
 

1 

 

Policy  
Brief 
 

International Centre for Migration Policy Development ▪ Policy Brief 

  

 

سةر  دةكةنةضؤن جةنط لة سوريا و قةيرانى ثةنابةران كاريطةرى 

 ؟مرؤظةوةبازرطانى كردن بة 
 نوسينى: كليَر هيلى

كانونى دووةمى  

2016 

 

  ثوختةى جيَبةجيَكار

  

و ثياوى بؤ ماوةى ثيَنج ساَل لة مالَةكانيانةوة دوور خستؤتةوة. ليَكؤلَينةوةى توندوتيذى لة سوريا مناَل و ئافرةت 

كردن بة بةرامبةر بازرطانى ( سةرنج دةخاتة سةر الوازى خةلَكى ئاوارةبووى سوريا ICMPDتازةى )

خةلَك بازرطانيان ثيَوةدةكريَت يان ئيستغالل دةكريَن  كة زؤربةى جار دةرخست. ليَكؤلَينةوةكة ئةوةى كةسانةوة

ضونكة ناتوانن ثيَداويستية سةرةتاييةكان دابين بكةن. ئةم بارودؤخةش خراثتر بووة بةهؤى ئةو ئالَؤزيانةى كة 

ن. ثةيوةنديان هةية بة بارى ياسايى نيشتةجيَبونةوة لة والَتة ميواندارةكاندا و ريَطةثيَدانى ياسايى بؤ كاركرد

لةكاتيَكدا كة هةنديَك بازرطانى ثيَكردن بة كةسانةوة لةاليةن تؤِرى تاوانباريى ريَكخراوةوة ئةنجام دةدريَن، 

لة ئاستيَكى نزمتردا دةكريَت، بة بةشدارى باوك، دايك، ميَرد، خيَزانى جؤرى هةرة سةرةكى ئيستغالل كردن 

هةن كة  وةهائةوة دةدات كة هةميشة فاكتةرى  طةورة، خزم و دراوسيَكانةوة. سياقى الوازى طشتى واتاى

هيَلَيَتةوة بؤ مانةوة بيَجطة لةو بارودؤخانةى كة دةكريَت ثيَناسة بكريَت ةكان بَى هيض بةديليَكى طونجاو بخيَزان

 بة ئيستغالل كردن و بازرطانى كردن بة كةسانةوة بة ياساى نيشتمانى و نيَودةولَةتى. 
 

بيركردنةوة لةوةى كة ضؤن سياسةتى بازرطانى كردن شيَوازى طؤِرانكاري هةية لة بؤية ئيَمة ثيَويستيمان بة 

طةيشتن بة ثاراستنةوة. لةكاتيَكدا  ووىرِ بة كةسانةوة، ثةنابةر، كؤضكردن و ثاراستنى مناَل  سةير دةكريَن لة 

بابةتى  هةندىَ  ، لةدةكةن كاربوارى جيادا  لة ينن كةكة دةكريَت داريَذةرانى سيايةت و ثاريَزةران خؤيان وا بب

ناكةونة ذيَر تاكة جؤريَكى ئاشكرا و ديار.  رجاكة ثيَويستيان بة ثاراستنة زؤربةى ئةو مرؤظانةى دياريكراودا، 

بكةينة سةر ئةركةكانمان بؤ دابينكردنى طةيشتن بة ثيَداويستية سةرةكيةكان و سةالمةتى  جةختثيَويستة ئيَمة 

 بؤ خةلَكى ئاوارةبوو لة سوريا و لة ناو سوريا. 

 

  

زؤربةى جار خةلَك 

بازرطانيان ثيَوةدةكريَت 

يان ئيستغالل دةكريَن 

ضونكة ناتوانن ثيَداويستية 

 سةرةتاييةكان دابين بكةن

 

   ئيَستا  بار ودؤخى

هةلَدةستيَت بة هةلَسةنطاندنى كاريطةريةكانى جةنطى سوريا و  ليَكؤلَينةوةى بةئامانجكردنى كةسانى الواز

( لة سوريا و هةريَمى دةوروبةردا. TIPقةيرانى ثةنابةران لة سةر بازرطانى كردن بة كةسانةوة )

لةخؤدةطريَت، كة ليَكؤلَينةوةى  "بابةتيَكبواريَك "بةكاردةهيَنيَت كة ضةند  ليَكؤلَينةوةىليَكؤلَينةوةكة ريَبازيَكى 

دوورةوة تيَكةَل دةكات،  اويَذثيَكردنىسةرةكى لة كارى مةيدانى لةطةَل ليَكؤلَينةوةى الوةكى لة ئؤفيس و رِ 

والَت لةطةَل . ئةنجامةكانى ليَكؤلَينةوةى هةروةها لةطةَل شيكارى كردنى سةرضاوةى جؤريى و ضةندايةتى

 ليَكؤلَينةوةى ئؤفيس بؤ هةريَمةكة تيَكةَل كراوة و شيكراونةتةوة بؤ ئةم ليَكَؤلَينةوةية.

 

ضوار والَتى دراوسيَى سوريا، توركيا، لوبنان، ئوردن، عيراق، بريتين لة طرنطترين والَتانى ميواندار لة 

 86.7ة ثارضةى كردووة. بةيةكةوة %سةرتاسةرى جيهاندا بؤ ثةنابةرانى ئةو والَتانةى كة جةنط ثارض

كةسى سورى  441.246(، UNHCRبةثيَى داتاكانى )ثةنابةرانى سورى لةخؤدةطرن لة دةرةوةى والَت. 

لةطةَل ، 2015 مانطى هةشتىبؤ  2011 مانطى ضوارىداواى مافى ثةنابةريَتيان كردووة لة ئةوروثا لة 

ثةنابةرى  4.529.572ئةفريقا، كة كؤى طشتيان دةبيَتة لة والَتى ميسر و والَتةكانى باكورى  159.147

  سورى.
 

  

ليَكؤلَينةوةيةكى نوَى، 

بةئامانجكردنى كةسانى 

الواز، لة كاريطةرى جةنط 

دةكؤلَيَتةوة لة سةر 

بة بازرطانى كردن 

كةسانةوة لة سوريا، 

توركيا، لوبنان، ئوردن، 

 عيراق
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 ثةنابةرى سورى تؤماركراو

 

بةكار  1951هيض كام لة ضوار والَتة ميواندارةكان ثيَناسةى ثةنابةرى ثةيماننامةى نةتةوة يةكطرتوةكانى 

كةسانةى كة لة سوريا  ناهيَنن بؤ ئةوانةى لة جةنط رايانكردووة لة سوريا. ئةمةش واتاى ئةوةية كة ئةو

كردووة دةكةونة ذيَر بارى ضةند ريَنماييةكى كاتى ثيَويستى و دياريكراو كة لة ثيَش ياخود لة كاتى رايان

دةستثيَكردنى جةنط و سةرةتاى جولَةى كؤضكردنى بةزؤر دانراون. لة اليةكى ترةوة، سوريا، توركيا، لوبنان، 

يان 2000يةكطرتوةكان بؤ بازرطانى كردن بة كةسانةوة بؤ سالَى ئوردن، عيراق هةمويان ثرؤتؤكؤلى نةتةوة 

 بؤ بة تاوان ناساندنى بازرطانى كردن بة كةسانةوة.   ثةسةند كردووة و ياسايان دةركردووة

 

( لة ناو كةمثةكاندا دةميَننةوة، بة هةمان شيَوة، لة هةر IDPsئاوارة ناوخؤييةكان ) 17لة سوريا، تةنها %

دةذين، لةطةَل  ثةنابةراندايةكان لة دةرةوةى كةمثى فةرمى يسورضوار والَتة ميواندارةكاندا، زؤربةى 

 كؤمةلَطاى ميوانداردا.

كاتيَكدا لة بة دروستكردنى هيض جؤريَكى كةمثى فةرمى ثةنابةران بؤ سوريةكان، لة لوبنان ريَطةى نةداوة 

هةموو ثةنابةرة تؤماركراوةكانة:  ى 15وة لة توركيا % ،19، لة ئوردن %39عيراق ريَذةكة بريتيية لة %

ئةمةش كاريطةرى دةكاتة سةر طةيشتنى ثةنابةران بة يارمةتى مرؤيى سةرةتايى و خزمةتطوزاريةكانى ترى 

جةنط و ئاوارةبون  و ضاوديَرى تةندروستى. هةروةها ثيشةيىوةك ثةروةردة، شويَنى حةوانةوة، مةشقى 

كؤمةلَطا ميواندارةكان، بةتايبةتى ئةو ناوضانةى هةر والَتيَك كة ريَذةيةكى زؤرى  كاريطةرى كردؤتة سةر

 ئاوارةى ناوخؤيى و ثةنابةران لة خؤدةطرن. 

 

 ئةو ناوضانةى كة ذمارةيةكى زؤر ئاوارة و ثةنابةرى سورى لةخؤدةطرن

، لةطةَل هةندَى ةوة2011وندوتيذيةى كة زؤربةى بةشةكانى سوريا بةخؤيانةوة بينيويانة لة سالَى ئةو ت

انة و ةوة، كاريطةرى كردة سةر خةلَكى ئةو ناوض2014ناوضةى دياريكراو لة ناو عيراقدا لة ناوةِراستى 

ريَطةى جياواز ضون بؤ والَتانى تر. خؤى لة خؤيدا جةنط و توندوتيذى  هةروةها ئةو خةلَكةى كة بة ضةندين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

زؤربةى ئاوارة سوريةكان 

 لة ناو كةمثةكاندا ناذين
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ئةو بارودؤخةش كاريطةرى كراوةتة سةر  هةروةهاكاريطةرى كردؤتة سةر ئالَؤزى بارودؤخيان، بةالَم 

لة سوريا و  مامةلَةيان لةطةَل بكاتكة ثيَويستة ئةو خةلَكة و دامةزراوةييانةى  ئةو سيستةمة ياسايى بةهؤى

ى ياسايى ئةطةر وو طةِران بةدواى قةربو خؤيان ياسايىوار والَتة ميواندارةكاندا بؤ ثاراستنى بارى ض

  مامةلَةى خراث بن. قوربانى

خؤراك و شويَنى حةوانةوة و خزمةتطوزارية سةرةتاييةكان هةنديَك لةو خةلَكة، كة ناتوانن بيَهيوايى دةكريَت 

 خؤيان ئةندامانى خيَزانى خؤيان ئيستغالل بكةنبؤ خؤيان و خيَزانةكانيان دابين بكةن، ببيَتة هؤى ئةوةى كة 

لة  بةكارهيَنةرةكان "المستغلين" و بازرطانانى كةسان لةم دؤخةدا. لةطةَل ئةوةشدا، هةموو "بةكاربهيَنن"

و بازرطانيان  "بةكاردةهيَنن" دةكةن  ، ضونكة هةنديَك كةسانى ترخةلَكانى الواز ئيستغاللنين حالَةتى الوازيدا

ثاراستنى مناَل لة سياقى ناكؤكى  كيَشةىقازانج كردن لة جةنط. هةروةها ضةندين  لة شيَوةيةكثيَوة دةكةن وةك 

كة ناضن بؤ قوتابخانة و تؤمارى لةدايكبونيان و قةيرانى ثةنابةراندا سةرهةلَدةدةن، بة تايبةتى ئةو مناالَنةى 

   . كردن ثيَيانةوة نية، بةمةش مةترسي زياتريان لة سةر دةبيَت بؤ بازرطانى

 

 حالَةتةكانى بازرطانى كردن بة كةسانةوةالوازى طشتى، الوازى بؤ بازرطانى كردن يان 

 ِرةطةزلةسةر بنةماى  ( = توندوتيذىSGBVتيَبينى: )

 
 

الوازيةكى سةربار بؤ ئةو كؤضبةر و ثةنابةرانةى كة بارودؤخيان هؤى  نةتةوون هةروةها بوجةنط و ئاوارةب

دةستثيَكردنى جةنط، لة كة لة سوريا بوون لة كاتى  2011هةر ئةوكات مةترسيدار بوو لة ثيَش سالَى 

 نيَويشياندا:

 ثةنابةرى فةلةستينى لة سوريا، -
 ثةنابةرى عيراقى، -
 خةلَكى بَى والَت، -
 ثةنابةرى سةر بة نةتةوةى تر، بة تايبةتى ئةفغانستان و سودان و سؤماَل، -
 ناوماالَن لة باشور و باشورى رؤذهةالَتى ئاسيا و رؤذهةالَتى ئةفريقا. ىكؤضبةرى كريَكار -

 

 

 ان كردووة بة كؤضكردن بؤ والَتانى دةرةوةى هةريَمةكة، بة تايبةتىيثةنابةر و خةلَكى ئاوارةبوو دةستهةنديَك 

 بةهؤىخةلَكةكة الوازة 

جةنط و توندوتيذى، بةالَم 

هةروةها بةهؤى ئةو 

سيستةمة ياسايى و 

دامةزراوةييانةى كة 

ثيَويستة ئةو خةلَكة 

 مامةلَةيان لةطةَل بكات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ئةوةية كة  ةمةترسيةك

كردن بؤ دةكريَت ئاسانكاري

جولَةى ناوخؤيى يان 

بردنى كؤضبةران قاضاغ 

بازرطانى كردن  بة ببيَت

 بة كةسانةوة
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بِرة ثارةيةكى زؤر،  بة لةو ثيَنج والَتانةدان، ثيَويستيان لةو كاتةى كة هيَشتائةندامانى يةكيَتى ئةوروثا.  والَتانى

بردنى ن بؤ جولَةى ناوخؤيى و قاضاغ لةوانةشة هةنديَك جار قةرزاريش ببن، بؤ مةبةستى ئاسانكاريكرد

بؤ بةدةستهيَنانى ئةو  ةكاربيَنندابهيَنن يان بةكات كة شيَوازى مةترسيدار وا لة خةلَك د ئةمةش كؤضبةران

كة ئةوةية يةك مةترسى سةرةكى . كردن بة كةسانةوةبازرطانى  مةسةلةى ثارةية، ئةوةش الوازيان دةكات بؤ

 كردن بة كةسانةوة. حالَةتيَكى بازرطانى  بة ببيَتحالَةتى ئاسانكاريكردنى جولَةى ناوخؤيى  دةكريَت
 

 

 ئةنجامة سةرةكيةكانى ليَكؤلَينةوة 

زياتر الواز دةبن بؤ بازرطانى جةنط و قةيرانى ثةنابةران، كة خةلَك دةخاتة باردؤخيَك كة كاريطةريةكانى 

بة كةسانةوة.  حالَةتى راستةقينةى بازرطانى كردن كردن بة كةسانةوة، لة هةنديَك حالَةتدا بؤتة هؤى

بةرزبونةوةيةكى بةرضاو لة دياريكردنى ئةو بازرطانى وةك هةرضةندة ئةمة بةِروونى دةرنةكةوتووة 

 كة ثةيوةنديدارة بة جةنط و قةيرانى ثةنابةرانةوة لةاليةن دةسةالَتدارانةوة.ثيَكردنةى 

ئةو كةسانةى كة بة شيَوةيةكى فةرمى ناسيَندراون وةك كةسانى بازرطانى ثيَكراو لة والَتةكانى ذيَر ليَكؤلَينةوةدا 

ةوة بة شيَوةيةكى سةرةكى خةلَكى سوريا، باكورى ئةفريقا، باشور و باشورى رؤذهةالَتى ئاسيا 2011لة سالَى 

وةك كةسانى  ناوخؤييهاوالَتى ئوردن و عيراق لة سوريا، لوبنان، و رؤذهةالَتى ئةوروثان. هةروةها 

رةوةى كة لة دة بة كةسانةوة كردنبازرطانى يَطاكانى بازرطانى ثيَكراوى ناوخؤيى دياريكراون. زؤربةى رِ 

بةردةوام دةبن و كاريطةريان نةكراوةتة سةر بةهؤى بةشيَوةيةكى سةرةكى  هةريَمةكة سةرضاوة دةطرن

 جةنطى سورياوة.

ئةوة ثيشان دةدات كة ثيَنج والَتةكانى ذيَر ليَكؤلَينةوةكة كارى طةورةيان كردووة بؤ بةهاناوةهاتنى  كةليَكؤلَينةوة

ووداوى بازرطانى ثيَكردن بة كةسانةوة، وة ئاوارةبونى ئاوارة ناوخؤييةكان و ثةنابةرةكان. لةطةَل ئةوةشدا، رِ 

وازيَك كاريطةريان كراوةتة سةر. ئةم ، بة ضةند شيَ ادةى الوازيةكان بؤ ئةو بازرطانيةرِ سروشت و 

ياسايى و  ِرووةكاريطةريانة بةشيَكى ثةيوةنديارة بة طةورةيى قةبارةى ئاوارةبون وة بةشيَكى ثةيوةنديدارة بة 

 و ذيَرخان و ئاسايش و كؤمةالَيةتي و ئابوريةكان لةو ثيَنج والَتةدا.  سياسي

كردن بة يَت بؤ تيَطةيشتن لة بازرطانى بةكاردةهيَنر شيَوازى كالسيكى تاوانى ريَكخراو كة زؤربةى جار

يَكى ناطونجيَت لةطةَل بارودؤخى راستةقينةى كةسانى بازرطانى ثيَكراو يان الواز بؤ بازرطانى بةرِ كةسانةوة 

ثيَكردن لة سياقى ملمالنيَى سوريادا. ضةند شيَوازيَكى زؤر سةختى ئيستغالل كردن و بازرطانى ثيَكردن بة 

 باَلوترينبةالَم  يَكخراو ئةنجام دةدريَن، زؤر رِ  تاوانبارى تؤِرى ة كة بة راستى روودةدةن لةاليةنكةسانةو

ئيستغالل كردن لة ئاستيَكى نزمترداية، كة باوك و دايك و ميَرد و خيَزانى طةورة و خزم و دراوسَي  جؤرى

 تيَياندا بةشدارن. 

اَل، ئيستغالل كردنى مناَل بؤ كارثيَكردن، ئيستغالل كردن لة ريَطاى دخراثترين شيَوةكانى كاركردنى من

سوالَكردن و ئيستغالل كردنى سيَكسى كاريطةرى كردؤتة سةر خةلَكى والَتةكانى ذيَر ليَكؤلَينةوة لة ثيَش جةنط، 

ئيستغالل كردن سيَكسى، كة  ن لةنيَو سوريةكاندا. بة شيَوةيةكى تايبةت لة حالَةتىوبو زياترئةمانة بةالَم ئيَستا 

بة لةشفرؤشى و كضانى سورى كة  ردةوامى دياريكراو، لةطةَل ذنانبةلَطة هةية لة سةر كاريطةريةكى بة

ةطةزى تر ، لة كاتيَكدا كة ثيَشتر ئةو خةلَكةى بؤ ئةم مةبةستة بازرطانيان ثيَوة دةكرا لة رِ ئيستغالل دةكريَن

بةو واتايةى كة حالَةتةكان سةختتر بوون، ش كاريطةريان كراوةتة سةر الَيدبوون. كاركردن و سوالَكردنى من

 . زياديانكردووةبةشيَوةيةكى طشتى  دياردانةشاَل. روودانى ئةم دبةهؤى مامةلَةى خراثى توندتر بة مافةكانى من

كةسانةوة  لة زؤربةى ئةو حالَةتانةى كة لةم ليَكؤلَينةوةيةدا ثةردةيان لةسةر الدراوة، بازرطانى كردن بة

ضةندة لة هةنديَك حالَةتدا دياردةيةكى سنوور بِر نية كة ثةيوةندى هةبيَت بة جولَةى كؤضكردن خؤيةوة، هةر

بة شيَوةيةكى طشتى، شيَوةكانى بازرطانى كردن بة كةسانةوة بة  نى هةية. وبازرطانى كردنى سنور بِر بو

دروست بوون، بةوةى كة الَةتى دواى ئاوارةبونةوة بةلَطة ئةو كؤمةلَة الوازانة دةكاتة ئامانج كة بةهؤى ح

ثِرؤسةى بازرطانى ثيَكردن لةو كاتة دةستيثيَكردووة كة ئاوارة ناوخؤييةكان و ثةنابةران لة نيَو كؤمةلَطا 

   ميواندارةكان بوون.

هةنديَك شيَوةى بازرطانى كردن بة كةسانةوة كة دةركةوتوون راستةوخؤ ثةيوةنديان هةية بة جةنطةوة. ئةمة 

  

 

 

 

هيض بةرزبونةوةيةكى 

بةرضاو لة ئارادا نية بؤ 

دياريكردنى ئةو كةسانةى 

كة بازرطانيان ثيَوةكراوة 

 لةاليةن دةسةالَتدارانةوة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باوترين جؤرى ئيستغالل 

ئةوةية كة ئةندامانى كردن 

خيَزان و خزم و دراوسَى 

 تيَيدا بةشدارن



 
 
 

5 

 
International Centre for Migration Policy Development ▪ Policy Brief 

بؤ كؤياليةتى سيَكسى، هاوسةطيرى بةزؤر و ئيستغالل كردن  (ISISحالَةتى بازرطانى كردنة لةاليةن داعش )

لة ملمالنيَى ضةكداردا لةاليةن  لة ملمالنيَى ضةكداردا: هةروةها هاوسةرطيرى بةزؤر و ئيستغالل كردن

سةرةِراى ئةوةش، هةموو جؤرةكانى بازرطانى كردن بة كةسانةوة اليةنى ترةوة لة جةنطى سوريادا. 

كة  –قةيرانى سورياوة. لة راستيدا، بازرطانى كردن بة كؤضبةرانةوة كاريطةريان نةكراوةتة سةر بةهؤى 

بةكؤيلةكردنى ناومالَدا بةردةوامة، وة تةنها بة شيَوةيةكى كةم بؤ ئيستغالل كردنيان لة  -نزؤربةيان ذنان

كاريطةرى كرابوية سةر بةهؤى قةيرانى ثةنابةران لة والَتة ميواندارةكاندا. تةنانةت لة ناو سورياشدا، لة 

ران لة ، هةنديَك كؤضبةرى كريَكارى ناو ماالَن بةردةوام ئيستغالل دةك2011سةرتاى ملمالنيَكةوة لة 

 يلةكردنى ناومالَدا.بةكؤ
   

 )سياسةتى بةرةنطاربونةوة( ةسىثؤلَ ثيَشنياز بؤ 

كاريطةريةكى زؤرى كراوةتة سةر  لةبةر ئةوةى توانستى بةرةنطاربونةوةى بازرطانى كردن بة كةسانةوة

نقوم بوون بةهؤى بةردةوامى جةنط و ملمالنيَكانى ناو سوريا و عيراق، وة لةبةر ئةوةى كة والَتة ميواندارةكان 

انة بة شيَوةيةكى سةرةكى لة سوريا رادةكةن، ئةم ثيَشنيازبةهؤى طةيشتنى ذمارةيةكى زؤر لةو خةلَكانةى كة 

سةرةكى بريتيية لة  ووردبوونةوةىبؤية بازرطانى كردن بة كةسانةوة.  بةرامبةر ضارةسةرن بؤ الوازى

نةهيَشتنى ئةم بازرطانية، هةضةندة، ثاراستنى ئةو كةسانةى كة بازرطانيان ثيَوة كراوة و دادطايى كردنى 

 واتاية ئةمانة لةخؤ دةطريَت. ، وة ثيَشنيازةكان بة ةتاوانبارةكان بايةخيَكى سةرةكيي

 كردن بة كةسانةوة لةاليةنبازرطانى لةطةَل ئاستى خوارةوةى  ضارةسةر كردنى بازرطانى كردن .1

وة يةن طروثة ريَكخراوةكانى تاوانة، هةروةها ئةوةى لةالئةندامانى خيَزان و خزم و كةسانةوة

 ئةنجام دةدريَت. 
و دابينكردنى ثاراستن بؤ ئةو  بازرطانى كردن بة كةسانةوة لةنيَو ثةنابةراندادياريكردنى  .2

 ثةنابةرانةى كة بازرطانيان ثيَوة كراوة. 
 . يَكخستنةوةى بارى ياسايىكاركردنى بةردةوام و ر  دابينكردنى طةيشتن بة  .3
، لةنيَويشياندا بؤ ثالَثشتى دارايى تةواو و دابةشكردنى يارمةتى بة شيَوةيةكى يةكسانطةرةنتيكردنى  .4

 ثةنابةران و ئاوارة ناوخؤييةكانى دةرةوةى كةمث.
 بؤ منداالَن.  قوتابخانةتؤمارى لةدايكبون و ئامادةبون لة دلَنياكردنةوةى  .5
بة  بة كةسانةوة كة راستةوخؤ ثةيوةندى هةية بازرطانى كردنمامةلَةكردن لةطةَل شيَوةكانى  .6

 .  جةنطةوة
دةستثيَشخةرى بؤ بةرةنطاربونةوةى  ةو سياسةت لةطةلَ  خؤيىبازرطانى كردنى ناويةكخستنى  .7

  بازرطانى كردن بة كةسانةوة. 
 .بةرةنطاربونةوةى كردارةكانى خراث مامةلَةكردنسةثاندنى سزا بؤ  .8
 .داكاركردن ئيستغالل كردن لة دياريكردن و نةهيَشتنى  .9

ى لة سةر توندوتيذو كةمكردنةوةى مةترسى  ةى جياكارى لة سةر بنةماى ِرةطةزبةرةنطاربونةو  .10

 .بنةماى ر ةطةز
 .كةسانى الواز لة كؤمةلَطاى ميواندارداهاتنى  بةهاناوة .11
 بؤ كؤضبةرةكان و كاركردنى كؤضبةرى كريَكارى ناوماالَن. كردن لة سيستةمى كةفالة ضاكسازى  .12
 لة دةرةوةى هةريَمةكة.  يَطا ياساييةكان بؤ مانةوةر  فراوانكردني بةرضاوى   .13

بة جيَبةجيَكردنى ئةم ثيَشنيازانة، ئيَمة دةتوانين بةشدار بين لة كةمكردنةوةى الوازيةكانى خةلَك و زيادكردنى 

"ئةو بذاردةيةى كة لة وايان بؤ دابين بكةين كة تةنها  جيَطرةوةىتوانا و هيَزيان بؤ مانةوة. ثيَويستة ئيَمة 

ويان كةمتر خراثة" نةبن، بةلَكو ئةوةيان بؤ دابين بكةين كة ثيَويستيان ثيَيةتى بؤ ئةوةى باشتر بطونجيَن وهةم

 ون.ولةطةَل زيانةكانى توندوتيذى و ئاوارةب

  

 

 

توانستى بةرةنطاربونةوةى 

كردن بة بازرطانى 

كاريطةريةكى كةسانةوة 

زؤرى كراوةتة سةر 

بةهؤى بةردةوامى جةنط و 

ملمالنيَكانى ناو سوريا و 

 عيراق

   

  سةرضاوة و بالَوكراوةى ثةيوةنديدار

الواز: كاريطةرى جةنطى سوريا و بارودؤخى ثةنابةران لة سةر  بةئامانجكردنى كةسانىليَكؤلَينةوةى 

كة دةتوانريَت بة  ليَكؤلَينةوةيةكة لة سوريا، توركيا، لوبنان، ئوردن و عيراق –بازرطانى كردن بة كةسانةوة 

 تةواوى لةم سايتةوة دابةزيَنريَت، بة هةموو سةرضاوةكاني كارى مةيدانى و بيروِراكان:  
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هةلَسةنطاندنى كاريطةرى جةنطى سوريا و ثِرؤذةيةكى ليَكؤلَينةوة بؤ ئةم ليَكؤلَينةوةية بريتيية لة ئةنجامى 

  قةيرانى ثةنابةران لةسةر بازرطانى كردن بة كةسانةوة لة سوريا و هةريَمى دةوروبةردا.

ثِرؤذةكة :"هةلَسةنطاندنى كاريطةرى جةنطى سوريا و قةيرانى ثةنابةران لةسةر بازرطانى كردن بة  

 كةسانةوة

 (AIS-TIP ") يةكطرتوةكانى ئةمريكا بؤ  دةرةوةى وياليةتةوةزارةتى  نوسينطةىثالَثشتى دارايى لةاليةن

( ICMPDدةكريَت و لةاليةن )بؤ ( J/TIPضاوديَريكردن و نةهيَشتنى بازرطانيكردن بة كةسانةوة )

 جيَبةجيَدةكريَت.
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