر چ زانیاری یەکی بۆ دژایەتیی 
ئەو لەبەردەســت دایە. پرنسیپێکی گشــتیی دیکەش بریتی یە لەو پرنسیپە کە دەڵێ هەموو کەس 
مافی ئەوەی هەیە خۆی لە هەر چەشــنە قســەو ڕەفتارو یارمەتی یەک دوور بگرێ کە ببێتە هۆی 
ئەوەی وەک تاوانبار بناســرێ. یانــی پرنســیپی »the prohibition of self incrimination« واتە 
»قەدەغە بوونی خۆتاوانبار کردن«. بە واتەیەکی دیکە کەس ئەرکی ئەوەی لەسەر شان نیە کە قسەو 

کردەوەیەک ئەنجام بدا کە یارمەتی بە تاوانبار بوونی خۆی بکات.
ئەســڵێکی گشــتیی دیکە ئەوەیە کە دەڵێ کێشەکان پێویســتە »لە ماوەیەکی گونجاودا« یەکال 
بکرێنەوە. واتە پێویستە لە ماوەیەکی مەعقوول دا پەروەندەکە لە دادگادا بخرێتە بەر لێکۆڵینەوە. ئەو 
مەسەلەیە پێویستیی بە شی کردنەوەو هەڵسەنگاندنێکی گشتی هەیە. ئایا پەروەندەکە چەندە ئاڵۆزە؟ 
پێ ڕاگەیشــتن بە پەروەندەیەکی لەو جۆرە چەندی وەخت دەوێ؟ ئایا پێداویستی یە بنەڕەتی یەکانی 
کار کردن لەســەر ئەو پەروەندەیە لەبەر دەســت دان؟ ئەو کەسەی سکااڵی کردوە تا چە ڕادەیەک 
یارمەتی داوە کە کەیســەکە لــە ماوەیەکی دیاری کراوی مەعقووڵ دا بخرێتە بــەر لێکۆڵینەوە؟ ئایا 
سکااڵکەر پێویستی بەوەیە کە هەرچی زووتر پەروەندەکە بخرێتە بەر لێکۆڵینەوەو یەکال کردنەوە یان 
نا؟ ئایا کاربەدەستان توانیویانە ئەو کارە پێویستانە ئەنجام دەن تا کەیسەکە لە ماوەیەکی مەعقوول و 

گونجاودا بە ڕێگای یەکالکردنەوەدا بڕواتە پێش؟
پرنســیپێکی گشتیی دیکە ئەوەیە کە دەڵێ کێشەکان پێویستە لەالیەن »دادگایەکی سەربەخۆو 
بێ الیەن کە بەگوێرەی قانوون دامەزاربێ« یەکال بکرێتەوە. ئەوە مانای وایە کە دادگا پێویستە سەربەخۆ 
لە کاربەدەســتان کاروباری خۆی بەڕێوە بەرێ. لەوەش زیاتــر نەک هەر دەبێ لە پێوەندی دەگەڵ 
کاربەدەســتانی دەوڵەت دا، بەڵکوو پێویستە لە پێوەندی دەگەڵ الیەنەکانی کێشەکەش دا، سەربەخۆ 
بێ و بەشــێوەیەکی ســەربەخۆ کار بکات. هەروەها لە پێوەندی دەگەڵ الیەنەکانی کێشــەکەش دا، 

پێویستە دادگا تەواو بێ الیەن بێ.
بۆ ئەوەی بزانین ئاخۆ دادگا ســەربەخۆیە یا نا، پێویســتە زۆر الیەنی مەسەلەکە لێک بدرێتەوە. 
وەک ئــەوەی کە ئەندامانی دادگا چۆن دیاری کراون، بۆ چ ماوەیەک لەو پۆســتەدا کاریان کردوە، 
چەنــدە لەو پۆســتەدا ماونەتەوە، چ گەرانیتی یەک لــە گۆڕێ دایە کە ئەوان نەکەونە ژێر فشــارو 
پاڵەپەســتۆی دەرەوەی دادگا، لەوەش زیاتر ئاخۆ دادگا وەک دادگایەکی سەربەخۆ ڕەفتار دەکا یان 

ئایا دادگا وەک دادگایەکی سەربەخۆ ناوی دەرکردوە یان نا؟ ئایا دادگا سەربەخۆ دێتە بەرچاو؟
بۆ ئەوەی بزانین دادگایەک بێ الیەنە پێویســتە لەبەر ڕووناکایی ئەو ڕاســتی یەدا ئەو مەسەلەیە 
بخرێتــە بەر لێکۆڵینەوە کە لە بــاری عەینی یەوە دادگا تا چ ڕادەیەک بێ الیەنــە. واتە ئایا وا دێتە 
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بەرچاو کە دادگا بێ الیەن بێ و بەشــێوەیەکی بێ الیەنانە ڕەفتار بکات. بەاڵم ئەو مەسەلەیە پێویستە 
لە باری زەینیشەوە، لێک بدرێتەوە. واتا ئایا قازی یەکی دیاری کراو لە پێوەندی دەگەڵ پەروەندەیەکی 
دیاری کراودا، بێ الیەن دەجووڵێتەوە یان نا؟ یان لەو پێوەندی یەدا هەست دەکرێ ناوبراو لە یەکێک 
لە الیەنەکانی کێشەکە نزیکترە، یان بە جۆرێکی دیکە قازانجی لەوە دایە کە کێشەیەک بە الیەکی 

دیاری کراودا یەکال بێتەوە؟
وەک ئەسڵێکی سەرەکی پرۆسەی چوونە پێشی دادگا، قەزاوەتی دادگاو بڕیاری دادگا، پێویستە 
بەشێوەی ئاشکرا بڕۆنە پێش. ئەو پرنسیپە سەرەکی یە بۆیە دانراوە تا پێش بە هەر چەشنە پرۆسەیەکی 
نهێنی کاری لە پێوەندی دەگەڵ یەکال کردنەوەی کێشــەکەدا بگــرێ و قازانج و بەرژەوەندی یەکانی 

عەداڵەت دەستەبەر بکرێن.
پێویســتە بگوترێ کە زۆر ڕێگاو ڕێساو یاسای جۆراوجۆر دەست نیشان کراون کە لەو بارەوە بە 
ریزپەڕ دادەنرێن. دیارە ئەو ڕێســاو یاســایانەی کە وەک ڕیزپەڕ دیاری کراون، بۆ دابین و دەستەبەر 
کردنی قازانج و بەرژەوەندی یە گشتی یەکان، تێبینی یە ئەخالقی یەکان یان پاراستنی ژیانی شەخسی و 

بنەماڵەیی الیەنەکانی کێشەکان لەبەرچاو دەگیردرێن.
ئەو پرنسیپانە هەم لە کەیسە مەدەنی و هەم لە کەیسە جیناییەکاندا پێویستە وەبەرچاو بگیردرێن. 
ســەرەڕای ئەوانە، لە پێوەندی دەگەڵ کەیسە جینایی یەکان دا زۆر ڕێ وشوێنی دیکەش دانراون کە 

پێویستە بەوردی لەکاتی بەرێوە چوونی دادگا، وەبەرچاو بگیردرێن.
لە پێوەندی دەگەڵ کێشــەو کەیســە جینایی یەکان دا، پرنســیپێکی زۆر گرنگ لە گۆڕێ  دایە 
کە پێویســتە هەمیشــە وەبەرچاو بگیردرێ. بەگوێرەی ئەو پرنســیپە ئەو کەسەی کە گومانی لێ 
دەکــرێ تاوانێکی ئەنجــام دابێ، بەبێ تاوان دادەنــرێ تا ئەو کاتەی لــە دادگادا پێچەوانەی ئەوە 
بە بەڵگەوە دەســەلمێنرێ. ئەو پرنســیپە پێش بەوە دەگرێ کە دادگا، یان کاربەدەســتان لە قسەو 
باڵوکراوەکانیان دا، پێش دەرچوونی بڕیاری دادگا، کەســێک بە تاوانبار دابنێن. لەوەش زیاتر، پێش 
لەوەش دەگرێ کە لە کاتی بەڕێوەچوونی دادگادا، ئەو کەســە بە چاوی تاوانبار تەماشا بکرێ و هەر 
بەو چاوەش هەڵس وکەوتی لەگەڵ بکرێ. کردەوەیەکی لەو چەشنە شوێنەوار لەسەر بڕیاری دادگاش 
دادەنێ. واتە ئەگەر کەســێک لە دادگادا بەچاوی تاوانبار ســەیر بکرێ و هەر بەو جۆرەش ڕەفتاری 
لەگەڵ بکرێ، لە کۆتایی دا ئەو هەڵوێستە لە بڕیاری دادگاش دا بە جۆرێک خۆی نیشان دەداو ڕەنگ 
دەداتەوە. یان تەنانەت ئەگەر ئەو کەســە بە بێ تاوانیش دەرچێ، هەر بەو جۆرە ســەیری دەکرێ و 

ڕەفتاری دەگەڵ دەکرێ1.
هەر کەســێک کە شــکی ئەوەی لێ دەکرێ تاوانێکی ئەنجام داوە و بەو هۆیە ڕادەگیرێ، مافی 
ئــەوەی هەیە بــەو زمانەی کە بۆخۆی لێی حاڵی دەبێ، زانیاری ســەبارەت بەو تۆمەتە بدرێتێ کە 

1. For norsk rett, se Grunnloven 96(2).
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ئاڕاستەی کراوە. دیارە ڕادەی ئەو زانیاری یەی لەو بارەوە دەبێ بدرێتە ئەو کەسە، یان ڕادەی خێرایی 
جێ بەجێ کردنی ئەو پرنسیپە لە کەیسێکەوە بۆ کەیسێکی دیکە دەگۆڕدرێ. مەسەلەیەکی دیکەش 
لێرەدا لە گۆڕێ دایە، ئەویش ئەوەیە کە ئەو کەسەی کە دەچێتە دادگا، ئەگەر لەو زمانە حاڵی نەبێ 
کە دادگا کاری پێ دەکا، مافی ئەوەی هەیە بێ بەرانبەر، واتە بەخۆڕایی و لەســەر خەرجی دەوڵەت 
دیلمانجێکی بۆ ئامادە بکرێ کە هەموو باس و لێدوان و قســەو باسەکانی دادگای بۆ وەرگێڕێتە سەر 
زمانی خۆی یان ئەو زمانەی کە زۆر باش لێی حاڵی دەبێ. پاشان ئەو کەسە وەختی تەواوی بدرێتێ 
کە خۆی بۆ بەرگری کردن لە خۆی ئامادە بکات. هەموو کەسێک مافی ئەوەی هەیە کە بەرگری لە 
خۆی بکات، یان لەو بارەوە یارمەتی و مەشــۆرەتی قانوونی و یاسایی وەربگرێت. هەموو کەس حەقی 
هەیە کە ئەو شــاهیدانە ببینێ کە بەدژی ئەو شــاهیدی دەدەن و گوێی لە قســەو باسەکانیان بێ. 
لەوەش زیاتر مافی ئەوەی هەیە کە کەسانێک بۆخۆی دیاری بکات و داوایان لێ بکات کە بە قازانجی 

ئەو شاهیدی بدەن و گوێشی لەو قسەو باسانە بێ کە ئەوان قەرارە لە دادگادا بیانهێننە گۆڕێ.
کۆنڤانسیۆنی مافە مەدەنی و سیاسی یەکان لەوەش زیاتر دەڕواتە پێش. هەموو ئەو ڕێ و شوێنانەی 
لــەو بارەوە لە کۆنڤانســیۆنی مافە مەدەنی و سیاســی یەکان دا هاتوون لە ئاســتی ئۆرووپادا بە پێی 
ماددەکانی ٢، 3، 4ی پرۆتۆکۆڵی ئیزافیی ژمارە حەوتەمی کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ، 
دەستەبەر کراون. بەگوێرەی »TP-2« ئەو کەسەی کە بە بڕیاری دادگا ڕازی نیە، مافی ئەوەی هەیە 
داوای پێداچوونەوە بەو بڕیارەدا بکات. حەقی هەیە بزانێ بە چ هۆیەکەوە تاوانبار کراوە، چ گوناهێکی 
خراوەتە پاڵ1. لەوەش زیاتر مافی ئەوەی هەیە کە ســکااڵی خۆی بەرێتە بەر دادگایەکی بەرزتر تا 
ســەرلەنوێ چاو بە کەیسەکەی دا بخشێنێتەوەو ئەگەر پێویست بێ لەو بارەوە ئاڵوگۆڕ لە بڕیارەکەدا 
پێک بێنێ. بەگوێرەی TP7-3، ئەگەر کەسێک بەپێی بڕیاری دادگا مەحکووم بکرێ و دواتر دەرکەوێ 
کە ئەو بڕیارەی دادگا لە جێی خۆی دانەبووە، مافی ئەوەی هەیە کە قەرەبوو بکرێتەوەو خەســاراتی 
بدرێتێ. واتە ئەو زەرەرو زیانەی بۆ قەرەبوو بکرێتەوە کە لەو بارەوە بۆی هاتۆتە پێش. چونکە ناوبراو 
بەشێوەیەکی ناعاداڵنەو لەسەر بناخەیەکی نادروست مەحکووم کراوە، مافی ئەوەی هەیە کە قەرەبوو 
بکرێتەوە. هەروەها بە پێی »TP-4« سزادانی دووبارەی کەسێک، قەدەغەیە. واتە ناکرێ کەسێک دوو 
جار بەهۆی ئەنجام دانی تاوانێکەوە ســزا بدرێت یان مەحکووم بکرێ. لەوەش زیاتر ئەو پرنســیپەش 
وەک ئەســڵێکی ســەرەکی لە پێوەندی دەگەڵ عاداڵنە بوونی موحاکەمەدا سەیر دەکرێ کە دەڵێ 

کردەوەیەک بە تاوان دادەنرێ کە لە کاتی ئەنجام دانی دا، بەگوێرەی قانوون، بەتاوان بناسرێ.
بەپێی ماددەی 7ی کۆنڤانســیۆنی ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ و ماددەی پازدەهەمی کۆنڤانسیۆنی 
مافە مەدەنی و سیاســی یەکان، کردەوەیەک تەنیا ئەو کاتە بە تاوان و جینایەت، یان بە کردەوەیەکی 
سزاهەڵگر دادەنرێ کە لە کاتی ئەنجام دانی ئەو کردەوەیەدا، بەگوێرەی قانوون بە تاوان بەحیساب بێ. 

1. SP art. 14(5) sier «og».
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بۆیە هیچ کەس نابێ بە تاوانی ئەنجام دانی کردەوەیەک سزا بدرێ کە دواتر بەپێی قانوون بە تاوان 
ناســراوە . هەر لەو پێوەندی یەدا ئەسڵێکی دیکەی گرینگیش هەیە کە پێویستە لەبەرچاو بگیردرێ. 
ئەویش ئەوەیە کە هیچ کەس نابێ سزایەکی قورستر لەوەی بۆ ببڕدرێتەوە کە لە کاتی ئەنجام دانی 
ئەو کردەوە ســزاهەڵگرە دا ئەنجامی داوە، بەو شــێوەیە نەبووە. ئەوە بەو مانایەیە کە ئەگەر کەسێک 
تاوانێکی کردوە، پێویســتە بەپێی ئەو قانوونانە ســزای بۆ دیاری بکرێ کە لە کاتی ئەنجام دانی ئەو 
تاوانەدا بۆ ســزادانی تاوانێکی لەو چەشنە لەبەرچاو گیراون. دواتر ئەگەر قانوون سزایەکی قورستری 
بۆ ئەو جۆرە تاوانە وەبەرچاو گرت، نابێ لە پێوەندی دەگەڵ ئەو کەیسانەدا کار بەو یاسایە بکرێ کە 

پێش پەسند کرانی یاساکە ئەنجام دراون. 

٣.٨ رێز گرتن لە ژیانی شەخسی و بنەماڵەیی و هتد 
Njål Høstmælingen لە کتێبە دەرســی یەکەی خۆی دا، ماددەی هەشتەمی کۆنڤانسیۆنی ئورووپا 

و ماددەی حەڤدەهەمی کۆنڤانســیۆنی مافە مەدەنی و سیاســی یەکان وەک »زمانەی دڵنیایی« واتە 
فۆڕمێــک لە کۆکــراوەی ئەو مافانە کە لە کۆنڤانســیۆنەکان دا بەڕوونی پێ یان لەســەر دانەگیراوە« 
لەقەڵەم دەدا1. ئەو شــێوە دەربڕێنە زۆر بەجێ یە، چونکە ئەو بڕیارانەی کە لێرەدا باسیان دەکرێ لە 
زۆر هەلومەرج دا، بەکار دێن و لە زۆر بارودۆخ دا بایەخی خۆیان نیشــان دەدەن. کۆڵەکەی هاوبەشی 
نێــوان هەموو ئەو بڕیارانە ئەوەیە کە ئــەوان هەموو ئەو بوارە جۆراوجۆرانە کە پێوەندی یان بە ژیانی 

خسووسی و بنەماڵەییی مرۆڤەکان و ئەتمۆسفێری ژیانی تایبەتیی ئەوانەوە هەیە دەپارێزن.
لە ماددەی 8ی کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپایی مافەکانی مرۆڤ دا دەگوترێ:

1- ژیانی خسووســی و بنەماڵەیی، ماڵ و نامەنیگاریی هەموو کەســێک جێگای ڕێزە. بەگوێرەی 
قانوون، ئەو مافە پێویستە بۆ هەموو کەسێک دەستەبەر بکرێ.

٢- هیچ جۆرە دەخالەتێک لەالیەن کاربەدەســتانی دەوڵەتەوە بۆ سنووردار کردن، هەڵپەساردن و 
مەحــدوود کردنەوەی ئەو مافانە قبووڵ ناکرێ، مەگەر ئەوەی کە ئەو چەشــنە دەخالەتە بەگوێرەی 
قانــوون بێ، لــە کۆمەڵگایەکی دێمۆکراتیک دا بەمەبەســتی وەبەرچاوگرتنی ئاسایشــی نەتەوەیی، 
ئەمنیەتی گشــتی، ڕەفاهی ئابووری، پێشگیری کردن لە بێ نەزمی و پشێوی و جورم و جینایەت، یان 
بە هۆی وەبەرچاوگرتنی تێ بینی یە تەندروســتی و ئەخالقی یەکان، یان بەمەبەستی وەبەرچاوگرتنی 

ماف و ئازادیی کەسانی دیکە، بەپێویست بزانرێ .
ماددەی حەڤدەهەمی کۆنڤانسیۆنی مافە ئابووری و کۆمەاڵیەتی یەکان، بە جۆرێکی دیکە داڕێژراوە. 
بەاڵم بەشــێوەیەکی ســەرەکی هەر هەمان نێوەرۆکــی هەیە٢. هەر لەو پێوەندی یــەدا لە ماددەی 

1. Høstmælingen (2012) s.222.
2. SP art.17 nevner i tillegg uttrykkelig vern av øre og omdømme, men dette innfortolkes også i SMK art.8.
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شــازدەهەمی کۆنڤانسیۆنی منداڵ دا، باسی پاراستنی مافەکانی مندااڵن لەو بوارانەدا کراوە. هەر بەو 
جۆرە لە ماددەی ٢٢ی کۆنڤانسیۆنی تایبەت بە مافەکانی کەم ئەندامان دا، مافەکانی کەسانی خاوەن 
پێداویستیی تایبەتی لەو بوارانەدا پارێزراون. ئەو مافانە لە ماددەی 10٢ی دەستووری واڵتی نۆروێژدا 
بۆ هەمووان پارێزراون. جگە لەوە هەر لەو بارەوە بە ئاشکرا لە دەستووری نۆروێژدا هاتووە کە پێویستە 

»the personal integrity« هەموو کەسێک بپارێزێ.
ماددەی 8ی کۆنڤانســیۆنی ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ بەشێوەی ماددەکانی 9، 10و اا داڕێژراوە. 
دواتــر لەو بارەوە دەدوێین. لە بەشــی یەکەمی ئەو ماددەیەدا بــاس لەو مافانە دەکرێن کە لەالیەن 
ئــەو بڕیارە، واتە ئەو ماددەیە، دەپارێزرێن. بەاڵم لە بەشــی دووهەمی ئــەو ماددەیەدا ئەو مەرجانە 
دەست نێشان کراون کە بەگوێرەی ئەوان کاربەدەستانی دەوڵەت دەتوانن مەحدوودیەت لەسەر ئەو 
مافانە دانێن. لێرەدا بەشــێوەیەکی بەرین باسی مەودای پاراستنی ئەو مافانە لەالیەن ئەو ماددەیەوە 
دەکەین و پاشــان  باســی ئەوەش دەکەین کە بە چ شــێوەیەک کاربەدەســتانی دەوڵەت دەتوانن 
مەحدوودیەت لەسەر ئەو مافانە دانێن. ئەو ماددەیە »ژیانی خسووسی«، »ژیانی بنەماڵەیی«، »ماڵ« و 
»نامە نیگاری« دەپارێزێ. بۆ هیچ کام لەو دەستەواژانە پێناسەیەکی ڕوون نەکراوە یان سنوورێک بۆ 
ماناو چوارچێوەیان دەست نێشان نەکراوە. لەوەش زیاتر سنووری هەر کام لەو دەستەواژانە زۆر جار 

بەرین  دەبێتەوەو هەندێک جار سنووری یەکتریش دەبڕن و یەکتر دادەپۆشن.
بەشــێوەیەکی ڕوون و کۆنکرێت  کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپایی بۆ مافەکانی مرۆڤ ئەوە دەست نیشان 
 the notion of private life within the meaning of article 8 of the Convention« :دەکات کە

 1».is abroad term not susceptible to exhaustive definition

دادگای ئۆرووپــا لــە کاتی کار کردن بەو بڕیارانە لە پێوەندی دەگەڵ دەســت نێشــان کردنی 
نێوەرۆکــی ئەو دەســتەواژانەدا زۆر الیەن و توخمی جۆراوجۆر دەخاتــە چوارچێوەی لێکدانەوەکانی 
 »the moral and physical integrity of the person« خۆی. بەشــێوەیەکی گشــتی ئەو ماددەیە
 a right to personal development, the right to establish and develop« دەپارێزێ. لەوەش زیاتر
relationships with other human beings and the outside world«٢ دەپاریزێ. ئەو پارێزگاری یە 

»Personal autunomy« شی دەکاتەوە.
 واتــە »multiple aspects of the persons physical and social identity«3. دەســتەبەر 
دەکات. دادگای ئۆرووپا لەوەش زیاتر دەڕواتە پێش و لە کاتی بەکارهێنانی ئەو ماددەیەدا زۆر توخمی 
کۆنکرێتی دیکەش دەخاتە چوارچێوەی لێکدانەوەکانی خۆیەوە. بۆ نموونە ئەو ماددەیە ئەو الیەنانەش 
 elements such as gender identification, name, sexual orientation and« دەگرێتــەوە: 

1. EMD, Aksu (2012) punkt 58; EMD, peck (2003) punkt 57.
2. EMD, Niemietz (1992) punkt 29; EMD, El-masri (2012) punkt 248; EMD, Nada (2012) punkt 151.
3. EMD, Aksu (2012) punkt 58.
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 personal choices as to an individuals desired appearance, whether« 1 یــان»sexual life

in public or in private palces«٢ هــەر چەند ئەوە بە کۆتایی ئەو لیســتە لەقەڵەم نادرێ، بەاڵم 

 »the personal identity, integrity and autonomy« وەک چوارچێوەی ئەو پرنسیپە دادەنرێ کە
دەپارێزێ.

مەبەســت لە پاراســتنی ژیانی بنەماڵەیی بەوە دەست نیشــان دەکرێ کە بزانین مانای ژیانی 
بنەماڵەیــی چی یــەو بەچی دەگوترێ بنەماڵە. ڕوونە کە مەبەســت لە بنەماڵــە بریتی یە لە دایک و 
باوک و منداڵەکانیان. ئەوەی کە پێی دەگوترێ بنەماڵەی ئەتۆمی. واتە ئەو ماددەیە ژیانی هاوبەشــی 
دایک و باوک و منداڵە هاوبەشــەکانیان دەپارێزێ. بەاڵم دادگای ئۆرووپا لە کارەکانی خۆی دا، ناچارە 
فۆرمــە جیاوازەکانی پێوەندیی نێــوان مرۆڤەکان وەبەرچاو بگرێ. دایــك و باوکەکان و منداڵەکانیان 
دەپارێــزن، بێ وەبەرچاوگرتنی ئەوەی کە ئایا منداڵەکانیان لە چوارچێوەی ژیانی ژن و مێردایەتی دا، 
یان لە دەرەوەی ئەوە دا لەدایک بوون. لە پێوەندی دەگەڵ مندااڵنی گەورەســاڵ دا، ئەو پرنســیپە 
وەبەر چاو ناگیرێ. یانی ئەو ماددەیە پێوەندیی نێوان دایک و باوک و مندااڵنی گەورەســاڵ ناپارێزێ، 
بەاڵم پێوەندیی نێوان خوشــک و برا، براو خوشــکان دەگەڵ یەکتر دەپارێزێ. ژیانی هاوبەشــی دوو 
کەس پێکەوە لەالیەن ئەو ماددەیەوە دەپارێزرێ، تەنانەت ئەگەر بەشــێوەیەکی بێ مارەیی رەسمی و 
مەزهەبییــش لەگەڵ یەک بژیین. بەاڵم ئەوە تەنیا لە حاڵێک دایە کە ئەوان وەک هاوســەر دەگەڵ 
یەکتر بژیین. بەاڵم پێوەندیی نێوان دوو کەســی دەزگیران ناپارێزێ. واتە دوو کەس کە دەزگیرانی 
یەکتــرن و پێوەندیی لەو جۆرەیان دەگەڵ یەک هەیە، ئەو ماددەیــە نایانپارێزێ. بەگوێرەی وەزعی 
تایبەتی و ئەو هەلومەرجەوە کە بەشــێوەیەکی کۆنکرێت هەڵدەســەنگێنرێ، ئەو ماددەیە پێوەندیی 
کەســێک دەگەڵ نەنک و باپیــرەش دەپارێزێ. لــەوەش زیاتر ماددەی هەشــتەم پێوەندیی نێوان 
بێوەژنێک و مێردە مرددوەکەشــی دەپارێزێ. دادگای ئۆرووپا لەو بارەوە لە پێوەندی دەگەڵ کەیسی 

Emonet دا بۆچوونی خۆی کورت دەکاتەوەو دەڵێ:3

In keeping with its case-law, the Court notes that the question of the 

existence or non-existence of «family life» is essentially a question of 

fact depending upon the existence of close personal ties … It points 

out that the notion of a «family», for the purposes of Article 8, is not 

confined solely to marriage-based relationships but may also encompass 

other de facto «family ties» where partners live together without being 

married ... The Court also reiterates the principle that relationships 

1. EMD, Pack (2003) punkt 57.
2. EMD, S.A.S (2014) punkt 107.
3. EMD, Emonet (2007) punkt 33-36.
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between parents and adult children do not fall within the protective 

scope of Article 8 unless «additional factors of dependence, other than 

normal emotional ties, are shown to exist» . . . When deciding whether 

a relationship can be said to amount to life», a number of factors may be 

relevant, including whether the couple live together, the length of their 

relationship and whether they have demonstrated their commitment to 

each other by having children together.

دەبێ بگوترێ ئەو مافە، بیانی یەکانیش دەگرێتەوە. واتە ئەوانیش دەتوانن لەو ماددەیە کەڵک وەرگرن. 
ئەگەر بیانی یەک پێوەندیی خزمایەتیی لە نۆروێژ هەبن، ئەوە بەو مانایەیە کە کاربەدەستان لەسەریانە 
ڕێــز لە ژیانی بنەماڵەیی ناوبراو بگرن. بەو جۆرە ناتوانن ناوبراو لە نۆروێژ وەدەر بنێن، مەگەر ئەوەی 
کە بەگوێرەی ئەو بەندانەی کە لە بەشــی دووهەمــی ماددەکەدا هاتوون، کارێکی لەو جۆرە ئەنجام 
بدەن. لە پێوەندی دەگەڵ دەستەواژەی »ماڵ«دا پراکسیسێکی بەرتەسکتر هەیە. واتە نێوەرۆکی ئەو 
دەستەواژەیە بەرتەسکتر دێتە بەرچاو. دادگای ئۆرووپا لە پێوەندی دەگەڵ پاراستنی ڕێزو حورمەتی 

»ماڵ«ی کەسێک دا پێنج خاڵ وەبەرچاو دەگرێ.
«had established the property in question as their home, had retained 

ownership of it intending to return there, had lived in it with a view to 

taking up permanent residence, had relinquished their other home and 

had not established any other»1.

چەمکی »ماڵ« حەقیقی یە نەک یاســایی. ئەو ماددەیە نەک هەر ئەو شوێنە دەپارێزێ کە ئەدرەسی 
کەسێکی لەسەر تۆمار کراوە، بەڵکوو ئەو شوێنەش دەپارێزێ کە ناوبراو بەشێوەیەکی واقعی لەوێ دا 

دەژی.
چەمکی »نامەنیگاری« بەشــێوەیەکی ئاســانتر ســنووری بۆ دادەنرێ. ئەو چەمکە هەموو جۆرە 
کۆمیونیکاســیۆنێکی ڕاستەوخۆ لە کەسێکەوە بۆ کەســێکی تر دەگرێتەوە٢. وەک کۆمیونیکاسیۆنی 
بە نووســراو یان کۆمیۆنیکاســیۆنی شــەفاهی و لــە ڕێگای قســە کردنەوە. لــەوەش زیاتر هەموو 
جــۆرە کۆمیۆنیکاســیۆنێکی ئەلەکترۆنــی و دیجیتاڵییش دەگرێتــەوە. لەوەش زیاتــر ئەو چەمکە، 

تیلی کۆمیۆنیکاسیۆنیش دەگرێتەوە.واتە پێوەندیە بێسیمی و بێ تەلیەکان.
لە پێوەندی دەگەڵ هەموو ئەو حاڵەتانەدا، دەوڵەت ئەرکی نەرێنیی دەکەوێتە ســەر شــان. واتە 
بەدەر لەو چوارچێوانەی کە لە بەشــی دووهەمی ماددەی هەشــت دا هاتوون، ناتوانێ هیچ چەشنە 

1. EMD, Buckley (196) punkt 54.
2. Her finner man også avgrensningen mot ytringsfriheten, som verner ytringer som ikke behøver å vøre rettet 
mot en person.
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دەخالەتێک ئەنجام بدا. لەوەش زیاتر دەوڵەت لەو بارەوە ئەرکی ئەرێنیشی دەکەوێتە سەر شان. واتە 
نەک هەر دەبێ ئەو مافانە بپارێزێ، بەڵکوو دابین و دەستەبەریشیان بکەن.

٣.٩ ئازادیی دین و روانگە فەلسەفی یەکانی ژیان 
دێمۆکراســی یەکی کارا پێویســتیی بە بیروڕای جیاوازو فرەچەشن هەیە. لەوەش زیاتر دێمۆکراسی 
بەبێ ئاڵوگۆڕی بیروڕا، لە نێوان ئەو کەسانەدا کە خاوەنی بیروڕای جیاوازن، هەڵناسووڕێ. هەر بۆیە 
زۆر گرنگە خەڵک بتوانن بیروڕاو عەقیدەی خۆیان بەو جۆرە کە خۆیان دەیانەوێ دیاری بکەن، یان 
ڕێگایان پێ بدرێ بڕوا بە هەر شتێک بێنن کە خۆیان دەیانەوێ. دادگای ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ 

زۆر جار پێی لەسەر ئەوە داگرتوە کە:
freedom of thought, conscience and religion is one of the foundations 

of a «democratic society» It is, in its religious dimension, one of the 

most vital elements that go to make up the identity of believers and their 

conception of life, but it is also a precious asset for atheists, agnostics, 

sceptics and the unconcerned. The pluralism indissociable from a 

democratic society, which has been dearly won over the centuries, 

depends on it1.

گرنگترینــی ئــەو بڕیارانــەی پێوەندی یان بە ئازادیی دیــن و عەقیدەوە هەیە لە مــاددەی نۆیەمی 
کۆنڤانســیۆنی ئۆرووپادا، لە ماددەی هەژدەهەمی کۆنڤانســیۆنی مافە مەدەنی و سیاسی یەکان داو لە 
ماددەی چواردەهەمی کۆنڤانســیۆنی منداڵ دا وەبەرچاو دەکەون. ئەو بڕیارانە بە چەشنێکی هاوشێوە 

داڕێژراون.
بەشــی یەکەمی بڕیارەکە ئەو شتە دەست نیشــان دەکا کە دەبێ بپارێزرێ. بەشی دووهەمیش 

مەودای ڕیزپەڕ لەودا دیاری دەکات:
1- هەموو کەســێک مافی ئازادیی بیروڕا، ئازادیی ویــژدان و ئازادیی دین و مەزهەبی هەیە. ئەو 
ئازادی یە مافی ئەوەش بە هەموو کەســێک دەدا کە بە ئازادی بتوانێ دین و عەقیدەی خۆی بگۆڕێ. 
لــەوەش زیاتر هەموو کەس مافی ئەوەی هەیە کە بەتەنێ یان دەگەڵ کەســانی دیکە بەشــێوەی 
خسووســی یان بەشــێوەیەکی ڕەســمی، عەقیدەو بیروباوەڕی ئایینیی خۆی لــە پێوەندی دەگەڵ 
ئیتاعەت و خواپەرەســتی دا، لە پێوەندی دەگەڵ خوێندن و دەرس گوتنەوەدا، یان لە پێوەندی دەگەڵ 

پراکسیسی ڕۆژانەو جێ بەجێ کردنی ڕۆژانەی فەریزە دینی یەکان دا بەیان بکات.
٢- هەر چەشــنە مەحدوود کردنەوەیەکی ئازادیی دین و عەقیدەو بیروباوەڕ پێویستە بەگوێرەی 

1. EMD, Kokkinakis (1993) punkt 31.
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یاسا بێ و لە کۆمەڵگایەکی دێمۆکراتیک دا، بەمەبەستی وەبەرچاو گرتنی ئەمنیەت و ئاسایشی گشتی، 
وەبەرچاوگرتنــی نــەزم و ئارامیی نێو کۆمەڵ، وەبەرچاوگرتنی تەندروســتی و موڕاڵی خەڵک، یان بۆ 
پاراستنی ماف و ئازادی یەکانی کەسانی دیکە، بە پێویست دابنرێ. مافی ئازادیی دین و عەقیدەو بیرو 
باوەڕ پێوەندی یەکی زۆر نزیکی لەگەڵ ژمارەیەکی دیکە لە مافەکانی مرۆڤ هەیە. وەک ئازادیی بەیان و 
دەربڕین، مافی ژیانی خسووســی و بنەماڵەیی، ئازادیی کۆبوونەوەو ئازادیی پێک هێنان و دامەزراندنی 

کۆڕو کۆمەڵ و حیزب و ڕێکخراوەکان و هەروەها ئازادیی لە تەبعیزو هەاڵواردن و جیاوازی دانان.
لە پێوەندی دەگەڵ ئازادیی دین و بیروڕادا، سێ الیەنی زۆر گرینگ هەن کە هەمیشە تەئکیدیان 
لەســەر دەکرێ و بە بایەخەوە ســەیر دەکرێن. یەکەم شت ئەوەیە کە پێویستە مافی ئازادیی بیروڕا، 
ئازادیــی ویژدان و عەقیدەو ئازادیی دین و مەزهەب، بەشــێوەیەکی بەریــن و بەرباڵو لێک بدرێتەوە. 
بەجۆرێــک کە هــەم ئازادیی ئەرێنیی دین و مەزهەب، هەم ئازادیی بیــروڕاو عەقیدەو هەم ئازادیی 
بێ دینی و بێ بیرو باوەڕی »بواری نەرێنیی ئازادیی دین« بگرێتەوە. لە پێوەندی دەگەڵ ڕادەی بەربەرین 
بوونی ئەو جۆرە تێگەیشــتنە لە ماددەی هەژدەهەمی کۆنڤانســیۆنی مافە مەدەنی و سیاسی یەکان، 
کۆمیتەی مافی مرۆڤی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان سەبارەت بە مەودای پارێزگاری ئەو ماددەیە 

لە مافەکانی مرۆڤ دەڵێ:
theistic, non-theistic and atheistic beliefs, as well as the right not to 

profess any religion or belief. The terms «belief» and «religion» are 

to be broadly construed. Article 18 is not limited in its application 

to traditional religions or to religions and beliefs with institutional 

characteristics or practices analogous to those of traditional religions1.

مەســەلەی دووهەم لــەو پێوەندی یەدا ئەوەیــە کە ئازادیی دیــن و بیروباوەڕ، نەک هــەر ئازادیی 
تاکەکەســەکان بۆ هەڵبژاردنی ئازادانەی دین و بیرو باوەڕ دەپارێزێ، بەڵکوو ئەو مافە ڕێگەش بەوان 
دەدات تا لەســەر بناخەی دین و مەزهەب و بیرو باوەڕو عەقیــدە، کۆڕو کۆمەڵ و ڕێکخراوی تایبەت 
بەخۆیــان پێک بێنن و دامەزرێنن. بە واتەیەکی دیکــە مافی ئازادیی دین و بیرو باوەڕو عەقیدە هەم 

الیەنی تاکەکەسی و هەم الیەنی دەستجەمعی و بەکۆمەڵی هەیە.
 foruom  و forum internum مەســەلەی سێهەمیش ئەوەیە کە پێویســتە جیاوازی لە نێوان
eksterum دابنێین. مەبەســت لــە forum internum بریتی یە لە بیــروڕاو ئیمان و بڕواو عەقیدەو 

بێ بیروباوەڕی و بێ عەقیدەیی مرۆڤەکان خۆیان، بەاڵم مەبەســت لــە foruom eksterum بریتی یە 
لە جێ بەجێ کردن ، بەڕێوە بردن و پیادەکردنی عەقیدەو بیروڕاو بەڕێوە بردنی ڕێ وشــوێنە ئایینی و 

1. FNs menneskerettskomite General Comment No, 22 (1993) punkt 2.
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مەزهەبی و عەقیدەیی یەکان، یان بەڕێوە بردنی بێ بیرو باوەڕی و بێ عەقیدەیی و بێ دینی1. جیاوازی لە 
نێــوان ئەو دوو الیەنەدا، زۆر گرنگ و پڕبایەخە. ئاخر هیچ کاتێک و لە هیچ هەلومەرجێک دا، ئازادیی 
عەقیدەو بیروڕا ســنووردار ناکرێ، هەڵناپەســێردرێ، یان قەدەغەی لەســەر دانانرێ. هەر چەشنە 
ســنووردانان، مەحدوود کردنەوەو قەدەغە کردنێک لە پێوەندی دەگەڵ ئازادیی دین و عەقیدەو بیرو 
باوەڕو بێ دینی و بێ عەقیدەیی دا، تەنیا لە پێوەندی دەگەڵ جێ بەجێ کردن و پیادە کردنی چاالکانەی 
ئەو ماف و ئازادی یانەدا، ڕێگایان پێ دراوە. ئەمە زۆر بەڕوونی لە پەرەگرافی دووهەمی ماددەی نۆیەمی 
کۆنڤانســیۆنی ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ دا باســی لێ کراوە. لێرەدا هەر چەشــنە قەدەغەو سنوور 
دانانێک تەنیا لە پێوەندی دەگەڵ »بەیان کردنی ئازادیی دین و بیروڕاو عەقیدەدا« ڕێگە پێدراوە. ئەوە 
بەو مانایەیــە کە تەنیا جێ بەجێ کردن، پیادە کردن و بەڕێوەبردنی چاالکانەی ڕێ وشــوێنە دینی و 
ئایینــی و عەقیدەیی یەکان، ئەویش بە لەبەرچاوگرتنی ماف و ئازادی یەکانی کەســانی دیکە دەکرێ 
ســنوور یان مەحدوودیەتی بۆ دیاری بکرێ. کارێکی لەو چەشنەش پێویستە بەگوێرەی قانوون بێ و 
لە کۆمەڵگایەکی دێمۆکراتیک دا، بە پێویســت دابنرێ. دیــارە جیاوازی دانان لە نێوان ئازادیی بیرو 
عەقیــدەو بەڕێوە بردن و پیادە کردن و بەیان کردنی ئازادیی دین و عەقیدەو بیرو باوەڕدا، هەمیشــە 
کارێکی ئاسان و بێ گیروگرفت نیە٢. واتە زۆر جار سنوور کێشانەوە لە نێوان الیەنی نێوخۆیی و الیەنی 
دەرەکیی ئەو مافە دا کارێکی دژواە. لەو سااڵنەی دوایی دا زۆر جار ئەو مەسەلەیە لە پێوەندی دەگەڵ 
مەوداو ڕادەی ســنووردانان بۆ بەکارهێنانی حیجاب و بورقەو سیمبولە ئایینی یەکانی دیکە لە شوێنە 

جیاجیاکانی نێو کۆمەڵ دا هاتۆتە پێش3.
لە پەڕەگرافی 4ی ماددی هەژدەهەمی کۆنڤانســیۆنی مافە مەدەنی و سیاســی یەکان دا و هەم لە 
پەڕەگرافــی دووهەمی ماددەی چواردەهەمی کۆنڤانســیۆنی منداڵ دا، هاتــوە کە دایک و باوک و ئەو 
کەسانەی دیکە کە بەشێوەیەکی قانوونی وەک سەرپەرست ناسراون، مافی ئەوەیان هەیە بەگوێرەی 
ئایین و عەقیــدەو بیرو باوەڕی خۆیان، منداڵەکانیان پەروەردە کەن، ڕێنوێنی یان بکەن و ڕێگایان پێ 

نیشان بدەن.
لە کۆنڤانســیۆنی ئۆرووپایی بۆ مافەکانی مرۆڤ دا لە پێوەنــدی دەگەڵ مافی دایک و باوکان بۆ 
پەروەردە کردنی منداڵەکانیان، بەگوێرەی عەقیدەو بیرو باوەڕو ئایینی خۆیان، لە ماددەی دووهەمی 
پرۆتۆکۆڵی ئیزافیی ژمارە یەک دا هاتووە کە: لە کاتی بەڕێوە بردنی ئەو ئەرکانەدا کە ســەبارەت بە 
پەروەردەو فێر کردن دەکەونە سەر شانی دەوڵەت، دەوڵەت لەسەریەتی رێز بۆ مافی دایک و باوکەکان 
دابنــێ. لەو پێوەندی یەدا پەروەردەو فێرکــردن و خوێندن و فێربوون، پێویســتە لەگەڵ ئەو بیروڕاو 
عەقیدەو دین و ڕوانگە فەلســەفی یانە بێتەوە کە ئــەوان بڕوایان پێ یەتی. بە واتایەکی دیکە دەوڵەت 

1. Evans (2001) s. 72 flg.
2. Se f.eks. dissensen fra Vucnoc og De Gaetano i EMD, Eweida (2013).
3. Se for eksampel EMD, Leyla Sahin (2005) og EMD, S.A.S. (2014).
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لەسەریەتی ڕێز بۆ مافی دایک و باوکەکان بۆ پەروەردە کردنی منداڵەکانیان بەگوێرەی بیروڕاو دین و 
عەقیدەی خۆیان دابنێ.

کۆمیتەی مافی مرۆڤی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان و دادگای ئۆرووپا، لە بەر رووناکایی ئەو 
بڕیارانەی کە لە پەرەگرافی چوارەمی ماددەی هەژدەهەمی کۆنڤانسیۆنی مافە مەدەنی و سیاسی یەکان و 
ماددەی دووهەمی پرۆتۆکۆڵی ئیزافیی کۆنڤانســیۆنی ئۆرووپایی مافەکانی مرۆڤ دا هاتوون، کەیسی 
نۆروێژیان ســەبارەت بە دەرسی »مەسیحییەت، دین و روانگەکانی ژیان« خستە بەر لێکۆڵینەوەو ئەو 

واڵتەیان بەوە تاوانبار کرد کە ئازادیی دین و بیرو باوەڕی خستۆتە ژێر پێ.
ئازادیی دین ، لە نۆروێژدا هەمیشــە دەســتەبەر نەکراوە. یاســای بنەڕەتیی نۆروێژ کە لە ساڵی 
1814دا نووســراوە، بەم جۆرە ئەم مەســەلەیەی بەیان کردبوو. لە ماددەی دووهەمی دەســتووردا 
گوترابــوو کە جوولەکەکان مافی ئەوەیان نیە بێنە نێو خاکی واڵتەوە. هەروەها هەر لەوێ دا باســی 
ئەوەش کرابوو کە هەندێک دەســتەو تاقمی کاتۆلیک لە نۆروێژدا قەدەغەن. ئەو قەدەغەیە لە ساڵی 

19٥6دا، کاتێک کە نۆروێژ بوو بە هاوپەیمانی کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ هەڵگیرا1.
لە نۆروێژ بۆ ماوەی 3٥0 ســاڵ کلیســای دەوڵەتی هەبوو. لە ئاوریلی ساڵی ٢008دا حیزبەکانی 
نۆروێژ، لە ســەر ئەوە پێک هاتن کە ئەو ئەســڵە هەڵوەشــێننەوە. واتە ئەو پێوەندی یەی لە نێوان 
دەوڵەت و کلیسای نۆروێژدا هەبوو، قرتاندیان. پێشتر بەگوێرەی پرنسیپی کلیسای دەوڵەتی، ئازادیی 
دین لە نۆروێژ ڕێک خرابوو. ئێستا لە دەستووری نۆروێژدا، دوو ماددەی سەرەکی لە پێوەندی دەگەڵ 
ئازادیــی دین و مەزهەب دا بەرچاو دەکەون. لە ماددەی 16ی قانوونی ئەساســیی واڵت دا هاتوە کە 
هەموو دین و مەزهەبەکان و پەیڕەوانی هەموویان لە پێوەندی دەگەڵ وەرگرتنی یارمەتی و پشتیوانیی 

دەوڵەتی دا، بەرابەرو یەکسانن. لەو ماددەیەدا هاتووە کە:
هەموو دانیشــتووانی واڵت مافی ئەوەیان هەیە بە ئازادی ڕێ وڕەســم و ڕێ وشوێنە ئایینی یەکانی 
خۆیان بەڕێوە بەرن. کلیســای نۆروێژ کە evangelisk-luthersk kirkeیە، وەک کلیســای میللی 
دەناسرێ. لەالیەن دەوڵەتەوە پشتیوانیی لێ دەکرێ. بڕیارەکانی دواتر، هەر لەو پێوەندی یەدا دەڵێن 
کە کاروباری کلیســا بەگوێرەی یاســا ڕێک دەخرێ. پاشــان دەگوترێ کە هەموو کۆمەڵگا ئایینی و 
مەزهەبی یەکانی دیکەش، هەر بەو جۆرەی کلیســا، لەالیەن دەوڵەتەوە یارمەتی و پشتیوانی دەکرێن. 
لە ماددەی دووهەمی دەســتووردا ئەو نرخ و بایەخە ســەرەکی یانە هاتوون کە کۆمەڵگای نۆروێژیان 
لەســەر دادەمــەزرێ. »ئەو نرخ و بایەخە ســەرەکی یانەی کە بۆ کۆمەڵ و دەوڵــەت گرنگن و قانوونی 

بنەڕەتیی واڵت لەسەریان ڕاوەستاوەو دەیانپارێزێ و بەرەو پێشیان دەبا«٢.
ئــەو ماددەیــە دەڵێ میراتی مەســیحییەت و هۆمانیزم بناخەی ئەو نــرخ و بایەخانە پێک دێنێ 

1. Forbudet mot jøder ble opphevet i 1851, mens forbudet mot munkeordener ble opphevet i 1897.
2. St.meld. nr. 17 (2007_2008) s. 71.
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کە کۆمەڵگای ئێمەیان لەســەر ڕاوەســتاوە. ئەم قانوونی بنەڕەتی یە، دێمۆکراسی، دەوڵەتی قانوون و 
مافەکانی مرۆڤ دابین و دەستەبەر دەکات.

بەگوێرەی ئەو بڕیارە هیومانیزم و مەســیحییەت وەک یەک و بەرابەر تەماشا دەکرێن و بە بەردی 
بناخەی ئەو نرخ و بایەخانە لەقەڵەم دەدرێن کە کۆمەڵگایان لەسەر ڕاوەستاوە. بەاڵم هەر لەو کاتەش دا 
گەلێــک نرخ و بایەخی دیکەش دەخرێنە نێو یاســای بنەڕەتیی واڵت و ئــەو بناخەیە بەهێز دەکەن 
کە دەوڵەت و کۆمەڵگای لەســەر دامــەزراوە. دەبینین کە بایەخ و نرخەکانــی فەرهەنگ و کولتووری 
مەســیحییەت لە پێش دا ناویان دێ و هێشتاش بەشی سەرەکیی ئەو نرخ و بایەخانە پێك دێنن کە 

بە بەردی بناخەی کۆمەڵگای نۆروێژ لەقەڵەم دەدرێن.

٣.10 ئازادیی بەیان و ڕادەربڕین
لــە نێو ئەو ماف و ئازادی یانەدا کە وەک مافەکانی مرۆڤ ناســراون، هیچیــان بە ئەندازەی ئازادیی 
بەیان باس و گفتوگۆو دیالۆگ و دیبەیت و موناقەشەیان لەسەر نەکراوە. کە باسی ئازادیی بەیان دێتە 
پێش، کێشــەی نێوان سیاسەت و قانوون خۆی نیشــاند دەدا، ناکۆکیی نێوان قازانج و بەرژەوەندی یە 
گشــتی یەکان لەگەڵ قازانج و بەرژەوەندی یە شەخسی و تاکەکەســی یەکان، دەکەونە بەرانبەر یەک. 
مەسەلەی پاراستنی ژیانی شەخسی و تاکەکەســەکان لەالیەک و مەسەلەی پێویستیی کراوە بوون و 
ئاشکرا بوونی مەسەلەکان بۆ بیروڕای گشتی، دەکەونە دوو الی دژ بەیەک، لە ڕاستی دا هیچ ناکۆکی و 
ناتەبایی یەک لەســەر ئازادیی بەیان و دەستەبەر کردنی ئازادیی بەیان لە ڕێگای قانوونەوە، لە گۆڕێ 
دانیە. ئەوەی جێگای ناکۆکی و باس و لێدوان و موناقەشەیە، بریتی یە لە چۆنیەتیی بەکارهێنان و کەڵک 
وەرگرتن لە ئازادیی بەیان و چۆنیەتیی سنووردار کردنەوەو دانانی مەحدوودیەت لەسەر ئەو مافە. لە 
کردەوەدا زۆرتر کێشە لەسەر چۆنیەتیی بەکارهێنان و سنووردار کردنی ئازادیی بەیان لەگۆڕێ دایە، 

تا لەسەر خودی ئازادیی بەیان.
دەگوترێ کە زەروورەت و پێویســتیی ئازادیی بەیان، بە ســێ هۆی لێک جیاوازەوە پاکانەی بۆ 
دەکرێ. یەکەم، ئازادیی بەیان بۆ کارابوونی دێمۆکراســی پێویستی یەکی حاشاهەڵنەگرە. ئاخر بەبێ 
ئازادیی بەیان، بیروڕاکان دروســت نابن، گفتوگــۆ و دیالۆگ لە نێو کۆمەڵ دا ئیمکانی نابێ. لەوەش 
زیاتر بەبێ لەگۆڕێ دابوونی ئازادیی بەیان، خەڵک ناتوانن بەشــێوەیەکی چاالک و کاریگەر لە بەڕێوە 

بردنی دێمۆکراتیکی کاروباری کۆمەڵ دا بەشداری بکەن.
مەســەلەی دووهەم بریتی یە لە سرنج دان بە ڕاستی و حەقیقەت و گەڕان بەدوای ڕاستی یەکان دا. 
ئازادیــی بەیان و ئازادیــی گۆڕینەوەی بیروڕاو عەقیدە دەبنە هۆی گەیشــتن بە زانســتی تازەو بە 
حەقیقــەت و واقعییەتــی نوێ لە هەموو بوارەکانی ژیانی کۆمەڵ دا. تێبینی ســێهەمیش بریتی یە لە 
وەبەرچاوگرتنی مافی تاکەکەسەکان بۆ خۆپێگەیاندن، گەشەسەندن و چوونە پێش و گەیشتن بە پلەی 



150   جەوهەر و کاکڵەی مافەکانی مرۆڤ

هەر بەرزی ســەعادەت و بەختەوەری. ئاخر مرۆڤ تەنیا لە ڕێــگای وەرگرتن و گۆڕینەوەی ئازادانەی 
ئیدەو بیروڕا و عەقیدەو زانیاری یەکان دا، دەتوانێ وەک مرۆڤ گەشە بکا و خۆی پەرە پێ بدا1.

لەئاســتی نێونەتەوەیــی دا، ئازادیی بەیان لەالیــەن ماددەی دەهەمی کۆنڤانســیۆنی ئۆرووپا و 
ماددەی نۆزدەی کۆنڤانســیۆنی مافە مەدەنی و سیاسی یەکانەوە دەپارێزرێ. بڕیارەکان لە هەردووکی 
ئــەو دوو کۆنڤانســیۆنانەدا بە دوو جۆری جیاواز داڕێژراون، بــەاڵم لە نێوەرۆک دا هەر یەکن و هیچ 
جیاوازی یەکیان لە نێوان دا نیە. لە ماددەی دەهەمی کۆنڤانســیۆنی ئۆرووپایی بۆ مافەکانی مرۆڤ دا 

هاتووە کە:
1- هەمــوو کەســێک مافی ئازادیی بەیانی هەیــە. هەموو کەس مافی ئــەوەی هەیە بێ هیچ 
چەشنە سنووردانانێک لەالیەن کاربەدەستانی دەوڵەت و بێ وەبەرچاوگرتنی سنوورەکان، ڕوانگەو بیرو 
بۆچوونەکانی خۆی دەرببڕێ، لەگەڵ کەســانی دیکە بیانگۆڕێتەوەو دابەشیان بکات. ئەو بڕیارە ڕێگا 
لە دەوڵەتــەکان ناگرێ کە داوای ئیجــازەو پەروانەی باڵوکردنەوەی بەرنامــەو پرۆگرامە ڕادیۆیی و 

تەلەفزیۆنی و سینمایی یەکان بکەن.
٢- لەبــەر ئــەوەی بەڕێوەبــردن و جێ بەجێ کردن و کەڵــک وەرگرتن لــەو ئازادی یانە ئەرک و 
بەرپرســایەتی یان بەدواوەیە، دەکرێ ئەو ماف و ئازادی یانە بەگوێرەی یاساو بەپێی پێداویستی یەکانی 
کۆمەڵگایەکی دێمۆکراتیک، بە وەبەرچاوگرتنی ئەو تێبینی یانەی خوارەوە، سنووردار بکرێن، ڕێکبخرێن 
یان سزایان لەسەر دابنرێ. ئەو تێبینی یانە بریتیین لە: وەبەرچاوگرتنی ئاسایشی نەتەوەیی، تەواویەتی 
ئەرزی و یەکیەتیی نیشــتمانی، ئەمنیەتی ڕەســمی، یان بەمەبەستی پێشگیری کردن لە بێ نەزمی و 
ئاژاوەو پشێوی، یان بەمەبەســتی پاراستنی تەندروستی و مۆرالی خەڵک، یان بەمەبەستی پاراستنی 
ئابڕوو و حەیســیەت و ماف و ئازادی یەکانی کەســانی دیکە، یان بۆ پێشگیری کردن لە باڵوبوونەوەی 
ئەو زانیاری یانەی کە بەنهێنی و مەحرەمانە دادەنرێن، یان بەمەبەستی پاراستنی بێالیەنی و ئۆتۆریتەی 

دادگاکان.
بەشــێوەیەکی تایبەتی تر، ئازادیی بەیان لەالیەن ماددەی)iii(٥ی کۆنڤانســیۆنی قەدەغە بوونی 
جیاوازی دانانی رەگەزی، ماددەی ســیزدەهەمی کۆنڤانســیۆنی منداڵ و ماددەی ٢1ی کۆنڤانسیۆنی 
مافەکانی کەم ئەندامان دەپارێزرێ. لە قانوونی نۆروێژدا ماددەی ســەدەمی دەستووری واڵت، ئازادیی 
بەیان دەپاریزێ. ماددەی دەهەمی کۆنڤانســیۆنی ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ، بەشێوەیەکی سەرەکی 
هەروەک ماددەکانی 8، 9، و 11 داڕێژراوە. بەشــی یەکەمی باس لەو شــتە دەکات کە پێویســتە 
بپارێزرێ. بەشــی دووهەمیش ئەو مەرجانە دەســت نیشــان دەکات کە دەکرێ بەگوێرەی ئەوان، 
مەحدوودیەت و قەدەغە، یان ســنووردانان لەســەر چۆنیەتیی بەکارهێنانی ئــەو ئازادی یانە دابنرێ. 
هەرچەنــد ماددەی دەیەم بە بەراورد دەگــەڵ بڕیارەکانی دیکە، هەندێــک تایبەتمەندیی تایبەتی 

1. EMD, Handyside (1976) punkt 49.
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بەخۆی هەن، بۆ نموونە باســی ئەرک و بەرپرسایەتی دەکات، بەاڵم ئێمە تێ دەکۆشین بەشێوەیەکی 
سەرەکی بەشی دووهەم لە خاڵی »٥.3«دا بخەینە بەر باس. لەپێش دا لێرەدا ئەو تەفسیرو لێکدانەوە 
پێویستانە باس دەکەین کە لە پێوەندی دەگەڵ بەشی دووهەمی ماددەی دەیەم دا لە گۆڕێ دان.

ئەسڵی بنەڕەتی ئازادیی بەیان دەڵێ هەموو کەس مافی ئەوەی هەیە کە خاوەنی بیروڕاو ڕوانگەو 
بۆچوونی تایبەت بە خۆی بێ، لەوەش زیاتر هەموو کەس لە باڵوکردنەوەی بیروڕای خۆی دا ئازادەو 
دەتوانێ لە هەر شــکڵ و شێوەیەک دا کە خۆی بیەوێ، ئازادانە بیرو بۆچوونەکانی خۆی باڵو بکاتەوە. 
دەربڕێن و بەیان کردنی بیروڕا بەشــێوەی جۆراوجۆر ئەنجام دەدرێ. بە نووسراوە، بەشێوەی زارەکی 

یان لە ڕێگای ئەنجام دانی کردەوەیەکەوە.
لەپێــش دا دەبــێ بڵێین کە هەموو جۆرەکانی بەیان کردن و دەربڕین لەالیەن بەشــی یەکەمی 
ماددەی دەهەمەوە، بێ وەبەرچاوگرتنی نێوەرۆکیــان دەپارێزرێن. ڕەنجاندن، بێ حورمەتی، بێ ڕێزی، 
ســووکایەتی کردن، شــکاندن، خۆســوور کردنەوە، خۆتووڕە نیشــان دان، کفر کردن، جوێن دان، 
دەربڕینی شۆڕشگێڕانەی شکاندنی شکۆ، دەربڕینی ڕاسیستی، پۆرنۆگرافی، دەربڕینی تەنگ نەزەرانەو 
کڵێشــەیی، دەربڕینی پڕ لە ســووکایەتی و بەکەم گرتن و تەنانەت پڕ درۆو بوختانیش، هەموو ئەوانە 
دەچنە چوارچێوەی ئەو پارێزگاری یەوە کە بەگوێرەی بەشــی یەکەمی ئەو ماددەیە لەبەرچاو گیراوە. 

ئەمە وەک ئەسڵێکی گشتی یە.
ئازادیی بەیان هەر ئەو بەیان و دەربڕینانە ناپاریزێ کە ئێمە حەزمان لێ یانە، واتە ئەو دەربڕینانەی 
کە پشــتیوانی لە کەســێک دەکەن یان بە هێرش و پەالمار بۆ ســەر کەس بەحیساب نایەن، بەاڵم 
ئەوە کە هەموو چەشــنە دەربڕین و بەیانێک پارێزگاری لێ دەکرێ، بەو مانایە نیە کە دەبێ ڕێگا بە 
هەموو چەشنە دەربڕین و بەیانێک بدرێ. لەالیەکی دیکەشەوە، تەنیا کاتێک دەکرێ ئازادیی بەیان و 
دەربڕین ســنووردار بکرێتەوە یان قەدەغەی لەســەر دابنرێ کە ئەو مەرجانە لە گۆڕێ دابن کە لە 
بەشــی دووهەمی ماددەی دەهەم دا، باســیان لێ کراوە. واتە تەنیا لە چوارچێوەی ئەو مەرجانەدا کە 
لەو پێوەندی یەدا دانراون، دەکرێ ئەو پاراســتنەی کە لە بەشــی یەکەمی ماددەی دەهەم دا هاتووە، 

سنووردار بکرێتەوە یان وەبەرچاو نەگیرێ.
دەبێ بگوترێ سنوورێکی دیاریکراو هەیە بۆ ئەوەی بزانین چ جۆرە دەربڕین و بەیانێک دەکەوێتە 
چوارچێوەی پاراســتنی بەشــی یەکەمی ماددەی دەهەم. دادگای ئۆرووپا بــۆ مافەکانی مرۆڤ ئەو 

مەسەلەی بەم جۆرە بڕیوەتەوە:
«concrete expressions constituting hate speech, which may be insulting 

to particular inviduals or groups, are not protected by Article 10».

زۆر بە دەگمەن هەڵدەکەوێ کە دەربڕین و بەیانێک هەبێ وا دابنرێ کە بەتەواوی دەکەوێتە دەرەوەی 
چوارچێوەی پاراســتنی مافی ئازادیی بەیانەوە. بەشێوەیەکی ئاسایی، بەگوێرەی بەشی یەکەمی ئەو 
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ماددەیە، هەموو چەشنە بەیان و دەربڕینێک دەپارێزرێ. بەاڵم بەپێی بەشی دووهەمی هەمان ماددە، 
بەگوێرەی مەرجە دیاریکراوەکان، ئەو پارێزگاری یە دەکرێ سنووردار بکرێ. ئەو دەربڕێنانەی کە پڕن 
لە ڕق و قین و هەڕەشە، یان پڕن لە سووکایەتی و بێ حورمەتی، دەکرێ بەمەبەستی »پاراستنی ئابڕوو 

و مافەکانی« کەسانی دیکەوە سنووریان بۆ دابنرێ.
ئازادیی بەیان مافی هەموو کەسێکە. واتە هەمووان دەگرێتەوە. کرێکاران، کارمەندان، کاربەدەستان، 
ســەربازو ئەفســەران، ئەو کەســانەی لە زیندان دان، ژنان، پیاوان، الوان و هتد. لێرەش دا هەر ئەو 
مەرجانەی کە لە بەشــی یەکەمی ماددەی دەهەم دا هاتوون، ئەوە دەســت نیشان دەکەن کە تا چ 

ڕادەیەک دەکرێ ئازادیی بەیان و دەربڕینی کەسێک یان گرووپێک سنووری بۆ دابنرێ.
ئازادیــی بەیــان، ئازادیی ئەوەش دەگرێتــەوە کە مافی ئەوەت هەبێ نەتــەوێ لەو مافە کەڵک 
وەرگری. واتە مافی ئازادیی بەیان، ئازادیی خۆپاراســتن لە بەیان کردن و لە دەربڕینیش دەپاریزێ. 
لە هیچ شــوێنێک دا باس لەوە نەکراوە کە کەســێک ئەرکی بەیان و دەربڕینی لە پێوەندی دەگەڵ 
مەســەلەیەک دا لەسەرشــانە. ڕەنگە لە هەندێک هەلومەرج دا ئەوە پێویســت بێ، بەاڵم بە ئەرک 
لەقەڵەم نادرێ. لێرەش دا هەر ئەو مەرجانەی لە بەشــی دووهەمی مــاددەی دەهەم دا هاتوون، ئەو 

مەسەلەیە ڕوون دەکەنەوە.
ئازادیی بەیان، ئازادیی ئەوەش دەگرێتەوە کە بە ئازادانە نەتوانی بەیان و دەربڕینەکانی کەســان و 
الیەنەکانــی دیکە وەربگری. ئەوە زۆرتــر پێی دەگوترێ ئازادیی وەرگرتنــی زانیاری. ئەو ئازادی یە 
هــەر ئەوە ناگرێتەوە کە بەشــێوەیەکی پاســیڤ زانیاری وەربگری. بەڵکوو ئــەوەش دەگرێتەوە کە 
چاالکانە بۆ وەدەســت هێنانی زانیاری تێ کۆشــین، چاالکانە بەدوای زانیــاری دا بگەڕێین، چاالکانە 
هەوڵی وەدەســت هێنانی زانیاری بدەین. هەر چەند هەمــوو جۆرەکانی بەیان و دەربڕین، )بەدەر لە 
هەندێک جار( لەالیەن بەشــی یەکەمی ماددەی دەهەمی کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپایی مافەکانی مرۆڤەوە 
دەپارێزرێــن، بەاڵم ئەوە بەو مانایە نیە کە ئازادیی بەیان، مافێکی موتڵەق و بێ ئەمالوالیە. بەگوێرەی 
بەشــی دووهەمی ئەو ماددەیە مافی ئازادیی بەیان دەکرێ ســنووری بۆ دابنرێ. دەبێ بگوترێ کە 
بەگوێرەی قانوون هەندێک شێوەی بەیان و دەربڕین، هەر لە بنەڕەت ڕا قەدەغە کراون. وەک هەڕەشە 
کردن، هاندانی کەسێک بۆ ئەنجام دانی هەندێک کردەوە کە بە تاوان دادەنرێن، بوختان هەڵبەستن، 
ئــەو دەربڕینانەی کە بە هەاڵواردن و جیاوازی دانان دادەنرێن، یان دەچنە خانەی ڕەگەزپەرەســتی و 
ڕاسیســتی یەوە. لەو حاڵەتانەدا دوای هاتنە پێشــی ڕووداوی لەو چەشــنە، ئەو کردەوانە سزایان بۆ 
دەبڕێتــەوە، یان ئەو کەســەی بۆتە قوربانی، قەرەبوو دەکرێتەوە، بــەاڵم لە هەندێک بارودۆخی زۆر 
تایبەت  دانەبێ، ناکرێ پێش روودانی حاڵەتێکی لەو چەشــنە، ســنوور بۆ شێوە دەربڕینێک دابنرێ. 
واتە ناکرێ لە پێش دا پێش هاتنە پێشــی ڕووداوەکە، ســنوور بۆ بەیان و دەربڕینی کەسێک دابنرێ. 
ئەوە تەنیا لە هەندێک بارودۆخی زۆر تایبەتی دا ئیمکانی هەیە. واتە مەیدان بۆ کارێکی لەو چەشنە 
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زۆر بەرتەســکە. لەو بارەوە کۆنڤانســیۆنە نێونەتەوەیی یەکان لە شێوەی بەیان کردنی ئەو کێشەیەدا، 
لێــک جیاوازن، بەاڵم لە پێوەندی دەگەڵ ئــەو بارودۆخانەدا کە دەکرێ لەو بارەوە کۆنترۆڵ بکرێن، 
 Article 10« :جیاوازی یەکی زۆریان لە نێوان دا نیە. دادگای ئۆرووپا پێ لەســەر ئەوە دادەگرێ کە
 of the Convention does not in terms prohibit the imposition of prior restraints on

 publications. However, the dangers inherent in prior restraints are such that they call

.1»for the most careful scrutiny

لەو بارەوە لە پەرەگرافی چوارەمی ماددەی ســەدەمی یاســای بنەڕەتیی نۆروێژدا دەگوترێ کە: 
»ڕێ وشــوێن دانان بۆ پێشگیری و سانســۆری پێش وەخت، مەگەر بە مەبەسەتی پاراستنی مندااڵن و 
الوان لــە کەوتنە ژێر شــوێنەواری وێنە زیندووەکانەوە، ئەگینا کەڵکیــان لێ وەرناگیرێ«. بەو پێ یە 
بۆمان دەردەکەوێ کە بەپێی یاساکانی نۆروێژیش، ئەسڵی سەرەکی ئەوەیە کە سانسۆری پێش وەخت 

قەدەغەیە یان ڕێگا پێ نەدراوە.
لە کاتی هەڵسەنگاندنی ئەوە دا کە ئایا پێویستە دەربڕینێک سنووری بۆ دابنرێ یان نا، پێویستە 
بایەخ و گرنگی و مانای ئەو دەربڕین و شێوە بەیانەش لێک بدرێتەوە. هەر چەند بەگوێرەی ئەسڵ، هەموو 
جۆرەکانی دەربڕین و بەیان کردن دەپارێزرێن، بەاڵم پێویستە بزانین کە ئەو بەیان و دەربڕینانەی کە 
قازانج و بەرژەوەندی یە گشــتی و ڕەســمی یەکان دابین دەکەن، پێویستی یان بە پاراستنێکی بەهێزتر 

هەیە، لەچاو ئەوانەی کە کەمتر لە خزمەت قازانج و بەرژەوەندی یە گشتی و ڕەسمی یەکان دان.
بەهۆی بایەخی لەڕادەبەدەری ئازادیی بەیان بۆ کۆمەڵگا، ئەرکی ئەرێنیی دەوڵەت بۆ پاراســتن و 
دابیــن و دەســتەبەر کردنــی کارای مافی ئازادیی بەیــان، گرینگی یەکی گــەورەی هەیە. دەوڵەت 
لەســەریەتی هەموو چەشنە ڕێ وشوێن و میکانیزمێک بگرێتە پێش تا بەشێوەیەکی ڕەسمی و ئاشکرا 
ئاڵوگۆڕی بیروڕاو باڵوبوونەوە ی زانیاری دەستەبەر بکات و دەرفەتی ئەوە بۆ مرۆڤەکان دابین بکات، تا 
بتوانن ڕوانگەو بیرو بۆچوونەکانیان دەرببڕن. ئەمە زۆر بواری جۆراوجۆر دەگرێتەوە. بۆ نموونە پەسند 
کرانی بڕیارو یاســاو ڕێســای تایبەت بۆ پێش گیری کردن لە بەکارهێنانی توندوتیژی، یان هەڕەشە 
بە بەکارهێنانی توندو تیژی، بە دژی ئەو کەســانەی ڕوانگەو بیــرو بۆچوونەکانی خۆیان دەردەبڕن، 
یان دەســتەبەر کردنی دەست ڕاگەیشتنی خەڵک بە ڕاگەیەنە گشتی یەکان، بۆ دەربڕینی بیروڕاکانی 
خۆیان لە ڕێگای ئەوانەوە، یان بەشێوەیەکی گشتی تر هەوڵدان بۆ خوڵقاندنی هەلومەرجێکی لەبار لە 
نێو کۆمەڵ دا کە یارمەتی بە پەرەسەندنی ئازادیی بەیان، لە هەموو شکڵ و شێوەکانی خۆی دا بکات.

٣.11 ئازادیی کۆبوونەوەو پێک هێنانی کۆڕو کۆمەڵەکان
ئازادیــی کۆبوونەوەو پێک هێنانی کــۆڕو کۆمەڵەکان، لە بنەڕەت ڕا ئــەوە دەگرێتەوە کە هەر کەس 

1. EMD. Gaweda (2002) punkt 35.
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مافی ئەوەی هەیە ئازادانە بەشــێوەی کاتی بەمەبەســتی کۆبوونەوە یان بەشــێوەیەکی ڕێکخراو بۆ 
ماوەیەکی درێژخایەن لەگەڵ کەسانی دیکەدا کۆبێتەوە. لە ماددەکانی ٢0 و ٢1ی کۆنڤانسیۆنی مافە 
مەدەنی و سیاســی یەکان دا، هەر دوو الیەنی ئەو مــاف و ئازادی یانە، واتە ئازادیی کۆبوونەوەو ئازادیی 
پێکهێنانی کۆڕو کۆمەڵەکان دەپارێزرێن. دەبێ بگوترێ وێک چوونێکی زۆر لەو پێوەندی یەدا لە نێوان 
کۆنڤانســیۆنی ئۆرووپایی مافەکانی مرۆڤ و کۆنڤانســیۆنی مافە مەدەنی و سیاسی یەکانی ڕێکخراوی 

نەتەوەیەکگرتووەکان  دا هەیە. هەر بۆیە ئێمە لێرەدا پێکەوە لە هەردووکیان دەدوێین.
لە پەرەگرافی یەکەمی ماددەی یازدەهەمی کۆنڤانسیۆنی ئورووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ دا هاتووە کە: 
»هەرکەس مافی ئەوەی هەیە بەشێوەیەکی ئازادانە، لەو کۆبوونەوانەدا کە بەشێوەیەکی ئاشتیخوازانە 
پێک دێن، بەشــداری بکات. یان بەشێوەیەکی ئازادانە کۆڕو کۆمەڵی دڵخوازانەی خۆی وەک نەقابەو 
ســەندیکاو ڕێکخراوە پیشــەیی یەکانی دیکە، بەمەبەســتی دابین کردنی قازانجەکانی خۆی لەگەڵ 

کەسانی دیکەدا دامەزرێنێ، یان بچێتە نێویانەوە«. 
لە بەشــی دووهەمی ئەو ماددەیەدا، هەر وەک ماددەکانی هەشــت، نۆ و دە دا ئەو ڕێ وشوێنانە 
دیاری کراون کە بەگوێرەی ئەوان ســنوور بۆ ئەو ماف و ئازادی یانە دادەنرێ کە لێرەدا لەبەر باســن. 
هەندێــک پەیماننامەو کۆنڤانســیۆنی دیکەی مافی مرۆڤ هەن کە ئەو پارێزگاری یە بەشــێوەیەکی 
گشــتی بەهێزتر دەکەن. بەتایبەتی ئەو مەســەلەیە لە پێوەندی دەگەڵ پاراستنی مافی پێک هێنانی 
کــۆڕو کۆمەڵەکان دا تا ڕادەیەکی زۆرتر ڕاســتترە. ئاخر ئەو مەســەلەیە دەچێتە چوارچێوەی مافی 
خۆڕێک خستن لە بازاری کارو لە بوارەکانی دیکەی ژیانی پیشەیی دا، مافێک کە لەالیەن ژمارەیەکی 

زۆر لە کۆنڤانسیۆنەکانەوە دەپارێزرێ1.
ئازادیــی پێک هێنانی کۆبوونەوە، لێک کۆبوونەوەی ئاشــتیخوازانەی دوو تــا ژمارەیەکی زۆر لە 
مرۆڤەکان دەگەڵ یەکتر دەگرێتەوە. ئەو مافە هەموو ئەو جۆرە کۆبوونەوانە دەگرێتەوە کە لە ژوورێ 
یان لە دەرەوە، بەشــێوەی شەخسی یان بەشێوەی ڕەسمی بە وەســتاوی یان بە ڕێ پێوان، داخراو 
یــان ئاوااڵ بۆ هەمووان بەڕێوە دەچن. ئەگەر ئــەو کۆبونەوەیە لەپێش دا بەرنامەرێژیی بۆ کرابێ، یان 
بێ بەرنامەو لەپڕ ساز کرابێ، هیچ لە مەسەلەکە ناگۆڕێ و لەالیەن ئەو بڕیارانەوە دەپارێزرێ. بەاڵم یەک 
مەرج لەگۆڕێ دایە کە هەمیشــە بەشــێویەکی موتڵەق دەبێ وەبەرچاو بگیرێ. ئەویش بریتی یە لەو 
مەرجەی کە پێویستە ئەو کۆبوونەوەیە ئاشتیخوازانە بێت. کۆبوونەوەیەک کە بەمەبەستی ئامانجێکی 
نائاشتیخوازانەو پڕ لە توندوتیژی پێک بێ، لەالیەن مافی ئازادیی پێک هێنانی کۆبوونەوەوە، تەنانەت 
بێ وەبەرچاوگرتنی ئەو مەرجانەش کە بۆ سنووردار کردنەوەی ئازادیی کۆبوونەوە دانراون، ناپارێزرێ. 
واتە ڕاســتەوخۆ بە قەدەغە دادەنرێ. ئەوە لە پێوەندی دەگەڵ کۆبوونەوەیەکیش دا کە لە بنەڕەت ڕا 

بەشێوەیەکی ئاشتیخوازانە دەستی پێ کردبێ و پاشان بەرەو توندوتیژی ڕۆیشتبێ هەر ڕاستە.

1. Se OSK art.8 RDK art.5(d)(ix), BK art.15, ESP art.5 og 6, og CRPD art 27.
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ئازادیــی پێکهێنانی کۆڕو کۆمەڵەکان ئەو کۆبوونەوانە دەگرێتــەوە کە بۆ ماوەیەکی درێژخایەن 
پێــک دێن. ئەو مافە هەموو جۆرە کــۆڕو کۆمەڵەیەک دەگرێتەوە کە لە بوارە جۆراوجۆرەکانی ژیانی 
کۆمەڵ دا، چاالک و هەڵســووڕن. وەک بوارەکانی سیاســی، کارو پیشــە، ئاییــن، وەرزش، کولتوورو 
فەرهەنگ و هتد. ئازادیی پێکهێنانی کۆڕو کۆمەڵەکان، لە پێوەندی دەگەڵ دامەزراندن یان چوونە نێو 

حیزب و رێکخراوە سیاسی و سەندیکاو نەقابەو یەکیەتی یە پیشەیی یەکان دا گرینگیی هەیە.
ئەو مافە بواری نەرێنی یەکەشــی هەر لە الیەن کۆنڤانســیۆنەکانەوە دەپارێزرێ. واتە مافی هەر 
کەســێک کە ئازاد بێ لە نەچوون بۆ نێو حیزب و ڕێکخراوە سیاسی و پێشەیی یەکان و بەجێ هێشتنی 
ئــەوان. یانــی لەو بارەوە هیــچ کەس نابێ بەزۆرەملــی ناچار بکرێ بچێتە نێو حیــزب و ڕێکخراوە 
سیاســی و پیشــەیی یەکان یان ناچار بکرێ بە مانەوە لە نێویان دا. بە واتایەکی دیکە هەموو کەس 
مافــی ئــەوەی هەیە کە ئازاد بێ لە چوون یان نەچوونە نێو کۆڕو کۆمەڵەکانەوە. ئەو مەســەلەیە لە 
پێوەندی دەگەڵ هەلومەرج و بارودۆخی ئیش و کاردا گرنگە. هیچ کەس نابێ ناچار بکرێ بچێتە نێو 
سەندیکاو یەکیەتی یە پیشەیی یەکان. بەو پێ یە بەگوێرەی ئەو مافانە چوونە نێو سەندیکاو یەکیەتی یە 

پیشەیی یەکان، بەئەرک بەحیساب نایەت.
دەتوانــرێ هەندێک کــۆڕو کۆمەڵ و یەکیەتی و رێکخــراو قەدەغە بکرێن. بــۆ نموونە ئەو کۆڕو 
کۆمەاڵنــەی کە پەیــڕەوی لە ئامانجێک دەکەن کە توندوتیژی لە خۆ دەگرێ. بەاڵم هەر چەشــنە 
قەدەغە کردنێک لەو بارەوە پێویستە بەگوێرەی ئەو مەرجانە بێت کە لە بەشی دووهەمی ئەو بڕیارەدا 

بۆ مەبەستێکی ئاوا لەبەرچاو گیراون.

٣.12 مافە سیاسی یەکان 
مافە سیاســی یەکان ئەو ماف و ئازادی یانەن کە دەرفەت بۆ بەشــداریی تاکەکەس لە بەڕێوە بردنی 
کاروباری دەوڵەت و ئەو پرۆســە سیاســی یانەدا، کە لە نێو کۆمەڵ دا لە گۆڕێ دان، پێک دێنن. ئەو 
ماف و ئازادی یانە، بە ماف و ئازادی یە بنەڕەتی یەکانی تاکەکەس دادەنرێن و پێوەندی یەکی زۆر نزیکیان 
لەگــەڵ بەڕێوە بردنی کۆمەڵگا بەشــێوەیەکی دێمۆکراتیکەوە هەیە. یانــی ئەو مافانە بە جۆرێک بە 

پێوەرێکی سیستەمێکی دێمۆکراتیک دادەنرێن. گرینگترینی ئەو مافانە بریتیین لە:
مافــی هەڵبژاردنــی ئازادانەی نوێنەرانی خۆت، مافــی خۆپااڵوتن و کاندیدا بــوون و هەڵبژێران. 
پێویســتە بگوترێ کە لەو بارەوە جیاوازی یەکی زۆر لە نێوان مافە مەدەنی و سیاســی یەکان دا نیەو 
تەنانــەت لــە زۆر بواردا یەکتریش دادەپۆشــن. ئازادیی بەیان بە مەرجێکی بنەڕەتی بۆ بەشــداری 
لە پرۆســە سیاســی یەکان دا، بەحیســاب دێ. مافی ژیانی خسووســی پێوەندی یەکی زۆر نزیکی 
لەگــەڵ مافی هەڵبژاردنی نهێنی هەیە. مافــی دامەزراندنی حیزب و ڕێکخراو یا  چوونە نێو حیزب و 
رێکخراوە سیاســی یەکان، لە ڕێگای مافی پێکهێنانی کۆبونەوەو دامەزراندنی کۆڕو کۆمەڵە پیشەیی و 



156   جەوهەر و کاکڵەی مافەکانی مرۆڤ

ســەندیکایی یەکانەوە دەپاریزرێ. بەو جۆرە لە باری حقووقی و کارکردی ڕۆژانەوە ئەو جیاوازی یانەی 
لە نێوان کاتەگۆری یە جۆراوجۆرەکانی مافەکان دا هەن، هیچ بایەخێکیان نیە.

هەندێک لە ماف و ئازادی یەکان ڕاســتەوخۆ پێوەندی یان بە بەشــداریی تاکەکەس لە پرۆسەی 
سیاسی دا هەیە. لەو پێوەندی یەدا لە ماددەی بیست ویەکەمی بەیاننامەی جیهانیی مافەکانی مرۆڤ دا 

هاتووە کە:
»هەر کەس مافی ئەوەی هەیە راســتەوخۆ یان لە رێگای نوێنەرانێک کە ئازادانە هەڵیاندەبژێرێ، 
لــە بەڕێوەبردنی کاروباری گشــتیی واڵتی خۆی دا بەشــدار بــێ. هەموو کەســێک مافی ئەوەی 
هەیە بەشــێوەیەکی یەکسان و بەرابەر دەگەڵ کەسانی دیکە دەســتی بە خزمەتگوزاری یە گشتی و 
ڕەســمی یەکانی واڵتی خۆی ڕابگا. ویست، بڕیارو ئیرادەی خەڵک بناغەی دەسەاڵتی حکوومەتە. ئەو 
بڕیــارو ئیرادەیــە دەبێ لە هەڵبژاردنێکی بێ فێڵ دا کە بەشــێوەیەکی دەورەیی بەڕێوە دەچێ، خۆی 
دەربخا. هەڵبژاردن دەبێ گشــتی بێ، بەرابەری و یەکســانیی تێ دا ڕەچاو بکرێ، بەدەنگی نهێنی بێ 

یان بەشێوەیەکی ئەوتۆ بەڕێوە بچێ کە ئازادیی دەنگ دان دابین بکا«.
ئەو بڕیارە کە بەشــێوەیەکی ڕاســتەوخۆ لە باری حقووقی و یاسایی یەوە ئەرک ناخاتە سەر شانی 
دەوڵەتەکان، دواتر لە پەیماننامەی مافە مەدەنی و سیاســی یەکان دا زۆرتر پەرەی ئەســتاندوەو بۆتە 
ئەرکێکی یاســایی و قانوونی بەســەر دەوڵەتەکانەوە. لە ماددەی بیســت وپینجەمی ئەو پەیماننامەدا 

هاتووە کە:
»هەر هاوواڵتی یەک، بەبێ هیچ چەشــنە جیاوازی یــەک، وەک ئەوەی کە لە ماددەی دووهەم دا 

هاتووەو بەبێ هیچ چەشنە سنووردار کردنێکی بەبێ هۆ، ماف و دەرفەتی ئەوەی هەیە کە:
ئا: ڕاســتەوخۆ یان لە ڕێگای ئەو نوێنەرانەوە کە بۆ خۆی ئازادانە هەڵیبژاردوون، لە پاراســتن و 

پارێزگاری کردن لە هەل و دەرفەتە گشتی یەکان دا بەشداری بکات.
ب: لــە هەڵبژاردنێکی ئازادو دەورەیی دا  کە لەســەر بناخەی دەنگ  دانێکی بەرابەر، گشــتی و 
بەنهێنی، بۆ دابین و دەســتەبەر کردنی ویســت و ئیرادەو بڕیاری دەنگ دەران پێک دێ، دەنگ بداو 

خۆی بۆ هەڵبژاردن بپاڵێوێ یان کاندیداتۆریی خۆی ڕاگەیەنێ.
ج: بەپیی ئەو مەرج و پرنســیپانەی کە بەشێوەیەکی گشتی و یەکسان بۆ هەمووان دیاری کراون، 
دەســتی بە خزمەت گوزاری یە گشــتی یەکانی واڵتی خۆی ڕابگا. هەر لەو پێوەندی یەدا لە ماددەی 
سێهەمی پرۆتۆکۆڵی یەکەمی کۆنڤانســیۆنی ئۆرووپایی بۆ مافەکانی مرۆڤ واتە )TP1-3( دا هاتووە 

کە:
ئەو واڵتانەی کە ئەم پەیماننامەیەیان پەسندو قبووڵ کردوە، بە ئەرکی سەرشانی خۆیانی دەزانن 
کە بەمەبەســتی دەســتەبەر کردنی هەلومەرجی لەبار بۆ ئەوەی خەڵک بتوانن لە پێوەندی دەگەڵ 
هەڵبژاردنی نوێنەرانی دەســەاڵتی قانوون  دانان دا، بیرو بۆچوونی خۆیان دەرببڕن، لەسەر بنەمایەکی 
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گشتی و دەورەیی و دەنگ دانی نهێنی، هەڵبژاردنی ئازاد بەڕێوە بەرن.
لێــرەدا دەبینین کە کۆنڤانســیۆنی ئۆرووپایــی مافەکانی مرۆڤ، پێ لەســەر گرینگی و بایەخی 
مافەکانی مرۆڤ بۆ بەرەو پێش بردنی »دێمۆکراسی یەکی سیاسیی کارا« دادەگرێ. رەنگە سەیر بێتە 
بەرچاو کە دەبینین مافە سیاســی یەکان لە کۆنڤانســیۆنی ئورووپایی دا، زۆر بە ئاشکرا خۆیان نیشان 
نادەن. ئەمەش بۆ دوو هۆی بنەڕەتی دەگەڕێتەوە. لەالیەک مافە سیاســی یەکان بە بەراورد دەگەڵ 
ئەو مافانەدا کە ئەو کۆنڤانســیۆنە بایەخیان پێ دەدا، کاراکتەرێکی دیکەیان هەیە. بەتایبەتی ئەگەر 
بەجۆرێکی دیکە مافە سیاســی یەکان فۆرمۆلە بکەینەوەو سەرلەنوێ دایانڕێژینەوە. بۆ نموونە »مافی 
دەستڕاگەیشتن بە دێمۆکراسی و کەڵک وەرگرتن لە دێمۆکراسی«. لە الیەکی دیکەشەوە ئەو دەم کە 
ئەم کۆنڤانسیۆنە پەسند کراوە، دەورانێک بوو کە زۆر واڵتی ئۆرووپایی خاوەن موستەعمەرەو کۆڵۆنی 
بوون. بۆیە دڵنیا نەبوون ئەو جۆرە مافانە لە پێوەندی دەگەڵ موســتەعمەرەو کۆڵۆنی یەکانی ئەوان دا 

چ مانا و بایەخێکیان دەبێ1.
بەشێوەیەکی تایبەتی پاراستنی مافە سیاسی یەکان لە پەرەگرافی »٢«ی ماددەی ٥ی کۆنڤانسیۆنی 
رێکخــراوی نەتەوەیەکگرتــووەکان بۆ قەدەغە بوونــی جیاوازی دانانی ڕەگــەزی دا، لە ماددەی 7ی 
کۆنڤانسیۆنی تایبەت بە قەدەغە بوونی جیاوازی دانان بە دژی ژنان دا، لە ماددەی ٢9ی کۆنڤانسیۆنی 
تایبەت بە مافەکانی کەسانی خاوەن پێداویستیی تایبەتی دا و لەوەش زیاتر لە هەندێک کۆنڤانسیۆنی 

تایبەتی دیکەش دا بەرچاو دەکەوێ.
لە بەشــی »E«ی دەســتووری نۆروێژدا کە تایبەتە بە مافەکانی مرۆڤ، جگە لەو بڕیارەی کە لە 
بەندی یەکەمی ماددەی 101دا هاتووە، باســێک لە مافە سیاســی یەکان نەکــراوە. لە بەندی 1ی 
ماددەی 101دا هاتوە کە هەر کەس »مافی ئەوەی هەیە کە بچێتە نێو حیزبە سیاسی یەکان، لە نێو 
ئەوان تێکۆشــێ یان بۆ دامەزراندنی ئەوان کار بکا«. لە جیاتی ئەوە لە بەشــی »C«ی دەستووردا کە 
تایبەتە بە مافەکانی هاوواڵتیان و دەســەاڵتی یاســادانان، )بەتایبەت ماددەکانی 49، ٥0، ٥3، ٥4 و 
61( هەروەها لە ماددەی دووهەمیش دا هاتوە کە یاسای بنەڕەتی »دێمۆکراسی دەستەبەر دەکات«.

لێــرەدا کە باس لە »مافی دێمۆکراســی« دەکرێ، مەســەلە هەرە جەوهەری و ســەرەکی یەکان 
دەگرێتــەوە. ئەوە بەو مانایەیە هەر وەک پیشــتریش باســمان کرد کە هــەر هاوواڵتی یەک مافی 
دەنگ دانــی هەیەو دەتوانێ لە هەڵبژاردنێکی ئازادو دەورەیی و عاداڵنەدا خۆی بۆ هەڵبژاردن بپاڵێوێ. 
بــەو حاڵەش دەبینین کە دەســتی دەوڵەت لــە پێوەندی دەگەڵ دیاری کردنی ئەو سیســتەمەدا 
کــە بۆ بەڕێوەبردنی هەڵبژاردن کەڵکی لێ وەردەگرێ، ئاوااڵ کــراوە. بۆ نموونە لە پێوەندی دەگەڵ 
دیاری کردنــی ماوەی نێوان دەورە جیاجیاکانی هەڵبژاردن دا، لە پێوەندی دەگەڵ ئەوە دا کە چۆن 
هەڵبژاردن بەڕێوە بچێ، بەگوێرەی کام مەرج و ڕێ وشــوێن و پێوانە خەڵک دەنگ بدەن، یان ڕادەی 

1. Høstmælingen (2012) s. 287 med videre henvisninger.
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بایەخی هەر دەنگێک و هتد... دەستی دەوڵەت ئاوااڵیە.
لە نۆروێژدا دێمۆکراســی یەکی کارا لە ئارا دایە. هەر بۆیە مافە سیاسی یەکان لەو واڵتەدا بەڕێوە 
دەچن و لەو بارەوە کەندو کۆسپێکی بەرچاو لە گۆڕێ دانیە. تا ئێستا دادگای ئۆرووپا چەند کەیسێکی 
لە پێوەندی دەگەڵ پێ شــێل کرانی ماددەی ســێهەمی پرۆتۆکۆڵی یەکەمی کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپا بۆ 
مافەکانی مرۆڤ دا خســتوونەتە بەر لێکۆڵینەوە. ئەو کەیسانە زۆرتر لەو واڵتانەدا هاتوونەتە پێش کە 
یان سیســتەمی دێمۆکراســی لەوێ دا الوازە، یان تازە خەریکە دادەمەزرێ. شــایانی باسە کە مافە 
سیاســی یەکان نەک هەر ئەو واڵتانەی کە دێمۆکراسی لەوان دا تازەیە، یان هەر واڵتە سەرەڕۆکان، 
بەڵکــوو زۆر جــار واڵتانی دیکەش دەگەڵ کەندو کۆســپ بەرەوڕوو دەکات . کــە دەبێ دەگەڵیان 

دەستەویەخە بن.
حەقــی زیندانیــان بۆ دەنگ دان لە واڵتــی بەریتانیادا یەکێک لەو نموونانەیە1. یان لە ســوئێد 
بەگوێــرەی ئەو ڕێ وشــوێنانە کە بــۆ هەڵبژاردن دیاری کــراون، وەرەقەکانی دەنــگ دان، لەالی 
کارمەندەکانی دەزگای هەڵبژاردنن. خەڵک دەبێ بڕۆن لەوانیان وەرگرن. ئەمە بۆخۆی بە پێچەوانەی 
ئەو ئەسڵە دادەنرێ کە دەڵێ دەنگ دان دەبێ نهێنی بێ. لە نۆروێژیش لە پێوەندی دەگەڵ دەنگدانی 
ئەلەکترۆنی دا پێ لەسەر ئەوە دادەگیرێ کە پێویستە پرنسیپی دەنگ دانی بەنهێنی دەستەبەر بکرێ.

٣.1٣ مافی خوێندن 
٣.1٣.1 سەرەتا

خوێندن هەر لەو کاتەدا کە بۆخۆی بە یەکێک لە مافەکانی مرۆڤ دادەنرێ، ئامڕازو میکانیزمێکیشە 
بۆ وەدیهێنان و دابین کردنی ژمارەیەکی زۆر لە ماف و ئازادی یەکانی دیکە. کۆمیتەی کۆنڤانســیۆنی 
مافە ئابــووری ، کۆمەاڵیەتی، کولتووری یەکانــی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان بەم جۆرە باســی 

گرینگی و بایەخی خوێندن دەکات: 
Education is the primary vehicle by which economically and socially 

marginalized adults and children can lift themselves out of poverty and 

obtain the means to participate fully in their communities, Education 

has a vital role in empowering women, safeguarding children from 

exploitative and hazardous labour and sexual exploitation, promoting 

human rights and democracy, protecting the environment, and controlling 

population growth. Increasingly, education is recognized as one of the 

best financial investments States can make. But the importance of 

1. F.eks. EMD, Greens og M.T. (2010).
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education is not just practical: a well-educated, enlightened and active 

mind, able to wander freely and widely, is one of the joys and rewards 

of human existence.1

مافــی خوێندن نموونەیەکە لەوەی کــە چۆن مافەکانی مرۆڤ پێکەوە بەســتراون. کۆمیتەی مافە 
ئابــووری و کۆمەاڵیەتی و کولتووری یەکانی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان مافی خوێندن بە مافێکی 

ئابووری، کۆمەاڵیەتی، فەرهەنگی، سیاسی و مەدەنی دادەنێ.
It has been variously classified as an economic right, a social right and a 

cultural right. It is all of these. It is also, in many ways, a civil right and 

a political right, since it is central to the full and effective realization of 

those rights as well. In this respect, the right to education epitomizes the 

indivisibility and interdependence of all human rights2.

لە ماددەی 109ی یاسای بنەڕيتیی نۆروێژدا سەبارەت بە مافی خوێندن بەو جۆرە نووسراوە:
هەموو کەســێک مافی خوێندنی هەیە. مندااڵن حەقــی خوێندنی بنەڕەتی یان هەیە، خوێندن و 
فێربوون پێویســتە تواناو پێداویســتی یەکانی هەر کەســێک لەبەرچاو بگرێ و رێز لە دێمۆکراسی، 

دەوڵەتی قانوون و مافەکانی مرۆڤ پەرە پێ بدا.
کاربەدەســتانی دەوڵەت دەست ڕاگەیشــتن بە خوێندنــی ئامادیی و هەروەها لەســەر بناخەی 

لێوەشاوەیی یەکان، دەرفەتی خوێندنی بەرز ، دابین و دەستەبەر دەکەن.
لە پێوەندی دەگەڵ مافی خوێندن دا، بڕیاری تایبەتی تر لە کۆنڤانســیۆنە نێونەتەوەیی یەکان دا، لە 
ماددەی سێزەدەهەمی کۆنڤانسیۆنی مافە ئابووری ، کۆمەاڵیەتی و کولتووری یەکان دا، لە ماددەی ٢8و 
٢9ی کۆنڤانســیۆنی مافەکانی منداڵ دا بەرچاو دەکەون. لە بەندی یەکەمی ماددەی ســێزدەهەمی 
کۆنڤانســیۆنی مافە ئابــووری، کۆمەاڵیەتی و کولتووری یەکان دا هاتووە کە: »ئەو کۆنڤانســیۆنە مافی 
هەموو کەســێک بۆ خوێندن بەڕەســمی دەناســێ«، هەر لەو بارەوە ماددەی ٢8ی کۆنڤانســیۆنی 
مافەکانی منداڵ بەم شێوەیە دەســت پێ دەکات »واڵتانی هاوپەیمانی ئەم کۆنڤانسیۆنە مافی منداڵ 
بۆ خوێندن بەڕەســمی دەناسن«. مافی خوێندن بەتایبەتی سێ مەسەلە لەگەڵ خۆی دێنێتە پێشێ. 
یەکــەم بریتی یــە لە دابین کردنی دەرفەت بــۆ ئەوەی هەمووان دەســتیان وە خوێندن ڕابگا. ئەمە 
نێوەرۆکی ئەرکی دەوڵەت بۆ دروست کردن و دامەزراندنی ئەنیستیتۆو ناوەندەکانی خوێندن و فێربوون 
دەست نیشــان دەکات. دووهەم بریتی یە لە مافی دایک و باوکان بۆ هەڵبژاردنی قوتابخانەیەکی جیا 
لە قوتابخانە ڕەســمی یەکان بۆ خوێندن و فێربوونی منداڵەکانیان. ســێ یەم بریتی یە لەوەی کە ئایا 

1. CESCR General Comment No. 13 (1999) punkt 1.
2. CESCR General Comment No. 11 (1999) punkt 2.
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مافەکانی مرۆڤ لە پێوەندی دەگەڵ نێوەرۆکی خوێندن و فێربوون و دەرس وتنەوەدا چ داواکاری یەک 
دێنێتە گۆڕێ. هەروەها ئەوە کە دەوڵەت چ ئەرکێکی لە ئەستۆیە تا بەشێوەیەکی چاالک بۆ جێ بەجێ 
کردنــی ئەو داواکاری یانە کە لــە پێوەندی دەگەڵ نێوەرۆکی خوێندن و فێربــوون و دەرس وتنەوەدا 

دەکەونە سەر شانی، تێکۆشێ و کار بکات.

٣.1٣.2 دەست ڕاگەیشتن بە خوێندن 
لە بەندی دووهەمی ماددەی سێزدەهەمی کۆنڤانسیۆنی مافە ئابووری، کۆمەاڵیەتی و کولتووری یەکان دا 

هاتووە کە:
دەوڵەتەکانی هاوپەیمانی ئەم کۆنڤانســیۆنە دان بەوە دادێنن کە وەدی هێنان و پیادە کردنی ئەو 

مافە بەشێوەیەکی تەواو، پێویستیی بە گرتنە پێشی ئەم هەنگاوانەیە:
ئا- خوێندنی بنەڕەتی پێویستە بەخۆڕایی و بەشێوەیەکی ئیجباری بۆ هەمووان دەستەبەر بکرێت.
ب- لە قۆناخەکانی دوای خوێندنی بنەڕەتی دا، هەموو شێوەو فۆرمەکانی خوێندن، وەک خوێندنی 
پیشــەیی و تکنیکی، دەبێ بە کەڵــک وەرگرتن لە هەموو ڕێکارو ئامرازێکــی گونجاوەوە بۆ هەموان 

دابین و بەرەبەرەو بەخۆڕایی و بێ بەرانبەر پیادە بکرێ.
ج- خوێندنــی بــەرز لە ڕێگای بەکارهێنانی هەموو ئامڕازو ڕێکارێکــی گونجاوەوە، بەتایبەتی لە 
ڕێگای پیادە کردنی خوێندنی بەخۆڕایی یەوە، لەســەر بناخەی تواناو لێوەشاوەیی یەکان، بۆ هەمووان 

دابین دەکرێ.
د- خوێندنــی بنەڕەتی، بۆ ئەو کەســانەی نەیانتوانیوە خوێندنــی بنەڕەتی بخوێنن یان تەواوی 

بکەن، پێویستە لە هەموو ڕێگایەکەوە کە ئیمکانی هەیە، پشتیوانیی لێ بکرێ و پەرەی پێ بدرێ.
هـ_ پێویســتە بۆ دروست کردنی فێرگەو قوتابخانە، لە هەموو ئاستەکانی سیستەمی خوێندن دا 
بەشێوەیەکی کاراو چاالک کار بکرێ. سیستەمێک بۆ پشتیوانی و یارمەتی دانی قوتابیان و خوێندکاران 
لە باری ماددی یەوە دەســتەبەر بکرێ و هەلومەرجی ماددی و ژیان و گوزەرانی مامۆســتایان و هەموو 

کارمەندانی بواری پەروەردەو فێر کردن بەخێرایی بەرەو باشی ببردرێ.
شــایانی باســە کە ماددەی ٢8ی کۆنڤانســیۆنی مافەکانی منداڵیش  هەر بەو جۆرە داڕێژراوە. 
لە خاڵی »a«ی بەندی دووهەمی ماددەی ســیزدەهەمی کۆنڤانســیۆنی مافە ئابووری ، کۆمەاڵیەتی و 
کولتووری یەکان دا دەگوترێ کە مافی خوێندن هەم یەکێک لە مافە بنەڕەتی یەکانەو و هەم خوێندنی 
بنەڕەتی و بە خۆڕاییش وەک ئەرک بەحیساب دێن. ئەوە کە مافی خوێندن لەخۆی دا ئەو ئەرکەش 
 highligt the fact« دەخاتە سەر شانی مرۆڤ کە دەبێ بخوێنێ، گرنگی و بایەخێکی زۆری هەیە  بۆ
 that neither parents, nor guardians nor the State are enititled to treat as optional the
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 1».decision as to whether the child should have access to primary education

ئەو داوایەی کە دەڵێ خوێندنی بنەڕەتی پێویستە بەخۆڕایی بێ، پێوەندی یەکی زۆر نزیکی لەگەڵ 
ئەوە هەیە کە خەرج و تێچوونەکانی خوێندن، شــوێنەوارێکی نەرێنی لەسەر جێ بەجێ بوونی مافی 

٢»and may jeopardize its realizition« .خوێندن دادەنێن و پێش بەوەدیهاتنی ئەو مافە دەگرن
لە ماددەی چواردەهەمی کۆنڤانسیۆنی مافە ئابووری ، کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی یەکان دا پێ لەسەر 
ئەوە داگیراوە کە ئەو دەوڵەتانەی لە کاتی پەسند کرانی کۆنڤاسنیۆنەکەدا سیستەمێکی تایبەتی یان 

بۆ خوێندنی بنەڕەتیی خۆڕایی و ئیجباری نیە، بەرپرسایەتی و ئەرکی ئەوە وەئەستۆ دەگرن کە:
لە ماوەی دوو ساڵ دا پالن و بەرنامەیەکی وردو هەموو الیەنە بۆ پیادە کردن و جێ بەجێ کردنی 
بەرەبەرەی، لە ماوەیەکی دیاری کراو و گونجاودا کە لە بەرنامەکەدا دیاری کراوە، پرنسیپی خوێندنی 
بەخۆڕایی  ئامادەو پەســند دەکەن. کۆمیتەی مافە ئابووری، کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی یەکان لە شی 
کردنەوەی ژمارە یازدەهەمی خۆی دا کە لە ساڵی 1999دا باڵوی کردۆتەوە بەم جۆرەی خوارەوە ئەو 

ئەرکەی دەوڵەتەکان لێک دەداتەوە:
«a State party can not escape the unequivocal obligation to adopt a plan 

of action on the grounds that the necessery resources are not available3» 

ئــەو پالنەی دەوڵەتەکان بۆ جێ بەجێ کردنی خوێندنی بەخۆڕایی و ئیجباری دایدەڕێژن، پێویســتە 
 the progressive implementation of the right to compulsory« ئامانجەکــەی بریتی بێ لــە

«primary education free of charge

 مەبەســت ئەوەیە کە پێویســتە لە پالنەکەدا قۆناخەکانی چوونە پێش و پیادە کردنی پرنسیپی 
خوێندنی خۆڕایی و ئیجباری دەست نیشان بکرێن:

»a series of targeted implementation dates for each stage of the 

progressive implementation4».

بەگوێرەی خاڵەکانی »b« و »c«ی هەمان ماددە، دەوڵەتەکانی ئەندامی کۆنڤانسیۆنەکە ئەرکی ئەوەیان 
لەسەرشــانە کە بۆ دابین کردنی خوێندنی خۆڕایی لە قۆناخەکانــی خوێندنی ئامادەیی و خوێندنی 
بەرزیش دا هەنگاو هەڵگرن. خوێندنی بەرز لەســەر بنەمای تواناو لێوەشــاوەیی یەکان، پێویســتە بۆ 
هەمووان دابین بکرێ. واتە پێوانەی وەرگیران و قبووڵ بوون لە زانکۆو ناوەندەکانی دیکەی خوێندنی 
بــەرزدا، بریتی یە لەو نمرەو کاراکتەرانەی کە قوتابی بەگشــتی ، و بەتایبەتی لە هەندێک دەرســی 
تایبەتی دا توانیویەتی لە کارنامەی خۆی دا وەدەســتیان بێنێ. یان شێوەکانی دیکەی هەڵسەنگاندنی 

1. CESCR.komiteesn Gernral Comment No.11 (1999) punkt 6.
2. Ibild. Punkt 7. Her fremkommer det imidlertid at enkelte indirekte kostnader kan være tillatte.
3. Ibid. Punkt 9.
4. Ibid. Punkt 10.
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توانا زانستی یەکانی خوێندکاران وەک پێوانەیەک بۆ کارێکی لەو جۆرە وەبەرچاو دەگیرێ.
بەگوێــرەی ماددەکانی یەکــەم و دووهەمی یاســای خوێندن لە نۆروێژ، لە قوتابخانە گشــتی و 
دەوڵەتی یــەکان دا خوێندنی ســەرەتایی و ناوەندی واتە دەســاڵی یەکەمی قۆناخەکانی سیســتەمی 
خوێندن، بەخۆڕایی و ئیجباری یە. خوێندن لەو قۆناخەدا هەم بە ئەرک و هەم وەک ماف دەناســرێ. 
بەگوێرەی ماددەی یەکەم و ماددەی سێهەمی یاسای خوێندن، مافی خوێندنی ئامادەییش، بۆ ماوەی 
ســێ ساڵ بۆ هەمووان بەڕەسمی ناسراوە. مەسەلەی وەرگیران و قبووڵ بوون، لە زانکۆو ناوەندەکانی 

دیکەی خوێندنی بەرزدا، بەگوێرەی ماددەکانی 6-3ی یاسای خوێندنی بەرز ڕێک خراوە.

٣.1٣.٣ مافی دایک و باوکان
هەموو کەس حەز ناکات لە قوتابخانە گشــتی و ڕەسمی یەکان دا دەرس بخوێنێ. ماددەی دووهەمی 
پرۆتۆکۆڵی یەکەمی کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپایی، پەرەگرافی چوارەمی ماددەی هەژدەهەمی کۆنڤانسیۆنی 
مافە مەدەنی و سیاســی یەکان و پەرەگرافی ســێهەمی کۆنڤانســیۆنی مافە ئابــووری، کۆمەاڵیەتی و 
کولتووری یەکان مافی دایک و باوکەکان بۆ هەڵبژاردنی خوێندنێک بۆ منداڵەکانیان کە لەگەڵ بیروڕاو 
عەقیدەی خۆیان دێتەوە بەڕەسمی دەناسن. ئەمە پێش هەموو شتێک ڕێگا بەوە دەدا کە منداڵەکان 
لەو قوتابخانەیەدا بخوێنن کە لەســەر بنەمای بیروڕاو عەقیدە ئایینی و فەلسەفی یە جۆراوجۆرەکانەوە 
دامــەزراون1. بەو پێ یە مافی دایک و باوکان بۆ هەڵبژاردنی خوێندن بۆ منداڵەکانیان، پێوەندی یەکی 

زۆر نزیکی لەگەڵ مافی ئازادیی دین و عەقیدەو بیرو باوەڕەوە هەیە.
دەوڵــەت هیچ ئەرکێکی بۆ پشــتیوانیی ماددی لە قوتابخانە خسووســی و تایبەتی یەکان، لێرەدا 
قوتابخانــە ئایینی یەکان، لەسەرشــان نیە٢. بەاڵم ئەگەر لەو بارەوە پشــتیوانی و یارمەتیی ماددی لە 
قوتابخانە تایبەتی و خسووســی یەکان بکرێ، ئەرکی سەرشانی دەوڵەت ئەوەیە کە لە نێوان ئەوان دا 

هیچ جیاوازی یەک دانەنێ3.
مافەکانــی مــرۆڤ ڕێگا بە مندااڵن نادەن کــە بۆخۆیان، بە ئارەزووی خۆیــان، ئەو قوتابخانەیە 
هەڵبژێرن کە پێیان خۆشــە لــەوێ دا دەرس بخوێنن. لە پێوەندی دەگــەڵ هەڵبژاردنی قوتابخانە 
لەالیەن منداڵەوە، پرنســیپێکی زۆر گرنگ هەیە کە هەمیشــە پێویســتە وەبەرچاو بگیردرێ. ئەو 
پرنســیپەش بریتی یە لە پرنسیپی »باشترین قازانج و بەرژەوەندیی منداڵ« کە لە پەرەگرافی یەکەمی 
ماددەی ســێهەمی کۆنڤانسیۆنی مافەکانی منداڵ دا هاتووە. بەگوێرەی ئەو پرنسیپە هەر بڕیارێک کە 

1. Den videste formuleringen av hvilke typer privatskoler staten har en plikt til å tillate, finnes i CESCR art. 
13 (3), jf. den generelle formuleringen «andre skoler». Dette er i noen grad problematisert i Ot.prp. nr. 37 
(2006—2007) s. 13-14.
2. Se blant annet Van Dijk mfl. (2006) s. 902 og Van Bueren (1995) s. 241.
3. Nowak (2005) s. 433.
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لە پێوەندی دەگەڵ منداڵ دا دەدرێ، پێویســتە باشــترین قازانج و بەرژەوەندی یەکانی منداڵ دابین و 
دەســتەبەر بکات. بەگوێرەی ماددەی پێنجەمی کۆنڤانسیۆنی منداڵ و پەرەگرافی دووهەمی ماددەی 
چواردەهەمی هەمان کۆنڤانسیۆن، پی بەپێی گەورە بوون و گەشە کردنی منداڵ، مافی دایک و باوک بۆ 
ڕێنوێنی کردنی منداڵەکانیان، لە پێوەندی دەگەڵ هەڵبژاردن یان هەڵنەبژرادنی قوتابخانەدا کەمترو 
کەمتــر دەبێتەوە. تا دەگاتە ئەو قۆناخەی کە منداڵەکە گــەورە دەبێ و دەتوانێ بێ وەبەرچاوگرتنی 
ویســت و  ئــارەزووی دایک و باوک بۆخۆی بڕیار بدا1. لێرەدا پرســی ئەوە دێتــە گۆڕێ کە مەودای 

مافەکانی منداڵ لە پێوەندی دەگەڵ هەڵبژاردنی قوتابخانەدا زۆر بەرتەسک دێتە بەرچاو٢.

٣.1٣.4 ئەو داواکاری یانەی لە پێوەندی دەگەڵ نێوەرۆکی خوێندن و فێربوون دا پێویســتە 
وەبەرچاو بگیردرێن

ئەو بڕیارانەی ســەبارەت بە مافی دایک و باوکان باســمان لێ کردن، نــەک هەر لەو بارەوە گرنگن 
کــە دەرفەت بە قوتابیان دەدەن تا لە قوتابخانە تایبەتی یەکان دا بخوێنن، بەڵکوو ئەو داواکاریانەش 
دەگرنــە خــۆ کە پێویســتە قوتابخانە دەوڵەتی و ڕەســمی یەکان لــە پێوەندی دەگــەڵ نێوەرۆکی 
پرۆگرامەکانی خوێندن دا وەبەرچاو بگرن. بایەخی ئەو مەســەلەیە ئەو دەم باشــتر دەردەکەوێ کە 
قوتابخانە ڕەســمی یەکان، بە هۆی بەکارهێنانی سیمبۆلێکەوە، یان بە هۆی خوێندنی ئیجباری یەوە، 
گرنگی یەکــی زۆرتر بە خوێندنی دینێــک لەچاو دین و ئایینەکانی دیکــە دەدەن. لە پێش هەموو 
شــتێک دا پێویســتە نێوەرۆکی خوێندن و فێربوون و پرۆگرامەکانی خوێنــدن، عەینی و ئۆبجێکتیڤ، 
پلۆرالیســتی و هەمەچەشــن بن و بە جۆرێک دانەڕێژرێن کە ئیدەئۆلۆژی و ڕوانگەو بیرو عەقیدەیەکی 
تایبەتی پەرەپێ بدەن و بەرنە پێش. لەو بارەوە تا ئێســتا دوو ســکااڵ بەرەوڕووی نۆروێژ بوونەتەوە. 
بەگوێــرەی بڕیارەکانی کۆمیتەی مافــی مرۆڤی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتــووەکان و دادگای ئۆرووپا 
بــۆ مافەکانی مرۆڤ، خوێندنی وانەی مەســیحییەت، دین و ڕوانگەکانی ژیــان کە لە قوتابخانەکانی 
نۆروێژدا بەشێوەی ئیجباری دەگوترایەوە، لەگەڵ ئەو پرنسیپانەدا کە لە پەرەگرافی چواردەی ماددەی 
هەژدەی کۆنڤانســیۆنی مافە مەدەنی و سیاســی یەکان و ماددەی دووهەمی کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپا، لە 
پێوەندی دەگەڵ ئەوەدا کە ناوەرۆکی خوێندن و فێربوون پێویستە عەینی و ئۆبجێکتیڤ، ڕەخنەگرانە، 

فرەچەشن و پلۆراڵ بێ، بەتەواوی وەبەرچاو نەگیراون3.
مەسەلەی مافەکان لە پێوەندی دەگەڵ نێوەرۆکی پرۆگرامەکانی خوێندن و فێربوون دا، بەگوێرەی 
کۆنڤانســیۆنی مافەکانــی منداڵ، کۆنڤانســیۆنی مافە ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی و فەرهەنگی یەکان، 

1. Her problematiseres imidlertid ikke forholdet mellom elevens religionsfrihet og foreldrenes syn nærmere. 
2. Nowak (2001) s.262.
3. Se FNs menneskerettskomite. Leirvåg (2004); EMD, Folgerø (2007); EMD, Kjeldxen mfl. (1976); EMD, 
Lautsi (2001).
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بەشێوەیەکی ئاسایی پێوەندی یەکی بە کێشانی سنوور لە نێوان خوێندنێکی ئاڕاستەکراو و خوێندنێکی 
نائاڕاســتەکراو دا نیە، بەو جۆرەی کە لە کۆنڤانســیۆنی ئۆرووپایی بۆ مافەکانی مرۆڤ و کۆنڤانسیۆنی 
مافە مەدەنی و سیاسی یەکان دا دەبینرێ. لە جیاتی ئەوە، بەندی یەکەمی ماددەی ٢9ی کۆنڤانسیۆنی 
منداڵ و بەندی یەکەمی ماددەی 13ی کۆنڤانســیۆنی مافە ئابووری و کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی یەکان، 
قورســایی دەخەنە سەر ئەوە کە کام داواکاریی ئەرێنی لە پێوەندی دەگەڵ نێوەرۆکی پرۆگرامەکانی 
خوێنــدن و فێربوون دا دەکرێ بهێنرێتە گۆڕێ. کۆمیتەی کۆنڤانســیۆنی مافەکانی منداڵ، بەو جۆرە 

نرخ و بایەخی ماددەی ٢9ی کۆنڤانسیۆنی مافەکانی مرۆڤ لێک دەداتەوەو دەڵێ پێویستە
«... promote, support and protect the core value of the Convention: the 

human dignity innate in every child and his or her equal and inalienable 

rights»1.

ئامانج لەوە بریتی یە لە:
empower the child by developing his or her skills, learning and other 

capacities, human dignity, self-esteem and self-confidence. «Education» 

in this context goes far beyond formal schooling to embrace the broad 

rangc of life experiences and learning processes which enable children, 

individually and collectively, to develop their personalities, talents and 

abilities and to live a full and satisfying life within society2.

پەرەگرافی یەکەمی ماددەی ٢9ی کۆنڤانسیۆنی منداڵ بەو شێوەیە داڕێژراوە:
واڵتانی ئەندامی ئەم کۆنڤانســیۆنە لەســەر ئەوە ڕێککەوتوون کە خوێنــدن و فێربوونی مندااڵن 

پێویستە ئەم بوارانەی خوارەوە لەبەرچاو بگرێ:
ئا: کەســایەتی، توانا فیکری، ڕووحی، فیزیکی و ڕەوانی یەکانی منداڵ تا ئەوپەڕی خۆی پەرە پێ 

بدا.
ب: ڕیزو حوورمەت بۆ مافەکانی مرۆڤ، ئازادی یە بنەڕەتی یەکان و ئەو پرنسیپانە پەرە پێ بدا کە 

لە مەنشووری ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان دا هاتوون.
ج: ڕێزو حورمەت بۆ دایک و باوکی منداڵ، هەویەت و ناسنامەی منداڵ، بۆ زمان و نرخ و بایەخەکانی 
منــداڵ، بۆ بایەخــە نەتەوەیی یەکان لەو واڵتەدا کە منداڵ تێــی دا دەژی، یان ئەو واڵتە کە منداڵ 

لێ یەوە دێ و بۆ ئەو کولتوورانەی کە لە کولتووری خودی منداڵەکە جیاوازن، پەرە پێ بدا.
د: منداڵ بۆ قبووڵ کردن و وەرگرتنی بەرپرسایەتی لە کۆمەڵگایەکی ئازاد دا ئامادەو بە گیانێکی 

1. FNS Barnekomité General Comment No. 1 (2001), punkt I.
2. Ibid. Punkt 2.
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ئاشــتیخوازانەو پڕ لە تێگەیشــتن و وێک هەڵکردن بار بێنێ و ڕێزو حورمەت بۆ بەرابەریی نێوان ژن و 
پیاو، برایەتی و دۆســتایەتیی نێوان گەالن و دەستەو تاقم و گروپە ئیتنیکی و نەتەوەیی و ئایینی یەکان و 

کەسانی سەر بە خەڵکە خۆجێ یی یەکان لە منداڵ دا پەروەردە بکا.
هـ : ڕێزو حورمەت بۆ ژینگەی سروشتی لەالی منداڵ پەرە پێ بدا.

ئەو داواکاری یانە لە پەرەگرافی یەکەمی ماددەی 13ی کۆنڤانسیۆنی مافە ئابووری، کۆمەاڵیەتی و 
کولتووری یــەکان دا هەر بەو جۆرەی ســەرەوە داڕێــژراون. کۆمیتەی مافە ئابــووری، کۆمەاڵیەتی و 
کولتووری یەکانــی ڕێکخــراوی نەتەوەیەکگرتووەکان لەســەر ئەوە پێ دادەگــرێ کە هەموو جۆرە 
خوێندێک، چ خوێندنی ڕەســمی و گشــتی، یــان خوێندن لە قوتابخانەو فێرگــە تایبەتی یەکان دا 
بێ، پێویســتە ئەو نرخ و بایەخانە بەرنە پێش کە لەو بڕیارانەدا هاتوون1. بۆ نموونە ماددەی 109ی 
دەســتووری واڵتی نۆروێژ پێ لەســەر گرنگیی نێوەرۆکی کتێبە دەرسی یەکان و خوێندن و فێربوون 
دادەگرێ. لەوێ دا گوتراوە کە پەروەردەو فێرکردن پێویستە »ڕێزو حورمەت بۆ دێمۆکراسی، دەوڵەتی 

قانوون و مافەکانی مرۆڤ پەرە پێ بدا«.
بۆ ئەوەی ئەو مافانە دابین و دەســتەبەر بکرێن کە پێوەندی یان بە نێوەرۆکی خوێندن و فێربوون و 
بەرنامە دەرســی یەکانەوە هەیە، پێویســتە لە هەر کام لەو واڵتانەدا کە کۆنڤانسیۆنەکەیان پەسندو 
ئیمزا کردوە، زۆر هەنگاوی جۆراوجۆر هەڵگیرێن و گەلێک ڕێ وشــوێن وەبەرچاو بگیردرێن. لە خاڵی 
٢ی ماددەی 10ی کۆنڤانســیۆنی قەدەغەبوونی جیاوازی دانان بەرانبەر بە ژنان دا، پێ لەســەر ئەوە 
داگیراوە کە پێویســتە لە کتێبە دەرســی یەکان و بەرنامەکانی دیکەی خوێندن و فێربوون دا بۆ لەنێو 
بردن و ڕیشــەکێش کردنی ئەو بیرو بۆچوونە بێ جێ و ئەو ڕۆڵە کلێشــەیی یانەی کە ســەبارەت بە 
مەوقعییەتی ژنان و پیاوان لەگۆڕێ دان، هەنگاوی پێویســت هەڵگیرێ. ئەمەش بەتایبەتی لە ڕێگای 
»چاوخشــاندنەوە بــە کتێبە دەرســی یەکان، پڕۆگرامەکانی خوێندن و گونجانــدی میتۆدەکانی وانە 
گوتنەوە«دا جێ بەجێ دەبێ. کۆمیتەی مافە ئابووری، کۆمەاڵیەتی و کولتووری یەکان پێ لەســەر ئەوە 
دادەگرێ کە دەوڵەتەکان ئەرکی ئەوەیان لەسەر شانە کە دەرفەتێک پێک بێنن تا ئامڕازو میتۆدەکانی 
خوێنــدن و فێربوون، چوونە پێشــی ئەو نــرخ و بایەخانە دابین و گەرەنتی بکــەن، کە لە پەرەگرافی 
یەکەمی ماددەی سێزدەهەمی کۆنڤانسیۆنی مافە ئابووری و کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی یەکان دا هاتوون. 
جگە لەوە دەوڵەتەکان ئەرکیان لەسەر شانە کە هەندێک سیستەمی کاراو ئاوااڵ بۆ کۆنترۆڵ کردنی 

نێوەرۆکی پرۆگرامەکانی خوێندن و کتێبە دەرسی یەکان دا بمەزرێنن٢.
کۆمیتــەی کۆنڤانســیۆنی مافەکانی منداڵ، زۆر ســەرگەرمی ئەوەیە کە بزانێ لە ڕاســتی دا لە 
کاتی دەرس وتنەوەدا چ شــتێک ڕوو دەدا. ئەو کۆمیتەیە پێ لەســەر ئەوە دادەگرێ کە هەر ئەوە 

1. CESCR.komiteesn General Comment No. 13 (1999) punkt 4.
2. Ibid.
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بەس نیە کە دەوڵەتەکان بەندەکانی کۆنڤانســیۆنی منداڵ لە پرۆگرامەکانی دەرسیی واڵتەکانیان دا، 
جــێ بکەنەوەو بیانگونجێنن، بەڵکوو پێویســتە میکانیزم و ســازوکاری زۆر کۆنکرێت بەکار بەرن بۆ 
 those who are expected to transmit, promote, teach and, as far as possible,«ئــەوەی

 1.»exemplity the values have themsselves been convinced of their ipmortance

کۆمیتەکە لەوەش زیاتر دەڕواتە پێش و پێ لەســەر ئەوە دادەگــرێ کە پرۆگرامەکانی خوێندن 
پێویســتە بەجۆرێک داڕێژرێنــەوە و ئاڵوگۆڕیان تێ دا پێک بێ کە ئەو نــرخ و بایەخانەی لە بەندی 
یەکەی ماددەی ٢9ی کۆنڤانســیۆنی مافەکانی منداڵ دا هاتوون، لەوان دا بەتەواوی ڕەنگ بدەنەوە. 
 systematic revision of textbooks« سەرەڕای ئەوە، کۆمیتەکە ئیشارە بەوەش دەکات کە ڕەنگە
and other teaching materials and Technologies as well as school polices«٢. بە پێویست 

بزانرێ.
دەوڵەتەکان بەرپرسایەتی یەکی تایبەتیان لەو بارەوە لەسەر شانە کە نەیەڵن لە پێوەندی دەگەڵ 
دەست ڕاگەیشــتن بە قوتابخانــەو ناوەندەکانی خوێندن و فێربوون و لە پێوەنــدی دەگەڵ نێوەرۆکی 

پرۆگرامەکانی خوێندن و فێربوون دا، جیاوازی دانان بەڕێوە بچێ.

٣.14 مافی کار 
کار بایەخێکی گرنگی بۆ هەر مرۆڤێک هەیە، چونکە ئیمکانی ئەوەی بۆ پێک دێنێ خۆی و بنەماڵەی 
بەخێــو بکا، خۆی بەرێتە پێش و کەســایەتیی خۆی پــەرە پێ بدا. هەروەهــا ڕادەی کار پێ دان و 
دامەزران لە هەر واڵتێک دا پێوەندی یەکی نزیکی لەگەڵ ئاســایش و نەزمی کۆمەاڵیەتی لەو واڵتەدا 
هەیــە. لەوەش زیاتر پێوەندی لە نێوان بێکاری یەکی زۆرو هــەژاری لەالیەک  و نائەمنی و نائارامیی 

کۆمەاڵیەتی لەالیەکی دیکەوە هەیە3.
لە ســاڵی 19٥4ەوە، لە دەســتووری نۆروێژدا مافی کار جێی بۆ کراوەتەوە. لە مانگی مای ساڵی 
٢014دا کاتێک چاو بەســەر دەســتووری واڵتی نۆروێژدا خشێنرایەوەو ســەرلەنوێ نووسرایەوە، لە 

ماددەی 110دا بەم جۆرە مافی کار داڕێژراوەتەوە.
کاربەدەستانی دەوڵەت لەســەریانە هەلومەرجێک پێک بێنن کە هەر مرۆڤێک کە توانای کاری 
هەیە، بتوانێ لە ڕێگای کارو پیشــەوە پێداویســتی یەکانی ژیان وەدەست بێنێ. ئەو کەسەی ناتوانێ 
پێداویســتی یەکانی ژیانی خۆی دابین بکات، مافی ئەوەی هەیە لەالیەن دەوڵەتەوە پشــتیوانیی لێ 
بکرێ. ئەو مافانەی پێوندی یان بە مافی کرێکاران و کارمەندان لە شوێنەکانی کار دا هەیە، لە ڕێگای 

یاساوە رێک دەخرێن و دیاری دەکرێن.

1. FNs barnekoite General Comment No1 (2001) punkt 18
2. Ibid.
3. Dok.16 (2011-2012) s. 231.



وەرگێڕان: ئیبراهیم ساڵح ڕاد )الجانی(   167  

پەرەگرافی یەکەمی ماددەی 10ی قانوونی بنەڕەتی، مافی بیمەی کۆمەاڵیەتی دەستەبەر دەکات. 
بەندی یەکەمی ماددەی 110 بەجۆرێک دانەڕێژراوە کە مافی دامەزراندن بۆ تاکەکەســەکان دابین 
بکات. لێرەدا ئەو مافە بەجۆرێک داڕێژراوە کە ئەرک دەخاتە سەر دەوڵەت کە هەلومەرجێکی لەباری 
ئەوتۆ پێک بێنێ کە هەموو تاکەکەســەکان، وەک کرێکارو کارمەند، یان لە رێگای کارو کاســبی و 
پیشــەی دیکەوە بتوانن کار وەرگرن1. بەو جۆرە دەبینین کە ئەو ماددەیە لە دەستووردا وا داڕێژراوە 
کە لەگەڵ ئەو ئەرکانە بێتەوە کە لە ئاستی نێونەتەوەیی دا بەگوێرەی ماددەی شەشەمی کۆنڤانسیۆنی 
مافە ئابووری، کۆمەاڵیەتی و کولتووری یەکان دەکەونە ســەر شانی دەوڵەت٢. دەستەی هەڵبژێردراوی 
مافەکانی مرۆڤ، پێ لەســەر ئەوە دادەگرێ کە ئەو ماددەیەی دەستوور، پێویستە »لەبەر ڕووناکایی 
ئەو کۆنڤانسیۆنە نێونەتەوەیی یانەدا بخوێندرێتەوە کە سەبارەت بەو مافانە کە پێوەندی یان بە کارەوە 
هەیە، ئەرک دەخەنە ســەر شانی دەوڵەت تا ڕیز لەو مافانە بگرێ، بیانپارێزێ و دابین و دەستەبەریان 

بکات«3.
کار هەم الیەنی تاکەکەســی و هەم الیەنی دەستەجەمعی و بەکۆمەڵی هەیە. الیەنی تاکەکەسیی 
ئەو مەســەلەیە لە ماددەی 7ی کۆنڤانســیۆنی مافە ئابووری ، کۆمەاڵیەتی و کولتووری یەکان دا باسی 
لێ کراوە. لەوێ دا دەگوترێ کە هەموو کەس مافی ئەوەی هەیە کە هەلومەرجێکی عاداڵنەو باشــی 
کاری بۆ دابین بکرێ. لەماددەی یازدەهەمی کۆنڤانســیۆنی قەدەغە بوونی جیاوازی دانان بەرانبەر بە 
ژنان دا دەگوترێ کە ژنانیش هەروەک پیاوان، پێویســتە هەمان هەلومەرجی عاداڵنەو باشی کاریان 
بۆ دەســتەبەر بکرێ. بەگوێرەی ماددەی ٢7ی کۆنڤانســیۆنی تایبەت بە مافەکانی کەسانی خاوەن 
پێداویســتیی تایبەتی، ئەوانیش مافــی کاریان هەیە. الیەنی بەکۆمەڵ و دەســتجەمعیی مافی کار، 
لە ماددەی 8ی کۆنڤانســیۆنی مافــە ئابووری، کۆمەاڵیەتی و کولتووری یــەکان دا خراوەتە بەر باس. 
لەوێ دا مافی دامەزراندنی ســەندیکاو ڕێکخراوە پیشــەیی یەکان دەستەبەر کراوە4. سەرەڕای هەموو 
ئەوانە، گەلێک پەیماننامەو کۆنڤانسیۆنی نێونەتەوەیی دیکەش هەن کە گرنگی و بایەخی تایبەتی یان 
لــە پێوەندی دەگەڵ مافــی کار دا هەیە. وەک پەیماننامەی کۆمەاڵیەتیــی یەکیەتیی ئۆرووپا، یان 

.»ILO« کۆنڤانسیۆنە جۆراوجۆرەکانی ڕێکخراوی جیهانی  کار
لە ماددەی 6ی کۆنڤانســیۆنی مافــە ئابووری ، کۆمەاڵیەتی و کولتووری یەکان دا بەشــێوەیەکی 

سەرەکی هاتووە کە:
1- ئەو واڵتانەی بوونەتە ئەندامی ئەم کۆنڤانســیۆنە مافی کار بە ڕەســمی دەناســن. ئەوە بەو 

1. Ibid.s. 231.
2. Ibid.
3. Ibid.s231.
4. Se også retten til forenings- og forsamlingsfrihet slik dette er regulert i EMK art.11 og SP art.21 og 22. se 
punkt 4.12.



168   جەوهەر و کاکڵەی مافەکانی مرۆڤ

مانایەیــە کە دەبێ دەرفەت بۆ هەموو کەســێک دابین بکرێ تا بتوانــێ ڕزق و نان و خەرجی ژیانی 
ڕۆژانەی خۆی لە ڕێگای کارێک کە ئازادانە هەڵی بژاردوە یان قبووڵی کردوە وەدەست بێنێ. ئەرکی 
ســەر شانی دەوڵەتەکانە کە هەموو ڕێ وشوێنێکی پێویست بگرنە بەر تا ئەم مافە دابین و دەستەبەر 

بکەن.
٢- ئەم میکانیزم و ســازوکارەی کە لەالیەن دەوڵەتەکانی ئەندامی ئەو کۆنڤانســیۆنەوە بۆ پیادە 
کــردن و بەدی هێنانی ئەم مافە بەکار دەبرێن دەکرێ بریتی بن لە ڕاهێنانی پیشــەیی، ڕێ نیشــان 
دانی پیشــەیی، بەکارهێنانی پالن و بەرنامەو پرۆگرامی جۆراوجۆر بەمەبەســتی دەســتەبەر کردنی 
گەشەو پەرەسەندنی ئابووری و کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی بەشێوەیەکی یەکسان و هەروەها بردنە پێشی 
سیاســەتی کارپێدان و دامەزراندن بە جۆرێک کە مافە بنەڕەتی یە سیاسی و ئابووری یەکان بۆ هەموو 

کەس دەستەبەر بکرێن.
ئەرکی دەوڵەت لە پێوەندی دەگەڵ مافی کاردا لە ســێ کاتەگۆری، واتە لە ســێ بواردا دەکرێ 
ڕێک بخرێ1. دەوڵەت پێویستە لەو بارەوە خۆی لە دەست تێوەردان ببوێرێ، ئەو پێویستە بەجۆرێک 
کار بکا کە بەرەبەرە ئەو مافە، جێ بەجێ و بۆ هەمووان دابین و دەستەبەر بکرێت. لەو بارەوە دەوڵەت 

بێ ئەم الوال هەندێک ئەرکی حاشاهەڵنەگری دەکەونە سەر شان.
ئامانجێک کە دەوڵەت پێویســتە بۆ وەدی هێنانی هەوڵ بــدا، لەالیەن کۆمیتەی مافە ئابووری و 
کۆمەاڵیەتی و کولتووری یەکانی نەتەوە یەکگرتووەکانەوە بەم جۆرە دەســت نیشــان کراوە. دەوڵەت 
پێویستە دەزگایەکی تایبەتی دامەزرینی کە یارمەتی تاکەکەسەکان بدات کە کار بدۆزنەوە، هەمووان 
پێویســتە دەســتیان وە بازاڕی کار ڕابگا. ئەوە بــەو مانایەیە کە نابێ لە بــازاڕی کار دا جیاوازی و 
هەاڵواردن دەگەڵ هیچ کەس بکرێ، هەموو دەبێ دەرفەتی کاریان هەبێ، لەو پێوەندی یەدا دەوڵەت 
ئەرکێکی تایبەتی ســەبارەت بەو کەس و دەستەو تاقمانە لەسەرشــانە کە پەڕاوێز خراون. پێویستە 
هەلومەرجی فیزیکیی ئەوتۆ پێک بهێنرێ کە کەسانی خاوەن پێداویستیی تایبەتی بتوانن کار بکەن. 
پێویستە زانیاری بخرێتە بەر دەستی هەمووان بەجۆرێک کە یارمەتی بەوە بکا تا خەڵک بتوانن کار 
بدۆزنــەوە. هەر کرێکارێک، یان کارمەندێک مافی ئەوەی هەیە لە بارودۆخێکی عاداڵنەدا کار بکات. 
واتە هەلومەرجی کار پێویستە عادالنە بێ. لەوەش زیاتر کرێکار، حەقی هەیە لە شوێنی کارەکەی دا 
ئەمنیەت و ئاسایشــی هەبێ. واتە شــوێنی کار پێویستە بێ مەترســی بێ. کرێکارو کارمەندان مافی 
دامەزراندنی یەکیەتی یە پیشــەیی و سەندیکاو نەقابە جۆراوجۆرەکانیان هەیەو مافی ئەوەشیان هەیە 

بە ئازادی کاری خۆیان هەڵبژێرن٢.
مەبەســت لەوە کە دەگوترێ دەوڵەت پێویستە خۆی لە دەست تێوەردان دوور ڕابگرێ، بریتی یە 

1. Se også kap. 1.6.
2. CESCR General Commnet No.18 (2005) punkt 12.
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لەوەی کە دەوڵەت لە هیچ هەلومەرجێک دا نابێ ئیمکانی دەستڕاگەیشتنی کەسێک بە کار، سنووردار 
بــکات. یان پێش بە کار کردنی کەســێک بگرێ. ئەمە بەتایبەتی ئــەو کاتە زۆر گرینگە کە وەزعی 
تایبەتیــی ئەو کەس و دەســتەو تاقمانە لەبەرچاو بگرین کە لە بارودوخێکی ناســک و الواز دان، لە 

پێوەندی دەگەڵ کار دا. وەک کرێکارانی بیانی و کەسانی سەر بە کەمایەتی یە جۆراوجۆرەکان1.
لەوەش زیاتر دەوڵەت ئەرکێکی زۆر فەوریتریشی هەر لەو بارەوە دەکەوێتە سەر شان. کۆمیتەی 
مافە ئابووری، کۆمەاڵیەتی و کولتووری یەکان پێ لەســەر ئەوە دادەگرێ کە دەوڵەت ئەرکی لەســەر 
شــانە کە بێ هیچ چەشنە جیاوازی  دانانێک مافی تاکەکەسەکان بۆ کار دابین و دەستەبەر بکاو ئەو 

مافە بۆ ئەوان وەدی بێنێ. بۆ ئەو مەبەستە پێویستە هەموو هەنگاوێکی پێویست هەڵگرێ. 
 such steps must be deliberate, concrete and targeted towards the full realization»
of teh right to work«٢ دەوڵەتەکان کاری مندااڵن و بێگاری و کاری زۆرەملی قەدەغە دەکەن3. النی 

کەمی ئەرکێک کە دەوڵەت لە پێوەندی لەگەڵ مافی کاردا دەکەوێتە سەر شانی، لەالیەن کۆمیتەی 
مافە ئابووری و کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی یەکانی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووکانەوە بەو شێوەیە دەست 

نیشان کراوە.
In the context of article 6, this «core obligation» encompasses the 

obligation to ensure non-discrimination and equal protection of 

employment. Discrimination in the field of employment comprises 

a broad cluster of violations affecting all stages of life, from basic 

education to retirement, and can have a considerable impact on the work 

situation of individuals and groups. Accordingly, these core obligations 

include at least the following requirements:

(A) To ensure the right of access to employment, especially for 

disadvantaged and marginalized individuals and groups, permitting 

them to live a life of dignity.

(B) To avoid any measure that results in discrimination and unequal 

treatment in the private and public sectors of disadvantaged and 

marginalized individuals  and groups or in weakening mechanisms for 

the protection of such individuals and groups.

(C) To adopt and implement a national employment strategy and plan of 

1. Ibid. Punkt 23.
2. Ibid pnkt 19.
3. Ibid. Punkt 24 og 25.
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action based on and addressing the concerns of all workers on the basis 

of a participatory and transparent process that includes employers’ and 

workers’ organizations. Such an employment strategy and plan of action 

should target disadvantaged and marginalized individuals and groups in 

particular and include indicators and benchmarks by which progress in 

relation to the right to work can be measured and periodically reviewed1. 

لێرەدا دەگوترێ کە دانان و پیادە کردنی ســتراتیژی یەکی نەتەوەیی و نیشتمانی لە پێوەندی دەگەڵ 
دەســتەبەر کردنی مافی کار بۆ کەســان و گروپە پەڕاوێزخراوەکان بە کارێکی زۆر گرینگ دادەنرێ. 
هــەر بۆیە لە گۆڕێ دانەبوونی ســرنج و کۆنترۆڵێکی لەو چەشــنە ســەبارەت بــە چۆنیەتیی پیادە 
کردن و جێ بەجێ کردنی مافی کارو وەدیهێنانی ئەو مافە، دەکرێ بە پێ شــێل کردنی ماددەی 6ی 

کۆنڤانسیۆنی مافە ئابووری، کۆمەاڵیەتی و کولتووری یەکان دابنرێ٢.

٣.1٥ مافی هەبوونی ستانداردێکی ژیانی جێگای ڕەزامەندی
٣.1٥.1 سەرەتا

لە ماددەی 11ی کۆنڤانسیۆنی مافە ئابووری، کۆمەاڵیەتی و کولتووری یەکان دا هاتووە:
1- ئەو دەوڵەتانەی کە لەم کۆنڤانســیۆنە دا بوونەتە ئەندام، مافی هەموو کەســێک بۆ هەبوونی 
ســتانداردێکی ژیانی جێگای ڕەزامەندی بۆخۆی و بنەماڵەکەی بەڕەســمی دەناسن. لێرەدا مەبەست 
ئەوەیە کە هەموو کەس مافی هەیە دەســتی بە خواردن و جل وبەرگ و سەرپەناو شوێنی ژیان ڕابگاو 
رۆژ بە رۆژیش بارودۆخی ژیانی بەرەو باشــتر بوون بڕوات. واڵتانی ئەندام بەمەبەستی وەدی هێنان و 
دابین و دەســتەبەر کردنی ئەم مافە، هەموو ڕێ وشــوێنێکی پێویست دەگرنە پێش و هەر لەو بارەوە 
بایەخ و گرینگیی هاوکاریی نێونەتەوەیی کە لە بنەڕەت ڕا بەشێوەی دڵخوازانە بەڕێوە دەچێ، بەڕەسمی 

دەناسن.
٢- واڵتانی ئەندامی ئەم کۆنڤانســیۆنە، بۆ هەموو کەســێک ئەو مافە بنەڕەتی یە کە لە بەرانبەر 
برسیەتی دا پارێزراو بێ، بەڕەسمی دەناسن. ئەوان چ بەتەنیاو چ لە ڕێگای هاوکاریی نێونەتەوەیی یەوە، 
هەموو جۆرە میکانیزم و ســازوکارێک وەک پالن و پرۆگرامی کۆنکرێت کە بۆ ئەو مەبەستە پێویست 

بێ دەگرنە بەر، وەک: 

1. Ibid. Punkt 31.
2. Ibid. Punkt 36. CESCR-komiteesn viser imidlertid også til at manglende ressuser kan «explain the 
difficulties a State party may encounter in fully guaranteeing the right to work, to the extent that the State 
party demonstrates that it has used all available resources at is disosal in order to filfil, as d mattere of priority, 
the obligations outlined above». Se ibild punkt 32
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ئا( باشــتر کردنی میتۆدەکانی ئامــادە کردن، ڕاگرتن و دابەش کردنــی خواردەمەنی لە ڕێگای 
کەڵک وەرگرتن لە تێکنۆلۆژی و شــارەزاییی زانســتی، باڵو کردنەوەی زانیاری سەبارەت بە ئەسڵی 
پرنســیپەکانی خــۆراک و خواردەمەنی، داهێنــان و پەرەپێدانی میتۆدەکانی کشــتوکاڵ و ئاژەڵداری 
بەجۆرێک کە دەرفەتی کەڵک وەرگرتن لە ســەرچاوە سروشتی یەکان، بە باشترین و کاراترین شێوە 

پێک بێ.
ب( بەمەبەســتی دابین و دەســتەبەر کردنــی بارودۆخێکی لەبار و پێویســت بۆ دابەش کردنی 
خۆراوک و خواردەمەنی لە ئاســتی جیهانی دا، سرنج دەدرێتە گیروگرفتەکانی ئەو واڵتانە کە خۆراک 

دەنێرنە دەرەوەو هەر بەو جۆرە گیروگرفتی ئەو واڵتانەش کە خۆراک دەهێننە ناوەوە.
دەســتەواژەی »ستانداردێکی ژیانی جێگای ڕەزامەندی« کە لە بەندی 1ی ماددەی 11دا هاتووە 
زۆر ڕوون نیــە. وا دێتە بەرچاو کە تێگەیشــتن لەوە لە کەســێکەوە بۆ کەســێکی تر جیاواز بێ و 
پێوەندیی بەوەوە هەبێ کە »ســتانداردی ژیانێکی جێگای رەزامەندی« لەالی هەر کەســێک بە چ 
 adequate« دەزانرێ و چۆن وەردەگیرێ. لە تێکســتە ئەســڵی یەکەدا بە زمانی ئینگلیسی نووسراوە
standard of living« کە بە مانای ئەوەیە ئاستێکی ژیان کە بە پێویست دابنرێ. ئەوە بەو مانایەیە 

کە »ستانداردێکی ژیانی جێگای ڕەزامەندی« پێویستە بەگوێرەی ئەو بارودۆخە لێک بدرێتەوە کە ئەو 
کەســەی تێ دا دەژی. بۆیە لە کاتی لێکدانەوەو هەڵسەنگاندنی ئەوە دا کە کام ئاستی ژیان، جێگای 
ڕەزامەندی یەو بە پێویســت دادەنرێ، دەبــێ گەلێک فاکتۆری کۆمەالیەتی، ئابــووری، کولتووری، 

ئاووهەوایی و ژینگەیی و ئۆکۆلۆژی وەبەرچاو بگیردرێن1.
دەستەی هەڵبژێردراوی مافەکانی مرۆڤ پێشنیار دەکات، لە پێوەندی لەگەڵ دابین کردنی مافی 
)ســتانداردێکی ژیانی جێگای ڕەزامەندی(دا قانوونێکی گشــتی لە یاسای بنەڕەتیی نۆروێژدا پەسند 
بکرێ٢. ئەو پێشــنیارە جارێ پشــتیوانی و دەنگی زۆربەی وەدەســت نەهێناوە. لە بەندی سێهەمی 

ماددەی 104ی یاسای بنەڕەتی دا، سەبارەت بە وەزعی منداڵ دەگوترێ: 
کاربەدەستانی دەوڵەت هەلومەرجی گەشەو پەرەسەندنی منداڵ پێک دێنن. ئەمە بەو مانەیە کە 
پێویســتە پێداویستی یە ئابووری، کۆمەالیەتی و تەندروستی یەکانی منداڵ تا ئەو جێ یەی دەکرێ لە 

نێو بنەماڵەدا دەستەبەر بکرێن.
مانای سروشــتی و ئاســایی ئەم بڕیارە ئەوەیە کە بۆ نموونە دەوڵەت ئەرکی لەســەر شــانە تا 
ستانداردێکی ژیانی جێگای ڕەزامەندی بۆ منداڵ دابین و دەستەبەر بکات3. دەبێ بگوترێ کە ماددەی 
٢7ی کۆنڤانســیۆنی منداڵیش پێ لەســەر ئەوە دادەگرێ کە پێویستە ستانداردێکی ژیانی جێگای 

ڕەزامەندی بۆ منداڵ دابین بکرێ.

1. CESCR General Comment No. 4 (1991) punkt 8.
2. Dok.16 (2011-2012) s. 240 flg.
3. Ibid. S. 194.
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هەر بەو جۆرە ماددی ٢8ی کۆنڤانسیۆنی مافەکانی کەسانی خاوەن پێداویستی یە تایبەتی یەکان، 
مەسەلەی دابین و دەستەبەر کردنی ژیانێکی جیگای ڕەزامەندی و پارێزگاریی کۆمەاڵیەتی لەو کەسانە 

کە وەک خاوەن پێداویستیی تایبەتی دەناسرێن، دەخاتە بەر باس.
بۆ ئەوەی ســتانداردێکی ژیانی جێگای رەزامەندی مان هەبێ، پێویستە گەلێک مەرج و فاکتور لە 
گۆڕێ دا بن. لێرەدا باســی سێ مەرجی سەرەکی کە لەو بارەوە لە ماددەی 11ی کۆنڤانسیۆنی مافە 
ئابووری، کۆمەاڵیەتی و کولتووری یەکان دا هاتوون دەکەین: مافی دەستڕاگەیشتن بە سەرپەناو شوێنی 

ژیان، مافی دەستڕاگەیشتن بە خواردن و مافی دەستڕاگەیشتن بە ئاو.

٣.1٥.2 مافی سەرپەناو شوێنی ژیان »خانوو«
مافی هەبوونی ســەرپەناو شوێنی ژیان، بە چەشنێکی جێگای ڕەزامەندی و شیاو، هەر لە واڵتە تازە 
پێگەیشتووەکان دا، جێگای باس نیە. گیروگرفتی بێ ماڵ وحاڵی، بێ سەرپەنایی و لەبەردەست دانەبوونی 
خانوو، بەئەندازەی پێویســت و جێگای ڕەزامەندی، لە هەموو واڵتەکان دا، گیروگرفتێکی بەرچاوە1. بە 
 the« کورتی و بەڕاستی، بێ پێچ و پەنا مافی هەبوونی سەرپەنا، شوێنی ژیان و خانوو و ماڵ بریتی یە لە

.٢»right to live somewhere in security, peace and dinity

مافی هەبوونی خانوو، یان ماڵ و شــوێنی ژیان، پێوەندی یەکی زۆر نزیکی لەگەڵ ژمارەیەکی زۆر 
لە ماف و ئازادی یەکانی دیکەی مرۆڤ دا هەیە. لەو بارەوە کۆنڤانســیۆنی مافە ئابووری و کۆمەاڵیەتی و 

کولتووری یەکان پێ لەسەر ئەوە دادەگرێ کە: 
… the full enjoyment of other rights - such as the right to freedom 

of expression, the right to freedom of association (such as for tenants 

and other community-based groups), the right to freedom of residence 

and the right to participate in public decision-making - is indispensable 

if the right to adequate housing is to be realized and maintained by 

all groups in society. Similarly, the right not to be subjected to 

arbitrary or unlawful interference with one’s privacy, family, home or 

correspondence constitutes a very important dimension in defining the 

right to adequate housing3.

مافی هەبوونی ســەرپەناو شــوێنی ژیان »خانوو« زۆر بەرباڵوەو بەشێوەیەکی بەرین لێک دەدرێتەوە، 
هەروەها لەو بارەوە کۆنڤانسیۆنەکە دەڕواتە پێش و دەڵێ:

1. CESCR General Comment No.4 (1991) punkt 4.
2. Ibid. punkt 7
3. Ibid. Punkt 9.
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[I]individuals, as well as families, are entitled to adequate housing 

regardless of age, economic status, group or other affiliation or status 

and other such factors. In particular, enjoyment of this right must, in 

accordance with article 2 (2) of the Covenant, not be subject to any 

form of discrimination1.

بایەخی ئینسانیی تاکەکەس و پاراستنی ئەو لە بەرانبەر جیاوازی دانان و هەاڵواردن دا، بە الیەنە هەرە 
سەرەکی یەکانی مافی هەبوونی سەرپەناو جێگاو ڕێگاو شوێنی ژیان دادەنرێ.

ئەرکی دەوڵەت بۆ دابین و دەســتەبەر کردنی مافی دەسڕاگەیشــتن بە ســەرپەنا، شوێنی ژیان و 
خانوو لە سێ بواری سەرەکی دا کورت دەبێتەوە:

دەوڵەت لە دەست تێوەردان و دەخالەت کردن خۆی دەبوێرێ، بەشێوەیەکی تایبەتی هەڵس وکەوت 
دەکات، بەاڵم هەندێک ئەرکی بێ ئەوم الوالی دەکەونە سەر شان کە پێویستە جێ بەجێ یان بکات٢.

وەدەرنانــی زۆرە ملی واتە )forced evictions(، لەو بوارەدا دەوڵەت ئەرکێکی تایبەتی لەســەر 
شانە مەبەست لە وەدەرنانی زۆرە ملی و بەزۆری بریتی یە لە 

«the permanent or temporary removal against their will of individuals, 

families and/or communities from the homes and/or land which they 

occupy, without the provision of, and access to appropriate forms of 

legal or other protection»3.

لــەو پێوەندی یــەدا کۆمیتــەی مافــە ئابــووری، کۆمەاڵیەتــی و کولتووری یەکانــی ڕێکخــراوی 
نەتەوەیەکگرتووەکان بەم شێوەیەی خوارەوە مەسەلەکە ڕوون دەکاتەوە:

instances of forced eviction are prima facie incompatible with the 

requirements of the Covenant and can only be justified in the most 

exceptional circumstances, and in accordance with the relevant 

principles of international law4.

لێرەدا کۆمیتەی مافە ئابووری و کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی یەکان زۆر بەڕوونی پێ لەسەر ئەوە دادەگرێ 
کــە وەدەرنانی بەزۆری، نابێ ببێتە هۆی ئەوەی مرۆڤەکان بێ ماڵ و حاڵ و بێ جێ وڕێ بمێننەوە یان 
بکەونە وەزعێکی نالەبارو بارودۆخێکی ناســکەوە کە ماف و ئازادی یە ئینسانی یەکانی دیکەیان پێشێڵ 

بکرێ.

1. Ibid. Punkt 6.
2. Se også kap. 1.6.
3. CESCR General Comment No.7 (1997) punkt 3.
4. CESCR General Comment No.4(1991) punkt 18.
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where those affected are unable to provide for themselves, the State party 

must take all appropriate measures, to the maximum of its available 

resources, to ensure that adequate alternative housing, resettlement or 

access to productive land, as the case may be, is available1.

بەم جۆرە دەبینین کە ئەوە کە دەگوترێ دەوڵەت لەسەریەتی خۆی لە دەخالەت و دەست تێوەردان 
دوور بگرێ، لە هەمان کات دا ئەرکێکی ئەرێنی و پۆزەتیڤیش دەخاتە ســەر شــانی دەوڵەت کە، بۆ 
دابین و دەستەبەر کردنی شوێنی ژیان و خانوو بۆ ئەو کەسانەی بە هەر هۆیەکەوە بێ لە ماڵ و شوێنی 

ژیانیان بەزۆر وەدەردەنرێن، هەنگاو هەڵگرێ.
لەالیەکی دیکەشــەوە ئەرکی سەرشــانی دەوڵەتە کە بەگوێرەی پــالن و ئامانجێکی دیاری کراو، 
هەوڵ بدات لە درێژخایەن دا، مافی هەبوونی جێگاو ڕێگاو خانوو، بەشــێوەیەکی جێگای ڕەزامەندی 

بۆ هەمووان دابین بکات.
ئەوە کە مەبەست لە خانوو یان شوێنی ژیان کە جێگای ڕەزامەندی و شیاو بێ، بەچی دەگوترێ، 
پێوەندیی بەو بارودۆخەوە هەیە کە مەسەلەکەی تێدا دەخرێتە بەر لێکۆڵینەوە. لێرەدا گەلێک هۆکارو 
فاکتــۆری جۆراوجۆری ئابووری، کۆمەاڵیەتی، فەرهەنگــی، ئاووهەوایی و ئیکۆلۆژی ڕۆلیان هەیە کە 
پێویســتە وەبەرچاو بگیردرێن. بۆ ئەوەی خانوو یان شوێنێکی ژیان بە شیاو یان جێگای ڕەزامەندی 
دابنرێ، زۆر مەرج و داواکاری دانــراون٢. کۆمیتەی مافە ئابووری، کۆمەاڵیەتی و کولتووری یەکان پێ 
لەسەر ئەوە دادەگرێ کە مافی هەبوونی سەرپەناو شوێنی ژیان و خانوو تا ئاستێکی دیاری کراو مافە 
قانوونی یەکانی تاکەکەس بۆ خاوەنداریەتی لە مڵک و ماڵی خۆی دەگرێتەوە. لە الیەکی دیکەشــەوە 
ئەوەش دەگرێتەوە کە ئەو خانووە، پێداویســتی یە بنەڕەتی یە تەندەروســتی و ئەمنیەتی یەکان و ئەو 
کەل وپەل و ئامڕازانەی تێ دابن کە بۆ ئاســایش و گوزەران پێویســتن. هەروەها نابێ خەرجی  کرێ و 
تێچوونەکانی خانوو، هێندە لەســەرێ بن کە شوێنەواری نەرێنی بخەنە سەر الیەنە بنەڕەتی یەکانی 
دیکــەی ژیان کە بە پێویســت دادەنرێن. هەروەهــا ئەوەش دەگرێتەوە کە دەوڵەتەکان پێویســتە 
سیســتەمێک بۆ دانی یارانەو سوبســیدی خانوو دابنێن بۆ ئەو کەسانەی کە پێویستی یان پێ یەتی. 
لەوەش زیاتر ئەوەش دەگرێتەوە کە ئەو خانووە، پێویستە ئەو کەسەی کە تێی دا دەژی، لە بەرانبەر 
ســەرماو گەرماو باو بۆران و بەفرو کڕێوەو شــتی وا دا بپارێزێ. ئــەوەش دەگرێتەوە کە ئەو خانووە 
یان ئەو جێ یە لە شــوێنێک بێ کە مرۆڤ دەستی بە ئیمکاناتی جۆراوجۆر، وەک کارو لەش ساخی و 
دەواودەرمان، قوتابخانەو باخچەی ســاوایان و پێداویســتی یە کۆمەاڵیەتی یەکانی دیکە ڕابگا. لەوەش 
زیاتر دەوڵەت لەســەریەتی لە کاتی دانانی گەاڵڵەو بەرنامە بۆ نیشــتەجێ کردنی خەڵک لە  کاتی 

1. CESCR General Comment No.7(1997) punkt 16.
2. Ibid. Punkt 8.
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خانووسازی دا، الیەنە کولتووری و فەرهەنگی یەکانیش وەبەرچاو بگرێ.
بەو جۆرە دەبینین کە دەوڵەت زۆر ئەرکی فەوری و حاشاهەڵنەگری لە پێوەندی دەگەڵ دەستەبەر 

کردنی مافی خانوو و شوێنی ژیان دا دەکەونە سەر شان. دەوڵەت ئەرکی لەسەر شانە کە
«due priority to those social groups living in unfavorable conditions 

by giving them particular consideration. Policies and legislation should 

correspondingly not be designed to benefit already advantaged social 

groups at the expense of others1».

دەوڵەت لەسەریەتی ستراتیژی یەکی میللی و نیشتمانی لە پێوەندی دەگەڵ نیشتەجێ کردن و دابین 
کردنی خانوو بۆ هاوواڵتیان ئامادەو پەسەند بکا کە: 

«defines the objectives for the development of shelter conditions, 

identifies the resources available to meet these goals and the most cost-

effective way of using them and sets out the responsibilities and time-

frame for the implementation of the necessary measures»2. دەوڵەت دەبــێ 

 the measures being taken are sufficient to realize the» :نیشــان بــدات کە

right for every individual in the shortest possible time in accordance 

with the maximum of available resources3». 

لــەوەش زیاتر ئەرکی سەرشــانی دەوڵەتە کە بێ وچــان لە پێوەندی دەگەڵ دابیــن کردنی مافی 
تاکەکەسەکان بۆ خانوو و شوێنی ژیان لەسەر هەست بێ و بارودۆخەکەی بەتەواوی لە ژێر چاوەدێری و 

کۆنترۆڵ  دابێ4.

٣.1٥.٣ مافی دەستڕاگەیشتن بە خواردەمەنی 
مافی دەستڕاگەیشتن بە خواردەمەنی، بەشێوەیەکی جێگای ڕەزامەندی، بایەخ و گرینگی یەکی گەورەی 
بۆ دەستەبەر بوونی هەموو مافەکانی دیکەی مرۆڤ هەیە. ئامانج لە دابین بوونی ئەو مافە بریتی یە لە:

«every man, woman and child, alone or in community with others, has 

physical and economic access at all times to adequate food or means for 

its procurement5».

1. Ibid.
2. Ibid. punkt 12
3. Ibid. Punkt 14.
4. Ibid. Punkt 13.

5. CESCR General Comment No. 12 (1999) punkt 6.
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 هەرچەند لە بنەڕەت ڕا مەسەلەی برسیەتی، کەم خۆراکی و بەدخۆراکی بەشێوەیەکی ئاسایی لە واڵتە 
تازە پێگەیشتووکان دا هەیە، بەاڵم لە واڵتە دەوڵەمەندو گەشە سەندووەکانیش زۆر گیرو گرفتی ئەوتۆ 

وەبەرچاو دەکەون کە پێوەندی یان بە کەم خۆراکی و بەدخۆراکی یەوە هەیە1.
لێرەداش ئەرکی دەوڵەتە لە پێوەندی دەگەڵ دابین و دەســتەبەر کردنی مافی دەست ڕاگەیشتنی 
هەمووان بە خواردەمەنی، لە سێ بواری سەرەکی دا خۆی نیشان دەدا٢. لەپێش دا  دەوڵەت لەسەریەتی 
خــۆی لە دەخالەت و دەســت تێــوەردان ببوێرێ. دەوڵەت لــە درێژخایەن دا پێویســتە بەجۆرێک 
هەڵس وکــەوت بکا کە یارمەتی بە پیادە کردنی ئەم مافە بکات. لەو پێوەندی یەدا دەوڵەت هەندێک 

ئەرکی دیاری کراو و فەوری لەسەر شانن کە پێویستە وەبەرچاویان بگرێ.
بەگوێرەی بەندی ٢ی ماددەی 11ی کۆنڤانسیۆنی مافە ئابووری، کۆمەاڵیەتی و کولتووری یەکان، 
دەوڵەت لەسەریەتی لە هەلومەرجێک دا کە برسیەتی لە گۆڕێ دایە، سازوکارو میکانیزمی جۆراوجۆر 
بۆ بەرگری لە خەڵک لە بەرانبەر برسیەتی دا بگرێتە پێش3. دەوڵەت لەسەریەتی، واتە ئەرکی لەسەر 
شــانە کە مافی دەســت  ڕاگەیشــتن بە خــواردن و خواردەمەنــی بۆهەمووان بێ جیــاوازی دابین 
 بــکات4. لەوەش زیاتر ئــەو مافە لە نێوەرۆکی خۆی دا ئەو داواکاری یەشــی تــێ دایە کە دەوڵەت 

لەسەریەتی:
«the satisfaction of, at the very least, the minimum essential level 

required to be free from hunger5».

بێجگە لەوەش دەوڵەت ئەرکی لەسەر شانە کە دەست بەجێ و بێ درەنگ ستراتیژی یەکی نیشتمانی و 
نەتەوەیی بۆ دابین و دەســتەبەر کردنی مافی دەست ڕاگەیشتنی هەمووان بە خواردن و خواردەمەنی 

دامەزرێنێ6.
مافــی دەست ڕاگەیشــتنی هەمووان بە خواردەمەنــی، وردە وردە جێ بەجێ و پیادە دەکرێ. لەو 
بارەوە دەوڵەت ئازادە کە کام سیاســەت و ستراتیژی بۆ دابین کردنی ئەم مافە بە باش دەزانێ، ئەوە 
هەڵبژێرێ7. الیەنێکی دیکەی مافی دەستڕاگەیشــتن بــە خواردەمەنی بریتی یە لەوەی کە ئەو مافە 
حەقی دەستڕاگەیشتنی هەمووان بە خواردەمەنی یەکی سالم و تەندروست دابین بکات، خواردەمەنی 
پێویستە بۆ خواردن بشێ و لەو بارەوە هیچ مەترسی یەکی لەسەر نەبێ. واتە بەدڵنیایی یەکی زۆرەوە بۆ 
خواردن بشێ. دەوڵەت لەسەریەتی کە سیستەمێکی کارا بۆ دابەش کردنی خواردەمەنی دامەزرێنێ. 

1. Ibid. Punkt 5.
2. Se også kap 1.6.
3. CESCR General Comment No. 12 (1999).
4. Ibid. Punkt 18.
5. Ibid. Punkt 17.
6. Ibid. Punkt 21.
7. Ibid.
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نرخــی خواردەمەنی پێویســتە بە جۆرێک بێ کە هەمووان بتوانن دەســتیان وێــی  ڕابگا. لە باری 
فیزیکیشــەوە پێویســتە خەڵک ئیمکانی ئەوەیان هەبێ دەستیان وەخواردەمەنی ڕابگا. واتە دەبێ بۆ 
هەموو کەس ئاسان بێ کە دەستی وەخواردەمەنیی پێویست ڕابگا1. دەوڵەت بەتایبەتی ئەرکی لەسەر 
شــانە کە هەموو ڕێ وشــوێنێکی پێویست بگرێتە پێش تا دەســتەو تاقم و گروپە پەڕاوێزخراوەکان و 
ئەوانــەی کە لە بارودۆخێکی ناســک دان، دەســتیان وەخــواردن و خواردەمەنیی پێویســت ڕابگا. 
وەک منداڵ، بەســااڵچووەکان، نەخۆشەکان و ئەو کەس و دەســتەو تاقمانەی کە تووشی کارەساتە 

سروشتی یەکان دەبن و زۆر دەستەو تاقمی دیکەی لەو چەشنەش٢.
ئەوە کە مافی دەستڕاگەیشتنی تاکەکەسەکان بە خواردەمەنی ئەرکی نەرێنی دەخاتە سەر شانی 
دەوڵــەت بۆ ئەوەی خۆی لە دەخالەت و دەســت تێوەردان ببوێرێ، بــەو مانایەش دێ کە دەوڵەت 
هەرگیز نابێ لەو بارەوە خۆی بکێشــێتە دواوەو کەمتەرخەم بێ. بەڵکوو مانای ئەوەیە کە پێویســتە 
هەموو ئەو یاســاو قانوون و ڕێ وشوێن و ســازوکارو میکانیزمانە وەگەڕ خات کە بۆ جێ بەجێ بوون و 

دابین و دەستەبەر کردنی ئەم مافە بە پێویست دەزانرێن3.

٣.1٥.4 دابین بوونی ئاو
دابین بوونی ئاو، پێوەندی یەکەی گەورەی بە ئاستی ژیانی مرۆڤەوە هەیە. لە بەندی 11ی کۆنڤانسیۆنی 
 »herunder« مافە ئابووری و کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی یەکان دا باسێک لە ئاو نایەتە گۆڕێ. دەستەواژەی
کە لە بەندی 1ی ماددەی 11دا هاتوە، بەڕوونی ئەوە نیشــان نادات کە مافی ســتانداردێکی ژیانی 
جێگای ڕەزامەندی لە چی پێک دێ. کۆمیتەی مافە ئابووری، کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی یەکانی نەتەوە 

یەکگرتووەکان لەسەر ئەو بڕوایەیە کە:
«the right to water clearly falls within the category of guarantees 

essential for securing an adequate standard of living, particularly since 

it is one of the most fundamental conditions for survival»4.

مافی ئاو پێوەندی یەکی زۆر نزیکی لەگەڵ بەندی یەکەمی ماددەی دوازدەهەمی کۆنڤانســیۆنی مافە 
ئابووری، کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی یەکان دا هەیە کە باس لەوە دەکات پێویستە مافی دەستڕاگەیشتن 

بە پێداویستی یە لەشساخی یەکان، تا ئاستی هەرە بەرزی خۆیان، بۆ هەموووان دابین بکرێن.
مەبەســت لە دابین کردنی مافی دەستڕاگەیشتنی هەمووان بە ئاو، بریتی یە لە دەستڕاگەیشتنی 

1. Ibid. punkt 8-13.
2. Ibid. Punkt 13.
3. Ibid. Punkt 15 og 19.
4. CESCR. General Comment NO.15 (2003) punkt 3.
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هەموو کەســێک بە ئاو بۆ دابین کردنی پێویســتی یە شەخســی و خسووسی یەکانی خۆی1. لەوەش 
زیاتــر ئاو بایەخ و گرنگیی هەیە بۆ دابین و دەســتەبەر کردنی ژمارەیەکی زۆر لەو مافانەی دیکە کە 
وەک مافــی مرۆڤ ناســراون. کۆمیتەی مافە ئابووری و کۆمەاڵیەتــی و فەرهەنگی یەکانی ڕێکخراوی 
نەتەوە یەکگرتووەکان ســەبارەت بە پێوەندیی نێوان بەکارهێنانی ئاو بۆ پێداویســتی یە شەخســی و 
خسووسی یەکان و بایەخ و گرینگیی ئاو وەک ئامراز بۆ دابین بوونی مافەکانی دیکەی مرۆڤ، بەم جۆرە 

بیرو بۆچوونەکانی خۆی دەردەبڕێ.
Water is required for a range of different purposes, besides personal 

and domestic uses, to realize many of the Covenant rights. For instance, 

water is necessary to produce food (right to adequate food) and ensure 

environmental hygiene (right to health). Water is essential for securing 

livelihoods (right to gain a living by work) and enjoying certain cultural 

practices (right to take part in cultural life). Nevertheless, priority in 

the allocation of water must be given to the right to water for personal 

and domestic uses. Priority should also be given to the water resources 

required to prevent starvation and disease, as well as water required to 

meet the core obligations of each of the Covenant rights2.

لە پێوەندی دەگەڵ دابین  کردنی مافی دەستڕاگەیشــتن بە ئاویش دا ئەرکی دەوڵەت لە ســێ بواردا 
خۆی نیشــان دەدا3. دەوڵەت ئەرکی ئەوەی لەسەر شانە کە بە جۆرێک دەخالەت و دەست تێوەردان 
نەکات کە ببێتە هۆی وەستانی ئاو. دەوڵەت لەسەریەتی کە بەمەبەستی دابین کردنی ئاو بۆ هەموان، 
بەجۆرێک کە هەموو کەس بەشــێوەیەکی کافــی، گونجا و جێگای ڕەزامەندی، بۆ پێداویســتی یە 
شەخســی و خسووسی یەکان دەســتی وە ئاوی پێویســت ڕابگا، هەنگاوی ئەرێنی هەڵگرێ4. وەک 
باســمان کرد ماددەی یازدەی کۆنڤانســیۆنی مافە ئابووری و کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی یەکانی نەتەوە 
یەکگرتووەکان باســێک لە مافی ئاو ناکات. بۆیە پێویســتە لەالیــەن دەوڵەتەوەکاری بۆ بکرێ. واتە 
دەوڵەت بۆخۆی بەرپرســایەتیی ئەوە بگرێتە ئەســتۆ کە حەقی هەمووان بۆ دەستڕاگەیشتنی کافی 
بە ئاو دابین بکات٥. دەوڵەت ئەرکی فەوری، بێ ئەم الوالو حاشــا هەڵنەگری لە سەر شانە کە نەیەڵێ 
لە پێوەندی دەگەڵ مافی دەستڕاگەیشــتن بە ئاودا، هیچ جۆرە هەاڵواردن و جیاوازی دانانێک بەڕێوە 

1. Ibid. Punkt 2.
2. Ibid. punkt 6.
3. Se også kap. 1.6.
4. Ibid. Punkt 2.
5. Ibid. Punkt 19.
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بچێ. واتە لەســەریەتی ئەو مافە بۆ هەمووان بێ وەبەرچاوگرتنی هەرچەشــنە جیاوازی یەک دابین و 
دەستەبەر بکات1. لەوەش زیاتر دەوڵەت بەشێوەیەکی کۆنکرێت ئەرکی ئەوەی لەسەر شانە کە مافی 
دەستڕاگەیشــتنی هەمووان بە ئاو، بەشــێوەیەکی جێگای ڕەزامەندی، بەتەواوی پیادەو دەســتەبەر 
بکات٢. ئەو هەنگاوانەی کە دەوڵەت لەو پێوەندی یەدا هەڵیان دەگرێ، پێویستە بەم شێوەیەی خوارەوە 

بن و بەو جۆرە ئاڕاستە بکرێن.
«delibrate, concrete and targeted towards the full realization of the right 

to water»3.

٣.1٦ مافی دەستڕاگەیشتن بە پێداویستی یە تەندرووستی و لەش ساخی یەکان 
لە ماددەی دوازدەهەمی کۆنڤانســیۆنی مافە ئابووری، کۆمەاڵیەتــی  و کولتووری یەکانی ڕێکخراوی 

نەتەوە یەکگرتووەکان دا هاتووە کە:
1- واڵتانی ئەندامی ئەم کۆنڤانســیۆنە مافی هەموو کەســێک بۆ کەڵک وەرگرتن لە ستانداردە 
هەر بەرزەکانی خزمەت گوزاری یە تەندرووستی و لەش ساخی یەکان، چ لە باری فیزیکی و چ لە باری 

ڕەوانی یەوە بەڕەسمی دەناسن.
٢- ئەو سیاسەت و ڕێ وشوێن و میکانیزمانەی کە واڵتانی ئەندامی کۆنڤانسیۆنەکە بۆ دابین کردنی 
ئەم مافانە کەڵکیان لێ وەردەگرن، بریتی دەبن لەو سازوکارو میکانیزمانەی کە بۆ ئەم مەبەستانەی 

خوارەوە بەپێویست دادەنرێن.
ئا- کەم کردنەوەی ڕادەی مەرگ و مردنی ساوایان و مندااڵن و هەروەها پەرەپێدانی گەشەو هەڵدانی 

مندااڵن بەشێوەیەکی درووست.
ب- باشتر کردنی هەموو الیەنەی بێهداشت و پاک و خاوێنیی ژینگەو شوێنەکانی کارو سەنعەت و 

پیشەسازی یەکان.
ج- پێشــگیری، چارەســەرو کۆنترۆڵی نەخۆشــی یە درم و هەمەگیرو نەخۆشــی یە پیشــەیی و 

جۆراوجۆرەکانی دیکە.
د- پێک هێنانی هەلومەرجێک کە هەمووان لە کاتی نەخۆشــی دا، دەســتیان وە دوکتورو دەواو 

دەرمان و چارەسەری و خزمەت گوزاری یە لەش ساخی و دەرمانی یەکانی دیکە ڕابگا.
دەستەی هەڵبژێردراوی مافەکانی مرۆڤ پێشنیار دەکا کە پێویستە لە یاسای بنەڕەتی دا بڕیارێکی 
تایبەتی سەبارەت بە مافە تەندروستی و لەش ساخی یەکان پەسند بکرێ، بەجۆرێک کە لە نێوەرۆکی 
خــۆی دا بتوانێ وەاڵمدەری ئەو داواکاری یانە بێت کە کۆنڤانســیۆنی مافە ئابــووری، کۆمەاڵیەتی و 

1. Ibid. Punkt 17.
2. Ibid.
3. Ibid.
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کولتووری یەکان، لە پێوەندی دەگەڵ مافە لەش ســاخی و تەندروستی یەکان د،ا بە ئەرکی سەر شانی 
دەوڵەتەکانی ئەندامی دەزانێ1.

تا ئێســتا ئەو گەالڵەیە لە پارلەمان دا دەنگی زۆربەی بۆخۆی مسۆگەر نەکردوە. بەاڵم لە بەندی 
ســێ هەمی مــاددەی 104ی قانوونی بنەڕەتیی نۆروێــژ دا هاتوە کە کاربەدەســتانی دەوڵەت دەبێ 
)پێداویســتی یە ئابووری ، کۆمەاڵیەتی و لەش ســاخی و تەندروســتی یەکانی منداڵ دابین و دەستەبەر 
بکەن(. ئەم بڕیارە بێ ئەم الوال مافی منداڵ بۆ دەستڕاگەیشــتن بە خزمەت گوزاری یە تەندروســتی و 
لەش ساخی یەکان دەگرێتەوە. لەوەش زیاتر لە ماددەی ٢4ی کۆنڤانسیۆنی منداڵ دا هاتوە کە منداڵ 
مافی ئەوەی هەیە کە دەســتی بە ئاســتی هەرە بەرزی خزمەت گواری یە لەش ساخی و تەندروستی و 

دەرمانی یەکان ڕابگا و کەڵکیان لێ وەرگرێ.
ئەرک و بەرپرسایەتیی دەوڵەت ســەبارەت بە لەنێو بردنی جیاوازی دانان و هەاڵواردن بەرانبەر بە 
ژنان لەپێوەندی دەگەڵ خزمەت گوزاری یە لەش ساخی و تەندروستی یەکان دا، لە بەندی 1ی ماددەی 

1٢ی کۆنڤانسیۆنی قەدەغە بوونی جیاوازی دانان بەرانبەر بە ژنان دا،  داڕێژراوە. لەوێ گوتراوە:
واڵتانی ئەندامی ئەم کۆنڤانســیۆنە هەموو جۆرە میکانیزم و سازوکارێکی پێویست بۆ لەنێو بردن و 
خاشەبڕکردنی جیاوازی دانان بەرانبەر بە ژنان، لە بوارەکانی دەستڕاگەیشتنی ئەوان بە خزمەت گوزاری یە 
لەش ساخی و تەندروستی یەکان دا دەگرنە پێش. مەبەست ئەوەیە کە خزمەت گوزاری یە لەش ساخی و 
تەندروســتی یەکان بۆ ژنان دابین بکرێن. لێرەدا مەبەست لەو خزمەت گوزاری یانە بریتی یە لە هەموو 
ئەو یارمەتی دەرمانی و لەش ساخی یانەی کە لەسەر بنەمای یەکسانی و بەرابەریی نێوان ژن و پیاو، بۆ 

پالن دانان و رێکخستنی وەزعی بنەماڵەو خێزان، بەپێویست دادەنرێن.
مافی ژنان بۆ »پاراســتن و ئەمنیەت لە شوێنی کار، لێرەدا پاراســتن و ئەمنیەتی تواناکانی ژنان، 
منداڵ بــوون و زاوزێ« لە خاڵی »f«ی بەنــدی یەکەمی ماددی 11ی کۆنڤانســیۆنی قەدەغە بوونی 
جیاوازی دانــان بەرانبە بە ژنان دا باســی لێ کراوە. ئەرکی دەوڵەت بۆ قەدەغــە کردن و لەنێوبردنی 
جیاوازی دانــان بەرانبــەر ژنان، لــە پێوەندی دەگەڵ خزمەت گوزاری یە لەش ســاخی یە گشــتی و 
دەوڵەتی یــەکان دا لــە خاڵی »17«ی مــاددەی ٥ی کۆنڤانســیۆنی قەدەغە بوونــی جیاوازی دانانی 
ڕەگەزی دا بەڕەسمی ناســراوە. لە ماددەی ٢٥ی کۆنڤانسیۆنی تایبەت بە مافەکانی کەسانی خاوەن 
پێداویســتیی تایبەتی دا هاتوە کە ئەو کەسانە مافی ئەوەیان هەیە دەستیان وە ئاستی هەرە بەرزی 

خزمەت گوزاری یە لەش ساخی و تەندروستی یەکان ڕابگاو کەڵکیان لێ وەرگرن.
ماددەی دوازدەهەمی کۆنڤانســیۆنی مافە ئابووری، کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی یەکان لە نێو هەموو 
ئەو بڕیارانەی پێوەندی دار بە مافەکانی مرۆڤەوە کە سەبارەت بە مافە لەش ساخی و تەندروستی یەکان 

1. Dok. 16 (2011-2012) s. 240 flg.
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پەسند کراون، بە ماددەیەکی بەرین و هەموو الیەنە دادەنرێ1.
بەندی یەکەمی ماددەی دوازدەهەم، مافی دەستڕاگەیشــتن بە خزمەت گوزاری یە تەندروســتی و 
لەش ساخی یەکان پێناسە دەکات. بەندی دووهەمی ماددەی دوازدەهەمییش گرینگترین ئەرکەکانی 

دەوڵەت لەو پێوەندی یە دا ڕوون دەکاتەوە٢.
مافی دەستڕاگەیشتن بە خزمەت گوزاری یە لەش ساخی یەکان پێوەندی یەکی زۆر نزیکی بە دابین و 
دەســتەبەر بوونی ژمارەیەکی زۆری دیکە لەو مافانەوە هەیە کە بە مافی مرۆڤ ناســراون. کۆمیتەی 
مافە ئابووری و کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی یەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان لەو بارەوە ئەم مەســەلەیە بەم 

جۆرە دەردەبڕێ:
The right to health is closely related to and dependent upon the 

realization of other human rights, as contained in the International 

Bill of Rights, including the rights to food, housing, work, education, 

human dignity, life, non-discrimination, equality, the prohibition against 

torture, privacy, access to information, and the freedoms of association, 

assembly and movement. These and other rights and freedoms address 

integral components of the right to health3.

مافی دەستڕاگەیشــتن »بە ئاســتە هەر بەرزەکانی خزمەت گوزاری یە لەش ساخی و دەرمانی یەکان«، 
ئەوە ناگرێتەوە کە تاکەکەسەکان داواکاری و ئیددیعای ئەوەیان لە دەوڵەت هەبێ کە دەبێ هەمیشە 
ســاخ و ساڵمەت بن و تووشی هیچ نەخۆشی یەک نەبن و تەندروستی یەکی باشیان هەبێ. لە ڕوانگەی 
تاکەکەسەکانەوە، مافی دەستڕاگەیشتن بە خزمەت گوزاری یە تەندروستی یەکان، هەم هەندێک ماف 
دەداتە تاکەکەســەکان، هەم هەندێک ئازادی شــیان بۆ دابین دەکات. لەو بارەوە مەبەست لە ئازادی 
 The» :ئەوەیە کە مرۆڤ، واتە تاکەکەس ئازادیی ئەوەی هەیە بڕیار بە ســەر لەشــی خۆی دا بدات
 freedoms include the right to control one’s health and body, including sexual and

 reproductive freedom, and the right to be free from interference, such as the right to

 »4.be free from torture, non-consensual medical treatment and experimentation

مافی دەستڕاگەیشتن بە خزمەت گوزاری یە لەش ساخی و تەندروستی یەکان مافی ئەوەش دەداتە 
تاکەکەسەکان کە:

«the right to a system of health protection which provides equality of 

1. CESCR General Comment No. 14 (2000) punkt 2.
2. Ibid. Punkt 7.
3. Ibid. Punkt 3.
4. Ibid. Punkt 8.
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opportunity for people to enjoy the highest attainable level of health1». 

ئەمە بەو مانایەیە كە: 
«a right to the enjoinment of a variety of facilities, goods, services 

and conditions necessary for the realization of the highest attainable 

standard of health»2.

ئەگەر بەوردی ســرنج بدەینە نێوەرۆکی ئەو بڕیارانەی کە لەو بارەوە لە پێوەندی دەگەڵ ئەرکەکانی 
دەوڵەت دا دراون، بۆمان دەردەکەوێ کە ئەرکەکانی دەوڵەت سێ بواری سەرەکی دەگرنەوە. لە پێش دا 
ئەرکی ســەر شــانی دەوڵەتە کە بەرەبەرە هەموو ئەو مافانە دابین و دەستەبەر بکات کە وەک مافی 
تاکەکەسەکان بۆ دەستڕاگەیشــتن بە خزمەت گوزاری یە لەش ساخی و تەندروستی یەکان، بەڕەسمی 
ناسراون. واتە دەوڵەت لەســەریەتی هەموو  ڕێ وشوێنێکی پێویست بۆ پیادە کردن و وەدیهێنانی ئەو 
مافانــە بگرێتە پێش و لە ماوەیەکــی زەمانیی دیاری کراودا، دابین و دەســتەبەریان بکات. لەالیەکی 
دیکەشــەوە ئەرکی لەسەر شانە، دەخالەت نەکات و دەســت لە کاروباری پێوەندی دار بەو مەسەلەوە 
وەرنەدا. لەالیەکی دیکەشەوە لە هەندێک بواردا، هەندێک ئەرکی دیاری کراو لەو بارەوە لەگۆڕێ دان، 
کە دەوڵەت لەســەریەتی بەشێوەیەکی فەوری و بێ درەنگ کردن، جێ بەجێ یان بکات و بۆ ڕاپەڕاندن و 

پیادەکردنیان هەنگاو هەڵگرێ3.
دەوڵەت ئەرکی لەســەر شانە کە بەشێوەیەکی چاالک و کارا، بەرەبەرە هەنگاوی ئەرێنی هەڵگرێ 
تا تاکەکەســەکان دەستیان وەئاستی هەرە بەرزی خزمەت گوزاری یە لەش ساخی و تەندروستی یەکان 
ڕابگا. بەگوێــرەی لێکدانەوەی کۆمیتەی مافە ئابووری ، کۆمەاڵیەتــی و فەرهەنگی یەکانی ڕێکخراوی 
نەتەوەیەکگرتووەکان، مافی دەست ڕاگەیشــتن بە خزمەت گوزاری یە لەش ســاخی یەکان، ئەم بوارانە 
دەگرێتەوە: سیســتەمێکی کارای تەندروســتی کە ئەم پێداویســتی یانە لەخۆی بگرێ، کااڵو ئامێرو 
ئامڕازە پێویســتەکان، خزمەت گوزاری و پرۆگرامە جۆراوجۆرەکان کە بۆ ڕاپەڕاندنی کاروبار پێویستن. 
دەبێ هەموان دەستیان بەو ئامڕازو ئامێرو وەسیلە جۆراوجۆرانە ڕابگا. ئەوە بەو مانایەیە کە بێ جیاوازی 
بــۆ هەموو کەس لەبەر دەســت دابن و هەموو کەس بتوانن کەڵکیــان لێ وەرگرن. ئەوە بەو مانایەیە 
کە ئەو ئامڕزاو ئامێرو خزمەتە گوزاری یانە پێویســتە لە باری فیزیکیشەوە لەبەردەست دابن و خەڵک 
بتوانن دەســتیان پێیان ڕابگا. لەوەش زیاتر پێویســتە هەمووان لە باری ماددی یەوە توانای ئەوەیان 
هەبێ خەرجی یەکانی کەڵک وەرگرتن لەو ئامێرو خزمەت گوزاری یانە، دابین بکەن. پێویستە زانیاریی 
پێویست سەبارەت بە خزمەت گوزاری و پرسە تەندروستی و لەش ساخی یەکان، لەبەر دەستی هەمووان 
دابێ. لە پێوەندی دەگەڵ مەســەلە لەش ساخی و تەندروســتی یەکان دا پێویستە مەسەلە ئەخالقی و 

1. Ibid.
2. Ibid. Punkt 9.
3. Se også kap. 1.6.
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ئیتیکی یەکان، بە جیددی بگیرێن. پێویستە تاکەکەسەکان بە وەبەرچاوگرتنی هەویەت و پێشینەیان 
هەڵس وکەوت و ڕەفتاری یان لەگەڵ بکرێ و لەســەر ئەو بنەمایەش چارەســەر بکرێن. لەوەش زیاتر 

پێویستە سیستەمی تەندروستی، چۆنیەتی و کەیفیەتێکی جێگای ڕەزامەندی هەبێت1.
مەبەست لە دەست تێوەرنەدان و دەخالەت نەکردنی دەوڵەت بریتی یە لەوەی کە دەوڵەت لە هیچ 
کاتێك دا پێش بەوە نەگرێ کە هەندێک کەس، گروپ و دەســتەو تاقم دەســتیان وە دەواودەرمان و 
خزمەت گوزاری یە تەندروستی یەکان ڕابگا، یان پێش بە چارەسەر کردن و دەرمانکردنی ئەوان نەگرێ. 
ئەم مەسەلەیە هەموو بوارە جۆراوجۆرەکانی خزمەت گوزاری یە لەش ساخی یەکان دەگرێتەوە. دەوڵەت 
لەو بارەوە بە هیچ جۆر پێش بەوە ناگرێ کە ئەو کەس و الیەن و دەستەو تاقمانە کەڵک لە ئیمکاناتی 

لەش ساخی وەرگرن. ئەو دەستەو تاقمانە ئەمانەی خوارەوە دەگرێتەوە:
«prisoners or detainees, minorities, asylum seekers and illegal 

immigrants…2» 

لەوەش زیاتر بۆ نموونە دەوڵەت خۆی بە دوور دەگرێ لە 
«from imposing discriminatory practices relating to women›s health 

status and needs3».

ســەرەڕای هەموو ئەوانە دەوڵەت هەندێک ئەرکی لەســەر شانن کە پێویستە فەوری و بێ درەنگ بۆ 
جێ بەجێ کردن و پیادە کردنیان هەنگاو باوێ. بۆ نموونە یەکێک لەو ئەرکانە ئەوەیە کە: 

«the guarantee that the right will be exercised without discrimination of 

any kind (art. 2.2) and the obligation to take steps (art. 2.1) towards the 

full realization of articlc 12, such steps must be deliberate, concrete and 

targeted towards the full realization of the right to health4.

لە الیەکی دیکەشەوە، ئەرکی سەر شانی دەوڵەتە کە النی کەمی مافە لەش ساخی و تەندروستی یەکان 
بــۆ هەمووان دابین و دەســتەبەر بکات. ئەوە ئەرکێکی فەوری و بێ ئــەم الوالی دەوڵەتە. ئەرکێک کە 
دەوڵــەت نابێ هیچ جۆرە کەمتەرخەمی یەکی تێ دا بکات. لەو پێوەندی یەدا کۆمیتەی مافە ئابووری و 
کۆمەاڵیەتی و کولتووری یەکانی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان بەم جۆرەی خوارەوە ئەم مەسەلەیە 

روون دەکاتەوە:
in the Committee’s view, these core obligations include at least the 

following obligations:

1. CESCR General Comment No. 14 (2000), punkt 12 bokstav a).
2. Ibid. Punkt 34
3. Ibid.
4. Ibid. Punkt 30.
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(a) To ensure the right of access to health facilities, goods and services 

on a non-discriminatory basis, especially for vulnerable or marginalized 

groups;

b) To ensure access to the minimum essential food which is nutritionally 

adequate and safe, to ensure freedom from hunger to everyone;

(c) To ensure access to basic shelter, housing and sanitation, and an 

adequate supply of safe and potable water;

(d) To provide essential drugs, as from time to time defined under the 

WHO Action Programme on Essential Drugs;

To ensure equitable distribution of all health facilities, goods and 

services;

To adopt and implement a national public health strategy and plan of 

action, on the basis of epidemiological evidence, addressing the health 

concerns of the whole population; the strategy and plan of action shall 

be devised, and periodically reviewed, on the basis of a participatory 

and transparent process; they shall include methods, such as right to 

health indicators and benchmarks, by which progress can be closely 

monitored; the process by which the strategy and plan of action are 

devised, as well as their content, shall give particular attention to all 

vulnerable or marginalized groups1.

مەبەست لە ئەرکە فەوری و بێ ئەم الوالکانی دەوڵەت لەالیەک بریتی یە لەوەی کە دەوڵەت بۆ دامەزراندنی 
سیســتەمێکی تەندروستی و لەش ساخی تێ بکۆشێ کە النی کەمی پێداویستی یە لەش ساخی یەکانی 
هاوواڵتیان دابین بکات، هەموو کەس بێ جیاوازی دەستیان بە ئیمکاناتی تەندروستی و لەش ساخی و 
دەرمانی ڕابگا، هەروەها لەو بارەوە دەوڵەت ئەرکی لەســەر شــانە کە پالن و ستراتیژی یەکی میللیی 
ئەوتۆ دابنێ کە بەرەبەرە هەموو ئەو مافانە دابین بکات کە لە کۆنڤانسیۆنەکان دا، بە مافە لەش ساخی و 
تەندروستی یەکان ناسراون. لەوەش زیاتر ئەرکی سەرشانی دەوڵەتە کە ئەم پالنە بەشێوەیەکی وردو 
کارا جێ بەجــێ و پیادە بکات. کۆمیتەی مافە ئابووری و کۆمەاڵیەتــی و فەرهەنگی یەکانی رێکخراوی 

نەتەوەیەکگرتووەکان لەو بارەوە دەڵێ:
«a State party cannot, under any circumstances whatsover, justity its 

1. Ibid. Punkt 43.
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non-compliance with the core obligations set out… wich are non-

derogable1».

 پاش دابیکردنی النی کەمی خزمەتگوزاریە تەندرووســتیەکان، واتە لە دەرەوەی دابین بوونی النی 
کەمی خزمەت گوزاری یە تەندروســتی یەکان دا، دەوڵــەت دەتوانێ پاکانە بۆ جێ بەجێ نەبوون و پیادە 
نەبوونی مافە تەندروســتی یەکان بەشــێوەیەکی تــەواو بە هۆی کەمی ســەرچاوە مادیەکانەوە  لە 

ماوەیەکی زەمانیی دیاری کراو دا بکات٢.

٣.1٧ مافی بیمەی کۆمەاڵیەتی 
لە بەندی یەکەمی ماددەی سەدودەی دەستووری نۆروێژ دا هاتوە کە:

کاربەدەســتانی دەوڵەت دەبــێ هەلومەرجێکی لەبار پێک بێنن بۆ ئەوەی هەموو کەســێک کە 
توانای کاری هەیە، بتوانێ لە ڕێگای کار یان کاسبی و پێشەی دیکەوە پێداویستی یەکانی ژیانی خۆی 
دابین بکات. ئەو کەسەی ناتوانێ پێداویستی یەکانی ژیان و گوزەرانی خۆی دابین بکات، مافی ئەوەی 

هەیە کە لەالیەن حکوومەتەوە پشتیوانیی لێ بکرێ.
بەم جۆرە دەبینین لە بەشی یەکەمی ئەم بڕیارەدا مافی کار دەستەبەر کراوە. لە بەشی دووهەمیش دا 
مافی بیمەی کۆمەاڵیەتی بۆ ئەو کەسانەی کاریان پێ ناکرێ، وەبەرچاو گیراوە. دەستەی هەڵبژاردەی 
مافەکانی مرۆڤ لەسەر ئەو بڕوایەیە کە مەبەستی یاسای بنەڕەتی لە گونجاندی ئەو دوو مافە لە پاڵ 

یەک داو لە یەک ماددەدا بریتی یە لەوەی کە:
پێ لەســەر ئەو خاڵە گرنگە دا بگرێ کە لە بنەڕەت ڕا هەر تاکەکەســێک بەرپرسایەتیی ئەوەی 
لەســەر شــانە کە بۆخۆی لە رێگای کار یان کاسبیی دیکە کە داهاتی بۆ مسۆگەر بکا، ژیانی خۆی 
بەڕێوە بەرێ. تەنیا لە کاتێک دا کە بە هۆی نەخۆشــی، پیری، پەککەوتەیی یان بێکاری دا کەســێک 
نەتوانێ پێداویستی یەکانی ژیانی خۆی دابین بکات، مافی وەرگرتنی بیمەی کۆمەاڵیتی یان یارمەتیی 
کۆمەاڵیەتیی هەیە. مەبەست لە هێنانی هەر دووکی ئەم دوو مافە لە پەنا یەک، ئەوەیە کە بەڕوونی 
نیشــان بدرێ کە بیمەی کۆمەاڵیەتــی و یارمەتیی کۆمەاڵیەتی، جۆرێــک یارمەتی و یارانەن کە لە 
پێوەندی دەگەڵ کاروکاسبی دا وەبەرچاو گیراون. واتە ئەسڵ ئەوەیە کە هەر کەس لە پێش دا ئەرکی 
لەسەر شــانە بۆخۆی پێداویستی یەکانی ژیانی خۆی لە ڕێگای کارو کاسبی یەوە وەدەست بێنێ. جا 
ئەگــەر بەو هۆیانەوە کە باس کــرا، نەیتوانی ژیانی ڕۆژانەی خۆی بەڕێوە بەرێ، ئەودەم مافی بیمەو 

یارمەتی یە کۆمەاڵیەتی یەکانی دیکە دەیگرنەوە3.
شایانی باسە کە لە ماددەی سەدوچوارەمی دەستووردا، مافی منداڵ بۆ بیمەو ئاسایشی کۆمەاڵیەتی، 

1. Ibid.punkt 74.
2. Ibid.
3. Cok. 16 (2011-2012) s. 239-240.
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دەســتەبەر کراوە. لە بەندی ســێ یەمی ئەو ماددەیەدا دەگوترێ ئەرکی سەرشانی کاربەدەستانە کە: 
»ئەمنیەت و ئاسایشی ئابووری و کۆمەاڵیەتی و لەش ساخی و تەندروستی بۆ منداڵ دابین کەن«.

مافی بیمەو ئەمنیەت و ئاسایشی کۆمەاڵیەتی ڕۆڵێکی سەرەکی لەوەدا دەگێڕێ کە مرۆڤ بتوانێ 
لــە ژیانێکی پڕ لە عیززەت و پڕبایەخ دا بژی و بەشــێوەیەکی باش کەڵک لە مافەکانی دیکەی مرۆڤ 
وەرگرێ. بیمەو یارمەتی یە کۆمەالیەتی یەکان بە ئامرازو میکانیزمێک بۆ سەرلەنوێ دابەش کردنەوەی 
ســەروەت و سامان، بەحیســاب دێن، بەجۆرێک کە ئەوانەی کە زۆرترین پێویستی یان پێیان هەیە، 
ئــەو یارمەتی یانە وەردەگرن. لەوەش زیاتــر یارمەتی یە کۆمەاڵیەتی یەکان ڕۆڵێکی بەرچاو لە خەبات 
بــە دژی هەژاری و نــەداری دا دەگێڕن. لەوەش زیاتر یارمەتی یە کۆمەاڵیەتی یەکان پێشــگیری لە 
هەاڵواردنــی کۆمەاڵیەتی دەکەن و ڕێگا بۆ تێکەڵ بوون و ئاوێتە بوونی کۆمەاڵیەتی خۆش دەکەن. بە 

واتایەکی دیکە دەبنە هۆی کەم کردنەوەی جیاوازی یە کۆمەاڵیەتی یەکان1.
بەندی یەکەمی ماددەی ســەدویەکی دەستوور وەک پرنســیپێکی قانوونی لەو ڕێساو یاسایانەدا 
ڕەنگی داوەتەوە کە لە قانوونی نۆروێژ دا سەبارەت بە بیمەی نیشتمانی و یارمەتی یە کۆمەاڵیەتی یەکان 
پەســند کراون.لە کردەوەدا تاکەکەســەکان لە نۆروێژ لەپێش دا پەنا بۆ کەڵک وەرگرتن لەم یاســاو 
رێسایانە دەبەن. بەو حاڵەش بڕیارەکانی دەستوور لەو پێوەندی یەدا الیەنی قانوونی و یاسایی یان هەیە، 
بەو مانایە کە »دادگاکان پێویســتە النی کەمی ئەمنیەت و بیمەی کۆمەاڵیەتی دەســتەبەر بکەن. لە 
هەندێک حاڵەت دا ئەو بڕیارانەی لەو بارەوە لە دەستووردا هاتوون، وەک پێشینەیەک بۆ ئەو کەسانە 
بەحیساب دێن کە یاسا دادەنێن. بەاڵم پێش هەموو شتێک بڕیارێکی دەستووری، وەک فاکتۆرێک بۆ 
مانا کردنەوەی ئەو بڕیارانە لەالیەن دادگاکان و بەڕێوەبەرانەوە بەکار دێ کە لە کاتی قانوون گوزاری دا، 

بۆ لێکدانەوەی یاساکان کەڵکیان لێ وەردەگیرێ٢«.
لە کاتی لێکدانەوەی ماددەی 110ی دەستووردا سروشتی یە کە لەو بڕیارە هاوتەریبانەوە دەست 
پــێ بکەین کە لەو بارەوە لە کۆنڤانســیۆنەکان دا هاتــوون و لە کردەوەش دا کاریــان پێ دەکرێ3. 
لەو پێوەندی یــەدا گەلێک بڕیارو ماددەی جۆراوجۆر لە کۆنڤانســیۆنەکان دا هاتوون. ماددەی ٢6ی 
کۆنڤانســیۆنی مافی منداڵ، حەقی منداڵ بۆ ئەمنیەت و ئاسایشــی کۆمەاڵیەتی دەســتەبەر دەکات. 
لــە خاڵی »e«ی بەندی یەکەمی ماددەی 11ی کۆنڤانســیۆنی قەدەغەبوونی جیاوازی دانان بەرانبەر 
بە ژنان دا، مافی ژنان بۆ دەستڕاگەیشــتن و کەڵک وەرگرتن لە بیمەو یارمەتی یە کۆمەاڵیەتی یەکان 
بەڕەســمی ناســراوە. هەر بەو جــۆرە ئەو مافە بۆ ژنان لــە خاڵی »c«ی بەنــدی یەکەمی ماددەی 
چواردەهەمیــش دا دانی پێدانــراوە. هەر بەو جۆرە لە خاڵی »iv«ی ماددەی )e(٥ی کۆنڤانســیۆنی 
قەدەغەبوونی جیاوازی دانانی رەگەزی دا هاتوە کە هەر چەشنە جیاوازی دانانێک لە پێوەندیی دەگەڵ 

1. CESCR General Comment NO. 19 (2008) punkt3.
2. Dok. 16 (2011.2012) s. 239.
3. Se punkt 3.2.
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بیمەو یارمەتی یە کۆمەاڵیەتی یەکان دا قەدەغەیە. واتە هەر چەشــنە هەاڵواردن و جیاوازی دانانێک لە 
پێوەندی دەگەڵ دابین کردنی بیمەو یارمەتی یە کۆمەاڵیەتی یەکان بۆ ئەو کەســانەی پێویســتی یان 
پێ یان هەیە، قەدەغەیە. ماددەی ٢8ی کۆنڤانسیۆنی تایبەت بە مافەکانی کەسانی خاوەن پێداویستیی 
تایبەتی، مافی ئەو کەســانە بۆ دەستڕاگەیشــتن بە بیمەو یارمەتی یە کۆمەالیەتی یەکان دەپاریزێ و 
ئەرک دەخاتە ســەر شــانی دەوڵــەت تا لەو بارەوە هەمــوو هەنگاوێکی پێویســت هەڵگرێ تا ئەو 
مافە بۆ ئەوان دابین و دەســتەبەر بکات. ماددەی 10ی کۆنڤانســیۆنی مافــە ئابووری، کۆمەاڵیەتی و 
کولتووری یەکان، ئەرک دەخاتە ســەر شــانی دەوڵەت تا هەموو رێ وشوێن و سازوکارێکی پێویست 
بگرێتــە پێش بۆ ئەوەی ئەمنیەت و ئاسایشــی کۆمەاڵیەتی بۆ بنەماڵــەکان، دایکان، مندااڵن و الوان 
دابین بکات. ماددەی 9ی کۆنڤانســیۆنی مافە ئابووری و کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی یەکان لە پێوەندی 
دەگەڵ بیمەو یارمەتی یە کۆمەاڵیەتی یەکان دا، زۆر بەربەرین و گشــتگیرە. لەوێ دا هاتوە کە »واڵتانی 
ئەندام لەم پەیماننامە نێودەوڵەتی یەدا، مافی ئەمنیەت و ئاسایشــی کۆمەاڵیەتی، بە بیمەو یارمەتی یە 

کۆمەاڵیەتی یەکانیشەوە بۆ هەموو کەسێک بە رەسمی دەناسن«.
لێرەش دا ئەرکی دەوڵەت لە ســێ بــواردا کورت دەبێتەوە. یەکەم ئــەوەی کە دەوڵەت ئەرکی 
لەســەر شــانە بەجۆرێک کار بکات کە لە درێژخایەن دا هەموو ئەو مافانەی کە لێرەدا باســیان لێ 
کراوە، پیادەو دابین بکات. لەالیەکی دیکەشەوە دەوڵەت خۆی لە دەست تێوەردان و دەخالەت بەدوور 
بگرێ. ســەرەنجام ئەرکی فەوری و بێ درەنگ و حاشــاهەنەگری دەوڵەت  ئەوەیــە بۆ پیادە کردن و 
جێ بەجێ کردنی هەندێک لە مافەکان، کە کاراکتەرێکی تایبەتی یان هەیە، بێ درەنگ و بێ هیچ جۆرە 

کەمتەرخەمی یەک بۆ وەدی هێنان و دابین کردنیان هەنگاوی پێویست هەڵگرێ1.
بۆ ئەوەی تێبگەین کە مافی ئەمنیەت و ئاسایشــی کۆمەاڵیەتــی و بیمەو یارمەتیی کۆمەاڵیەتی 
 social security should be treated as a« :چ دەگرێتــەوە، خاڵی هەرە گرنگ ئەوەیە کە بزانیــن
 ٢.»social good, and not primarily as a mere instrument of economic or financial policy

کۆمیتەی مافە ئابووری، کۆمەاڵیەتی و کولتووری یەکان هەندێک فاکتۆری دەست نیشان کردوون کە 
پێویســتە لە پێوەندی دەگەڵ پیادەو دابین کردنی مافی بیمەو ئەمنیەت و ئاسایشــی کۆمەاڵیەتی دا 
وەبەرچاو بگیردرێن3. لەپێش هەموو شــتێک دا پێویســتە لە ئاستی میللی و نیشتمانی دا، بەتایبەتی و 
تا ئەو جێ یەی دەکرێ لە رێگای قانوون دانانەوە سیســتەمێک بۆ دابین کردنی ئەمنیەت و ئاسایشی 
کۆمەاڵیەتی و بیمەی کۆمەاڵیەتی دابمەزرێ. کاربەدەســتان دەبێ بەشێوەیەکی کارا ئەم سیستەمە 
کۆنترۆڵ و بەڕێوە بەرن. ئەم سیســتەمە پێویستە بە جۆرێک بنیات بنرێ کە ئەو بوارە جۆراوجۆرانە 
بگرێتەوە کە لەوان دا بیمەو یارمەتی یە کۆمەاڵیەتی یەکان بە پێویست دەزانرێن وەک نەخۆشی، پیری، 

1. Se også kap.1.6.
2. CESCR General Comment No. 19 (2008) punkt 9.
3. Ibid. Punkt 11-27.
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بێکاری، پەککەوتەیی، منداڵ بوون، یان کەسانێک کە خاوەنی پێداویستیی تایبەتین و پێویستی یان بە 
یارمەتی یە کۆمەاڵیەتی یە جۆراوجۆرەکان هەیە. لەالیەکی دیکەشــەوە ئەو یارمەتی یانەی دەدرێن، چ 
 adiquate in amount« لە شــکڵی پارە دابێ یان خزمەت گوزاریی دیکە، پێویستە بەجۆرێک بن کە
 duration in order that everyone may realize his or her rights to family protection

 and assistance, an adequate standard of living and adequate access to health care, as

contained in article 10, 11 and 12 of th convenant«1. پێویســتە بگوترێ کە ئەو یارمەتی یە  

خزمەت گوزاری یانە، دەبێ بەجۆرێک ڕێک بخرێن کە هەموو کەس دەســتی پێیان ڕابگا، بەتایبەتی 
ئەوانــەی کە لە کۆمەڵگادا لە هەمووان زیاتر لە بارودۆخێکی ســەخت و دژوارو نالەباردا دەژین، واتە 
ئەو کەس و گروپ و دەستەو تاقمانەی کە بە هۆی جۆراوجۆرەوە لە وەزعێکی خراپ دا بەسەر دەبەن. 
لە پێوەندی دەگەڵ دەست وەردان و دەخالەتی کاربەدەستان بۆ پێشگیری کردن لەوەی کە کەسێک 
یان کەسانێک دەستیان بە یارمەتی یە کۆمەاڵیەتی یەکان ڕابگا، بەگوێرەی کۆنڤانسیۆنی مافە ئابووری، 
کۆمەاڵیەتــی و کولتووری یەکان، زۆر پڕ گیروگرفتەو تەنیا لە هەندێک حاڵەتی زۆر تایبەتی و ئەویش 

لەبەر ڕووناکایی گەلێک بەڵگەی پێویست دا ڕێگای پێ دەدرێ٢.
کاتێک باس لەوە دەکەین کە مەبەست لە مافی ئەمنیەت و ئاسایشی کۆمەاڵیەتی و دەستڕاگەیشتن 
بە یارمەتی یە کۆمەاڵیەتی یەکان، چ دەگرێتەوە، بۆمان دەردەکەوێ کە لە زۆر بواردا ئەو مافە دەگەڵ 
مافە ئابووری و کۆمەاڵیەتی یەکانی دیکە یەکتر دادەپۆشــن. وەک مافی هەبوونی ستانداردێکی ژیانی 
جێگای ڕەزامەندی بۆ هەمووان کە لە ماددەی 11ی کۆنڤانســیۆنەکەدا دەســتەبەر کراوە. ئەمە لە 
پێوەندی دەگەڵ مافی دەستڕاگەیشــتن بە خزمەت گوزاری یە لەش ســاخی و تەندروستی یەکانیش دا 

هەر ڕاستە کە لە ماددەی 1٢ی کۆنڤانسیۆنەکەدا لەبەرچاو گیراوە.
ئەرکە نەرێنی یەکانی دەوڵەت لە پێوەندی دەگەڵ خۆبواردن لە دەخالەت و دەســت تێوەردان لە 
دەستڕاگەیشتنی خەڵک بە یارمەتی یە جۆراوجۆرە کۆمەاڵیەتی یەکان، بۆ نموونە ئەوە دەگرێتەوە کە 
دەوڵەت نابێ لەو بارەوە بەشێوەیەکی هەڵنەسەنگێنراو و بێ بەڵگە پێش بەو ڕێ وشوێن و داب ونەریت و 
دامەزراوە کۆمەاڵیەتی و خسووســی یانە بگرێ کە بەشــێوەیەکی ئاسایی لە کۆمەڵ دا هەن و یارمەتی 
بــەو کەس و گروپانە دەکەن کە پێویســتی یان بە پشــتیوانی و دەســتگرتن هەیە. بــۆ نموونە ئەو 
دامەزراوە خسووسی یانەی کە لەالیەن هەندێک کەس بەشێوەیەکی خسووسی دامەزراون و ئامانج لە 
دامەزراندنــی ئەوان بریتی یە لە کۆمەک کــردن بە دابین بوونی مافە کۆمەاڵیەتی یەکان و ئەمنیەت و 

ئاسایشی کۆمەاڵیەتی3.
لەوەش زیاتر دەوڵەت لە پێوەندی دەگەڵ دەستەبەر کردنی مافی یارمەتی و بیمەی کۆمەاڵیەتی و 

1. Ibid. Punkt 22.
2. Ibid. Punkt 42.
3. Ibid. Punkt 44.
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دابین کردنی ئەمنیەت و ئاسایشــی کۆمەاڵیەتی دا هەندێک ئەرکی دەکەوێتە سەرشان کە پێویستە 
فەوری و بێ درەنگ بۆ جێ بەجێ کردن و وەبەرچاوگرتنیان هەنگاو باوێ. بۆ نموونە ئەرکی سەر شانی 
دەوڵەتــە کە ئەو مافە واتە مافــی بیمەو یارمەتیی کۆمەاڵیەتی، بێ جیاوازی و هەاڵواردن بۆ هەمووان 
دەســتەبەر بکرێ. ئەرکی ســەر شــانی دەوڵەتە کە لەو بارەوە هیچ جیاوازی یەک لە نێوان ژنان و 
پیاوان دا دانەنێ. هەروەها ئەرکی ســەر شــانی دەوڵەتە کە لەو بــارەوە هەنگاوی ئەرێنی و پۆزەتیڤ 
هەڵگرێ تا ئەو مافە بۆ هەمووان دابین بکرێ. سەرەڕای هەموو ئەوانە ئەرکی سەرشانی دەوڵەتە کە 
 deliberate, condrete and trageted« هەندێک هەنگاوی پۆزەتیڤ و تایبەتییش بگرێتــە پێش تا

1»towards the full realization of the right social security

هەروەها ئەرکی دەوڵەتە کە النیکەمی ئەمنیەت و ئاسایشی کۆمەاڵیەتی و مافی دەستڕاگەیشتنی 
خەڵک بە یارمەتی یە کۆمەاڵیەتی یەکان بۆ هەمووان دەستەبەر بکات. ئەگەر کارێکی ئەوتۆ جێ بەجێ 
 demonstrate that every effort has been made to use« نەکــرێ، دەوڵەت لەســەریەتی کــە
 all resources that are its disposal in an effort to satisify, sa matter of priority, these

٢»minimum obligations

 لەو پێوەندی یەدا ئەرکی دەوڵەت ئەوەیە کە ســتڕاتیژی و پالنێکی نیشــتمانی و میللی پەسندو 
پیادە بکات کە لە ڕێگای ئەوەوە بتوانێ النی کەمی مافی دەستڕاگەیشــتنی هەمووان بە ئەمنیەتی 
کۆمەاڵیەتی ، بیمەو یارمەتی یە کۆمەاڵیەتی یەکان گەڕانتی بکات. ســتراتیژی یەکی نەتەوەییی ئەوتۆ 
کــە بتوانێ لــە پێوەندی دەگەڵ پیادە کردنی دا بەدواداچوونی بۆ بکرێ و بەشــێوەیەکی ناوبەناویش 

کۆنترۆڵ بکرێ3.

٣.1٨ مافە کولتووری و فەرهەنگی یەکان
مافە کولتووری و فەهەنگی یەکان بە توندی دەگەڵ ماف و ئازادی یەکانی دیکەی مرۆڤ لێک گرێ دراون. 
لەو بارەوە کۆمیتەی مافە ئابووری، فەرهەنگی و کولتووری یەکانی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان پێ 

لەسەر ئەوە دادەگرێ کە:
[t]he full promotion of and respect for cultural rights is essential for the 

maintenance of human dignity and positive social interaction between 

individuals and communities in a diverse and multicultural world4.

مافە کولتووری یەکان لە ژمارەیەکی زۆر لە کۆنڤانســیۆنە نێونەتەوەیی یەکانی مافی مرۆڤ دا باسیان 

1. Ibid. Punkt 40.
2. Ibid. Punkt 60.
3. Ibid. punkt 59.
4. CESCR General Comment No. 21 (2009) punkt 1.
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لــێ کــراوەو دانیان پێ دا هێنراوە. لە خاڵی »c«ی ماددەی 13ی کۆنڤانســیۆنی قەدەغە بوونی هەر 
چەشــنە جیاوازی دانانێک بەرانبــەر ژنان دا هاتوە کە دەوڵەتەکانی ئەندامی کۆنڤانســیۆنەکە هەموو 
جۆرە جیاوازی دانانێک کە »لە بوارە جیاجیاکانی ژیانی کولتووری دا« بەرانبەر بە ژنان بەڕێوە دەچێ، 
لەبەین دەبەن و ڕێشــەکێش دەکەن. هەر بەو جۆرە لە ماددەی 31ی کۆنڤانسیۆنی منداڵ دا هاتووە 
کــە واڵتانی ئەندامی کۆنڤانســیۆنەکە، مافەکانــی منداڵ بۆ کەڵک وەرگرتن و بەشــداری کردن لە 
کاروباری کولتووری و هونەری دا بەڕەسمی دەناسن، ڕێز لەو مافە دەگرن و بۆ بردنە پێشی کار دەکەن. 
بەندی یەکەمی ماددەی سیهەمی کۆنڤانســیۆنی تایبەت بە مافەکانی کەسانی خاوەن پێداویستیی 
تایبەتی، مافەکانی ئەو کەســانەی کە خاوەن پێداویســتیی تایبەتن، بۆ بەشــداری کردن لە ژیانی 
کولتووری دا، بە رەسمی ناســیون و ڕوونی کردوونەتەوە. هەروەها لە بەندی »vi«ی ماددەی )5e(ی 
کۆنڤانســیۆنی قەدەغە بوونی جیاوازی دانانی ڕەگەزی دا هاتــوە کە دەوڵەتەکانی ئەندام هەموو جۆرە 
جیاوازی دانانێکــی ڕەگەزی لە پێوەندی دەگەڵ »مافی بەشــداری و کەڵــک وەرگرتن لە چاالکی یە 

کولتووری و فەرهەنگی یەکان دا« لەبەین دەبەن.
لە کۆنڤانســیۆنی مافە ئابووری، کۆمەاڵیەتی و کولتووری یەکان دا بڕیارێکی گشــتی سەبارەت بە 
مافە کولتووری و فەرهەنگی یەکان پەســند کراوە. لە بەندی »a«ی خاڵی یەکەمی ماددەی 1٥ی ئەم 
کۆنڤانســیۆنەدا هاتوە کە دەوڵەتەکانی ئەندامی ئەم پەیماننامە نێونەتەوەیی یە، مافی هەموو کەسێک 

بۆ »بەشداری لە ژیانی کولتووری و فەرهەنگی«دا بە رەسمی دەناسن.
کۆمیتەی مافە ئابووری و کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی یەکان ئەوە ڕوون دەکاتەوە کە ئەو مافە پێویستە 
وەک ئازادی یەکی تاکەکەسی سەیری بکرێ. ئەم ئازادی یە ئەوە دەگرێتەوە کە تاکەکەس ڕێگای پێ 
بدرێ چ بەتەنیا یان دەگەڵ کەســانی دیکە لە گروپێک دا، کولتوورو فەرهەنگی خۆی بەکار بێنێ1. 
بۆ ئەوەی ئەم مافە بەشــێوەیەکی ڕاســتەقینە دابین بکرێ، داوا دەکرێ کە لەالیەک دەوڵەت خۆی 
لە دەســت تێوەردان لە کاروباری چاالکی یە کولتووری یە جۆراوجــۆرەکان بەدوور بگرێ، لەالیەکی 
دیکەشــەوە هەنگاوی ئەرێنی و پۆزەتیڤ هەڵگرێ تا یارمەتی بەوە بکات مرۆڤەکان بتوانن کولتوورو 

فەرهەنگی خۆیان بەڕێوە بەرن و کەڵکی لێ وەرگرن٢.
بەگوێــرەی لێکدانەوەو تێگەیشــتنی کۆمیتەی مافە ئابووری، کۆمەاڵیەتــی و فەرهەنگی یەکانی 
ڕێکخــراوی نەتەوە یەکگرتوەکان، »کولتوور« مانایەکی گەلێک بەرینی هەیە. مەبەســت لە کولتوور 

بریتی یە لە:
ways of life, language, oral and written literature, music and song, non-

verbal communication, religion or belief systems, rites and ceremonies, 

1. Ibid. Punkt 15.
2. Ibid. Punkt 7.
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sport and games, methods of production or technology, natural and man-

made environments, food, clothing and shelter and the arts, customs 

and traditions through which individuals, groups of individuals and 

communities express their humanity and the meaning they give to their 

existence, and build their world view representing their encounter with 

the external forces affecting their lives1.

بەوجــۆرە دەبینین کە لێــرەدا، پێوەندی یەکی زۆر نزیک لە نێوان مافە کولتووری و فەرهەنگی یەکان 
لەالیــەک و مافــی ئازادیی دین و عەقیدەو بیرو بــاوەڕ لەالیەکی دیکەوە هەیە. لــەوەش زیاتر مافە 
کولتــووری و فەرهەنگی یەکان، بایەخ و گرینگی یەکــی تایبەتیان بۆ کەمایەتی یەکان و گەالن و خەڵکە 
بوومــی و خۆجێ یی یەکان هەیە٢. یانی بۆ ئەوان، مافی بەکارهێنــان و کەڵک وەرگرتن لە کولتووری 

خۆیان بە فاکتۆرێکی زۆر گرنگی ژیان و مەوجوودیەتیان لەقەڵەم دەدرێ.
دەبێ بگوترێ کە هەندێک داب ونەریتی فەرهەنگی و پراکسیسی کولتووری هەن کە ناتەبایی یان 
دەگــەڵ مافەکانی دیکەی مرۆڤ دا هەیە. بەشــوودان و هاوســەرگیریی زۆرەملی، هاوســەرگیری و 
بەشــوودانی مندااڵن، خەتەنەی کچان و ژنان، تەنیا چەند نموونەیەکن لەو داب ونەریتانە3. لەو بارەوە 
کۆمیتەی مافە ئابووری و کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی یەکانی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان ئەوە ڕوون 

دەکاتەوە کە: 
«no onc may invoke cultural diversity to infringe upon hutnan rights 

guaranteed by international law, nor to limit their scope»4. 

هەندێک جار پێویستە سنوور بۆ بەکارهێنان و کەڵک وەرگرتن لە مافە کولتووری یەکان دیاری بکرێ.
 «in particular in the case of negative practices, including those attributed 

to customs and traditions, that infringe upon other human rights5». 

دیارە هەر چەشنە سنووردار کردنەوەیەکی لەو چەشنەی بەکارهێنانی مافە کولتووری یەکان پێویستە 
بەگوێــرەی ئەو مەرج و پێوەرانە ئەنجام بدرێ کە لە ماددەی چوارەمی کۆنڤانســیۆنی مافە ئابووری، 

کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی یەکان دا هاتوون.
سەرەڕای هەموو ئەوانە، دەوڵەت ئەرکی لەسەر شانە کە هەموو ئەو جۆرە داب ونەریت و پراکسیسە 
کولتووری و فەرهەنگی یانە قەدەغە بکات کە ماف و ئازادی یە ئینســانی یەکانی ژنان و مندااڵن پێ شێل 
1. Ibid. Punkt 13.
2. Rettighetene til urfolk behandles nærmere i punkt 4.2.2.
3. Se også FNs kvinnediskrimineringskomite og FNs barnekomite Joint General Recommendation No 31 og 
General Comment No. 18 (2004).
4. CESCR General Comment No.21 (2009) punkt 18.
5. Ibid. Punkt 19.
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دەکەن. ئەرکی ســەر شــانی دەوڵەتە کە هەنگاوی ئەرێنی هەڵگرێ تا هەموو ئەو کەندو کۆســپ و 
گیروگرفتانە، بەتایبەت ئەوانەی پێوەندی یان بە داب ونەریت و سوننەتەوە هەیە، لەنێو بەرێ کە پێش 
بە بەشــداریی ژنان، مندااڵن، بەسااڵچووان، کەم ئەندامان، کەمایەتی یەکان و ... لە ژیانی کولتووری دا 

دەگرن1.
لە پێوەندی دەگەڵ مافە فەرهەنگــی و کولتووری یەکانیش دا ئەرکی دەوڵەت لەالیەک ئەوەیە کە 
خۆی لە دەســت تێوەردان و دەخالەت لە مافــی بەکارهێنانی کولتوورو فەرهەنگ لەالیەن تاکەکەس و 
گرووپەکانەوە دوور بگرێ، لە هەمان کاتیش دا ئەرکی لەسەر شانە کە هەموو هەنگاوێکی پێویست، چ 
فەوری و چ لە درێژخایەن دا هەڵبگرێ تا کۆمەک بەوە بکات کە ئەوان دەستیان بە مافە کولتووری یەکانی 
خۆیان ڕابگاو بتوانن لەو ماف و ئازادی یانە بەشێوەیەکی تەواو کەڵک وەرگرن٢. دەوڵەت ئەرکی فەوری و 
حاشاهەڵنەگری لەسەر شانە کە هەر چەشنە جیاوازی دانان و هەاڵواردنێک لە پێوەندی دەگەڵ کەڵک 

وەرگرتن و بەکارهێنانی مافە کولتووری و فەرهەنگی یەکان دا قەدەغە بکات3.
ئەگەر دەوڵەت لە پێوەندی دەگەڵ دابین و دەســتەبەر کردنی مافە کولتووری و فەرهەنگی یەکان، 
بــەو جۆرەی کــە لێرەدا هاتووە، هەنگاوی پێویســت هەڵنەگرێ، ئەوە لە ڕاســتی دا بەگوێرەی ئەو 

پەیماننامە نێودەوڵەتی یە، کۆنڤانسیۆنەکەی پێ شێل کردوە.
«to take appropriate steps to achieve the full realization of the right of 

everyone to take part in cultural life, and the failure to enforce relevant 

laws or to provide administrative, judicial or other appropriate remedies 

to enable people to exercise in full the to take part in cultural life»4.

٣.1٩ مافی خاوەنداریەتی 
مافــی خاوەنداریەتیی تایبەت، یەکێک لەو مافانەی مرۆڤە کە ناکۆکی و بیروڕای جیاوازی لەســەرە. 
لــە پێوەندی دەگەڵ مافی خاوەنداریەتی دا، قوتابخانەو فەلســەفە سیاســی یە جیاجیاکان، بیروڕای 
جۆراوجۆریان هەیە. مافی خاوەنداریەتی یەکێک لەو مافانەیە کە یاســاو قانوون لە پێوەندی دەگەڵ 
ئەودا دەســتبەجێ ناتەبایی لەگەڵ سیاســەت پەیدا دەکەن. یانی قانوون لە پێوەندی دەگەڵ مافی 
خاوەنداری یەتی دا و دەگەڵ قازانج و بەرژەوەندی یە سیاسی یەکان دەکەوێتە کێشە. پرۆتۆکۆڵی یەکەمی 

کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپایی بۆ مافەکانی مرۆڤ بەم شێوەیە باس لە مافی خاوەنداری یەتی دەکات:
 هەموو کەسێکی حەقیقی و حقووقی، مافی ئەوەی هەیە کە بەشێوەیەکی ئاشتیخوازانە کەڵک لە 

1. Ibid. Punkt 25.
2. Se også kap. 1.6.
3. CESCR Gerneral Comment No.21 (2009). punkt 55 (a).
4. Ibid. Pinkt 63.s
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مڵکی خۆی وەربگرێ. هیچ کەســێک مافی خاوەنداریەتیی بەسەر موڵکی خۆی دا لێ وەرناگیرێتەوە، 
مەگەر ئەوەی کە کارێکی لەو چەشــنە بە قازانجی گشتی بێ و بەپێی قانوون ئەنجام بدرێ و لەگەڵ 

پرنسیپە گشتی یەکانی یاسای نێودەوڵەتی بێتەوە.
ئەو بڕیارەی ســەرەوە بە هیچ جۆرێک رێگا لە دەوڵەت ناگرێ تا یاســاو قانوونی پێویســت  بۆ 
کۆنتــرۆڵ کردنی ئــەوەی کە موڵک بەگویرەی قازانج و بەرژەوەندی یە گشــتی یەکان بەکار بێ، یان 

ماڵیات و باج و خەراج و هەزینەو خەرجەکانی دیکە دابین بکات، یاسا وقانوونی پێویست دانێ.
لەو بڕیارەدا ســێ یاســای جیا، بەاڵم زۆر نزیک دەگەڵ یەک، باسیان لێ دەکرێ. لەپێش هەموو 
شــتێک دا مافــی هەموو کەس »بۆ کەڵک وەرگرتن لە موڵکی خۆی بەشــێوەیەکی ئاشــتیخوازانە« 
دەپارێزێ. پاشــان ســنوور بۆ وەرگرتنەوەی مافی خاوەنداریەتی دیاری دەکرێ. سەرەنجام ڕێگا بە 
کاربەدەســتانی دەوڵــەت دەدرێ کە ئــەوە کۆنترۆڵ بکەن کە ئایا بەکارهێنانــی ئەو مڵکە لەالیەن 
خاوەنەکەیەوە لەگەڵ قازانج و بەرژەوەندی یە گشــتی یەکان دێتەوە یان نا. واتە ئایا بەکارهێنانی ئەم 

موڵکە بەو جۆرە کە خاوەنەکەی بەکاری دێنێ، لەگەڵ قازانجی گشتیی کۆمەڵ ناتەبایە یان نا.
لێرەدا مەســەلەی زۆر ســەرەکی و تاڕادەیەک ئاڵۆز ئەوەیە کە مەبەست لە دەستەواژەی »موڵک« 
چی یە. لەو بڕیارەدا مەبەســت لە موڵک بریتی یە لە موڵکێکی دیاری کراو و سابت.  بەاڵم ئەم بڕیارە 
هەر ئەو جۆرە مڵکە ناپارێزێ. دەســتەواژەی موڵک ئەم شتانەی خوارەوەش دەگرێتەوە، کەل وپەل و 
ئەموالی مەنقوول، واتە ئەو شــتانەی کە لە جێگایەکەوە بۆ جێگایەی دیکە دەگوێزرێنەوە، شیرکەتە 
ســەهامی یەکان، پووڵ، ئەسپاردە بانکی یەکان، مافەکانی داهێنان و ئیختراع، بەڵگەنامەو دۆکومێنت و 
شــەهادەو بڕوانامە جۆراوجۆرەکان. لــەوەش زیاتر مافی خاوەنداری یەتی دەستڕاگەیشــتن و کەڵک 

وەرگرتن لە یارمەتی و بیمە کۆمەاڵیەتی یەکانیش دەگرێتەوە، ئەگەر،
»an individuel has an assertable right under domestic law to a welfare 

benefit1»

 شایانی باســە دەکرێ سنوور لەســەر مافی خاوەنداری یەتی دابنرێت، هەرچەند ماددەی یەکەمی 
پرۆتۆکۆلی ژمارە یەکی کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپایی بۆ مافەکانی مرۆڤ، بە بەراورد دەگەڵ ماددەکانی 8، 
9، 10 و 11ی کۆنڤاسنیۆنەکە بە جۆرێکی دیکە داڕێژراوە، بەاڵم ئەو مەرجانەی کە بۆ دانانی سنوور 

لەسەر ئەو مافە دانراون، لە جەوهەری خۆیان دا وەک یەکن. 

٣.20 مافەکانی منداڵ
٣.20.1 سەرەتا

کۆنڤانســیۆنی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان سەبارەت بە مافەکانی منداڵ، منداڵ دەخاتە چەقی 

1. EMD, Stec (2005) punkt 51.



194   جەوهەر و کاکڵەی مافەکانی مرۆڤ

پاراستنی مافەکانی مرۆڤەوە. بە واتایەکی دیکە بەگوێرەی کۆنڤانسیۆنی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان 
بۆ مافەکانی منداڵ، پاراســتنی منداڵ، پرسی هەرە سەرەکیی مافەکانی مرۆڤە. لە ماددەی یەکەمی 
کۆنڤانســیۆنی منداڵ دا »هــەر کەس کە لە خوار هەژدەســاڵەوە بێ« بە منداڵ پێناســە دەکرێ1. 
کۆنڤانســیۆنی مافەکانی منداڵ، نێوەرۆکی ژمارەیەکــی زۆر لەو مافانە دەوڵەمەندترو بەرینتر دەکات 
کە پێوەندی یان بە مندااڵنەوە هەیە. هەروەها کۆنڤانسیۆنەکە هەندێک پرنسیپ و ئەسڵی سەرەکییش 
دەگرێتە خۆ کە بەشێوەیەکی گشتی لە پێوەندی دەگەڵ هەموو مافەکان دا، بایەخ و گرنگیی تایبەت 

بەخۆیان لە بوارە جیاجیاکانی ژیانی کۆمەڵ دا هەیە.
لــە پێوەندی دەگــەڵ مافەکانی منداڵ دا هەندێک گرفتی ســەرەکی هەن کــە لە کاتی پیادە 
کردنی ئەو مافانەدا خۆیان نیشــان دەدەن. لەپێش دا دەبێ بزانین کە مەســەلەی مافەکانی منداڵ، 
مەسەلەیەک نیە کە تەنیا هەر لە پێوەندی یەکانی نێوان دەوڵەت و منداڵ دا بێتە گۆڕێ. ئەو مەسەلەیە 

پێوەندیی نێوان منداڵ و دایک و باوکیش دەگرێتەوە.
مەسەلەی دووهەم ئەوەیە کە وا نیە هەموو مندااڵن خاوەنی قازانج و بەرژەوەندیی وەک یەک بن. 
لــە هەندێک هەلومەرج و کەیس دا، قازانج و بەرژەوەندی یە جیاجیاکانی مندااڵن بە ڕێگاو ئاراســتەی 
جۆراوجۆردا دابین و دەســتەبەر دەبن. واتە قازانــج و بەرژەوەندی یە جیاجیاکانی منداڵ دەبێ لەگەڵ 

یەک بەراورد بکرێن و هەڵسەنگێندرێن و دیاری بکرێن٢.
لەو بــارەوە کۆمیتەی مافەکانی منداڵی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان چوار بڕیارو پرنســیپی 
ســەرەکی لە کۆنڤانســیۆنەکەدا دیاری کردوون کە بایەخ و گرینگیی گشــتی یان هەیە. لە ماددەی 
دووهەمی کۆنڤانســیۆنەکەدا دەگوترێ کــە جیاوازی دانان بەرانبەر منــدااڵن قەدەغەیە. لە بەندی 
یەکەمی ماددەی سێهەم دا دەگوترێ کە لە هەر کەیسێک دا کە منداڵ بگرێتەوە، پێویستە باشترین 
قازانجی منداڵ لەبەرچاو بگیردرێ. لە ماددەی شەشــەم دا دەگوترێ کە مافی ژیان و گەشەسەندن و 
پەرەئەستاندن، پێویستە بۆ منداڵ دەستەبەر بکرێ. لەوەش زیاتر لە ماددەی دوازدەی کۆنڤانسیۆنەکەدا 
هاتووە کە لە هەر کەیسێک دا کە منداڵ بگرێتەوە، منداڵ مافی ئەوەی هەیە کە گوێی لێ بگیردرێ3. 
لە بەشەکانی پێشووتری ئەم کتێبەدا لە پێوەندی دەگەڵ مەسەلەی جیاوازی دانان دواوین. هەر بۆیە 

لێرەدا هەوڵ دەدەین کە رووناکایی زۆرتر بخەینە سەر ئەو سێ پرنسیپە گشتی یە.

٣.20.2 پرنسیپی وەبەرچاوگرتنی باشترین قازانج و بەرژەوەندی یەکانی منداڵ 
لە بەندی یەکەمی ماددەی سێهەمی کۆنڤانسیۆنی منداڵ دا هاتوە کە :

1. Unntak gjelder der «barnet blir myndig tidligere etter den lovgivning som gjelder for barnet». 
Myndighetsalderen i Norge er 18 år.
2. Sandberg (2003) s. 53-53.
3. FNs barnekomite General Comment No 5 (2003) punkt 12.
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لە هەموو کەیســێک دا، لە هەموو بڕیارو کردەوەیەک دا کە منداڵ دەگرێتەوە، جا ئەو بڕیارانە چ 
لەالیەن دام ودەزگا ڕەســمی یەکانەوە، یان لەالیەن نیهادو ئەنیســتیتۆ خسووسی یەکانی پێوەندی دار 
بــە ڕەفاهی کۆمەاڵیەتی یەوە، یان لەالیەن دادگاکان، یــان دام ودەزگا ئیداری یەکانەوە، یان لەالیەن 
دامــەزراوە جۆراوجۆرەکانــی قانوون گوزاری یەوە بدرێن، پێویســتە پێوانەی ســەرەکی بۆ بڕیاردان، 
بریتی بێ لە وەبەرچاوگرتنی قازانج و بەرژەوەندی یە هەر بەرزەکانی منداڵ. واتە پێویســتە باشترین 

قازانجەکانی منداڵ بکرێنە بەردی بناخەی بڕیاردان.
کۆمیتەی مافەکانــی منداڵی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان لە تەفســیری ژمارەی چواردەی 
ســاڵی ٢013ی خۆی دا دەڵێ ئەم پرنسیپە گشتی یە ســێ الیەنی هەیە1. لەالیەک خۆی لەخۆی دا 
وەک مافێکی بنەڕەتی لەقەڵەم دەدرێ. لەالیەکی دیکەشــەوە ئەســڵێکە کە لە ژێر ڕووناکایی ئەو 
دا، دەکرێ لێکدانەوەی جۆراوجۆر، بۆ دیاری کردنی باشــترین قازانــج و بەرژەوەندی یەکانی منداڵ 
بکرێ و سەرەنجام شێوەو میتۆدو شێوازی کارو بردنە پێشی پرۆسەی ئەو کەیسانەش دەگرێتەوە کە 

پێوەندی یان بە منداڵەوە هەیە٢.
مەبەســت لەوە کە دەگوترێ »وەبەرچاوگرتنی باشــترین قازانجی منــداڵ« بۆ خۆی بە مافێکی 

سەرەکی لەقەڵەم دەدرێ ئەوەیە کە:
to have his or her best interests assessed and taken as a primary 

consideration when different interests are being considered in order to 

reach a decision on the issue at stake, and the guarantee that this right 

will be implemented whenever a decision is to be made concerning 

a child, a group of identified or unidentified children or children in 

general Article 3, paragraph I, creates an intrinsic obligation for States, 

is directly applicable (self-executing) and can be invoked before a 

court3.

ئەوەش کە دەگوترێ پرنسیپی »وەبەرچاوگرتنی باشترین قازانجی منداڵ« پێوانەیەکیشە بۆ لێکدانەوەو 
تەفســیر کردنــی ئەو بەندو بڕیارو قانوونانەی کە لە پێوەندی دەگــەڵ مندااڵن دا دراون، ئەوەیە کە 

ئەگەر
«a legal provision is open to more than one interpretation, the 

interpretation which most effectively serves the child›s best interests 

1. FNs barnekomite General Comment No14. (2013).
2. Ibid. Punkt 6.
3. Ibid. Punkt 6a).
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should be chosen»1.

مەبەســت لەوەش کە دەگوترێ پرنسیپی »وەبەرچاوگرتنی باشترین قازانجی منداڵ« جۆرێکیشە لە 
شێوازومیتۆدی کار، بریتی یە لەوە کە

«the decision-making process must include an evaluation of the possible 

impact (positive or negative) of the decision on the child or children 

concerned»

ئەو پرۆســەیە لە هەموو ئەو کەیسانەدا، پێویستە وەبەرچاو بگیرێ کە منداڵێکی تایبەتی و دیاریکراو، 
یان بەشــێوەیەکی گشــتی مندااڵن دەگرنەوە. واتە لە هەر کەیسێک دا کە بایەخی بۆ منداڵ، یان 
مندااڵن هەبێ، پێویســتە ئەم پرنسیپە وەبەرچاو بگیرێ٢. ئەوە بەو مانایەیە کە لە کاتی بڕیاردان دا، 
پێویســتە ئەوە لێک بدرێتەوە کە قازانج و بەرژەوەندیی هەرە بــەرزی منداڵەکە لە چی دایە؟ چۆن 
ئــەو قازانجە دەکرێ وەبەرچاو بگیرێ؟ لێرەدا زۆر گرنگــە کە بۆ دیاری کردنی ئەوە، بەڵگەو دەلیلی 
عەینی و واقعی وەبەرچاو بگیردرێن. بەشێوەیەکی ڕوون و کۆنکرێت مەبەست ئەوەیە کە دەوڵەتەکانی 

ئەندامی کۆنڤانسیۆنەکە:
shall explain how the right has been respected in the decision, that is, 

what has been considered to be in the child’s best interests; what criteria 

it is based on; and how the child’s interests have been weighed against 

other considerations, be they broad issues of policy or individual cases3.

لە بەندی دووهەمی یاسای بنەڕەتیی نۆروێژدا هاتوە کە: لە کاتی بڕیار دان لەسەر ئەو کەیسانەدا کە 
منداڵ دەگرنەوە، پێویستە باشترین و بەرزترین قازانج و بەرژەوەندیی منداڵەکە وەک پێوانەو پرنسیپی 
بنەڕەتی بۆ بڕیاردان وەبەرچاو بگیردرێ. بەندی دووی ماددەی ســەدوچوارەمی قانوونی ئەساسی لە 
بەر رووناکایی داخوازی یەکانی بەندی یەکەمی ماددەی ســێهەمی کۆنڤانسیۆنی منداڵ دا دارێژڕاوە4. 
دەســتەی هەڵبژێردراوی مافەکانی مرۆڤ پێ لەســەر ئەوە دادەگرێ کە داڕشــتنی ئەم ماددەیە لە 
یاســای بنەڕەتی دا لە بەر ڕووناکایی بڕیارەکانی کۆنڤانسیۆنی منداڵ دا »بۆ لێکدانەوەو تەفسیر کردنی 
پرنســیپی وەبەرچاوگرتنی قازانج و بەرژەوەندی یە هەرە بەرزەکانی منداڵ، کە لە یاســای بنەڕەتی دا 
هاتووە بەکەڵک دێ«٥. دادگای بەرزی واڵت لە کاتی بڕیاردان لەســەر کەیســی )Maria( لە ساڵی 
٢01٥دا، ئەو پرنسیپەی لەبەرچاو گرتووە. لەو پێوەندی یەدا دادگای بەرزی واڵت بە ئیشارە کردن بە 

1. Ibid. Punkt 6b).
2. Ibid. Punkt 6 c).
3. Ibid.
4. Dok 16 (2011-2012) s.192.
5. Ibid.
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تەفســیرە گشتی یەکانی کۆمیتەی مافەکانی منداڵ لە ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان دا، بەم جۆرە 
باشترین قازانجی منداڵ بەیان دەکات.

ئــەوەی کۆمیتەی منداڵ لێرەدا دەری دەبڕێ، بەگوێرەی بۆچوونی ئێمە، وەک ئەســڵێکی هەرە 
سروشتی بەحیساب دێ بۆ لێکدانەوەو تەفسیر کردنەوەی بەندی یەکەمی ماددەی سێهەم. لەوەش 

زیاتر بۆ تەفسیرو لێکدانەوەی بەندی دووهەمی ماددەی سەدوچوارەمی قانوونی بنەڕەتی1.
بــەو حاڵەش دادگای بەرزی واڵت لە پێوەندی دەگەڵ پرنســیپی باشــترین قازانجی منداڵ دا، 
ئیشــارە بەوە دەکات کە وا نیە کە هەمیشــە تەنیا ئەوە تاقە پرنســیپێک بێ کە پێویستە سرنجی 
بدرێتێ و لە کاتی بڕیاردان دا بە تاقە ئەســڵی بڕیاردەر دابنــرێ. دادگای بەرزی واڵت بەجۆرێک لە 
وتەکانی کۆمیتەی منداڵ تێ دەگا کە ئەو داخوازی یانە دابین بکات کە لە کۆنڤانسیۆنەکەدا سەبارەت 

بەو پرنسیپە گشتی یە باسیان لێ کراوە.
دەبــێ بگوترێ لە کاتی هەڵســەنگاندنی قازانج و بەرژەوەندی یەکانی دیکە لــە بەرانبەر قازانجە 
بەرزەکانی منداڵ دا، پێویستە قورسایی زۆرتر بخرێتە سەر قازانجەکانی منداڵ. ئەوە بەو مانایەیە کە 
لە کاتی هەڵســەنگاندنی هەموو الیەنەکانی کەیســەکەدا نابێ هەر پرنسیپی باشترین بەرژەوەندیی 
منــداڵ لەبەرچاو بگرین، بەڵکوو پێویســتە هەموو الیەنە جۆراوجــۆرەکان لێک دەینەوە. بەاڵم هەر 
چۆنێک بێ ئەســڵی سەرەکی بریتی یە لەوەی کە باشــترین قازانجی منداڵ بخرێتە پێشەوەی هەر 

ئیعتبارێکی دیکەوە. واتە ئەو مەسەلەیە بەرز بکرێتەوەو بخرێتە بەشی پێشەوەی وێنەکەوە٢.

٣.20.٣ مافی ژیان و گەشەو هەڵ دان
لە ماددەی شەشەمی کۆنڤانسیۆنی منداڵ دا هاتووە کە:

1- دەوڵەتانــی ئەندامی ئەم پەیماننامەیە مافی هەمــوو منداڵێک بۆ ژیان، وەک مافێکی زاتی و 
حاشاهەڵنەگر، بە ڕەسمی دەناسن.

٢- دەوڵەتانی ئەندام تێ دەکۆشــن تا ئەو جێ یەی ئیمکانی هەبێ ژیان و ماف و گەشەو هەڵدانی 
منداڵ دەستەبەر بکەن.

بەشــی یەکەمی ئەم ماددەیە مافی ژیان دەســتەبەر دەکات. بەاڵم ئەو ماددەیە کە لە پێوەندی 
دەگەڵ مافی ژیان دا فۆرمۆلە کراوە، نێوەرۆکەکەی دەگەڵ نێوەرۆکی ماددەی دووەمی کۆنڤانســیۆنی 
مافە مەدەنی و سیاسی یەکان جیاوازیی هەیە. هەر بەو جۆرە لە بەندی یەکەمی ماددەی نەوەدوسێی 
دەســتووریش دا، مافی ژیان دەپارێزێ. بەندی یەکەمی ماددەی شەشــەمی کۆنڤانســیۆنی منداڵ، 
پێویســتە لەگەڵ ماددی 37ی کۆنڤانسیۆنی منداڵ دا ببینرێ. لە خاڵی »a«ی ئەو ماددەیە دەگوترێ 

1. Rt. 2015 s. 93 punkt 64.
2. Ibild. Punkt 65.
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کە حوکمی مەرگ نابێ بەســەر ئەو کەسانەدا بســەپێنرێ کە یاسایان شکاندوەو تەمەنیان لە خوار 
18 ساڵی یەوەیە.

بەندی دووهەمی ئەو ماددەیە ئەرکێکی ئەرێنی دەخاتە ســەر شانی دەوڵەت تا بە هەموو تواناوە 
تێبکۆشێ هەلومەرجی گەشەو هەڵدانی منداڵ پێک بێنێ. ئەو ماددەیە دەکرێ لەگەڵ ماددەی ٢4ی 
کۆنڤانسیۆنی منداڵ و ماددەی 1٢ی کۆنڤانسیۆنی مافە ئابووری، کۆمەاڵیەتی و کولتووری یەکان دا، لە 
پێوەندی دەگەڵ مافە لەش ساخی و تەندروستی یەکانیشدا ، لە کردەوەدا لێک گرێ بدرێ1. ماددەی 
شەشــەمی کۆنڤانســیۆنی منداڵ، تا ڕادەیەک، بەندی سێهەمی ماددەی ســەدوچوارەمی دەستوور 
دادەپۆشــێ. بەاڵم دەبــێ بگوترێ ئەو ماددەیەی لەو بارەوە لە دەســتووردا هاتووە، چوارچێوەیەکی 
بەرینتر دەگرێتەوە. دەبێ بگوترێ لە کۆنڤانســیۆنی منــداڵ دا گەلێک ماددەی دیکەش هاتوون کە 
ئەو مەســەالنە دەگرنەوە کە لە بەندی سێهەمی ماددەی سەدوچواری دەستووردا باسیان لێ کراوە. 
بۆ نموونە ماددەی شــازدەهەمی کۆنڤانســیۆنی منداڵ، مافی منداڵ بۆ ژیانێکی خسووسی و تایبەتی 
بە ڕەســمی دەناســێ. ماددەی ٢7ی کنڤانســیۆنی منداڵ، مافی منداڵ بۆ »ستادنداردێکی ئەوتۆی 
ژیان بە ڕەسمی دەناسێ کە بتوانێ گەشەی منداڵ لە بواری فیزیکی، ڕەوانی، مەعنەوی، ئەخالقی و 

کۆمەاڵیەتی«  دا دەستەبەر بکات. بەندی 3ی ماددەی 104ی دەستوور دەڵێ:
منــداڵ مافی ئەوەی هەیە گەشــەو هەڵدانــی هەموو الیەنەی بۆ دابین بکرێ. کاربەدەســتانی 
دەوڵەت پێویســتە هەلومەرجی گەشــەو هەڵدانی منداڵ دروست بکەن. لێرەدا مەبەست ئەوەیە کە 
هەموو ئەو پێداویســتی یە ئابووری، کۆمەاڵیەتی و لەش ساخی یانەی کە بۆ گەشەی منداڵ، بە گرنگ 

دادەنرێن، بەتایبەتی لە نێو خێزان و بنەماڵەدا، دابین بکرێن.
لــە بەنــدی 3ی ماددەی 104ی دەســتووری نۆروێژدا هاتوە کە مافی منداڵ بۆ پاراســتن و بۆ 
گەشــەی شەخسی و سروشــتی دەبێ دەستەبەر بکرێ. ئەو مەســەلەیە زۆر گرنگە. مافی منداڵ بۆ 
گەشــەی سروشــتی و پڕ لە عیزەت و کەڕامەت دەپارێزێ. ئاخر منداڵ لە بارودۆخێکی ناسک دایە. 
چونکە بۆ ژیان و مانەوەو هەڵدانی، بەســتراوەتەوە بە گەورەکان. لە حاڵەتێکی ئاوا زۆر جار دەکەوێتە 
بەر کردەوەو ڕەفتاری نابەجێ و زیان هێنەر وەک توندوتیژی، چەوسانەوە، کەڵکی خراپ لێ وەرگیران، 

بەدرەفتاری و بەدسەرپەرستی و پشت گوێ خران٢.
دەســتەواژەی »مافی پاراســتن« بەو مانایە دێ کە کاربەدەســتانی دەوڵەت ئەرکی سەرشانیانە، 
لە ڕێگای دانانی یاســاو قانوون و هەروەها چاوخشــاندنەوە بە یاساو قانوونەکانی پێشوودا، تێ بکۆشن 
مندااڵن لە کەوتنە بەر ئاسەوارو شوێنەواری توندوتیژی، چەوسانەوە، بەدڕەفتاری و بەدسەرپەرستی و 

1. Ibid. BK art.6 (2) antas imidlertid å rekke lenger enn ordlyden kan gi inntrykk av, se Kjørholt (2008) s. 69 
flg.
2. Dok. 16 (2011-2012) s. 192.
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کەمتەرخەمی و هتد بپارێزن1. لەالیەکی دیکەشەوە ئەوە بە مانای ئەوەش دێ کە دەوڵەت ئەرکی سەر 
شانیەتی، لە پێوەندی دەگەڵ پاراستنی ژیانی تایبەتی و خسووسیی منداڵ دا، زۆر بەکەمی دەخالەت 
بکات. لەو ڕێگایەوە گەشــەی سروشتی و زاتیی کەســایەتیی منداڵ، بەگوێرەی داخوازی یەکانی ئەو 
ماددەیە دەســتەبەر دەکرێن٢. ئەرکی سەر شــانی دەوڵەتە کە گەشەی هەموو الیەنەی کەسایەتیی 
سروشتی منداڵ بپارێزێ، بێ وەبەرچاوگرتنی ئەوەی کە ئەم منداڵە لە کوێ دەژی، لەگەڵ بنەماڵەکەی 
بێ، یان لە نێو دام ودەزگایەکی کۆمەاڵیەتەیی دیکەی وەک زیندان، دایەن خانە، یان ئەو جێگایانەی 

دیکە کە مندااڵنی بێ سەرپەرەست و بەدسەرپەرستی تێ دا دەژین3.
لــە بەندی 3ی ماددەی 104ی دەســتوور دا دەگوترێ دەوڵەت ئەرکی لەســەر شــانە هەموو 
هەلومەرجێکی پێویســت بۆ گەشــەو هەڵدانی منــداڵ پێک بێنێ. مەبەســت ئەوەیە کە دەوڵەت 
لەسەریەتی »پەروەردەو خوێندن و فێربوونی منداڵ، خزمەت گوزاری یە تەندروستی یەکان، هەلومەرجی 
باش بۆ گەشــە کردن، ئەمنیەتی ئابووری و کۆمەاڵیەتی، پێڕاگەیشتن و چاوەدێری و تەعەلوق هەبوون 
بە بنەماڵەوە، واتە »beloning to the family« بۆ هەموو مندااڵن دەســتەبەر بکات«4. پێشتر وتمان 
کە دەستوور دەڵێ ئەو پێداویســتی یانەی  بۆگەشەی منداڵ زەروورین پێویستە لەالیەن دەوڵەتەوە 
بەمەبەستی دابین کردنی گەشەی منداڵ، »تا ئەو جێگایەی ئیمکانی هەیە لە نێو خێزان و بنەماڵەدا« 
دەســتەبەر بکرێن. کۆمیتەی کۆنترۆڵ و چاوەدێری دەستوور لە پارلەمان دەڵێ دەستەواژەی »تا ئەو 
جێگایــەی ئیمکانی هەیــە لە نێو خێزان و بنەماڵەدا« نابێ وا لێک بدرێتــەوە کە مافەکانی دایکان و 

باوکان بخرێنە پێش پرنسیپی باشترین قازانجی منداڵ.

٣.20.4 مافی منداڵ بۆ گوێ لێ گیران
لە ماددەی  دوازدەهەمی کۆنڤانسیۆنی منداڵ دا هاتووە کە:

1- دەوڵەتانــی ئەندام ئەو مافە بۆ منداڵ دەســتەبەر دەکەن، ئەگــەر منداڵەکە بتوانێ ڕوانگەو 
بیــرو بۆچوونی خۆی هەبێ، کە بەشــێوەیەکی ئازاد لە پێوەندی دەگەڵ هەموو ئەو پرســانەدا کە 
ئــەو دەگرنەوە، بیــرو بۆچوونەکانی خۆی دەرببڕێ. لەوەش زیاتر پێ بەپێی چوونە ســەری تەمەن و 

پێگەیشتنی منداڵ، ئەو ڕوانگەو بیرو بۆچوونانەی منداڵ پتر حیسابیان بۆ دەکرێ.
٢- بۆ جێ بەجێ بوونی ئەو مەبەســتە، لە هەموو ئەو کەیس و بڕیارانەدا کە لەالیەن دام و دەزگا 
ئیــداری و قەزایی و قانوونی یەکانەوە کاریان لەســەر دەکرێ و بەجۆرێک منداڵ دەگرنەوە، پێویســتە 
دەرفەتی تایبەتی بە منداڵ بدرێ، چ ڕاستەوخۆ بۆخۆی، یان لەالیەن نوێنەرێکی خۆی یان لەالیەن 

1. Ibid. S.193.
2. Ibid.
3. Ibid.
4. Ibid. S 194.
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ئۆرگانێکــەوە، گوێی لێ بگیردرێ. دیارە ئەمە بەگوێرەی ئەو یاســاو ڕێســایانە دەبێ کە لە واڵت دا 
بەشێوەیەکی گشتی بۆ پێڕاگەیشتن و بڕیاردان لەسەر پرس و کەیسە جۆراوجۆرەکان، بەکار دەهێنرێن.
کۆمیتەی کۆنڤانسیۆنی منداڵ لە ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان، لە تەفسیری ژمارە 1٢ی خۆی، 
کە لە ســاڵی ٢009دا باڵو کراوەتەوە، بەم جۆرەی خوارەوە نێوەرۆکی ماددەی 1٢ی کۆنڤانسیۆنەکە 

ڕوون دەکاتەوە:
is a unique provision in a human rights treaty; it addresses the legal and 

social status of children, who, on the one hand lack the full autonomy 

of adults but, on the other, are subjects of rights1.

کۆمیتەکە لەوەش زیاتر دەڕواتە پێش و دەڵێ ماددەی دوازدەهەمی کۆنڤانسیۆنەکە:
imposes a clear legal obligation on States parties to recognize this right 

and ensure its implementation by listening to the views of the child and 

according them due weight. This obligation requires that States parties, 

with respect to their particular judicial system, either directly guarantee 

this right, or adopt or revise laws so that this right can be fully enjoyed 

by the child2.

مافــی منــداڵ بۆ ئەوەی کە گوێی لێ بگیرێ، دەرفەتی ئەوە دەڕەخســێنێ کە منداڵ ڕوانگەو بیرو 
بۆچوونەکانــی دەرببڕێ و هەر لەو کاتەش دا ئەو مافە بە منــداڵ دەدات کە هیچ نەڵێ3. لە ماددەی 
1٢ی کۆنڤانســیۆنی منــداڵ دا نەهاتووە کە بــۆ ئەوەی منداڵ لەو مافە کەڵک وەرگرێ، پێویســتە 
النی کەمــی تەمەنێکی دیاریکــراوی هەبێت. واتە بۆ ئەوەی منداڵ حەقی هەبێ گوێی لێ بگیردرێ، 
هیــچ النیکەمی تەمەنێــک لەبەرچاو نەگیراوە،. بەاڵم ئەوە ڕێگا لەوە ناگــرێ کە واڵتانی ئەندام، لە 
قانوون و یاســاکانی خۆیان دا، ســنوورێک بۆ مەبەستێکی لەم چەشــنە دانەنێن. بە واتایەکی دیکە 
واڵتەکانی ئەندام دەتوانن بەگوێرەی قانوون، سنوورێک بۆ النیکەمی تەمەن دانێن کە منداڵ بتوانێ 
لەو مافە کەڵک وەرگرێ. بەوحاڵەش دەبێ هەمیشە ئەوە لەبەرچاو بگیردرێ کە تەنانەت منداڵێک کە 
تەمەنەکەی ئەگەر لە خوار ئەو حەددە دیاریکراوەشەوە بێ کە دانراوە، بەگوێرەی ڕادەی پوختەبوونی، 

مافی هەیە کە خۆی بەیان بکات و گوێی لێ بگیردرێ4.
 لە بەندی یەکەمی ماددەی ســەدوچوارەمی دەســتوور دا، کە نێوەرۆکەکەی زۆر وەک بەندی 

یەکەمی ماددەی 1٢ی کۆنڤانسیۆنی منداڵ دەچێ،  دەگوترێ:

1. Ibid. Punkt 1.
2. Ibid. Punkt 15.
3. Ibid. Punkt 16.
4. Sandberg (2008) s. 85.
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مندااڵن مافی ئەوەیان هەیە رێز لە بایەخە ئینســانی یەکانیان بگیردرێ. مافی ئەوەیان هەیە لە 
هەموو ئەو کەیس و بابەت و بڕیارانەدا کە ئەوان دەگرنەوە، گوێ یان لێ بگیردرێ و بەگوێرەی تەمەن و 
ڕادەی گەشــەو پوختەبوونیان، حیســاب بۆ ڕوانگەو بۆچوونەکانیان بکرێ. دەستەی هەڵبژێردراوی 
مافەکانی مرۆڤ، لە لێکدانەوەی خۆی دا پێ لەســەر ئەوە دادەگرێ کە مافی منداڵ بۆ بەشداری لە 
بڕیاردانی هاوبەش دا، نابێ لەالیەن مافەکانی مرۆڤەوە بە الڕێ دا بڕوا. ئەمە ئەوەمان بۆ دەردەخات کە 
مافی منداڵ بۆ بەشداری لە بڕیاردانی هاوبەش دا پێویستە بەشێوەیەکی ئاشکرا لە دەستووردا بەیان 
بکرێ1. سەرەڕای ئەوەی کە ئەم مافە بۆ مندااڵن بەشێوەیەکی ڕاستەوخۆ لە بەندی یەکەمی ماددەی 
ســەدوچوارەمی دەستوور دا وەبەرچاو گیراوە، پاش ئەوەی کە کۆنڤانسیۆنی منداڵ وەک بەشێک لە 
یاسای واڵت پەسند کرا، گەلێک بڕیارو یاساو قانوونی دیکەش لەو بارەوە پەسند کراون کە ئەو مافە 
بۆ مندااڵن دابین دەکەن. واتە مافی منداڵ بۆ گوێ لێ گیران، لە زۆربەی یاساو قانوونەکانی نۆروێژدا 
کــە بەجۆرێک بە ژیانی مندااڵنەوە پێوەندی یان هەیە، جێگای بــۆ کراوەتەوە. بۆ نموونە لەو بارەوە 

سەیری خاڵی دووهەمی ماددەی حەڤدەهەمی یاسای ئیداریی گشتی بکە٢.

٣.21 مافەکانی کەمایەتی یەکان,گەالن و خەڵکە بوومی و خۆجێ یی یەکان
ئەو یاســاو قانوونانەی مافی مرۆڤ کە لە پێوەندی دەگەڵ کەمایەتی یەکان و گەالن و خەڵکە بوومی و 
خۆجێ یی یەکان دا، پەسند کراون، هەر ئەوە ناگرنەوە کە ئەو گروپانە لە بەڕێوەبردن و کەڵک وەرگرتن 
لــە کولتوورو فەرهەنگ و داب ونەریتەکانی خۆیان دا ئازادن و نابێ لەو بارەوە پێشــیان پێ بگیردرێ، 
بەڵکوو ئەوەش دەگرنەوە کە دەوڵەتەکان ئەرکی سەرشــانیانە ڕێ وشوێن و سیاسەت و بەرنامەو پالنی 
جۆراوجــۆر لــە قازانــج و بەرژەوەندیی ئەو گەل و دەســتەو تاقمانە دانێن کە بــۆ ماوەیەکی زۆر بە 
بەراورد دەگەڵ زۆرایەتی لە کۆمەڵ دا، لە بارودۆخێکی ســەخت و دژوارو پەڕاوێزخراو دا ژیاون. واتە 
دەوڵەتەکان لەســەریانە جیاوازیی ئەرێنی دەگەڵ ئەوان بکەن. مەبەست لە جیاوازیی ئەرێنی لەگەڵ 
ئەوان هەر ئەوە ناگرێتەوە کە بەشێوەیەکی یەکسان و بەرابەر ڕەفتارو هەڵس وکەوتیان لەگەڵ بکرێ، 
بەڵکوو مەبەســت ئەوەشە کە بەرابەریی ڕاستەقینە لە نێوان گەل و خەڵک و گرووپە جۆراوجۆرەکان دا 

دەستەبەر بکرێ3.
مەســەلەی کەمایەتی یەکان لە ژمارەیەکی زۆر لە بەڵگەنامەو کۆنڤانســیۆنە نێونەتەوەیی یەکان دا 
باســی لێ کراوە. بۆ نموونە ئەو مەســەلەیە لە ماددەی ٢9  و ماددەی 30  کۆنڤانسیۆنی منداڵ دا، 
هەروەها لە ماددەی 1ی کۆنڤانسیۆنی مافە مەدەنی و سیاسی یەکان و ماددەی 1ی کۆنڤانسیۆنی مافە 
ئابووری، کۆمەاڵیەتی و کولتووری یەکان دا جێگای بۆ کراوەتەوە. لە هەمووی ئەو ماددانەدا باسی مافی 

1. Dok, 16 (2011-2012) s.191.
2. Se nærmere om dette i Ot.pr.nr. 45 (2002-2003) punkt 5.
3. NOU 2007:13. s. 172.
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گەالن بۆ دیاری کردنی چارەنووسی خۆیان دەکرێ. کە ئەمەش بایەخ و گرینگی یەکی زۆری بۆ مافی 
کەمایەتی یەکان هەیە1. مەســەلەی ســەرەکی لە پێوەندی دەگەڵ مافی کەمایەتی یەکان دا بریتی یە 
لە مافی ئەوان بۆ بەڕێوەبردنی کولتوورو فەرهەنگی خۆیان کە لە ماددەی ٢7ی کۆنڤانســیۆنی مافە 

سیاسی و مەدەنی یەکان دا بەم جۆرە باسی کراوە:
لەو دەوڵەتانــەدا کە کەمایەتی یە ئیتنیکی، ئایینی و زمانی یەکان دەژین، هەموو ئەو کەســانەی 
ســەر بــەو کەمایەتی یانەن نابێ ڕێگایــان لێ بگیرێ کە چ بە تەنیا یان لەگــەڵ ئەندامانی دیکەی 
گرووپەکەیان دا، کولتوورو فەرهەنگی خۆیان بەڕێوە بەرن، ڕێ وڕەســمە ئایینی یەکانی خۆیان بەجێ 

بگەیەنن و لە زمانی خۆیان کەڵک وەرگرن.
لەو بارەوە کۆمیتەی مافەکانی مرۆڤی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان پێ لەسەر ئەوە دادەگرێ 

کە:
this article establishes and recognizes a right which is conferred on 

individuals belonging to minority groups and which is distinct from, and 

additional to, all the other rights which, as individuals in common with 

everyone else, they are already entitled to enjoy under the Covenant2.

هەرچەنــد ئەم مافە لە کۆنڤانســیۆنەکان دا، بەجۆرێــک داڕێژراوە کە بەڕواڵــەت مانای ئەوەیە کە 
کەمایەتی یــەکان، لە بەجێ گەیاندن و بەڕێوە بردنی کولتوورو ئایینی خۆیان دا ئازادن و نابێ لەو بارەوە 
ڕێگایان لێ بگیرێ و ئازادی یان لێ مەحدوود بکرێتەوە، بەاڵم کۆمیتەی مافەکانی مرۆڤی ڕێکخراوی 
نەتەوەیەکگرتووەکان پێ لەســەر ئەوەش دادەگرێ کە ئەم ماددەیە لە جەوهەری خۆی دا، ئەرکێکی 

ئەرێنییش لە پێوەندی دەگەڵ کەمایەتی یەکان دا دەخاتە سەر شانی دەوڵەت:
a State party is under an obligation to ensure that the existence and 

the exercise of this right are protected against their denial or violation. 

Positive measures of protection are, therefore, required not only against 

the acts of the State party itself, whether through its legislative, judicial 

or administrative authorities, but also against the acts of other persons 

within the State party3.

لەو لێکدانەوەیەی ســەرەوەڕا بۆمــان دەردەکەوێ کە ماددەی ٢7ی کۆنڤانســیۆنی مافە مەدەنی و 
سیاسی یەکان، مەسەلەی ســەروەری و وەحدەتی خاکی واڵت داناپۆشێ. لە هەمان کات دا، ئەوەش 
بەڕەســمی دەناســێ کە مەبەســت لە کەڵک وەرگرتن لــە کولتوورو فەرهەنگــی خۆیان لەالیەن 

1. Se NOU 2007: 13, s 179 flg. Og Dok 16 (2011-2012) s 217.
2. FNs menneskerettskomite Genera Comment No. 23 (1994) punkt 1.
3. Ibid. Punkt 6.1.
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کەمایەتی یەکانەوە ئەوەش دەگرێتەوە کە:
«may consist in a way of life which is closely associated with territory 

and use of its resources. This may particularly be true of members of 

indigenous communities constituting a minority.1»

ماددەی ٢7ی کۆنڤانســیۆنی مافە مەدەنی و سیاســی یەکان نەک هەر ئەو ماف و ئازادی یانە دەست 
نیشان دەکات کە پێویستە بۆ ئەو گەل و خەڵکە خۆجێ یی یانە لەبەرچاو بگیردرێن کە بۆ ماوەیەکی 
زۆر لەو واڵتــەدا دەژین، بەڵکوو ماف و ئازادی یەکانی ئەو دەســتەو تاقم و گرووپانەش دەپارێزێ کە 
هاوواڵتی نین، بەهاونیشتمانی دانانرێن، یان بەشێوەیەکی کاتی لەو واڵتە دەژین و ماڵیان لە واڵتێکی 

دیکەیە:
Thus, migrant workers or even visitors in a State party constituting such 

minorities are entitled not to be denied the exercise of those rights. As 

any other individual in the territory of the State party, they would, also 

for this purpose, have the general rights, for example, to freedom of 

association, of assembly, and of expression. The existence of an ethnic, 

religious or linguistic minority in a given State party does not depend 

upon a decision by that State party but requires to be established by 

objective criteria2.

ماددەی ٢7ی کۆنڤانســیۆنی مافە مەدەنی و سیاســی یەکانی رێکخــراوی نەتەوەیەکگرتووەکان، لە 
پێوەندی دەگەڵ چۆنیەتیی ڕێکخســتنی مافەکانی گەلی ســامی لە نۆروێژدا، بایەخ و گرینگی یەکی 
زۆری هەیە. لە ساڵی 1988 دا بڕیارێکی سەربەخۆ بۆ وەاڵم دانەوە بە پرسی سامەکان لە نۆروێژ، پەسند 
کرا. ئەو بڕیارە پێشتر لە ماددەی a 110دا، جێگای بۆ کرابۆوە. بەگوێرەی ئەم ماددە دەستووری یە، 
کاربەدەســتانی دەوڵەت ئەرکی سەرشــانیانە کە هەلومەرجی لەبار پێک بێنن تا ســامەکان بتوانن 
زمــان و کولتوورو ژیانی کۆمەاڵیەتیی خۆیان پەرە پێ بــدەن. ئەم بڕیارە لەبەر ڕووناکایی چۆنیەتیی 
لێکدانەوەو تێگەیشتن لە ماددەی ٢7ی کۆنڤانسیۆنی مافە مەدەنی و سیاسی یەکان دا داڕێژراوە. هەر 
بۆیە دەبینین لەو بارەوە پێوەندی یەکی زۆر نزیک لە نێوان ئەو ماددە دەستووری یەو ماددەی ٢7ی 

کۆنڤانسیۆنی مافە ئابووری و کۆمەاڵیەتی و کولتووری یەکان دا هەیە3.
ئەو ماددە دەستووری یە لە مانگی مای ساڵی ٢014دا لە قانوونی ژمارە 108ی یاسای بنەڕەتیی 

نۆروێژدا جێگای خۆی گرت. لەوێ دا هاتوووە کە:

1. Ibid. Punkt 3.2.
2. Ibid. Punkt 5.2.
3. NOU 2007: 13 s. 190.
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کاربەدەســتانی دەوڵەت ئەرکیان لەســەر شــانە هەلومەرجی لەبارو پێویست بۆ گەشەسەندن و 
پەرەسەندنی زمان و کولتوورو ژیانی کۆمەاڵیەتی بۆ گەلی سامی دەستەبەر بکەن.

ئەم ماددە قانوونی یە لە دەستووری نۆروێژدا، دان بەوەدادەنێ کە بە درێژایی مێژوو گەلی سامی 
لە نۆروێژدا ژیاوەو مەوجوودیەتی هەبووەو هەیە. مەبەســت لە هێنانی ئەم ماددەیە لە دەســتووردا، 
بریتی یــە لەوەی کە ئەرکی کاربەدەســتانی نۆروێژ بۆ دابین کردنــی هەلومەرجێکی لەبار بۆ گەلی 
ســامی تا بتوانن فەرهەنــگ و زمان و ژیانی کۆمەاڵیەتیــی خۆیان پەرە پێ بدەن، قورســتر بکات. 
بــە واتایەکی دیکە مەبەســت ئەوەیە کە ئەرکی دەوڵــەت لە بەرامبەر مافەکانی گەلی ســامی دا، 
دەست نیشان و دەســتەبەر بکات1. روونە ئەم ماددە دەســتووری یە، چوارچێوەیەکی قانوونی دیاری 
دەکات کە کاربەدەستانی دەوڵەت لەسەریانە، بەگوێرەی ئەو قانوونە، بۆ پێک هێنانی هەلومەرجێکی 
لەبار بۆ گەشــەو پەرەســەندنی زمان و کولتوورو ژیانی کۆمەاڵیەتیی گەلی ســامی تێکۆشن. بەاڵم 
دەســتی حکوومەت و پارلەمان بۆ لێکدانەوەو مانا کردنــەوەی ئەم ماددەیە ئاوااڵیە٢. ئەرکی دەوڵەت 
لە پێوەنــدی دەگەڵ پێک هێنانی هەلومەرجی لەبار بۆ گەشــەو پەرەپێدانی زمان و کولتوورو ژیانی 
کۆمەاڵیەتیی گەلی سامی دا، لە گەلێک یاساو قانوون دا دەنگی داوەتەوەو جیگای بۆ کراوەتەوە. وەک 
یاساکانی قانوونی تایبەت بە سامەکان، قانوونی فین مارک و قانوونی بەخێو کردنی گەوەزنی باکوور3.
ســاڵی 1989، رێکخراوی کاری جیهانــی، پەیماننامەی ژمارە 169ی ســەبارەت بە مافەکانی 
گەالنی بوومی و خەڵکە خۆجێ یی یەکان لە دەوڵەتە ســەربەخۆکان دا پەســند کرد. نۆروێژ لە ساڵی 
1990 ئەم کۆنڤانسیۆنەی پەسند و ئیمزای کرد. هەر چەند تا ئێستا ئەو کۆنڤانسیۆنە، نەبۆتە بەشێک 
لە قانوونی نۆروێژ، بەاڵم ئەم قانوونانەی کە لە سەرەوە لە پێوەندی دەگەڵ گەلی سامی دا  باسکران 

لە چوارچێوەی ئەم کۆنڤانسیۆنەو لەبەر ڕووناکایی ئەم کۆنڤانسیۆنەدا داڕێژراون4.
لــە بەندی یەکەمی ماددەی یەکەمی ئەم کۆنڤانســیۆنەدا، خەڵکە خۆجێ یی و بوومی یەکان بەم 

شێوەیە پێناسە دەکرێن:
peoples in independent countries who are regarded as indigenous on 

account of their descent from the populations which inhabited the 

country, or a geographical region to which the country belongs, at the 

time of conquest or colonization or the establishment of present state 

1. Dok .16 (2011-2012) s. 214.
2. Ibid. S. 215.
3. ibid
4. Finnmarksloven S 3 lyder: «Loven gjelder med de begrensninger som følger av ILO-konvensjon nr. 169 
om urfolk og stammefolk i selvstendige stater. Loven skal anvendes i samsvar med folkerettens regler om 
urfolk og minoriteter og bestemmelser i overenskomster med fremmede stater om fisket i grensevassdragene.» 
Reindriftsloven S 3 lyder: «Loven skal anvendes i samsvar med folkerettens regler om urfolk og minoriteter.»
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boundaries and who, irrespective of their legal status, retain some or all 

of their own social, economic, cultural and political institutions.

بەگوێرەی کۆنڤانســیۆنەکە، بۆ ئەوەی لەو مافانە کەڵک وەرگری کە لەو کۆنڤانســیۆنەدا بەڕەســمی 
ناســراون، مەرج نیە لە پێش هەموو کەس و گەالنی دیکەدا لەو واڵتە یان لەو ناوچەیەدا نیشتەجێ 
بووبــی. گرنگ ئەوەیە کە ئەو خەڵکە، ئەو گەلــە پێوەندی بەو چوارچێوە جوگرافیایی یەوە هەبێ کە 

دەکەوێتە نێو سنوورەکانی ئەو دەوڵەتەوە کە ئەو گەالنەی تێدا نیشتەجێن1. 
ســامەکان لە نۆروێژ وەک خەڵکی بوومی و خۆجێ یی لەقەڵەم دەدرێن. هەر بۆیە کۆنڤانســیۆنی 
ڕێکخــراوی جیهانیی کار ســەبارەت بە گەالن و خەڵکە خۆجێ یی یــەکان گرنگی و بایەخێکی زۆری 
قانوونی لە پێوەندی دەگەڵ مافەکانی گەلی سامی دا هەیە. لەبەر ڕووناکایی کۆنڤانسیۆنی ڕێکخراوی 
جیهانیی کاردا، ئەو یاســایانە لە نۆروێژ پەســند کراون کە »پێگەی قانوونیی گەلی ســامی دیاری 
دەکەن و مافی ئەو خەڵکە بۆ بەکارهێنانی ئەو سەرزەمین و ئاوانە بە ڕەسمی دەناسن کە بەشێوەیەکی 
سوننەتی ئەو خەڵکە ژیانیان لەسەر ئەوان بەڕێوە چووە، واتە  ناوچەکانی ترۆمسۆ و پارێزگاکانی الی 
 NOU باشــووری ئەو ناوچەیە«٢، ئەم بڕیارانە لەالیەن کۆمیتەی تایبەت بە قانوونی ســامی یەوە لە

٢007:13و هەروەها NOU ٢007:14دا ئامادە کراون.
دەستەی هەڵبژێردراوی مافەکانی مرۆڤ، پێشنیار دەکا کە پێویستە لە پێوەندی دەگەڵ شوێن و 
پێگەی سامەکان، ئاڵوگۆڕ لەو ماددانەدا  پێک بێ کە لە دەستووردا سەبارەت بە سامەکان داڕێژراون. 
ئەوان داوا دەکەن کە پێویستە لە دەستووری نۆروێژدا سامەکان بەڕەسمی وەک خەڵکێکی خۆجێ یی 

بناسرێن3. 

٣.22  مافەکانی پێوەندی دار بە ژینگەوە  
ژمارەیەکی زۆر لە واڵتان بڕیارو یاســاو قانوونی تایبەتی یان لە دەســتوورو یاسای بنەڕەتیی خۆیان 
دا ســەبارەت بە ژینگە پەســند کردوون. بەاڵم دەبێ بگوترێ مافی دەســت ڕاگەیشتن بە ژینگەو 
سروشتێکی پاک و خاوێن، لە بەیاننامەی جیهانیی مافەکانی مرۆڤ و لە کۆنڤانسیۆنە نێونەتەوەیی یەکان 
دا باســێکی لێ نەکراوە4. هەر بۆیە ئەوە کە دەوڵەت بەگوێرەی یاساکانی مافی مرۆڤ ئەرکی لەسەر 
شانە، ژینگەو سروشتێکی خاوێن و سالم بۆ مرۆڤەکان دابین و دەستەبەر بکات، تا ڕادەیەکی زۆر  لە 
ڕێگای لێکدانەوەو ماناکردنەوەی یاساو ڕێساکانی دیکەی مافی مرۆڤ و ئەو ماف و ئازادی یانەی دیکە 
کە بۆ مرۆڤ بەڕەسمی ناسراون، هەوڵ دەدرێ دەستەبەر بکرێ. بۆ نموونە ماددەی 8ی کۆنڤانسیۆنی 

1. NOU 2007: 13 s. 216.
2. Mandatet til samerettsutvalget, gjengitt på første side i NOU 2007:13.
3. Dok. 16 (2011-2012) s, 217.
4. Fauchald (2007) s. 3-4.
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ئۆرووپایی بۆ مافەکانی مرۆڤ، سەبارەت بە ژیانی شەخسی و بنەماڵەیی، بایەخ و گرینگی یەکی زۆری 
هەیە، بەتایبەت لە پێوەندی دەگەڵ پیس بوونی ژینگەو سروشتی شوێنی ژیانی مرۆڤەکان دا. دیارە 
ئەوەش دەزانین کە لە پێوەندی دەگەڵ پاراستنی ژیانی شەخسی و بنەماڵەیی  دا، دەوڵەت هەم ئەرکی 
نەرێنی و هەم ئەرکی ئەرێنیی دەکەونە سەر شان. دەبێ بگوترێ کە سنووری نێوان ئەرکە نەرێنی و 
ئەرکە ئەرێنی یەکانی دەوڵەت لەو بارەوە زۆر ڕوون نیە. گرینگیی ماددەی 8ی کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپا 

بۆ مافەکانی مرۆڤ لە پێوەندی دەگەڵ ئەو پرسانەدا بەم جۆرە دەست نیشان کراوە:
Article 8 may apply in environmental cases whether the pollution is 

directly caused by the State or whether State responsibility arises from 

the failure to regulate private industry properly. Whether the case is 

analysed in terms of a positive duty on the State to take reasonable and 

appropriate measures to secure the applicants’ rights under paragraph 

1 of Article 8 or in terms of an interference by a public authority to be 

justified in accordance with paragraph 2, the applicable principles are 

broadly similar1.

کۆمیتەی مافە ئابووری، کۆمەاڵیەتی و کولتووری یەکانی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکانیش بە نۆرەی 
خۆی پێ لەسەر ئەوە دادەگرێ کە پێویستە گرنگی و بایەخ بە مەسەلەی ژینگە بدرێ.ئەو کۆمیتەیە 
ئەرک دەخاتە ســەر شــانی دەوڵەت تا مافە ئابــووری، کۆمەاڵیەتی و کولتووری یــە بنەڕەتی یەکانی 
مرۆڤ، بۆ هەمووان دابین و دەســتەبەر بکات. بۆ نموونە بۆ ئەوەی دەوڵەت بتوانێ مافە لەش ساخی و 
 implement« تەندروســتی یەکان بۆ هاوواڵتیان وەبەرچاو بگرێ و دەســتەبەریان بکات پێویستە کە

»٢…national policies aimed at reducing and aliminating pollution of air, and soil

لەالیەکی دیکەشەوە مافی دەست ڕاگەیەشتن بە خواردن، پێویستە بەجۆرێک دابین و دەستەبەر 
بکرێ کە لەسەر حیسابی نەوەکانی داهاتوو نەبێ و ژیان و قازانج و بەرژەوەندی یەکانی ئەوان لەبەرچاو 

بگیردرێن3.
ڕوونە کە ئیدی ئێســتا ئەوە بە ئەرکی ســەر شانی کاربەدەســتانی دەوڵەت دادەنرێ کە هەموو 
ڕێ و شــوێنێکی پێویست، بۆ پاراستنی ژینگەو سروشــت بگرنە پێش و مافی هاوواڵتیان بۆ ژیان لە 
ژینگەیەکی پاک و خاوێن دا دابین و دەستەبەر بکەن. ئەو مافە لە بەیاننامەو کۆنڤانسیۆنە تایبەتی یەکانی 
پێوەندی دار بە ژینگەوە کە لە ئاستی نێونەتەوەیی و نێودەوڵەتی دا پەسند کراون، جێگای بۆ کراوەتەوە. 
لەو بارەوە لە زۆربەی ئەو بڕیارنامەو کۆنڤانســیۆنانەدا ئەوەش دەســت نیشان کراوە کە دەوڵەتەکان 

1. EMD, Hatton (2003) punkt 36
2. CESCR General Comment No. 14 (2000) punkt 36.
3. CESCR General Comment No. 12 (1999) se punkt 7 ,8 og 25.
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چــۆن دەتوانن بۆ پیادە کردنی ئەو مافەو دابیــن کردنی ژینگەیەکی خاوێن بۆ ژیان و هاوواڵتیان ، 
هەنگاوی پێویست هەڵگرن.

٣.2٣ مافی بەهرەمەند بوون لە سازوکارە قانوونی یە کارا و کاریگەرەکانی پاراستنی مافەکانی 
مرۆڤ

کۆنڤانسیۆنە نێونەتەوەیی یەکان داوای ئەوە دەکەن کە پێویستە لەسەر ئاستی نەتەوەیی و میللی، لە 
هەموو واڵتانی ئەندام دا ســازوکارو میکانیزمی قانوونی بۆ چاوەدێری و کۆنترۆڵی چۆنیەتیی جێ بەجێ 
بوون و پیادە کردن و دەســتەبەر بوونی کۆنڤانســیۆنەکان دابمەزرێ و ئەگەر کۆنڤانسیۆنەکان، بخرێنە 
ژێر پێ، میکانیزمی پێویست  بۆ ڕاست کردنەوەو قەرەبوو کردنەوەی ئەو پێ شێل کاری یانە دەستەبەر 
بکرێن. ئەمە لەگەڵ ئەو پرنســیپەش دێتەوە کە پێش هەرکەس و الیەن و ئۆرگانێکی دیکە، ئەرکی 
دەوڵەتە کە مافەکانی مرۆڤ لە چوارچێوەی ســنوورەکانی واڵتی خــۆی دا بۆ هەمووان بێ جیاوازی 
دابین و پیادە بکات. پرنســیپێک کە دەڵێ دەوڵەت گەرانتیی پیادە کردنی مافەکانی مرۆڤ دەکات و 
بەرپرســایەتی و ئەرکی ئەسڵی لەو پێوەندی یەدا، بە ئەســتۆی دامەزراوە دەوڵەتی یەکانەوەیە. بەندی 
3ی ماددەی ٢ی کۆنڤانســیۆنی مافە مەدەنی و سیاسی یەکان بەوردی ئەو مەسەلەیە ڕوون دەکاتەوە 

کە لەو بارەوە چ ئەرکێک دەکەوێتە سەر شانی دەوڵەت.
 واڵتانی ئەندامی کۆنڤانسیۆنەکە ئەرک و بەرپرسایەتیی ئەوە دەگرنە ئەستۆ کە:

ئا- هەر کەس، کە ئەو ماف و ئازادی یانەی کە لەم کۆنڤانســیۆنەدا هاتوون لێی زەوت و پێ شــێل 
بکرێن، حەقی ئەوەی هەیە، بۆ پێ ڕاگەیشــتن ولێ پرســینەوە، دەســتی وە میکانیزم و سازوکاری 
قانوونیی کارا ڕابگەن. جا ئەو پێ شــێل کاری یانە چ لەالیەن کەســان و دام ودەزگا ڕەســمی یەکانەوە 

ئەنجام درابن یان لەالیەن کەسانی دیکەوە، لەو بارەوە جیاوازی یەک لە گۆڕێ دا نیە.
ب- مافی هەموو کەس، بۆ دەســت ڕاگەیشــتن بەو میکانیزمە یاسایی یە کاریگەرانە، دەستەبەر 
بکــەن، تا بتوانن لــە ڕێــگای دام ودەزگا قەزایی، قانوون گــوزاری و ئیداری یە خاوەن شــارەزایی و 
لێوەشاوەیی یەکانەوە، یان لە ڕێگای دەسەاڵت داری یەتی یەکی دیکەی شایستە کە لەالیەن دەوڵەتەوە 
بەگوێرەی قانوون بۆ ئەو مەبەســتە دانراوە، بەدواداچوون بۆ کێشــەو کەیسەکانیان بکەن و تەنانەت 

وەزعێک پێک بێنن کە لەو بارەوە ئەو کەسانە بتوانن لە دادگاکانیش کەڵک وەرگرن.
ج_ ئەگەر دەرکەوێ کە شــکایەتێک لەو بارەوە بەرحەقە، پێویستە کاربەدەستان، پێڕاگەیشتن و 

بەدواداچوون بۆ سکااڵکە دەستەبەر بکەن.
بڕیارێکــی لەو جۆرە لە ماددەی 13ی کۆنڤانســیۆنی ئۆرووپایی مافەکانــی مرۆڤیش دا هاتووە. 
کۆنڤانسیۆنەکانی دیکەش ڕێگای دیکەیان بۆ جێ بەجێ بوونی ئەم مەسەلەیە دەست نیشان کردوە. 
بۆ نموونە ماددەی 33ی کۆنڤانســیۆنی تایبەت بە مافی کەســانی خاوەن پێداویســتیی تایبەتی و 
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ماددەی ٢ی کۆنڤانسیۆنی مافە ئابووری ، کۆمەاڵیەتی و کولتووری یەکان لەو بارەوە بە جۆرێکی دیکە 
ئەو داخوازی یە وەبەرچاو دەگرن.

لەو بارەوە ماددەی 98ی دەســتووری نۆروێژ جێگای ســرنجە. ئەم بڕیارە ساڵی ٢01٥ پەسند 
کراوە، بەگوێرەی ئەم بڕیارە دادگاکان لە پێوەندی دەگەڵ ئەو کەیسانەدا کە دەخرێنە بەر دەستیان، 
بەدواداچوون بۆ ئەوە دەکەن کە ئایا کاربەدەســتان دەســتوورو یاســا بنەڕەتی یەکانی نۆروێژیشیان 

پێ شێل کردون یان نا. لەو بڕیارەدا هاتوە کە:
لــە پێوەندی دەگەڵ ئەو کەیســانەدا کە دەخرێنە بــەر دەم دادگاکان، دادگاکان مافی ئەوەیان 
هەیەو ئەرکی ئەوەشــیان لەسەر شــانە کە ئەوە هەڵســەنگێنن کە ئەو بڕیارو یاساو قانوونانەی کە 
کاربەدەســتان دەریان کردوون، دەگەڵ دەستوور ناتەبایی یان هەیە یان نا؟ ئەمە ئەوەش دەگرێتەوە 
کە دادگاکان هەوڵ بدەن بزانن بڕیارو یاساو ڕێساکانی کە کاربەدەستان کاریان پێ دەکەن، دەگەڵ 

مافەکانی مرۆڤ کە لە دەستووردا دەستەبەر کراون، دێنەوە یان نا.



بەشی 4
سنوردانان و ڕیزپەڕەکان

4.1 میتۆدو شێوە جۆراوجۆرەکانی سنووردارکردن و ئیستیسنا دانان
پێــش هەموو شــتێک جیاوازی لە نێوان ئەو مافانە دا هەیە کە پێیــان دەگوترێ مافە موتڵەقەکان 
دەگەڵ ئەو مافانەی کە پێیان دەگوترێ مافە نســبی یەکان . مافە موتڵەق و حاشــاهەڵنەگرەکان ئەو 
مافانەن کە بە هیچ جۆرو لە هیچ هەلومەرجێک و لە ژێر هیچ بیانوویەک  دا، ڕێگا نادرێ کە وەبەرچاو 

نەگیردرێن، سنووردار بکرێنەوە، یان مەحدوودیەتیان لەسەر دابنرێ یا بخرێنە الوە.
دیارە ئەو مافانە زۆر کەمن. بەاڵم بەشێوەیەکی ئاسایی، قەدەغەبوونی ئەشکەنجە، قەدەغە بوونی 
کۆیلەتــی و کۆیلەداری و قەدەغە بوونی دوو جار ســزا بۆ یەک تاوانــی دیاری کراو دەچنە ریزی ئەم 

مافانەوە.
زۆربــەی مافەکان ڕێژەیین، واتە لــە هەندێک هەلومەرجی دیاری کــراودا، بەگوێرەی هەندێک 
مەرج و ڕێ وشوێنی دیاریکراو، دەتوانرێ سنووردار بکرێنەوە یان مەحدوودیەتیان لەسەر دابنرێ. ئەم 
سنووردانانە بۆ کەڵک وەرگرتن لە مافەکانی مرۆڤ، مانای ئەوەیە دان بەوە دادەنرێ، هەندێک قازانج و 
بەرژەوەندیی گشــتی هەن کە بایەخی زۆریان بۆ کۆمەڵگا هەیەو پێویســتە بپارێزرێن. بەشێوەیەکی 
گشــتی چوار شێوازو ڕێکاری جۆراوجۆر بۆ مەحدوود کردنەوەی بەکارهێنانی مافەکانی مرۆڤ هەن. 
جگە لەوە زۆر جار لە خودی کۆنڤانسیۆنەکانیش دا ئیشارە بەوە دەکرێ کە مەسەلەیەکی دیاریکراو، 
ناچێتە چوارچێوەی بڕیارێکی دیاریکراوەوە. بۆ نموونە لە بەندی ســی ماددەی 14ی کۆنڤانســیۆنی 
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ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ دا ئەو کارانە دەست نیشان کراون کە بەگوێرەی ئەو کۆنڤانسیۆنە وەک کاری 
»زۆرەملی و بەزۆر«، لەقەڵەم نادرێن. ئەو جۆرە ســنووردانانە، لە خودی بڕیارو ماددە جۆراوجۆرەکانی 

کۆنڤانسیۆنەکان دا بەئاشکرا باسیان لێ دەکرێ. لێرەدا پێویست ناکات باس بکرێن.
لەپێش هەموو شــتێک دا کاربەدەستانی دەوڵەت دەتوانن مەحدوودیەت بخەنە سەر ژمارەیەکی 
بەرچاو لە مافەکان، ئەگەر لەو بارەوە پێداویستیی قانوونی، یان مەبەست و ئامانجێکی مەشرووع ، یان 
داخوازی یەکی گونجاو لە ئارا دابێ. ئەم مەسەلەیە لە درێژەی ئەو بەشەدا  لەخاڵی 4.٢ دا دەخەینە 

بەرباس.
دووهەم شێواز ئەوەیە کە هەرچەند لە خودی بڕیارێک یان ماددەیەکی دیاریکراوی کۆنڤانسیۆنێک دا، 
بە ئاشکرا باسێک لەوە نەکراوە کە کاربەدەستان دەتوانن سنوور لەسەر ئەم مافە دانێن، بەاڵم ئەوان 
لــە ڕێگای ماناکردنەوەو لێکدانەوەی نێوەرۆکی ئەو ماددەیە، ڕێگا بە خۆیان دەدەن بەکارهێنانی ئەم 

مافە سنووردار بکەن. ئەمەش لە هەر لە درێژەی ئەوباسەدا  لەخاڵی 4.3دا ڕووندەکەینەوە.
شــێوازی ســێهەم بریتی یە لەوەی کە دەوڵەتــەکان، دەتوانن ڕابگەیەنن کە ئــەوان خۆیان بە 
وەبەرچاوگرتنــی ژمارەیەک لەو مــاف و ئازادی یانە پابەند ناکەن کە لە کۆنڤانســیۆنێک دا هاتوون. 
زۆربەی کۆنڤانســیۆنەکان دەرگایان بۆ کارێکی لەو چەشــنە ئاوااڵ کردوە. بەتایبەتی لە هەلومەرجە 
ســەخت و دژوارو پڕ کارەساتەکان دا دەوڵەت دەستی ئاوااڵیە کە بەشێک لەو ماف و ئازادی یانە بخاتە 

الوە. هەر لەو بەشەدا و لە درێژەی ئەوبابەتەدائەم باسەش لەخاڵی 4.4 بەوردی شی دەکرێتەوە.
مەســەلەی چوارەم ئەوەیە کــە زۆر جار مافەکانی مرۆڤ لە کــردەوەدا دەگەڵ یەکتر دەکەونە 
کێشــەو ناتەبایی. واتە جاری وایە دوو ئەســڵی گرنگی مافەکانی مرۆڤ، لە کاتی کار پێ کردنیان دا 
دەکەونە بەرانبەر یەکتر. بۆ نموونە مافی کەســێک بۆ ئەوەی ژیانی خسووسی و بنەماڵەیی بپارێزرێ، 
مافێکی رەوای تاکەکەســە. بەاڵم جاری وایە ئەم مافە دەگــەڵ ئازادیی بەیان و دەربڕین، دەکەوێتە 
کێشــەو ناکۆکی یەوە. ئەم هەلومەرجە پێی دەگوترێ »کێشەی نێوان مافەکان«. ئێمە لێرەدا زۆر لەو 

بارەوە قسە ناکەین.

4.2 پابەند نەبوون  
 ئەو ئەســڵە خۆبواردنی دەوڵەت لە جێ بەجێ کــردن و وەبەرچاوگرتنی زۆربە یا هەندێک لە ماف و 
ئازادی یەکانی مرۆڤ دەگرێتەوە.  ئەو پرینسیپە ڕێگا بەوە دەدا کە بەتایبەت لە هەلومەرجە سەخت و 
دژوارو پڕ کارەســاتەکان دا، دەوڵەتەکان  یەک یا چەند لە مافەکان بخەنە الوە یا هەڵپەســێرن. ئەم 
پرنسیپە بەوە پاکانەی بۆ دەکرێ کە دەگوترێ دەوڵەت لە هەلومەرجی تایبەتی لەو جۆرەدا ناتوانێ 
بەتــەواوی ڕێــز لەو ماف و ئازادی یانە بگرێ، هەر بۆیە بە ڕاگەیاندنی ئەوە کە لەو بارودۆخەدا ناتوانێ 
ئــەم یان ئــەو مافە وەبەرچاو بگرێ، ئــەوە ڕوون دەکاتەوە کە چ مــاف و ئازادی یەک دەخاتە الوە. 
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لەالیەکی دیکەشەوە ئەمە زۆربەی دەوڵەتەکان تەشویق و هان دەدا تا کۆنڤانسیۆنە جیاجیاکانی مافی 
مرۆڤ پەسندو ئیمزا و قبووڵ بکەن و خۆیان بۆ وەبەرچاوگرتنی ئەوان بە پابەند بزانن. چونکە ڕێگای 
ئەوەیان پێ دەدەن لە کاتی پێویســت و لە هەل ومەرجە دژوارەکان دا، وەبەرچاوگرتن و کار کردن بە 

هەندێک لەو ماف و ئازادی یانەی کە لەوان دا هاتوون، بخەنە الوە.
ســەرەڕای ئەوەی کە دەگوتــرێ زۆربەی مافەکانی مــرۆڤ ڕێگا بــەوە دەدەن لە هەلومەرجە 
تایبەتی یەکان دا، دەوڵەتەکان بەشــێک لەو ماف و ئازادی یانە بخەنە الوە کە لەوان دا هاتوون، بەاڵم 
لە ڕاســتی دا، لە کردەوەدا ژمارەی ئەم کۆنڤانسیۆنانەی ڕێگا بە کارێکی ئەوتۆ دەدەن زۆر کەمن. بۆ 
نموونە لە ماددەی 1٥ی کۆنڤانســیۆنی ئۆرووپایی بۆ مافەکانی مرۆڤ و لە ماددەی 4ی کۆنڤانسیۆنی 
مافە مەدەنی و سیاسی یەکان دا، سنوورێک بۆ ئەم مەبەستە دیاری کراوە. بەاڵم ئەوە لە کۆنڤانسیۆن و 
پەیماننامــە نێونەتەوەیی یەکانی دیکــەی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتــووەکان دا وەبەرچاو ناکەوێ. لە 
الیەکی دیکەشــەوە هیچ کۆنڤانسیۆنێک بەشێوەیەکی ڕوون و ئاشکرا قەدەغە ناخاتە سەر ئەوەی کە 
ئەگەر لە هەلومەرجێک دا پێویست بێ یەک یان چەند لەو ماف و ئازادی یانە بخرێنە الوە، یان هەموو 

کۆنڤانسیۆنەکە سڕ بکرێ.
لە ڕاســتی دا ئەوە ڕوون نەکراوەتەوە کە ئایا کۆنڤانسیۆنێک کە لە هیچ کوێ دا باسی ئەوە ناکات 
کە دەکرێ لە جێ بەجێ کردن دا سنوور، یا قەدەغەی لەسەر دابنرێ، یان لە هەلومەرجی تایبەتی دا 
بخرێتە الوە، دەســتی دەوڵەت بۆ شــتێکی لەو چەشــنە ئاوااڵ دەکات یان نا. ئەگەر رێگای کارێکی 
لەو چەشنە دەدا، بە کام مەرج و لەبەر رۆشنایی کام ڕێ وشوێن و پرنسیپ دا دەکرێ ئەم کارە بکرێ. 

وەاڵمی ئەم پرسیارانە ڕوون نیە. تا ئێستا لە کردەوەدا شتێکی لەم چەشنە ڕووی نەداوە.
لــە بەندی یەکەم و دووهەمــی ماددەی پازدەهەمی کۆنڤانســیۆنی ئورووپایی مافەکانی مرۆڤ دا 

هاتووە کە:
1- لە کاتی شــەڕدا و لە کاتێک کە بەشێوەیەکی گشتی وەزعێکی سەخت و دژوارو پڕکارەسات 
هاتۆتە گۆرێ کە ئاسایشــی واڵت لە هەڕەشــە دایە، هەرکام لە واڵتانی ئەندامی ئەم کۆنڤانســیۆنە 
دەتوانن ڕێکارو میکانیزمی ئەوتۆ بگرنە بەر کە دەســتی ئەوان بۆ وەبەرچاوگرتن و جێ بەجێ کردنی 
ئەم کۆنڤانســیۆنە ئاوااڵ بکات. مەبەســت ئەوەیە کە ئەوان لەو بارودۆخە ســەختەدا بتوانن وەاڵمی 
پێداویســتی یەکان بدەنەوە. دیارە ئەو پێداویســتی یانە پێویستە زۆر زۆر زەروورو پێویست بن. بەاڵم 
لێــرەدا یــەک مەرج هەیە کــە بریتی یە لەوەی کە ئەو میکانیزم و ســازوکارانەی کــە دەوڵەت لە 
هەلومەرجێکی ئاوادا دەیانگرێتە پێش، نابێ لەگەڵ ئەو ئەرک و بەرپرسایەتی یانە ناتەباییان هەبێ کە 

بەگوێرەی یاسای نێونەتەوەیی دەکەونە سەر شانی دەوڵەت.
٢- مەگەر لە حاڵەتی مردن لە ئاکامی شەڕدا، ئەگینا هیچ جۆرە ڕیزپەڕێک لە ماددەکانی دووەم و 

سێهەم و چوارەم و حەوتەمی ئەم کۆنڤانسیۆنەدا ڕێگای پێ نادرێ.
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ماددەی چوارەمی کۆنڤانسیۆنی مافە مەدەنی و سیاسی یەکانی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکانیش 
بڕیارێکی تێدایە کە تاڕادەیەک وەک ئەوەی کۆنڤانســیۆنی ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ دەچێ. بەاڵم 
ئەم کۆنڤانســیۆنە مەرجی ئەوە دادەنێ کە دەوڵەت بەڕەســمی ڕابگەیەنێ کــە وەزعێکی تایبەتی و 
پڕکارەســات هاتۆتە پێش، بۆیە ناچارە بەشــێک لە ئەرک و بەرپرسایەتی یەکانی لە پێوەندی دەگەڵ 
مافەکانی مرۆڤ دا، بخاتە الوە. لەوەش زیاتر کۆنڤانســیۆنی مافە مەدەنی و سیاســی یەکان پێ لەسەر 
ئــەوە دادەگرێ کە لە کاتی ڕاگەیاندنی هەر بارودۆخێکی نائاســایی و خۆبواردن لە جێ بەجێ کرانی 
ئەرکەکان دا، نابێ هیچ چەشنە جیاوازی یەک وەبەرچاو بگیردرێ. واتە پێویستە لەو بوارەدا جیاوازی 
دانەنرێ. دەبێ بگوترێ کە دەستووری واڵتی نۆروێژ رێگا بە هیچ جۆرە سنووردانانێک بۆ کار کردن 

بە ماددەکانی نادات1.
ئەگەر بگەڕێینەوە سەر بەندی دووهەمی ماددەی پازدەهەمی کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپایی بۆ مافەکانی 
مرۆڤ کە لە ســەرەوە باســمان کرد، بۆمــان دەردەکەوێ کە ئەو بەنــدە ڕادەگەیەنێ کە هەندێک 
بڕیارو ماددە لەو کۆنڤانســیۆنەدا، لە هیچ هەلومەرجێک دا ســڕ ناکرێن، یان ناخرێنە الوە. بەگوێرەی 
کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ یەکێک لەو مافانە کە لە هیچ هەلومەرجێک دا، ناخرێتە الوە، 
بریتی یە لە مافی ژیان٢.  هەروەها قەدەغە بوونی ئەشــکەنجە، قەدەغە بوونی کۆیلەتی و کۆیلەداری 
و قەدەغە بوونی دوو جار ســزادانی کەسێک بەهۆی ئەنجام دانی یەک تاوان هەر  بەوجۆرە  تەماشا 
دەکرێن. دیارە ئەو جۆرە بڕیارانە زۆر بەرتەسک و کەمن3. هەر بۆیە ئەگەر لە ماددەیەک دا ئیشارە بەوە 
نەکرابێ کە هەرچەشــنە وەالنانێکی ئەم ماددەیە قەدەغەیە، ئەوە بەگوێرەی ئەو خاالنەی لە بەندی 
یەکەمی ماددەی پازدەهەم دا هاتوون، دەکرێ بخرێتە الوە یان سڕ بکرێ. بۆ کارێکی لەو چەشنەش 
ســێ مەرج لەبەرچاو گیراون. بۆ ئەوەی هەر چەشنە سڕ کردن، یان خستنە الوەی ماددەیەک یان 
وەبەرچاونەگرتنی مافێک بەگوێرەی کۆنڤانسیۆنەکە بە قانوونی دابنرێ، پێویستە ئەو سێ مەرجە لە 

گۆڕێ دابن.
لەپێش هەموو شتێک دا پێویستە هەلومەرجێکی سەخت و دژوارو نائاسایی هاتبێتە پێش. لێرەدا 
بەو جۆرە بەیان کراوە: »شــەڕ یان وەزعێکی نائاسایی دیکە کە ژیانی نەتەوە یا میللەتی لە مەترسی 
خســتبێ«. ڕوونە کە بە ئاشکرا باسی شەڕ لێرەدا هاتۆتە گۆڕێ. ئەمە شەڕو کێشە چەکداری یەکانی 
دیکەش دەگرێتەوە. جا چ بەشــێوەیەکی قانوونی یان بەشــێوەیەکی سروشــتی بە کێشەو شەڕی 

1. Beredskapsloven (15. desember 1950) gir derimot en del regler om øvelse av statlig myndighet i krig og 
krigsliknende forhold, som likner en del på derogasjonsmuligheten.
2. Unntaket «med hensyn til død som følger av lovlige krigshandlinger. tilsier at statene strengt tatt må 
derogere fra art. 2 før de deltar i krig eller væpnet konflikt. Dette gjøres ikke i praksis, og lovligheten av 
krigshandlinger vurderes samtidig etter internasjonal humanitærrett. Se EMO Hassan (2014) for EMDs 
tilnærming til dette.
3. SP har en litt videre angivelse, som også inkluderer forbudet mot gjeldsfengsel og tanke- og samvittigheten.
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چەکداری دابنرێن یان نا، هەر بە »شەڕ« لەقەڵەم دەدرێن. لەوەش زیاتر ئەمە هەلومەرج و بارودۆخە 
نائاسایی یەکانی دیکەش بەشێوەیەکی حاشاهەڵنەگر دەگرێتەوە.

   لە کردەوەدا ئەم ڕۆژانە، ئەم جۆرە وەزعە، بۆ نموونە ئەو بارودۆخانە دەگرێتەوە کە عەمەلیاتی 
ترۆریستی یان تێدا ئەنجام دەدرێ. دادگای ئۆرووپا ئەم جۆرە حاڵەتانەی وەک بنەمایەک بۆ ڕێگا دان 
بە ســڕ کردن و وەالنانی کاتیی هەموو  یان هەندێک لە ماف و ئازادی یەکانی نێو کۆنڤانســیۆنەکان، 

قبووڵ کردوە1.
 بــەو حاڵەش مەرجی زۆر ســەختی دیاری کردون. بۆ نموونە نــەک هەر دەبێ هەلومەرجێکی 
نائاســایی و دژوار هاتبێتە پێش، بەڵکــوو دەبێ »ژیانی نەتەوەش کەوتبێتە بەر هەڕەشــە«. دادگای 
ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ پێ لەســەر ئەوەی دادەگرێ کە سڕ کردن و ڕیزپەڕ لە جێ بەجێ کردنی 
ئەرک و بەرپرســایەتی یەکانی دەوڵەت لە پێوەندی دەگەڵ مافەکانی مرۆڤ دا تەنیا کاتێک رێگای پێ 
 an exceptional situation of crisis or emergency with affects the whole» ،دەدرێ کــە
 population and a threat to the organised life of the community of wich the state is

2.«composed

 هەروەها کۆمیسیۆنی ئورووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ »ئێستا هەڵوەشاوە«، لەو بارەوە دەڵێ بۆ ئەوەی 
ڕێگا بە ســڕ کردنی مافەکانی مرۆڤ یان هەڵپەساردنیان بدرێ، پێویستە وەزعێکی نائاسایی هاتبێتە 
پێــش، یان لەگۆڕێ دابێ. واتە وەزعێک کە پێی دەگوترێ »actual or imminent« واتە ئەو وەزعە 
تایبەتی یەی کە هاتۆتە پێش، پێویســتە هەموو واڵتی داگرتبێ و هەموو نەتەوە بگرێتەوە، پێویســتە 
بەجۆرێــک بێ کە درێژەکێشــانی ئەم وەزعە کە هاتۆتە پێش سیســتەمی ژیانی کۆمەڵ بخاتە بەر 
هەڕەشە. لەوەش زیاتر ئەم وەزعە تایبەتی یە پێویستە نائاسایی بێت. یانی لە هیچ وەزعێکی ئاسایی دا، 
ئەو ماف و ئازادی یانەی کە لە کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپاییی مافەکانی مرۆڤ دا هاتوون سنووردار ناکرێن 

یان ناخرێنە پشت گوێ وە3.
لەوەش زیاتر ئەو میکانیزم و ێێ وشــوێنانەی بۆ سڕ کردن و وەبەرچاوگرتنی ئەم ماف و ئازادی یانە 
کە لەو وەزعە نائاسایی یەدا لەبەرچاو دەگیردرێن، دەبێ بۆ ماوەیەکی دیاریکراو دەکار بکرێن. واتە لە 
باری زەمانی یەوە دەبێ کاتی بن. هەر کات وەزعی نائاسایی و قەیرانی بەسەرچوو، ئەو ڕێ وشوێنانەش 
کە بۆ وەاڵم دانەوە بەو وەزعە دانراون، پێویســتە هەڵگیرێن. مەرجــی دووهەم ئەوەیە کە دەگوترێ 
تەنیا کاتێک ڕێگا بە ســڕ کردن و ڕیزپەڕ، یان وەالنانی کاتیی ئەم بڕیارانە دەدرێ کە »زەرورەتێکی 
زۆر« هاتبێتە گۆڕێ. ئەمە بەو مانایەیە کە ئەو رێ وشــوێنەی بۆ وەاڵم دانەوە بەو وەزعە نائاسایی یەوە 
 a genuine response to the emergency situation, that it was fully« :بەکار دەبرێ پێویســتە

1. EMD. A og andre (2009).
2. EMD. Lawless (1961) punkt 28.
3. Den europeiske menneskerettskommisjonen, «The Greek Case» (1969).
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 justified by the special circumstances of the emergency situation, that it was fully

 justified by the special circumstances of the emergency and the adequate safeguards

.1»were provided against abuse

 ئەمــە ڕێگا لــە دەوڵەت دەگرێ کە نەتوانێ بە بیانووی وەاڵم دانەوە بەو وەزعە نائاســایی یەی 
کــە هاتۆتە پێــش، هەموو ماف و ئازادی یەکان، یان ژمارەیەکی زۆر لەوان بخاتە پشــت گوێ یان 
سڕیان بکات. واتە دەوڵەت تەنیا دەتوانێ ئەو ماددەو بڕیارو ماف و ئازادی یانە سڕ بکات، یان بخاتە 
الوە کە بەشێوەیەکی ڕاســتەقینە بۆ وەاڵم دانەوە بە وەزعێکی ڕوون و دیارو کۆنکرێت، سڕ کردن و 
وەالنانی کاتیی ئەوان بە پێویست دەزانرێ. لەوەش زیاتر هەر چەشنە سڕ کردن و هەڵپەساردنێکی 
لەو چەشــنە پێویســتە تا ئەو جێ یەی دەکرێ بەرتەســک بێ. ئەمەش بەو مانایەیە کە دەوڵەت 
حەتمەن پێویســت نیە، بڕیارێک یان مافێک لە تەواویەتیی خۆی دا، بخاتە الوە یان هەڵپەسێرێ، 
دەکرێ بەشــێک یان چەند الیەنێکی ئەو بڕیارە یا ئەو مافە سڕ بکات  کە بەشێوەیەکی ڕاستەقینە 
بۆ وەاڵم دانەوە بە وەزعە نائاســایی یەکە بە پێویســت دادەنرێ. بۆ نموونە دەوڵەت دەتوانێ ماددەی 
پێنجەمــی کۆنڤانســیۆنی ئۆرووپاییی مافەکانــی مرۆڤ، بۆ دانانی قەدەغە لەســەر هاتوچۆی ئەو 
کەسانەی کە هاتوچۆی ئازادانەی ئەوان بە هەڕەشە لەسەر ئاسایش بەحیساب دێ، سڕ بکات، بەبێ 
ئەوەی کە پێویست بێ ئەو پرۆسە جۆراوجۆرانە کە بۆ چاوەدێری بەسەر حاڵەتێکی ئاوادا لەالیەن 
دادگاکانەوە، لەبەرچاو گیراون، بخاتە پشــت گوێ . واتە لــە حاڵەتێکی ئاواش دا، ئەو گەڕانتی یانە 
کە بۆ کۆنترۆڵ و چاوەدێریی وەزعێکی لەو چەشــنە پێشبینی کراون، پێویست نیە سڕ بکرێن یان 

هەڵپەسێردرێن.
مەرجی ســێ یەم بریتی یە لەوەی کە ئەو ڕێ وشــوێن و میکانیزم و ســازوکارانەی بۆ سڕ کردن و 
هەڵپەســاردنی یەک یان چەنــد لەو ماف و ئازادی یانە بەکار دەبرێن، نابــێ ناتەبایی یان دەگەڵ ئەو 
ئەرک و بەرپرســایەتی و بەڵێنی یانە هەبێ کە بەگوێرەی یاســای نێونەتەوەیی دەکەونە ســەر شانی 
دەوڵەت. لە پراکتیک دا نموونەی ئەو جۆرە ئەرک و بەرپرســایەتی یانە ئەوانەن کە بەگوێرەی یاســای 
نێونەتەوەیی مرۆڤدۆســتانە، دەکەونە ســەر ئەســتۆی دەوڵەت. بەو پێ یە ئەگەر ڕێ وشوێنێک یان 
میکانیزمێک کە دەوڵەت بۆ ســڕ کردن یان وەالنانی یەک یان چەند لەو ماف و ئازادی یانەی کە بە 
مافی مرۆڤ ناسراون، بەکاریان دێنێ، بەپێچەوانەی ئەو ئەرک و بەرپرسایەتی یانە بێت کە بەگوێرەی 
یاســای نێونەتەوەیی مرۆڤدۆســتانە دەکەونە سەر شــانی دەوڵەت، ئەو کارەی دەوڵەت بەگوێرەی 
کۆنڤانســیۆنی ئۆرووپایی بۆ مافەکانی مــرۆڤ بە کردەوەیەکی غەیرە قانوونــی دادەنرێ. بەو پێ یە 
دەتوانین بڵێین ســڕ کردن و هەڵپەســاردن و وەالنانی مافەکانی مرۆڤ بە ڕادەیەکی زۆر کەم کەڵکی 

لێ وەردەگیرێ.

1. EMD, A og andre (2009) punkt 184.
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4.٣  مافی دەست تێوەردان
ئەگەر Derogation، لە هەلومەرجە تایبەتی و دژوارو ســەختەکان دا، ڕێگا بە دەوڵەتەکان دەدات تا 
خۆ لە جێ بەجێ کردنی هەندێک لە ئەرکە دیاریکراوەکانیان لە پێوەندی دەگەڵ مافەکانی مرۆڤ دا 
ببوێــرن، زۆربەی پەیماننامەو کۆنڤانســیۆنەکان دەرگای ئەوەش بۆ دەوڵەتــەکان ئاوااڵ دەکەن کە 
لە هەلومەرجە ئاســایی یەکانیش دا، لەو بارەوە ئەگەر بیانەوێ هەندێک مەحدوودیەت و ئیستیســنا 
وەبەرچاو بگرن. ئەو مەسەلەیە لە کۆنڤانسیۆنەکان دا بەشێوەی جۆراوجۆرە داڕێژراوە. هەندێک لەوان 
لەو بارەوە بە بڕیارێکی گشتی، هەر چەشنە مەحدوود کردنەوە، یان سنووردانانێکی »سەرەڕۆیانە« لە 

پێوەندی دەگەڵ ئەو ماف و ئازادی یانەدا کە لە کۆنڤانسیۆنەکە دا هاتوون، قەدەغە دەکەن.
هەندێکــی دیکە لەوان تەنیاو تەنیا لە هەلومەرجی »تەواو پێویســت«دا ڕێگا بە ســنووردانان و 
مەحدوود کردنەوەی ماف و ئازادی یەکان دەدەن، ئەویش بەمەبەســتی وەدیهێنانی هەندێک ئامانجی 

ڕوون و دیاری کراو.
هەندێکی دیکە لە پەیماننامەو کۆنڤانســیۆنەکان تەنیا کاتێک ڕێگا بە ســنووردانان و مەحدوود 
کردنەوەی ماف و ئازادی یەکان دەدەن، کە سێ مەرجی سەرەکی لە گۆڕێ دابن. واتە بۆ کارێکی لەو 

چەشنە سێ مەرج دیاری دەکەن.
یەکــەم بەگوێرەی قانوون بــێ، دووهەم ئامانجێکــی دیاریکراوی هەبێ و ســێهەمیش بە پێی 

هەلومەرج و بارودۆخەکە بێ. لێرەدا ئەوانە ڕوون دەکەینەوە:
ماددەکانــی 8، 9، 10و 11ی کۆنڤانســیۆنی ئۆرووپایی مافەکانی مرۆڤ باشــترین نموونەن بۆ 
ڕوون کردنەوەی ئەم بابەتە. هەموو ئەو ماددانەی سەرەوە لە باری فۆرم و سترەکتوورەوە وەک یەک 
داڕێژراون. لە بەشــی یەکەمی ئەو ماددانەدا، نێوەرۆکــی ئەو مافانە دیاری کراون کە بەگوێرەی ئەو 
ماددەیە پێویستە وەبەرچاو بگیردرێن. لە بەشی دووهەمی هەمان ماددەدا ئەو مەرجانە دیاری کراون 
کە بەگوێرەی ئەوان دەکرێ ئەو ماف و ئازادی یانە سنووردار بکرێن یان مەحدوودیەتیان بخرێتە سەر. 

بۆ نموونە لە ماددەی )٢( 8 دا دەگوترێ کە:
کاربەدەســتانی دەوڵەت هیچ جۆرە سنوورو مەحدوودیەتێک لەسەر جێ بەجێ بوونی ئەم ماف و 
ئازادی یانە دانانێن، مەگەر ئەوەی کە کارێکی لەو چەشــنە بەگوێرەی قانوون بێ، لە کۆمەڵگایەکی 
دێمۆکراتیک دا، بەمەبەستی وەبەرچاوگرتنی ئاسایشی نەتەوەیی و ئەمنیەتی گشتی و ڕەفاهی ئابووری، 
یان بەمەبەستی پێشــگیری کردن لە نائارامی و جورم و جینایەت یان بەمەبەستی پاراستنی مۆراڵ و 

ماف و ئازادی یەکانی کەسانی دیکە، بەپێویست دابنرێ.
مەبەســت لە قانوونی بوون ئەوەیە کە هەر چەشــنە ســنووردار کردن و مەحدوودیەت دانانێک 
لەســەر ماف و ئازادی یەکان، پێویســتە »بەگوێرەی قانوون« بێ. دادگای ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ 
لە پراکسیســی خۆی دا ئەو مەســەلەیە جوان ڕوون دەکاتەوە. ئەو دادگایە پێ لەسەر ئەوە دادەگرێ 
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کە مەســەلەی قانوونی بوونی ســنووردار کردنی مافەکانی مرۆڤ، پێویستە شتێکی واقعی و ماددی 
بێت. ئەگەر ســنووردار کردنەوە لەالیەن یاسای واڵتەکە ڕێگای پێ درابێ، پێویست ناکات بە دوای 
یاســاکانی دیکەدا بگەڕێین بۆ پاکانە کردن، بۆ ســنووردار کردنەوەیەکــی لەو جۆرە. دیارە دادگای 
ئۆرووپا پێ لەسەر ئەوە دادەگرێ کە ئەو بناخە قانوونی یانەی کە بۆ کارێکی لەو جۆرە بەکار دەبرێن، 
پێویستە لە باری چۆنایەتی یەوە لە ئاستێکی بەرز دابن. ئەوە بەو مانایەیە کە هەموو کەس پێویستە 
دەســتی بە قانوون و یاساکان ڕابگا. واتە پێویســتە قانوون پارێزگاری لە هەمووان بکاو هەمووانیش 
دەســتیان پێی ڕابگا. )adequately acccessible( بەتایبەت ئەو کەسانەی دەکەونە ژێر کاریگەریی 
یاســاو قانوونەکانەوە. لەوەش زیاتر قانوونەکان پێویستە بەشــێوەیەکی ڕوون و بێ پێچ و پەناو تەم ومژ 
داڕێژرا بن. »suffecient precision«1. مەبەست ئەوەیە کە پێویستە ڕوون بکرێتەوە کە ئەنجام دانی 
کردەوەیەک چ ئاکامێکی بەدواوەیەو چ بەرپرســایەتی یەک دەخاتە ســەر ئەســتۆی ئەو کەسە کە 
ئەو کردەوەیە لە خۆی نیشــان دەدات. پێویســتە بگوترێ کە دادگای ئۆرووپا، داوای ئەوە ناکات کە 
یاساکان دەبێ تەواو ڕوون و دەقیق بن. هەندێک لەوان دەکرێ بڕیارو ماددەی گشتی بن کە پێویستە 

لە بەر ڕووناکایی وەزعێکی تایبەتی و کۆنکرێت دا مانا بکرێنەوە.
ئەوە کە دەگوترێ هەر چەشنە مەحدوود کردنەوەی ماف و ئازادی یەکان، پێویستە بۆ وەدیهێنانی 
ئامانجێکی دیاریکراو بێ، مانای ئەوەیە کە کارێکی لەو چەشــنە پێویستە »بەمەبەستی« وەدیهێنانی 
ئامانجێکی دیاریکراو ئەنجام بدرێ. لێرەدا داوا دەکرێ کە دەوڵەت لە حاڵەتی لەو چەشنەدا پێویستە 
ئەوە ڕوون بکاتەوە کە مەبەســت لە دانانی مەحدوودیەت لە ســەر مــاف و ئازادی یەکان، بریتی یە 
لــەوەی کە فاڵن یان فیســارە ئامانج وەدی بــێ. دیارە ئەو ئامانجانە کە دەوڵــەت بۆ وەدیهێنانیان 
ناچارە ماف و ئازادی یەکان، ســنووردار بکات، پێویســتە ئامانجی ڕەواو مەشرووع بن. لە هەر کام لە 
کۆنڤانســیۆنەکان دا، لە هەرکام لە پەیماننامەکان دا، ئەو ئامانجانەی بــۆ کارێکی ئاوا، دیاری کراون 
جۆراوجۆرن. بەاڵم بەشــێوەیەکی گشتی گرینگترینی ئەو ئامانجانە بریتیین لە: ئاسایشی نەتەوەیی، 

پێشگیری لە جورم و جینایەت، هەروەها پاراستنی ماف و ئازادی یەکانی کەسانی دیکە.
مەرجی سێهەم، واتە ئەوە کە دەگوترێ هەر چەشنە مەحدوود کردنەوەو سنووردانانێک، پێویستە 
لەگەڵ هەلومەرجەکە بێتەوە، تا ڕادەیەکی زۆر ئاڵۆزە. تێگەیشتن لە دەستەواژەی »لە کۆمەڵگایەکی 
دێمۆکراتیک دا، بە پێویســت دابنرێ«، خۆی لە خۆی دا ئاســان نیە. لەو بارەوە پراکسیســێکی زۆرو 
هەمەالیەنەمان هەیە کە ئەم دەســتەواژەیە ڕوون دەکاتەوە. دەبــێ بگوترێ زۆر جار ئەو لێکدانەوە 

جۆراوجۆرانەی کە بۆ ئەم دەستەواژەیە کراون، یەکتر دادەپۆشن و دەچنە نێو یەکترەوە٢.
لەپێش دا، هەر چەشنە مەحدوودیەت دانانێک لەسەر ماف و ئازادی یەکان، پێویستە وەاڵم دانەوە 

1. EMD, Sunday Times (1979) punkt 49.
2. Ulike forfattere fremstiller dette på ulike måter, noe som kan være forvirende for leserne, men realiteten 
er den samme.
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 »a pressing cocial need« بــێ بە پێداویســتی یەکی واقعی کە لە کۆمەڵ دا لە گۆڕێ دایە. واتــە
پێداویســتی یەکی کۆمەاڵیەتــی کە کۆمەڵگا پێویســتیی پێیەتی. بە مانایەکی دیکە ســنووردانان و 
مەحدوود کردنەوەی ماف و ئازادی یەکان، پێویســتە، پێداویستی یەکی کۆمەاڵیەتی دابین و دەستەبەر 
بکات. کــە واتە دەبێ لە ڕوانگەی قازانج و بەرژەوەندی یەکانــی کۆمەڵەوە، ئەو مەحدوود کردنەوەیە 
بەپێویست بزانرێ. دادگای ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ ئەم پێداویستی یە لە پێوەندی دەگەڵ کەیسی 

Silverدا، بەم جۆرەی خوارەوە ڕوون دەکاتەوە:
«the adjective ‘necessary’ is not synonymous with ‘indispensable’ 

neither has it the flexibility of such expressions as admissible’, ordinary., 

useful, reasonable or desirable»1.

لەالیەکی دیکەشــەوە ئەو مەحدوود کردنەوەیە، ئەو ســنووردانانە، پێویســتە دەگــەڵ ئەو ئامانجە 
بێتــەوە کە مەحــدوود کردنەوەکە بۆ وەدیهێنانی ئەو، لە بەرچاو گیراوە. واتە پێویســتە لە خزمەت 
وەدیهێنانــی ئامانجەکە دابێ، نەک هیچ پێوەندی یەکی بە مەســەلەکەوە نەبێ. یانی هەرچەشــنە 
مەحدوود کردنەوەیەک، پێویستە یەکێک لەو مەرج و ئامانجانە دابین بکات کە لە کۆنڤانسیۆنەکە دا، 
یان بەشێوەیەکی گشتی لە کۆنڤانسیۆنەکان دا بۆ مەبەستی لەو چەشنە دەست نیشان کراون. ئەگەر 
نا، مەحدوود کردنەوەو سنووردانانێکی لەو جۆرە بە پێ شێل کردنی کۆنڤانسیۆنەکە لەقەڵەم دەدرێ.
لــەوەش زیاتر پێویســتە گونجان لە نێــوان ئامانج و وەســیلەدا ڕەچاو بکرێ. بــەوە دەگوترێ 
)proportionality( یانی پێویستە هاوئاهەنگی و گونجانێک لە نێوان مەحدوود کردنەوەی مافەکان و 

ئەو ئامانجانەدا هەبێ کە لەو بارەوە دەوڵەت بەدوایانەوەیە.
دیارە پێویســتە هەر بارودۆخێک بە جیا لێک بدرێتــەوە. چونکە هەر هەلومەرجێکی کۆنکرێت 
پێویســتی بە وەاڵم دانەوەی تایبەت بەخۆی هەیە. مەحــدوود کردنەوەیەکی بەرین و هەموو الیەنە، 
تەنیــا ئەو کاتە ڕێگای پێ دەدرێ کە لە خزمەت وەدیهێنانــی ئامانجێکی گرینگ دابێ. ئامانجێک 
کە لە قازانجی گشتیی کۆمەڵگا دایە. بەاڵم مەحدوودکردنەوەی بەرتەسک و کەم، تەنانەت ئەگەر لە 

خزمەت ئامانجێکی لەو چەشنەش دانەبێ، دەکرێ قبووڵ بکرێ.
لەو بارەوە مەســەلەیەکی دیکەش پێویستە وەبەرچاو بگیردرێ، ئەویش بریتی یە لە چوارچێوەی 

ئیختیاراتی ئەو دەوڵەتە کە دەیەوێ ئەو ماف و ئازادی یانە سنووردار بکاتەوە.
دادگای ئۆرووپا، ســەاڵحیەت بە دەوڵەت دەدات کە بەگوێرەی ئەو هەلومەرجە کە لە واڵتەکەی 
دا دەگــوزەرێ و بەپێی ئەو ئامانجەوە کە دەوڵەت دەیەوێ لە ڕێگای ســنووردار کردنی ئەو مافانەوە 
وەدی بێنێ، ڕێ وشوێنی پێویست بۆ کارێکی لەو چەشنە بگرێتە پێش. بەو حاڵەش دادگای ئۆرووپا 
بەڕوونی پێ لەســەر ئەوە دادەگرێ کە هەر چەشنە ســنووردانانێک لەسەر مافەکانی مرۆڤ، ئەگەر 

1. EMD, Silver (1983) punkt 97.
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لەگەڵ ئەو مەرج و پێداویســتی یە ڕەواو مەشــرووعانە نەیەتەوە کە لەو بارەوە دەست نیشان کراون، 
ڕاستەوخۆ بە پێ شێل کردنی کۆنڤانسیۆنەکان لەقەڵەم دەدرێ. یانی مەحدوود کردنەوەو سنووردانان 
لەســەر ماف و ئازادی یەکان، دەبێ پێویست بێ و لە قازانجی گشتیی کۆمەڵ دا بێ، ئەگینا بۆخۆی بە 

پێ شێل کردنی کۆنڤانسیۆنەکان بەحیساب دێ.

4.4 لێکدانەوەی یاساکانی پێوەندی دار بە سنووردار کردن و ئیستیسنا دانان
ڕاســتی یەکەی ئەوەیە کە لە زۆربەی کۆنڤانســیۆنەکان دا ئەوە ڕوون کراوەتــەوە کە چۆن دەکرێ 
مەحدوودیەت لەســەر جێ بەجێ کردنی ئەو ماف و ئازادی یانە دابنرێ کە لە بڕیارنامەکان دا هاتوون. 
واتــە ئەوە ڕوون دەکەنەوە کە چۆن و لە چ هەلومەرجێک دا ســنووردانان، یان ئیستیســنا دانان لە 
جێ بەجێ کردنی ئەو مافانەدا ڕێگای پێ دەدرێ، بەاڵم هەمیشــەش وا نیە. بۆ نموونە لە پێوەندی 
دەگەڵ قەدەغە بوونی جیاوازی دانان دا، لە ماددەی 14ی کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپایی بۆ مافەکانی مرۆڤ و 
لە پەرەگرافی دووهەمی ماددەی ٢ی کۆنڤانســیۆنی مافــە ئابووری، کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی یەکانی 
رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان دا، هاتووە کە ئەم مافە، بێ وەبەرچاوگرتنی هەر چەشنە جیاوازی یەک، 
پێویســتە بۆ هەموان دەســتەبەر و »دابین« بکرێ. بەاڵم لە خودی ماددەکان یان بڕیارەکان دا، هیچ 
ســنوورێک لە نێوان جیاوازی دانانی قانوونی و جیاوازی دانانی غەیــرە قانوونی دا دیاری نەکراوە. ئەوە 
کــە دەگوتــرێ ئەگەر هەندێک مەرجی تایبەتــی لە گۆڕێ دا بن، دەکــرێ جیاوازی دانان لە نێوان 
کەسەکان دا بکرێ، تەنیا لە ڕێگای پراکسیسەوە بەهۆی لێکدانەوەو مانا کردنەوەی ئەو بڕیارانە ڕوون 

کراوەتەوە. دادگای ئۆرووپا لەو بارەوە زۆر جار ڕایگەیاندوە کە:
not every difference in treatment will amount to a violation of Article 14. 

... A difference of treatment is discriminatory if it has no objective and 

reasonable justification; in other words, if it does not pursue a legitimate 

aim or if there is not a reasonable relationship of proportionality between 

the means employed and the aim sought to be realized1.

دادگای ئۆرووپا، تەنیا ئەو مەحدوودیەت و سنووردانان و ئیستیسنادانانە بە ڕەسمی دەناسێ کە لەگەڵ 
ماددەکانی 8، 9، 10و 11ی کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ دا، بێنەوە. لەو ماددانە دا لەسەر 
دوو مەسەلە پێ داگیراوە. یەکەم ئەوە کە پێویستە هەر چەشنە سنووردانان و ڕیزپەڕێک لە جێ بەجێ 
کردنی ئەو ماف و ئازادی یانەدا لە خزمەت وەدی هێنانی ئامانجێکی ڕەواو مەشــرووع دابێ، کە دابین 
بوونی بە قازانجی گشتی یە. دووهەمیش بریتی یە لەوە کە لە هەر حاڵەتێکی لەو چەشنەدا پێویستە 
بارودۆخــی تایبەتی و کۆنکرێتــی کۆمەڵگاکە لێک بدرێتەوەو لە بــەر ڕووناکایی لێکدانەوەی هەموو 

1 EMD. Konstantin Markin (2012) punkt 125.
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الیەنەی وەزعەکەدا، ڕێ وشــوێنی پێویســت وەبەرچاو بگیردرێ. دەبێ بگوترێ کە کۆمیتەی مافی 
مرۆڤی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکانیش لەو بارەوە هەر هەمان ئەو شێوازو مێتۆدە بەکار دەبات کە 

دادگای ئۆرووپا لە پراکسیسی خۆی دا، بۆ دانانی سنووردانان لەسەر مافەکان بەکاری دێنێ.
شایانی باسە کە کۆمیتەی مافی مرۆڤی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان لە کاتی جیاوازی دانانی 
قانوونیــش دا، هەر لەو جــۆرە مێتۆدە واتە مانا کردنەوەو لێکدانەوەی یاســاو قانوونەکان، بەگوێرەی 

هەلومەرجە دیاریکراوەکان، کەڵک وەردەگرێ1.

1 OSK-komiteen General Comment No. 20 (2009), punkt 13. At det i vurderingen av diskrimineringsvernets 
rekkevidde skal foretas konkrete forholdsmessighetsvurderinger, er uttrykkelig lovfestet både i EØS/EUretten 
og i den nasjonale lovgivning på diskrimineringsområdet.





بەشی پێنجەم
بەرەو داهاتوو

بەشێوەیەکی گشتی مافەکانی مرۆڤ لە ژێر فشارو پاڵەپەستۆی هەموو الیەنە دان. لە پێش دا ئەوان 
لەالیــەن ئەو دەوڵەتانەوە لە ژێر فشــار دان کە پێیان وایە سیســتەمی نیونەتەوەییی چاوەدێری و 
پاراستنی مافەکانی مرۆڤ، پێ لە بەڕەی خۆی زیاتر ڕادەکێشێ. ئەوان لەو بڕوایە دان کە مافەکانی 
مــرۆڤ، مەیدانی دەوڵەتەکان بۆ ئەنجام دانی کردەوەی سیاســی، بە قازانجی هەندێک بەرژەوەندیی 
گشتیی دیکە، بەرتەسک دەکەنەوە. لەالیەکی دیکەوە لەو بارەشەوە مافەکانی مرۆڤ لە ژێر فشار دان 
کــە زۆرن ئەوانەی ئیددیعا دەکەن و داوا دەکــەن کە گەلێک نرخ و بایەخی دیکە وەک مافی مرۆڤ 
بناســرێن و لە پەیماننامە نێونەتەوەیی یەکانی مافی مرۆڤ دا جێگایان بۆ بکرێتەوە. ئاخر ئەگەر رۆژ 
بە ڕۆژ نرخ و بایەخی دیکەی تازە وەک مافی مرۆڤ قبووڵ بکرێن و بەڕەســمی بناســرێن، مەترسیی 
ئەوە هەیە کە ئەو مەوقعییەتە تایبەتی یەی کە ئێستا مافەکانی مرۆڤ هەیانە، بەرەبەرە کەم بێتەوەو 

سەرەنجام ئەمەش دەبێتە هۆی الواز بوونی پێگەو شوێنی مافەکانی مرۆڤ بەشێوەیەکی گشتی.
ئێمە پێمان وایە، پێویســتە ڕێگایەکی ما مناوەندی بگرینە بەر. ڕاســتە لــە بنەڕەت ڕا مافەکانی 
مرۆڤ مەیدانی عەمەل و کردەوەی سیاســی لە دەوڵەتەکان بەرتەســک دەکەنــەوە. زۆر گرنگە ئەو 
تایبەتمەندی یــەی مافەکانی مرۆڤ بپارێــزرێ، ڕێزی لێ بگیردرێ و تەنانــەت بەهێزتریش بکرێ. 
مافەکانی مرۆڤ، کەمایەتی یەکان لە بەرانبەر زۆرایەتی دا کە بیەوێ لە زۆرایەتیی خۆی کەڵکی خراپ 
وەرگرێ، دەپارێزن. تاکەکەســەکان لەبەرانبەر دەست درێژی و پەالماری سەرەڕۆیانەی کاربەدەستانی 
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دەوڵەت دا دەپارێزن. لەوەش زیاتر مافەکانی مرۆڤ پێگەو شوێنی قانوونیی ئەو کەس و دەستەو تاقم و 
گروپانە بەهێز دەکەن کە لە مەوقعییەتێکی الوازو پەڕاوێزخراو دان. مافەکانی مرۆڤ بە پشتیوانێک 
بۆ دێمۆکراسی لەقەڵەم دەدرێن، نەک بە هەڕەشە. بەاڵم لەگەڵ هەموو ئەوانەدا، مافەکانی مرۆڤ نابێ 
بێ مانا و لە ڕادە بەدەر بەرین بکرێنەوە. واتە ئاســتەکەیان هێندە بێنینە خوار کە بایەخ و گرینگیی 
بناخەیی خۆیان لەدەست بدەن1. هەر ئێستا زۆر باس و لێدوانی گەرم و جیددی سەبارەت بە پەسند 
کردنی کۆنڤانســیۆنی تازە لە هەندێک بواردا، بۆ نموونە ســەبارەت بە مافەکانی کەسانی بەسااڵچوو 
لەگۆڕێ دان٢. ئەو باس و لێدوانانە لە زۆر باری دیکەوەش لە گۆڕێ دان. بۆ نموونە باس لەوە دەکرێ 
کە هەندێک  لە کۆنڤانســیۆن و پەیماننامەکان، پێویســتە بەرینتر بکرێنەوە. لەالیەکی دیکەشــەوە 
وەک وتمان باســی ئەوش دەکرێ کە پێویســتە پەیماننامەو کۆنڤانسیۆنی تازە پەرەیان پێ بدرێ و 
پەســند بکرێن. بۆ نموونە ئایا دەست ڕاگەیشتن بە ئینتەرنێت، دەبێ وەک ماف بناسرێ؟ بەو جۆرە 
پێ بەپێی گەشــە ســەندنی کۆمەڵ، پرسیاری لەو بابەتە دێنە پێش. بۆیە زۆر گرنگە کە تێگەیشتن و 

چوارچێوەیەکی ڕوونمان سەبارەت بەوە هەبێ کە مافەکانی مرۆڤ چن و چی دەگرنەوە.
هیوادارین خوێنەری ئەم کتێبە، پاش خوێندنەوەی ئەم کتێبە بایەخ و گرنگیی مافەکانی مرۆڤی 
بۆ هەڵســووڕانی دێمۆکراســی و کۆمەڵگایەکی دێمۆکراتیک، بۆ دەرکەوتبێ. لەوەش زیاتر هیوادارین 
هەموومان لەوەش تێ بگەین کە مافەکانی مرۆڤ بریتیین لە »ماف و ئازادی یە بنەڕەتی یەکانی مرۆڤ«و 

هەر بەو جۆرەش پێویستە تەماشایان بکەین.

1. http://www.ostelndingen.no/nyheter/vegen-ristet-gebisset-i-to/s/2-2.2757-1.4608679
2. http://www.ohchr.org/EN/Issues/OlderPersons/Pages/olderPersonsIndex.aspx
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Tilleggsprotokoll til FNs konvensjon mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller 

nedverdigende behandling eller straff (18.12.2002) Generalforsamlingens resolusjon A/

RES/57/199
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Tilleggsprotokoll til FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjon-

sevne (13.12.2006) Generalforsamlingens resolusjon A/RES/61/106

Tilleggsprotokoll til FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter 

(10.12.2008) Generalforsamlingens resolusjon A/ RES/63/117

Tilleggsprotokoll nr. 1 til Konvensjonen om beskyttelse av menneskerettighetene og de 

grunnleggende friheter (Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen) (20.3.1952)

Tilleggsprotokoll nr. 4 til Konvensjonen om beskyttelse av menneskerettighetene og de 

grunnleggende friheter (Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen) securing certain 

rights and freedoms other than those already included in the Convention and in the first Pro-

tocol thereto (16.9.1963)

Tilleggsprotokoll nr. 6 til Konvensjonen om beskyttelse av menneskerettighetene og de 

grunnleggende friheter (Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen) Concerning the 

abolition of death penalty (28.4.1983)

Tilleggsprotokoll nr. 7 til Konvensjonen om beskyttelse av menneskerettighetene og de 

grunnleggende friheter (Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen) (22.11.1984)

Tilleggsprotokoll nr. 11 til Konvensjonen om beskyttelse av menneskerettighetene og de 

grunnleggende friheter (Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen) Restructuring the 

control machinery established thereby (11.5.1994)

Tilleggsprotokoll nr. 12 til Konvensjonen om beskyttelse av menneskerettighetene og de 

grunnleggende friheter (Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen) (4.11.2000)

Tilleggsprotokoll nr. 13 til Konvensjonen om beskyttelse av menneskerettighetene og de 

grunnleggende friheter (Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen) concerning the 

abolition of the death penalty in all circumstances (3.5.2002)

Tilleggsprotokoll nr. 14 til Konvensjonen om beskyttelse av menneskerettighetene og de 

grunnleggende friheter (Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen) Amending the 

control system of the Convention (13.5.2004)

Tilleggsprotokoll nr. 15 til Konvensjonen om beskyttelse av menneskerettighetene og de 

grunnleggende friheter (Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen) Amending the 

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (24.6.2013)

Tilleggsprotokoll nr. 16 til Konvensjonen om beskyttelse av menneskerettighetene og de 
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grunnleggende friheter (Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen) (2.10.2013)

NOUer og høringsnotater m.m.

Dokument 8:32 S (2013—2014) Representantforslag fra stortingsrepresentant Olemic 

Thommessen om å etablere en ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter organisatorisk 

underlagt Stortinget og knyttet til Stortingets ombudsmannforforvaltningen (Sivilombuds-

mannen) Dokument 12:31 (2011—2012) Grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Martin 

Kolberg Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Hallgeir H.

Langeland, Per Olaf Lundteigen, Geir Jørgen Bekkevold og Trine Skei Grande om grunn-

lovfesting av økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter, avgitt 28. september 

2012

Dokument 16 (2011—2012) Rapport Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsut-

valget om menneskerettigheter i Grunnloven, avgitt

19. desember 2011

Dokument nr. 16 (2014-2015) Rapport til Stortingets presidentskap fra arbeidsgruppen 

som har utarbeidet forslag til lov og instruks om nasjonal institusjon for menneskerettigheter, 

avgitt 26. mars 2015

NOU 1972: 16 Gjennomføring av lovkonvensjoner i norsk rett —fra et utvalg til å utrede 

spørsmålene ved transformasjon av internasjonale lovkonvensjoner til norsk rett (Transfor-

masjonskomitéen). Utredning avgitt 20. mars 1972

NOU 1993: 18 Lovgivning om menneskerettigheter, Utredning avgitt mai 1993

NOU 2002: 12 Rettslig vern mot etnisk diskriminering, Utredning avgitt 14. juni 2002

 ............................................ NOU 2003: 19 Makt og Utredning avgitt 26. august 2003

NOU 2007: 13 Den  sameretten- Utredning fra Samerettsutvalget, Utredning avgitt 3. de-

sember 2007

NOU 2007: 14 Samisk naturbruk og retts-situasjon fra Hedmark til Troms Bakgrunnsma-

teriale for Samerettsutvalget, Utredning avgitt 3. desember 2007

NOV 2009: 14 Et helhetlig diskrimineringsvern Diskrimineringslovutvalgets utredning om 

en samlet diskriminerings lov, grunnlovsvern og ratifikasjon av tilleggsprotokoll nr. 12 til 

EMK, Utredning avgitt 19. juni 2009

Innstillinger
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Innst. S. nr. 169 (2012—2013) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om rap-

port til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i 

Grunnloven

Innst. S. nr. 172 (1993—1994) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen angåen-

deforslag utformet av utvalget til å vurdere innarbeiding av menneskerettighetskonvensjoner 

i norsk rett, vedtatt til fremsettelse av Jørgen Kosmo, om ny bestemmelse av menneskeret-

tigheter eller folkerett i Grunnloven S I annet ledd og eventuelt tredje ledd, S la, S 2a, 5 26 

tredje ledd, S 91a, S 95a eller S 110c

Innst. S. nr. 186 (2013—2014) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunn-

lovsforslag fra Per-Kristian Foss, Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F, Christensen, An-

ders Anundsen, Hallgeir H Langeland, Per Olaf Lundteigen, Geir Jørgen Bekkevold og Trine 

Skei Grande om grunnlovfesting av sivile og politiske menneskerettigheter, med unntak av 

romertall X og romertall XXIV

Innst. S, nr. 187 (2013—2014) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om 

grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, 

Hallgeir H. Langeland, Per Olaf

Lundteigen, Geir Jørgen Bekkevold og Trine Skei Grande om grunnlovfesting av økono-

miske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter, med unntak av romertall IX

Innste S. nr. 233 (2011-2012) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen grunnlovs-

forslag knyttet til ny organisering av forholdet mellom staten og Den norske kirke

Innst. S. nr. 240 (2013-2014) Innstilling fra Stortingets presidentskap om representant-

forslag fra stortingsrepresentant Olemic Thommessen om å etablere en ny nasjonal insti-

tusjon for menneskerettigheter organisatorisk underlagt Stortinget og knyttet til Stortingets 

ombudsmann forforvaltningen (Sivilombudsmannen))

Meldinger til Stortinget

St.meld. nr. 17 (2007—2008) Staten og Den norske kirke

Proposisjoner

Ot.prp. nr. 3 (1998—99) Om lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett 

(menneskerettsloven)

Ot.prp.nr. 45 (2002—2003) Om lov om endring i menneskerettsloven mv. (innarbeiding av 
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barnekonvensjonen i norsk lov)

Ot.prp. nr. 33 (2004—2005) Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, 

religion mv. (diskrimineringsloven)

Ot.prp. nr. 37 (2006-2007) Om lov om endringar i friskolelova

Prop. 56 S (2012—2013) Om samtykke til ratifikasjon av valgfri protokoll av 18. desember 

2002 til FN-konvensjonen av 10. desember 1984 mot tortur og annen grusom, umenneskelig 

eller nedverdigende behandling eller straff

Prop. 88 L (2012-2013) Diskrimineringslovgivning (diskrimineringsloven om seksuell ori-

entering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjenge-

lighetsloven).

Generelle rekommandasjoner og kommentarer fra FNS menneskerettskomité, FNS barne-

komité, FNS rasediskrimineringskomité, FNS kvinnediskrimineringskomité, ØSK-komité

FNS menneskerettskomité General Comment No. 22 «Article 18 (Freedom of Thought, 

Conscience or Religion)» (1993)

FNS menneskerettskomité General Comment No. 23 (‘Article 27 (Rights of Minorities)» 

(1994)

FNS menneskerettskomité General Comment No. 24 «lssues Relating to Reservations 

Made upon Ratification or Accession to the Covenant or the Optional Protocols thereto, or in 

Relation to Declarations under Article 41 of the Covenant» (1994)

FNS menneskerettskomité General comment No. 31 Nature of the General Legal Obliga-

tion Imposed on States Parties to the Covenant» (2004)

FNS menneskerettskomité General Comment No. 35 «Article 9 (Liberty and security of-

person)» (2014)

FNS barnekomité General Comment No. 1 «The aims ofeducation» (2001)

FNS barnekomité General Comment No. 5 «General Measures of Implementation of the 

Convention on the Rights of the Child» (2003)

FNS barnekomité General Comment No. 12 «The right of the child to be heard» (2009)

FNS barnekomité General Comment No. 14 «on the right of the child to have his or her 

best interests taken as a primary consideration» (2013)

ØSK-komiteen General Comment No. 3 «The Nature of States Parties› Obligations (Art. 
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2, Para. 1, of the Covenant)» (1990)

ØSK-komiteen General Comment No. 4 «The Right to Adequate Housing (Art. 11 (l) of 

the Covenant)» (1991)

ØSK-komiteen General Comment No.7 right to adequate housing (Art.11.1): forced evic-

tions» (1997)

ØSK-komiteen General Comment No, 11 «PIans of Action for Primary Education (Art. 14 

of the Covenant)» (1999)

OSK-komiteen General Comment No, 12 «The Right to Adequate Food (Art. 11 of the 

Covenant)» (1999)

OSK-kmiteen General Comment No. 13 «Right to Education (Art. 13 of the Covenant)» 

(1999)

OSK-komiteen General Comment No. 14 (ThwRight to the Highest Attainable Standard of 

Health (Art. 12 of the Covenant)»

OSK-komiteen General Comment No. 15 «The Right to Water (Arts. 11 and 12 of the 

Covenant)» (2003)

OSK-komiteen General Comment No. 18 Theright to work (Art. 6 of the Covenant)» 

(2005)

OSK-komiteen General Comment No. 19 the right to social security (Art. 9 of the Cov-

enant)» (2008)

OSK-komiteen General Comment No. 20 «Non-discrimination in economic, social and 

cultural rights» (2009)

OSK-komiteen General Comment No. 21 «Right of everyone to take part in cultural life 

(Art. 15, para. la of the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)» (2009)

FNS kvinnediskrimineringskomité General Recommendation No. 25 «on article 4, para-

graph 1, of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Wom-

en, on temporary special measures» (2004)

FNS kvinnediskrimineringskomité General Recommendation No. 27 «Older women and 

protection of their human rights» (2010)

FNS kvinnediskrimineringskomité General Recommendation No. 28 «on the core obliga-

tions of States parties under article 2 of the CEDAW» (2010)
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FN kvinnediskrimineringskomité og FN barnekomité Joint General Recommendation No. 

31 og General Comment No. 18 «on harmful practices» (2014)

FNS rasediskrimineringskomité General Recommendation No. 32 «The meaning and 

scope of special measures in the International Convention on the Elimination of All Forms 

Racial Discrimination» (2009)

FNS rasediskrimineringskomité General Comment No. 35 «Combating racist hate speech» 

(2013)

Annet

FNS Generalforsamling

Resolusjon 217 A (Ill), Universal Declaration of Human Rights, 10. desember 1948, UN 

doc. A/810/71

Resolusjon A/RES/48/121, World Conference on Human Rights, 20. desember 1993

Resolusjon A/RES/48/ 134 National institutions for the promotion and protection of human 

rights (Paris prinsippene), 20. desember 1993

Resolusjon A/RES/60/251, Human Rights Council, 3. april 2006

Resolusjon A/RES/68/268, Strengthening and enhancing the effective functioning of the 

human rights treaty body system, 9. april 2014

FNS Menneskerettighetsråd

Resolusjon A/HRC/RES/5/1, Institution-building of the United Nations Human Rights 

Council, 18. juni 2007

FNS Økonomiske og sosiale råd

ECOSOC Resolusjon 1503 (XLVIII) (27.5.1970)

ECOSOC Resolusjon 1985/17 (28.5.1985)

COSOC Resolusjon 2000/3 (19.6.2000)
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ئەم کتێبە  مافەکانی مرۆڤ و چۆنیەتی پاراستنی ئەوان لە پەیماننامە نێونەتەوەیی و ناوچەییەکان دا 
دەخاتە بەرباس. گرنگترین مافە  مەدەنی، سیاســی، ئابووری، کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگیەکان شــی 
دەکاتەوە. قوتابیان، خوێندکاران، مامۆســتایان، ڕۆژنامەنووســان، چاالکانی بــوارە جۆراوجۆرەکانی 
کۆمەڵگای مەدەنی و هەموو ئەوکەســانەی دەیانەوێ ســەبارەت بە مافــە نێونەتەوەیی یەکانی مرۆڤ 
زانیاری وەدەســت بێنن، دەتوانن کەڵکی لێ وەرگرن. نووســەرانی کتێبەکە جگە لەوەی پســپۆڕو 
مامۆســتای یاسان لە زانکۆی ئۆسلۆ، سااڵنێکی زۆریش لە ئاستی جۆراوجۆردا بۆ بردنە پێشی ماف و 

ئازادی یەکانی مرۆڤ کاریان کردوە.






