
 :پشه کیه ک بۆ وه ڕگانی کوردی
 Convention on the Elemination of All forms of Discrimination against Women(CEDAW)                

 په یماننامه ی له ناوبردنی هه موو چه شنه هه واردنک دژبه ژنان       
دا به 1979/12/18ه ی خۆی له ڕۆژی  ه مین کۆبوونه و107کۆڕی گشتی نه ته وه یه کگرتووه کان له 

په سندکردنی ئه م په یماننامه یه هه نگاوکی گرینگی هه نا به ره و وه دیھنانی مافی یه کسان بۆ ژنان و 
ئه م په یماننامه یه هه موو . پیاوان و هه روه ها بۆ به گژاچوونی هه موو چه شنه سته مک له دژی ژنان

ۆمه یه تی، سیاسی و فه رهه نگی ده گرته وه و زۆر به وردی چووه ته ناو هه موو بواره کانی ژیانی ئابووری، ک
که لن و قوژبنی کۆمه گاوه و ده ستی خستووه ته سه ر ئه و شونانه ی وا په یوه ستن به مافی ژنانه وه؛ یان 

 .باشتره بگوترت ئه و شونانه ی وا بمافی ژنانی تدا شاردراوه ته وه
ه م په یماننامه یه وه بۆمان ده رده که وت که ئه و دیارده نگریسانه ی که دونیای ئه وڕۆ له گه یان له نیگای ئ

شه ڕ، کوشتار، هه ژاری، نه خونده واری، . ده سته ویه خه یه کاردانه وه یان به پله ی یه که م له سه ر ژنانه
ری تاقه تپرووکنی مندان، دواکه ۆتوویی، ئاواره یی و بخانه والنه یی، له شفرۆشی و کا

نه خۆشینه کوشنده کان و له وانه ئه یدز، مردن و یلفلیج بوونی مندانی ساوا و ته نانه ت په ککه وته یی و 
 .بده ره تانی پیاوانیش قورساییه که ی له سه رشانی ژنانه

یه ن نه ته وه یه کگرتووه کان و یان به م که م نین ئه و بیارنامه، به گه نامه، ڕککه وتننامه و هتد که له ال
واولون له وشه ی بریقه دار و مزگنیده رو نه ته وه یی و جیھانیه کانی دیکه وه ده رچوون و لنوناوه نده 

ئه ی کوا ئه ۆ به هه شته و ئه ی بۆچی ! ئاسۆی گه ش و ڕووناک بۆ داهاتووی مرۆڤایه تی ده ستنیشانده که ن
  ینه تی و هه ژاری و ماورانیه؟ئه م هه موو ده ردو مه

هه نگاو ڕگا خۆشکردنه بۆ گرینگترین . دانانی یاسا، په یماننامه و له م چه شنه بیارانه هه نگاوی یه که مه
هه ربۆیه زۆر سه رنج ڕاکش ده بت بزانین ڕه نگدانه وه ی ئه م . جبه ج بوون و به کرده وه به ڕوه بردنیان

ئه مه ش . انی جۆراوجۆر و به تایبه ت له و وتانه ی کوردی تدا ده ژین چۆن بووهپه یماننامه له وت
3وتانی سوئد و کووبا له مانگی . پویستی به هه سه نگاندنکی تایبه تیه که له م سه ره تایه دا ناگونجت

 م په یماننامه وه دا دوایین ده وه ته که به2002ی 6دا یه که مین و به حره ین له مانگی 1980ی سای 
 .په یوه ست بوون

ئه م وه رگانه له ده قه ئیتگلیزیه که یه وه کراوه به کوردی و له گه ڵ ده قی فه رانسه، سوئدی و دوو 
ژماره » ژنان«کاتک که خه ریکی ئه م وه رگانه بووم، گۆڤاری . وه ڕگانی فارسیدا به راورد کراوه

وه رگانه که له ده قی . ه قی په یماننامه که ی به کوردی تدابووم بینی که د1381(2002)ی زستانی٢
فارسیه که یه وه کراوه به کوردی و سه ره ڕای خۆماندووکردنی زۆر به داخه وه که م وکووڕی زۆری تدایه چ 

 ده قه هه به ت خودی سه رچاوه فارسیه که ش به به راورد له گه ڵ. له ناوه رۆکداو چ له باری زمانه وانیه وه
سپاس بۆ به ڕز مه هاباد قه ره داغی که به سه ر وه رگانه که دا چووه وه و . ئینگلیزیه که ی ب هه ه نیه

 2002   پاییزی ئه حمه د ئه سکه نده ری           . سه رنج و پشنیار و تبینی به نرخی هه بوو
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Convention on the Elemination of All forms of Discrimination against Women 
(CEDAW)                                                             

  به یماننامه ی له ناوبردنی هه موو چه شنه هه واردنک دژبه ژنان
 ده وه تانی ئه ندامی ئه م په یماننامه یه،

نجدان له وه ی که به رنامه ی نه ته وه یه کگرتووه کان جارکی دیکه ش جه خت له سه ر به سه ر
باوه ڕی خۆی به مافه سه ره تاییه کانی مرۆڤ، به که رامه ت وبایه خی هه ر ئینسانکی 

 تاکه که س، به مافی یه کسان بۆ پیاوان و ژنان ده کات،
 له سه ر سه ره تای ناڕه وابوونی جه خت جاڕنامه ی مافی مرۆڤبه سه رنجدان له وه ی که 

هه واردن ده کات و ڕاده گه یه نت که هه موو مرۆڤک به که ڕامه ت و مافی یه کسانه وه و به 
ئازادی له دایک ده بت و هه موو که سک بۆی هه یه له هه موو مافه کان و ئازادیه کانی که له 

یه ک و له وانه ش جیاوازبوون له سه ر بناغه ی په یماننامه که دا هاتووه، به ب هیچ جیاواز
 جنس به هره مه ندبت،

به سه رنجدان له وه ی که وتانی گردراو به بیارنامه کانی مافی مرۆڤ ئه رکی 
سه رشانیانه که مافی یه کسان بۆ ژنان و پیاوان دابین بکه ن بۆئه وه ی له هه موو مافه 

 سیاسیه کان به  هره مه ندبن،ئابووری، کۆمه یه تی، مه ده نی و 
په یماننامه نونه ته وه ییانه ی که له ژر چاوه دری نه ته وه وبه ڕه چاوکردنی ئه 

یه کگرتووه کان و ناوه نده پسپۆڕه کانیدا بۆ پشخستنی یه کسانی ماف له نوان ژنان و 
 پیاوان گه ه کراوه،

وازه کان و ڕاسپری په سندکراو له الیه ن هه روه ها به سه رنجدانی بیارنامه کان، بانگه 
نه ته وه یه کگرتووه کان و ناوه نده پسپۆڕه کانی بۆ به ره وپش بردنی یه کسانی مافی 

 پیاوان و ژنان،
نیگه ران له وه ی که سه ره ڕای ئه م به گه نامه جۆراوجۆرانه هه واردنی به ربو دژبه ژنان 

 هشتاش هه ر به رده وامه،
 بیرهنانه وه ی ئه وه ی که هه واردن دژبه ژنان پشلکردنی سه ره تاکانی یه کسانی به وه

ماف و ڕزگرتن له که رامه تی ئینسانه، کۆسپکه له سه ر ڕگای به شداریکردنی ژنان 
شانبه شانی پیاوان له ژیانی سیاسی، کۆمه یه تی، ئابووری و فه رهه نگیدا له  وته که یان، 

رت له گه شه کردنی به ختیاری کۆمه گاو بنه ماه و هه روه ها ئاسته نگ ڕگاده گ
ده خاته سه ر ڕگای ژنان که به هۆی ئه وانه وه ناتوانن پاوپ و به هه موو 

 تواناییه کانیانه وه له خزمه تی وته که یان و مرۆڤایه تیدابن،
ه به که مترین ڕاده ده ستی ده گات به به نیگه رانی له وه ی که له کاتی هه ژاریدا ئه وه ژنه ک

بژیوی، ته ندروستی، خوندن وفربوون، خۆئاماده کردن و ده رفه ت بۆکارکردن و هه روه ها 
 پداویستی دیکه،

به هاتنه سه ر ئه وباوه ڕه ی که دامه زراندنی سیسته مکی نوی ئابووری نونه ته وه یی 
ی به شوه یه کی زۆربه رچاو یارمه تی له سه ر بناغه ی یه کسانی و دادپه روه ر
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 به ره وپشچوونی یه کسانی نوان ژنان و پیاوان ده دات،
به سووربوون له سه ر ئه وه ی که خاشه بکردنی ئاپارتاید، هه موو شوه کانی 

ی، ڕه گه زپه رستی، هه واردنی ڕه گه زی، کۆلۆنیالیسم، کۆلۆنیالیسمی نوێ، ده ستدرژ
یه ن بگانه وه و خۆزاکردن و ده ستوه ردان له کاروباری ناوخۆی وتاندا داگیرکردن له ال

 بۆ دابینکردنی پاوپی مافه کانی پیاوان و ژنان ئجگار پویسته،
به داکۆکیکردن له وه ی که پته وکردنی ئاسایش و ئاشتی نونه ته وه یی، خاوکردنه وه ی 

ی گشتی و یه کجاره کی، به تایبه ت چه کداماینی بارگرژیه نونه ته وه ییه کان، چه کداماین
ئه تۆمی له ژر چاوه دری توندوتۆڵ و کارامه ی نونه ته وه یی، داکۆکی له سه ره تاکانی 

دادپه روه ری، به رابه ری و به رژه وه ندی دووالیه نه له په یوه ندی نوان وتانداو دابینکردنی 
ی گه النی ژرده سه تی کۆلۆنیالی و داگیرکه رانی مافی چاره ی خۆنووسین و سه ربه خۆی

بگانه، هه روه ها ڕزگرتن له ده سه تداره تی میللی و ته واوه تی خاک، پاپوه نه ری 
گه شه ی کۆمه یه تی و ئاوه دانی و له ئاکامدا یاریده ده ری به دیھنانی یه کسانی نوان 

 پیاوان و ژنانه به ته واوی،
ه ر ئه وباوه ڕه ی که ئاوه دانبوونه وه ی ته واو و پاوپی هه ر وتک، به هاتنه س

خۆشبژیه تی جیھان و ئامانجی ئاشتی پویستی به زۆرترین به شداری ژنانه 
 له هه ل ومه رجی یه کساندا له گه ڵ پیاوان و له هه موو بواره کاندا،

جگار زۆر یاریده ده ری خۆشبژیه تی ه کی ئڕاده ی ژنان به به وه بیرهنانه وه ی ئه وه ی که
بنه ماه و گه شه کردنی کۆمه ن، هه رچه ند به ته واویش به ڕه سمی نه ناسراوه، گرینگ بوونی 

 کۆمه یه تی دایکایه تی و ده وری دایک و باوک له بنه ماه و له به خوکردنی مناندا،
ته بناغه یه ک بۆ دابووندا ناب بکرهه روه  ها به ئاگاداری له وه ی که ده وری ژنان له من

هه واردن به کوو ئه وه ی که به خوکردنی منداڵ پویستی به دابه شکردنی 
 به رپرسیارتی یه له نوان پیاوان، ژنان و کۆمه کادا به گشتی،

به هۆشیاربوون له وه ی که ئاڵ وگۆڕ له ڕۆی نه ریتی پیاوان و هه روه ها ڕۆی ژنان 
 ویسته، له کۆمهه دا بۆگه یشتن به یه کسانی ته واوی ژنان و پیاوان پگا و له بنه ما 

به یماننامه ی له ناوبردنی هه موو  «شلگیر له به ڕوه چوونی ئه و سه ره تایانه ی له 
هه ر به ومه به سته و بۆ په سندکردنی  دا گونجندراوه و»چه شنه هه واردنک دژبه ژنان

 که پویسته بۆنه هشتنی هه موو چه شنه هه واردنک و به هه ر ئه و هه نگاوانه ی
 شوه یه ک هه بگیرن،

 :ده وه تانی ئه ندام له سه ر ئه مانه ی خواره وه ڕککه وتوون
 به شی یه که م                   

  1بگه ی 
به مانای » به ژنانهه واردن دژ« مه به ستی ئه م په یماننامه یه ی ئستا له ده سته واژه ی 

هه ر چه شنه جیاوازیدانان، ده رهاویشتن یان دانانی سنووره له سه ر بناغه ی جنس که 
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ئاکامه که ی و  یان مه به سته که ی الوازکردن یان پووچه کردنه وه ی جه ختکردن، 
ی که به هره مه ندبوون یان ئه نجامدانیه تی له الیه ن ژنانه وه ـ به ب ڕه چاوکردنی ئه وه 

هاوسه رداره یان نه، له سه ر بناغه ی یه کسانی ژن وپیاو، مافی مرۆڤ و ئازادیه 
بنه ڕه تیه کان له بواری سیاسی، ئابووری، فه رهه نگی، مه ده نی و یان هه ر بوارکی 

 دیکه دا،
 2 بگه ی

،وه یه ک بک دژبه ژنان له هه ر شواردن ه تانی ئه ندام هه موو چه شنه ههده و 
مه حکووم ده که ن و یه کده نگ به هه موو شوه یه کی گونجاو و به ب وه دواخستن 

سیاسه تک په یه و ده که ن بۆ بنبکردنی هه واردن دژبه ژنان و بۆ ئه م ئامانجه به ئه رکی 
 :خۆیانی داده نن که

 یاساکانی سه ره تای یه کسانی نوان پیاوان و ژنان له ده ستووری وتدا یان لهـ  ئا
دیکه دا به پی پویست، ئه گه ر هه تا ئستا نه کرابت، بگونجنن بۆئه وه ی له ڕگای یاساو 

 به هه ر شوه یه کی دیکه دنیایی بدرت بۆ به ڕوه بردنی ئه م سه ره تایه به کرده وه؛
بت ندکردنی یاسای پویست و هه نگاوه کانی دیکه و له وانه ئه گه ر پویست سب ـ په 

 ؛سزادان و قه ده غه کردنی هه موو چه شنه هه واردنک دژ به ژنان
رزگاری یاسایی له مافه کانی ژنان له سه ر بناغه یه کی یه کسان له گه ڵ پ ـ دامه زراندنی پا

پیاواندا و دنیاکردن بۆ پاراستنی کاریگه رانه ی ژنان دژبه هه رچه شنه کرده وه یه کی 
 هۆی دادگای لھاتووی سه رانسه ری وت و دام وده زگا گشتیه کانی هه واردن ئامز به

 دیکه وه؛
خۆپاراستن له هه ر چه شنه ره فتارک یان هه نگاوی هه واردن ئامز دژبه ژنان و ت ـ 

دنیاکردن له وه ی که ده سه ت و دامه زراوه ده وه تیه کان شانبه شانی ئه م ئه رکانه ده چنه 
 پشه وه؛

 هه گرتنی هه موو هه نگاوکی پویست بۆ بنبکردنی هه واردن دژبه ژنان له الیه ن ج ـ
  و یان کۆمپانیایه که وه ب؛هه ر تاکه که س، ڕکخراوه

هه نگاوکی پویست و له وانه دانانی یاسا بۆ گۆڕین یان نه هشتنی چ ـ هه گرتنی هه موو 
ه و کرده وانه ی که هه واردنی دژبه ژنانیان ئه و یاساو بیارو داب ونه ریتانه و یان ئ

 تدایه؛
ح ـ هه وه شاندنه وه ی هه موو بیارکی سزادان له وتدا که هه واردنی دژبه ژنانیان 

 تدایه،
 3 بگه ی

وتانی ئه ندام ده ب له هه موو بواره کان، به تایبه ت بواره سیاسی، کۆمه یه تی، 
کاندا هه نگاوی گونجاو، له وانه هه نگاوی یاسادانه رانه هه گرن بۆ ئابووری و فه رهه نگیه 

ده سته به رکردنی گه شه ی ته واو و پشکه وتنی ژنان به مه به ستی مسۆگه رکردنی 
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به کارهنان و به هره مه ندبوونیان له مافه کانی مرۆڤ و ئازادیه بنه ڕ ه تیه کان له سه ر 
 یاوان،بناغه یه کی یه کسان له گه ڵ پ

 4بگه ی 
 هنانه کایه ی چاره سه ری کاتی و تایبه تی له الیه ن وتانی ئه ندامه وه بۆ به کرده وه 1-

 وان پیاوان و ژنان به به راورد له گه ڵ ئه م په یماننامه یه، نابراکردنی یه کسانی نخ
ک ئه نجامه که ی هه روه ها ناشبت به هیچ چه شن. وه کوو هه واردنک بکه وته به رچاو

ئه وه بت که له گه ڵ خۆیدا هشتنه وه ی شوه ی جیاوازو نابه رابه ر به دی بنت؛ ئه م 
 هه نگاوانه هه رکه ئامانجی یه کسانی ده رفه ت و ڕه فتار به دیھات ده ب هه بوه شندرنه وه،

 له الیه ن وتانی  هنانه کایه ی چاره سه ری تایبه تی له دووتوی ئه و هه نگاوانه ی2-
ئه ندامه وه له م په یماننامه یه دا هاتوون و ئامانجیان به رگریکردنه له دایکایه تی، ناب به 

 هه نگاو بۆ هه واردن دابنرن،
 5بگه ی 

 : وتانی ئه ندام ده ب هه موو هه نگاوکی گونجاو هه گرن بۆ
انی پیاوان و ژنان له پناوی نه هشتنی ئا ـ گۆڕینی ئاکاره کۆمه یه تی و فه رهه نگیه ک
کارانه ی که له سه ر بناغه ی نزم توانین و یان پشداوه ری و داب ونه ریت و هه موو ئه و ئا

به به رزتوانینی یه کک له جنسه کانه و یان به نموونه یی کردنی ڕۆی ژنان و پیاوان 
 دامه زراون؛

ی بنه ماه تگه یشتنکی باشتر له دایکایه تی ب ـ دنیابوون له وه ی که په روه رده 
ساتی هاوبه شی پیاوان و ده گرته وه  که ده بته کرده وه یه کی کۆمه یه تی و ناسینی به رپر

ئه مه ش ئه و تگه یشتنه دنت که . ژنان له به خوکردن و گه شه کردنی منداه کانیان
 له سه رووی هه موو شته یه که وه ده بت؛به رژه وه ندی مندان له هه موو بوارکدا 

 6 بگه ی
هه موو هه نگاوکی شیاو، له دووتوی یاسادانان هه ده گرن بۆ له ناوبردنی وتانی ئه ندام 

 له 4هه موو شوه کانی کین و فرۆشتنی ژنان و هه روه ها که کی ئاوه ژوو وه رگرتن
 له شفرۆشی ژنان،

 وهه مبه شی دو                   
  7بگه ی 

وتانی ئه ندام هه موو هه نگاوکی شیاو بۆ نه هشتنی هه واردن له دژی ژنان له ژیانی 
سیاسی و کۆمه یه تی وته که یان هه ده گرن و به تایبه ت ژنان دنیاده که ن له وه ی که 

 :له گه ڵ پیاواندا مافی یه کسانیان ئه بت له
ه بژاردنه کان و ڕاپرسیه گشتیه کانداو هه روه ها مافی ده نگدان له هه موو هئا ـ 

 خۆپاوتنیان ده بت له هه موو ئۆرگانه هه بژردراوه کاندا؛
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ب ـ به شداریکردن له گه ه کردنی سیاسه ته کانی ده وه تدا و هه روه ها له 
 نجامدانی هه موو جبه جکردنیاندا، هه روه ها به ده سته وه گرتنی کاروباری ده وه تی و ئه

 ئه رککی ده وه تی له هه موو ئاستکدا؛
پ ـ به شداریکردن له ڕکخراوه نامیریه کان و ئه و کۆمه نه ی به خه می ژیانی سیاسی و 

 کۆمه یه تی وته که وه ن؛
 8 بگه ی

وتانی ئه ندام هه موو هه نگاوکی شیاو هه ده گرن بۆ دنیاکردنی ژنان له وه ی که 
 و به ب هیچ چه شنه هه واردنک ده رفه تیان ئه درت بۆ به مافی یه کسان له گه ڵ پیاوان

نونه رایه تیکردنی حکوومه ته که ی خۆیان له ئاستی نونه ته وه ییداو بۆ به شداریکردن له 
 کاروباری ڕکخراوه نونه ته وه ییه کاندا،

 9 بگه ی
کسان وه کوو پیاوان بده ن به ژنان بۆ وه ده ستھنان،  وتانی ئه ندام ده ب مافی یه 1-

به تایبه ت ئه ب دنیابکرن که . گۆڕین و یان هشتنه وه ی شارۆمه ندتی خۆیان
نه هاوسه رتی له گه ڵ بگانه یه ک و نه گۆڕینی شارۆمه ندتی له الیه ن مرده وه له کاتی 

، بیکا به که سکی بده وه ت و یان به زۆر هاوسه رتیدا ناب شارۆمه ندتی ژنه که بگۆرت
 .شارۆمه ندتی مرده که ی به سه ردا بسه پنت

نی شارۆمه ندتی منداه کانیان، مافی یه کسان درکچاوڕه    وتانی ئه ندام ده ب به2-
 .له گه ڵ پیاوان بۆژنان ده سته به ر بکه ن

 به شی سھه م                   
  10بگه ی 

واردن له دژی ژنان و شتنی ههکی شیاو بۆ نه  ههه موو هه نگاو تانی ئه ندام ده ب
هه گرن بۆئه وه ی دنیایان بکه ن که مافی یه کسانی وه ک پیاوانیان ده درت له بواری 
  :په روه رده داو به تایبه ت بۆ دنیاییدان به وان له سه ر بناغه ی یه کسانی پیاوان و ژنان له

 له بواری پسپۆڕتیدا که ڕگه خۆشکه رن بۆ ـ هه لومه رجی وه ک یه ک بۆفربوون ئا 
و وه رگرتنی بوانامه له دام وده زگاکانی په یداکردنی کار، ده ستاگه یشتن به فربوون 

په روه رده له هه موو ئاستک چ له شارو چ له گونده کان؛ ئه م یه کسانیه ده بت له فرکردنی 
 خوندنی گشتی، تکنیکی، پسپۆڕتی و په روه رده ی پیشه سازی باو انه،پش قوتابخ

 هه روه ها له هه موو جۆره کانی فرکردنی پسپۆڕانه ده سته به ر بکرت،
ب ـ ده ستاگه یشتن به هه مان خولی فرکردن و خوندن، هه مان تاقیکردنه وه و ده سته ی 

یه وه و جوشونی خوندنگای وه ک یه ک مامۆستایان به هه مان ئاستی لوه شاوه ی
 به که ره سته و پداویستی چوونیه ک له باری چۆنایه تیه وه،

ژنان و پیاوان پ ـ بنبکردنی هه رچه شنه چه مککی نموونه یی سه باره ت به ڕۆی 
له هه موو ئاستکداو له هه موو شوه کانی فرکردن له ڕگای هاندان بۆ فربوونی 
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و هه روه ها جۆره کانی دیکه ی فرکردن که یارمه تیده رن بۆ گه شتن به م شانبه شان 
مه به سته و به تایبه ت به چاوخشاندنه وه به سه ر ده قی کتبه کان و به رنامه ی 

 ،)ده رسدان(خوندنگه کان و هه روه ها به گونجاندنی شوازه کانی وانه گوتنه وه 
 که ک وه رگرتن له ده رماه ی خوندکاران و هه روه ها ت ـ هه بوونی ده رفه تی یه کسان بۆ

 کۆمه کی دیکه ی خوندن،
ج ـ هه بوونی ده رفه تی یه کسان بۆ سوودوه رگرتن له به رنامه کانی درژه دان به خوندن، 

له وانه به رنامه ی خونده وارکردنی گه وره سان و به تایبه ت ئه وده رفه تانه ی ئامانجیان 
دنه وه ی هه رچه شنه که لنکه وا له نوان ژنان و پیاواندا به دیده کرت، به زووترین که مکر

 کاتی گونجاو،
چ ـ که مکردنه وه ی ڕاده ی ده ستھه گرتنی کچانی خوندکار له خوندن و داڕشتنی 

 به رنامه بۆ ئه و کچ و ژنانه ی که پشوه خت خوندنگه یان به جھشتووه،
ده رفه تی یه کسان بۆ به شداری چاالکانه له وه رزش و ڕاهنانی ح ـ دابینکردنی 

 جه سته یی،
 ـ ده ستاگه یشتن به زانیاری له سه ر ڕاهنانی تایبه ت بۆ یارمه تیدان و دنیاکردن خ

له ته ندروستی و خۆشبژیه تی بنه ماه کان و له وانه زانیاری و ئامۆژگاری سه با ره ت به 
بوون، پالنداڕشتن بۆ مندا 

 11بگه ی 
-1واردن له دژی ژنان و شتنی ههکی شیاو بۆ نه هتانی ئه ندام هه موو هه نگاو 

له بواری دابینکردنی کار هه ده گرن بۆ دنیاکردن له هاومافی له سه ر بناغه ی یه کسانی 
 :پیاوان و ژنان و به تایبه ت

  هه موو مرۆڤک؛ئا ـ مافی کارکردن وه کوو مافکی ب ئه مالوئه والی
مافی به هره مه ندبوون له ده رفه تی وه ک یه ک له بازاری کاردا، له وانه به کارهنانی ب ـ 

 پوانه ی یه کسان له هه بژاردندا بۆ ده ستبه کاربوون،
پ ـ مافی هه بژاردنی سه ربه ست بۆ هه رچه شنه کارو فرمانک، مافی گه شه کردن، 

ه موو چه شنه ده رماه و هه لومه رجی خزمه تگوزاری و مافی همنایه تی له سه رکارو ه
به شداریکردن له خولی فرکردنی پیشه یی و دیسانه وه فرکردنه وه و له وانه فربوونی 

 کارو ڕاهنانی پشکه وتووی کارو فرکردنی ناوبه ناو و به دوای یه کدا،
 ڕه فتاری یه کسان به ڕه چاوکردنی ت ـ مافی وه رگرتنی پاره ی یه کسان له وانه ده رماه،

ئه وکارانه ی که هاوسه نگن و هه روه ها ره فتاری یه کسان له کاتی هه سه نگاندنی 
 چۆنایه تی کاره که،

ج ـ مافی دابینکردنی کۆمه یه تی، به تایبه ت له کاتی خانه نشینی، بکاربوون، نه خۆشی، 
ارامه یی له کاردا و هه روه ها مافی پشوو که متوانایی و پیری و جۆره کانی دیکه ی ناک

 به مووچه  وه رگرتنه وه،
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چ ـ مافی پارزگاری ته ندروستی و همنایه تی له هه لومه رجی کارکردندا و له وانه 
 پاراستنی فرمانی ئاسایی مندابوون،

 به مه به ستی پشگرتن له هه واردنی دژبه ژنان له سه ر بناغه ی هاوسه رتی یان 2-
مندابوون و بۆئه وه ی به شوه یه کی کاریگه ر مافی ئه وان بۆکارکردن ده سته به ر بکرت، 

 :وتانی ئه ندام ده ب هه نگاوی شیاو هه گرن بۆ
ئا ـ قه ده غه کردن و دانانی سزای یاسایی بۆ له کارده رکردنی ژنان به هۆی دووگیانی و یان 

 واردن و ده رکردن له سه ر بناغه ی هاوسه رتی،پشوو وه رگرتن بۆ مندابوون و یان هه 
ب ـ دابینکردنی مۆه ت له کاتی مندابووندا به مووچه وه یان به ده رماه ێ کۆمه یه تی 
هاوسه نگ له گه ڵ ئه وه و به ب له کیسچوونی کاره که ی پشوویان و پله ی پشکه وتن 

 له کاره که و ده رماه کۆمه یه تیه کانی،
ـ هاندان بۆ دابینکردنی خزمه تگوزاری کۆمه یه تی پویست بۆ پشتگیری و باربده دانی پ 

دایک وباوک به مه به ستی تکه کردنی ئه رکه بنه ماه ییه کانیان له گه ڵ به رپرسیارتی له سه ر 
دانی به تایبه ت له ڕگای هه ودان بۆ پکھنان و گه شه پ. کارو به شداری له ژیانی گشتیدا

 تۆڕک بۆ دام وده زگاکانی چاوه دری مندان،
د ـ دابینکردنی پاراستنی تایبه تی بۆژنان له کاتی دووگیانیدا له سه ر ئه وکارانه ی وا 

 ده رکه وتووه  که زیانبه خشن،
اسای پارزه ر سه باره ت به و بابه تانه ی له م بگه یه دا هاتوون ده ب ناوبه ناو و ی 3-

یشکی زانیاری ته کنیکی و زانستیانه دا پداچوونه وه یان له سه ر بکرت و به گوره ی له به ر ت
 ه و یان په ره یان پبدرت،پویست هه بوه شندرنه و

 12بگه ی 
 وتانی ئه ندام ده ب هه موو هه نگاوکی پویست هه گرن بۆ بنبکردنی هه واردن 1-

ئه مه ش به و مه به سته ی دنیابن که له سه ر .  چاوه دریدادژبه ژنان له بواری ته ندروستی و
بناغه ی یه کسانی نوان ژنان و پیاوان ده ستیان ڕابگات به خزمه تگوزاریه کانی 

ته ندروستی و چاوه دری و له وانه ئه و خزمه تگوزاریانه ی که په یوه ستن به پالنداڕشتنی 
 مندابوونه وه،

رکه کانی به شی یه که می ئه م بگه یه وتانی ئه ندام ده ب  به ب پشگرتن له ئه 2-
خزمه تگوزاری شایسته له کاتی دووگیانی، مندابوون و ماوه ێ پاش مندابوونیشدا بۆ 

ژنان ده سته به ربکه ن و به پی پویست خزمه تکاری به خۆڕایی و هه روه ها خوارده مه نیش 
 دابینبکه ن،له کاتی دووگیانی و شیرداندا بۆیان 

 13بگه ی 
وتانی ئه ندام ده ب هه موو هه نگاوکی پویست هه بگرن بۆ بنبکردنی هه واردن دژبه 

ژنان له بواره کانی دیکه ی ژیانی ئابووری و کۆمه یه تیدا به مه به ستی دابینکردنی مافی 
 : تیوه ک به ک له سه ر بناغه ی یه کسانی نوان ژنان و پیاوان به تایبه
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 ئا ـ مافی وه رگرتنی ده رماه ێ خزان،
 یی،اب ـ مافی وه رگرتنی وام له بانک، بارمته دانان و شوه کانی دیکه ی متمانه ی دار

مافی به شداریکردن له چاالکی بۆ شادڕاگرتنی له ش، وه ڕزش و هه موو الیه نه کانی پ ـ 
 ژیانی فه رهه نگی،

 14 بگه ی
 ئه و گیروگرفته تایبه تیانه  بده نه به ر سه رنج که ژنانی الدێ  وتانی ئه ندام ده ب1-

له گه ی به ره وڕوون و ئه و ده وره گرینگه ی ئه م ژنانه ده یگن له درژه پدان به ژیانی 
ئابووری بنه ماه و له دووتوی کاری ب قه ره بوودا ده ب هه موو هه نگاوکی شیاو 

  به کارهنانی بیاره کانی ئه م په یماننامه یه بۆ ژنانی الدێ،هه بگیرت بۆ دنیابوون له
 وتانی ئه ندام ده ب هه موو هه نگاوکی شیاو هه گرن بۆ بنبکردنی هه واردن 2-

له دژی ژنانی الدێ به و مه به سته ی دنیابن که له سه ر بناغه ی یه کسانی نوان پیاوان و 
 ژنان، به شداری ده که ن و که کان وه رده گرن به تایبه ت ده بک له گه شه کردنی الد

  :دنیابن له وه ی که ئه م ژنانه مافی ئه وه یان هه یه که
ئا ـ به شداری بکه ن له داڕشتن و جبه جکردنی گه ه ی ئاوه دانکردنه وه له هه موو 

 ئاستکدا،
روستی به تروته سه لی و ب ـ ده ستیان ڕابگات به داموده زگاکانی سه رپه رشتی ته ند

 له وانه زانیاری، ڕاوژگاری و خزمه تگوزاری له پالنداڕشتنی مندابووندا،
 پ ـ راسته وخۆ که کوه ربگرن له به رنامه کانی دابینکردنی کۆمه یه تی،

ت ـ به ده ستھنانی هه موو چه شنه فرکاری و په روه رده، ڕه سمی یان ناڕه سمی و له وانه 
شه ی په یوه سته به فرکردنی خوندن و نووسین و هه روه ها سوود وه رگرتن له ئه وبه 

هه موو خزمه تگوزاریه کانی کۆمه  گاو هه سووڕانی ڕاوژکارانه به مه به ستی زیادکردنی 
 شایسته یی ته کنیکی خۆیان،

به ستی ج ـ ڕکخستنی ده سته و تاقمی خۆیارمه تیده ر و کۆڕه هه ره وه زیه کان به مه 
ده ستاگه یشتنی یه کسان به سه رچاوه ئابووریه کان له ڕگای دامه زران له سه ر کار، یان 

 خۆدامه زراندنه وه،
 چ ـ به شداریکردن له هه موو چاالکیه کانی کۆمه گادا،

 رگرتن له وام و متمانه ی دارایی کشت وکای، ئاسانکاریه کانی ح ـ سوود وه
لۆژی له بارو هه روه  ها ڕه فتاری یه کسان، چاکسازی زه ویوزار و بازاڕپه یداکردن، ته کنۆ

 دابه شکردنی زه وی کشتوکاڵ و هه روه ها له گه له کانی کندنی سه رله نوی زه وی،
ئه وه نده ی په یوه سته به خ ـ به هره مه ندبوونی تروته سه ل له مه رجه کانی ژیان، به تایبه ت 

 نی، ئاوو کاره با، هاتوچوو و په یوه ندیه کان،خانووبه ره، پاکووخاو
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 به شی چواره م                   
  15بگه ی 

  ده وه تانی ئه ندام ده ب ژنان له به رامبه ر یاسادا یه کسان له گه ڵ پیاوان دابنن،1-
واناکاریه   ده وه تانی ئه ندام ده ب له بابه ته مه ده نیه کاندا هاوتا له گه ڵ پیاوان ت2-

 بۆ ئه وه ی بتوانن یاساییه کان بۆژنان دابینبکه ن و هه مان هه لومه رجیان بۆ بخولقنن
به تایبه ت ده ب مافی یه کسان به ژنان بدرت بۆ . که ک له و تواناکاریانه وه ربگرن

 له به ستنی ڕکه وتننامه و بۆ به ڕوه بردنی ماڵ وسامان و هه روه ها ده ب له گه ڵ ژنان
هه موو قۆناخه کان و کاروباری دادگاکان و مه حکه مه کاندا به شوه یه کی یه کسان 

 ڕه فتاربکرت،
 ده وه تانی ئه ندام ده یسه لمنن که هه موو ڕکه وتننامه کان و هه ر به گه نامه یه کی 3-

بۆ دیکه ی تایبه ت به تاکه که س له هه ر چه شنک که الیه نی یاساییان هه یه و 
سنووردارکردنی تواناییه یاساییه کانی ژنان ئاراسته کراون، ده ب به ته واوی 

 هه بوه شندرنه وه،
 ده وه تانی ئه ندام ده ب مافی یه کسان بده ن به پیاوان و ژنان له و بواره یاساییانه دا که 4-

 شونی ژیان،ده گه ڕنه وه سه ر هاتوچووی که سه کان و ئازادی هه بژاردنی خانوو و 
  16 بگه ی

 ده وه تانی ئه ندام ده ب هه موو هه نگاوکی پویست هه گرن بۆ بنبکردنی هه واردن 1-
له دژی ژنان له هه موو بابه تکدا که په یوه ندی به هاوسه رتی و بنه ماه وه هه یه، به تایبه ت 

 :یابکرن لهده ب له سه ر بناغه ی یه کسانی نوان پیاوان و ژنان دن
 ئا ـ مافی وه ک یه ک بۆ پکه وه نانی ئازادانه ی ژیانی هاوسه رتی،

ب ـ مافی وه ک یه ک بۆ هه بژاردنی هاوسه ر و مافی ئه وه ی ته نیا له سه ر خواستی 
 ئازادانه  و ته واوی خۆیان بچنه ناو ژیانی هاوسه رتیه وه،

نی هاوسه رتی و هه روه ها له کاتی پ ـ ماف و ئه رکه کانی وه ک یه ک له کاتی ژیا
 هه وه شاندنه وه یدا،

ت ـ ماف و ئه رکه کانی وه ک یه ک بۆ دایک وباوک به ب ڕه چاوکردنی ئاستی په یوه ندی 
له هه موو کاتکدا ده ب هاوسه رتی له و بابه تانه دا که ده گه ڕته وه سه ر منداه کانیان، 

 .ه وه ی هه موو شتکه وه بتبه رژه وه ندی مندان له سه ر
ج ـ مافی وه ک یه ک بۆ بیاردانی ئازادانه و به رپرسانه له سه ر ژماره ی منداڵ و ماوه ی 
نوان له دایکبوونیان و ده ستاگه یشتن به زانیاری، په روه رده و ئامرازی پویست بۆ 

 ئه وه ی بتوانن ئه م مافانه ی خۆیان جبه ج بکه ن،
 رکه کانی وه ک یه ک سه باره ت به به خوکردن، سه رپه رشتیکردن و چاوه دری چ ـ ماف و ئه

و یان شتی  دیکه ی له م چه شنه ئه گه ر بتوو ئه م چه مکانه  مندان و مندای به خۆوه گیراو
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هه بت و یاسای وت بیانگرته وه، له هه موو کاتکدا ده ب به رژه وه ندی مندان 
 .هه موو شتکه وه بتله سه ره وه ی 

ح ـ مافی تاکه که سی وه ک یه ک بۆ ژن ومرد و له وانه مافی هه بژاردنی ناوی بنه ماه، 
 کارو پیشه،

وه ده ستھنان،  خ ـ مافی یه کسان بۆ هه ردووک هاوسه ر سه باره ت به خاوه ندارتی،
له مک وسامان چ به خۆڕایی به ڕوه بردن، ڕاپه ڕاندن، له به رده ستدابوون و که کوه رگرتن 

 بت و یان پاره ی تبچت،
 ده ستنیشانکردن و ماره کردنی منداڵ ناب هیچ چه شنه کاریگه رتی یاسایی هه ب و 2-

هه موو کارکی پویست و له وانه هه نگاوی یاسایی ده ب بۆدیاریکردنی النی که می 
 له تۆمارگه یه کی ره سمیدا ته مه نی هاوسه رتی و ئه وه ی که هاوسه رتی ده ب

 تۆماربکرت، هه لبگیرت،

 به شی پنجه م                   
  17بگه ی 

-1 شی ئه م په یماننامه یه ده بکردن و چوونه پبه جکردنی ڕه وتی جبه مه به ستی تاوتو 
. پکبت) تکه له مه ودوا به کۆمیته ناوده بر(کۆمیته ی بنبکردنی هه واردن دژبه ژنان 

 شاره زا و پاش 18کۆمیته له کاتی وه گه ڕکه وتنی ئه م په یماننامه یه دا بریتی ده بت له 
 شاره زا که له باری 23په سه ندکران و یان په یوه ست بوونی وتی سی وپنجه م، ده بنه 

. یه داڕه فتاره وه خۆشناون و خاوه نی لھاتوویی زۆرن له بواره کانی ئه م په یماننامه 
شاره زاکان له الیه ن ده وه تانی ئه ندامه وه له نو خه کی وتدا هه ده بژردرن و به پی 

له م هه بژاردنه دا ئه وه ڕه چاوده کرت که . توانایی تاکه که سی خۆیان خزمه ت ده که ن
رستانیه ت و له باری جوگرافیه وه دادوه رانه دابه شکرابت و له باری شوه جیاوازه کانی شا

 هه روه ها سیسته مه یاسایه سه ره کیه کانه وه نونه رایه تی بکرن،
 ئه ندامانی کۆمیته به شوه ی ده نگدانی نھنی له لیستی ئه و که سانه ی که له الیه ن 2-

 ده وه تانی ئه ندامه وه ده ستنیشانکراون، هه ده بژردرن،
.  وه گه ڕکه وتنی ئه م په یماننامه یه ڕکده خرت یه که مین هه بژاردن شه ش مانگ پاش3-

النی که م س مانگ پش ڕۆژی هه ر هه بژاردنک سکرتری گشتی نه ته وه یه کگرتووه کان 
نامه یه ک ئاراسته ی وتانی به شدارده کات و داوایان لده کات له ماوه ی دوو مانگدا 

 پاوراوانی خۆیان بناسنن،
 ندامانی کۆمیته له یه که مین کۆبوونه وه ی ده وه تانی ئه ندامدا به  هه بژاردنی ئه4-

له و . بانگھشتنی سکرتری گشتی له ناوه ندی نه ته وه یه کگرتووه کاندا به ڕوه ده چت
کۆبوونه وه دا که النی که م ده ب دوو له سی ئه ندامان به شدارییان تداکردبت، ئه وکه سانه 

ندا هه لده بژردرن که زۆرترین ده نگیان هنابت و هه ره ها زۆربه ی له ناو پاوراوا
 ڕه های نونه رانی ده وه تانی ئه ندام له کۆبوونه وه که دا ده نگیان پبده ن،
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 ئه ندامانی کۆمیته بۆماوه ی چوارساڵ هه ده بژردرن، به م خولی هه بژاردنی نۆ 5-
. مین هه بژاردندا له کۆتایی دووسادا ته واوده بتئه ندامی هه بژردراو له یه که 

ده ستبه ج دوابه دوای یه که مین هه بژاردن ناوه کانی ئه م نۆئه ندامه له الیه ن سه رۆکی 
 کۆمیته وه به شوه ی پشک هاویشتن ده ستنیشان ده کرن،

ی ئه م 4و 3و 2کانی  هه بژاردنی پنج ئه ندامی دیکه ی کۆمیته به پی بیاره کانی خاه 6-
. بگه یه و به دوای په سه ندکران و یان په یوه ست بوونی وتی سی وپنجه مدا به ڕوه ده چت

خولی هه بژاردنی دووکه س له و ئه ندامانه ی له م کۆبوونه وه دا هه بژردراون پاش 
ۆمیته وه به ناوه کانی ئه م دوو ئه ندامه له الیه ن سه رۆکی ک. دووساڵ کۆتایی پدت

 شوه ی پشک هاویشتن ده ستنیشان ده کرن،
 بۆ پکردنه وه ی ئه وشونانه ی که خای ده بنه وه، ئه و ده وه تی ئه ندامه ی که 7-

شاره زاکه ی ئیتر وه کوو ئه ندامی کۆمیته هه سووڕانی نامنت، شاره زایه کی دیکه 
 الیه ن کۆمیته وه په سند بکرت،له خه کی وته که ی دیاریده کات که ده ب له 

له سه رچاوه ی ) نه ته وه یه کگرتووه کان ( ئه ندامانی کۆمیته به ڕه زامه ندی کۆڕی گشتی8-
دارایی نه ته وه یه کگرتووه کان و به پی ئه و هه لومه رجانه ی که کۆڕ دیاریده کات و 

یته، بی تایبه تیان بۆ هه روه  ها به ڕه چاوکردنی گرینگی به رپرسیاره تیه کانی کۆم
 ته رخان ده کرت،

 سکرتری گشتی نه ته وه یه کگرتووه کان، کارمه ندو ئاسانکاری پویست بۆ 9-
 به ڕوه چوونی کارای ئه رکه کانی کۆمیته به پی ئه م په یماننامه یه ئاماده ده کات،

 18بگه ی 
 مه به ستی به راوردکردنی کۆمیته،  ده وه تانی ئه ندام ئه وه وه ئه ستۆی خۆده گرن که به1-

ڕاپۆرتی هه نگاوه کانی یاسایی، دادوه ری، به ڕوه به رایه تی و هیتر که بۆوه گه ڕخستنی 
بیاره کانی ئه م په یماننامه یه په سندکراون و هه روه ها پشکه وتنه کان له و بوارانه دا، 

 :پشکه شی سکرتری گشتی بکه ن
  دوای بره وپه یداکردنی بۆ ده وه تی دیاریکراو،ئا ـ له ماوه ی ساکدا

 ب ـ دوای ئه وه النی که م هه رچوارساڵ جارک و یان هه رکات کۆمیته داوای بکات،
 ڕاپۆڕته کان له وانه یه ئه و هۆکار و گیروگرفتانه ده ستنیشان بکه ن که له سه ر چۆنیه تی 2-

  یه کاریگه رده بن،جبه ج بوونی به نییه کانی ئه م په یماننامه
 19بگه ی 

  کۆمیته بۆخۆی په وی ناوخۆ بۆ ڕاپه ڕاندنی کاره کانی په سند ده کات،1-
  کۆمیته به رپرسانی خۆی بۆ ماوه ی دووساڵ هه ده بژردرت،2-

 20بگه ی 
 کۆمیته به شوه ی ئاسایی هه موو ساک بۆماوه ی که متر له دووهه فته کۆده بته وه به 1-
ی ئه م په یماننامه یه 18به ستی به راوردکردنی ئه و ڕاپۆرتانه ی که به پی بگه ی مه 
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 .پشکه شکراون
 کۆبوونه وه کانی ئه م کۆمیته یه به شوه ی ئاسایی له ناوه ندی نه ته وه یه کگرتووه کان و 2-

، یان له هه ر شونکی له باری تر که له الیه ن کۆمیته وه بیاری له سه ر دراوه
 به ڕوه ده چن،

 21بگه ی 
 کۆمیته له ڕگای ئه نجومه نی ئابووری و کۆمه یه تیه وه هه موو ساک له سه ر 1-

 خۆی ڕاپۆرتک پشکه ش به کۆڕی گشتی نه ته وه یه کگرتووه کان ده کات  چاالکیه کانی
اپۆرته کان و ئه و که ڕه نگه پشنیارو ڕاسپریه گشتیه کانی له سه ر بناغه ی تاقیکردنه وه ی ڕ

ئه م . زانیاریانه ی له ده وه تانی ئه ندامه وه به ده ستیان گه یشتووه بخاته به رده میان
پشنیارو ڕاسپریه گشتیانه له گه ڵ هه ر لکدانه وه یه کی ده وه تانی ئه ندام، ئه گه ر 

 .هه یان ب، له ڕاپۆرته که ی کۆمیته دا ئه گونجندرت
 نه ته وه یه کگرتووه کان ڕاپۆرته کانی کۆمیته  بۆ ئاگاداری ئه گه یه نته  سكرتری گشتی2-

 .ده ستی کۆمیسیۆنی پایه ی ژنان
 22بگه ی 

دامه زراوه پسپۆریه کان ئه ومافه یان ده بت که به هۆی نونه رانیانه وه له تاوتوکردنی 
 ه مه وی چاالکی ئه وانه وه به ڕوه چوونی بیاره کانی ئه م په یماننامه که ده که وته قه

کۆمیته له وانه یه بانگھشتنی ئه م دامه زراوه پسپۆڕیانه بکات که ڕاپۆرتی . به شداری بکه ن
خۆیان سه باره ت به جبه جکردنی په یماننامه له و بوارانه دا که ده که وته قه ه مه وی 

 .چاالکی ئه وانه وه پشکه ش بکه ن

 به شی شه شه م   
 23ه ی بگ

هیچ شتکی ئه م په یماننامه یه کاردانه وه ی نابت له سه ر هه رچه شنه بیارک که 
به شوه یه کی به رچاو یه کسانی نوان ژنان و پیاوان به ره و پش ده بات و له وانه یه له م 

 :خانه ی خواره وه دا خۆیان بنونن
  له دانانی یاسای وتکی ئه ندامدا، یان–ئا 
 له هه ر په یماننامه، به ننامه و یان ڕککه وتننامه یه کی نونه ته وه یی دیکه دا که له و –ب 

 .وتانه به ڕوه ده چن
 24بگه ی 

وتانی ئه ندام هه گرتنی هه موو هه نگاوی پویست له ئاستی نه ته وه ییدا وه ئه ستۆده گرن 
 ئه ومافانه ی له م په یماننامه یه دا به ڕ  سمی به ئامانجی گه یشتن به جبه جبوونی ته واوه تی

 .ناسراون
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 25بگه ی 

-1تانه وه کراوه ئه بئه م په یماننامه بۆ مۆرکردن له الیه ن هه موو و . 
 سکرتری گشتی نه ته وه یه کگرتووه کان وه کوو به ئامانه تھه گری ئه م په یماننامه یه 2-

 دیاریده کرت،
به گه نامه کانی له مه ڕ . مه یه ده ب به شوه یه کی یاسایی په سندبکرت ئه م په یماننا3-

 .په سندکردنی یاسایی له الی سکرتری گشتی نه ته وه یه کگرتووه مان هه ده گیرن
په یوه ست بوون .  ئه م په یماننامه یه ده ب بۆ په یوه ست بوونی هه موو وتان ئاوه بت4-

ده گات که به گه نامه یه کی په یوه ست بوون له الی سکرتری گشتی ئه وکاته به ئه نجام
 .نه ته وه یه کگرتووه کان دابنرت

 26بگه ی 
 هه رکام له ده وه تانی ئه ندام بۆیان هه یه هه رکاتک بیانه وت داوای پداچوونه وه ی 1-

 داواکه پشکه شی ئه م په یماننامه یه بکه ن و بۆئه م مه به سته ش ده بت به نووسین
 .سکرتری گشتی نه ته وه یه کگرتووه کان بکه ن

 کۆڕی گشتی نه ته وه یه کگرتووه کان ئه گه ر به پویست بزانرت، بیار له سه ر ئه و 2-
 .هه نگاوانه ده دات که به گوره ی وه ها داواکاریه ک ده ب هه بگیرن

 27بگه ی 
ژی دوای ئه وه ی که بیسته مین به گه نامه ی یه مین ڕۆ30 ئه م په یماننامه له 1-

په یوه ست بوون یان په سندکردنی یاسایی له الی سکرتری گشتی نه ته وه یه کگرتووه کان 
 .دانرا، بره و په یداده کات

 بۆهه ر ده وه تک که ئه م په یماننامه یه په سندبکات یان پی په یوه ست بت، پاش دانانی 2-
یه مین ڕۆژی 30ه نامه ی په سندکردن یان په یوه ست بوون، په یماننامه که له بیسته مین به گ

پاش دانانی به گه نامه که ی خۆی له سه ر په یوه ست بوون یان په سندکردن، بره و 
 .په یداده کات

 28بگه ی 
ی  سکرتری گشتی نه ته وه یه کگرتووه کان ده قی پارزنامه ی هه ر ده وه تک که له کات1-

په یوه ست بوون یان په سندکردندا دایانناوه، وه رده گرت و به ناو هه موو ده وه تاندا 
 . بوی ده کاته وه

  پارزنامه یه ک که له گه ڵ ئامانج و مه به ستی ئه م په یماننامه یه ناکۆک بت، وه رناگیرت،2-
رتری گشتی نه ته وه  پارزنامه کان بۆیان هه یه هه رده م به نووسینی نامه بۆ سک3-

یه کگرتووه کان هه ربه م مه به سته وه ربگیرنه وه که ئه ویش دواتر هه موو ده وه تان 
 .نامه یه کی وا هه رله و ڕۆژه دا که وه رده گیرت، بره وی هه یه. ئاگادارده کاته وه
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ندامدا سه باره ت  هه رچه شنه ناکۆکییه ک له نوان دوو یان چه ند ده وه تی ئه 1-
 ، ئه گه ر له ناوخۆیاندا نه کرت له ڕگای به لکدانه وه یان به ڕوه بردنی ئه م په یماننامه

ئه گه ر . گفتوگۆوه جبه جی بکه ن، له سه ر داوای یه کک له الیه نه کان ده درت به دادوه ری
 کان نه توانن له سه ر له ماوه ی شه ش مانگ پاش پشکه شکردنی داوای دادوه ری الیه نه

ڕکخستنی دادوه ریه که ڕکبکه ون، هه رکام له و الیه نانه بۆیان هه یه کشه که  ببنه نه الی 
دیوانی دادوه ری نونه ته وه یی به داخوازییه ک که له گه ڵ په یه وی ناوخۆی ئه و دیوانه دا 

 بگونجت،
رکردن یان په سندکردنی ئه م  هه رده وه تکی ئه ندام بۆی هه یه له کاتی مۆ2-

په یماننامه یه دا و یان په یوه ست بووونی ڕابگه یه نت که نیازی نیه خۆی پابه ند بکات به 
ده وه تانی دیکه ی ئه ندام بۆیان هه یه له په یوه ندی له گه ڵ . به ندی یه که می ئه م بگه وه

نه بن به به ندی یه که می ئه م ده وه تکدا که خۆی به م چه شنه پاراستووه، پابه ند 
 .بگه یه وه

ی ئه م بگه یه پاراستووه، بۆی هه یه 2 هه رده وه تکی ئه ندام که خۆی له به ندی 3-
هه رکاتک بیھه وت به نووسین بۆ سکرتری گشتی نه ته وه یه کگرتووه کان ئه م پابه ند 

 .نه بوونه ی خۆی وه ربگرته وه
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اننامه یه، که ده قی وه رگانی عه ره بی، چینی، ئینگلیزی، فه رانسه، رووسی و ئه م په یم

سپانیاییه که شی هه ر به و ئه ندازه یه جگای متمانه ن، له الی سکرتری گشتی نه ته وه 
 یه کگرتووه کان هه ده گیرت،

 
 )28/12/1979 ه مین کۆبوونه وه ی کۆڕی گشتی نه ته وه یه کگرتووه کان107په سندکراوی (
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