
 : ڕێكەوتنێكی جیهانی نوێ بۆ خێزان، بەرهەمی كۆنگرەكەی ئەستەنبوڵ

 

لە شاری ئەستەنبوڵی توركیا و بەسەرپەرشتی یەكێتی جیهانی زانایانی مسوڵمان  4/2016/ 6 – 3لە ڕۆژانی 

كۆنگرەیەكی جیهانی بەسترا بەناوی )كۆنگرەی جیهانی ڕێكەوتنی خێزان( كە لەالیەن دكتۆر عەلی قەرەداغی 

ئەمینداری گشتی یەكێتی جیهانی زانایانی مسوڵمان بەڕێوەبرا، كۆنگرەكە ژمارەیەكی زۆر لە كەسایەتی ئاینی و 

 4فیكری و ڕۆشنبیری و بواری مەدەنی بەشداریان تێداكرد و تاوتوێی زۆر بابەتی گرنگی خێزانیان كرد، ڕۆژی 

ی كۆتایدا لە شاری ئەستەنبوڵ لە توركیا كۆنگرەی جیهانی )ڕێكەوتنی خێزان(، لە دانیشتن 6/4/2016شەممە 

ڕاگەیاندراوێكی باڵوكردەوە، كە بەرای بەشداربوان یەكەمین ڕێكەوتنی جیهانی خێزانە لەسەر ئاستێكی جیهانی و 

وەك بەدیلێكە بۆ ڕێكەوتن نامەی )سیداو( كە جێگەی ڕەخنەیەكی زۆر بوو لەسەر ئاستی زۆر لە وواڵتان و 

 جیهانیش.

ۆنگرەكە جەختیان لەسەر ئەوە كردەوە كە نوسخەیەك لە ئەم ڕێكەوتننامەیە كە لە كۆتایا كۆنگرەكەوە بەشدار بوانی ك

دەردەچێت دەینێرن بۆ نەتەوە یەكگروەكان و ڕێكخراوی هاریكاری ئیسالمی و زۆر لە وواڵتان و ڕێكخراوەكان 

ڕێكەوتن نامەكەو بەندەكانی و لەسەر ئاستی جیهان، لە هەمانكاتدا هەڵمەتێك دەست پێ دەكەن بۆ ناساندنی 

 هتد .…. جیاوازیەكانی لە ڕێكەوتن نامەی سیداو 

ڕاگەیەندراوی كۆتایی كۆنگرەكە لە الیەن بەیان نوری وەزیری پێشوی كاروباری ژنانی عێراقی خوێندرایەوە، 

 ئەوەش لە كۆتایی كۆبوونەوەی كۆنگرەكەدا بو كە دكتۆر عەلی قەرەداغی بەڕێوەی دەبرد .

 

 دەقی ڕێكەوتننامەی خێزانە كە لە كۆنگرەكەی جیهانی ڕێكەوتننامەی خێزان لە ئەستەنبوڵ دەرچووە . ئەمەش

 

 

 

 

 



   بسم هللا الرحمن الرحیم 

لەبەرئەوەی كە خێزان یەكەمین بێشكەی پێگەیاندن و هێشتنەوەی جۆری مرۆڤ و بەردەوامبونیەتی، لەبەر ئەوەش 

اندنی بەهاكان هەیە بۆ پاراستنی پەیوەندیەكانی خێزان و ڕێگرتن لە كە ئەمڕۆ مرۆڤایەتی پێویستی زۆری بە چ

هەڵوەشان و فەوتان، لەبەر ئەوەش كە لە سەردەمی ئێستادا خێزان كەوتۆتەبەر مەترسی گەورە لە زۆر ئاستداو 

 ئەمەش كاریگەری خراپی لەسەر هەرەس هێنان دروستی كردووە .

ێكی بچوكی لێ هاتووەو هەموو شارستانیەت و كلتورەكان لەیەكتر بەهۆی ئەوەی كە لە ئێستادا جیهان وەك گوند

نزیك بوەتەوە، ڕایەڵەیەكی پەیوەندی یاسایش دروست بوە لە ڕێگەی ڕێكەوتنە نێو دەوڵەتیەكان، كەكاریگەری 

خراپی لە سەر كۆمەڵگەی مرۆڤایەتی دروست كردووە، لەوانەش كۆمەڵگەی ئیسالمی لە كاتێكدا كە خێزان لە 

ئاینی مسوڵماناندا پێگەی گەورەی هەیە و بەمەنزومەیەك لە بەهای ئەخالقی و بنەمای شەرعی دەورە دراوە كلتوری 

 كە بەم هۆیەشەوە پارێزگاری لە هێزو مانەوەی دەكات .

ئەم ڕێكەوتننامەیە لەسەر كۆمەڵێك بنەمای گشتی دامەزراوە كە گونجاوە لەگەڵ سروشتی مرۆڤ و ئاینە ئاسمانیەكان 

ەتی ئیسالم جەختی لەسەر دەكاتەوە و گونجاویشە لەگەڵ فرە كلتوری و ڕێزگرتن لە ڕێكەوتننامەكانی كە شەریع

 نەتەوە یەكگرتوەكان .

 

 بەشی یەكەم : چەمكی خێزان و ئامانجەكانی :

 مادەی یەكەم / چەمكی خێزان .

گرێبەستی هاوسەرگیری لەسەر خێزان یەكەیەكی كۆمەاڵیەتیە لە نێرو مێ پێك دێت، لەسەر بنەمای ڕەزامەندیە، 

 بنەمای دادپەروەری و چاكە و هاوكاری و ڕاوێژو خۆشەویستی و سۆز بەیەكەوە دەبەسترێنەوە .

 ماددەی دووەم / خێزان لە ژنێك و پیاوێك و مناڵ پێك دێت ئەگەر هەبوو .

 ماددەی سێیەم / ئامانجەكانی خێزان بریتین لە :

 اوو پاراستنی ئابروو ./ پاراستن و پاك داوێنی ژن و پی 3-1

 / پاراستنی نەوەو چاودێری كردنیانە لە ڕوی تەندروستی و كۆمەاڵیەتی و دەرونیەوە . 3-2

 / هێشتنەوەی جۆری مرۆڤ . 3-3



 / ئارامی و دامەزراوی دەرون و سۆزو خۆشەویستی . 3-4

 / بنیاتنانی كۆمەڵگەیەكی مرۆیی چەسپاوو ئارام . 3-5

 یەكی خێزانی ./ پێویستی بۆ ئینتیما 3-6

 

 بەشی دووەم : بنەماكانی خێزان و فەرمانەكانی :

 ماددەی چوارەم / خێزان پشت دەبەستێت بە :

/ هاوسەنگی لە ماف و بەرپرسیارێتی لە نێوان ژن و پیاودا ،كە ببێتە هۆی بە ئەنجام گەیاندنی دادپەرەوەری و  4-1

 ڕازی بوونی وێژدان و چاكە خوازی .

ووی بەدیهاتن و كەرامەتی مرۆڤ و بوونی توانای كۆمەاڵیتی و یاسایی و بەدەست بوونی / یەكسانی لە ڕ 4-2

 دارایی .

 / ڕەزامەندی ڕاوێژكاری . 4-3

 ماددەی پێنجەم / ئەركەكانی خێزانی :

 / بەشداری لە گەشەپێدانی هەمەالیەنەی فیكری و كۆمەاڵیەتی و ئابوری و سیاسی . 5-1

 ی بۆ ئەندامەكانی لە بنەچەو لقەكاندا ./ چاودێری ماددی و مەعنەو 5-2

 / هەوڵدان بۆ بەئەنجام گەیاندنی ئارامی دەروونی و چاودێری تەندروستی بۆ ئەندامەكانی . 5-3

ەروەردەی فیكری و خۆشی / گەشەپێدانی توانا عەقڵی و جەستەیی و دەرونی و سۆز ،لە ڕێگەی پ 5-4

 .مەشروعەوە

 خێزاندا :بەشی سێیەم : مناڵ و مافەكانی لە  

 ماددەی شەشەم / پێناسەی منداڵ :

 منداڵ قۆناغی مەلۆتكەیی هەتا پێگەیستن دەگرێـەوە .

 ماددەی حەوتەم / مافەكانی مناڵ لە خێزاندا ئەمانە دەگرێتەوە .

/ مافی مانەوە لە ژیان و زیان نەگەیاندن پێی و دەست درێژی نەكردنە سەری ،لەوكاتەوە كە كۆرپەیە هەتا  7-1

 شی .گەورەی



 / مافی بوونی دایك و باوكی شەرعی و ئینتیما بۆ شوناسی كولتوری و ئاینی و كۆمەاڵیەتی . 7-2

 / مافی شیر خواردن ئەگەر زیانی نەبێ بۆ تەندروستی خۆی و دایكی . 7-3

/ مافی چونە باخچەی ساوایان و چاودێریكردنی هەموو الیەنێكی ماددی و مەعنەوی، وە ئەم مافەی دەمێنی  7-4

 لەكاتی جیابونەوەی دایك و باوكیش .

بوون و خەرجی خوێندن و   مافی بەخێوكردن كە خواردن و خواردنەوەو جل و بەرگ و شوێنی نیشتەجێ /  7-5

 چارەسەر و خۆشیەكان و ئەم مافانەش لەدوای جیابوونەوەش هەر دەبێت.

 ورە دەبێت./ مافی ئەوەیە كە سەرپەرشتیارەكەی چاودێری ماڵەكەی بكات هەتا گە 7-6

/ مافی پاراستن لە هەموو دەست درێژیەكی ماددی و مەعنەوی و ئیستغاللكردنی جەستەیی یان بەزۆر  7-7

 دەركردنی.

 / مافی پێگەیاندنی لەسەر عەقیدەیەكی پاك و بەهای ئەخالقی بەرز. 7-8

مرۆییەكان كە وەستاوەتە / مافی پێگەیاندنی لەسەر پەروەردەیەكی هاوسەنگ و ئینتما بۆ نیشتمان وهاوبەشە  7-9

 سەر هاوكاری و ئاشتی و دادپەروەرانە.

 / مافی پێگەیاندنی لەسەر پاراستنی خود و گەشەپێدان و گیان و دەرون. 7-10

/ مافی پێگەیاندن لەسەر داوێن پاكی و دووركەوتنەوە لە رەوشتی الدەر و پەیوەندیە سێكسیەكان لە دەرەوەی  7-11

 یاری لەسەر مەترسیەكانی.خێزان و باڵوكردنەوەی هۆش

 

 بەشی چوارەم : درێژەی خێزان :

 / مانای درێژەی خێزان واتە خزم و كەس و كار. 8-1

 لەسەر بنەمای:  / درێژەی خێزان دروست دەبێ 8-2

 / بەهای بەجێهێنانی سۆز و چاكە و خۆشەویستی.8-2-1

بەتایبەتی بۆ خاوەن پێداویستیە تایبەتەكان  / رەخساندنی چاودێری ماددی و مەعنەوی و كەفالەتی كۆمەاڵیەتی8-2-2

 نەخستنیان.  و بە تەمەن و كەم دەرامەتەكان لەناو خێزانەكان و پشتگوێ

 / دابینكردنی ژیانێكی باش بۆ خاوەن پێداویستیە تایبەتیەكان.8-2-3



 / چاككردنی پەیوەندی نێوان تاكەكان.8-2-4

اككردنی پەیوەندیەكانیان ئەگەر ناكۆكی هەبوو بەشداری / چاكەكردن لەگەاڵ خزمان بەشێوەی گشتی و چ8-2-5

 كردن لە خۆشی و ناخۆشیاندا.

 

 بەشی پێنجەم : سیستمی خێزان:

دا و تەنها رێگەیەكیشە بۆ دروستكردنی   ماددەی نۆیەم / هاوسەرگیری رێكەوتنێكی شەرعیە لە نێوان نێر و مێ

 خێزان.

ای هەڵبژاردنی ئازادانە و رەزامەندی هەردووالیەن دێت، ماددەی دەیەم/ پەیمانی هاوسەرگیری لەسەر بنەم

 هەروەها پێكەوە لەسەر پێكەوەژیان لەسەر بنەمای چاكەی دووالیەنە دەبێت.

ماددەیی یازدەیەم/ مەرجی گرێبەستی هاوسەرگیری بوونی توانای هەردووالیە و هەردووكیان دەبێت توانای 

 هەڵگرتنی بەرپرسیارێتیان هەبێت.

 دەیەم/ لەدوای گرێبەستی هاوسەرگیری كۆمەڵێك ئەرك و ماف هەیە دەبێت هەردووال پابەندبن پێوەی.ماددەی دواز

ماددەی سیانزەهەم/ پیاو بەرپرسیارێتی خەرجی خێزان لە ئەستۆ دەگرێت بەپێی توانا، بەشێكە لە كاری چاكە ئەگەر 

 ژنیش بتوانێت لە خەرجیدا هاوكاری خێزانەكەی بكات.

چواردەهەم/ خێزان دامەزراوەیەكی كۆمەاڵیەتیە، بەرپرسیارێتی تیایدا هاوبەشە و لەنێوان ژن و مێرددا، ماددەی 

پیاو بەرپرسی یەكەمە لە گرتنەئەستۆی كاروباری خێزاندا، ئەویش لە چوارچێوەی پرس و راوێژ و رەزامەندی و 

 دادپەروەری و دانایی و خۆشەویستی و پێكەوە ژیان لەسەر چاكە.

 ی پازدەهەم/ ئاسانكردنی كاروباری خێزان لەسەر بنەمای هاوسەنگی و تەواوكاری بەئەنجام دەگات.ماددە

ماددەی شازدەهەم/ دابەشكردنی ماف و ئەركەكان لەناو خێزاندا، دەبێت رەچاوی پسپۆڕی بكرێت، ئەویش بەهۆی 

والیەنە و رەفزكردنی جیاوازی سروشتی تاكەكان، ئەویش لەسەر بنەمای بەهاكان لە چوارچێوەی رێزی دو

 هەرشتێك كە ببێتە مایەی سوكایەتی و هەستكردن بەكەمی بێت.

 ماددەی حەڤدەهەم/ مافی دایك و باوك لەسەر مناڵەكان، كە دەبێت تەواوی چاكە و چاودێریان بۆ ئامادە بكرێت.

 .ماددەی هەژدەهەم/ هەموو شێوازێكی چەوسانەوەو توندوتیژی و ستەمكاری یاساغە لە خێزاندا



 ماددەی نۆزدەهەم/ بوونی گرێبەستی هاوسەرگیری زەمانەتی مافەكان دەكات.

 

 بەشی شەشەم : كۆتایی پەیوەندی هاوسەرگیری:

ماددەی بیست/ ئامانج لە پەیوەندی هاوسەرگیری بەردەوامیە، بەاڵم لەكاتێكدا پەنا دەبرێت بۆ جیابوونەوە مانای بە 

 و قۆناغەكانە.بنبەست گەیشتنی هەموو چارەسەر و رێگاكان 

 ماددەی بیست و یەك/ لەكاتی روودانی جیابوونەوەدا دەبێت بە رێگەیەكی شەرعی و بەچاكەكاری بێت.

 ماددەی بیست و دوو/ لەكاتێكدا كە ژن و مێرد جیابوونەوە، ژنەكە بۆی هەیە داوای مارەییەكەی بكات.

دانا دەبێت لە هەردووال ئاگادار بكرێن ،  / لەكاتی دروست بوونی ئاژاوەو ناكۆكی، دووكەسی ماددەی بیست و سێ

 بۆئەوەی بەیەكیان بگەیەننەوەو گرفتەكەیان بۆ چارەسەر بكەن.

ماددەی بیست و چوار/ لەكاتی روودانی جیابوونەوەدا ،دەبێت جۆرەكەی دیاری بكرێت و بەچاكی مامەڵەی لەگەاڵ 

 بكرێت و مافەكان پارێزراوبێت.

 

 ڵەت و دامەزراوە ئەهلیەكان لە پاراستنی خێزاندا:بەشی حەوتەم : بەرپرسیارێتی دەو

 / لە بەرپرسیارێتی دەوڵەتەكە لێكۆڵینەوە لەم بارانەوە بكات:24ماددەی 

 / پاراستنی دەستوری و یاسایی بۆ سیستمی خێزان.24-1

 / بەشداری رێكخراوە مەدەنیەكان لە چارەسەری گرفتەكانی خێزاندا.24-2

بوون بۆ پاراستنی ژن و منداڵەكان لە ئاوارەیی و دەربەدەری لەكاتی روودانی   جێ/ دابینكردنی شوێنی نیشتە24-3

 جیابوونەوەدا.

/ چاودێری كردنی بەرژەوەندی مناڵەكان لە بەردەوام بون لە خوێندن و دابینكردنی پێداویستیە ماددی و 24-4

 مەعنەویەكانیان.

ندروست، بۆ هێنانەدی خۆشبەختی بۆ خێزان و / كاركردن لەسەر باڵوكردنەوەی كولتوری خێزانداری تە24-5

 دابینكردنی ئارامی و بەردەوام بوون.



/ چاالك كردنی رۆڵی رێكخراوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنی بۆئەوەی بە رۆڵی خۆی هەستێت بۆ ئامادەكردنی 24-6

ی ئەوەی بتوانن بدرێت لە پێناو  ئەوانەی دەیانەوێت هاوسەرگیری بكەن و لە رێگەی سەنتەرەكانەوە هۆشیاریان پێ

 بە بەرپرسیارێتیەوە خێزان دروست بكەن.

 / ئاسانكردنی رێگەكانی هاوسەرگیری و هاندان بۆی.24-7

 

 بەشی هەشتەم/ میرات و وەسیەت و عیدە:

 / میران لەسەر بنەمای دادپەروەری تەواوكاری و بەرپرسیارێتی دامەزراوە.25ماددەی 

مردووەكە دەمێنێتەوە، دابەش بكرێت بەسەر نەوەكان و نابێت كەس بێبەش / دەبێت ئەو ماڵەی لەدوای 26ماددەی 

 بكرێت لێی.

 / وەسیەت لە بەشی چاكەكاریدایە و دەبێت نەوەكان پابەندبن بەجێبەجێكردنی وەسیەتەوە.27ماددەی 

كانی هەبێت و / دەبێت مافەكانی ئافرەتی تەاڵقدراو یان مێر مردوو، پارێزراوبێت مافی بەخێوكردنی نەوە28ماددەی 

 چاودێری بكرێن لەڕووی دەرونیەوە.

 


