مافەکانت
بزانە

ناوەڕۆک
پێشەکی
یاسای عێراقی
 مافەکانت لەژێر دەستوردا کۆدی سزادانی عێراقییاسی نێودەوڵەتی
تۆمارکردنی توندوتیژییەکانی دووچاری
دەبی
سەرنج بۆ چی ئەدەیت؟
چی دەکەیت بە زانیارییەکە؟
چیمان پێ ئەکرێت بە زانیارییەکە؟

٤٨ %

پێشەکی

زانینی مافەکانت لەژێر یاسا مەرج نییە هەموو کات بتپارێزێت
لە واڵتێکی وەکو عێراقدا کە یاسا هەمیشە پابەندی پێوە ناکرێت،
بەاڵم بە دڵنیاییەوە دەسەاڵتت زیاتر دەکات و تێگەیشتنێکی
باشترت پێئەدات لەوەی چی توشت ئەبێت ،وە تۆ چی
بەکاربهێنیت وەکو هاواڵتییەک بۆ پاراستنی خۆت لەکاتی
دەسگیرکردن یان دووچاربوونی سەرئەنجامی یاسایی .
لەگەڵ ئەوشدا ،بزانیت کام مافانە یان بزانیت سەرنج بەچی
بدەیت لەکاتی توشبوونی سەرپێچی مافەکانی مرۆڤ ئەکرێت
گرنگییەکی گەورەی هەبێت بۆ ئەوەی ئەم کردارانە
دەرئەنجامی هەبێت ،وە لە گۆرینی ژیان بۆ کەسانی
هاوڕەگەزخوازان.LGBT+

یاسای عێراقی
دەستوری عێراقی کە هاوڕەگەزخوازی تاوانبار ناکات لە هەمان
کاتدا باش و خراپیشە .
باشە لەبەر ئەوەی پەنابردنە هەر کردارێکی یاسایی دژی
کۆمەڵگای هاوڕەگەزخوازان  LGBT+بە بەکارهێنانی یاسای
ڕوون و ڕاستەوخۆ لەژێر یاسادا ناشێت .بەاڵم نەبوونی یاسای
ڕوون لە عێراق/هەرێمی کوردستان جیاکاری دژ بە خەڵکانی
هاوڕەگەزخوازان  LGBT+ئاسان ئەکات چونکە پارێزراو نین
بە هیچ یاسایەک ،لەگەڵ ئەوەی کە چەند یاسایەکی کە بە
ناڕاستەوخۆ بەکاردێن بۆ سزادانی کەسانی
هاوڕەگەزخوازان .LGBT+
کێشەی سەرەکی لەگەڵ یاسای عێراقی ئەوەیە کە زۆرجار لەگەڵ
عادات و تەقالیدی کۆمەاڵیەتی تێکهەڵدەکێشرێن کە هێلی نێوان
شتێک کە یاسایی بێت یان شتیێک کە لەناو کۆمەڵگەدا پەسەند بێت
لێڵ دەکات ئەمەش وا دەکات ئاسانتر ببێت کە تاوانی بەرامبەر
هاوڕەگەزخوازان  LGBT+ڕووبدەن.
لەم ڕێبەرییەدا گفتوگۆی ئەو یاسایانە ئەکەین کە
ئەکرێت بۆ پاراستنی کەسانی
هاوڕەگەزخوازان  LGBT+بەکاربێن ،وە یاساکانی
کە کە ئەکرێت لە دژی مافیان بەکاربێن.

مافەکانت لەژێر
دەستوردا
• بەندی :٤١خەڵکانی عێراقی یەکسانن لەبەردەم یاساد بەبێ
جیاکاری لەسەر بنەمای ڕەگەز ،نەتەوە ،بنچینە ،ڕەنگ،
ئاین ،ڕێباز ،باوەڕ یان بیروڕا ،یان پلەی کۆمەاڵیەتی یان
ئابوری.
• بەندی  :٤١دەرفەتی یەکسان ئەبێت دەستەبەربکرێت بۆ
هەموو عێراقییەک ،وە ویالیەتەکە ئەبێت دڵنیا بکاتەوە لەوەی
پێاونەی پێویست دابنێن بۆ بەدەستهێنانی ئەمە.
• بەندی  ،٣٢ ،٤١و  :١١دڵنیادەکاتەوە لە مافی تایبەتمەندێتی
هەموو کەسێک ،و ماڵەکانیان.
• بەندی  :٣٣دڵنیا دەکاتەوە لە مافی هەموو عێراقیەک بۆ
دەرفەتی کارکردنی سەالمەت و بێالیەن.
• بەندی  ٣٢و :٢٢دڵنیا لە مافی هەموو ئەندامی خێزان و
منااڵن ئەکاتەوە کە لە ژینگەیەکی تەندروست و سەالمەت
بژین.
• بەندی  ٢٣و  :٢٤دڵنیا لە مافی هەموو عێراقییەک ئەکاتەوە بۆ
چاودێرییەکی تەندروستی بەردەست.

• بەندی  :٢١دڵنیا لە مافی هەموو عێراقییەک ئەکاتەوە بۆ
بوونی پەروەردەی خوێندنێکی بەردەست و بێ بەرامبەر.

• بڕگەی  - ٤بەندەکانی بەشی دوو دڵنیایی لە کەرامەتی
هەموو عێراقییەک ئەکاتەوە ،وە پاراستنیان لە هەر جۆرە
ئەشکەنجەدانێک .لەگەڵ پاراستنی ئازادی ڕادەربڕین .
بەندەکانی وەکو  ١٤و  ١٣عێراقییەکان ئەپارێزێت لە خۆ
تەرخانکردنیان بۆ باری کەسێتیان بەپێی ئاین ،ڕێبازی ئاینی،
باوەڕ ،و بڕیاردان ،وە ئەبێت ئەمە لەالیەن یاساوە رێک
بخرێت ،وە ئازادی بیر دەپارێزێت.

یاسای سزادانی عێراقی
بۆ تۆ

دژی تۆ

• بەندەکانی  ،١٣٤ ،١٣٣ ،٢٢٢و  :١٣٣پاراستنی
خەڵکان دژی دەستدرێژی سێکسی ،فڕاندن ،یان
زۆرلێکردن بۆ هاوسەرگیری.

• بەندەکانی  ١٣٢هەر کەسێک خاوەندارێتی ماددەیەک بکات کە
ببێتە شکاندنی شەرەفی گشتی سزا ئەدرێت بە غەرامە.

• بەندەکانی  ١٣٤و  :١٣٢هەر کەسێک فڕاندن،
گرتن ،ئەشکەنجەدان ئەنجام بدات یان مافی کەسانی
کە پێشێل بکات سزا دەدرێت بە زیندانیکردن بۆ
نزیکەی  ٤١ساڵ.

• بەندەکانی  ١٢٣و  ١٢٤هەر کەسێک هەڕەشە لە کەسانی کە
بکات بە ئەنجامدانی شتێک کە شەرەفی گشتی بشکێنێت زیندان
ئەکرێت بۆ نزیکەی  ١ساڵ.

• بەندەکانی  ١٢٣و  :١٢٤هەر کەسێک فڕاندن،
گرتن ،ئەشکەنجەدان ئەنجام بدات یان مافی کەسانی
کە پێشێل بکات سزا دەدرێت بە زیندانیکردن بۆ
نزیکەی  ٤١ساڵ.

ئەم بەندانە ئەکرێت دژی کەسانی
هاوڕەگەزخوازان LGBT+بەکاربێن لەبەر
ئەوەی پێناسەی شەرەف ڕوون نەکراوەتەوە،
وە شی ئەکرێتەوە بەپێی تێڕوانینی دادوەرەکە.
هەموو بەندە هاوشێوەکانی کە کە "شەرەفی
گشتی" ئەگرێتەوە ئەکرێت لە دژی کۆمەڵگەی
هاوڕەگەزخوازان LGBT+بەکاربهێنرێن بە
هەمان شێوە.

یاسای نێودەوڵەتی
لەژێر یاسای نێودەوڵەتی مافەکانی مرۆڤدا ،مافەکانی هەموو مرۆڤێک پارێزراوە بێگوێدانە ڕەنگی پێستیان ،نەتەوەیان،
باکگراوندیان ،باری ڕەگەزخوازیان ،و پێناسی ڕەگەزییان ،و هیتر .
عێراق زۆر لە ڕێکەوتننامەکانی نێودەوڵەتی واژۆ کردووە کە ئەبێت مافەکانی خەڵکانی هاوڕەگەزخوازان LGBT+بپارێزێت بە
ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ ،وە حکومەتی عێراق ناچارە لەژێر ئەم یاسایانەدا کە مافەکانی کۆمەڵگەی هاوڕەگەزخوازانLGBT+
جێبەجێ بکات و ڕێزیان لێبگرێت.

ئەو پەیماننامانە چین کە ئەکرێت بتپارێزن؟
• ڕێکەوتننامە لەسەر رێگرتن و سزادانی تاوانی جینۆساید .
• ڕێکەوتنی نێودەوڵەتی لەسەر مافی دارایی ،کۆمەاڵیەتی و
کەلتوری .
• ڕێکەوتنی نێودەوڵەتی لەسەر مافەکانی شارستانی و
سیاسی .
• ڕێکەوتننامە لەدژی ئەشکەنجەدان و مامەڵەی دیکەی
دڵڕەقانە ،نامرۆڤانە یان ئابڕوبەرانە .
• ڕێکەوتننامەی نێودەوڵەتی لەسەر نەهێشتنی هەموو
جۆرێکی جیاکاری دژی ئافرەتان.

سەرەڕای ئەم پەیماننامانەش ،وەکو ئەندامێک لە
نەتەوە یەکگرتووەکان ،عێراق ناچارە کار لەگەڵ
پسپۆری دانراوی  UNبکات لەسەر کێشەکانی باری
ڕەگەزخوازی و پێناسی ڕەگەزخوازی کە بە ڕەسمی
دانراو لە مانگی کانونی یەکەمی .٣٣٤١

• بزانە کێ هەرەشەت لێ ئەکات :ئەندامی خێزانە؟ هاوڕێیە؟

چی ئەکەیت کاتێک دوچاری
توندوتیژی ئەبیتەوە؟

ئەندامی حکومەتە؟ گروپی چەکدارن؟ هیتر؟ ناوەکانیان،
ناونیشانیان ،وەسفی روخساریان وەرگرە .
• بزانە بۆ تۆیان نیشان کردووە :ئایا ڕاستەوخۆ لەبەر باری
ڕەگەزخوازی/پێناسی ڕەگەزیتە؟ کێشەی خێزانییە؟ هۆکاری
کەیە؟
• داوای چیت لێ ئەکەن؟ ماڵەکەت بەجێ بهێڵیت؟ کردارێکی
دیاریکراویان بۆ ئەنجام بدەیت؟ یان هۆکاری کە؟
• چ جۆرە توندوتیژییەکت توش بوو؟ ئازاردانی جەستەیی؟
جنێوپێدان؟ هەڕەشە؟
• کەی ڕویدا؟ بەروارەکەی؟ کاتەکەی؟ ماوەی چەنێک بەردەوام
بوو؟
• لە کوێ ڕویدا؟ لە شوێنێک ڕویدا کە خۆت هەر پێشتر لەوی
بوی؟ بردیانیت بۆ شوێنێکی کە؟ چەنێک دوور بوو؟ زانیت
شوێنەکە کوێیە؟

چی بە توندوتیژی دا ئەنرێت؟
سەرپێچی کردنی مافەکانت هەموو شێەوەیەک ئەگرێتەوە .ئەکرێت جەستەیی ،زارەکی ،دارایی یان هیتر بێت ئەنجام بدرێت
لەالیەن ئەندامانی خێزان ،هاوڕێ ،حکومەت ،یان یان کەسێکی غەریبە کە ئەکرێت بە یەکێک لەو ڕێگانەی پێشتر باسکرا
ئەنجام بدرێن ،یان توندوتیژیت بەرامبەر بکەن .ئەگەر بێتو یەکێک جنێوت پێبدات لەبەر باری ڕەگەزخوازیت/پێناسی
ڕەگەزیت ،یان کەسێک بێت بە توندوتیژی ئازارت بدات یان هەڕەشەت لێبکات ،هەمووی وەکو یەک گرنگە کە تۆماریان
بکەیت.

بۆچی گرنگە کە هەموو
شتێک تۆمار بکەیت؟
بەسادەیی ،تەنها ڕێگا کە خەڵکی پێ بەرپرسیار بکەیت بۆ کردارەکانیان لە ڕێگای پێدانی بەڵگەوەیە ،وە تۆمارکردنی
کردارەکانیان ئەکرێت بە بەڵگە دابنرێت .پڕۆسەی بەرپرسیار کردنیان بۆ کردارەکانیان لەوانەیە زۆر خاو بێت دوای پێدانی
بەڵگە و دۆکیومێنت .لەگەڵ ئەم زانیاری و چیرۆکانە ،حکومەتی عێراقی ئەکرێت بەرپرسیار بکرێن بۆ سەرپێچی کردنی
ستانداردی مافەکانی مرۆڤ ،یان بۆ ئەنجام نەدانی کرداری پێویست بۆ وەستانی توندوتیژی دژی کەسانی
هاوڕەگەزخوازان .LGBT+بەاڵم نزیکەی مەحاڵ ئەبێت بەبێ ئەم جۆرە چیرۆکان(چیرۆکی تۆ) ،وە بەردەوام ئەبن لە
سەرپێچی کردن لە مافەکانمان.

چی ئەکەیت بە زانیارییەکە؟
• ڕاستەوخۆ دوای ئەوەی بەردرایت ،هەموو
وردەرکارییەکان چۆن بیرت ماون بیاننووسە.

ئێمە چیمان پێ ئەکرێت بە
زانیارییەکە؟
• قسەت لەگەڵ ئەکەین لەسەر زانیارییەکەی بۆمان

زانیارییەکە لەوانەیە لەو کاتەیا قورس بێت بە مێشکتا

ئەنێریت بۆ دڵنیا کردنەوە لە هەموو شتێک ،و

بچێت ،بەاڵم لە هەمان کاتدا تازەیە لە مێشکتدا ،وە

وەرگرتنی هەموو زانیارییە نادیارەکان .

باشترین کاتە بۆ تۆمارکردنیان .
• لە ڕوانگەی خۆتەوە باسی بکە ،و بە زمانێک بینوسە
کە لەگەڵ خۆت بگونجێت .ئەگەر ناتوانی بنوسیت،
بەسەرهاتەکە لەسەر مۆبایلەکەت یان الپتۆپەکەت
تۆمار کە .
• زانیارییەکە بنێرە بۆ کەسێک/ڕێکخراوێکی

• بەسەرهاتەکەت تۆمار ئەکەین لەگەڵ بەسەرهاتەکانی
کەسانی دیکە کە دووچاری توندوتیژی ئەبن ،وە
ئامادەیان ئەکەین بە ڕاپۆرت .
• ڕاپۆرتەکان ئەبەین بۆ حوکمەتەکان ،UN ،وە
پالتفۆرمی نێودەوڵەتی تا پیشانیان بدەین هەموو ئەو
توندوتیژیانەی کۆمەڵگەی هاوڕەگەزخوازانLGBT+

متمانەپێکراو کە ئەزانی ئەتوانن یارمەتیت بەن ،وە

لە عێراق/هەرێمی کوردستان دووچاری ئەبن .

زانیارییەکە هەڵبگرە لە شوێنێکی سەالمەت (سەیری

• گوشار ئەخەینە سەر ئەم گروپانە بۆ ئەوەی زۆر لە

بکە چۆن لە ڕێبەری پاراستنەکەمان لە سایتەکەمان)

حکومەتەکانی ناو عێراق/هەرێمی کوردستان بکەن بۆ

• ئەتوانیت زانیارییەکەتمان بۆ بنێریت ،وە ئێمە گفتوگۆت

ئەوەی کردارەکانیان بگۆڕن یان پێوانەکانی پاراستنیان

لەگەڵ ئەکەین لەسەر ئەوەی چۆن بەکاری بهێنین.

بۆ کەسانی هاوڕەگەزخوازان LGBT+زیاد بکەن.

پەیوەندیمان پێوە بکەن لە
hello@iraqueer.org
www.iraqueer.org
عێراقکویر یەکەمین و تەنها ڕێکخراوی مافەکانی مرۆڤە
لەالیەن وە بۆ کۆمەڵگەی هاوڕگەزخوازان LGBT+لە
عێراق/هەرێمی کوردستان ئامانجی بەهێزکردنی

IraQueerعێراق کویر بدۆزنەوە

کۆمەڵگەی هاوڕەگەزخوازی ناوخۆیە لەڕێگەی

لە

بەرهەمهێنانی زانیاری و الیەنگری نێوەدەوڵەتییەوە.
عێراقێک ئەهێنینە بەرچاو کە تیایدا هەموو کەسانی
هاوڕەگەزخوازان LGBT+بناسرێن و بپارێزرێن وەکو
هەموو هاواڵتی کە.

| Facebook | Twitter | Instagram
Snapchat | Youtube | Skype

