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ICMPD ده یه وێ سوپاسی خه ڵكانێكی زۆر بكات بۆ به شداریكردنیان له م توێژینه وه یه . سوپاسێكی تایبه ت بۆ دكتۆر 
هه روه ها  راپۆرته ،  ئه م  داڕشتنی  لێكۆڵینه وه كه و  رێكخستنی  به رامبه ر  له   لێكۆڵینه وه كان،  رێكخه ری  هیلی،  كلێر 
شه نای  و،  مامیشۆگلو  فولیا  دكتۆر  الریا،  ڤانێسا  دكتۆر  ئه یازی،  ئێریكا  ئه دلبی،  خه لدون  زیاد  واڵت  لێكۆڵه رانی 
به رامبه ر  توێژینه وه داو  ژێر  واڵتانی  له   لێكۆڵینه وه كه   ئه نجامدانی  به   پابه ندبوونیان  و  له خۆبوورده یی  بۆ  ئۆزده ن، 

پێشكه شكردنی زانیاری شیكردنه وه ی له  رێكخراوی ناحكومی نه هاتوو. 

هه روه ها ICMPD ده یه وێ سوپاسگوزاری قوڵی خۆی ده رببڕێ بۆ پرۆفیسۆر عه وه د، دكتۆر ئێلزابیتا م. گۆزدزیاگ 
و ئه لبێرت كراله ر، هاوكاران له  پێداچوونه وه ی توێژینه وه كه ، بۆ ئاراسته كردن و ره خنه  به سوده كانیان بۆ لێكۆڵینه وه كه .

رۆڵی سه ره كی له الیه ن تیمی پرۆژه ی ICMPD ه وه  بینرا له  هه ماهه نگی و به ڕێوه بردنی چاالكیه كانی لێكۆڵینه وه كه ، 
كه  به بێ ئه وه  ئه نجامدانی ئه م توێژینه وه یه  مه حاڵ بوو. سوپاس بۆ نه دا ئه مرایش، لوكاس گێركه ، مێلیتا گروێڤسكا 

گراهام و ئێلیسا ترۆسێرۆ بۆ پشتگیری به رده وامیان له ماوه ی به جێگه یاندنی ئه م لێكۆڵینه وه یه . 

له  كۆتاییدا، ICMPD پێزانینی تایبه تی هه یه  بۆ هه موو هه وڵده رانی لێكۆڵینەوە كه  له  ده زگاكانی ده وڵه ت، رێكخراوه  
ناحكومی و نێوده وڵه تیه كان، ده سه اڵته  لۆكه ڵه كان، رۆژنامه وانان، ئه كادیمیان و هه موو به شداران له  عیراق، ئوردن، 
لوبنان، سوریاو توركیا، كه  زانین و ئه زموونی خۆیان به م راپۆرته  به خشی. ئه گه ر به خشنده یی ئاماده یی به شداربوونی 

ئه وان نه با له م لێكۆڵینه وه یه ، زۆر له  ئه نجامه كانی ئه م توێژینه وه یه  رۆشناییان نه ده بینی. 

به ر  كه وتوونه ته   ئه وانه ی  ره وشی  چاككردنی  له   به شداربێت  توێژینه وه یه   ئه م  ئه نجامه كانی  كه   هیواداره    ICMPD
كاریگه ی قەیرانی سوریا.

سوپاس و پێزانین
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ئه و چوار ساڵه ی ملمالنێ زۆربوونی ژماره ی ئه و كه سانه ی لێكه وتۆته وه  كه  له  سوریا له  ماڵ و حاڵی خۆیان هه اڵتوون، 
كه  بوونه ته  ئاواره ی ناوخۆ یان له ودیو سنووره كانی سوریاوه  به دوای په نابه ریدا ده گه ڕێن. زۆربه ی هه ره زۆری ئه وانه ی 
بنچینه ی  له سه ر  لوبنان، ئوردن و عیراق.  نیشته جێن: توركیا،  له  واڵتانی دراوسێدا  ده ره وه  رابكه ن  به ره و  ناچاركراون 
په نابه ران:  و  شه ڕ  قه یرانه كانی  پشتگۆێخراوی  الیه نی  ئه زموونی  الوازان  ئامانجگرتنی  به   شیكردنه وه ،  و  لێكۆڵینه وه  
بازرگانی پێوە كردن به  كه سه كان. ئه م توێژینه وه یه  به  ئاراسته ی وه اڵمی لێكۆڵینه وه كه دا ده ڕوات: كاریگه ریه كانی شه ڕی 

سوریاو ره وشی په نابه ران به سه ر بازرگانی پێوە كردن به  كه سه كانه وه  چین له  سوریاو واڵتانی دراوسێی؟ 

ئه مه  یه كه م توێژینه وه یه  له م جۆره ، دیراسه ی شێوازو تایبه تمه ندیه كانی ئاواره بوونی ناوخۆو سنووربه زێن ده كات له كاتی 
شه ڕه وه ، له پاڵ رێكخستنه كانی پێشوازیكردن له  واڵتانی خانه خوێدا. ئه نجامه كانی لێكۆڵینه وه  له  ره وشه كانی دووچاربوون 
به  بازرگانی پێوە كردن و له  نیشانده ره كانی كه یسه كانی بازرگانی پێوە كردن خراونه ته ڕوو و شیكراونه ته وه . توێژینه وه كه  
بریتیه  له  ئه نجامی پڕۆژه ی هه ڵسه نگاندنی شه ڕی سوریاو قه یرانی په نابه ران به سه ر بازرگانی پێوە كردن به  كه سه كانه وه   
)AIS-TIP( ، كه  له الیه ن سه نته ری نێوده وڵه تی په ره پێدانی سیاسه ته كانی كۆچ )ICMPD( و به  پشتگیری دارایی ئۆفیسی 

چاودێری و نه هێشتنی بازرگانی پێوە كردن به  كه سه كان )J / TIP( ی وه زاره تی ده ره وه ی ئه مریكا جێبه جێ ده كرێت. 

گروپه   له الیه ن  رووده ده ن  ئیستغاللكردنانه ی  له و  زۆر  كه   ئه وه یه   لێكۆڵینه وه كه   سه ره كیه كانی  ده ره نجامه   له   یه كێك 
تێوه گالون.  دراوسێكان  ناسیاوو  خێزان  ئه ندامانی  زیاتر  له وه   به ڵكو  نادرێن،  ئه نجام  نیشتمانی  سنووری  رێكخراوه كانی 
ده شێ  كه   حاڵه تانه ی  له و  بێجگه   نیه   له به رده ست  مانه وه یان  به دیلی  به هۆی شه ڕ زۆرجار  ئاواره كان  كۆمه ڵگا  و  خێزان 
به  ئیستغاللكردن ناوببرێت. بۆیه  بەهۆی ئه و باره  الوازه ی پێیدا تێده په ڕن به شدار ده بن له  ئیستغالل كردن. ئه و فاكته ره  
دێنه   ئاسته نگانه ی  به و  مرۆییه وه و  قه یرانی  خودی  به   په یوه ستن  هه یه   الوازیانه دا  ئه و  به سه ر  كاریگه ریان  سه ره كیانه ی 
به رده م وه ده ستهێنان و ده ستپێوه گرتنی باری یاسایی نیشته جێبوون و مۆڵه تی كار له  واڵته  خانه خوێكاندا. سه ره ڕای ئه وه ش، 
له  پێڤاژۆیه كی دیكه  كه  له  ئه نجامی شه ڕی سوریا ئێستا توركیا زۆرترین ژماره ی په نابه ران له  جیهاندا له خۆده گرێت و، 
هه روه ها  خانه خوێكان،  كۆمه ڵگه   واڵتێك،  له هه ر  تێدایه   دانیشتوانی خۆی  له چاو  په نابه رانی  رێژه ی  به رزترین  لوبنانیش 

خه ڵكی ئاواره ش زیاتر رووبه رووی دووچاربوون ده بنه وه .

بۆیه  داوا له  رێكخراوه  حكومی وناحكومیه كان، له سه ر ئاستی نیستمانی و نێوده وڵه تی ده كه ین كه  به رسڤی ئه نجامه كانی 
لێكۆڵینه وه كه  بده نه وه و له  جێبه جێكردنی راسپارده كان به شداری بكه ن. كه  ئه مه ش پێوه ری تایبه ت به  نه هێشتنی بازرگانی 
پێوە كردن، پرسی مرۆیی زیاتر، چاككردنی پاراستنی مافه كانی منداڵ و ژنان ده گرێته وه و، به  تایبه تی گروپه  الوازه كان 

ده كاته ئامانج، هه روه ك بڕیار له سه ر ئامانجه  تازه كانی نه ته وه  یه كگرتووه كان ده دات سه باره ت به  په ره پێدانی به رده وام.

ئێمه  پێمانوایه كه  به گژداچوونه وه ی بازرگانی پێوە كردن به شێكی دانه بڕاوه  له  به رسڤی مرۆیی بۆ شه ڕو ئاواره بوون. له  
پێوه كراوو  بازرگانی  پاراستنی خه ڵكی  پێوە كردن،  بازرگانی  په نابه ران، چاره سه ری  قه یرانی  پێڤاژۆی شه ڕی سوریاو 
ئه مه ش  پێوە كردن،  بازرگانی  دیارده ی  بۆ چاره سه ری  نیه   ئێمه   به رپرسیارێتی  به شی  تاكه   بازرگانیكاران  راوه دوونانی 
یارمه تیده ره  بۆ سووككردنی حاڵه ته كانی بێهیوایی ئه و خه ڵكه  به  گشتی، به  به شداری له  زامنكردنی سه المه تی، بوژانه وه و 

شیاندنه وه یان و ده رفه تی ژیان بێ توندوتیژی و بێ بازرگانی پێوە كردن.

گابرێلال ئه بادۆ
بریكاری به ڕێوه به ری گشتی 

ICMPD

ده سپێك



٧پێشهكی

پێشه كی ١
كێشه و توندوتیژی له   سوریا له  2011ه وه  زیانی زۆری گیانی و مه ینه تی مرۆیی لێكه وتۆته وه ، سه ره ڕای قه یرانی 
ئاڵۆزی ئاواره یی. چوار واڵتی دراوسێی سوریا گرنگترین واڵتی جیهانن كه  خانه خوێن بۆ په نابه رانی ئه م واڵته  كه  
شه ڕ لێكی ترازاندووه . له گه ڵ كۆتاییهاتنی ئه یلولی 201٥، نزیكه ی چوار ملیۆن په نابه ری سوری ته نیا له  توركیا، 
لوبنان، ئوردن و عیراق بوون، كه  تۆماركردنیان له  كۆمیسیۆنی بااڵی نه ته وه  یه كگرتووه كان بۆ كراوباری په نابه ران 
)UNHCR( چاالكه . سه ره ڕای ئه وه ی كه  زیاتر له  شه ش ملیۆن و نیو سوری له  ناوه وه ی واڵتی خۆیاندا ئاواره بوون. 
هه موو سوری و النه وازه كان (بێڕه گه زنامه كان( كه  به ره و ده ره وه  هه اڵتوون له الیه ن (UNHCR(  یان ده سه اڵته  
نیشتمانیه كانه وه  تۆمار نه كراون (2015a ،NRC نیسان(، هه موو ئاواره كانی ناوخۆش به مجۆره  تۆمارنه كراون، بۆیه  

بۆیهه یه  ژماره كان له  هه موو حاڵه تێكدا زیاتریش بن. 

به چاوپۆشین له  خودی توندوتیژی، ملمالنێ و هاوكات قه یرانی په نابه ران له  واڵتانی دراوسێدا بۆته  مایه ی هه ژاربوونی 
ببنه   ئاواره كردووه   خه ڵكی  له   وای  ئه مه ش  شه ڕ،  له   قازانجكردن  و  نافه رمی  ئابوری  »خۆگونجاندن«ی  زیاتر، 
جێنیشانی ئاوارەكانی ناوخۆ كردن و جۆری جیاوازی بازرگانی پێوە كردن. نادڵنیایی سه رهه ڵده دات كاتێك شه ڕ له  
سوریا به كۆتادێت و ئیستغاللكراوه كان ده توانن بگه ڕێنه وه  واڵتی بنه ڕه تی خۆیان و، تاكه ی واڵتانی خانه خوێ ده توانن 
نیشته جێبوون،   – بنچینه ییه كان  خزمه تگوزاریه   ده سته به ركردنی  بواری  له   بكه ن  دابین  په نابه ران  پێداویستیه كانی 

چاودێری ته ندروستی و فێركردن- و ده رفه ته كانی ده سكه وتنی داهات. 

له  ناوه ڕاستی ساڵی 201٤ه وه ، ره وشی سوریا، هه روه ها هه ندێ به شی عیراق، ئاڵۆزتر بووه  به هۆی داگیركردنی 
سوریاو  خه ڵكی  زیاتری  ئاواره بوونی  و  توندوتیژی  هۆی  بۆته   داعشه وه1 ،  له الیه ن  خاكه كه یان  دیكه ی  رووبه ری 

عیراق، هه روه ها بۆ خه ڵكی دیكه ی نیشته جێ له و ناوچانه دا.

نه خشه ی 1: واڵتانی ژێر توێژینه وه  -عیراق، ئوردن، لوبنان، سوریاو توركیا

سه رچاوه : www.maps.google.com له  20/0٤/201٥

1 داعش كه  به  ده وڵه ی ئیسالمی له  عیراق و سوریا، ده وڵه تی ئیسالمی له  عیراق و شام و ده وڵه تی ئیسالمیش ناوده برێت. داعش كورتكراوه ی ناوی 
رێكخراوه كه یه  به  عه ره بی و، بۆ ئاماژه  كردن به و گروپه  له م توێژینه وه یه دا به كاردێت
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له باره ی توێژینه وه كه 

ئه م توێژینه وه یه  هه ڵسه نگاندن ده كات بۆ كاریگه ریه كانی شه ڕی سوریاو قه یرانی په نابه ران به سه ر بازرگانی پێوە كردن 
له  سوریاو ناوچه كانی ده روبه ری. هه ر پێنج واڵتانی ژێر توێژینەوە –سوریا، توركیا، لوبنان، ئوردن و عیراق ( به  
تیشكۆ خستنه  سه ر هه رێمی كوردستانی عیراق( – كه  به پێی قه باره ی په نابه ران و ئاوارەكانی ناوخۆ  هه ڵبژێردراون. 
له كاتێكدا كه  نزیكه ی 6.6 ملیۆن كه س له  سوریا بوونه  ئاوارەكانی ناوخۆ.  له كاتی نووسینی ئه م بابه ته دا (تشرینی 
یه كه می 201٥(، به ره و باكوری سوریا، توركیا نزیكه ی 1،٩ ملیۆن په نابه ری تۆماركراوی سوری له خۆگرتووه ، كه  
زۆربه یان له  پارێزگاكانی باشوری رۆژهه اڵت و باشوری توركیان. دووه م گرنگترین واڵتی خانه خوێی په نابه ران به  
ژماره ی ره ها لوبنانه ، كه  ئێستا زیاتر له  1.1 ملیۆن سوری تۆماركراوی له خۆگرتووه . سنووری سوریا ئوردن له  
باشور، كه  ئێستا نزیكه ی 6٣0000 كه سی گرتۆته خۆ كه  له  سوریاوه  رایانكردووه . له  كۆتاییدا، سوریا له  رۆژهه اڵت 
سنوری هاوبه شی له گه ڵ عیراق هه یه ، كه  زۆربه ی سوریه كان له م واڵته  نیشته جێی هه رێمی كوردستانی عیراقن2، كه  
هه رێمێكی ئۆتۆنۆمه  له  واڵتێكی فیدراڵدا، به  گشتی نزیكه ی 2٥0000 په نابه ری سوری له خۆده گرێت. له گه ڵ ئه وه ی 
 UNHCR  ئه م ژمارانه ش ئه و كه سانه  ناگرێته وه  كه  له  سوریاوه  بۆ واڵتانی دراوسێ هه اڵتوون به اڵم وه كو چاالك له
له گه ڵ  داینامیكه ،  تۆماركراون. ره وشه كه  زۆر  نیشتمانیه كان  ده سه اڵته   توركیا الی  له  حاله تی  نه   نه كراون،  تۆمار 
یا ده چنه  دۆخی  ئه و په نابه ره  سوریانه ی تازه  ده گه نه  واڵتانی خانه خوێ و ئه وانه ی بۆ ده ره وه ی ناوچه كه  ده ڕۆن، 
ئاوارەكانی ناوخۆ  له ناو سوریاداو له  هه ندێ باردا، به هۆی جیاواز بۆ سوریا ده گه ڕێنه وه . به  درێژایی ده قه كه ، هه ر 
پێنج واڵتی ژێر توێژینه وه  ئاماژه یان به  ؟؟؟؟؟ قه باره ی ژماره ی ئاواره  سوریه كان كردووه : سوریا، توركیا، لوبنان، 

ئوردن، عیراق.

2 كوردستانی عیراق بریتیه  له  هه رێمێكی ئۆتۆنۆمی كه  چوار پارێزگاكانی دهۆك، هه ولێر، سلێمانی و پارێزگای هه ڵه بجه ی تازه  دامه زراو (سه ره تاكانی 
201٤( له خۆده گرێت.
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خودی دیارده ی بازرگانی كردن بە مرۆڤ بریتیه  له  تیشكۆی بابه تیانه ی ئه م لێكۆڵینه وه یه ، كه  به  ئامانجه  له  شێوه كانی 
تاوانكاران كێن، له جیاتی  بازرگانی پێوە كردن تێبگات كه  رووده ده ن و كاریگه ریان به سه ر كێوه  هه یه ، هه روه ها 
له   كردن  پێوە  بازرگانی  شێوه كانی  كردن.  پێوە  بازرگانی  به   دژ  ده ستپێشخه ریه كانی  یا  سیاسه ت  ئه زمونكردنی 
واڵتانی ژێر توێژینەوە بابه تی لێكۆڵینه وه ن، له پاڵ حاله ته كانی توشبوون به  بازرگانی پێوە كردن، هه روه ك له  كاتی 
پێویستدا ئاماژه كراوه  به  شێوه ی بازرگانی پێوە كردن له  یا به ڕێگه ی ئه و واڵتانه . یاسای په یوه ست به  نه هێشتنی پبك، 
دامه زراوه كان، سیاسه ته كان و چاالكیه كان له  وژنان و كچان له خواره وه   به  كورتی كه وتونه ته  به ر لێكۆڵینه وه و، له  
به شه كه ی دیكه ی توێژینه وه كه دا ته نیا به  ناو ئاماژه یان پێكراوه  له كاتی پێویست بۆ تێگه یشتنی دیارده ی بازرگانی پێوە 
كردن. ئه مه ش هانده درێت به  قایلبوون به وه ی كه  هه نگاوی هه ره گرنگ له  به رسڤدانه وه ی بازرگانی پێوە كردن و 

ئیستغالل كردنی كچان، كوڕان، ژنان و پیاوان ده خوازێ له  سه ره تادا تێیبگه ین. 

چوارچێوه ی كرۆنۆلۆژی توێژینه وه كه  ئاسانكاری ده كات بۆ به راوردی ره وشه كه  له  سه ره تای 2011، كه  له  ماوه ی 
هه ڵسه نگاندنی  مه به ستی  به    ،201٥-2011 سااڵنی  ره وشی  تێكڕای  له   پێده كرێت،  ئاماژه ی  بنچینه دا  به رواری 
ده   له   باس  توێژینه وه كه   شه ڕ،  ده ستپێكردنی  پێش  ره وشی  له   باشتر  تێگه یشتنێكی  بۆ  ملمالنێكه .  كاریگه ریه كانی 
ساڵی 2001-2010 ده كات، كه  به  قۆناغی بنچینه  ئاماژه ی پێكراوه .هه روه ك له خواره وه  له  به شی په یڕه وی كاردا 
روونكراوه ته وه ، شیكردنه وه ی  قۆناغی بنچینه  به شێوه یه كی سه ره كی پشت ده به ستێ به   لێكۆڵینه وه و داتا الوه كیه كان، 
له  كاتێكدا سه رچاوه  سه ره كیه كانیش راوێژیان پێكراوه  له  ماوه ی سه ره تای ده سپێكی شه ڕدا. لێكۆڵینه وه  له  دوادوای 
ساڵی 201٤ ده ستیپێكرد، له گه ڵ هه موو لێكۆڵینه وه  مه یدانیه كان له  توركیا، لوبنان، ئوردن و عیراق له  ماوه ی ساڵی 

201٥دا. 

له باره ی پرۆژه كه وه 

قه یرانی  سوریاو  شه ڕی  كاریگه ری  هه ڵسه نگاندنی  بۆ  لێكۆڵینه وه   پرۆژه ی  ئه نجامی  له   بریتیه   توێژینه وه یه   ئه م 
په نابه ران به سه ر بازرگانی كردن بە كەسەكان له  سوریاو ناوچه ی ده وروبه ری، پێشكه شكردنی راسپارده ی شیاو بۆ 
وه رامدانه وه ی ئه نجامه كانی. ئامانجی گشتی بریتیه  له  زیادكردن و په ره پێدانی زانین له باره ی كاریگه ریه كانی شه ڕی 
سوریاو قه یرانی په نابه ران به سه ر بازرگانی كردن بە كەسەكان له  سوریاو ئه و واڵتانه ی كه  زیاتر كه وتوونه ته  به ر 
لوبنان، ئوردن و عیراق(. پڕۆژه ی: »هه ڵسه نگاندنی كاریگه ری شه ڕی  په نابه ران (توركیا،  كاریگه ری جووله ی 
سوریاو قه یرانی په نابه ران به سه ر بازرگانی كردن بە كەسەكان« له الیه ن ئۆفیسی چاودێری و نه هێشتنی بازرگانی 
نێوده وڵه تی  سه نته ری  له الیه ن  و  ده كرێت  دابین  بۆ  دارایی  ئه مریكا  ده ره وه ی  وه زاره تی  ی   )J / TIP(كردن پێوە 
ده كه وێته   باره گاكه ی  نێوده وڵه تیه و  رێكخراوێكی  كه   ده كرێت،  جێبه جێ   )ICMPD) كۆچ  سیاسه ته كانی  په ره پێدانی 

ڤێننا، نه مسا. 

لێكۆڵینه وه كه  له الیه ن تیمی هه ماهه نگی باره گای ICMPD له  ڤێننا ئه نجامدراوه ، له گه ڵ ڵێكۆڵه رانی پێنج واڵت كه  
لێكۆڵینه وه ی نوسینگه و مه یدانی تایبه ت به  هه رواڵتێكیان ئه نجامداوه  سه باره ت به  سوریا، توركیا، لوبنان، ئوردن و 
 .)ICMPD) عیراق. هه روه ها ئه م توێژینه وه یه  كه وتۆته  به ر دوو خولی پێداچوونه وه ی هاوكارانی ناوخۆو ده ره كی
به هێزكردنی  له   به شداریكردن  له   بریتیه   پرۆژه كه   ئامانجی  توێژینه وه یه ،  ئه م  گشتاندنی  باڵوكردنه وه و  له رێگه ی 
له رێگه ی  ناوچه كه دا،  له   په یوه ندیدار  كاراكانی  الیه نه   به هۆی  كەسەكان  بە  كردن  بازرگانی  رووبه ڕووبوونه وه ی 
به مه به ستی  كورته كان  مه ودا  كاره   و  ناكاوه كان  حاله ته   زانیاری  بۆ  پێویست  داتای  و  جێمتمانه   زانینی  دابینكردنی 
رووبه ڕووبوونه وه ی بازرگانی كردن بە كەسەكان و دووچاربوون به  بازرگانی پێوە كردن و، دانانی راسپارده كان 
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قوربانیه   پێداویستیه كانی  به   وگه یشتن  كردن  پێوە  بازرگانی  نه هێشتنی  دوورمه وداكانی  تا  ناوه راست  چاالكیه   بۆ 
به   به رامبه ر  دیكه   الوازه كانی  گروپه   هه روه ها  كردن،  پێوە  بازرگانی  نه كراوه كانی  ده ستنیشان  ده ستنیشانكراوو 
ده ستیپێكردو  201٤دا  یه كه می  تشرینی  له   پڕۆژه یه   ئه م  ناوچه كه دا.  ده ره وه ی  و  له ناوچه كه   كردن  پێوە  بازرگانی 
لێكۆڵینه وه ی مه یدانیش له  كانونی دووه م تا تشرینی یه كه می 201٥ ئه نجامدرا، له گه ڵ ده ستپێكی توێژینه وه ی كۆتایی له  
كۆنگره ی نێوده وڵه تی له  ئه سته نبۆل، توركیا كانونی یه كه می 201٥. له نیوه ی یه كه می 2016 گفتوگۆ، فراوان كردن 
و گونجاندنی ئه و راسپاردانه ی كه  به شی ٧ی ئه م توێژینه وه یان لێپێكدێت، له  كاتی پێویستدا زنجیره یه ك وێركشۆپ بۆ 
ئه م مه به سته  له  واڵتانی خانه خوێی ژێر توێژینه وه  و ده ره وه ی ناوچه كه  به ڕێوه ده چن، بۆ بنیاتنان له سه رئه نجامه كانی 

تایبه ت به  هه ر واڵتێك له  توێژینه وه كه دا.

په یكه ری توێژینه وه كه  

توێژینه وه كه  له م به شانه ی خواره وه  پێكدێت:

به شی یه ك: پێشه كی 

جێبه جێكراوی  كاری  په یڕه وی  له گه ڵ  ده كات  به كارهاتوه كان  زاراوه   راڤه ی  توێژینه وه كه   یه كه مه ی  به شی  ئه م 
لێكۆڵینه وه كه ، هه روه ها پێداچوونه وه ی ئه ده بیات و چوارچێوه ی یاسایی و دامه زراوه یی له خۆده گرێت له سه ر ئاستی 

نێوده وڵه تی واڵتانی ژێر توێژینەوەدا.

به شی دوو: كۆچ و بازرگانی پێوە كردن له ماوه ی قۆناغی بنچینه دا 

دووه م به ش ره وشه كه  شیده كاته وه  له رووی كۆچ و بازرگانی پێوە كردن له  ده ساڵی پێش شه ڕی سوریا، بۆ پێشكه شكردنی 
نیشانه ی مه رجه  بنچینه ییه كان.

به شی سێ : پێڤاژۆی كۆچ، ٢٠١١-٢٠١5

به شی سێ ورده كاریه كانی پێڤاژۆی ئێستای ئاواره بوون و كۆچی ناوخۆو نێوده وڵه تی سوریه كان و گروپه كانی دیكه ی 
به ركاریگه ری له خۆده گرێت. 

به شی چوار: حاله ته كانی تووشبوون به  بازرگانی كردن بە كەسەكان

به شی چوار باس له  حاله ته كانی تووشبوون به  بازرگانی كردن بە كەسەكان ده كات 

به شی پێنج : كاریگه ری به سه ر بازرگانی كردن بە مرۆڤ له  سوریا، توركیا، لوبنان، ئوردن و عیراق 

په نابه ران به سه ر  ئه م توێژینه وه یه  - كاریگه ری شه ڕی سوریاو قه یرانی  ته وه ری سه ره كی  له   پێنجه م به ش یریتیه  
بازرگانی كردن بە مرۆڤ له  سوریا، توركیا، لوبنان، ئوردن و عیراق.

به شی شه ش: ده ره نجام و راسپارده كان 

توێژینه وه كه  به  ده ره نجامه كانی لێكۆڵینه وه و راسپارده كان بۆ به رسڤ له سه ر بنچینه ی ئه نجامه كانی لێكۆڵینه وه  دێته  
داخستن. 



١١پێشهكی

١.١   زاراوه  به كارهاتوه كان له م توێژینه وه یه دا 

1٩٥1و  یه كگرتوه كان  نه ته وه   په نابه رانی  رێككه وتننامه ی  لە  كه   به كارده هێنێ  په نابه ر  پێناسه ی  توێژینه وه یه   ئه م 
پرۆتۆكۆڵی 1٩6٧دا هاتووه  ، وه كو كه سێكی كه ،

»به هۆی بوونی ترس له  چه وساندنه وه  به هۆی ره چه ڵه ك، ئاین، ره گه زنامه ، ئه ندامبوونی گرووپێكی 
كۆمه اڵیه تی دیاریكراو یا بیروبۆچوونی سیاسی، بكه وێته  ده ره وه ی واڵتی نیشتمانی خۆی و نه توانێ 
هه ركه سێك  یان  وه ربگرێت؛  واڵته   ئه و  پاراستنی  له   سوود  نه یه وێ،  ترسه وه   ئه و  به هۆی  یان 
له م  ئه نجامی رووداوی  له   نیشته جێبوو  تێیدا  كه   بێت  ئه و واڵته   له ده ره وه ی  و  نه بێت  ره گه زنامه ی 

شێوه یه ، كه  نه توانێ یان به هۆی ئه و ترسه وه  نه یه وێت بۆی بگه رێته وه «

له الیه ن  فه رمی  به شێوه یه كی  كه چی  خۆیانن  بنه ره تی  واڵتی  له ده ره وه ی  سوریه كان  ئێستا  كه   ئه وه ی  سه ره رای 
دانیانپیانه نراوه ،  رێككه وتننامه كه   په نابه ری  وه كو  ژێرتوێژینه وه كه   خانه خوێی  چوارواڵتی  نیشتمانیه كانی  حكومه ته  
باالی  كۆمسیۆنی  له الیه ن  هه روه ك  ئاماژه یانپێده كات،  په نابه رانی سوری  به   به شه كانی   هه موو  له   توێژینه وه یه  ئه م 
په نابه ران (UNHCR( به  په نابه ر هه ژماركراون، هه رچه نده  ژماره یه كی دیاریكراوی سوریه كان له هه ر چوار واڵتی 
خانەخوێیواڵتانی ژێر توێژینەوە له الیه ن UNHCRه وه  تۆمار نه كراون. په ناگه خواز كه سێكه  له ده ره وه ی واڵتی خۆی، 
یان له سنوورێكی نێوده وڵه تی كه  داخوازی باری رێككه وتننامه ی په نابه ران ده كات. كۆچی به زۆر به شێوه یه كی گشتی 
ئاماژه  بە حاڵه ته كانی په نابه ران ده كات كه  كه سێك ناچارده كرێت واڵت به جێبێڵێ به هۆی چه وساندنه وه ، توندوتیژی 
یان ره وشێكی سیاسی دیاریكراو، هه رچه نده  بۆیهه یه  كه  ئاماژه  بكات به  ئاواره بوونی ناوخۆ و نێوده وڵه تی له  ئه نجامی 

كاره ساتێكی سروشتی یان گۆڕانكاری كه شو هه وادا. 

سه ره رای ئه وه ش، كه سانی جێبایه خ له الیه ن UNHCRه وه به كه سانی گه ڕاوه ، النه وازو ئاواره كانی ناوخۆ داده نرێت. 
گه ڕاوه كان بریتین له  په نابه رانی پێشوو كه  خۆبه خشانه  ده گه ڕێنه وه  واڵته كانی خۆیان، جا له خۆڕابێت یان به شێوازێكی 
رێكخراو؛ كه سی النه واز بریتیه  له وكه سه ی له سه ر ئاستی نێوده وڵه تی وه كو هاواڵتی هیچ واڵتێك دانیپیانه نراوه ؛ كه سی 
ئاواره ی ناوخۆش بریتیه  له  كه سێك ناچاربكرێت له ماڵی خۆی رابكات به اڵم له نێو سنوری واڵته كه یدا بمێنێته وه . پره نسیپه  
ئاراسته كاره كانی نه ته وه  یه كگرتوه كان له باره ی ئاواره كانی ناوخۆ )OCHA،2004( ئاواره ی ناوخۆ پێناسه  ده كات وه ك:

»كه س یان كۆمه ڵه  كه سێك كه  ناچاركراون رابكه ن یان ماڵ یا شوێنە ئاساییه كانی نیشته جێبوونی   
خۆیان جێبێڵن، به تایبه تی به هۆی یان به مه به ستی خۆپاراستن له  كاریگه ریه كانی كێشه ی چه كداری، 
یان  سروشتی  كاره ساته   یان  مرۆڤ  مافه كانی  پێشێلكاریه كانی  توندوتیژی،  گشتیه كانی  حاڵه ته  

مرۆڤكرده كان و، ئه وانه ن كه  سنوورێكی دانپێنراوی نێوده وڵه تیان نه به زاندووه .«

ناوخێوه ت(.  نافه رمیه كانی  نیشته جێ  (له وانه ش  خێوه تگا  وه كو  شوێنی  یان  له خێوه تگا  كه سێكه   خێوه تگا  په نابه ری 
دروستكراوه كان،  له خۆڕا  یان  بۆدانراوه كان  پالن  به خێوه تگا  كاتی،  »نیشته جێی  ده گرێته وه   ئه مانه   خێوه تگاكان 
دامه زرێنراون.  ئاواره   خه ڵكی  له خۆگرتنی  بۆ  كه   گه ڕانه وه   په ڕینه وه و  سه نته ره كانی  كۆكردنه وه و،  سه نته ره كانی 
ئه مه ش پیاده  ده بێت به سه ر حاڵه ته  به رده وام و تازه كان كه  به هۆی ملمالنێ یان كاره ساته  سروشتیه كان رووده ده ن و، 

كه سانی ئاواره  ناچارده بن له شوێنه  كاتیه كاندا به دوای په ناگه دا بگه ڕێن«،٣

NRC/ :2008(. نامیلكه ی به ڕێوه بردنی خێوه تگا. ئۆسلۆ( )CMP( و پڕۆژه ی به رێوه بردنی خێوه تگا )NRC( ٣ بڕوانه : ئه نجومه نی نه رویجی په نابه ران
.CMP



به  ئامانجگرتنی خاڵه كانی الوازی١٢

په نابه رانی فه له ستینی به پێی ئاژانسی نه ته وه  یه كگرتوه كان بۆ فریاكه وتن و به كارێكخراوی ناحكومیستنی په نابه رانی 
نیشته جێبوونیان  شوێنی سروشتی  كه   كه سانه ن  »ئه و  كه   ده كرێ  پێناسه   (ئۆنروا(  نزیك  رۆژهه اڵتی  له   فه له ستینی 
له  فه له ستین نیشته جێبوون و، ئه وانه ی كه  ماڵ و  ئایاری 1٩٤٨  له ماوه ی نێوان 1ی حوزه یرانی 1٩٤6 تا 1٥ی 
دابینكردنی ژیانیان له ده ستداوه  له ئه نجامی كێشه ی ساڵی 1٩٤٨.« په نابه رانی فه له ستینی له  سوریا كه  له  كێشه كه وه  
به ره و لوبنان و ئوردن هه اڵتن له ژێر چاودێری ئۆنروا ماونه ته وه ، له جیاتی UNHCR، له كاتێكدا له توركیا كه وتونه ته  

ژێر سیسته می كاتی پاراستنی حكومه ت و، له  عیراق به  په نابه ری ژێر چاودێری UNHCR داده نرێن.

كەسانی بازرگانی پێكراو، به پێی مادده ی ٣ی پرۆتۆكۆڵی  قه ده غه كردن و له ناوبردن و سزادانی بكگ، به تایبه تی 
ژنان و مندااڵن (پرۆتۆكۆڵی نه ته وه  یه كگرتووه كان بۆ بازرگانی پێوە كردن(، كه  ته واوكاره  بۆ رێككه وتننامه ی ساڵی 

2000ی نه ته وه  یه كگرتووه كان دژ به  تاوانی نێو نیشتمانی و رێكخراو، بریتیه  له : 

»سه ربازكردن، گواستنه وه ، راگواستن، جێكردنه وه  یان وه رگرتنی كه سه كان، له رێگه ی هه ڕه شه    
یان به كارهێنانی هێز یان شێوازی دیكه ی ناچاركردنی وه كو رفاندن، فێڵلێكردن، خه ڵه تاندن، خراپ 
به كارهێنانی ده سه اڵت یان باری الوازی یان پێدان یان لێوه رگرتنی پاره  یان قازانج بۆ وه ده ستهێنانی 
ره زامه ندی كه سێك كه  كۆنترۆڵی كه سێكی دیكه ی به ده ستبێت به  مه به ستی ئیستغالل كردن، ئیستغالل 
دیكه ی  شێوازی  یان  كه سانیدی  له شفرۆشی  بۆ  كردن  ئیستغالل  ده گرێته وه ،  ئه وانه   النیكه م  كردن 
ئیستغاللی سێكسی، سوخره و خزمه تپێكردن، كۆیله كردن یان هه ڵسوكه وتی هاوشێوه ی كۆیله كردن، 

خزمه تكاری یان ده رهێنانی ئه ندامه كان.«

له حاله تی بازرگانی پێوە كردن به  گه وران، ئه مه  بۆیهه یه  بۆ كرداری دیاریكراو دابه شببێت، به  به كارهێنانی ئامرازی 
كه   پۆلێنكراوه   به وه   مندااڵن  به   كردن  پێوە  بازرگانی  ئه مه شدا  له گه ڵ  كردن.  ئیستغالل  مه به ستی  به   دیاریكراو، 
ئه نجامدانی كردارێكی دیاریكراوه  به  مه به ستی ئیستغالل ، وه كو ئامرازێكی ناپه یوه ندیدار. منداڵ هه ركه سێكه  له  1٨ 
كوڕان  به   ئاماژه   كه   منداڵ،  مافه كانی  بۆ  یه كگرتووه كان  نه ته وه   رێكه وتننامه ی 1٩٨٩ی  به پێی  بچوكتربێت،  ساڵ 
یان كچان ده كرێت له  هه ر شوێنێكی په یوه ندیدار به  گشتی، به پێی ره گه ز. له م توێژینه وه یه دا، له جیاتی »قوربانی« 
»منداڵی  پێكراو«،  بازرگانی  گه وره ی   « پێكراو«،  بازرگانی  »خه ڵكی  پێكراو«،  بازرگانی  »كه سی  زاراوه ی 

بازرگانی پێكراو« به  باشتر داده نرێن، چونكه  له  رووی یاساییه وه  زاراوه ی ورد نین .

هه روه ها بازرگانی كردن بە كەسەكان بریتیه  له  تاوانێك كه  له الیه ن گروپێكی تاوانكاری رێكخراو ئه نجامدراوه ، كه  
به پێی رێكه وتننامه ی نه ته وه  یه كگرتووه كان دژ به  تاوانی نێونیشتمانی رێكخراو دیاریكراوه  به :

» گروپێكی پێكهاتوو له  سێ كه س یان زیاتر، كه  ماوه یه ك بێ هه بن و پێكه وه  كاربكه ن به  مه به ستی تاوانێكی   
مه ترسیدار یان زیاتر یان تاوانكاری به پێی ئه م رێكه وتننامه یه ، به  مه به ستی ده سكه وتنی راسته وخۆ، یان ناڕاسته وخۆی 

سوودی دارایی یان مادی دیكه ».

قاچاخچێتی كۆچبه ران، به پێی پرۆتۆكۆلی نه هێشتنی قاچاخچێتی به  كۆچبه ران له  رێگه ی زه وی، ده ریاو ئاسمان، كه  
ته واوكاره  بۆ رێكه وتنی 2000ی نەتەوە یەكگرتووەكان دژ به  تاوانی رێكخراوی ناونیشتمانی، بریتیه  له ، 

له   مادی،  یان  دارایی  سودی  ناڕاسته وخۆی  یان  راسته وخۆ  وه ده ستهێنانی  به مه به ستی  »مامه ڵه    
چوونی نایاسایی كه سێك بۆ به شێكی واڵتێك كه  كه سه كه  تیایدا هاواڵتی یان نیشته جێی به رده وام نیه «.



١3پێشهكی

توێژینه وه یه دا  له م  دیداركراوان  زۆر  له الیه ن  هه رچه نده  
له   ناوه خۆ  جوڵه ی  ئاسانكاری  ناوبراون،  »قاچاخچی«  به  
په ڕینه وه ی  بۆ  ناكه ن  ئاسانكاری  واڵت   یه ك  چوارچێوه ی 
یاسای  به پێی  به مجۆره  نێوده وڵه تیه كان،  سنووره   له   نایاسایی 
پێناسه بكرێن.  كۆچبه ران  قاچاخچی  وه ك  ناكرێ  نێوده وڵه تی  
له به ر ئه م هۆیه و، بۆ جیاكردنه وه  له  قاچاخچی كۆچبه ران، له م 

توێژینه وه دا به  ئاسانكاری جوڵه ی ناوه خۆ ناوده برێن.

به   مانه وه یان  بۆ  نیه   رێپێدانیان  كه   نایاساییه كان  كۆچبه ره  
شێوه یه كی یاسایی و / یان كاركردن له  واڵتی ئامانج٤. ره نگه  
یا  ڤیزا  په نابه ری،  رێكاره كانی  له   سه ركه وتوونه بووبن  ئه وان 
هاتبنه   نایاسایی  به شێوه یه كی  یان  به سه رچووبێت،  رێپێدانیان 
ناوه وه . سنووربه زاندنی نایاسایی یان هاتنه  ناوه وه ی نایاسایی 
ئه وه یه  كاتێ كه سێك ده چێته  ناو واڵتێكی دیكه ی غه یری واڵتی 
هاواڵتی بوونیان یان نیشه جێبوونی به رده وامیان به بێ رێپێدانی 
یاسایی پێویست یان ڤیزا. خاڵەكانی پەڕینەوەی سنوربریتین له  
شوێنی فه رمی كه  ده سه اڵته  نیشتمانیه كان چێكی دۆكیومێنته كان 
ده كه نه وه  تا بزانن ئایا ئه و كه سه  رێپێدانی هاتنه  ناوه وه ی واڵتی 
هه یه ، كه  بۆیهه یه  كاتی یان هه میشه یی بێت. ره نگه  خه ڵك له  
خاڵی نافه رمی سنووره كانیش بپه ڕنه وه . كۆچی نایاسایی هاتنه  
ناوه وه ی نایاسایی ده گرێته وه ، به اڵم ئاماژه ش ده كات به  كه سی 
نیشته جێ له  واڵتی مه به ست به بێ رێپێدان، له به ر به سه رچوونی 
یان  تێپه ڕین به  واڵت به بێ رێپێدان،  یان ڤیزاكانیان،  رێپێدان 
رێپێدانی  به بێ  كارده كات  مه به ست  واڵتێكی  له   كه سێك  كاتێك 

كردنی ئه و كاره .

مێژووی  توێژینه وه كه ،  كرۆنۆلۆژیای  به   په یوه ستیشه   ئه وه ی 
له كاتێكدا   ،2011 ساڵی  له   ده ستپێكردن  له   بریتیه   بنچینه  
ده كات.   2010 بۆ   2001 سااڵنی  به   سەرەتائاماژه   قۆناغی 
قۆناغی كاریگه ری بۆ ئه م توێژینه وه یه ، واته  كاریگه ری شه ڕی سوریاو ئاواره بوونی دانیشتوان، له گه ڵ كاریگه ری 

به رهه ڵستی 2011 تا دوادوای 201٥، كه  به رواری باڵوكردنه وه یه . 

له نێوان زاراوه  جوگرافی و سیاسیه كان كه  له م توێژینه وه یه دا به كارهاتووه ، هه رێمی كوردستانی عیراق كه  بریتیه  له  
هه رێمێكی ئۆتۆنۆمی له  چوارچێوه ی عیراقی فیدراڵ، كه  پێكهاتووه  له  چوار پارێزگای دهۆك، هه ولێرو سلێمانی و 
هه ڵه بجه (ی تازه  دامه زراو له  201٤(. ئه نجوومه نی هاریكاری كه نداو پێكهاتووه  له  به حرێن، كوێت، قه ته ر، عومان، 
سعودی عه ره بی و شانشینی عه ره بی یه كگرتوو. MENA ئاماژه یه  بۆ واڵتانی رۆژهه اڵتی ناوین و باكوری ئه فریقیا. 
یه كێتی سۆڤیه ت   پێشووی  كۆماری  هه ندێ  ئیقلیمی  رێكخراوی  له   بریتیه    )CIS( واڵتانی سه ربه خۆ كۆمۆنوێلسی 
كه  دوای لێكترازانی یه كێتی سۆڤیه ت دروستبوون. واڵته  ئه ندامه كان بریتین له : ئه رمینیا، ئازه ربێجان، بێالروس، 

٤ بڕوانه  www.picum.org، له  201٥/10/02 سه یری كراوه 

واتای زاراوە عەرەبیە بەكارهاتووەكان 
لە دەقەكەدا

دەلاللە: رێپیشاندەر.

كەفالە: سیستەمی كەفالەتكردن كە كۆچ و 
كاركردنی كرێكارانی كۆچبەر كۆنترۆڵ دەكات.

مەكتووم: تۆمارنەكراو یا دەرنەكەوتوو لە 
تۆمارەكان؛ ئاماژە بەو گروپە الوەكیەی كوردە لە 

دایكبووانەی سوریا كە بێڕەگەزنامەن.

میسیار: هاوسەرگیری گەشتیاری، هەروەها 
پێشی دەگوترێ زواج المسیار.

موختار: بەرپرسی حكومی خۆجێیی.

موتعە: هاوسەرگیری كاتی لە نێوان هەندێ 
كۆمەڵگەی موسڵمانی شیعە.

نەفەقە: خەرجی ژیان (لە پێڤاژۆی 
هاوسەرگیریدا(.

قازی: دادوەر.

شەریعە: سیستەمی یاسایی ئیسالمی، بە پێی 
دەقە شەرعیە ئیسالمیەكان، بە تایبەتی قورئان و 

فەرمودە. 

شاویش: سەرپەرشتیار یان سەركاری كێڵگە، 
هەروەها: موراقیب.

شێخ: سەركردەی ئاینی موسڵمان.

زواج بالوكالە: هاوسەرگیری بە وەكالەت.
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كازاخستان، كرغیزستان، مۆلدۆڤا، روسیا، تاجیكستان و ئۆزبه گستان و، واڵتانی به شداری توركمانستان و ئۆكراینا.

سوپای سوریای ئازاد )FSA(یه كێكه  له  گروپه  چه كداره  سه ره كیه كانی ئۆپۆزسیۆنی سوریا.

پارتی یه كێتی دیموكرات )په یه ده ( پارتێكی ئۆپۆزسیۆنی كوردی سوریه .

یه كینه كانی پاراستنی گه ل )یه په گه ( بریتین له  هێزه  چه كداره  سه ره كیه كانی كۆمیته ی بااڵی كوردی، كه  په یه ده  تیایدا 
ئه ندامه .

به ره ی نوسره  بریتیه  له  گروپێكی ئۆپۆزسیۆنی ئیسالمی چه كدار له  سوریا.

داعش كه  ئاماژه یه  بۆ ده وڵه تی ئیسالمی له  عیراق و سوریا، ده وڵه تی ئیسالمی له  عیراق و شام و ده وڵه تی ئیسالمی. 
به درێژایی ئه م توێژینه وه یه  بۆ ئاماژه  به و گروپه  به كاردێت.

پێشمه رگه  بریتیه  له  سوپای فه رمی هه رێمی كوردستانی عیراق، به پێی ده ستوری 200٥ی عیراق دانیپیانراوه .

پارتی كرێكارانی كوردستان )په كه كه ( بریتیه  له  رێكخراوێكی چه كداری كوردی كه  باره گاكانی له  توركیاو هه رێمی 
كوردستانه .

٢.١   په یڕه وی كار

ئه م توێژینه وه یه  په یڕه وی فره بابه تی، كۆكردنه وه ی لێكۆڵینه وه  مه یدانیه كان له گه ڵ لێكۆڵینه وه  الوه كیه كانی سه رمێزو 
ماده ی   . ده كات  په یڕه و  سه رچاوه كان   چه ندی  و  جۆری  شیكردنه وه ی  له پاڵ  دووره وه  له   كچاناری  و  راوێژنان 
٣ی پرۆتۆكۆلی بازرگانی پێوە كردنی نەتەوە یەكگرتووەكان پێناسه ی »بازرگانی كردن بە كەسەكان« ده كات و، 
به مجۆره  چوارچێوه ی ئه م توێژینه وه یه  دیاریده كات، كه  هه ردوو بازرگانی پێوە كردنی ناوخۆو نێوده وڵه تی ده گرێته وه . 
بازرگانی كردن بە كەسەكان له  سوریاو واڵتانی دراوسێیدا هه روه ها ئه وانه ی به هۆی قه یرانه وه  تووشی بازرگانی 
پێوە كردن و ئیستغالل كردن ده بن، هه روه ك له  به شی چواری ئه م توێژینه وه یه دا خراوه ته ڕوو، كه  بۆیهه یه  ئاواره كانی 
ئابووری شه ڕ  كۆمه اڵیه تی  كاریگه ری  و/یان  توندوتیژی  به ر  كه وتوونه ته   كه   بگرێته وه   كۆمه ڵگه یانه   ئه و  ناوخۆو 
كۆمه ڵگه   و،  نایاسایی  و  یاسایی  كۆچبه رانی  النه واز؛  خه ڵكی  هیدیكه ؛  و  سوری  په نابه رانی  سوریا؛  ناوه وه ی  له  

خانه خوێكان. 

لێكۆڵینە وه ی نووسینگه یی له  بابه ت ئه ده بیاتی په یوه ندیدار، راپۆرته كان، به ڵگه نامه  فه رمیه كان و ئاماره كانی واڵتانی 
ژێر توێژینەوە، به  ره چاوكردنی متمانه داری رێژه یی سه رچاوه  جیاجیاكان به پێی ئه وه ی كه  ئایا پشت به  لێكۆڵینه وه ی 
ئه زموونی، داتای فه رمی، یان په یڕه وی دیكه  ده به ستێت. پاشان به  لێكۆڵینه وه ی مه یدانی ته واوكراوه . له به ر ئاسته نگه  
لۆجستیه كانی ئه نجامدانی لێكۆڵینه وه ی مه یدانی له سه ر سامپڵی نوێنه ری ناو په نابه ران، ئاواره كان و خودی گروپه  
و  چه ندی  داتای  په یوه ندیداران،  ژماره ی زۆری  و  كاریگه ری  ژێر  گروپه كانی  به هۆی جۆراوجۆری  الوازه كان، 
جۆری و زانیاری وه رگیراو راسته وخۆ له رێكخراوه  نێوده وڵه تیه كان، ده سه اڵته  نیشتمانی و خۆجێییه كان، رێكخراوه  
ناحكومیه  نێوده وڵه تی و نیشتمانی و خۆجێیه كان و رێكخراوه  مرۆییه كان، رۆژنامه نووسان و سه رچاوه كانی دیكه ی 
هه واڵده ری  زۆری  ژماره یه كی  هه بێت.  په یوه ندیداریان  زانیاری  كه   دیكه   گفتوگوكارانی  و  لێكۆڵه ران  راگه یاندن، 
گریمانكراو په یوه ندیان پێوه كراوه و، هه ندێ له و په یوه ندی پێوه كراوانه  زانیاری په یوه ندیداریان نه بووه  یان نه یانویستووه  

له  لێكۆڵینه وه كه دا به شداری بكه ن. 
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پێوه كراوو  بازرگانی  كه سانی  كه    له وه ی  ئاگاداری  به   بكرێت  سه یریان  ده بێ  لێكۆڵینه وه كان  ده رەنجامی  به مجۆره  
په نابه رانی سوری و ئاواره كان كه  راسته وخۆ بۆ توێژینه وه كه  راوێژ له گه ڵ خۆیاندا نه كرا، به اڵم له گه ڵ دامه زراوه و 
دیداركراو  كه   ئه وه ی  بنچینه ی  له سه ر  كراوه ،  له گه ڵدا  دیداریان  دانیشتوانانه ی  له و  البردن  له   تاكه كان  رێكخراوو 

پێڤاژۆیه كی راسته وخۆی هه یه  له گه ڵ گروپه  زیانلێكه وتووه كاندا. 

له گه ڵ ره زامه ندی پێشوه خته ی به شداران ، دیداری نیمچه  رێكخراو به پێی كۆمه ڵه  پێوه رێكی رێنماییه كانی چاوپێكه وتن 
تێكڕای  ئیمه یله وه .  ئالوگۆڕی  رێگه ی  له   و  سكایپ  به   ته له فۆن،  رێگه ی  له   ده درێت،  ئه نجام  كه سێكدا  له گه ڵ  كه  
XXكۆدی  كه   دێت،   )XXNN) به   ناویان  له مه ودوا  كه   و،  ئه نجامدران  توێژینه وه كه   بۆ  كۆبوونه وه   دیدارو   16٨
واڵتانی ژێر توێژینەوەه  (سوریا: SY، توركیا: TR، لوبنان: LB، ئوردن: JO ، وعیراق: IQ( وNN واته  ژماره ی 
دیدار. دیداركراوان به ربژاری مانه وه  به شێوه یه كی ته واو نه ناسراویان پێده درێت كه  ته نیا له الیه ن رێكخراوه كانیانه وه  
ده بینرێن، یان ته واو ده ناسرێن به ناوو پۆست و رێكخراوه وه . له  هه موو بارێكدا، ویسته كانی به شداربووی لێكۆڵینه وه كه  
رێزیان لێده گیرێت. بۆ سوریا، زۆربه ی دیداركراوان خواستویانه  به  نه ناسراوی بمێننه وه  له به ر هۆكاری ئاسایشی 
كه سی. ئه م ورده كاریانه  شانبه شانی كۆده كانی دیدار هه روه ك له  توێژینه وه كه دا هاتووه ، به  ورده كاریه وه  له  پاشكۆی 
1دا هاتووه . شیكردنه وه  په یڕه وی ئیستقرائی پیاده  ده كات، نه ك ته نیا له به ر نه بوونی داتای چه ندی سه باره ت به  بابه تی 
بازرگانی كردن بە كەسەكان، به ڵكو له به رئه وه ی كه  په یڕه وی ئیستقرائی ئاسانكاری بۆ تێبینیه كانی ئه ودیو ئه و توێژانه  
ده كات كه  پێشتر دیاریكراون. پێشتر گروپێكی دیاریكراو نه بوو بۆ شێوه كانی بازرگانی پێوە كردن و، بۆیه  شێوازه  

به رده سته كان له سه ر بنچینه ی ئه و واقیعه  تێبینیكران كه  روپێوكردنه كه  له خۆی گرتبوون.

هه ر  كه   ئه وه ی  مانای  به   تیۆری،  تێربوونی  خاڵی  گه یشتنه   تا  بوون  به رده وام  سه ره تاییه كان  مه یدانیه   لێكۆڵینه وه  
زانیاریه كی تازه ی په یوه ندیدارتر له  رێگه ی چاوپێكه وتن و راوێژه وه  وه ده ستهاتوون. خاڵی تێربوون بریتیه  له  ئه و 

ساته ی كه كۆكردنه وه ی  داتاو زانیاریه كان هیچ شتێكی تازه و به رچاو ناهێنێته  ناو بابه تی به ر توێژینه وه .

ئاسته نگی زۆر هه ن له به رده م كۆكردنه وه و به ڕێوه بردنی ئاماره  په یوه ندیداره كان له  ناوچه كه دا، به  تایبه تی له الیه ن 
ده سته  جیاوازه كانی حكومه ت كه  كه موكوڕی له  تواناكان، ئاڵۆزی بیرۆكراتی و ئه و هه ڵڕژانه  زۆره ی ئێستادا هه یه ، 
له   كه   یه كێك  و  دابنرێت  هه ستیار  به   كه   بابه تێك  به   سه باره ت  زانیاری  وه ده ستهێنانی  له   ئاسته نگی  هۆی  بۆته   كه  
ئاستی جیهانیدا به  شێوه یه كی ئاسایی له ژێر راپۆرتدایه . زیاد له مه ش لێكهه ڵوه شانه وه ی ده وڵه تی سوری و داڕوخانی 
مه یدانی  به ڵگه ی  له گه ڵ  به رده ست  چه ندی  داتای  سنوورداریه ،  ئه م  چاره سه ری  بۆ  واڵته دا.  له و  یاسا  سه روه ری 
چۆنیه تی سه ره تایی، ئاسانكاری به رهه مهێنانی زانینی تازه ترو ته واوتر له باره ی بازرگانی پێوە كردن كه  به رده ست 
بكه وێ له  رێگه ی ئاماره  فه رمیه كان و كۆمه ڵه  راپرسیه كان.  ئه مه ش داتا چه ندییه  به رده سته كان وه ده رنانێ، به اڵم 
له   ته واوبكرێت.  جۆریه كاندا  سه ره تاییه   مه یدانیه  به ڵگه   له گه ڵ  تاكو  كراوه   له گه ڵ  مامه ڵه ی  سه رچاوه   وه كو  زیاتر 
لێكۆڵینه وه   له  رێگه ی  حاڵه ته كان  كه می رێژه یی  ته نیا ژماره یه كی  دۆزیویه تیه وه ،  توێژینه وه   ئه م  راستیدا، هه روه ك 
فه رمیه كان  ئاماره   له   و  زیاترن  لێكۆڵینه وه ی  شایسته ی  هه یه و  كردنیان  پێوە  بازرگانی  نیشانده ری  كه   دیاریكراون 

تۆماركراون.

له كاتێكدا لێكۆڵه رانی واڵت له  توركیا، لوبنان و ئوردن له  واڵته  په یوه ندیداره كان باره گایان داناوه  ، په یڕه وێكی روون 
بۆ سوریاو  لێكۆڵه رانی واڵت  له  سوریاو عیراق.  لێكۆڵینه وه  مه یدانیه كان  پێكهێنه ره كانی  ئه نجامدانی  بۆ  پیاده كراوه  
عیراق له  توركیاو ئوردن دانیشتوون و لێكۆڵینه وه كانیان له گه ڵ ئه و جۆره  سه رچاوانه  ئه نجامداوه  وه كو باری سێ 
واڵته كه ی دیكه ، به اڵم  بۆ سوریا، له به ر باری ئه منی، راوێژنان و كچاناری و داواكانی ده ستكه وتنی زانیاریه كان له  
دووره وه  ئه نجامدراون، له رێگه ی رێكخراوه  چاالكه كانی ناو سوریا كه  لقیان له  واڵتانی دیكه  هه یه ، به تایبه تی لوبنان، 
عیراق و توركیاو/یان هێڵه  به ركاره كانی په یوه ندیكردن و، ئه و رێكخراوانه ی له ده ره وه ی سوریا هه ن. بۆ عیراقیش 
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په یڕه وێكی هاوشێوه  گیراوه ته به ر، له به ر بارودۆخی ئه منی له  به غدا، سه ره رای ئه وه ی كه  ده كرا دوو گه شتی مه یدانی 
بۆ هه رێمی كوردستان ئه نجامبدرێن.

بۆ دڵنیابوون له  راستی زانیاریه كان، سێگۆشه كاری بۆ سه رچاوه  جیاوازه كان ئه نجامدراوه  به مه به ستی دیاریكردنی 
زانیاریه   ئایا  كه   له خۆده گرێت  ئه وه   هه ڵسه نگاندنی  كه   په یڕه وێك  له   بریتیه   سێگۆشه كاری  دروستیان.  و  وردی 
وه ده ستهاتوه كان له  یه ك سه رچاوه ن، یان له رێگه ی یه ك ئامرازی لێكۆڵینه وه ن كه  پشتگیری زانیاریه كان ده كات یان 
جه ختیان له سه رده كاته وه  كه  له  سه رچاوه ی دیكه  یان له رێگه ی ئامرازی دیكه  وه ده ست هاتوون. زانیاریه  پێشكه ش 
كراوه كان له  چاوپێكه وتنه كاندا، بۆنموونه  هه ندێ جار جه خت ده كاته وه  یان دووباره  ئه و زانیاریانه  به رهه م دێنێته وه  
كه  له  شیكردنه وه ی به ڵگه نامه  یان ئاماره كاندا ده ستكه وتوون و به پێچه وانه شه وه . له الیه كیدیكه وه ، ره نگه  زانیاریه كان 
پێچه وانه  یان دژبه یه ك بن، كه  ئه نجامدانی وتوێژ له نێوان په یڕه وه كان ده خوازێت له پاڵ ره چاوكردنی قورسایی رێژه یی 

هه ر سه رچاوه و ئامرازێكی لێكۆڵینه وه .

ده ره نجامه كانی لێكۆڵینه وه ی واڵت، به  پشتبه ستن به  لێكۆڵینه وه ی نوسینگه  یان مه یدانی هه ر پێنج واڵت پێكه وه  له گه ڵ 
نوسینگه ی لێكۆڵینه وه ی هه رێمی كۆكراونه ته وه  و بۆ ئه م توێژینه وه  شیكردنه وه یان بۆكراوه . ده ره نجامه كانی په یوه ست 
به  سیاسه تی گشتی ده رهێنراون و پاشان راسپارده  ئاراسته كراوه كان بۆ كار دانراون به  په یوه ندی به  بازرگانی پێوە 
كردنی به ركارو الوازیه  كورت- بۆ درێژمه وداكان له ئاست بازرگانی كردن بە كەسەكان له  واڵتانی ژێر توێژینەوەدا. 
لێكۆڵینه وه كه  به  شێوازێك پالنی بۆ دانراوه  كه  هاوكۆكی له نێوان كه مترین كاتی پێویست بۆ ئه نجامدانی لێكۆڵینه وه ی 
ئه زموونی به هێز و وه اڵمی ته واوی پرسیاره كانی لێكۆڵینه وه  بێنێته  ئارا، له پاڵ پێویستی ته واوكردنی ئه ركه كه  له به ر 

رۆشنایی ره وشی پێشڤه چووی خێرای سیاسی و مرۆیی له ناوچه كه دا.

3.١   پێداچوونه وه ی ئه ده بیات

ژماره یه كی بێكۆتا له  كێشه ی ئه منی له  پێڤاژۆی شه ڕه كان و جوڵه  به  كۆمه ڵه كانی دانیشتووان سه رهه ڵده ده ن، له ودیو 
تیشكۆ خستنه سه ر برینداربوون و مردن له  زۆنه كانی ملمالنێدا. بازرگانی كردن بە كەسەكان پێشێلكاری مافه كانی 
مرۆڤه  كه  تا ئێستا له  ئه ده بیاتی ره وشه كانی ملمالنێ و جوڵه ی په نابه راندا بایه خێكی كه می پێدراوه . به  پێچه وانه شه وه  
به  ده گمه ن لێكۆڵینه وه ی بازرگانی پێوە كردن ئه نجامدراوه  سه باره ت به  ملمالنێی به ڕێوه چووو قه یرانی په نابه ران. 
له ناو هه ریه ك له  پێنج واڵتانی ژێر توێژینەوە، هه روه ها له  ناوچه كه دا به  گشتی، به  تایبه تی له وه ته ی ده ستپێكردنی 
شه ڕ له  سوریا. ئه م جۆره  نه بوونه ی بنچینه ی زانین، به پێی پوخته ی په ڕاوی رێكخراوی نێوده وڵه تی كۆچ له باره ی 

چاره سه ركردنی بازرگانی كردن بە مرۆڤ و ئیستغالل كردن له  كاتی قه یرانه كاندا،

» زۆرجار كۆسپ ده خه نه  به رده م به رسڤدانه وه ی بازرگانی پێوە كردن له  هه ردوو كاتی ئاسایی و   
زیاتریش له  حاله ته كانی قه یراندا. بۆیه  ئه سته مه ، ئه گه ر مه حاڵ نه بێت، كه  كاریگه ری قه یران به سه ر 

ره وته كانی بازرگانی كردن بە مرۆڤ« (رێكخراوی نێوده وڵه تی كۆچ، 2015:5(.

به  پێی به یلس، فاكته ره  هانده ره كانی بازرگانی كردن بە كەسەكان به  گوشاری ئابووری و ناسه قامگیری سیاسی و 
راگواستنیشه وه ، له پاڵ چاوچنۆكی تاوانباران و فاكته ره  كۆمه اڵیه تی و كلتوریه كان، له كاتی په شێوی مه ده نی و كێشه  
چه كداریه كانی ناوخۆ، سه ره ڕای ده ربه ده ربوونی دانیشتوان، به  هۆكاری زیادبوونی خاڵه  الوازه كانی ئیستغالل كردنبه  
بازرگانی پێوە كردن داده نرێن (به یلس، 200٧(. له گه ڵ ئه وه شدا لێكۆڵینه وه باڵوكراوه  ئه زمونیه كان بۆ سه لماندنی ئه مه  
كه من. به  تایبه تی ئاواره بوونی ناوخۆو نێوده وڵه تی كه  له  شه ڕه  ئه هلیه كانه وه  سه رهه ڵده ده ن واداده نرێ كه  هه تیوان 
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و مندااڵنی سه رشه قام به  تایبه تی دووچاری بازرگانی پێوە كردن ده كه ن. به یلس، 200٧؛ رای، 200٨(. مندااڵنی 
سوری و لوبنانی له سه ر شه قامه كان له  لوبنان، به پێی لێكۆڵینه وه یه كی ئه م دوواییه ، جیاناكرێنه وه  (په یمانگای راوێژنان 
له دوای  منداڵ  بە  كردن  بازرگانی  به   تایبه ت  لێكۆڵینه وه ی  دیكه وه ،  له الیه كی   .)201٥ لێكۆڵینه وه ،  و  كچاناری  و 
له   میانمار  له  200٥، گه رده لوولی  پاكستان  له رزه ی  له  200٤، زه مین  ئاسیا  تسونامی  كاره ساته  سروشتیه كان – 
200٨ و زه مین له رزه ی هایتی له  2010 – به ڵگه ی ئه زموونی كه می تیا ده ركه وتووه  وه كو ئاماژه یه ك بۆ زیادبوون 

(مۆنتگۆمری، 2011(. 

 ستییل (2016( ئاماژه  به وه ده كات كه  شه ڕه كان ده رفه ته كانی بازرگانی پێوە كردنی كاتی ئاشتی زیادده كه ن، چونكه  
خه ڵكی به ر كاریگه ری شه ڕه كان زیاتر ئاماده ی خۆدانه به ر مه ترسیه كانن به  مه به ستی كۆچ، له كاتێكدا بازرگانیكاران 
تۆڕو  زیادبوونی   توانای  ناوخۆ  كه  »شه ڕی  ده گه یه نێ  ئه وه   ئه مه   شه ڕدا.  پێڤاژۆی  له   تاوانكارین  ئاماده ی  زیاتر 
ده رفه ته كان و كه مكردنه وه ی ده رفه ته  به دیله كانی تاكه كانی هه یه  به  رێگه یه ك كه  بۆیهه یه  الیه نی نمایش بۆ بازرگانی 
پێوە كردن زیادبكات، هه موو شته كانی دیكه  یه كسان ده بن« (ستییل، 2006: ٧٨(. هه رچه نده  زۆر لێكۆڵینه وه  له باره ی 

ئه م بابه ته  له  قالبی تیرۆیدا ده مێننه وه ، نه ك ئه زموونگه ری.

كاریگه ریه  ئابوریه كانی شه ڕی سوریا دراماتیكین، له گه ڵ سێ له  چواری سوریه كان كه  له  هه ژاریدا ده ژین له  كۆتایی 
و  سه ره كی  خۆراكی  دابینكردنی  توانای  »ته نیا  دانیشتوان،  نیوه ی  له   پتر  هه ژاركه وتنی  زۆر  له   زیاتر  201٣و، 
پێویستیه  ناخۆراكیه كانی مانه وه ی خانه واده كانیان« (ئۆنروا، 201٤(. ره وشێكی ئاوا له  بێئومێدبوونی دارایی ره نگه  
مه ترسی  رووبه ڕووبوونه وه ی  ستراتیژه كانی  په نابردنه به ر  له   جگه   نه هێڵێته وه   په نابه ران  ئاواره و  بۆ  به دیلێك  هیچ 
سه ره ڕای  كردن.  پێوە  بازرگانی  و  كردن  ئیستغالل  به ر  ده یانخاته   زیاتر  كه   ده ستخستن،  پاره   مانه وه و  هه وڵی  له  
ده سپێكی  له   به ر  نیشته جێبوو  تێدا  په نابه ریان  ئاواره و  پێشوه خته   كه   له  حاله تی سوریا، كۆمه ڵگه  خانه خوێكان  ئه وه  
ملمالنێكه ، ئه وانیش كه وتنه  به ر كاریگه ریه كانی جوڵه ی به  كۆمه ڵی دانیشتوان و كاریگه ریه  هاوشانه كانی بازاڕی 

.) 2014 ،Ruaudelو ZETTER( كارو هه اڵوسانی نرێكخراوی ناحكومیی كه ره سته  پێویسته كان

له  رووی تێگه یشتنی ره وشی گشتی په نابه رانی سوریا له  چوارواڵته   دراوسێكه دا، یه كێك له  سیما گرنگه كان بریتی 
 ،)ORSAM) ستراتیژیه كان توێژینه وه   بۆ  ناوین  رۆژهه اڵتی  سه نته ری  له الیه ن  راپۆرتێك  باڵوكردنه وه ی  له   بوو 
كه  سه نته رێكی لێكۆڵینه وه یه و باره گاكه ی له  ئه نقه ره یه ، له  نیسانی 201٤، كه  له  ته واوی ئه م توێژینه وه یه دا ئاماژه ی 
پێكراوه  (ئۆرهان، 201٤(. الوازی ئابوری و كۆمه اڵیه تی دانیشتوانی په نابه ری سوریا، به  تایبه تی مندااڵن و ژنان، 
 RC, 2013;( بوون به  بابه تی ژماره یه ك راپۆرت له وه ته ی زۆربوونی هه ڵڕژانی په نابه ران به ره و واڵتانی دراوسێ

.)Save the Children, 2013; UNHCR, 2014; UNICEF, 2014; Amnesty International, 2014

UNHCRرێنماییه كانی ساڵی 2006ی باڵوكرده وه  له باره ی رۆڵی له وه ی كه  په یوه ندی هه یه  به  بازرگانی كردن بە 
كەسەكان. ئه و ئاژانسه  به  روونی ئاماژه  به  پێویستبوونی پاراستنی په نابه ران و كه سانی النه واز ده كات له  مه ترسی 
بازرگانی پێوە كردن، هه روه ها هه وڵدان بۆ دڵنیابوون له وه ی كه سانی بازرگانی پێوه كراوكه  ترسی چه وساندنه وه  یان 
پێدا  دانیان  په نابه ر  په نابه رین وه ك  بنه ڕه تیه كانی خۆیاندا و شیاوی   له  واڵته   پێوه كردنیان هه یه   دووباره  بازرگانی 
بنرێت )UNHCR, 2006(. له گه ڵ ئه مه شدا، به رسڤی ره وشی ئاواره كانی سوریا له  سوریاو په نابه ران له  واڵتانی 
دراوسێ هێشتا به  »باری له ناكاو« ماوه ته وه  )Mackreath, 2014: 20(. زانیاری سه باره ت به  بازرگانی پێوە كردن 
و تووشبوونی بازرگانی پێوە كردن له  پێڤاژۆی شه ڕی سوریا ئێستا ناته واوو چیرۆكئامێزه ، ئه وه ش شیكردنه وه یه كی 
ئه م  بۆیه   پێكراو.  بازرگانی  كه سانی  و  په نابه ران  بۆ  پابه ندیه كانیان  به رامبه ر  وه فاداری  له پێناو  ده وێ  وردتری 
توێژینه وه یه  هه وڵده دات زانیاری ئه زمونیی پێویست دابین بكات بۆ راگه یاندنی به رنامه سازی كورت – ناوه ڕاست – 
درێژ مه ودا به  ئامانجی رووبه ڕووبوونه وه ی رووداوه كانی ئێستای بازرگانی پێوە كردن و، به  ئامانجگرتنی خه ڵكی 

الواز به رامبه ر بازرگانی پێوە كردن به  مه به ستی پاراستنیان له  كه یسی زیاتر. 
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4.١   چوارچێوه ی یاسایی

پاراستنی نێوده وڵه تی

له گه ڵ  په یوه ندی هه یه   توێژینەوە  له  واڵتانی ژێر  نیشتمانی  ده وڵه تی و  نێو  ئاستی  له  هه ردوو  یاسایی  چوارچێوه ی 
ته نیا   ، توێژینەوەدا  ژێر  واڵتانی  هه رچوار  له نێوان  واڵتانه دا.  له و  دیكه   الوازه كانی  گروپه   و  سوریه كان  ره وشی 
توركیا واژۆی له سه ر رێككه وتنامه ی ساڵی 1٩٥1ی نەتەوە یەكگرتووەكان كردووه  له باره ی ره وشی په نابه ران و 
پرۆتۆكۆڵی 1٩6٧، به اڵم واژۆی له سه ر بڕگه كانی پرۆتۆكۆڵه كه  نه كردووه  بۆ فراوانكردنی چوارچێوه  جوگرافیه كه ی 

بۆ ئه ودیو زۆنی ئه وروپا.

توركیا چۆته  ریزی پڕۆتۆكۆڵه كه  به م مه رجه ی خواره وه :

»به ڵگه نامه ی بوونه  ئه ندام ده ریده خات كه  حكومه تی توركیا خۆگری هه یه  له سه ر بڕگه كانی (...(  
ی رێككه وتنامه ی په یوه ست به  ره وشی په نابه ران (...(، كه  به م پێیه  ته نیا رێككه وتنامه كه  به سه ر ئه و 

كه سانه دا پیاده  ده كات كه  له  ئه نجامی ئه و رووداوانه  ده بنه  په نابه ر كه  له  ئه وروپا رووده ده ن.«5

هه ربۆیه ، هیچ یه كێك له م واڵتانه  پێناسه ی رێككه وتننامه كه  پیاده  ناكات به سه ر ئه و په نابه رانه ی له  شه ڕی سوریا 
رایانكردووه .

ئێستا  (هه رچه نده   تیایدا  ئه ندامن  توركیا  له   جگه   توێژینەوە  ژێر  واڵتانی  هه موو  كه   عه ره بی6،  واڵتانی  كۆمكاری 
بۆته هۆی  كه   په نابه ران،  بااڵی  كۆمسیۆنی  له گه ڵ  دانوستان  له   ده كه ن  به شداری  هه ڵواسراوه (،  سوریا  ئه ندامێتی 
تشرینی  له   كه   عه ره بیدا،  جیهانی  له   ئاواره   كه سانی  و  په نابه ران  پاراستنی  به   سه باره ت  راگه یاندنێكی  داڕشتنی 
دووه می 1٩٩2 ته به نی كراوه ؛ رێككه وتنامه ی عه ره بیش بۆ رێكخستنی ره وشی په نابه ران له  واڵتانی عه ره بی، له  
1٩٩٤ له الیه ن كۆمكاری واڵتانی عه ره بیه وه  ته به نی كراوه ، سه ره رای واژۆ نه كردنی له الیه ن هه موو واڵتانی ژێر 
توێژینەوەدا (كۆمكاری واڵتانی عه ره بی، 200٨؛ سادق، 201٣(. پاشان كۆمسیۆن له  دانوستان له گه ڵ كۆمكاری 
واڵتانی عه ره بی به رده وامبوو، كه  بووه  هۆی واژۆكردنی رێككه وتننامه ی نێوان هه ردووال له  حوزه یرانی 2000 
لوبنان  له  ئوردن و  ئه مه  هه روه ك بۆمان ده رده كه وێ، هه ریه ك  (كۆمكاری واڵتانی عه ره بی، 200٨(. سه ره رای 
واژۆی یاده وه ری لێكتێگه یشتنیان كردووه  له گه ڵ كۆمسیۆنی بااڵی په نابه ران، كه  كاروبارو چاالكیه كانی ئه و ئاژانسه  

له و واڵتانه دا به ڕێوه ده بات.

پرسه كانی  كه   ده گه یه نێ  ئه وه   ناوچه كه دا  له   په نابه ران  بۆ  یەكگرتووەكان  نەتەوە  چوارچێوه ی  له   به شدارنه بوون 
په نابه ران له واقیعدا له الیه ن یاسا نیشتمانیه كانه وه  چاره سه ر ده كرێن: 

 lang=en#EndDec, accessed&5=chapter&5 -https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=V : ٥  بڕوانه
.30.09.2015

6 “كۆمكاری واڵتانی عه ره بی رێكخراوێكی نێوده وڵه تی ئیقلیمیه  له  22 واڵتی عه ره بی پێكدێت. له  22ی ئاداری 1٩٤٥ دامه زراوه ، به مه به ستی به هێزكردنی 
په یوه ندی نێوان واڵتانی ئه ندام، هه ماهه نگی سیاسه ته كانیان و به هێزكردنی به رژه وه ندیه  هاوبه شه كانیان.” واڵتانی ئه ندام له  كۆمكاری واڵتانی عه ره بی بریتین 

له : جه زائیر، به حرێن، دوورگه كانی قه مه ر، جیبۆتی، میسر، عیراق، ئوردن، كوێت، لوبنان، لیبیا، مۆریتانیا، مه غریب، عوممان، خاكی داگیركراوی 
 El Fegary, July( فه له ستین، قه ته ر، شانشینی عه ره بی سعودی، سۆماڵ، سودان، كۆماری عه ره بی سوری، تونس، میرنشینی عه ره بی یه كگرتوو و یه مه ن

.)6 :201٥



١٩پێشهكی

یاسای نیشتمانیواڵت

سوریا
له  خودی سوریادا، بڕیاری ژماره  1٣٥0ساڵی 1٩٨٤ پێشبیبی هاتنه  ژووره وه ی به بێ 
ڤیزای هاونیشتمانیانی هه موو واڵتانی عه ره بی ده كات، هه رچه نده  مه رجی ده ستكه وتنی 

ڤیزا بۆ عیراقیان دووباره  له  ساڵی 200٧ به پێی بڕیاری ژماره  ٣0 هاته وه  ئارا.

توركیا

پاسپۆرت  یاسای  وه كو  رێكخراوه ،  یاسایه ك  چه ند  به پێی  توركیا  له   بیانیه كان٧  ره وشی 
رێنماییه كانی  له گه ڵ  بیانیه كان(1٩٥0(،  گه شتی  و  نیشته جێبوون  یاسای   ،)1٩٥0(
ده سته ی  تاكه   یاسای  یه كه م  بۆ  واڵت  كردنی  ته به نی  تاكو   .)1٩٩٤) كۆچ  رێكخستنی 
له سه ر هه مان هێڵی  له ساڵی ٨201٣.  نێوده وڵه تی،  پاراستنی  بیانیه كان و  یاسای  كۆچ، 
به   ئاماژه   یاسایه   ئه م   ،٩2001 له ساڵی  ئه وروپا  یه كیتی  كاتی  پاراستنی  ئاراسته كاری 
ئه مه   ده یه وێت  كه   راده گه یه نێ  ئه وه   به اڵم   ،)٩1 (مادده ی  ده كات  كاتی  پاراستنی 
به رێنمایی دیكه وه  رێكبخرێت كه  له الیه ن ئه نجومه نی وه زیرانه وه  ده رده چێت. هه روه ها 
واڵتانی  له   رووداوانه ی  (ئه و  په نابه ران  ره وشه كانی  له نێوان  ده كات  جیاوازی  یاساكه  
ئه وروپی رووده ده ن- مادده ی 6٣(، ره وشه  مه رجداره كانی په نابه ران (ئه و رووداوانه ی 
(كه سێكی  پاراستنی الوه كی  مادده ی 6٤(و  ئه وروپی رووده ده ن-  ده ره وه ی واڵتانی  له  
بیانی یان النه واز كه  ناكرێ به  په نابه ر یا په نابه ری مه رجدار دابنرێت – مادده ی 6٥(.

لوبنان

ئه و یاسا بنچینه ییه ی هاتنه ناوه وه ی بیانیه كان بۆ لوبنان رێكده خات بریتیه  له  یاسای ساڵی 
1٩62 بۆ رێكخستن و مانه وه ی بیانیه كان له  لوبنان و ده چوونیان له  واڵت. ماده ی 26ی 
ئه و یاسایه  رێ به  خه ڵكی نا لوبنانی ده دات تا داوای په نابه ری بكه ن له  لوبنان ئه گه ر 
ژیان یان ئازادیان له  مه ترسی دابێت له  واڵتانی خۆیاندا. له گه ڵ ئه وه شدا، ماده ی ٣2 بۆ 
ئاراسته كردنی به رپرسیارێتی تاوانباریه  بۆ ئه وانه ی بێ رێپێدان دێنه  ناو لوبنان، ته نانه ت 

ئه گه ر بۆ په ناخوازیش هاتبن (پرۆژه ی ده سگیركردنی جیهانی، حوزه یرانی 201٤(

ئوردن

په ناخوازانی  ده داته   په نابه ر  ده ستوری ساڵی  1٩٥1 سیفه تی  ماده ی 21ی  ئوردن،  له  
هاتنه ژوورو  به   ناوه   دانی    UNHCR هاوێركراودا.  حاله تی  هه ندێ  له   سیاسی 
و   )1٩٨٧  ،1٩٥٤) نیشتمانیه كانی  یاسا  رێگه ی  له   ئوردن  له   كه   په نابه ران  مانه وه ی 
یاده وه ریه كی   ،1٩٩٨ له   رێكخراون.   )1٩٧٣) بیانیانی  مانه وه ی  هاتنه ناوه وه و  یاسای 
له   هه ندێ  پیاده كردنی  له   هاریكاری  بۆ   UNHCR له گه ڵ  واژۆكرد  لێكتێگه یشتنی 

پره نسیپه كانی رێكه وتننامه ی په نابه رانی نەتەوە یەكگرتووەكان (عولوان، 2006(.

عیراق

له  عیراق ئامرازه  یاساییه  په یوه ندیداره كان بریتین له  یاسای په نابه ریی سیاسی ژماره  ٥1و 
یاسای وه زاره تی كۆچ و ئاواره یی ژماره  21ی ساڵی 200٩. یاسای په نابه ریی سیاسی 
پێناسه یه كی  پیاده  ده بێت، له كاتێكدا له  یاساكه ی 200٩  ته نیا به سه ر په نابه رانی سیاسی 
) نه كردۆته وه   پارێزراوانه ی روون  ئه و  مافه كانی  به اڵم  په نابه ران،  داوه ته   فراوانتری 

سادق، 201٣؛ ئۆرهان، 201٤(.

٧٨٩

٧ زاراوه ی بیانی به كاردێ بۆ دیاریكردنی كه سێك »كه  بۆندی هاونیشتمانی بوونی نیه  له گه ڵ كۆماری توركیا«. بڕوانه : مامیشئۆگڵو، 201٤. 
٨ یاسای ساڵی 201٣ له باره ی بیانیه كان و پاراستنی نێوده وڵه تی چوارچێوه یه كی یاسایی گشتگیر دێنێته ئارا بۆ به ڕێوه بردنی رێكاره كانی هاتنه  ناو واڵت، 
رێكاره كانی ڤیزه ، كاركردن و رێپێدانه كانی مانه وه . كه  چوارچێوه ی مافه كانی تاك و ئازادیه كان بۆ په نابه ران، په ناخوازان و قوربانیانی بازرگانی كردن بە 

www. : مرۆڤ فراوان ده كات، كه  پێشتر به هۆی یاسای الوه كیه وه  رێكده خران. یاسای بیانیه كان و پاراستنی نێوده وڵه تی ژماره  201٣/6٤٥٨. كه  به رده سته  له
refworld.org/docid/5167fbb20.html, accessed 02.0٣.201٥.. بۆ شیكردنه وه ی وردی یاساكه  بڕوانه : مامیشۆگڵو، 201٤. 

٩ بڕوانه : رێنمایی ئه نجومه ن 2001/٥٥/EC سه باره ت به  نزمترین ستانده ره كانی پێدانی پاراستنی كاتی له  میانه ی رووداوه كانی هه ڵرژانی به كۆمه ڵی 
ئاواره كان و پێوه ره كانی پته وكردنی هاوسه نگی هه وڵه كان له نێوان واڵتانی ئه ندام له  پێشوازیكردن له و جۆره  كه سانه و هه ڵگرتنی ئه ركه كانیان.



به  ئامانجگرتنی خاڵه كانی الوازی٢٠

بڕگه  تایبه ته كان به  په نابه رانی سوری

هاواڵتیانی سوری و خه ڵكی بێڕه گه زنامه و النه واز له  سوریاوه ، به  شێوه یه كی گشتی شیاو نین بۆ بڕگه و حوكمه كانی 
بڕگه كانی  بۆ  توركیاش،  حاله تی  له   هه روه ها  خانه خوێدا.  واڵتانی  له   كارپێكراو  سنوورداری  سیاسی  په نابه ری 
رێكه وتننامه ی په نابه ری بۆ هاواڵتیانی ئه وروپی. به مجۆره  له  هه ر یه ك له و چوار واڵته ، ملكه چی رێكاری تایبه ت 

ده بن كه  له پێش و له وه ته ی ده ستپێكی شه ڕی سوریاو ده سپێكی جوڵه ی كۆچپێكردنی به زۆر  ده رچوێنراون.

له وه ته ی حكومه تی توركی په ناگه ی كاتی بۆ په نابه رانی سوری راگه یاندووه  له  ئاداری 10،2012 به رچاو روونیه كی 
په نابه رانی  سوریه كان-  هه موو  بۆ  یارمه تی  و  پاراستن  واته   ئه مه   یاساییان.  ره وشی  به   سه باره ت  هه بوو  زیاتر 
ناوه وه و ده ره وه ی خێوه تگا، به  هه بوون یا نه بوونی به ڵگه نامه ی ناسنامه . په نابه رانی فه له ستینی11 له سوریاو خه ڵكی 
به  رێكاره كانی  له  گه ڕاندنه وه ی به زۆرو گه یشتن  پارێزراوی  بێسنوورو  ئه وانیش مانه وه ی  بێڕه گه زنامه ی سوری، 
ده رچووه ،12   201٤ یه كه می  تشرینی  1٣ی  له   پاراستن  بۆ  كاتی  تایبه تی  رێنمایی  ده كرێت.  زامن  بۆ  پێشوازیان 
چوارچێوه یه كی یاسایی بۆ سوریه كان دابین ده كات بۆ گه یشتن به  خزمه تگوزاریه  كۆمه اڵیه تیه كان، له وانه ش فێركردن 
و چاودێری پزیشكی، یارمه تی دارایی، خزمه تی وه رگێڕانی زاره كی و گه شتن به  بازاڕی كار. رێنماییه كان ئه وه  
دووپات ده كه نه وه  كه  رێكاری زیاتر ده گیرێنه  به ر بۆ بازرگانی كردن بە كەسەكان. هه روه ها ئاماژه  ده كات به وه ی كه  

خۆ تۆماركردن ئیلزامیه  بۆ سوودوه رگرتن له  خزمه ته  كۆمه اڵیه تیه كان و یارمه تیه  داراییه كان. 

پێش ده سپێكردنی پیاده كردنی داخوازیه كانی ڤیزا بۆ سوریه كان له  كانونی دووه می 201٥، سوریه كان ده یانتوانی بێ 
ڤیزا له  سنوری لوبنان بپه ڕنه وه . تا ئه و كاته ، ئه و سوریانه ی چوونه  لوبنان له  رێگه ی خاڵه  سنووریه  یاساییه كانه وه  
داوای رێپێدانی مانه وه ی شه ش مانگیان ده كردبه  بێ رسومات و شیاو بۆ نوێكردنه وه  بۆ شه ش مانگی دیكه . دوای 
ساڵێك، ده بووا په نابه ران یان بچنه  ده ره وه و دووباره  بێنه وه  ناو لوبنان، یا رسوماتی سااڵنه  بده ن كه  بڕه كه ی 200 

.)2014 ،NRC(  دۆالر بووبۆ تازه كردنه وه ی رێپێدانه كه

حكومه تی ئوردنی رێی به  هاتنه  ناوه وه ی سوریه كان ده دا له سه ر بنه مای مرۆیی تا ساڵی 2012و، »هه ر كه سێكی له  
سوریاوه  به  سنووردا تێپه ڕیبابه  په نابه ر داده نرا ته نیا ئه گه ر ترسی هه ڕه شه یه كی ئه منیان لێ بكرابا یان به  شێوه یه كی 
ئوردن  له   په نابه ران  خێوه تگاكانی  له   سوریانه ی  ئه و   .)٣0  :201٤ (ئه لكیالنی،  ببه زاندبا«  سنووریان  نایاسایی 
نیشته جێبوون ناسنامه ی نیشته جێبوونی خێوه تگه یان بۆ ده كرا، له كاتێكدا ئه و سوریانه ی له ناو كۆمه ڵگه ی خانه خوێدا 
ده ژیان له  ناوچه  شاری و الدێیه كان ناسنامه ی ئاسایشیان هه ڵده گرت كه  له الیه ن وه زاره تی ناوخۆ به  خۆڕایی بۆیان 

ده كرا، كه  رێگه ی پێده دان تا كاتێكی نادیار له  ئوردن بمێننه وه  به هۆكاری مرۆیی.

له  ته موزی 2012، ئه نجومه نی وه زیرانی عیراق بڕیاریدا خاڵی سنووری بۆ تێپه ڕبوون بكاته وه  له  هه ردوو پارێزگای 
نه ینه واو ئه نبار بۆ پێشوازی په نابه رانی سوری و، بۆ دامه زراندنی كه مپ و دابینكردنی خزمه تگوزاری پێویست و 

چاودێری پزیشكی بۆ په نابه ران.

10 رێكخستنی پێشوازی و حه واندنه وه ی هاواڵتیانی كۆماری عه ره بی سوری و كه سانی النه واز كه  له  كۆماری عه ره بی سوری ده ژین، كه  به  مه به ستی 
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چوونه ته  ناو توركیا، ژماره  62، ٣0ی ئاداری 2012.

11 په نابه ری فه له ستینی به وه  پێناسه  ده كرێت، به پێی ئۆنروا، كه  بریتیه  له  » ئه و كه سانه ی كه  شوێنی ئاسایی ژیانیان فه له ستین بووه  له  ماوه ی 1ی 
حوزه یرانی 1٩٤6 تا 1٥ی ئایاری 1٩٤٨و، ماڵ و هۆكاری ژیانی خۆیان له ده ست داوه  له  ئه نجامی كێشه ی 1٩٤٨.«

12 رێنمایی پاراستنی كاتی. به  زمانی توركی به رده سته  له :  www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141022-15-1.pdf. پێڕاگه یشتن له  
201٥/0٣/10



٢١پێشهكی

چوارچێوه ی ياسايی 
ياسای په نابه ران له  كۆمه ڵگه  خانه خوێكاندا 

ارێكه وتننامه ی ۱۹٥۱
ی نەتەوە 

يەكگرتووەكان بۆ په
 نابه ران و پرۆتۆكۆلی 

۱۹٦۷

ياسای نيشتمانی تايبه
به رسڤی ره وشی  ت به  په نابه ران

سوريا

توركيا

لوبنان

ئوردن

العراق

په سه ندكراوه  به �م به  پارێز له وه ی 
كه  سنووره  جوگرافيه كه ی  ته نيا بۆ 

چوارچێوه ی ئه وروپايه 

په سه ندی نه كردووه 

په سه ندی نه كردووه 

په سه ندی نه كردووه 

ياسای پاسپۆرت (۱۹٥۰)، ياسای 
مانه وه و گه شتی بيانيان (۱۹٥۰)، 
رێنمايی په ناخوازی (۱۹۹٤)، 

ياسای بيانيان و پاراستنی نێوده وڵه
 تی (۲۰۱۳)

ياسای ساڵی ۱۹٦۲ كه  هاتنه ناوه وه
 ی بيانيه كان له  لوبنان و مانه وه و ده

 رچوونيان له  و�ت رێكده خات

ماده ی ۲۱ی ده ستوری ۱۹٥۲ی 
ئوردن (ته نيا به سه ر په نابه رانی 

سياسی پياده  ده بوو)
ياسای ره گه زنامه  (۱۹٥٤، ۱۹۸۷)
ياسای هاتنه  ناوه وەو مانه وه ی بيانيه

 كان (۱۹۷۳)
ياده وه ری لێكتێگه يشتن له گه ڵ 

UNHCR له  (۱۹۹۸)

ياسای ۱۹۷۱ی په نابه رانی سياسی 
(ته نيا به سه ر په نابه رانی سياسی 

پياده  ده بوو)
ياسای وه زاره تی كۆچ و ئاواره بوون 
ژماره  ۲۱ له  ساڵی ۲۰۰۹ پێناسه يه

 كی فراوانتری به  په نابه ر ده دا به �م 
مافه كان روون ناكاته وه

"په ناگه ی كاتی" بۆ په نابه ره  سوريه
 كان راگه يه ندراوه  (ئاداری ۲۰۱۲) 

كه  گره نتی مانه وه ی بێسنوور، 
پاراستن به رامبه ر گه ڕاندنه وه ی به
 زۆرو ده سته به ری رێككاريه كانی 

پێشوازی ده كات. رێنمايی پاراستنی 
كاتی (تشرينی دووه می ۲۰۱٤) 

دابنينی خزمه تگوزاريه  كۆمه �يه تيه
 كان، يارمه تی دارايی، خزمه

 تگوزاری وه رگێڕان و گه يشتن به
  بازاڕی كار ده سته به ر ده كات

كانونی دووه می ۲۰۱٥- داخوازی 
ڤيزا بۆ ئه و سوريانه ی دێنه  لوبنان . 
پێش ئه وه  سوريه كان ده يانتوانی بۆ 

رێپێدانی شه ش مانگ مانه وه
  داواكاری پێشكه ش بكه ن به بێ 

رسومات و كه  ده كرا بۆ ماوه ی ٦ 
مانگی ديكه  تازه  بكرێته وه . نوێكردنه
 وه ی زياتر دوای ساڵێك ته نيا ئه و 

كاته  ده بوو ئه گه ر له  لوبنان بچووبا 
ده ره وه و دووباره  بهاتبايه وه  ناو 

لوبنان يا به  دانی بڕی ۲۰۰ دۆالر.

له سه ر بنچينه ی مرۆيی رێی به  هاتنه
  ناوه وه ی سوريان ده دا تا ساڵی 

۲۰۱۲. سوريه كان له  كه مپه كانی په
 نابه ران ناسنامه ی كه مپيان پێده درا. 

په نابه ران له ناو كۆمه ڵگه ی خانه خوێ 
ناسنامه ی ئاسايشيان بۆ ده كرا. 

ر|ێيپێده دان به  بێسنوور له  ئوردن 
بمێننه وه . 

حوزه يرانی ۲۰۱۲ – خاڵی په ڕينه وه
 ی سنووری پارێزگاكانی نه ينه واو ئه

 نبار بۆ پێشوازی له  په نابه رانی 
سوری كرانه وه 
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نه هێشتنی بازرگانی پێوە كردن

رێكخراوی  تاوانی  به   دژ  2000ی  ساڵی  یەكگرتووەكانی  نەتەوە  توێژینەوەرێكه وتننامه ی  ژێر  واڵتانی  هه موو 
واڵته   تاكه   ئوردن  كه   كاتێكدا  له   په سه ندكرووه ؛  كردنیان  پێوە  بازرگانی  نه هێشتنی  پرۆتۆكۆلی  و  نێونیشتمانی 
پرۆتۆكۆلی قاچاخچێتی كۆچبه رانی په سه ند نه كردووه . توركیا رێكه وتننامه ی ئه وروپی بۆ چاالكی دژ به  بازرگانی 

كردن بە مرۆڤ واژۆكردووه  كه  له  200٩ ده ستپێده كات، به اڵم هێشتا په سه ندی نه كردووه .

خشته ی 2: په سه ندكردنی رێكه وتننامه ی نەتەوە یەكگرتووەكانی دژ به  تاوانی رێكخراوی نێونیشتمانی UNTOCو 
SOMو پرۆتۆكۆلی قاچاخچێتی كۆچبه رانTIPپرۆتۆكۆلی نه هێشتنی بازرگانی پێوە كردن

واژۆ

رێكه وتننامه ی نەتەوە 
یەكگرتووەكانی دژ 

به  تاوانی رێكخراوی 
نێونیشتمانی

پرۆتۆكۆلی نه هێشتنی 
بازرگانی پێوە كردن

پرۆتۆكۆلی قاچاخچێتی 
كۆچبه ران

200٩200٩200٩سوریا

200٣200٣200٣توركیا

200٥200٥200٥لوبنان

-200٩200٩ئوردن

200٨200٩200٩عیراق

رێكه وتنی عه ره بی بۆ مافه كانی مرۆڤی كۆمكاری عه ره بی له  200٨ هاته  واری جێبه جێكردن و له الیه ن واڵتانی 
په سه ندكرا (ئوردن 200٤؛ سوریا 200٧؛  ئه ندامی كۆمكاری واڵتانی عه ره بی  توێژینەوەی  هه موو واڵتانی ژێر 

لوبنان 2011؛ عیراق 2012(.

ماده ی ٩ قه ده غه كردنێكی گشتی بازرگانی به  ئه ندامه كانی مرۆڤ ده خاته  روو، ماده ی ١٠ش تیایدا 
هاتووه :

»1. هه موو شێوازه كانی كۆیله كردن و  بازرگانی كردن بە مرۆڤ قه ده غه یه و به  پێی یاسا سزا ده درێت. 
نابێت هیچ كه سێك بۆ كۆیالیه تی یا خزمه تكاری بهێڵدرێته وه  له ژێر هه ر بارودۆخێكدا.

2. كارپێكردنی به  زۆر، بازرگانی كردن بە مرۆڤ به  مه به ستی له شفرۆشی یا ئیستغالل كردنی 
سێكسی، ئیستغالل كردن بۆ له شفرۆشی كه سانی دیكه و هه ر جۆره  ئیستغالل كردنێكی دیكه  یان ئیستغالل 

كردنی مندااڵن له  كێشه  چه كداره كان قه ده غه یه «.1٣

1٣ كۆمكاری واڵتانی عه ره بی، رێكه وتنی عه ره بی بۆ مافه كانی مرۆڤ، 22ی ئایاری 200٤، چاپكراوه ته وه  له  nt’l Hum. Rts. Rep. 893 )200٥(، له  
1٥ی ئاداری 200٨ هاتۆته  واری جێبه جێكردن
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یان  بێڕێزی  نامرۆڤانه و  توندو  مامه ڵه ی  ئه شكه نجه و  به   دژ  یەكگرتووەكان  نەتەوە  1٩٨٤ی  ساڵی  رێكه وتننامه ی 
ئه شكه نجه دان له الیه ن هه موو واڵتانی ژێر توێژینەوە په سه ندكراوه  (توركیا 1٩٨٨، ئوردن 1٩٩1، لوبنان 2000، 

سوریا 200٤، عیراق 2011(.

له  ئاستی نیشتمانی، له  كاتێك سوریا ماده یه كی دیكه ی زێده كردووه  بۆ Penal Code له  2002، كه  بازرگانی كردن 
بە كەسەكان به  تاوان داده نێ، واڵتانی دیكه ی ژێر توێژینه وه  هه موویان یاسای دژ به  بازرگانی پێوە كردنیان له م شه ش 

ساڵه ی دوواییدا تێپه ڕاندووه . 

خشته ی ٣: یاسای نیشتمانی بۆ نه هێشتنی بازرگانی پێوە كردن1٤1٥16

واڵت
یاسای نه هێشتنی 

بازرگانی پێوە 
كردن

یاسایی سوریا فه رمانی 
ژماره  ٣

كەسەكان  بە  كردن  بازرگانی  پێناسه ی  له  2010  سوری  ژماره  ٣ی  یاسایی  فه رمانی 
ده كات به  پیی پێناسه ی پرۆتۆكۆلی بازرگانی كردن بە كەسەكان و، پێناسه  روونه كه ی 
بازرگانی پێوە كردنی فراوانكردووه  بۆ له خۆگرتنی »پۆرنۆگرافی منداڵ، له پاڵ كردارو 
مه به ستی نایاسایی بۆ ره چاوكردنی وه ده ستهێنانی سودی ماددی یان مه عنه وی یان به ڵێن 

بۆ وه ده ستهێنانیان«1٤

یاسای توركیا  ماده ی ٨0ی 
سزاكان 

به   قاچاخچێتی  كه   زیادكرد،   2002 ئابی  له   سزاكان  یاسای  بۆ  دیكه ی  ماده ی  توركیا 
كۆچبه ران و بازرگانی كردن بە كەسەكانی به  تاوان دانا. ماده ی تازه ی 200٥ی یاسای 
بۆ هه ردوو  قه ده غه  ده كات  پێوه كردن  بازرگانی  به  مرۆڤ(  بازرگانی   ) تاوانه كان ٨0 
مه به ستی ئیستغالل كردنی سێكسی و كارپێكردنی به زۆر.1٥ ره شنوسێكی تازه ی یاسای 
به   پێشكه ش  به مزوانه   ده كرێت  پێشبینی  ئاماده كراوه و،  كردن  پێوە  بازرگانی  نه هێشتنی 

كۆمه ڵه ی گه وره ی نیشتمانی توركی بكرێت.16

یاسای ژماره  16٤لوبنان 

پێوە كردنی په سندكرد  بازرگانی  یاسای نه هێشتنی  لوبنانی  له  ساڵی 2011، په رله مانی 
تاوانسازی  رێكاره كانی  و  لوبنان  سزاكانی  یاسای  هه مواری  كه   ژماره 16٤(  (یاسای 
نەتەوە  نوسینگه ی  له الیه ن  یاساكه   ده كات.  مرۆڤ  بە  كردن  بازرگانی  تاوانه كانی 
یەكگرتووەكان بۆ تلیاك و تاوان (UNODC( وایدانا كه  رووپۆشی هه موو شێوازه كانی 
 UNODC,) هاتوون  یەكگرتووەكاندا  نەتەوە  پڕۆتۆكۆڵی  له   كه   بكات  كردن  ئیستغالل 

 )2014a

یاسای ژماره  ٩ ئوردن 

له  200٩ حكومه تی ئوردونی پڕۆتۆكۆڵی بازرگانی پێوە كردنی په سند كرد و رێكیخست 
له گه ڵ یاسای بازرگانی كردن بە كەسەكانی ژماره  ٩ی 200٩. یاساكه  له الیه ن نوسینگه ی 
هه موو  رووپۆشی  كه   وایدانا   )UNODC) تاوان  و  تلیاك  بۆ  یەكگرتووەكان  نەتەوە 
هاتوون  یەكگرتووەكاندا  نەتەوە  پڕۆتۆكۆڵی  له   كه   بكات  كردن  ئیستغالل  شێوازه كانی 

)UNODC, 2014a(

1٤ وه رگێڕان له  عه ره بیه وه  له  الیه ن لێكۆڵه ری واڵت له  سوریا 
1٥ یاسای تاوانه كان، یاسای ژماره  ٥2٣٧. به رده سته  له  www.justice.gov.tr/basiclaws/Criminal_Code.pdf ، له  201٥/01/1٥ سه یریكراوه . 

http://avrupa.info.tr/resource-centre/news-archive/  16 بڕوانه : شاندی یه كێتی ئه وروپا بۆ توركیا (201٥(، ئه رشیفی هه واڵه كان، به رده سته  له
news-single-view/article/18-october-eu-anti- traffickingday-1.html ، له  201٥/0٣/1٥ سه یریكراوه  .
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یاسای ژماره  2٨ عیراق 

بە مرۆڤ،  كردن  بازرگانی  نه هێشتنی  ساڵی 2012ی  ژماره  2٨ی  یاسای  شانبه شانی 
كۆیله كان،  به   بازرگانی  كۆیله كردن،  به زۆر،  كارپێكردنی  200٥یش  ساڵی  ده ستوری 
هه رێمی  له   ره وشه كه   قه ده غه كرد.  له شفرۆشی  و،  مندااڵن  و  ژن  به   بازرگانیكردن 
حكومه تی  یاسای  كوردستان  نیشتمانی  ئه نجومه نی  به اڵم  روونه ،  عیراق  كوردستانی 

ناوه ندی په سند نه كردوه.1٧ 

1٧

مافه كانی ژنان و هاوسه رگیری

رێكه وتننامه ی 1٩٧٩ی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ نه هێشتنی جیاكاری دژ به  ژنان له الیه ن هه ر پێنج واڵتانی ژێر 
توێژینەوەه وه  په سه ندكراوه  (توركیا 1٩٨٥، عیراق 1٩٨6، ئوردن 1٩٩2، لوبنان 1٩٩٧، سوریا 200٣(؛ هه روه ك 
توركیا پرۆتۆكۆله  به ربژاره كه ی په سندكردووه  بۆ دانپیانانی لیژنه ی نه هێشتنی هه موو جۆره كانی جیاكاری دژ به  ژنان 
له  ساڵی 2002. هه روه ك توركیا تاكه  واڵتانی ژێر توێژینەوەه  كه  خۆگری پیشانداوه   له  په سندكردن /چوونه  ریزی. 

.CEDAW زۆربه ی خۆگریه كان په یوه ستن به  ماده كانی 2و٩و 16ی

١٨ CEDAW  خۆگریه كان سه باره ت به

سوریا
خۆگریه كان له باره ی ماده ی 2؛ ماده ی 1٥.2، له باره ی ئازادی جووڵه  و مانه وه و نیشتته جێبوونن؛ 
ماده ی 16.1 (ج، د، و، ز*(؛ ماده ی 16.2، له باره ی شوێنه واری یاسایی ده ستگیرانی و هاوسه رگیری 

و منداڵ، “له به رئه وه ی ئه م بڕگه یه  له گه ڵ حوكمه كانی شه ریعه تی ئیسالمی ناكۆكه “.

لوبنان

ره گه زنامه ی  به   سه باره ت  ژنان  یه كسانه كانی  مافه   له باره ی   ،٩.2 ماده ی  له باره ی  خۆگریه كان 
و  هاوسه رگیری  له ماوه ی  مافه كان  به   سه بارت  ز(  و،  د،  16.1(ج،  ماده ی  و،  منداڵه كانیان 
هه ڵوه شاندنه وه ی، وه كو دایباب، له وه ی په یوه سته  به  به خێوكردنی منداڵ و، مافه  كه سیه كان، به  مافی 

هه ڵبژاردنی ناوی خانه واده و، پیشه  وجۆری كاره وه . 

پابه ند نیه  به  ماده ی ٩.2و، ماده ی 16.1ی مافه كان وه كو دایباب و مافه  كه سیه كان (د،ز( و، مافه كانی ئوردن
مندااڵن به پێی هه ڵوه شاندنه وه ی هاوسه رگیری به  ره چاوكردنی چاككردن و قه ره بوو كردنه وه . 

پابه ندنیه  به  بڕگه كانی (د، ز(ی ماده ی 2 سه باره ت به  گۆرینی یاسایی بۆ نه هێشتنی جیاكاری دژ به  عیراق
ژنان له  چوارچێوه ی یاساییداو، ماده ی 16 (هاوسه رگیری(.1٨

ئه م خۆگریانه  بۆ دۆزی كرداری وه رده گێڕدرێن بۆ پاراستنی مافه كانی ژنان له  واڵتانی ژێر توێژینەوەداو، به پێی یاسای 
نێو ده وڵه تی رێ له  پێشێلكاریه كانی مافه كانی ژنان ده گرن. هه روه ك له  خواره وه  ده بینین، حاڵه ته كانی هاوسه رگیری 
ئیستغالل  ئامرازێكی  وه ك  به زۆر  هاوسه رگیری  به زۆرو  هاوسه رگیری  مه به ستی  به   كردن  پێوە  بازرگانی  زوو، 

1٧ دیداركراوێك بۆ ئه م لێكۆڵینه وه یه  كه  ئه ندامی ئه نجومه نی نیشتمانی كوردستانه ، گوشارده كات بۆ په سندكردنی ره شنوسی یاسای نه هێشتنی بازرگانی 
پێوەكردن كه  له الیه ن رێكخراوه  ناحكومیه  ناوخۆكان پێشنیازكاوه . ركابه ریه كانی ئێستا له  عیراق و هه رێمی كوردستان بوونه ته  هۆی دواخستنی و رێكخراوه  

.)IQ06( ناحكومیه  نێوده وڵه تی و نیشتمانیه كان هه وڵی په سندكردنی ده ده ن
1٨ “2. واڵتانی ئه ندام جیاكاری دژ به  ژنان به  هه موو شێوه یه ك شه رمه زار ده كه ن و، كۆكن له سه ر په یڕه و كردنی هه موو رێگه یه كی شیاو به بێ دواكه وتن 

له  سیاسه تی نه هێشتنی جیاكاری دژ به  ژنان و، بۆ وه دیهێنانی ئه مه ش به ڵێن ده ده ن:
}...{(و( گرتنه به ری رێكاره  شیاوه كان، له وانه ش یاسادانان، بۆ هه مواركردن یان ره تكردنه وه ی یاساو رێنمایی و عورف و پراكتیسه كانی كه  جیاكاری دژ به  

ژنانیان لێده كه وێته وه ؛
(ز( هه ڵوه شاندنه وه ی هه موو بڕگه  سزاییه  نیشتمانیه كان كه  جیاكاری دژ به  ژنان دێننه  ئارا.”



٢5پێشهكی

هاوسه رگیریدا.  پێڤاژۆی  له   ژنان  و  كچان  بۆ  پاراستن  نه بوونی  كاریگه ری  به ر  كه وتوونه ته   سێكسی،  كردنی 
به   مندااڵن  دووچاربوونی  له واری  هه یه   شوێنه واری  منداڵه كانیان  له خۆگرتنی  بۆ  دایكانیش  مافه كانی  سنووره كانی 

بازرگانی پێوە كردن و ئیستغالل كردن، هه رهیچنه بێ له  كێشه كانی په یوه ست به  تۆماركردنی تازه  له  دایكبووان. 

سه ره رای ئه مه ، له  سوریا (یاسای باری كه سی ساڵی 1٩٥٣، هه مواركراو به  یاسای ژماره  ٣٤ی ساڵی 1٩٧٥(، 
عیراق (یاسای باری كه سی ژماره  1٨٨(، ئوردن (یاسای باری كه سی ژماره  ٣6ی ساڵی 2010(و، لوبنان (1٥ 
پیاده   جیاوازی   به   یاساییه كان  سیسته مه   جیاوازه كان(،  دانپیانراوه   ئاینیه   تایفه   بۆ  كه سی  باری  جیاوازی  یاسای 
له ناو پرسه كانیدیكه دا،  له  الیه كیدیكه وه .  له الیه ك و، پرسه  كه سیه كان  تاوانكاریه كان  بۆ پرسه  مه ده نی و  ده كرێن 
باری كه سی هاوسه رگیری، جیابوونه وه ، دایه نی كردنی منداڵ، به خێوكردن، له خۆگرتن و پرسه  په یوه سته كانیدیكه  
دادگه ی  شیعه و،  موسوڵمانانی سوننه و  بۆ  دادگای شه رعین  كه سی  باری  پسپۆره كانی  دادگا  له  سوریا،  خێزان.  به  
مه زهه بین بۆ دروزو رۆحی و كریستیانه كان. ده ستووری لوبنانیش دان به  سێكته  ئاینیه كان داده نێت وه كو قه واره ی 

یاسایی له  بواره كانی باری كه سیدا. 

له الیه كی دیكه وه ، یاسای مه ده نی توركی ساڵی 2002 له  ئاستێكی به رفراوان موژده ی سه رده مێكی تازه ی داوه  بۆ 
یه كسانی جێنده ر له  توركیا، به تایبه تی له  رێگه ی چاككردنی ره وشی یاسایی ژن له  كاروباری خێزاندا، كه  ئه مه ش 
ئیكاران  200٧؛  (چه لیك-لیڤین،  ژنان  مافه كانی  رێكخراوه كانی  له   زۆر  له الیه ن  درێژخایه نه   هه ڵمه تێكی  ئه نجامی 

یاسایی  چوارچێوه ی  چاككردنی  پێناو  له    .)2011 ئه مادۆ،  و 
سه باره ت به  توندوتیژی دژ به  ژنان، یاسای پاراستنی خێزان 
و رێگری له  توندوتیژی دژ به  ژنان ژماره  62٨٤ كه  له  ساڵی 

2012 په سندكراوه . 

كوڕان  بۆ  ساڵه    1٨ هاوسه ری  ته مه نی  نزمترین  سوریا،  له  
و 1٧ ساڵه  بۆ كچان، به اڵم ماده ی ٤٥ی یاسای باری كه سی 

رێگه  به  قازیه  شه رعیه كان ده دات كه  رێ بده ن به  هاوسه رگیری كوڕانی نێوان ته مه نی 1٥ – 1٧و كچانی ته مه نی 
1٣ بۆ 16 ساڵی، ئه مه ش به  رێپێدانی به خێوكاریكی نێرینه .  ماده ی ٨2 ئه و هاوسه رگیریه  بۆ كوڕان ریكده خات له  

ته مه نی خوار 1٧ سااڵن و كچانی خوار 1٥ سااڵن كه  ناكرێ تۆمار بكرێن. 

له گه ڵ  به اڵم  سااڵنه ،  ره گه ز 1٨  هه ردوو  بۆ  هاوسه رگیری  بۆ  یاسایی  ته مه نی  كه    ، هاوشێوه یه   بۆعیراقیش   ئه مه  
 .)٧ (ماده ی  كه سی  باری  یاسای  پێی  به   ساڵی،   1٧ تا   1٥ مندااڵنی  بۆ  دایباب  ره زامه ندی  و  دادگا  خه ماڵندنی 
هه روه ها له  عیراق، ئه گه ر ده ركه وت هاوسه رگیریه ك به زۆر بووه ، هاوسه رگیریه كه  به تاڵ ده كرێته وه  ئه گه ر كچه كه  
نه گوازرابووه وه ، به اڵم ئه گه ر گوازرابووه وه  ئه وه  به رده وام ده بێت )UN Women, 2014(. سه ره ڕای ئه وه ش له  
زۆر ناوچه ی الدێی له  عیراق، نێوانگیری و بڕیاردان له الیه نی ئیتنی و هۆزایه تی و خێزانی یان سه ركرده  ئاینیه كان 
یه كالكه ره وه ی فه رمین له  پرسه  مەد ه نی و تاوانكاریه كاندا (عه لالوی، 2010، هیبورن، 201٤(. له گه ڵ ئه وه شدا، له  
شوباتی 201٤، عیراق بوو به  یه كه م واڵت له  واڵتانی عه ره بی كه  ته به نی پالنی كاری نیشتمانی كرد بۆ جێبه جێكردنی 
بڕیاری ژماره  1٣2٥ )2000(ی ئه نجومه نی ئاسایشی نێوده وڵه تی، كه  الیه نه كانی رووبه ڕووبوونه وه ی توندوتیژی 

سێكسی له خۆده گرێت. 

ته مه نی یاسایی بۆ هاوسه رگیری له  لوبنانیش به پێی سێكته  ئاینیه كان جیاوازه و هه موو گروپه  ئاینیه كان رێ به  كچی 
ژێر 1٨ ساڵی ده ده ن شوو بكات (یونیسێف، 2011(. به مدوواییه  یاسایه كی تازه  له  په رله مانی لوبنان تۆماركراوه  دژ 
به  هاوسه رگیریكردنی منداڵ له  كاتی ئه م نووسینه داو تا ئێستا ره زامه ندی لیژنه یه كی به ده ستهێناوه . ئه م یاسایه  رێ 
له  هاوسه رگیری خوار 1٨ ساڵی ده گرێت ئه گه ر ره زامه ندی دادوه رو به خێوكه ری یاسایی له گه ڵ نه بێت. سه ركرده  

ماده ی ١٦.٢ی راگه یاندنی جیهانی مافه كانی 
مرۆڤ ده ریده خات كه  »ده بێ هاوسه رگیری 

ته نیا به  بڕیاری سه ربه خۆو ته واو هۆشیاری 
هاوسه ره كه  بێته  ئارا«
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ئاینیه كان كه  پابه ندی یاسا نابن ده بێ غه رامه  بده ن رووبه ڕووی سزای به  ندكردن ده بنه وه  ئه گه ر ئه و پێشێلكاریه یان 
.)LB20)  دووباره كرده وه

»مه رجه كانی  له باره ی   1٥-٣ ماده ی  (به ندی2،   2010 ساڵی  ٣6ی  ژماره   ئوردنی  كه سی  باری  یاسای  به پێی 
هاوسه رگیری«(، كه مترین ته مه نی یاسایی بۆ هاوسه رگیری بریتیه  له  1٨ ساڵ. هه رچه نده  هه مان یاسا رێ به  قازیه  
شه رعیه كان ده دات كه  رێبده ن به  هاوسه رگیری كچان و كوڕانی ته مه ن 1٥ – 1٧ سااڵن له  بارودۆخی ریزپه ڕدا، 
قازی  ده گمه ندا،  له  هه ندێ كه یسی  وه كو كه یسه كانی زگپڕی. 
شه رعی بۆیهه یه  رێ به  هاوسه رگیری كوڕانو/یان كچانی ژێر 
1٥ ساڵی بدات و تۆماركردنی هاوسه رگیریه كه  دواده خرێت تا 

كچه كه  ده بێته  1٥ ساڵ (یونیسێف، 201٤(.

واری  هاتۆته   توركیا  له    2002 له   كه   تازه   مه ده نی  یاسای 
هه ردوو  بۆ  هاوسه رگیری  ته مه نی  بچوكترین  جێبه جێكردن، 
هاوسه رگیری  12٤(.و  (ماده ی  داناوه   ساڵی   1٧ به   ره گه ز 
هه روه ها   .)1٤2 (ماده ی  پێویسته   الی  هه ردوو  ره زامه ندی 
یاساكه  مافی پێشكه شكردنی سكااڵی تاوانكاری  یان جیابوونه وه  به و كچ و ژنانه  ده دات كه  به  زۆر هاوسه رگیریان 
هاوسه رگیری  ناكرێ  مه ده نی،  یاسای  به پێی  (ماده ی 1٤٩ – 1٥2(  هاوسه رگیریدا  ساڵی  پێنج  ماوه ی  له   پێكراوه  
ئاینی رووبدات به بێ پیشاندانی به ڵگه نامه ی هاوسه رگیری مه ده نی (ماده ی 1٤٣(.1٩ یاسای تاوانه كانی 200٥ چه ند 
ژن هێنانی به  تاوان و خه ڵه تاندن داناوه . هه روه ك پێشبینی حوكمی 2-6 مانگ ده كات بۆ ئه وانه ی مه راسیمی ئاینی 

ئه نجامده ده ن به بێ گرێبه ستی مه ده نی هاوسه رگیری (ماده ی 2٣0(.

مافه كانی منداڵ

هه موو واڵتانی ژێر توێژینەوە رێكه وتننامه ی 1٩٨٩ی نەتەوە یەكگرتووەكانیان په سه نكردووه  سه باره ت به  مافه كانی 
پۆرنۆگرافی  و  منداڵ  به   له شفرۆشی  منداڵ،  فرۆشتنی  به ربژاری  پرۆتۆكۆلی  عیراقی  و  لوبنان  توركیا،  مندال. 
كێشه   له   منداڵیان  تێوه گالنی  به ربژاری  پرۆتۆكۆلی  په سه ندی  عیراق  سوریاو  توركیا،  كردووه و؛  منداڵیشیان 
ئه وه ، توركیا په سندی  نامه كه ی كرووه  به اڵم په سندی نه كردووه . سه ره ڕای  لوبنان واژۆی  چه كداریه كان كردووه . 

رێكه وتننامه ی ئه نجومه نی ئه وروپای كردووه  سه باره ت به  مو ماره سه ی مافه كانی مندااڵن له  2002.

1٩ یاسای مه ده نی توركی (یاسای ژماره  ٤٧21(. به رده سته  له  www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k4721.html بینراوه  له : 20/0٨/201٥.

ماده ی ١٦ CEDAW ده ریده خات كه  ده بێ ژنان 
وه كو پیاو هه مان مافیان هه بێت بۆ »به  ئازادی 

هه ڵبژاردنی مێردو چوونه  ناو هاوسه رگیری 
ته نیا به  ره زامه ندی سه ربه خۆو ته واوی خۆی«. 

ده بێ ده زگیرانی و هاوسه رگیری منداڵ هیچ 
شوێنه وارێكی یاسایی نه بێت«.



٢٧پێشهكی

خشته ی ٤: په سندكردنی یاسا سه ره كیه كانی مافه كانی منداڵ

واژۆ

رێكه وتننامه ی 
١٩٨٩ینەتەوە 

یەكگرتووەكان بۆ به  
مافه كانی مندال

پرۆتۆكۆلی به ربژاری 
فرۆشتنی منداڵ، 

له شفرۆشی به  منداڵ و 
پۆرنۆگرافی منداڵ

پرۆتۆكۆلی به ربژاری 
تێوه گالنی منداڵ له  كێشه  

چه كداریه كان

200٣-1٩٩٣سوریا

1٩٩٥20002000توركیا

-1٩٩1200٤لوبنان

--1٩٩1ئوردن

1٩٩٤200٧200٧عیراق

له  ساڵی 200٥، یاسای پاراستنی منداڵی توركیا ژماره  ٥٣٩٥ هاته  جێبه جێكردن، به  ئامانجی تێكه ڵكردنی پێوه ره  
نێوده وڵه تیه كان به  رێكارو پره نسیپه كانی په یوه ست به  پێویستی مندااڵن بۆ پاراستن، له گه ڵ رێكاری تایبه ت به  مامه ڵه ی 
هه ستیارو پاراستنی قوربانیه  منداڵه كان له  تاوان، هه ڵكشانی ژماره ی دادگاییه كانی مندااڵن و، ده سته به ری پاراستنی 
مندااڵن له الیه ن رێكخراوه كانی كۆمه ڵگه ی مه ده نی. به  هه ماهه نگی له گه ڵ رێكخراوه  ناحكومیه كان، به ڕێوه به رایه تی 
ستراتیژی  به ڵگه نامه ی  یه كه م  كۆمه اڵیه تیه كان  سیاسه ته   و  خێزان  وه زاره تی  له   منداڵ  خزمه تگوزاریه كانی  گشتی 

توركیای دانا بۆ مافه كانی منداڵ، كه  ماوه ی نێوان 2012 تا 2016 ده گرێته وه . 

یاسای مه ده نی لوبنانی، به پێی رێكه وتننامه ی مافه كانی منداڵ، 
منداڵ وا پێناسه  ده كات كه  هه موو مرۆڤێكه  له ژێر ته مه نی 1٨ 
پاراستنی منداڵه   به   تێدایه  سه باره ت  ساڵیدا. به اڵم كه موكوڕی 
په نابه ره كان، به  فه له ستینیه كانیشه وه  (تۆڕی مه ناره ، 2011(. 
روونكراوه ته وه ،  سه ره وه   له   وه كو  كه سی،  باری  یاساكانی 
زۆرجار  هه روه ك  منداڵ،  مافه كانی  بۆ  هه یه   كاریگه ریان 
 Human Rights( نه كراوه   ره چاو  منداڵ  به رژه وه ندی 

 .)Watch, 2015

سه ره تای  له   ئوردنی  حكومه تی  نیشتمانی  كاری  پالنی  یه كه م 
كاری  رێكخراوی  پشتگیری  به   و،  ده رچوو   1٩٩٤ ساڵی 
.)Gharaibeh & Hoeman, 2003( نێوده وڵه تی و ئاژانسه  په یوه ندیداره كانی دیكه ی نەتەوە یەكگرتووەكان پیاده كرا

له  عیراق، یاسا سه ره كیەكانی پاراستنی منداڵ هێشتا له  قۆناغی داڕشتندان، له وانه ش پرۆژه  یاسای پاراستنی منداڵ، 
ره شنووسی یاسای منداڵ له  په رله مان، پرۆژه ی كۆمسیۆنی چاودێری منداڵ و، پرۆژه ی هه مواركردنی چاودێری 

پێنگه یشتووان ژماره  ٧٨ )1٩٨0(.

ئه و واڵتانه ی واژۆی رێكه وتننامه ی 
نەتەوە یەكگرتووەكانیان كردووه  له باره ی 
مافه كانی منداڵ »هه موو رێكاره  كاریگه رو 

گونجاوه كانیشان ره چاوكردووه  به  مه به ستی 
هه ڵوه شاندنه وه ی موماره سه  نه ریتیه كان كه  
زیان به  ته ندروستی منداڵ ده گه یه نێ }.....{ 

و ئه مانه  ده گرێته وه  له ناو پراكتیسه كانی دیكه  
}....{ هاوسه رگیری منداڵ.«
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یاسای كار

به پێی یاسای كاری توركی (یاسای ژماره  ٤٨٥٧(، به كارێكخراوی ناحكومیستنی منداڵی ژێر 1٥ ساڵی قه ده غه یه .20 
بۆ  ده رچوو   200٣ له   تازه   یاسایه كی  كرێكار،  كردنی  ئیستغالل  و  كرێكاران  كۆچی  ناڕێكی  چاره سه ركردنی  بۆ 
زیادكرد  تۆمارنه كراوه كانیشی  كاركردنه   سه ر  سزای  بیانیه كان،  بۆ  یاسایی  كاركردنی  ده رفه ته كانی  ئاسانكردنی 
ئازادی  پێشێلكاریه كانی  كۆمه اڵیه تی.  ئاسایشی  كارو  وه زاره تی  چاودێری  له ژێر  مه ركه زی  كرده   سیستەمە كه ی  و 
كاركردن و كارگه ری »له  رێگه ی به كارهێنانی توندوتیژی و هه ڕه شه  یان كرداری سه رپێچی یاسا«ش ده كه وێته  به ر 
به ندكردن بۆ ماوه ی شه ش مانگ تا دووساڵ به پێی یاسای تاوانه كه ان (ماده ی 11٧(. له  200٥، توركیا سیاسه تی 
چوارچێوه ی پرۆگرامی به نده واری نیشتمانی )TBPPF(ی پیاده كرد بۆ له ناوبردنی خراپترین شێوه كانی كارپێكردنی 
منداڵ به تایبه تی له  وه رزه  كاری كشتوكاڵی، كاركردن له  ئابووری نافه رمی شارو، كرێكاری منداڵ له  الدێ و كاری 

سه رشه قام – له گه ڵ هاتنی ساڵی 201٥، به  پشتیوانی رێكخراوی كاری نێوده وڵه تی.

له  لوبنان، یاسای كار (ماده ی 22و 2٣( ئه وه  ده خاته  ڕوو كه  هیچ منداڵێكی خوار ته مه نی ٨ ساڵ نابێ كاربكات؛ هیچ 
منداڵێكی ژێر 1٣ ساڵ نابێ كاری پیشه سازی و قورس بكات؛ منداڵی نێوان 1٣و 16 ساڵی ته نیا له  رێی بڕوانامه ی 
پزیشكیه وه  كارێك بكه ن كه  هه وڵی جه سته یی پێویست بێت. تاقیكردنه وه ی پزیشكی بۆ مندااڵنی 1٤ تا 1٨ ساڵیش 
پێویسته و ئه و مندااڵنه  ناتوانن له  شه ش كاتژمێر زیاتر له  رۆژێكدا كاربكه ن، ناتوانن له  ماوه ی شه ودا كاربكه ن و ده بێ 

1٣ كاتژمێر حه سانه وه یان هه بێت له  نێوان رۆژه كانی كاردا (تۆڕی مه ناره ،2011(.

به پێی ماده ی ٧٤ی یاسای كاری ئوردنی ژماره  ٨ی ساڵی 1٩٩6و، هه مواركردنه كانی دواتر، هیچ منداڵێك له  ژێر 
ته مه نی 1٨ ساڵی نابێت بخرێته  به ركاری مه ترسیدار، ماندووكه ر، یان زیانبه خش به  ته ندروستی.

عیراقی،21 كاری  یاسای  به پێی  ساڵه    1٥ كار  له   قبولكردن  ته مه نی   بچوكترین 
 به  دانانی كۆت له سه ر جۆری كار كه  ده بێ له  توانای مندالی 1٥-1٧ ساڵیدابێت. بڕگه كانی یاسای كاری عیراقی له  
یاسای كاری عیراقی دانران، یاسای ژماره  ٧1ی 1٩٨٧، به اڵم یاسای كاری تازه ی عیراق له  1٧ی ئابی 201٥ 

په سندكرا. 

بێزاركردنی  و  جیاكاری  به   دژ  دابینكرد  باشتری  پاراستنێكی  ته سكتركرده وه و  منداڵی  كاری  سنوری  تازه   یاسای 
سێكسی له  كاردا، سه ره ڕای دابینكردنی دانوستانی به  كۆمه ڵ و مافی مانگرتن. یاسای دڵنیایی كۆمه اڵیه تی ژماره  

٣٩ی ساڵی 1٩٧1یش بڕگه ی تێدایه  له باره ی په یوه ندی نێوان خاوه ن كاران و كرێكاران. 

له ساڵی 1٩٩٤، لوبنان و سوریا رێكه وتنێكی دوو الیه نه یان واژۆكرد له  بواری كاردا، به پێی ئه م رێكه وتنه : 

»كرێكارانی هه ردوو واڵت مافی ئه وه یان هه یه  له  واڵته كه ی دیكه  سوود وه ربگرن له  چاره سه ر،   
ئیمتیاز، ماف و ئه ركه كان، به پێی یاساو رێكاره  كارپێكراوه كان له  هه ریه ك له و دوو واڵته . هه ردوو 
ئامرازی  دۆزینه وه ی  بۆ  ده ده ن  هه وڵه كانیان  به رده وامی  به ڵێنی  واڵت  هه ردوو  كاری  وه زیری 

.)CLDH, 2013( »دڵنیابوون له  زامنكردنی مافه كانی كرێكاران له  هه ردوو واڵتدا

20 یاساكه  رێ به  خستنه  به ركاری ئه و مندااڵنه  ده دات كه  1٤ ساڵی و خوێندنی سه ره تاییان ته واوكردووه  له كاری سووك كه زیان به   گه شه ی جه سته، 
عه قڵ، ره وشتیان نه گه یه نێ. بڕوانه : ماده ی ٧1، یاسای كاری توركی

21 به رده سته  له  http://ar.parliament.iq/LiveWebsites/Arabic/PassedLaws.aspx به  زمانی عه ره بی، له  201٥/10/٣0 بینراوه  و، به  
www.iraq- بینراوه  له  201٥/10/٣0. هه روه ها سه یری www.ilo.org/dyn/travail/docs/749/Labour٪20Code٪20of٪201987.pdf : ئینگلیزی له

jccme.jp/pdf/08/08.pdf بكه ، له  201٥/10/٣0 بینراوه .



٢٩پێشهكی

به  مه به ستی چاره سه ری دۆزه  دیاریكراوه كان كه  په یوه ندیان هه یه  به  ئیستغالل كردنی كرێكارانی ناوماڵی بیانی له  
واڵتانی ژێر لكۆڵینەوەدا، ئه و یاسایانه ی به مدواییه  ده رچوون هه وڵیانداوه  بۆ چاككردنی مافه كانی كاركردن له  ئوردن 

و سوریادا.

له  سوریا له  ساڵی 201٣، بڕیاری یاسایی ژماره  6٥ و بڕیاری ژماره  26٤٤ ده رچوو كه  ئاژانسه كانی 
دابینكردنی ده ستی كاری بیانی ناوماڵ رێكده خه ن، له پاڵ مه رج و رێكخه ره كانی كاركردنیان. 

له  ئوردن، یاسای كاری نیشتمانی ساڵی 1٩٩٨ فراوانكرا بۆ له خۆگرتنی كرێكارانی ناوماڵ له گه ڵ یاسای 
ژماره  ٤٨ی ساڵی 200٨. 

له  لوبنان، هه رچه نده  كرێكارانی ناوماڵ له  كۆچبه ران له  یاسای كار ده رهاویشترابوو و به مجۆره ش له  هه ر شێوازێكی 
پاراستنی په یوه ست به  به كارێكخراوی ناحكومیستن )LB20( . له  ئابی 201٤، دادگایه ك بڕیاری پێبژاردنی به سه ر 
ئێستا  بۆیه    ،)201٤ ئابی  1٤ی  (وانسا،  كۆچبه ر  كرێكارێكی  پاسپۆرتی  زه وتكردنی  له به ر  ده ركرد  خاوه نكارێك 

.)LB03) ئاسانتره  ئاماژه  به و كه یسه  بكرێت بۆ له ناوبردنی زه وتكردنی به ڵگه نامه و ناسنامه كان

له شفرۆشی و سواڵكردن

بڕگه كانی شه ریعه تی ئیسالمی له  هه موو واڵتانی ژێر توێژینەوەدا، جگه  له  لوبنان و توركیا، له شفرۆشی قه ده غه  
ده كات، یاسای قه ده غه كردنی له شفرۆشی (قه ته ر، 2011(.

یاسای سوری ژماره  10ی 1٩61 بۆ به گژداچوونه وه ی له شفرۆشی و به زاندنی یاسای لەشفرۆشی.

له  توركیا، له شفرۆشی به زۆر خرایه  كۆچپێكردنی بازرگانی پێوە كردن له گه ڵ هه مواركردنێكی یاسای تاوان 
له  2006. كڕینی له شفرۆشیش به  پێی ماده ی 22٧ به  تاوان ناسێنرا. ده بێ ئاماژه  به وه  بكرێت كه  له شفرۆشی 
وه كو تاوان نه ناسێنراوه  له  یاسای تاواندا. به اڵم له باتی ئه وه   رێكده خرێت له  رێگه ی یاسا الوه كیه كان (رێنمایی 
له سه ر بڕگه كانی په یوه ست به  له شفرۆشان و خانه كانی له شفرۆشی و جه نگ دژی په تا سێكسیه كان به هۆی 

له شفرۆشی، 1٩61(.

له شفرۆشی له  لوبنان زۆر رێكخراوه . له  رووی تیۆریه وه ، یاسایه ك كه  بۆ ساڵی 1٩٣1 ده گه ڕێته وه  سیماكانی 
كاری سێكسی له  واڵت دیاریده كات (كه مترین ته مه ن 21 ساڵیه . كراگه ره كان ده بێ ملكه چی پشكنینی پزیشكی 
بن و كاری سێكسی ده بێ ته نیا له ناو شوێنه  رێپێدراوه كانی له شفرۆشی ئه نجام بدرێت(. له  راستیدا، حكومه ت 
له  سااڵنی 1٩60ه وه  رێپێدانی بۆ خانه كانی له شفرۆشی ده رنه كردووه ، ئه وه ش به پێی دیفاكتۆ كاری له شفرۆشی 
ده كاته  نایاسایی. یاسای سزاكان ئه و خه ڵكه  سزاده دات (هه رچه نده  نێرینه كانی بواری كاری سێكسی به  یاسا 
باسیان نه هاتووه ( كه  له شفرۆشی ده كه ن یان ئاسانكاری بۆ ده كه ن به  حوكمی به ند كردن له  ماوه ی مانگێكه وه  

.)Human Rights Watch, 2013( بۆ ساڵێك

یاسای سزاكانی ئوردنی ژماره  16ی ساڵی 1٩60، له شفرۆشی به  تاوان داده نێ، سه ره ڕای كڕیارانی، وه كو 
نێوانێك كارده كه ن بۆ له شفرۆشی و پاراستنی خانه كانی.

 له شفرۆشی به پێی یاسای سزاكانی عیراقی تاوانكاریه . له  ساڵی 1٩٨٨، یاسای دژ به  له شفرۆشی كه مترین 
به   ئه وانه ی  بۆ  بۆ دووساڵ  زیندانی و زۆرترین سزاش  مانگ  له  حوكمی سێ  بوو  بریتی  كه   دانا  سزای 
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گه وادی و له شفرۆشی تاوانبارن، بڕیار ژماره  2٣٤ی ئه نجومه نی سه ركردایه تی شۆڕش حوكمی ئیعدامی 
به سه ردا ده سه پاندن. ده سه اڵتی كاتی هاوپه یمانان هه موو حوكمه كانی ئیعدامی گۆڕی بۆ زیندانی تاهه تایی له  
200٣دا )Minwalla، 2011(. رێژه یه كی زۆر له  ژنانی زیندانی ژنان ئه وانه  كه  به  له شفرۆشی تۆمه تبارن 

.)Minwalla & Portman, 2007(  و، زۆرلێكردنی به پێی یاسای عیراقی مایه ی داكۆكی نیه

سواڵكردنیش به پێی یاسای سزای لوبنانی به  تاوان داده نرێت، هه رچه نده  یاسای ژماره  ٤22 سواڵكردن پێناسه  ده كات 
لوبنانی  په رله مانی   ،201٤ له    .)Terre des hommes, 2011( هه بێت  منداڵ  بۆ  مه ترسی  كه   ره وشێك  وه كو 
یاسایه كی ده ركرد له باره ی توندوتیژی ناوماڵ كه  تاوانی په یوه ست به له شفرۆشی به زۆرو سواڵی به زۆریشی ده گرته وه  
)Human  Rights  Watch, 2014a(. په ره گرافی ٣٩0ی یاسای سزاكانی عیراقی سواڵ قه ده غه  ده كات. هه روه ك 
یاسا  هه مان  به ندێكی  له كاتێكدا  ئوردنی،  سزاكانی  یاسای  ٣٨٩ی  ماده ی  به پێی  سه رپێچیه   سواڵكردن  ئوردنیش  له  
ده ریده خا كه   ئه و كه سه  به  تاوانبار داده نرێت كه  زۆر له  یه كێكی دیكه  بكات بۆ سواڵو بۆیهه یه  حوكمی تا ساڵێك زیندانی 
به سه ردا بسه پێ. ته نیا له  توركیا یاسای تاوانه كان سزای بۆ ئه و كه سانه  داناوه  كه  » منداڵ یان گه وره ی كه م توانا یا 

كه م عه قڵ به كاردێنن بۆ سواڵپێكردن« (ماده ی 22٩(، نه ك بۆ خودی سواڵكردن.

5.١   چوارچێوه ی دامه زراوه یی

په نابه رانی سوری

بۆ دیاریكردنی باری پەنابەری بۆ ئەوانەی ئەوروپی نین (پەنابەرانی دەرەوەی رێكەوتننامە( لە توركیا، دەسەاڵتە 
 201٣ ساڵی  یاسای  نیشتەجێكردنیان.  بۆ  سێیەم  واڵتێكی  دۆزینەوەی  بۆ   UNHCR لەگەڵ كاردەكەن  توركیەكان 
سەبارت بە بیانیان و پاراستنی نێودەوڵەتی بەڕێوەبردنی كۆچ و پاراستنی نێودەوڵەتی دایە دەست بەڕێوەبەرایەتی گشتی 
 بەڕێوەبردنی كۆچ (DGMM(ی سەر بە وەزارەتی ناوخۆ، كە لە ساڵی 201٤ بەتەواوی كەوتە دۆخی كاركردن 22.
لەژێر   )AFAD) فریاكەوتن  و  كارەسات  بەڕێوەبردنی  دەستەی  پەنابەرانی سوریا،  قەیرانی  دەستپێكردنی  لەگەڵ   
چاودێری سەرۆك وەزیران بوو بە ئاژانسی سەرەكی بەرپرس لە دامەزراندن و بەڕێوەبردنی كەمپەكانی پەنابەران 
بۆ ئەو پەنابەرانەی كە زۆربەیان لە سوریاوە هاتبوون )Memişoğlu & Ilgıt, 2014(. لەگەڵ رێنماییەكانی ساڵی 
بە رێكخراوی سەرەكی و رێكخراوی چەتری  بوو  فراوانكران و،   AFAD ئەركەكانی كاتی  پاراستنی  بۆ   201٤
بەرپرس لە هەماهەنگی هەڵرژانی پەنابەران لە سوریاوە. بەپێی ئەمە بەشێوەكی روولەزیادە بە هاوكاری دەسەاڵتە 

.)TR48) نیشتمانی و خۆجێییەكانی دیكە كاریكرد بۆ دابینكردنی پێویستیەكانی پەنابەرانی دەرەوەی كەمپەكانیش

بە  دان  لوبنان  یادەوەریە،  ئەو  بەپێی   .UNHCR لەگەڵ كردوە  لێكتێگەیشتنی  یادەوەری  واژۆی  لە 200٣  لوبنان 
رێكارەكانی دیاریكردنی باری پەنابەری UNHCR دادەنێت، بەاڵم پێشبینی ئەوە دەكات كە پەنابەران لە ماوەی شەش 
مانگدا لە واڵتێكی سێیەمی ئارامدا نیشتەجێ بكرێنەوە، لەگەڵ بوونی ئەگەری درێژنان و كچانردنەوەی سێ مانگیدیكە 
)UNHCR، 2010(. ئەو یادەوەری لێكتێگەیشتنە هەرچەندە بۆ ئەوە دانەڕێژراوە كە بەرسڤی قەیرانێك بداتەوە بە 
قەبارەی رەوشی ئێستای سوریەكان لە لوبنان. بەچاوپۆشین لە UNHCR، بەرسڤی مرۆیی بۆ قەیرانی پەنابەرانی 

سوری لە لوبنان بە شێوەیەكی سەرەكی لەالیەن ئەنجومەنی بااڵی لوبنان بۆ یارمەتی رێكدەخرێت.

كە  ئەوەی  سەرەرای  كرد،  واژۆ  1٩٩٧دا  ساڵی  UNHCRلە  لەگەڵ  فەرمی  هاوكاری  رێكەوتنی  یەكەم  ئوردن 

.)TR41) ی پارێزگاكان لە مایسی 201٥ بە تەواوی كەوتنە بەركارDGMM 22 رێكخراوی
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پێشتر لە ساڵی 1٩٩1 ئاژانسەكە ئۆفیسی خۆی لە عەممانی پایتەختی ئوردن كردبوەوە، بە مەبەستی پێشكەشكردنی 
 .)De Bel-Air, 2007( یارمەتی و ئاسانكردنی دیاریكردنی باری پەنابەری بۆ عیراقیانی هەاڵتوو لە شەڕی كەنداو
لە UNHCR ،1٩٩٨وحكومەتی ئوردنی رێكەوتننامەیەكی لێكتێگەیشتنیان واژۆكرد بۆ هاوكاری بەدوای هەندێ لەو 

.)Olwan, 2006( پرەنسیپانەی كە لە رێكەوتننامەی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ پەنابەران داهاتبوو

وەزارەتی عیراقی بۆ كۆچ و كۆچبەران لە ساڵی 200٣ دامەزراو بەرپرسە لە كەسانی ئاوارەو كۆچبەر، بە ئاوارەكانی 
ناوخۆو نێودەوڵەتی لە ناوەوەی عیراق. بە شوونهەڵگرتنی بڕیاری ئەنجومەنی وەزیرانی تەموزی 2012، حكومەتی 
عیراقی لیژنەیەكی فریاكەوتنی پێكهێنا بە سەرۆكایەتی وەزیری كۆچ، لەگەڵ نوێنەران لە ئەنجومەنی بااڵی ئاسایشی 
نیشتمانی، وەزارەتی تەندروستی و وەزارەتی گواستنەوە. هەروەها كۆمەڵێك لیژنەی پشتگیری پێكهێنا بۆ ئاسانكاری 
بۆ  چاالكە   UNHCR هەروەها  تەندروستیەكان.  خزمەتگوزاریە  دابینكردنی  و  كەمپەكان  دامەزراندنی  و  كرین 

بەڕێوەبردنی دۆزە پەیوەندیدارەكان بە گەیشتنی پەنابەرانی سوریا بۆ عیراق. 

هەماهەنگی  چوارچێوەی  لە  كەمپەكاندان،  لە  ناوخۆ  ئاوارەكانی  1٧٪ی  نزیكەی  سوریا،  لە 
2٣.)OCHA) مرۆیی  كاروباری  هەماهەنگی  بۆ  یەكگرتووەكان  نەتەوە  نوسینگەی   گشتی 
لوبنان  دەژین.  پەنابەراندا  فەرمیەكانی  كەمپە  دەرەوەی  لە  هەر چوار واڵتی خانەخوێ، زۆربەی سوریەكان  لە 
لە   ،٪٣٩ دەگاتە  رێژەكە  عیراق  لە  لەكاتێكدا  گروپە،  بۆئەم  پەنابەران  فەرمی  كەمپی  دامەزراندنی  بە  رێینەداوە 
ئوردن 1٩٪و لە توركیا 1٥٪ی سەرجەم پەنابەرانی تۆماركراوهەن لەگەڵ ئەوەشدا، بەهۆی ئاستەنگەكان لەبەردەم 

دەستكەوتنی نشینگە، زۆر لە پەنابەران لەهەندێ واڵتانی خانەخوێدا لە خێوەتگەی نافەرمیدا دەژین. 

نەهێشتنی بازرگانی پێوە كردن

لە  تایبەت  یەكەی  توێژینەوەدا،  ژێر  واڵتانی  لە  كردن  پێوە  بازرگانی  نەهێشتنی  یاساكانی  پەسندكردنی  دوابەدوای 
وەزارەتەكانی ناوخۆ، لیژنە نێووەزاریە هاوبەشەكان و بەڕێوەبەرایەتیەك لە وەزارەتی داد بەمەبەستی لەناوبردنی 

بازرگانی پێوە كردن دامەزرێنران: 

ئارادایە،  لە  ملمالنێیەی  ئەو  لەبەر  هەرچەندە  كردنیدامەزراند.  پێوە  بازرگانی  لەبارەی  نیشتمانی  لیژنەی  سوریا 
ئاستەنگ هەبوە لەبەردەم پیادەكردنی هەڵمەتەكانی نەهێشتنی بازرگانی پێوە كردن وچاودێری بازرگانی كردن بە 
كەسەكان، هەروەها دەوڵەت كۆنترۆڵی بەشێكی زۆری خاكی نیشتمانی لەدەستداوە (Charron, 2014(، زۆربەی 
كۆنترۆڵكراون  جیاوازەكانەوە  ناحكومیە  چەكدارە  گروپە  لەالیەن  ئێستا  نافەرمیەكانیش،  و  فەرمی  سنووریە  خاڵە 
)Al- Abed,  17  July  2014(. بەپێی وەزارەتی ناوخۆی سوریا، نەبوونی هاوكاری لەالیەن واڵتانی دراوسێ بە 
نەبوونی توانای ئاژانسە نێودەوڵەتیەكانی وەكو ئینتورپۆل بۆ كاركردن لە ناوەوەی سوریاو ئاستەنگی دیكە لەبەردەم 

.)Qiblan & Hammoud, 2 October 2015) هەوڵەكانی نەهێشتنی بازرگانی پێوە كردن

ئەو ئاژانسە نیشتمانیە توركیە گەورانەی لە چاالكیەكانی نەهێشتنی بازرگانی پێوە كردندا بەشدارن بریتین لە وەزارەتی 
ناوخۆ )بەڕێوەبەرایەتی گشتی ئاسایش، سەركردایەتی گشتی جەندرمە، سەركردایەتی گاردی كەنارەكانی 

2٣ ئەمە هەژماردەكرێت لەسەر بنچینەی ژمارەی 12٣٣000 ئاوارەی ناوخۆی سوری لە كەمپەكاندا، وەك رێژەیەك لە نزیكەی ٧.6 ئاوارەی ناوخۆی 
سوری لە كۆتایی ساڵی 201٤. بڕوانە تیمی مرۆیی واڵتی OCHA (كانونی یەكەمی 201٤(. پالنی بەرسڤی ستراتیجی كۆماری عەرەبی سوری 201٥. 

بەردەستە لەسەر: http://reliefweb.int/sites/ reliefweb.int/files/resources/2015_SRP_Syria_EN_AdvanceCopy_171214.pdf، بینراوە 
.201٥/11/06
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توركی، DGMM(، وەزارەتی دەرەوە، وەزارەتی داد، وەزارەتی كارو دڵنیایی كۆمەاڵیەتی، وەزارەتی خیزان 
و سیاسەتە كۆمەاڵیەتیەكان )بەڕێوەبەرایەتی گشتی خزمەتگوزاریەكانی پاراستنی منداڵ و بەڕێوەبەرایەتی 
پارێزگاكاندا.٢4 لە  پەیوەندیدارەكانیان  بەڕێوەبەرایەتیە  و،  تەندروستی  وەزارەتی  ژنان(،  رەوشی   گشتی 
DGMM هەڵساوە بە ئەنجامدانی رۆڵی هەماهەنگی لە بواری پاراستنی قوربانیەكانی بازرگانی كردن بە 
مرۆڤ. لەرێگەی ئەم گۆڕانكاریە دامەزراوەییە یەكالكەرەوەیە، هەندێك بەرپرسیارێتی گەورەی هێزەكانی 
خۆجێییەكانی  و  مەركەزی  رێكخراوە  بۆ  گواستراوەتەوە  كەسەكان  بە  كردن  بازرگانی  لەبارەی  ئاسایش 
DGMM. بەشێوەیەكی سەرەكی ئەو ئەركانە خزمەتگوزاریەكانی پەیوەست بە قوربانیان دەگرێتەوە، وەكو 

.)TR41) پڕۆسەكانی دەستنیشانكردن و پاراستن

لە لوبنان، هێزەكانی ئاسایشی ناوخۆ، هێزەكانی پۆلیسی نیشتمانی لوبنان، بەرپرسن لە دۆزینەوەی كەیسەكانی 
بازرگانی كردن بە مرۆڤ و ئەنجامدانی قۆناغە سەرەتاییەكانی لێكۆڵینەوە. بەڕێوەبەرایەتی گشتی ئاسایشی 
هەیە  مرۆڤ ی  بە  كردن  بازرگانی  كەیسەكانی  دەستێوەردانی  مافی  كە  ناوخۆ  وەزارەتی  لە  لقێكە  گشتی 
ئاژانسەكانی  بە  پێدانی مۆڵەت  لە  رۆڵی هەیە  كار  وەزارەتی  نەبن.  لوبنانی  قوربانیەكان هاواڵتیانی  كاتێك 
بەكارخستنی كارگەرانی كۆچبەرو وەرگرتنی سكااڵ پەیوەستەكان بە ئیستغالل كردن و بەدڕەفتاری لە كاردا، 
لەكاتێدا وەزارەتی كاروباری كۆمەاڵیەتی  نزیكەی 200 سەنتەری پەرەپێدانی كۆمەاڵیەتی بەڕێوەدەبات بۆ 
پاراستنی توێژە الوازەكان و قوربانیانی تاوان لە سەرتاپای واڵتدا، ئەنجومەنی بااڵی منداڵیش بەرپرسە لە 

.)2013a ،ICMPD( دۆزەكانی مافی منداڵ كە بازرگانی پێوەكردنی مندااڵنیش دەگرێتەوە

لیژنەی نیشتمانی ئوردنی بۆ نەهێشتنی بازرگانی كردن بە مرۆڤلە ساڵی 200٩ دامەزرا وەكو دەستەی 
دیكە،  سەرەكیەكانی  پەیوەندیدارە  الیەنە  لەگەڵ  هاوكاری  بە  جێبەجێكردنی،  و  پەرەپێدان  سەرپەرشتیاری 
بە  كردن  بازرگانی  نەهێشتنی  نیشتمانی  (لیژنەی  پێوەكردن  بازرگانی  نەهێشتنی  بۆ  نیشتمانی  ستراتیژی 
مرۆڤ، 201٣(. لە 200٩، وەزارەتی دادیش بەڕێوەبەرایەتی بازرگانی كردن بە مرۆڤی دامەزراند، كە 
سكرتێری  پشكنینیش.  شانبەشانی  كردن،  پێوە  بازرگانی  تاوانەكانی  دادگاییكردنی  لێكۆڵینەوە،  لە  بەرپرسە 
گشتی وەزارەتی ناوخۆو بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی گشتیش بەشێكن لە وەزارەتی ناوخۆ، كە ئاستی یەكەمی 
لێكۆڵینەوە، دیاریكردن و هەناردەكردنی كەیسەكانی بازرگانی كردن بە مرۆڤ بۆ دادگا ئەنجامدەدەن. یەكەی 
نەهێشتنی بازرگانی پێوە كردن لە كانونی دووەمی 201٣ دامەزرا بە رێوشوێنی یادەوەری لێكتێگەیشتن لە 
نێوان وەزارەتی كارو بەشی لێكۆڵینەوەی تاوانی بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی گشتی (JO21(. سكرتێری گشتی 
وەزارەتی كار فەرمانبەرانی پشكنینی كار دابین دەكات بۆ یەكەی نەهێشتنی بازرگانی پێوە كردن (لیژنەی 

نیشتمانی نەهێشتنی بازرگانی پێوە كردن، 201٣(.

عیراق فەرمانگەی نەهێشتنی بازرگانی پێوە كردنی دامەزراند لە وەزارەتی ناوخۆ لەگەڵ لیژنەی مەركەزی 
پرسە  لەبارەی  وتوێژ  لە  بەرپرسە  كە  ناوخۆ،  وەزیری  بە سەرۆكایەتی  پێوە كردن،  بازرگانی  نەهێشتنی 
پەیوەستەكان بە بازرگانی پێوە كردن (IQ09(. لیژنەی مەركەزی بەپێی فەرمانی كارگێڕی دەرچووە بەپێی 
جێبەجێكاریەكانی  فەرمانە  بەڕێوەچووو  دووجار  كە  پێوەكردن،  بازرگانی  نەهێشتنی  یاسای  2ی  مادەی 

داڕێژرا بۆ ئاسانكردنی جێبەجێكردنی ئەم یاسایە. 

لە  رێگرتن  رووبەڕووبوونەوەو  بۆ  دانا  نیشتمانیان  ستراتیژی  كارو  پالنی  توێژینەوە  ژێر  واڵتانی  لە  هەندێ 
دامەزراندنی  پێوە كراو. دوای  بازرگانی  پەناگەكانی هێشتنەوەی كەسانی  بە كەسەكان. هەروەها  بازرگانی كردن 

2٤ بۆ زانیاری زیاتر لەبارەی ئەركەكانی الیەنە پەیوەندیدارە نیشتمانیەكان، پرۆسەی دەستنیشانكردنی كەسانی بازرگانیپێوەكراوو میكانیزمی هەناردە 
.)2012) .and Sever et al )201٣( ICMPD :كردنی نیشتمانی، بڕوانە
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پالنی  توركیا،  دەرەوەی  وەزیری  سەرۆكایەتی  بە  كردن  پێوە  بازرگانی  نەهێشتنی  بۆ  نیشتمانی  كاری  تیمی 
2٥.)Turkish  MFA, 2011( كرا  تەبەنی   200٨ و  تەواوبوو(   2006 (لە   200٣ لە  نیشتمانی   كاری 
وسیاسەتەكانی  دادگاییكردن«  خۆپارێزی،  »پاراستن،  بەرنامەكانی  بۆ  داناوە  بناغەی  نیشتمانی  كاری  پالنەكانی 

.)Sever et al, 2012.) رووبەڕووبوونەوەو رێگرتن لە بازرگانی كردن بە كەسەكان

بازرگانی  كەسانی  پەناگەی  سێ  كردن،  پێوە  بازرگانی  بۆ  نیشتمانیەكان  پالنە  جێبەجێكردنی  دوای 
ئەم   .)200٩) ئەنتالیا  لە  دواتریش  (200٥(و،  ئەنكەرە   ،)200٤) دامەزران  ئەستەمبۆڵ  لە  پێوەكراو 
بەڕێوەدەبرێن،  ناوخۆ  وەزارەتی  سەرەكی  هاوبەشی  ناحكومی  رێكخراوی  سێ  هاوكاری  بە  پەناگانە 
هاوكاری  دەزگای  ئەستەمبۆل،  لە   )HRDF) مرۆییەكان  سەرچاوە  پەرەپێدانی  دەزگای  لە  بریتین  كە 
26.)AFCA) ئەنتالیا  لە  ئەنتالیا  خێزانی  كچانارانی  و  راوێژنان  كۆمەڵەی  ئەنكەرەو  لە   )FWS)  ژنان 
ئاژانسەكانی سەپاندنی یاسا بەرپرسن لە دیاریكردنی قوربانیانی بازرگانی پێوە كردن و ،ئەو رێكخراوە ناحكومیانەی 
پەناگەكانیش بەڕێوەدەبەن تەنیا مامەڵە لەگەڵ ئەو قوربانیانەی بازرگانی پێوە كردن دەكەن كە پێشتر دەستنیشانكراون 
ساڵی  لە   )1٥٧) كتوپڕ  یارمەتی  هێڵی   .)ICMPD, 2013( پێدراوە  پاراستنیان  و  یارمەتی  بە  گەیشتن  مافی  و 
200٥دامەزرێنراوە، لە سەرەتادا تەنیا لە توركیا بەردەست بوو بەاڵم لە 200٧ لەسەر ئاستی نێودەوڵەتیدا بەركارە. 

ئەیلولی  تا 1٥ی  نەكراوە  تەبەنی  فەرمی  بەشێوەیەكی  پێوە كردن  بازرگانی  نەهێشتنی  نیشتمانی  پالنی  لوبنان،  لە 
201٥، هەرچەندە دەستپێشخەریەكانی هۆشیاركردنەوە جێبەجێكراون )ICMPD,  2013a(. لە 201٤ پەیمانگای 
بۆ  باڵوكردەوە  كردنی  پێوە  بازرگانی  نیشاندەرەكانی  لوبنانی  پارێزەرانی  سەندیكای  بە  سەر  مرۆڤی  مافەكانی 
ئاسانكاری پاراستنی قوربانیان و دادگایی ئەنجامدەران (پەیمانگای مافەكانی مرۆڤی سەر بە سەندیكای پارێزەرانی 

لوبنان، 201٤(. هەروەها لوبنان تۆڕێك پەناگەی هەیە بۆ كەسانی بازرگانی پێوەكراو. 

لە  ستراتیژی خۆپاراستن  تەبەنی  كۆچ،  نێودەوڵەتی  رێكخراوی  پشتگیری  بە  ئوردنی  ساڵی 2010، حكومەتی  لە 
بازرگانی پێوە كردنی كرد بۆ ساڵەكانی 2010-2012. ستراتیژی نیشتمانی دژ بە بازرگانی كردن بە كەسەكان 
لەالیەن لیژنەی نیشتمانی نەهێشتنی بازرگانی كردن بە كەسەكان پەسندكرا لە 11ی شوباتی 2010و لە 2ی ئاداری 
2010 هاتە واری جێبەجێكردن (لیژنەی نیشتمانی نەهێشتنی بازرگانی كردن بە كەسەكان، 201٥(. هەروەها ئەو 
بۆ  راییكرا  و  یاسادانان  دیوانی  بە  كە  پەسندكرد،  تەموزی 2011  لە 1٤ی  پەناگەكانی  رێكاری  پرۆژەی  لیژنەیە 
ئەنجامدانی رێكاری یاسایی پێویست بۆ پەسنكردنەكەیان (لیژنەی نیشتمانی نەهێشتنی بازرگانی كردن بە كەسەكان، 
بۆ  دامەزرا،  كۆمەاڵیەتی  پەرەپێدانی  وەزارەتی  مەدەنی  بەرگری  فەرمانگەی  لەناو   CTU 201٤دا  لە   .)201٥
كاركردن بەپیی بڕیاری ژمارە ٣2ی 2012، كە كاری پەناگەكان بۆ قوربانیانی بازرگانی پێوە كردن رێكدەخات. 

لە دەمی كاری مەیدانی ئەم تویژینەوەیە، لە ئایاری 201٥، وەزارەتی پەرەپێدانی ئوردنی كاری لەسەر تازەكردنەوەی 
تەالرێك دەكرد كە وەك بارەگای یەكەم پەناگەی هەمیشەیی كەسانی بازرگانی پێوەكراو لە ئوردن بەكاردێ، بڕیاریش 
بوو لە ئەیلولی 201٥ بكرێتەوە. بەپێی سەرۆكی فەرمانگەی نەهێشتنی بازرگانی پێوە كردن لە وەزارەتی پەرەپێدانی 
  .)JO19) كۆمەاڵیەتی، دارایی تازەكردنەوەی پەناگەكە لە رێگەی بەخششی ویالیەتە یەكگرتووەكانەوە دابینكراوە
قوربانی  ژنانی  پەناگەیەكی  لە  پێوەكراو  بازرگانی  كاتی كەسانی  بە شێوەیەكی  پەناگەی هەمیشەیی،  تا كردنەوەی 

2٥ پالنی كاری نیشتمانی 200٨ جێبەجێكرا لە چوارچێوەی “پرۆژەی بەهێزكدرنی دامەزراوەكانی دژ بە بازرگانی كردن بە مرۆڤ”، لەژێر پێڤاژۆی 
 www.mfa.gov.tr/turkey-on-trafficking-in-human-beings.en.mfa, accessed :یارمەتی دارایی نێوان یەكێتی ئەوروپاو توركیا. بەردەستە لە

.1٥.01.201٥
26 لەبەر كەمی دارایی، پەناگەكانی ئەنكەرەو ئەستەمبۆل لە ماوەی دیاریكراو داخران. وەكو تشرینی یەكەمی 201٥. هەرسێ پەناگە كراونەتەوە. وا 

بڕیارە DGMM دارایی پەناگەكان دابین بكات؛ لەگەڵ ئەوەشدا، پرۆتۆكۆڵی پەیوەست تا ئێستا لە كاتی نووسیندا، لەگەڵ رێكخراوە ناحكومیەكان واژۆ نەكراوە 
.)TR51(
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كۆمەاڵیەتیەوە  پەرەپێدانی  وەزارەتی  لەالیەن  كە  دەحەوێنرێنەوە،  جێندەر  بەپێی  توندوتیژی  و  ناوماڵ  توندوتیژی 
بەڕێوەدەبرێت. 

لە عیراق، لەسەرەتادا لە ئاستێكی نزمی جێبەجێكردنی یاسای نەهێشتنی بازرگانی پێوە كردنی 2012 بوو، هەرچەندە 
ئەمە لە 201٤دا دەستی بە گۆڕان كرد لەگەڵ زیادبوونی هۆشیاری و بنیاتنانی توانای دەزگاكانی سەپاندنی یاساو 
كە  لەكاتێكدا  كردن،  پێوە  بازرگانی  حالەتەكانی  بۆ  بااڵوە  ئەنجومەنی  لەالیەنی  دەستنیشانكران  دادوەر  دوو  دادگا. 
یەكەیەكی تایبەت لە وەزارەتی ناوخۆ تایبەتكرا (IQ17(. هێشتا عیراق پالنی كاری نیشتمانی نیە بۆ بازرگانی پێوە 
كردن. هەرچەندە پەناگەیەك بۆ خەڵكی بازرگانی پێوەكراو دامەزراوە، بەاڵم تا ئێستا كەسی تیا نەحەوێنراوەتەوە، 
كاری   CCCT كە  شتێكە  ئەمە  عیراقیەكان،  دەسەاڵتە  بەپێی  واڵتدا.  لە  هەناردەكردن  سیستەمی  نەبوونی  لەبەر 

.)IQ16) تیادەكات لەگەڵ رێكخراوە نێودەوڵەتیەكانی وەكو رێكخراوی نێودەوڵەتی كۆچ
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كۆچ و بازرگانی پێوە كردن لە ماوەی قۆناغی سەرەتادا ٢
١.٢   پرۆفایلی كۆچ

لە ماوەی قۆناغی سەرەتایی ئەم توێژینەوەیەدا، واڵتانی ژێر توێژینەوە بوون بە ئاراستەی رووتێكردنی كۆچبەران كە 
بە شێوەیەكی بنچینەیی كاری ئاست و كرێ نزمیان دەكرد لە بواری كاری ناوماڵ و بیناسازی، هەروەها لە كشتوكاڵ، 
خزمەتگوزاری و خاوێنكردنەوە، هەروەها لە پیشەسازی سێكس و كاتبەسەربردن. ناوچە بنچینەییەكانی رەسەنی 
كۆچبەران بریتی بوو لە باشوری ئاسیا (هیند، بەنگالدیش، نیپال، پاكستان و سریالنكا(؛ باشوری رۆژهەاڵتی ئاسیا 
(فلیپین، ئیندۆنیسیا، سریالنكا، ڤێتنام و تەیموری رۆژهەاڵت(و، رۆژهەاڵتی ئەفریقیا (سودان، ئەسیوبیاو سۆمال(. 
هەروەها هەندێ جوڵە هەبوو لە نێوان واڵتانی ناوچەكەداو، لەگەڵ پەنابەران و كۆچبەرانی عیراق لە چوار واڵتەكەی 
دیكەی ژێر توێژینەوەو، كۆچبەرانی سوریا لە لوبنان و ئوردن. هەروەها لوبنان و ئوردن كۆچیان لە واڵتانی باكوری 
ئەفریقیاوە بەخۆوە بینیوە، بە تایبەتی لە میسرەوە. هەروەك لە بەندی ٣ لە خوارەوە دێتە بەرچاومان، سوریا، لوبنان 
و ئوردنیش ژمارەیەكی بەرچاوی پەنابەرانی فەلەستینیان گرتۆتەخۆ. توركیاو لوبنانیش بوون بە واڵتی مەبەست بۆ 

كۆچبەرانی واڵتانی ئەوروپای رۆژهەاڵت و، توركیا كۆچی لە ناوەڕاستی ئاسیاوە بەخۆیەوە بینیوە. 

لە رووی كۆچكردنەوە، واڵتانی ژێر توێژینەوە كۆمەڵگەگەلێكی دیاسپۆرای گەورەیان لە دەرەوە هەیە، بە تایبەتی 
لوبنان و عیراق، كە ناوچە مەبەستەكان بریتین لە یەكێتی ئەوروپا،  ئەمریكاو واڵتانی ئەنجومەنی هاوكاری كەنداو. 
بەهۆی  بینیەوە،  بەخۆیەوە  دراماتیكی  ناوخۆی  ئاوارەبوونێكی  و  راگواستن  2000دا  سااڵنی  لە  عیراق  هەروەك 
گەشەی ناهاوسەنگی ئابووری لە پارێزگا جیاكان و نائارامی رەوشی ئەمنی، بە تایبەتی لەدوای جەنگ بە رابەرایەتی 

ئەمریكا لە 200٣.

وتارێك بەمدواییە لەالیەن كۆمكاری واڵتانی عەرەبی باڵوكرایەوە كە گرتەیەك پیشاندەدات لەبارەی كۆچ لە ناوچەی 
واڵتانی كۆمكاری عەرەبی لە سەرەتای شۆڕش و پەشێویەكانی واڵتانی عەرەبی لە كۆتایی ساڵی 2010، بەرواری 
قۆناغی سەرەتای ئەم توێژینەوەیە، لەگەڵ بوونی نزیكەی هەشت ملیۆن كۆچبەر لە واڵتانی عەربی سەر دەریای 
ناوەڕاست كە لە دەرەوە دەژین. زۆربەی ئەو كۆچبەرانە یان لە یەكێتی ئەوروپا یا لە واڵتانی عەربی دیكەدا دەژین، 
بە تایبەتی واڵتانی ئەنجومەنی هاوكاری كەنداو. لوبنان بە تایبەتی ژمارەیەكی زۆری دانیشتووانی هەیە لە دەرەوە 
لەكاتێكدا سوریا كەمترینە -El Fegary, July 2015) ٪2(. سەرەڕای ئەو رێژە كەمە، سوریا  دەژین – ٪12، 
وەكو لوبنان، سوریا واڵتی سەرەكی رەسەنی ئەو كۆچبەرانەیە كە، تا سەدەی نۆزدە، كۆچیانكردووەو لە ئەمریكا، 
ئەرجەنتین، بەرازیل و واڵتانی ئەمریكای التین جێگیربوون، لوبنان، میسرو، واڵتانی دیكە لە ئەوروپای رۆژئاواو 
رۆژئاوای ئەفریقیا. بەر لە بەرواری قۆناغی سەرەتا، دەوروبەری 600000 كۆچبەری سوری كاریان لە كشتوكاڵ، 
 Kahale, 2003; Kane,( بیناسازی و كەرتی خزمەتگوزاری لوبنان، ئوردن و واڵتانی هاوكاری كەنداو دەكرد

 .)2011

لە هەمان قۆناغدا، سوریا ببووە واڵتی مەبەست بۆ كارگەرانی كۆچبەری خزمەتی مااڵن، سەرەڕای ئەوەی كە بە 
 Kane,( دەخەمڵێنرا  بە 1٥000  لە 2010  كە  پێشوازیكرد  دەوروبەر، ژمارەیەكی كەمتری  بە واڵتانی  بەراورد 
2011(، كە زۆربەیان لە باشورو باشوری رۆژهەاڵتی ئاسیاوەبوون (فلیپین، ئیندۆنیسیا، سریالنكاو بەنگالدیش(و 
رۆژهەاڵتی ئەفریقیا (ئەسیوبیاو سودان( )Kahale, 2003(. تاكو ساڵی 2001، دامەزراندنی كرێكارانی بێگانەی 
خزمەتی مااڵن لە سوریا بەپێی یاسای سوری نایاسایی بووو، كۆچبەران لە رێی وشكانی لە ئوردن و لوبنانەوە بە 
.)Kahale, 2003( قاچاخ دەهێنرانە سوریاو بازرگانیان پێوەدەكرا لە رێگەی ئاژانسە نایاساییەكانی بەكارخستنەوە
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ئیندۆنیسیا،  فلیپین،  حكومەتەكانی  بەاڵم  ناوماڵ،  خزمەتی  بەكارخستنی  دایە  رێپێدانی  سوری  یاسای   ،2001 لە 
سریالنكا، تەیموری رۆژهەاڵت و ئەسیوبیا بە فەرمی كۆچی هاواڵتیانی خۆیان بۆ سوریا قەدەغە كرد لەبەر نەبوونی 
  Kahale, 2003; US  Department  of  State,( كۆمەڵە یاسایەكی گشتگیر بۆ بەڕێوەبردنی كۆچی دەستی كار
بازرگانی  و  بەقاچاخبردن  لە  بەردەوامبوون  واڵتانەوە  لەو  ناوماڵ  خزمەتی  كۆچبەری  كرێكارانی  بۆیە   .)2009
 Kahale,( پێوەكردن بۆ سوریا لە رێگەی ئاژانسە نایاساییەكانەوە، بە یارمەتی نێوانگیرەكان لە واڵتانی ناوچەكە
2003(. هەروەك سوریا واڵتێكی خانەخوێی گەورەبوو بۆ پەنابەرانی عیراقی و فەلەستینی و سودانی، هەروەك لە 

خوارەوە لە بەندی ٣ خراوەتەڕوو. 

توركن  بنەچە  بە  كە  ئەوانەی  بەتایبەتی  پەنابەران،  كۆچبەرو  وەرگرتنی  لە  هەیە  دوورودرێژی  نەریتێكی  توركیا 
)Kirişçi, 1996(. خەماڵندنەكان ئاماژە بەوە دەكەن كە پتر لە 1.6 ملیۆن بە رەگەز تورك گروپی ئیتنی موسڵمان 
 Kirişçi,( لە واڵتانی باڵكان ، قۆقازو ناوەڕاستی ئاسیا لە نێوان سااڵنی 1٩2٣و 1٩٩٥ بۆ توركیا كۆچیانكردووە
2000(. لە 2010 زیاتر لە 1.٤ ملیۆن كەسی بیانی هەبوون كە لە توركیا لەدایك ببوون، هەرچەندە زۆربەیان منداڵی 
ئەو كۆچبەرە توركانەبوون كە لە دەرەوە لەدایكبووبوون و هەڵگری رەگەزنامەی توركیشن. 20٧0٧6 كۆچبەری 
یاسایی لە 200٧ هەبوون كە مۆڵەتی مانەوەیان پێدرابوو )Steinmayer & Hamada, 2011(. لەماوەی قۆناغی 
سەرەتادا، كۆچی بازنەیی یەكێك لە شێوازە سەرەكیەكانی جوڵە رێك و ناڕێكەكانی بەرەو توركیا پێكدەهێنا. بەشێوەیەكی 
باڵكان بوون كەوا یان لە »بازرگانی جانتا«2٧  سەرەكی كۆچبەران لە كۆمۆنوێلسی واڵتانی سەربەخۆ و ناوچەی 
كەرتی  و  كشتوكاڵ  و،  كاتبەسەربردن  و  سێكس  پیشەسازی  تایبەتی،  ماڵی  لە  كاریان  دەرفەتی  یان  گالبوون  ەوە 

.)İçduygu  & Yükseker, 2012( بیناسازی

كۆچبەرانەشەوە  بەو  جۆراوجۆربوو،  توركیا  لە  نایاسایی  كۆچبەرانی  پێكهاتەی  2000ەوە،  سااڵنی  سەرەتای  لە 
كە زۆربەیان لە ئۆكرانیا یان مۆڵدۆڤا بوون و كاریان لە كشتوكاڵ، بیناسازی و كاری ناوماڵ دەكرد و كۆچبەران 
تایبەتی  بە  ئاسیاوە،  باشوری  ناوەڕاست و  لە  ئێرانی و عیراقی بوون و،  ناوەڕاست، كە زۆربەیان  لەرۆژهەاڵتی 
بۆ  پەڕینەوە  بۆ  راڕەوێك سەیردەكەن  وەكو  توركیا  كە زۆربەی جار  پاكستان،  و  بەنگالدیش  ئێران،  ئەفغانستان، 
ئەوروپا )Steinmayer  &  Hamada,  2011(. هەندێ كۆچبەری نایاسایی لە توركیا ئەو كەسانەبوون كە داوای 
واڵتانی  بۆ  گەڕانەوەیان  لەباتی  دەگەڕێن،  كاردا  دەرفەتی  دوای  بە  لەوێ  كە  ئەوانەن  رەتكراوەتەوەو،  پەنابەریان 
رەسەنی خۆیان )IOM, 2008(. پێش ساڵی 2011سوریەكان لە كۆمەڵگەی پەنابەران لە توركیا بەشێكی بەرچاویان 

پێكنەدەهێنا. 

و  ناوماڵ  كاری  چاكردنەوە،  نزم،  ئاست  كاری  بیناسازی،  كشتوكاڵ،  لە  كاریان  كۆچبەران  زۆربەی  لوبنان،  لە 
فەلەستینیش  و  عیراقی  پەنابەرانی  بوون.  میسرەوە  و  سودان  لە  زۆربەیان  دەكردو،  كاتبەسەربردن  پیشەسازی 
ئاسانی  بە  شەڕ  لەپێش  سوری  كۆچبەرانی  پێكدەهێنا.  واڵتەكەدا  لە  لوبنانیان  غەیرە  دانیشتوانی  زۆر  ژمارەییەكی 
دەگەیشتنە لوبنان، چونكە ڤیزا لە سنوری نێوان سوریاو لوبنان داواكراو نەبووو، زۆربەیان لە كشتوكاڵ و بیناسازی 
كاریان دەكرد. كۆچبەران لە دەرەوەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست یان لە رێی گرێبەستی كارەوە لە واڵتەكانی خۆیان بە 
 .)Young,  2000( شێوەیەكی یاسایی دەچوونە لوبنان، یان بە نایاسایی لە رێی سنوری سوریا-لوبنانەوە دەچوون
لە  لوبنان،  دەبرانە  قاچاخ  بە  دەریاوە  بیابانی گەورەلە رێگەی  ئەفریقی خوار  ئەوەی هەندێ كۆچبەری  سەرەڕای 

  .)LB33) رێگەی لیبیاوە

2٧ “بازرگانی جانتا” ئاماژەیە بۆ كڕینی چنراوە توركیەكان و فرۆشتنیان لە واڵتانی رەسەنی خۆیان، زۆرجار بەباری گەورە لە ریگەی كارگۆی 
ئاسمانیەوە.
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ژنانی رۆژهەاڵتی ئەوروپا، باكوری ئەفریقیا، باشورو باشوری رۆژهەاڵتی ئاسیاو ئەفریقیای خوار بیابان بۆ كاری 
ناوماڵ بەرەو لوبنان كۆچیان دەكرد. لەگەڵ ئەوەشدا، بەشێوەی سوریا، فلیپین، نیپال، مەدەغەشقەرو ئەسیوبیا رێیان 
لە هاواڵتیانی خۆیان گرتبوو كاری ناوماڵ لە لوبنان بكەن )Hamill,  2011(. لەگەڵ بوونی رێگریەكە، كۆچبەران 
و  رۆژهەاڵت  ناوماڵشارەكانی  كاری  كۆچبەرانی  لوبنان.  دەگەیشتنە  ترانزێتەوە  واڵتانی  رێگەی  لە  زۆربەیجار 
رۆژهەاڵتی باشوری ئاسیایان بەكاردێنا وەكو كواالالمپور، هۆنگكۆنگ، سینگاپور یان بانگكۆك بۆ ترانزێت، چونكە 
بەبێ ڤیزە دەگەیشتنە ئەو شارانەو، پاشان بەرەو بەیروت یان واڵتانی هاوكاری كەنداو– بەحرێن، ئەبوزەبی یان 
فلیپین  لە  لە فڕۆكەخانەی مانێال  ناحكومی كەیسی شەش ژنی راگەیاند كە  دوبەی – دەچوون. رێكخراوی كەفای 
دەسگیركران، كە جلی وەكو رەبەنانیان لەبەركردبوو، وایان پیشاندەدا بەرەو هۆنگكۆنگ دەچن بۆ ئامادەبوون لە 

.)Hamill, 2011( سیمینارێكی ئاینیدا

ئەدیس  لە  رێگەی چوونیان  لە  پەڕینەوە  قاهیرەوە  یان  كەنداو،  واڵتانی  شاری  هەندێ  رێی  لە  ئەسیوبیش  هەندێك 
ئەباباوە بۆ بەیروت. هەندێ واڵتی ترانزێتی دیكە سودان، كینیا، جیبۆتی و یەمەن دەگرێتەوە، لەگەڵ ژمارەیەكی 
زۆری كۆچبەران كە لە رێگەی وشكانیەوە دەگەنە خەرتوم. بەپێی راپۆرتەكان، قەدەغەكردنەكەی ئەسیوبیا لەالیەن 
فڕۆكەخانەو دەسەاڵتەكانی كۆچی سودانەوە پەیڕەو نەكراوە. هیندیش واڵتی ترانزێت بوو كە لەالیەن كۆچبەرانی 
نیپالیەوە بەكارهێنرا، چونكە لەنێوان نیپال و هیند ڤیزا داواكراو نیە. دوای گەیشتنە هیند لە رێی وشكانیەوە، بەرەو 

.)Hamill, 2011( واڵتانی كەنداو فڕین و لەوێوەش بۆ لوبنان

بەپێی سەرژمێریەكانی ئوردن لە ساڵی 201٤دا، ٣٤22٧٣ كەس – ٧.٧٪ی سەرجەم دانیشتوانی ئوردن – لەوانەن 
كە ئوردنی نین. نزیكەی سێیەكی ئەوانەش پەنابەرانی فەلەستینی بوون، لەكاتێكدا ئەوانیدیكە لە عیراق، سوریا، میسرو 
واڵتانیدیكەی باكوری ئەفریقیان )Di Bartolomeo, Fakhoury & Perrin, 2010(. لەماوەی دە ساڵی یەكەمی 
بووەهۆی هەڵڕژانی ژمارەیەكی  ئوردنی  پیشەسازی جل وبەرگی  و  بەرگ  ئەم سەدەیەدا، گەشەی خێرای جل و 
زۆری كۆچبەران، بە پلەی یەكەم لە كیشوەری ئاسیا: باشوری ئاسیا (هیند، بەنگالدیش و سریالنكا(؛ رۆژهەاڵتی 
ئاسیا (چین(و؛ باشوری رۆژهەاڵتی ئاسیا (فلیپین، ئیندۆنیسیاو ڤێتنام(. بەشێوەیەكی گشتی ئەم كۆچبەرانە لە رێگەی 
فلیپین  حكومەتی   ،2012 200٨و  سااڵنی  لەنێوان  لوبنان،  سوریاو  هەروەكو  هاتوون.  یاساییەوە  ڤیزای  فڕۆكەو 
رێگری لەوەكرد كە ژنانی فلیپینی بۆ كاركردن بچنە ئوردن چونكە ئاژانسەكانی بەكارخستن لە فلیپین و لە ئوردنیش 
لە  كۆچبەر  كرێكارانی  نەزاندراوی  بەاڵم  زۆر  ژمارەیەكی   .)JO23) بەكارهێنابوو  بەكارخستندا  لە  خەڵەتاندیان 
ناوچەكانی بازرگانی ئازاد، كە زۆنە شیاوەكانی بازرگانیش ئاماژەیان پێدەكرێت خرابوونە بەركار (وەزارەتی كاری 

.)JO23 ئوردنی، 200٩، تەمكین، 2011؛

عیراق  لە   200٣ لە  سەدام  رژێمی  روخانی  شەڕو  دوای  لە  كۆچبەر  كرێكارانی  دامەزراندنی  ئاژانسی  لە  زۆر 
دامەزران )Harroff-Tavel  &  Nasri,  2013(، لەگەڵ كۆچبەرانی واڵتانی باشورو باشوری رۆژهەاڵتی ئاسیا 
وەكو بەنگالدیش و فلیپین، هەندێجار لە سۆماڵیشەوە، كە لە حالەتی ژناندا بە مەبەستی كاری ناوماڵ و پاككردنەوە 
دەهاتنە عیراق و، ئەگەر پیاویش بان بۆ بیناسازی )Minwalla & Portman, 2007(. لەدوای 200٣، هەرێمی 
كوردستانی عیراق كۆچبەری وەرگرتووە بۆ كاركردن لە كەرتی بیناسازی، كاری ناوماڵ و خزمەتی پیشەسازی 
 Minwalla &( بوون  ئەسیوبیاوە  و  نیپال  فلیپین،  لە  كۆچبەرانە  لەو  زۆر   .)Harroff-Tavel & Nasri, 2013(

.)Portman, 2007

كاردا  دەرفەتی  و  ئارامی  بەدوای  كە  بینی  بەخۆوە  هاواڵتیانی  ناوخۆی  بەرچاوی  راگواستنێكی  عیراق  هەروەها 
دەگەڕان، بەتایبەتی پیاوانی عیراق لە سااڵنی 200٥- 2006 كرێ لە هەرێمی كوردستانی عیراق نزیكەی 1٥0٪ بۆ 
200٪ی كرێی بەشەكانیدیكەی واڵت بوو، شارە هەرە سەقامگیرەكانی كوردستان گەشەسەندنێكی بنیاتنانیان بەخۆوە 
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بینی. بۆنمونە لە نیسانی 2006، نوسینگەی پاسپۆرت و مانەوە لە سلێمانی لە هەرێمی كوردستان نزیكەی 6000 
.)Minwalla & Portman, 2007( عیراقی دەرەوەی كوردستانی تۆمار كردووە

٢.٢   رێگاكانی بازرگانی پێوە كردن

لە ماوەی قۆناغی سەرەتادا بەشێوەیەكی سەرەكی خەڵك بۆ ئیستغالل كردنی سێكسی، كۆیالیەتی ناوماڵ ئیستغالل 
باشوری  باشورو  لە  بەتایبەتی  پێوەدەكرا،  بازرگانیان  توێژینەوە  ژێر  واڵتانی  بەرەو  یان  ناوەوە  لە  كار  كردنی 
خەڵكانی  لەكاتێكدا  پێوەكراوە،  بازرگانیان  لوبنان  سوریاو  بۆ  ئەفریقیاش  رۆژهەاڵتی  خەڵكی  ئاسیا.  رۆژهەاڵتی 
رۆژهەاڵتی ئەوروپا بەرەو توركیا، سوریا، ئوردن و لوبنان بازرگانیان پێوەكراوە. خەڵكی باكوری ئەفریقیا وەكو 
بازرگانی پێوەكراو بەرەو لوبنان و بەرادەیەكی كەمتر بەرەو توركیا دەستنیشانكراون، لەكاتێكدا خەڵكی كۆمانوێلسی 
دەستنیشانكراون،  توركیا  لە  كە  كردن  پێوە  بازرگانی  قوربانیانی  لە  پێكدێنن  زۆر  رێژەیەكی  سەربەخۆ  واڵتانی 
هەروەها روسیەكانیش بۆ سوریا بازرگانیان پێوەكراوە. لەناو واڵتانی ژێر توێژینەوەدا، عیراقیەكانیش بازرگانیان 
پێوەكراوەو لە رێگەی ئوردن، توركیاو سوریاوە؛ هەروەك لەم قۆناغەدا سوریەكانیش وەكو بازرگانی پێوەكراو بۆ 
لوبنان دەستنیشان كراون. هاواڵتیان و دانیشتوانی لوبنان و عیراق وەكو بازرگانی پێكراوی ناوخۆ لە چوارچێوەی 

واڵتەكانیاندا دەستنیشان كراون، بەتایبەتی بۆ ئیستغالل كردنی سێكسی. 

ئەم نەخشەیەی خوارەوە ناوچە سەرەكیە رەسەنەكانی ئەو خەڵكە دیاریدەكات كە لە ماوەی قۆناغی 2010- 2012 
بەشێوەیەكی نێودەوڵەتی لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا بازرگانیان پێوەكراوەو بریتیبوون لە رۆژهەاڵتی ئاسیاو زەریای 
2٪ی  تەنیا   .)٪1٨) ئاسیا  باشوری  هەروەها   ،)٪2٩) ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی  دیكەی  واڵتانی  (٣٣٪(و  هێمن 
لە راستیدا، رێگەكانی   .)UNODC,  2014( ناوەڕاستدا  لە رۆژهەاڵتی  ناوخۆن  پێوەكراو  بازرگانی  قوربیانیانی 
بازرگانی پێوە كردن لەناو ناوچەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست و لە نێوان ناوچەكەو توركیا، لە ماوەی سااڵنی 2000دا 

لە وآلتانی ژێر توێژینەوەدا بەرچاوو روون بوون. 

نەخشە 2: ناوچە رەسەنەكانی قوربانیانی بازرگانی پێوە كردن لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست

سەرچاوە: UNODC, 201٤: ٨٤، داتاكان ئوردن و لوبنان دەگرێتەوە بەاڵم عیراق و سوریا ناگرێتەوە
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ژمارەیەكی زۆر گروپی بازرگانی پێوە كردن لە واڵتانی ژێر توێژینەوەدا هەبوون لە ماوەی قۆناغی سەرەتادا 
كە عیراقی بوون. زۆر ژن و كچ لە پارێزگاكانی خواروی عیراق –بەسرەو بەغدا- بۆ سوریاو ئوردن بازرگانیان 
رێگەی   .)IQ5; Goedert, 2011( سعودی  عەرەبستانی  یەكگرتووو  عەرەبی  میرنشینی  بۆ  هەروەها  پێوەگرا، 
نێودەوڵەتی بازرگانی پێوە كردن بۆ میرنشینی عەرەبی یەكگرتوو، بە گرنگترین بازاڕی سێكسی ناوچەیی دادەنرا، 
 –  200٣ لە  كە  دەخەمڵێنرێ  كچ  و  ژن   ٣٥00  –  2000 ژمارەی   .)OWFI,  2010( تایبەتی  بە  دوبەیش  بۆ 
200٨ لە عیراق ونبوون، رێكخراوی ناحكومی  ئازادی ژن لە عیراق گریمان دەكات كە نزیكەی 2٥٪یان بەرەو 
كەنداو،  هاوكاری  ئەنجومەنی  واڵتانی  و  ئوردن  توركیاو  سوریا،  وەكو  پێوەكراوە  بازرگانیان  دراوسێ  واڵتانی 
 Minwalla & Portman, 2007; Sarhan,( هەروەها لە ناوخۆ بازرگانیان بەرەو هەرێمی كوردستان پێكراوە
Minwalla, 2011 ;2007(. خەڵكی عیراق لە پارچەكانی دیكەی واڵتیش بەرەو هەرێمی كوردستان وەكو ترانزێت 
ئەنجومەنی  واڵتانی  توركیاو  ئوردن،  سوریا،  وەكو  دراوسێ  واڵتانی  بەرەو  لەوێوەش  پێوەكراوەو،  بازرگانیان 
هاوكاری كەنداو. هەروەها رێكخراوی ناحكومی  ئازادی ژن لە عیراق ئاماژە دەدات كە بازرگانی پێوەكردن بەرەو 
عەرەبستانی سعودی لە رێگەی موسڵ روویداوە، هەرچەندە هیچ زانیاری و ژمارەیەكی زیاتر پێشكەش نەكراون 
Minwalla & Portman, 2007; OWFI, 2010(. هەروا عیراقیەكان لە رێگەی ئوردنەوە بۆ یەكێتی ئەوروپاو 

.)Chatelard, 2003( ناوچەی دیكە بردراون

قۆناغی  ماوەی  لە  سوریا  لە  لەشفرۆشی  خانەكانی  كۆنترۆڵكاری  وەكو  راپۆرتكراون  عیراقی  كچانی  و  ژنان 
بە  پێوەكراوە  بازرگانیان  بۆ سوریا  پەنابەری الوازی عیراقی  )Micha et al, 2011(. كچان و ژنانی  سەرەتادا 
 UNHCR, UNICEF & WPF, 2006; Women’s( مەبەستی ئیستغالل كردنی سێكسی بازرگانی لە لەشفرۆشیدا
Commission, 2007(. رێكخراوی ناحكومی  ئازادی ژن لە عیراق پێنج كەیسی بازرگانی پێوەكردن لە 200٨ 
لە عیراقەوە بۆ سوریا راگەیاندووە، لەپاڵ پێنج كەیس بۆ میرنشینی عەرەبی و یەك ژنی بازرگانی پێكراوی عیراقی 

.)OWFI, 2010( بۆ ئوردن

بازرگانی پێوە كردنی ناوخۆ لە عیراق لەماوەی قۆناغی سەرەتادا بەشێوەیەكی سەرەكی لە بەغداو بەشەكانی دیكەی 
ناوەڕاست و خواروی عیراق بوو بۆ سلێمانی و هەولێر لە هەرێمی كوردستان و، شارەكانی دیكە بە شێوەیەكی كەمتر، 
 .)IQ5; OWFI, 2010; Minwalla & Portman, 2007; Goedert, 2011( وەكو موسڵ، كەركوك و بەسرە
رێكخراوی ناحكومی  ئازادی ژن لە عیراق پێنج كەیسی بازرگانی ناوخۆی بۆ هەرێمی كوردستان تۆماركردووە، 
دووانیش بۆ موسڵ، دوو بۆ بەسرە. لە 200٨دا هەواڵدەرێكی لێكۆڵینەوە ئاماژەی بە رفاندنی ژنی كوردیش كردووە 

.)IQ17( 200لەالیەن رژێمی عیراق لە پێش ساڵی ٣

بەپێی دارولئەمەل كە رێكخراوێكی ناحكومی لوبنانیە كار لەگەڵ كرێكارانی سێكس و قوربانیانی بازرگانی ئیستغالل 
كردنی سێكسی دەكات، ژنان و كچانیش لە سوریاوە بۆ ئوردن و لوبنان بازرگانیان پێوەكراوە بۆ ئیستغالل كردنی 
سێكسی، هەروەك لوبنانی و فەلەستینی لە لوبنانەوە بازرگانیان پێوەكراوە بۆ ئیستغالل كردنی سێكسی لە ناوەوەی 
واڵتدا )cited in: IRIN, 7 March 2006(. دیدارێك بۆ ئەم توێژینەوەیە ئەوە دووپات دەكاتەوە كە ژنان و كچان لە 

.)LB23( 2011 حەلەبەوە بۆ لوبنان بردراون بۆ ئیستغالل كردنی سێكسی لەپێش ساڵی

سەرچاوەی  ئاسیاش  رۆژهەاڵتی  باشوری  باشورو  روونبۆتەوە،   UNODC سەرەوەی  داتاكانی  لە  هەروەك 
گرنگبوون بۆ بازرگانی پێوە كردن بەرەو واڵتانی ژێر توێژینەوە، هەروەها چەند بەشێك لە رۆژهەاڵتی ئەوروپا، 
باكوری ئەفریقیاو رۆژهەاڵتی ئەفریقیا. پێش ساڵی 2001 كاتێ كۆچی كرێكارانی خزمەتی ناوماڵ بۆ سوریا لەالیەن 
حكومەتی سوریاوە قەدەغەبوو، كۆچبەران بە قاچاخ دەهێنران یان بازرگانیان پێوە دەكرا بۆ ئەو واڵتە لە رێگەی 
ئوردن و لوبنانەوە )Kahale, 2003(. هەروەها دوای ئەوەش، وەكو لە سەرەوە ئاماژەی پێكرا، هەندێ لە واڵتان 
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رێیان لە هاواڵتیانی رەسەن گرتبوو بۆ كۆچ بەرەو سوریا بۆ كاركردن. كرێكارانی خزمەتی ناوماڵی كۆچبەر لەو 
واڵتانەوە بازرگانیان پێوەكراوەو بەقاچاخ براون، بەرەو سوریا بە بەكارهێنانی شێوازی جیا، لەوانەش پلیتی فڕۆكە 
سوریاش  هەروەك   .)Kahale, 2003( گەشتیاری  ڤیزەی  ساختەو  پاسپۆرتی  كەنداوەوە،  واڵتانی  لە  ترانزێت  بە 
ببوو بە واڵتی ترانزێت بۆ بازرگانی پێوەكردنی كچان و ژنانی گەنج لە عیراق، میسر، روسیا، ئۆكراین، سۆمال و 
مەغریب، هەروەها واڵتانی باشوری رۆژهەاڵتی ئاسیا، بۆ ئیستغالل كردنی سێكسی لەالیەن تۆڕەكانی لەشفرۆشی 
لە واڵتانی كەنداو (سعودیە، كوێت و ئیمارات(، ئەوروپاو لوبنان )US Department of State, 2010(. ژنانی 

.)SY04) روسیاو ئەوروپای رۆژهەاڵتیش بۆ سوریا بازرگانیان پێوەكراوە بە مەبەستی ئیستغالل كردنی سێكسی

بە پێی راپۆرتی جیهانی UNODC لەبارەی بازرگانی كردن بە كەسەكان، لەنێوان 2010 بۆ 2012 قوربانیانی 
لە   6 لوبنانی،   6 ئەوروپا،  رۆژهەاڵتی  لە   ٧ سوریاوە،  لە   ٤0 لە:  بوون  بریتی  لوبنان  لە  كردن  پێوە  بازرگانی 
رۆژهەاڵتی ناوەڕاست و باكوری ئەفریقیاو ٣ لە واڵتانی دیكەوە )UNODC, 2014a(. قوربانیانی بازرگانی پێوە 
ئەفریقیاوە  ئاسیاو رۆژهەاڵتی  باشوری رۆژهەاڵتی  باشورو  لە  ناوماڵ  مەبەستی خزمەتكاری  بە  لوبنان  بۆ  كردن 
بەهۆی  ئیستغالل كردنی سێكسی  بۆ  لەكاتێكدا ژنان  ئەسیوبیا،  نیپال و  فلیپین، سریالنكا،  دەسخەرۆ كراون وەكو  
»ڤیزەی هونەرمەند«ەوە لە واڵتانی رۆژهەاڵتی ئەوروپا، تونس یان مەغریبەوە هێنراون. زۆرجار بازرگانی پێوە 
كردن بە خەڵەتاندنێك دەست پێدەكات لەبارەی سروشتی كار لە واڵتانی رەسەنیانەوە. هەروەك سوریای دراوسێ، 
لەبەر رێگرتنی زۆر لە واڵتان لە هاواڵتیانی خۆیان بۆ كۆچكردن بۆ لوبنان بە مەبەستی خزمەتكاری ناوماڵ و، بە 

.)Hamill, 2011( قاچاخ بردنیان

واڵتانی  هیندو  ئیندۆنیسیا،  سریالنكا،  فلیپین،  لە  پێوەدەكرا  بازرگانیان  ئوردن  بۆ  خەڵك  سەرەتا،  قۆناغی  لەماوەی 
دیكەی باشوری رۆژهەاڵت و باشوری ئاسیاوە. بە شێوەیەكی گشتی ئەو ژنانە بە فڕۆكەو ڤیزای یاساییەوە دەهاتن و 
زۆربەیان لە پاسەپۆرتەكانیان بێبەش دەكران لەالیەن قاچاخچیان – ئاژانسەكانی بەكارخستن و خاوەن كارانەوە –و 
دووچاری ئیستغالل كردن دەبوونەوە )Tamkeen,  2011(. لە 2012، ستافی رێكخراوی تەمكینی ناحكومی چاوی 
كەوت بە زیاتر لە ٣٥ ژنی لوبنانی كە تەمەنیان لە نیوان 1٣و 1٧ ساڵیدابوو كاتێ گەیشتنە ئوردن بۆ كاری ناوماڵ، 

.)JO23) بە بەكارهێنانی پاسپۆرتی ساختە

هەندێ كرێكاری بیانی لە عیراق لە باشورو باشوری رۆژهەاڵتی ئاسیاوەن وەكو بەنگالدیش و فلیپین و، هەندێجار 
ناوماڵ  خزمەتكاری  بەمەبەستی  كردن  پێوە  بازرگانی  لەكارو  كردن  ئیستغالل  كەوتبوونەبەر  سۆمالیشەوە،  لە 
)Minwalla,  2007(. بەپێی راپۆرتەكانی میدیا، هەندێ لە ئاژانسەكانی بەكارخستن تۆمەتباركراون بە بەكارهێنانی 
 IRIN Middle( ئوردن وەكو واڵتێكی ترانزێت بۆ گواستنەوەی كۆچبەرانی باشوری رۆژهەاڵتی ئاسیا بۆ عیراق

.)East, 27 January 2009

ئەو  لەگەڵ  رەشەوە،  دەریای  ناوچەی  واڵتانی  لە  دادەنرێت  كردن  پێوە  بازرگانی  رووگەی  بە  توركیا 
دێن.2٨  ئەوروپاوە  رۆژهەاڵتی  سەربەخۆو  واڵتانی  كۆمۆنوێلسی  لە  ئاسایی  بەشێوەیەكی  كە   قوربانیانەی 
خەڵكێك لە واڵتانی ئۆكراین، مۆلدۆڤا، روسیاو رۆمانیا لەرێگەی ئەستەمبۆڵەوە بەرەو ناوچە توركیەكانی دەریای سپی 
و دەریای ئیجە بازرگانیان پێوەكراوە، لەكاتێكدا خەڵكی روسیا، ئازربایجان و جۆرجیا لەرێگەی بەندەری سوچی 
لە  دەریای رەش و شارۆچكەكان  توركیەكانیدیكەی سەر  بۆ شارە  توركیا  لە  ترابزۆن  بەندەری  یان  لە جۆرجیاوە 
رۆژهەاڵت و ناوەڕاستی ئەناتۆڵیا بازرگانیان پێوەكراوە. هەندێكی دیكە لە ئازربایجان، قرغیزستان، جۆرجیاو روسیا 

2٨ بڕوانە Global Alliance against Traffic in Women )GAATW), )no date). ’HRDF: Migration and Trafficking in Turkey’. كە بەردەستە 
لەسەر: www.gaatw.org/members/featured-members-of-the-forthnight/731-hrdf-migration-and- trafficking-in-turkey، سەیریكراوە لە 

20/٣/201٥



4١كۆچ و بازرگانی پێوە كردن لە ماوەی قۆناغی سەرەتادا

ئەستەمبۆڵ  ئەنتالیاو  وەكو  گەورەكانی  شارە  بۆ  توركیا  رۆژهەاڵتی  باكوری  شارۆچكەكانی  لەرێگەی  (داغستان( 
 Atauz( بازرگانیان پێوەكراوەو، لە باكوری رۆژهەاڵتی توركیاو ئەستەمبۆڵەوە بۆ كەنارە توركیەكانی دەریای ئیجە

.)et al., 2009

لەماوەی نێوان 200٤- 200٨، زۆربەی خەڵكی بازرگانی پێكراو كە لە توركیا لەالیەن رێكخراوی نێودەوڵەتی كۆچ 
IOMەوە یارمەتیاندراوە، لە مۆلدۆڤا، ئۆكراین و روسیاوە بوون )IOM, 2013(. لە 200٨ەوە زیادبوون هەبوو لە 
ژمارەی قوربانیانی بازرگانی پێوە كردن لە واڵتانی ناوەراستی ئاسیاوە، بەتایبەتی ژنان لە ئازربایجان، ئۆزبەگستان، 
  US( توركمانستان و قرغیزستان، لەكاتێكدا رێژەی بازرگانی پێوەكراوانی مۆلدۆڤی، ئۆكراینی و روسی دابەزیوە
Department  of  State,  2009(. لە 200٧، سێ قوربانی دەستنیشانكراوی بازرگانی كردن بە مرۆڤ لە توركیا 
خەڵكی مەغریب، تونس و سریالنكا بوون، لە دەرەوەی ئەو ناوچە سەرچاوە سەرەكیانەی لەسەرەوە ئاماژەیان پێكرا 

.)Dündar &Özer, 2012(

3.٢   ئاستیبازرگانی پێوە كردن

قۆناغی سەرەتا 2001-  لەماوەی  توێژینەوەدا  ژێر  واڵتانی  پێنج  لەهەر  پێوەكردن  بازرگانی  مەودای  دیاریكردنی 
2010 ئەنجامدانی ئەستەمە بەتایبەتی لەبەر ئەو راستیەی كە یاسای سەرەكی دژ بە بازرگانی پێوە كردن لە چوار 

لە پێنج واڵتانی ژێر توێژینەوە لەدوای ئەو قۆناغەدا پەسند كراون، هەروەك لە پێشەكیدا بینیمان. 

هەروەها ئەمە كاریگەری هەبوو لەروی نەبوونی سیستەمەكان و ژێرخانی كۆكردنەوەی داتاكان؛ بۆ دەستنیشانكردن 
و یارمەتیدانی قوربانیانی بازرگانی پێوە كردن و؛ بۆ لێكۆڵینەوەو دادگایی كردنی كەیسەكانی بازرگانی پێوە كردن. 
لەالیەكیدیكەوە، سەبارەت بە توركیا، داتای وردتر بەردەستە، وەكو زیادكردنی بڕگەی بەتاوان ناساندنی بازرگانی 
كردن بە كەسەكان بۆ یاسای سزاكان لە ٢٠٠٢دا، سەرەڕای چاكسازیەكانی ئەمدواییە بۆ دابەشكردنی پسپۆریەكانی 
نەهێشتنی بازرگانی پێوە كردن لەسەر ئاستی حكومەتیشدا بەراوردێك لەنێوان قۆناغی سەرەتاو قۆناغی دوای 2011 

ئەستەم دەكات. 

پێوە  بازرگانی  ئاستی باڵوبوونەوەی  لەبارەی  دەداتە دەست  نیشاندەر  ئەدەبیاتی بەردەست هەندێك  ئەمەشدا،  لەگەڵ 
روندەبێتەوە،   2.٤ داهاتوو  بەشی  لە  هەروەك  ئەوەش  سەرەرای    .2010 كۆتایی  تا   2001 قۆناغی  لە  كردن 
سەرچاوەی دیكە جیا لە ئامارە فەرمیەكان وێنەیەكی تەواوتری دیاردەی بازرگانی پێوە كردن لە ماوەی ئەو دە ساڵەدا 

دەخەنە بەردەست، هەرچەندە كە لێكۆڵینەوەی ئەزمونگەری ورد لەبارەی بازرگانی پێوە كردن دەگمەنە. 

بەر لە قۆناغی سەرەتا لە سەرەتای 2010، دەسەاڵتەكانی سوریا ئامارە فەرمیەكانیان لەبارەی بازرگانی كردن بە 
كەسەكان نەدەخستە بەردەست. نەبوونی پێداویستی تەندروستی تایبەت و پەناگە بۆ گرتنەخۆو یارمەتیدانی قوربانیانی 
  IRIN,  2  February( بازرگانی پێوە كردن هەر هەوڵێكی ئاڵۆز دەكرد بۆ هەڵسەنگاندنی مەودای ئەو دیاردەیە
2009(. لەبارەی بازرگانی پێوە كردن بە مەبەستی ئیستغالل كردنی سێكسی لە سوریا بە تایبەتی، زۆر لە قوربانیانی 
تاوانی رێكخراو ئەو جۆرە پێشێلكاریانەیان راپۆرت نەكردووە لەبەر ترسی توندوتیژی و تۆڵەكردنەوە  تۆڕەكانی 

عيراقلوبنانسوريائوردنتوركيا ۲۰۰۲۲۰۰۹۲۰۱۰۲۰۱۱۲۰۱۰
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لەالیەن ئیستغاللكارانیان گرتن و دیپۆرتكردنەوەیان لەالیەن پۆلیس و دەسەاڵتەكانی كۆچ )Sinjab, 2007(. لەگەڵ 
هەندێ  میدیاو  كەناڵەكانی  لەدوای 200٣،  بۆ سوریا  پەنابەرانی عیراقی  ژمارەیەكی زۆری  بەگەیشتنی  ئەوەشدا، 
ئیستغالل  لە  عیراقی  و كچی  بۆ ٥000 ژن  نێوان ٤000  لە  كە  وایان خەماڵندوە  ناحكومی خۆجێی  رێكخراوی 
كردنی سێكسی بۆ لەشفرۆشی گالون )Hassan,  2007;  Dakkak,  2007(. یەكێك لە راپۆرتەكان وادەخەمڵێنێ 
كە ٩٥٪ی كارگەرانی سێكس و خەڵكی ئیستغاللكراو لەروی سێكسیەوە لە خانەكانی لەشفرۆشی سوریا لە قۆناغی 

.)Micha et al, 2011( سەرەتادا عیراقی بوون، زۆربەی هەرەزۆریشیان گوماندەكرێ كە كچانی هەرزەكاربن

دەگمەنیەكی هاوشێوە هەیە لە ئامارەكان لەبارەی بازرگانیكردن بە منداڵ بەمەبەستی ئیستغالل كردن لە كارو شێوە 
هەرە خراپەكانی كاركردنی مندااڵن لە سوریا لەوقۆناغەدا. توێژینەوەی نیشتمانی لەبارەی شێوە هەرە خراپەكانی 
كاركردنی مندااڵن لە سوریا، كە ئەو لێكۆڵینەوانە لەخۆدەگرێت كە لەالیەن وەزارەتی كاروباری كۆمەاڵیەتی سوریا، 
لە  عیراقی  و  فەلەستینی  سوری،  مندااڵنی  بە  سەبارەت  ئەنجامدراون  یونیسێف  و  نێودەوڵەتی  كاری  رێكخراوی 
لەپاڵ  بێت.  لەوەی چەندی  زیاتر  گرتبووەبەر  پەیڕەوێكی جۆری  نیسانی 2010و شوباتی 2011،  لەنێوان  واڵتدا 
ئەوەش، بەپێی ژمارەكانی ساڵی 2000، توێژینەوەكە وایخەماڵندوە كە نزیكەی 261000 منداڵ، 1٧.٨٪ی سەرجەم 
مندااڵنی تەمەن 10- 1٧ ساڵی، كاریان دەكردو، نزیكەی ٧.٨٪یان لەدەرەوەی خێزانەكانی خۆیان كاریان دەكرد 

.)ILO & UNICEF, 2012(

سەرچاوە  پەرەپێدانی  سندوقی  و  دەسەاڵتەكان  لەالیەن  دەستنیشانكران  پێوەكراو  بازرگانی  كەسی   116٥ تێكڕای 
 ,Dündar &Özer نێوان 200٤ و 2010  لەماوەی  یارمەتیدران  لە توركیا  ناحكومیەكان  مرۆییەكانی رێكخراوە 
2012(، لەكاتێكدا كە 16٥ كەسی بازرگانی پێوەكراو لەرێگەی هێڵی گەرمی 1٥٧ لە 200٥ تا 200٩ دەستنیشانكراون 
)IOM, 2013(. ئەو پەناگەیەی لەالیەن رێكخراوی ناحكومی هاوكاری ژنانی توركی (FWS(ەوە بەڕێوەدەبرێت، 
یەكێكە لە رێكخراوە ناحكومیە هاوبەشە سەرەكیە نیشتمانیەكانی نەهێشتنی بازرگانی پێوە كردنی وەزارەتی ناوخۆ، كە 
یارمەتی پێشكەش بە 1٩٩ كەس كردووە لەنێوان 200٥ و 200٩دا )FWS, 2010(. سندوقی پەرەپێدانی سەرچاوە 
مرۆییەكان كە دووەم NGO ی هاوبەشی سەرەكیە، یارمەتی پێشكەش بە 1٤٩ ژن و كچی بیانی كردووە كە لەنێوان 
200٨ و 2011 وەك بازرگانی پێوەكراو دیاریكراون، لەوكاتەی كە تێكرای ژمارەی دەستنیشانكراوان لە ساڵێك 
 Dündar( لە قۆناغی 200٤-200٨ 2٤٧ كەس بوو، ئەمە لە قۆناغی 200٧- 2010 بۆ 106 كەس كەمبوەوە

.)TR01( ژمارەیەكی كەمتریش كەسانی بازرگانی پێكراوی ناخۆیی دەستنیشانكراون .)&Özer, 2012

راپۆرتێك لەالیەن وەزارەتی دادی لوبنانی لە 200٨ باڵوكراوە كە كێشەی بازرگانی كردن بە مرۆڤی لە لوبنان بە 
»بچوك« وەسفكردووە، كە سااڵنە نزیكەی 60 كەیسەو، تەنیا بە واڵتی مەبەستی داناوە، لەكاتێكدا دانی بە ئەستەمی 
 .)Lebanese Ministry of Justice, 2008( دیاریكردنی ژمارەی راستەقینەی كەسانی بازرگانی پێوەكراو داناوە
لە  بێت  پاراستنی رەوشت  فەرمانگەی  دەبێ  (كە  داناوە  لوبنانی  UNODC، »نوسینگەی رەوشت«ی  لە 2010، 
پێوە كردنی  پێوە كردنی كردووەو ٩ قوربانی بازرگانی  ئاسایشی ناوخۆ( كە دیداری كەیسی بازرگانی  هێزەكانی 
دەستنیشانكردووە (٣ كچ و ٩ ژن(. لەنێوان 2010 و 2012، تێكڕا 62 كەس بە فەرمی وەكو بازرگانی پێكراو لە 

.)UNODC, 2014a لوبنان دەستنیشانكراون

لە ئوردن لە ماوەی سااڵنی 2000دا، داتایەكی كەم سەبارەت بە بازرگانی پێوە كردن بەردەستبوو، چونكە یاسای 
و  دەستنیشان  بە چاالكی  دەسەاڵتەكان  ئەوە راستیە كە  پەسندكرا؛  لە 200٩  تەنیا  پێوە كردن  بازرگانی  نەهێشتنی 
ئیستغالل  )Olwan, 2011(; راستیە كە  نەدەكرد  پێوە كردن  بازرگانی  تاوانەكانی  بەدواداچوونیان بۆ  لێكۆڵینەوەو 
بازرگانی  كەسانی   ;)Gharaibeh  &  Hoeman, 2003( روویدەدا  خێزاندا  ژینگەی  لە  جار  زۆربەی  كردن 
موحافیزكاردا  كۆمەڵگەی  لە  كلتوری  كۆمەاڵیەتی  پەراوێزخستنی  رووبەڕووبوونەوەی  لە  دەترسان  پێوەكراویش 
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ئەگەر ئەو هەواڵەیان بە دەسەاڵتەكان راگەیاندبا )WCRWC, 2007(. بەپێی داتای پێشكەشكراو لەالیەن لیژنەی 
نیشتمانی ئوردنی بۆ نەهێشتنی بازرگانی پێوە كردن بە UNODC، لە 2010 لێكۆڵینەوە لە 26 كەیسی بازرگانی 
پێوە كردن كراوە، لە كۆی سەرجەمی ٥٤ گومانلێكراوو، ٨1 كەسیش وەكو قوربانی بازرگانی پێوە كردن دیاریكراون 

.)UNODC, 2014a(

دەستنیشانكردووە  OWFIكەیسیان  و   Heartland Alliance بە  سەبارەت  دیاریكراو  داتای  عیراق  لە 
لێكۆڵینەوە،  ژێر  دیكەی  واڵتانی  هەروەك   .)IQ17; Minwalla & Portman, 2007; OWFI, 2010
كردن،  پێوە  بازرگانی  راپۆرتكردنی  بۆ  كچان  و  ژنان  لەبەردەم  هەبوون  كلتوری  كۆمەاڵیەتی  رێگری 
نا  رێكخراوە  ستافی  و  قوربانیان  ئاسایشی  ئاست  لە  دوودڵی  بەهۆی  بوو  زیادی  لە  روو  عیراقدا  كەیسی  لە  كە 
2٩.)IQ04( شەرەف  لەسەر  كوشتن  جێندەرو  بنچینەی  لەسەر  توندوتیژی  تۆڵەكردنەوەی  هەروەها   حكومیەكان، 
هەروەك لە سەرەوە روونكراوە، كە بەڵگە هەبوو لەسەر بازرگانی پێوە كردنی ژنان و كچانی عیراق بۆ سوریا، 
لەماوەی  ئۆپەراسیۆنەكانی رفاندن  قەبارەی  قۆناغەدا.  لەو  دیكە،  نێو واڵتانی  لە  توركیاو واڵتانی كەنداو،  ئوردن، 
توندوتیژی تایفیدا لە 200٥-200٨ گەورە بوو، كە بووە هۆی ئەوەی بەغدا بە »زۆنی قەدەغەی ژنان« ئاماژەی بۆ 
بكرێت )OWFI, 2010; Minwalla & Portman, 2007(. تێكڕای یازدە كەیسی بازرگانی پێوە كردنی نێودەوڵەتی 
بۆ  پێكراو  بازرگانی  عیراقی  كچانی  و  بەژنان  سەبارەت  تۆماركرا،  لە 200٨  ژنان  ئازادی  رێكخراوی  لەالیەن 

 .)OWFI, 2010( دەرەوە، سەرەڕای نۆ كەیسی بازرگانی پێوە كردنی ناوخۆ

4.٢   شێوەكانی بازرگانی پێوە كردن

پۆلێنی  بەپێی  دەستنیشانكراون،  توێژینەوەدا  ژێر  واڵتانی  لە  كردن  پێوە  بازرگانی  كەیسەكانی  ساڵی 2011،  پێش 
ئیستغالل  مەبەستی  بە  سەرەكی  بەشێوەیەكی  پیادەكراون،  لێكۆڵینەوەیەدا  لەم  كە  كردن  پێوە  بازرگانی  شێوەكانی 
لە  كردن  ئیستغالل  مندااڵن،  و  گەوران  كاری  كردنی  ئیستغالل  ناوماڵ،  خزمەتكاری  بازرگانی،  سێكسی  كردنی 
كەیسی  هەندێك  لەپاڵ  چەكدارەكاندا،  كێشە  لە  بوون  كردن  ئیستغالل  بەزۆرو  هاوسەرگیری  سواڵكردن،  رێگەی 
جیای بازرگانی پێوە كردن بۆ بەكوڕكردنی نایاسایی و بۆ دەرهێنانی ئەندامەكان لە لوبنان، هەروەك لە شێوەی 1 لە 

خوارەوە روونكراوەتەوە.

پێش قۆناغی سەرەتا لە كۆتایی 2010، زۆرترین شێوە راگەیەندراوەكانی بازرگانی پێوە كردن لە سوریا تایبەتبوون 
بە ژنان و كچانی روسیاو رۆژهەاڵتی ئەوروپا بەمەبەستی ئیستغالل كردنی سێكسی لە لەشفرۆشیداو، ژنان و كچانی 
شیعەی موسوڵمان بۆ زۆرلێكردن لە هاوسەرگیری كاتی (موتعە(دا )SY04(. لەپاڵ بازرگانی پێوە كردن بۆ ئیستغالل 

كردنی گەورەو مندااڵن لەكارو، بۆ خزمەتكاری ناوماڵ كە لەماوەی قۆناغی سەرەتا لە سوریا راگەیەنراون.

فەرمی  بە  قوربانیانەی  ئەو  زۆربەی  كە  دەریدەخەن   2010 و   200٩ سااڵنی  بۆ  حكومەت  داتاكانی  توركیا  لە 
كەمی  كەیسێكی  چەند  هەرچەندە  پێوەكراوە،  بازرگانیان  سێكسی  كردنی  ئیستغالل  مەبەستی  بە  دەستنیشانكراون 
ئیستغالل كردنی كاریش هەبوون- 160 قوربانی لەم قۆناغەدا دەستنیشانكراون، كە 1٥٥یان بۆ ئیستغالل كردنی 
سێكسی و ٥یان بۆ ئیستغالل كردنی كار بوون. هیچ قوربانیەك دەستنیشاننەكراوە بۆ هیچ جۆرێكی دیكەی بازرگانی 

2٩ لە سااڵنی 1٩٩0دا، ژمارەی كوشتن لەسەر شەرەف كەیشتە بەرزترین رادە لە مێژووی هاوچەرخی عیراق. لە هەرێمی كوردستان، گروپێكی خۆجێی 
نزیكەی ٩000 كوشتنیان لەسەر شەرەف ئەنجامدا لە ماوەی نۆ ساڵدا. سەرەڕای ئەوە، لە دوادوای 2000ەكان نزیكەی 200 ژنی عیراقی لەالیەن فیدائیەكانی 

.)OWFI, 5 March 2010(  ەوە لە سێدارەدران بە تۆمەتی لەشفرۆشی)سەدام(میلیشیاكانی سەدام حوسێن



به  ئامانجگرتنی خاڵه كانی الوازی44

 ICMPD, 2013; Dündar &Özer, :پێوە كردن (داتاكان لە فەرمانگەی بیانیەكان و پۆلیسی نیشتمانی بەردەستن لە
.)2012

هەروەها كەیسە دەستنیشانكراوەكانی بازرگانی پێوە كردنی گەوران لە لوبنان لە میانەی سااڵنی 2000دا بۆ مەبەستی 
بازرگانیان  واڵت  لەناو  لوبنانی  مندااڵنی  لەكاتێكدا  ناوماڵ،  خزمەتكاری  لەپاڵ  بوون،  سێكسی  كردنی  ئیستغالل 
 Huda, 2006; Ministry of Justice, 2008; US( لەكاردا  و  لە سێكس  كردن  ئیستغالل  بەمەبەستی  پێكراوە 
Department of State, 2009(. وەزارەتی دادی لوبنانیش ئاماژەی بە ئیستغالل كردنی كار كردووە بۆ پیاوان و 
 .)Lebanese Ministry of Justice, 2008( ژنانی بیانی و، بازرگانی پێوە كردن بەمەبەستی البردنی ئەندامەكان
پەناگەی سەنتەری كۆچی كاریتاسی لوبنانی بۆ كەسانی بازرگانی پێكراو یارمەتی زۆرینەی قوربانیانی خزمەتكاری 
ناوماڵی داوە لە سااڵنی 200٨- 2010 )1٨٩ كەس(، هەروەها ٧0 كەسی بازرگانی پێكراو بۆ ئیستغالل كردنی 
ئامارە رەسمیەكانی هێزەكانی ناوخۆی  پێكراو بۆ كارپێكردنی بەزۆر. هەرچەندە  بازرگانی  سێكسی و 26 كەسی 
سااڵنی 200٩- 2010 تەنیا بازرگانی پێوە كردنی بە مەبەستی ئیستغالل كردنی سێكسی تۆماركردووە، بۆ گەوران 

.)ICMPD, 2013a( و بۆ مندااڵن

شێوە سەرەكیەكانی بازرگانی پێوە كردن كە لە قۆناغی سەرەتادا لە ئوردن دەستنیشانكراون بریتیبوون لە ئیستغالل 
بەتایبەتی كاریگەری بەسەر ژنان و كچانی رۆژهەاڵتی ئەوروپا، باكوری ئەفریقیاو عیراقدا  كردنی سێكسی، كە 
هەبووە، لەگەڵ ئیستغالل كردنی كار بۆ كۆچبەران لە واڵتانی باشورو باشوری رۆژهەاڵتی ئاسیاو چین لە ناوچە 
پیشەسازیە شیاوەكانی ئوردندا. مندااڵنیش لە خراپترین شێوەی كاری منداڵ ئیستغالل  كراون، لەكاتێكدا كۆچبەران 

لە سریالنكا، فلیپین و ئیندۆنیسیا بۆ خزمەتكاری ناوماڵ بازرگانیان پێوەكراوە.

بەهەمان شێوە، یەكێك لە شێوە هەرە باوە دەستنیشانكراوەكانی بازرگانی پێوە كردن لە عیراق پێش ساڵی 2011 
كردنی  ئیستغالل  كارو  مەبەستی  بە  كردن  پێوە  بازرگانی  لەشفرۆشیدا.  لە  سێكسی  كردنی  ئیستغالل  لە  بریتیبوو 
سێكسی شێوە سەرەكیە دەستنیشانكراوەكان بوون لەالیەن رێكخراوی ناحكومی Heartland Allianceی نێودەوڵەتی 

.)Minwalla & Portman, 2007(

شێوە 1: شێوەكانی بازرگانی پێوە كردن لە قۆناغی سەرەتادا 

 شێوازەكانی بازرگانی پێوەكردن لە و�تانی ژێر توێژينەوە
لە قۆناغی سەرەتادا
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ئیستغالل كردنی سێكسی 

لە واڵتانی  قۆناغی سەرەتا  لەماوەی  لەشفرۆشی  لە  كردنی سێكسی  ئیستغالل  بەمەبەستی  پێوە كردن  بازرگانی 
ناوەراست  رۆژهەاڵتی  چوارچێوەی  لە  ناوچەیی  نێو  دیاردەیەكی  وەكو  بەرچاو  بەشێوەیەكی  توێژینەوەدا  ژێر 
تایبەت  بەشێوەیەكی  كچانی عیراقی و سوریش  ژنان و  راگەیەنراوە.  توركیا  كەنداوی عەرەبی و، هەروەها  و 
پێوە كردنیان  بازرگانی  توركیا رێپۆرتی  لە  توێژینەوە جگە  كاریگەریەكە. هەموو واڵتانی ژێر  بەر  كەوتوونەتە 
بەر  كەوتوونەتە  بەرچاودا  حالەتی  لەزۆر  عیراقی،  كچانی  و  ژنان  سێكسی  كردنی  ئیستغالل  بەمەبەستی  كردووە 
بازرگانی پێوە كردن لەبەر باری پەنابەری و ئاوارەبوونی ناوخۆییاندا. هەروەها ژنان و كچانی ئەفریقیای باكورو 
رۆژهەاڵتی ئەوروپا وەكو بازرگانی پێكراو راگەیەنراون بەرەو لوبنان، ئوردن، توركیاو سوریاو، لە ناوەڕاستی 
ئاسیاشەوە بۆ لوبنان و توركیا. هەروەها بازرگانی پێوە كردنی ناوخۆ بۆ ئیستغالل كردنی سێكسی لە عیراق، لوبنان 

و ئوردن دەستنیشانكراوە.

و كچی عیراقی  پەنابەری ژن  هەزاران  لەساڵی 200٣،  لە عیراق  ئەمریكا  لەوەتەی جەنگی ژێر سەركردایەتی 
بەمەبەستی ئیستغالل كردنی سێكسی لە سوریا، ئوردن و لوبنان و واڵتانی كەنداویش بازرگانیان پێوەكراوە. زۆربەی 
جار ئەو ژن و كچانە لە تەمەنی 12- ٣٨ ساڵیدابوون و، یان لە خێزانێكی گەورەی هەژاربوون، یان ژنانی تەنیاو 
 Weiss, 2007; Micha بێوەژن بوون، كە نێرینەی گەورەی خێزانەكەیان لە توندوتیژیەكانی عیراق لەدەستدابوو
 .)et al, 2011; Minwalla & Portman, 2007; OWFI, 2010; Chatelard, 2003; WCRWC, 2007
لەكاتێكدا زۆر ئیستغالل كردنی سێكسی ژنان و كچانی عیراقی وەك راگەیەنراوە لە خانەكانی لەشفرۆشی لە بەغدا 
روویانداوە، هەروەها بازرگانی پێوە كردن لەرێگەی هاوسەرگیری بەزۆر یان خەڵەتاندنی ژنان و كچان رویداوە بۆ 
ئیستغالل  كردنیان لە لەشفرۆشی لە دەرەوەی واڵت )OWFI, 2010; IQ05; Huda, 2006(. پیاوان و كوڕانی 

.)LB32( عیراقیش لە هەندێك ناوچەی دیاریكراوی بەیروت بۆ ئیستغالل كردنی سێكسی بازرگانیان پێوەكراوە

هەڵسەنگاندنێكی هاوبەشی رەوشی پەنابەرانی عیراقی لە سوریا سێ جۆری سەرەكی كاری سێكسی ژنان و بازرگانی 
پێوە كردنی ژنان و كچان ی پەنابەری عیراقی بە مەبەستی ئیستغالل كردنی سێكسی دەستنیشانكردووە: لەشفرۆشی 
لەالیەن تاكەوە؛ لەشفرۆشی رێكخراو لەالیەن ئەندامانی خێزانەوە؛ لەگەڵ ئیستغالل كردنی سێكسی لەالیەن تۆڕی 
رێكخراوی تاوانی نێونیشتمانی )UNHCR,  UNICEF  &  WFP,  2006(. لە هەندێ كەیسدا ژمارەیەك ئەندامانی 
خێزانێك، عادەتەن ژن و كچ، دەكەوتنە ژێر كۆنترۆلی كەسێكی خۆیان كە كڕیارانی سێكس دەهێنێتە ماڵەوە. هەندێ 
كچانی عیراقی پێشتر لە عیراق بەدڕەفتاری سێكسیان لەگەڵداكراوە لەالیەن خزمان بەرلەوەی لەالیەن دایبابیانەوە 
بفرۆشرێنە تۆڕەكانی لەشفرۆشی كە لەودیو سنوری سوریاوە كاردەكەن، بە بیانووی دابینكردنی ژیانێكی باشتر بۆیان 
  Hassan, 2007; Sarhan, 2007;  Micka  et al,  2011;  Minwalla  &  Portman,  2007;  OWFI,(
2010(. هەندێ كچی عیراقی دیكە لەالیەن خێزانەكانیانەوە بۆ سوریا، ئوردن و واڵتانی كەنداو بازرگانیان پێوەكراوە، 
یان لە ناوەوەی عیراق، لە رێگەی موتعەوە، كە هەندێ شیعەی موسڵمان قبوڵیانە، بەاڵم لەالیەن هەندێ موسڵمانی 
  Lyon,  2007;  OWFI,( سوننەشەوە ئەنجامدەدرێت- كە رێگەیەكی هاوبەشە بۆ ئیستغالل كردنی بازرگانی سێكسی

Minwalla,  2011; IQ05  ;2010(، ئەمەش لە پێش و لەوەتەی دەسپێكردنی شەڕ لە سوریا. 

بەپێی هەندێ راپۆرت ژنانی كرێكاری عیراق و، ژنان و كچانی ئیستغالل كراو، وەكو سەماكەرو لەشفرۆش لە یانە 
 Hassan,( شەوانەكانی دیمەشق لە سوریا بڕە پارەیەكیان دەدایە خاوەن یانەكە بۆ دۆزینەوەی كڕیاران لە یانەكەدا
2007(. لەمەی كە تۆڕەكانی تاوان تێوەگالبون، خێزانە هەژارە عیراقیەكان ئۆفەری پارەی پێشوەختەیان وەرگرتبوو 
بە نزیكەی 6000 دۆالر بۆ فرۆشتنی كچەكانیان. لە هەندێ كەیسدا ژنان و كچانی عیراقی خەڵەتێنراون و بەڵێنی 
 IRIN, 17( كاری ناومااڵنیان پێدراوە لە سوریا، بەاڵم لەگەڵ گەیشتنیان لەجیاتی ئەوە بەزۆر لەشفرۆشیان پێكراوە
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March 2008(. كچانی پاكیزە لەالیەن بازرگانیكارانەوە بە نرێكخراوی ناحكومیی بەرزتر فرۆشراونەتە كڕیارە 
.)Sarhan, 2007( دەوڵەمەندەكان لە عیراق و واڵتانی كەنداو

لە ئوردن، ژنان و كچانی پەنابەری عیراقی بۆ ئوردن براون و بەوێدا تێپەڕیون، لەوێش بە مەبەستی ئیستغالل كردنی 
سێكسی بازرگانیان پێوەكراوە Chatelard, 2003; WCRWC, 2007(. لە ناو ئوردن، زۆركات ئەوانە لە ناوچە 
كەمتر دەوڵەمەندەكانی عەمان و رەوشی مرۆیی ناهەمواردا دەژین، هەروەها لە هەندێ كەیسدا، نیاز لە بەكارهێنانی 
ئیستغالل  بەر  بكەونە  وایلێكردوون  ئەمە  خۆرئاوا،  واڵتانی  لە  دەسكەوێ  پەناهەندەییان  كە  ئەوەیە  بۆ  قاچاخچیان 
 ،)Chatelard, 2003; WCRWC, 2007( كردنی سێكسی لەالیەن تۆڕەكانی بازرگانی پێوە كردنی نێونەتەوەیی

ئاگاداركردنەوەی رەوشی پەنابەرانی سوریا لە ناوچەكەدا لە ساڵی 2011ەوە، لە خوارەوە لە بەندی ٤ دەیبینین. 

بە شێوەیەكی تایبەت ئاماژە بە رەوشی بەقاچاخبردنی كۆچبەران و كۆچی نایاسایی كراوە وەكو ئامرازێكی رەتاندن 
ببێتە  بۆیهەیە  لوبنان  بۆ  لە سوریاوە  عیراقیان  بەقاچاخبردنی  كچانی عیراق.  و  ژنان  كردنی سێكسی  ئیستغالل  و 
باوكیان  یان  لە مێرد  پێوە كردن، كە قاچاخچیەكان ژن و منداڵی عیراقی دەڕفێنن و داوای فدیە دەكەن  بازرگانی 
شاری  جەرگەی  لەناو  گەشتیاری  ساختەكانی  ئاژانسە  بۆ  بانگەواز   .)Save the Children Sweden, 2011(
عەمان لە ئوردن رێكالم بۆ ڤیزەی سەفەر یان ئامۆژگاری بۆ كۆچكردن بەرەو رۆژئاوا، بە مەبەستی تەجنیدكردنی 
ژنان و كچانی پەنابەری عیراقی بە مەبەستی ئیستغالل كردنی سێكسی. ئەو عیراقیانەی پرسیاریان هەبووە سەبارەت 
بۆ  پێویست وەدەستدێنن  پارەی  بڕە  تا  نمایشكراوە  بۆ  لەشفرۆشیان  ئەوروپا كاری  بۆ  نایاسایی  تێچووی گەشتی  بە 
بەقاچاخبردنی خۆیان و خێزانەكانیان بۆ دەرەوەی ئوردن. پێشوەختە سەعاتەكانی كار دیاریكراوەو، ژنانی عیراقی 
كاریان كردووەو ئەو پارەیەی وەریانگرتووە داویانە بە دەالالنی لەشفرۆشی، ئەوانەی كە تەنیا دوای دۆزینەوەی 

.)Chatelard, 2003( ژنێكی دیكە بۆ جێگرتنەوەیان بەرەاڵیان دەكردن و بەڵگەنامەی سەفەریان پێدەدان

كردنی  پێوە  بازرگانی  و  لەشفرۆشی  رووگەی  ببوە  دوبەی،  شاری  بەتایبەتیش  یەكگرتوو،  عەرەبی  میرنشینی 
خودی  لەناو  كردن  پێوە  بازرگانی  بە  سەبارەت  راپۆرتەكان   .)OWFI, 2010 عیراقی  كچانی  و  ژنان  سێكسی 
 OWFI, 2010;( عیراق لە قۆناغی سەرەتادا تیشكۆ دەخەنە سەر ئیستغالل كردنی سێكسی ژنان و كچانی عیراق
Goedert, 2011(. رێكخراوی ئازادی ژنان لەساڵی 200٨ چاوپێكەوتنی لەگەڵ 2٥ ژن و ٤٧ كچی بازرگانی 
پێكراو بەمەبەستی ئیستغالل كردنی سێكسی بازرگانی و كاركەرانی پێگەیشتووی بواری سێكس ئەنجامدا. ئەو كچ 
و ژنانەی لەخێزانەكانیان هەاڵتوون بەهۆی توندوتیژی لەسەر بنچینەی جێندەر، كە دەستدرێژی سێكسیش دەگرێتەوە 
لەالیەن كەسێكی نزیكەوە، بەشێوەیەكی تایبەت الوازن و، پێنج كەیسی بازرگانی پێوە كردنی مندااڵن بۆ ئیستغالل 

 .)OWFI, 2010( كردنی سێكسی بازرگانی لەالیەن دایبابان و كچەكانیان تۆماركراون

بازرگانی كارە دەستنیشانكراوەكان لە عیراق زۆرجار ئەندامن لە گروپە تاوانكارە رێكخراوەكان، بە ئاسایی پیاون، 
واڵتانی  بۆ  پێوەكردنیان  بازرگانی  و  ژنان  و  كچان  رفاندنی  چەتەكانی  و  تێدایە  ژنیشیان  كەیسدا  هەندێ  لە  بەاڵم 
دراوسێ بە مەبەستی ئیستغالل كردنی سێكسی دەگرێتەوە، بە تایبەتی لە ماوەی توندوتیژی تایفەگەری لە قۆناغی 
200٥- IQ06( 200٨(. كردەكانی رفاندن بە شێوەیەكی سەرەكی لە باشوری عیراق (بەسرەو فەلوجە( روویاندەدا، 
لەگەڵ بەغدا، ژنان و كچانی بازرگانی پێكراو بۆ هەرێمی كوردستانیان بەغدا لەو قۆناغەدا. هەروەها ژنان و كچانی 
الواز بە شێوەیەكی تایبەت كرابوونە ئامانج لەالیەن ستافی پەناگەكانی ئەو ژنانەی كە ئەزموونی توندوتیژی ناوماڵیان 
هەبوو )OWFI, 2010(. لە هەندێ كەیسی تونددا، بازرگانیكاران ژنانی كەم عەقلیان بۆ ئیستغالل كردنی سێكسی 

.)IQ05; IQ06( تەجنید دەكرد، بەسوود وەرگرتن لە رەوشی الوازی ئەوان

چەتە تاوانكارەكان ژنان و كچانی عیراقیان لە رووی سێكسیەوە ئیستغالل دە كرد لەژێر چەتری مەساج (شێالن(، 
بۆ  دەكەن  رازی  دیكە  ژنانی  كەوا  لەشفرۆشیدا،  لە  تێوەگالو  ژنانی  گروپەكانی  لەالیەن  كردنیان  ئیستغالل  یان 
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هەڕەشە  بەكارهات  عیراق  لە  بازرگانیكاران  لەالیەن  ئامرازانەی  ئەو   .)IQ05; IQ06( ریزەكانیان  بچنە  ئەوەی 
یان بەكارهێنانی هێز، زۆرلێكردن، رفاندن، ساختەكاری، گلدانەوەی پاسەپۆرتەكان، خراپ بەكارهێنانی دەسەاڵت 
ئازادی  بەندكردنی  و  كۆت  سێكسی،  دەستدرێژی  و  القەكردن  پاسەپۆرتەكان،  گلدانەوەی  دەگرێتەوە،  الوازی  یان 
جواڵنەوە، دەستدرێژی جەستەیی و ئەشكەنجە )Minwalla,  2011;  IQ05(. رێكخراوی ئازادی ژنان (2010( 
دیناری  ملیۆن   ٤  -1 بە  عیراق  لەناوەوەی  ساڵیان   1٥  -11 تەمەن  كچانی  بازرگانیكاران  كە  پێكردووە  ئاماژەی 
عیراقی (نزیكەی ٨00- ٣600 دوالری ئەمریكی( فرۆشتوە. بەپێی هەمان راپۆرت، بازرگانیكارانی نێودەوڵەتی 
كچانی تەمەن 11- 1٥ ساڵیان لە دەرەوەی عیراق بە تێكرایی بە٧ ملیۆن دیناری عیراقی (نزیكەی 6000 دوالری 

ئەمریكی( فرۆشتوە.

ژنان و كچانی سوری و ئوردنیش بە مەبەستی ئیستغالل كردنی سێكسی بازرگانی لە لوبنان بازرگانیان پێوەكراوە، 
هەندێجار لە رێگەی هاوسەرگیری بەزۆر یان ساختە، هەروەها فەلەستینیەكان لە لوبنان و ژنان و كچانی لوبنانیش 
)IRIN, 7 March 2006; LB23; US Department of State, 2011(. كاری سێكسی لەالیەن ژنان و ئیستغالل 
كردنی سێكسی بازرگانی ژنان و كچان لە لەشفرۆشیدا هەروەك ئاماژەی پێكراوە بە شێوەیەكی رێژەیی لەناو خودی 
 .)SY04( سوریا باوبووە. ژمارەیەكی زۆری كڕیاران پیاوانی سعودی بوون كە لە وەرزی هاویندا دەچوونە سوریا

پێوەكراوە  بازرگانیان  سوریا  لە  سێكسی  كردنی  ئیستغالل  بۆ  كەسانێك  عیراقی،  كچانی  و  ژنان  لە  بەچاوپۆشین 
و،  مەغریب  بەتایبەتی  ئەفریقیا،  باكوری  و،  ئۆكراین  روسیاو  بەتایبەتی  هاتوون،  ئەوروپاوە  رۆژهەاڵتی  لە  كە 
زیاتریش ژنانی گەنج بوون لە تەمەنی بیست سااڵن. زۆرجار ئەو ژنانە سەمای رۆژهەاڵتییان لە واڵتە رەسەنەكانی 
خۆیان خوێندووەو بۆ كاركردن وەكو سەماكاری كەبارێ و كات بەسەربردن خراونەتە بەركار بە گرێبەستی كاری 
یاسایی لەالیەن خاوەن هوتێل، یانەی شەوانە و شوێنە هاوشێوەكانی دیكەی كات بەسەربردن. ئەوانە بۆ لەشفرۆشی 
ئیستغاللی سێكسی كراون لە رێگەی خەڵەتاندن، هەڕەشە، گلدانەوەی پاسەپۆرتەكان، توندوتیژی جەستەیی و سێكسی 
 Anglin, 17 September 2014; Kane 2011; Harroff-Tavel & Nasri,( و پێشێلكاریەكانی ئازادی جوالنەوە

 .)2013; US Department of State, 2009; 2010

 ICMPD,( لەگەڵ هاتنی 2011، زیاتر لە 6000 ژن لە لوبنان هەبوون كە بە ڤیزەی هونەرمەند كاریان دەكرد
2013(. هەروەكو سوریای دراوسێ، زۆر ژنانی دیكە كە بەڤیزەی »هونەرمەند« هاتنە لوبنان بۆ كاركردن لەبواری 
كات بەسەربردن »یانەی شەوانەی سوپەر« بۆ ئیستغالل كردنی سێكسی لەالیەن خاوەن یانەكانەوە ئیستغالل  كراون، 
زۆربەیان هەروەك لە سوریا، خەڵكی واڵتانی رۆژهەاڵتی ئەوروپابوون وەكو ئۆكراین، مۆڵدۆڤا، روسیا، رۆمانیاو 
 ICMPD, 2013; Huda,( بێالڕوس، بەاڵم خەڵكی واڵتانی ئەفریقیای باكوری وەكو مەغریب و تونسیشیان تێدابوو
US Department of State, 2009 ;2006(. هەروەها لە ساڵی 200٧ لە توركیا، دوو كەس وەكو بازرگانی 

 .)Dündar &Özer, 2012( پێكراو دەستنیشانكران كە خەڵكی مەغریب و تونس بوون

ژنانی خاوەن ڤیزەی »هونەرمەند« لە رێگەی خەڵەتاندنەوە بازرگانیان پێوەكراوە، بە نمونەی گرێبەست، پیشەگەری 
بەرامبەر  بێبەشكرابوون. هەروەها كۆیلەكردن  ناسنامەكانیان  ئازادی جواڵنەوەو  لە  مەساج، سەماكەرو مەیگێڕو، 
 LB01; US Department of State,( كرێ  پێنەدانی  لەپاڵ  بەكارهاتووە،  هەڕەشە  شێوازێكی  وەكو  قەرزیش 
تیایاندا  كار  ساتەكانی  دەرەوەی  لە  كە  كراون  لەشفرۆشی  ناچاری  هوتێلەكان  لە  ژنان  باوبووە  وەك   .)2009
نیشتەجێبوون، لەبەر رێگەنەدان بە هیچ پەیوەندیەكی سێكسی لەناو ئەو یانە شەوانە سوپەرانەی كاریان تیادا دەكرد. 
.)ICMPD, 2013( زۆربەیجار هەر خاوەن یانە شەوانەكە كۆنترۆلی جوالنەوەی كردوون لەماوەی كاتی بێكاریاندا

هەروەها لوبنانیش واڵتی ترانزێت بووە بۆ ئەو ژن و مندااڵنەی رۆژهەاڵتی ئەوروپا كە بەزۆر لە واڵتانی خۆرهەاڵتی 
دادی  وەزارەتی  فەرمیەكانی  داتا  بەپێی   .)2010 ئەمریكا،  دەرەوەی  (وەزارەتی  پێكراوە  لەشفرۆشیان  ناوەراستدا 
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لوبنان (200٨( لەبارەی بازرگانی پێوەكردن بۆ ئیستغالل كردنی سێكسی، زۆربەی بازرگانیكارانی دادگاییكراو لە 
رەگەزی نێربوون، لەگەڵ رێژەی 1 مێ بەرامبەر 22 نێر.

ژنان و كچانی بازرگانی پێكراو بۆ ئیستغالل كردنی سێكسی لە توركیا بەزۆری لە كۆمۆنوێڵسی واڵتانی سەربەخۆوە 
  US  Department  of( )بوون (مۆڵدۆڤا، ئۆكراین، روسیا، ئازربایجان، ئۆزبەگستان، توركمانستان و قرغیزستان
State, 2009;  Dündar  &Özer,  2012;  IOM, 2013(. ئەو شێوازە كارەی كە لەماوەی قۆناغی سەرەتادا 
یا  كاتبەسەربردن  لەبارەی  پێدرابوو  كاریان  بەلێنی  ژنانەی  ئەو  خەڵەتاندن،  لە  بوو  بریتی  راگەیەندرا  توركیا  لە 
كەرتی چاودێری )TR50(. ٤6 لە سەدی قوربانیان لەالیەن سندوقی پەرەپێدانی سەرچاوە مرۆییەكانی رێكخراوە 
ناحكومیەكان NGO HRDFەوە یارمەتیدراون و دیداری لێكۆڵینەوەیان لەگەڵ كراوە كە هاتوونەتە توركیا پێیانوابووە 

.)Dündar &Özer, 2012 وەكو جووت یان كاری ناومااڵن دەكەن

هەندێ ژنانی كۆچبەر لە توركیا كە پاشان ئیستغالل ی سێكسی كراون بە رێگەی توندوتیژی، گلدانەوەی پاسپۆرت 
و ناسنامەو، زۆر لێكردن بۆ واژۆی بەڵگەنامە )Öztürk  & Ardor,  2007(. ژنانی بیانی بە شێوەیەكی گشتی 
 Dündar & Özer,( ناكرێنەوە  دیپۆرت  ئەوا  دیاریكرابن،  پێكراو  بازرگانی  بە  ئەگەر  كە  لەوەی  ئاگادارنەبوون 
لە  قوربانیەكان،  رەگەزنامەی  هەمان  لە  بوون  ژن  عادەتەن  نێوانەكان  و  ناحكومیەران  بەكارێكخراوی   .)2012
زۆر كەیسی دەستنیشانكراودا. هەروەها هەندێ پیاوی تورك هەبوون كە ژنی بیانیان بۆ توركیا هێناوە لە رێگەی 
خەڵەتاندن كە گوایە هاوسەرگیری دەكەن. دیداركراوێك بۆ ئەم لێكۆڵینەوەیە كە لە بابەتەكەی كۆڵیوەتەوە ئاماژەیدا 
نیشتمانیەوە  پۆلیسی  لەالیەن  بنچینەی زانیاریە هاوبەشەكان  لەسەر  نەهاتووە،  بەسەر  پرۆفایلە گۆڕانكاری  ئەو  كە 
NGO HRDF لە بواری دەرچوون لە باری بازرگانی پێوە كردندا، ژنان و كچانی یارمەتیدراو لەالیەن .)TR50(
لە الیەن  یارمەتیدراون؛  كڕیارانی سێكسەوە  لەالیەن  كاتێ  ئەوان خۆیان هەاڵتوون؛  كە  دەریانخستووە  توركی  ی 
گەرمی  هێڵی  بە  پەیوەندی  رێگەی  لە  یان  دەستنیشانكراون  هەڵمەتەكاندا  كاتی  لە  یاساشەوە  سەپاندنی  دەزگاكانی 

.)Dündar  & Özer, 2012 1٥٧ەوە

لەوەی كە پەیوەندی بە بازرگانی پێوە كردنی ناوخۆ بە مەبەستی ئیستغالل كردنی سێكسیەوە هەیە، وەكو عیراقیەكان 
لە عیراق، ژنان و كچانی لوبنانیش بوونەتە قوربانی ئیستغالل كردنی سێكسی لە لوبنان. یەكێك لە دیداركراوان بۆ ئەم 
لێكۆڵینیەوەیە كە پسپۆرە لە خزمەتگوزاریە یاساییەكان و كەیسی ژنانی لوبنانی دیوە كە بەزۆر ناچاری لەشفرۆشی 
دەاللێكی  لەگەڵ  پەیوەندی  خستۆتە  ژنەكەیان  یان  كەوا  مێردەكانیان،  باوە  وەك  خێزان،  ئەندمانی  لەالیەن  كراون 
لەشفرۆشی یان راستەوخۆ لەگەڵ كڕیارانی سێكس پەیوەندیان بۆ رێكخستوون، لە فۆرمی لەشفرۆشی سەرشەقام یا 

.)LB35; US Department of State, 2009; 2011( »رادەستكردن«

ئیستغالل كردن لە كاروئیستغالل كردن لە رێگەی سواڵكردنەوە

زۆربەی كەیسەكانی ئیستغالل كردن لە كارو، خراپترین شێوەی كاركردنی منداڵ و رەوشی خراپی كار كە لەماوەی 
بیناسازی، كشتوكاڵ و  قۆناغی سەرەتا لە هەر پێنج واڵتانی ژێر توێژینەوەدا دەستنیشانكراون بریتی بوون لە 
كاری كارگەكان، لەپاڵ پیشەسازی خزمەتكاری لە سوریا. تێوەگالنی مندااڵن لە سواڵ و كاری دیكەی سەرشەقام 
لە لوبنان و ئوردن دیاریكراون، لەگەڵ وردەكاری زیاتر لە لوبنان بە ئاماژە بەوەی كە مندااڵنی پەنابەری فەلەستینی 

و عیراقی كە بەشێوەیەكی تایبەت كەوتوونەتە بەر كاریگەریەكە سەرەڕای مندااڵنی بێڕەگەزنامەی سوری. 

پێش ساڵی 2011، سوریەكان كاریان لە بیناسازی و كشتوكاڵ كرد لە لوبنان. داوا لە سوریان نەدەكرا بۆ چوونە ناو 
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لوبنان ڤیزە وەربگرن و پێویستیان بە هیچ كەفیلێك نەبوو، سەرەڕای ئازادبوونیان لە گەڕانەوە و هاتوچۆ لە نێوان 
لە كشتوكاڵ كاریان دەكرد مافی شیاوی كارەكەیان  لوبنان  لە  پیاوانی سوری كە  لەگەڵ ئەوەشدا،  لوبنان.  سوریاو 
پێنەدەدراو، كارە كشتوكاڵیەكان نەكەوتبوونە چوارچێوەی یاسای كاری لوبنانی. خەڵكی بێڕەگەزنامەی لە دانیشتووی 

سوریاو لوبنان لە دۆڵی بیقاع و ناوچەی كەناری عەككار لە لوبنانیش لە كشتوكاڵدا ئیستغالل كرابوون. 

لە  پرسێك  وەكو  كارگەكان  لە  كاردا  لە  كردن  ئیستغالل  بەمەستی  بیانی  پیاوانی  و  ژنان  كردنی  پێوە  بازرگانی 
ئوردن دەستنیشانكرا لە ماوەی قۆناغی سەرەتادا . ژنان و كچانی چینی، بەنگالدیشی، هیندی، سریالنكی، ڤێتنامی 
لە رێگەی  )QIZs(دا.  پیشەسازی شیاو  لە زۆنی  كارگەكان  لە  بوون  كاردا  ئیستغالل كردنی  باری  لە  و سۆماڵی 
  Tamkeen,  2011;  Jordanian  Ministry( لێسەندنی پاسەپۆرتەكان، نەدانی كرێكان و بەدڕەفتاری جەستەییەوە
بەر  كەوتبوونە  پیشەسازیەكانیش  دەرەوەی زۆنە  لە  لە كۆچبەران  of  Labour,  2009;  ILO,  2008(. زۆر 
 ITUC 2008;( دەكرد  كاریان  كشتوكاڵدا  و  بیناسازی  لە  كە  سوریەكانی  و  میسریەكان  تایبەتی  بە  پێشێلكاری، 
Tamkeen, 2009; 2011(. لەگەڵ ئەمەشدا، ناكرێ ئەوە دیاریبكرێ كە تا چ رادەیەك ئەو پێشێلكاریانە ئیستغالل 

كردنی كار یا بازرگانی پێوە كردن بە كارگەران پێكدەهێنن. 

داتا، زانیاری یان لێكۆڵینەوەیكی كەم بەردەستە لەبارەی بازرگانی پێوە كردنی كارگەران لە عیراق، بە تایبەتی پێش 
200٣. لەگەڵ ئەوەشدا لەگەڵ گەشەی بیناسازی لەدوای 200٣، هەروەك لەسەرەوە باسكرا، كەیسەكانی ئیستغالل 
مامەڵەیان  كرێكاران  كێشەی  وەكو  كەیسەكان  زۆرینەی  كە  هەرچەندە  چوون.  دەستنیشكران  بەرەو  كار  كردنی 
لەگەڵداكرا. بە هەمانشێوە، بازرگانی پێوە كردن بۆ ئیستغالل كردنی كار بە دەگمەن دەستنیشاندەكرا لە ماوەی قۆناغی 

سەرەتادا لە توركیا.

منداڵی  و  مندااڵن  كاركردنی  شێوەكانی  خراپترین  كەیسەكانی  رێژەی  كە  نیە  رێگە  بەردەستەوە،  ئەدەبیاتی  لە 
ئیستغالل كراو لە ماوەی قۆناغی سەرەتا لە واڵتانی ژێر توێژینەوەدا دەستنیشان بكرێت لەبارەی مندااڵنی بازرگانی 
پێكراوەوە. خراپترین شێوەی كارپێكردنی مندااڵن لە سوریا كەوتبوونە بەرچاو، كە بەشێوەیەكی سەرەكی كاریگەری 
هەبوو لەسەر كوڕانی 10- 1٧ ساڵی سوری و فەلەستینی و عیراقی، كە لە كارگەكان، كشتوكاڵ و كاری خێزانی لە 
پیشەسازی خزمەتكردندا ئیستغالل  كرابوون )IRIN 2006; 2008; UNICEF, 15 October 2010(. منداڵەكان 
لە خێزانی گەورەی هەژار بوون و، زۆربەیجار وازیان لە قوتابخانەهێنابوو و چووبوونە بازاڕی كاری نافەرمی بۆ 
دەستەبەركردنی پێویستیە بنچینەییەكانی خانەوادەكانیان )UNICEF, 15 October 2010(. كاركردن بۆ ساتانێكی 
درێژ لە ژینگەی ناتەندروست، زۆر منداڵی وا لێكرد تووشی كێشەی تەندروستی ترسناك بن و رووبەڕووی فۆرمی 
 .)IRIN,  2006( جیاوازی بەدڕەفتاری ببنەوە، بە توندوتیژی سێكسی و جەستەییەوە لەبەر دەستی خاوەن كارەكانیان
بازرگانی پێوە كردنی مندااڵن بە مەبەستی ئیستغالل كردنی كارو تێوەگالنی مندااڵن لە خراپترین شێوەكانی كاری 
ئەنجامدەدرا، سەرۆكی  فەلەستینی و عیراقیەوە  دایبابان و خزمانی سوری،  لەالیەن  بە شێوەیەكی سەرەكی  منداڵ 
خانەوادە هەژارو گەورەكان، كە لە بەخێوكردنی خێزانەكانیان فەشەلیان دەهێنا، منداڵەكانیان دەناردە سەر كار لەباتی 
ئەوەی دەستەبەری چوونیان بۆ قوتابخانە بكەن. زۆربەی خاوەن كارانی منداڵەكانیش خاوەن كارگە، دەزگای كار و 
 IRIN, 14 December 2009;( كێڵگەبوون، كە رۆژانە كرێی مندااڵنیان بە كەمتر لە 2 دۆالری ئەمریكی دەدا

.)ILO & UNICEF, 2012

لە ساڵی 200٧، كاری كشتوكاڵی وەرزی، كاری سەرشەقام و كاری دەزگا بچوك و ناوەندیەكان خرانە پۆلی خراپترین 
نێودەوڵەتی  لە توركیا. چوار رووماڵی هاوبەش لەالیەن توركستات و رێكخراوی كاری  شێوەكانی كاری مندااڵن 
ئەنجامدرا لە 1٩٩٤، 1٩٩6، 2006 و 2012 كە كۆمەڵێك داتای نیشتمانی گشتگیریان دابین دەكرد لەبارەی كاری 
 TurkStat,( كارەكانیان  رەوشی  دەكرو  تیا  كاریان  كەرتانەی  ئەو  لەوانەش  ساڵی(،   1٧  -6 (تەمەنی  مندااڵنەوە 



به  ئامانجگرتنی خاڵه كانی الوازی5٠

2013(. لە ئاراستەی راگەیندراویانەوە لە كاری منداڵ لەماوەی 1٩٩٩ – 2006، رێژە تۆماركراوەكان دەستیان بە 
بەرزبوونەوە كرد لە 2006 بەرەوژوور. بەپێی دەرەنجامەكانی رووماڵەكە، رێژەی بەكارخستنی گشتی لە ٥.٩٪ 
چاالكی  لە  كاركردوو  مندااڵنی  رێژەی  كاتێكدا  لە  كوڕان(،  و  (كچان  و 2012  ساڵی 2006  هەردوو  لە  مایەوە 

 .)TurkStat, 2013( ئابووری لە 2.٥٪ بەرزبۆوە بۆ 2.6٪ بۆ تەمەنی 6- 1٤ ساڵ لە ماوەی هەمان قۆناغدا

لە شاری ئەدەنە لە باشوری توركی، بۆ نمونە، مندااڵن لە شەقام، لە پیشەسازی  وەكو كرێكاری كشتوكاڵ لە ماوەی 
قۆناغی سەرەتادا كاریان دەكرد )TR04(. یەكێك لە دیداركراوانی ئەم لێكۆڵینەوەیە باسی سەردانی خۆی كرد بۆ 
ناوچەیەكی پیشەسازی لە ئەدەنە لە ساڵی 200٧، كە چاوی كەوت بە 10- 1٥ منداڵی تەمەن 10- 12 ساڵیكە لە 

.)TR05( سایەی بارودۆخێكی یەكجار ئەستەمدا كاریان بە ئامێری گەورە دەكرد

راپۆرتێك وای خەماڵندووە كە 2٥٪ی كوڕانی عیراقی لە لوبنان كاریان دەكرد. كچانی عیراقیش لە لوبنان لە رووی 
عیراقی  كارگەری  مندااڵنی  61٪ی   .)Danish Refugee Council, 2007( بوون  چاالك  كەمتر  ئابووریەوە 
بەهۆی كاركردن بەپێی Save the Children بە كەمتر لە كەمترین كرێ كاریان كردووەو ماونەتەوەو ٩٨٪یان لە 
هەفتەیەكدا زیاتر لە 2٨ كاتژمێر كاریان كردووە )Save the Children Sweden, 2011(. لە خودی عیراقیش 
 World Bank,( كاری مندااڵن لە 2006 بە ٧1٥٧٣٧ كەس خەمڵێنراوە، گە 11٪ی منداڵی دانیشتوانی واڵت بوون
لەكاری مندااڵن  بێڕەگەزنامە –  فەلەستینی، سوری و  لوبنانی،  لوبنان، مندااڵن –زۆربەیان  لە  2015(. هەروەها 
نەبوون رێژەی  لوبنانی  مندااڵنەی  ئەو  بەرچاو،  دەكەوتنە  فەلەستینی  پەنابەرانی  كەمپەكانی  لە  ئیستغالل كرابوون 
٨0٪یان پێكدەهێنا لە مندااڵنی كارگەر لە شەقامەكان )US Department of Labor, 2011(. رێكخراوی كاری 
نێودەوڵەتی رایگەیاندووە كە ٤٩٪ی كوڕانی كارگەر لە تەمەنی 10 -1٤ ساڵی، ٤٧٪ی كچانی كارگەر لە تەمەنی 
10- 1٤ ساڵی، ٥2٪ كوڕانی كارگەر لە تەمەنی 1٥ -1٨ ساڵی و 2٩٪ی كچانی كارگەر لە تەمەنی 1٥- 1٨ 

.)ILO, 2004 ساڵیدابوون و كەمترین موچەی مانگانەیان وەردەگرت

لە ئوردن، راپۆرتەكانی دەرێكخراوی ناحكومیەری زیانی جەستەیی و دەستدرێژی سێكسی بوون كە رووبەڕووی 
مندااڵنی ئوردنی و فەلەستینی ئوردنی دەبوەوە لە بارودۆخی كاری ئئیستغالل كردنو شێوە هەرەخراپەكانی كاری 
شاریەكاندا  پیشەسازیە  ناوچە  و  خێزانیەكان  كارە  لە  كشتوكاڵ)NCFA & World Bank  2004(و;  لە  منداڵ 
)Gharaibeh  & Hoeman, 2003(. ئەو مندااڵنە بۆ ساتانێكی درێژ كاریان دەكرد بە كرێی یەكجار زۆر كەم و، 
  NCFA  &( رەوشی كاری ئیستغالل كراوو ناتەندروستیان زۆر زیانی بە گەشەی جەستەیی و عەقڵیان گەیاندبوو
World  Bank,  2004;  IRIN  Middle  East,  2  July 2006(. راپۆرتەكان ئاماژە بە تێوەگالنی خێزانەكان، 
دەكەن،  مندااڵن  كاركردنی  ی  ئیستغالل  خاوەنكارەكان  هەروەك  دەكەن  یاساییەكان  سەرپەرشتیارە  كەسو  و  خزم 
  Gharaibeh  &  Hoeman,  2003;  IRIN  Middle( بەبێ ئەوەی وەكو بازرگانیكاری مرۆڤ وێنایان بكات
East,  2 July  2006(. زۆربەیجار كاری مندااڵن وابەستەی ئەو پراكتیسەبووە كە بەناوی »پسپۆری مندااڵن« 
ئاماژەی پێكراوە، كاتێ دایبابی هەژار رێ بە هەندێ برایەكان دەدەن بچنە قوتابخانەو هەندێكیان بۆ كاركردن دەنێرن 

.)Gharaibeh & Hoeman, 2003(

)Huda, 2006(و،  بەرچاو  كەوتۆتە  لوبنان  لە  لەرێگەی سواڵكردن  بیانی  و  لوبنانی  مندااڵنی  كردنی  ئیستغالل 
راپۆرتی میدیایی ئاماژە بە مندااڵنی تێوەگالو لە كارو سواڵی شەقامەكان دەكەن الی ترافیك الیتەكان و نزیك سەنتەرە 
بازرگانیەكانلە عەمان و شارەكانی دیكەی ئوردن. ئیستغالل كردنی مندااڵن لە رێگەی سواڵەوە لە پشووەكانی هاوین 
زیادی دەكردو، لەكاتی چوونی مندااڵنیش بۆ قوتابخانەش دەنێردرانە شەقامەكان بۆ فرۆشتنی كەرەستەی بچوك یان 
لە  قازانجترین شوێنەكان  پڕ  نێردراون و  بۆ كار  بەگروپ  منداڵ  میدیاییەكان،  زۆر  بەپێی راپۆرتە  پارە.  سواڵی 

 .)IRIN  Middle  East,  2  July 2006( نێوانیان دابەش دەكرا بۆ رێگرتن لە كێبەركێ
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شیكردنەوەیەكی دیمۆگرافی ساڵی 200٣ی ئەلئەسمەر ئاماژەی بەوەداوە كە زۆربەی ئەو مندااڵنەی لەسەر شەقام 
كاردەكەن و سواڵ دەكەن لە لوبنان لوبنانی نەبوون، لەگەڵ بەرباڵوی پەنابەرانی سوری و فەلەستینی. ژمارەیەكی 
زۆر مندااڵنی فەلەستینی لە لوبنان كاریان دەكرد، دوای راكردن لە قوتابخانە لەبەر نەبوونی دەرفەتی كاری ئایندەیی 

.)Save the Children Sweden, 2011( لەبەر كۆت و بەندی كار بۆ فەلەستینیەكان

زووتر لە 2000ەكان، كارگەرێكی بواری كۆمەاڵیەتی وەسفی مندااڵنی كارگەرو سواڵكەری سەر شەقامەكانی لوبنان 
بەباشی و  ئیستغالل كراون كە »زۆر  بە سیستەمی سواڵ  یان میسری، كە  فەلەستینی، كورد  كردووە بە سوری، 

 .)Chahine, 2003( »بەشێوەی هەرەمی رێكخرابوو

راپۆرتی ساڵی 2010ی وەزارەتی كاری ئەمریكا لەبارەی خراپترین شێوەكانی كاری مندااڵن ئاماژەی بەوەداوە كە 
ئەو مندااڵنەی لە شەقامەكانی لوبنان كاریان دەكرد دەبووایە داهاتی خۆیان بدەنە »خاوەنكارەكانیان«، دەریانخستووە 
كە زۆربەی ئەو مندااڵنە قوربانی چەتەی رێكخراوبوون، لەكاتێكدا كە ژمارەیەكی كەمتر لەالیەن خێزانەكانیانەوە بۆ 
سواڵكردن رەوانكرابوون. راپۆرتەكە بۆی دەركەوتووە كە زۆرترین منداڵی قوربانی خراپترین شێوازەكانی كاری 
منداڵ لە كەمپەكانی پەنابەرانی فەلەستینیدابوون، لەكاتێكدا مندااڵنی نا لوبنانی نزیكەی ٨0٪ی مندااڵنی كاركردوو لە 

.)US Department of Labor, 2010( شەقامەكان پێكدێنن

مندااڵنی بێڕەگەزنامەی بەدەوی لەناوچەی دۆڵی خالید، بۆ شارەكانی لوبنان گواستراونەوە بۆ كاركردن لە شەقامەكان، 
بووە  كەمتر  زۆر  شەقامەكان  لە  بەركار  مندااڵنی  ژمارەی  هەرچەندە  سواڵكردن،  و  بچوك  كەرەستەی  فرۆشتنی 
لەوەتەی هەڵگیرسانی قەیرانی سوریا، هەروەك لە خوارەوە لە بەندی ٤دا دەبینین. لە ناوەوەی لوبنان، مندااڵن لە 
باكوری واڵتەوە هێنراون بۆ شارە گەورەكان بە مەبەستی ئیستغالل كردن لە دەستفرۆشی و سواڵی شەقامەكان چ 
لە   .)LB33( پێوە كردن  بازرگانی  تۆڕەكانی  دراونەتە  بەكرێ  دایبابانەوە  لەالیەن  یان  دایبابان،  لەالیەن  راستەخۆ 
ئوردن، لەپێش و لەوەتەی كۆتایی 2010، یەكەی دژە سواڵكردنمامەڵەی لەگەڵ كەیسەكانی سواڵكردن كردووە كە 
پەیوەستن بە خەڵكی دۆمی ئوردنی، هەروەها دۆمی سوری و عیراقی و یەمەنی )JO19; JO20(. لە هەندێ كەیسی 
دۆزراوە لەالیەن یەكەی دژە سواڵی ئوردنی پێش 2011، هەندێ كچانی دۆم (رۆم(ی ئوردنی لەالیەن باوكانیانەوە 
بە  خانەوادەكانیانەو  لەالیەن  ئینجا  ئێوارەو  ٧ی  نزیكەی  تا  بەیانی  10ی  دەوروبەری  لە  پێكراوە  سواڵیان  بەزۆر 
مەبەستی ئیستغالل كردنی سێكسی بۆ یانە شەوانەكان نێردراون.  لە هەندێ كەیسی دیكە، منداڵە دۆمە ئوردنیەكان 
كە باوكی خۆیان لەدەستداوە خراونەتە ئەستۆی مامەكانیان و ئەندامانی دیكەی خێزانەكانیان، كە ئیستغاللیان كردوون 

.)JO20( و بە زۆر سواڵیان پێكردوون

خزمەتكاری ناوماڵ

بازرگانی پێوەكردن بۆ خزمەتكاری ناوماڵ لە ئەدەبیاتەوە راگەیەندراوە لە ماوەی قۆناغی سەرەتادا لە سوریاو 
لوبنان، و ئوردن، بە تایبەتی كاریگەری هەبووە بەسەر ژنانی باشورو باشوری رۆژهەاڵتی ئاسیاو، رۆژهەاڵت و 
باشوری رۆژهەاڵتی ئەفریقیا. لە سوریا، كۆچبەران بە مەبەستی خزمەتكاری ناوماڵبازرگانیان پێكراوەو زۆربەیان 
و  بەنگالدیش  ئیندۆنیسیا،  (فلیپین،  ئاسیا  رۆژهەاڵتی  باشوری  باشورو  لە  بوون  ساڵی   62-  1٩ تەمەن  ژنانی  لە 
سریالنكا(و رۆژهەاڵتی ئەفریقیا (ئەسیوبیاو سودان(. زۆربەی سودانیەكان لە شەڕو چەوسانەوە هەاڵتوون، بەاڵم 
سودانیەكان  كۆچكردنیان،  نایاسایی  باری  لەبەر  سوریا.  لە   UNHCR لەالیەن  وەرنەگرتبوو  پەنابەرانیان  مافی 
 Kahale,( نافەرمی  كاری  بازاڕی  لە  پیاوانیش  كاریانكردو  ناوماڵ  لە  ژنان  وەدەستبێنن؛  كار  مۆڵەتی  نەیانتوانی 

.)2003
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كرێكارانی كۆچبەر لە واڵتانی باشورو باشوری رۆژهەاڵتی ئاسیا، لەالیەكی دیكەوە بۆ سوریا كۆچیان كرد بە مەبەستی 
كرێی باشترو دەرفەتی كاری باشتر. ژنانی باشوری رۆژهەاڵتی ئاسیاكە بۆ كاری ناوماڵ كۆچیانكرد یان تەنیابوو 
یان بە تەنیا بۆ سوریا سەفەریان كردبوو، خێزان و منداڵەكانیان لە واڵت بەجێهێشتبوو. لە پێش و لە دوای دەركردنی 
یاسای كاری سوریا لە 2001 سەبارەت بە كرێكارانی خزمەتكاری ناو ماڵ، ژنانی كۆچبەر لە باشورو باشوری 
پێوەكراوە  بازرگانیان  بۆ سوریا  بەكارخستنەوە  ئاژانسانەی  ئەو  لەالیەن  ئەفریقیا  ئاسیا و رۆژهەاڵتی  رۆژهەاڵتی 
توێژینەوەیەكی  لە واڵتانی رەسەنی كۆچبەراندا.  نێوانگیرەكان  یارمەتی  بە  كە هاواڵتیانی سوری خاوەنیان بوون، 
بۆ كڕیارانی سوریا  ماڵ  ناو  هێنانی خزمەتكاری  بۆ  نایاسایی  بریكاری هێزی كاری  IOM النیكەم 1٥  200٣ی 

.)Kahale, 2003(  دەستنیشانكرد

هەندێ ژنی فلیپینی و ئیندۆنیسی رایانگەیاند كە خەڵەتێنراون، چونكە بەڵێنی دەرفەتی كاریان لە والتانی كەنداوی 
گلدراوەتەوەو  پاسپۆرتەكانیان  ژنانە  ئەو  براون.  سوریا  بۆ  ئەوە  جیاتی  لە  زانیویانە  پاشان  پێدراوەو،  عەرەبی 
ناچاركراون گرێبەستی تازە مۆربكەن كە مووچەی دیاریكراوی پێشوویان كەمدەكاتەوەو كاتەكانی كار درێژ دەكاتەوە. 
خاوەنكارانی تایبەت و ئاژانسەكانی بەكارخستن پێشێلی مافە بنچییەكانی ئەوانیان كرد، وەكو دەسكەوتنی خۆراك و 
ساتەكانی پشوودان و تەندروستی و ساخلەمی پیشەیی و، لێیان قەدەغەبوو كە شوێنی كار بەجێبێڵن یان قسە لەگەڵ 
كۆچبەرانی خزمەتكاری ناو ماڵ بكەن. هەندێ لەو ژنانەی بۆ توێژینەوەی IOM دیداریان كراوە، بە زمان، جەستە 
یان سێكس لەالیەن خاوەن كارەكانیان یان لەالیەن ئاژانسەكانی بەكارخستنەوە بەدڕەفتاریان لەگەڵداكراوەو، پاشان 

.)Kahale, 2003 ناچاربوون تێچووی چارەسەری پزیشكی خۆیان بگرنە ئەستۆ

بەكارخستنی كۆچبەری  ئاژانسی  دەریدەخەن، كە ٥00  لە ساڵی 2010  ناحكومی  راپۆرتەكانی رێكخراوی كەفی 
بە  كۆچبەرە  بەكارخستن  ئاژانسی  هەندێ  پێدراوە.  مۆڵەتیان  كار  وەزارەتی  لەالیەن  لوبنان  ماڵلە  ناو  خزمەتكاری 
هەندێ  هەروەها  بەكارهێناوە،  خراپ  ئەوانیان  ئابووری  كۆمەاڵیەتی  الوازی  رەوشی  خەڵەتاندووەو  نیازەكانیان 
 .)Hamill, 2011( ترانزێت  قۆناغەكانی  و  سەفەركردن  پێش  لە  یارمەتیدەرانیش  نێوانگیرو  الوەكی،  ئاژانسی 
راپۆرتی ئەمریكی بازرگانی پێوەكردنیش لە 200٩ وەسفی لوبنانی كردووە وەكو واڵتێكی مەبەست بۆ ژنانی ئاسیاو 
ئەفریقیا كە بازرگانیان پێكراوە بۆ خزمەتكاری ناو ماڵ، كە 1٥٪ی كرێكارانی ناوماڵ گەیشتوونەتە ئاستی نیشاندەر 
باشوری  لە  بەزۆری  لوبنان  لە  ناوماڵ  كرێكارانی   .)200٩ ئەمریكا،  دەرەوەی  (وەزارەتی  ماڵ  ناو  خزمەتكاری 
رۆژهەاڵتی  باشوری  و  رۆژهەاڵت  (فلیپین(و  ئاسیا  رۆژهەاڵتی  باشوری  نیپال(،  و  بەنگالدیش  (سریالنكا،  ئاسیا 
ئەفریقیا (ئەسیوبیاو مەدەغەشقەر( بوون. ئەوانە زۆربەیجار لە رێگەی خەڵەتاندن یان بەدڕەفتاری لە دۆخی الوازیدا 
رەخسێنراون و بەدەست خاوەنكارانی تایبەتەوە مەینەتی بەدڕەفتارییان دیوە، وەكو پێنەدانی كرێ، گلدانەوەی ناسنامەو 
بەڵگەنامە؛ درێژی ساتەكانی كار، بەندكردن لە شوێنی كارو رێگرتن لە جوڵە؛ رێگرتن لە كۆتایی پێهێنانی گرێبەستی 
 ICMPD,  2013a;  Human  Rights Watch, 2010; Hamill,( كارو؛ تازەنەكردنەوەی مۆڵەتەكانی مانەوە

.)2011

هەروەها ساختەكردنی بەڵگەنامەكان- رێپێدانی كار، پاسپۆرت، ڤیزا، راپۆرتی پزیشكی و مۆڵەتی مانەوە – باوبوو. 
تەنیا ژنی بازرگانی پێكراو خۆی سزا دەدرا ئەگەر بە بەڵگەنامەی ساختەوە بگیرابا، تەنانەت ئەگەر نەشیزانیبا ئەوانە 
ساختەن )Beydoun, 2006(. ئەگەر كرێكاری ناو ماڵی كۆچبەر خاوەن كارەكەیان جێهێشتبا، لە لوبنان دەبوونە 
نایاسایی، لەبەرئەوەی سیستەمی كەفالە پابەندی كردبوون بە خاوەن كارەكانیان، كە بۆ بازرگانی پێوەكردن زیاتر 
الوازی كردبوون. لەگەڵ هاتنی 2011، وا خەمڵێنراوە كە هەزاران كۆچبەری كرێكاری ناو ماڵی بێ دۆكیومێنت  
لە لوبنان هەبوون، لەوانەی كە یان خاوەن كارەكانیان جێهێشتبوو یان بە جۆرێكی دیكە ببوونە نایاسایی لە لوبنان 
)Hamill, 2011(. خاڵە الوازەكانی سیستەمی كەفالە هێشتا كرێكاری ناو ماڵ دەخاتە مەترسی بازرگانی پێوەكردن 

لە سوریا، لوبنان و ئوردن، هەروەك لە بەندی ٥ لە خوارەوە خراوەتە روو.
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هەروەها لە ماوەی قۆناغی سەرەتادا، نزیكەی ٧0000 مێینەی ئیندۆنیسی، سریالنكی و فلیپینی كۆچبەری كرێكاری 
ناو ماڵ كە لەبەر هۆكاری ئابووری بۆ ئوردن كۆچیان كردبوو و پارەیەكی زۆریان دابوو بەرامبەر بەڵێنی كاركردن 
لە مااڵن بە كرێیەكی باش )Tamkeen, 2011(. زۆریان هەڵخەڵەتان و بۆ خزمەتكاری ناو ماڵ بازرگانیان پێكرا، 
لەپاڵ ئیستغالل كردنی سێكسی لە لەشفرۆشیدا، لەالیەن ئاژانسەكانی بەكارخستنی نێودەوڵەتی كە بارەگایان لە ئوردنە 
)ITUC  2008;  Tamkeen,  2009;  2011(. شێوازی كاری ئاژانسەكانی بەكارخستن لە بازرگانی پێوەكردنی 
كۆچبەرانی باشورو باشوری رۆژهەاڵتی ئاسیا بۆ ئوردن بەمشێوەیە وەسفكرابوو: پێشوەختە كۆچبەران پارەیان دەدا 
ئاژانسی بەكارخستن، كە بەڵگەنامەی ساختەی سەفەری پێدەدان. لە ئوردن، هەروەك لە لوبنان و سوریا، دووچاری 
لێگلدانەوەی پاسپۆرتەكان؛ كۆتوبەندی ئازادی جواڵنەوە؛ نەبوونی گرێبەستی كاری یاسایی؛ رەوشی خراپی كار؛ 
 Calandruccio, 2005; ITUC, 2008; Tamkeen, 2009;( نەدانی كرێ و؛ بەدڕەفتاری جەستەیی و سێكسی

.)2011

هاوسەرگیری بەزۆر

لە سوریاو عیراق، بازرگانی پێوەكردن بۆ هاوسەرگیری بەزۆری كاتی لە ماوەی قۆناغی سەرەتادا بەرچاوبوو، ئەو 
دیاردەیەی كە ئێستاش تێبینی دەكرێت لە لوبنان و ئوردن لەوەتەی دەستپێكی شەڕی سوریاوە، لەخوارەوە وردتر 
روونكراوەتەوە لە بەشی ٥.٣.2 پیاوان لە عەرەبستانی سعودیەوە بە تایبەتی لە وەرزی هاویندا بۆ هاوسەرگیری 
بەزۆری كچانی سوری و كچانی پەنابەری عیراقی دەچنە سوریا، كە تەمەنیان لە 1٥ ساڵ تێپەڕنابێ، لە رێگەی 
هاوسەرگیری مسیار یان موتعە، كە هاوسەرگیریەكی نایاساییە لەگەڵ دەرچوونی پیاوەكە لەو واڵتە كۆتایی دێت. 
عادەتەن پیاوانی سعودی پارە دەدەنە باوكی كچە یان نێوانگیری هاوسەرگیریەكەو، بەپێی »رێكەوتنێك«، كچەكە لە 
مافی ماڵدانان و خەرجی كێشان (نەفەقە( خۆش دەبێت. لەبەرئەوەی باڵیۆزخانەی سعودی هاوسەرگیری مسیاری وەك 
هاوسەرگیریەكی فەرمی دانپیانەناوە، ئەگەر كچەكە یان ژنە گەنجەكە دووگیان بێت – لەباربردن لە سوریا نایاساییە 
-، ئەوا منداڵەكان لە سوریا بە »باوك نادیار« تۆماردەكران.لە ئەنجامدا، ئەو منداڵە ژیانێكی پڕ جیاكاری لە سوریا 
دەگوزەراند. لە زۆر كەیسدا، بۆ دووركەوتنەوە لەو جیاكاریە، دایكە گەنجەكان ناوی كۆرپەكەیان بە ناوی برای یان 

.)SY04; IQ05; Micha et al, 2011( خوشكی یا دایبابی دایكەكە دەكرد

ئاینیەكانەوە ئاسانكاری بۆ دەكرا،  دوای 200٣، زیادبوونی هاوموت لە عیراق راگەیەندرا، كە لەالیەن دەسەاڵتە 
لە رووكەشدا بەهۆی زۆری ژمارەی بێوەژنان لە عیراق IQ05(. راپۆرتی هەندێ خانەوادە لە عیراق كراوە كە 
منداڵەكانی خۆیان بە بڕی ٣0000 دۆالر بۆ هاوسەرگیری بە زۆر فرۆشتووە )Goedert, 2011(. هاوسەرگیری 
داوایان  زۆربەیجار  ژنانە  و  كچ  ئەو  چونكە  هەژماربكرێت،  ماڵ  ناو  خزمەتكاری  فۆرمێكی  وەك  دەشێ  زۆر  بە 
 .)OWFI, 2010( لێ دەكرێت ساتانێكی درێژ بە چێشتلێنان و خاوێنكردنەوە بۆ خێزانێكی بەرفراوان خەریك بن
هەرچەندە كەمترین تەمەنی هاوسەرگیری لە عیراق بۆ پیاوو ژن 1٨ ساڵیە، لەگەڵ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ئەوانی تەمەن 1٥- 
1٧ ساڵی، هەروەك لە پێشەكی خراوەتەڕوو، یونیسێف لە 2006 رایگەیاند، 1٧٪ی ژنانی عیراقی تەمەن 20 -2٤ 

.)UNICEF, 2011( پێش تەمەنی 1٨ ساڵی شویانكردووە

لەالیەكی دیكەوە، لە لوبنان، هاوسەرگیری بە زۆری مندااڵن بە دیاردەیەكی باو دانەدەنرا لەپێش قەیرانی سوریا، 
زوو  هاوسەرگیری  رووبەڕووی  واڵت  دیاریكراوی  ناوچەی  هەندێ  لە  لوبنانی  و  فەلەستینی  كچانی  هەرچەندە 
دەبوونەوە )Huda, 2006(. ئەوە بە شێوەیەكی سەرەكی لە ناوچەكانی عەككارو دۆڵی بیقاع روویاندەدا. وەك باوبوو 
یان كوڕو كچەكە هەردووكیان لەژێر هەژدە ساڵیدابوون، یان كچەكە لە هەژدە كەمتر بووو پیاوەكەش زۆر گەورەتر 
نەبوو )LB17(. هاوسەرگیری زوو لە كەمپەكانی پەنابەرانی فەلەستینی لە لوبنان هەبوو، زیاتر كاریگەری لەسەر 
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.)Al- Hroub, 2011; Save the Children Sweden, 2011( كچان هەبوو بەاڵم ژمارەیەك كوڕیشی دەگرتەوە

ئیستغالل كردن لە كێشە چەكدارەكاندا

و  فەلەستینیەكان  گروپە  لەالیەن  كراون  ئیستغالل  چەكداریەكان  كێشە  لە  سەرەتادا  قۆناغی  ماوەی  لە  مندااڵن 
لە  پارتی كرێكارانی كوردستان )پەكەكە(  یاخیەكان لە عیراق و لەالیەن  لوبنان ، لەالیەن  حیزبوڵاڵ لە سوریاو 
توركیا. هیچ بەڵگەیەكی دیاریكراو نەبوو بۆ بازرگانی پێوەكردنی منداڵ بۆ ئیستغالل كردن لە كێشە چەكداریەكان 
دوودڵی   2000 سااڵنی  دوایی  نێوەی  كە  ئەوەی  سەرەڕای  شەڕدا،  پێش  لە  سوریا  لە  نیشتمانی  سوپای  لەالیەنی 
حیزبوڵاڵو  و  فەتح  و  حەماس  بە  هەبوون،  سوریا  لە  كە  نا-دەوڵەتی  گروپی  هەندێ  كە  بەوەی  سەبارەت  هەبوو 
بەعسیە عیراقیەكان، رەنگە مندااڵنیان رەخساندبێت لە سوریان و مەشقیان پێكردبن بۆ كوشتارو ئەركی سەربازی نا 

.)Child Soldiers International, 2008( كوشتاری  لە ناوچەكەدا

دیاریكراوی  ناوچەی  لە هەندێ  ئیستغالل كراون  لە كێشە چەكداریەكان  لوبنانی  فەلەستینی و  مندااڵنی  لوبنان،  لە 
واڵتەكەدا )Huda, 2006(. هاوپەیمانی نێودەوڵەتی بۆ راگرتنی بەكارهێنانی سەربازانی منداڵ ئەوەی تێبینیكردووە 
كە مەشقی سەربازی لەالیەن هەندێ فەسیلی فەلەستینیەوە بە مندااڵنی تەمەن 10 ساڵی كراوەو، میلیشیا فەلەستینیەكان 
نیسانی  لە   ، لوبنان  لە  فەلەستینیە  پەنابەرانی  پێكردوون، كە گەورەترین كەمپی  لە عەینولحولوە مەشقی سەبازیان 
Save the Children Sweden, 2011( 200٧(. هەروەها لە كەمپێكی دیاریكراو لە تەرابلوس، كوڕان چەكیان 
هەڵگرتووە، لەبەر پەشێوی نێوان سونەو عەلەویەكان و گوشاری كۆمەڵگەو هاوشانەكانیان. لە چینگەیەكی تەواو بە 
سیاسی كراو، تەجنیدكردن بۆ ئیستغالل كردن لە كێشە چەكداریەكان هەندێجار لەالیەن خودی كۆمەڵگەی منداڵەكانەوە 

.)LB42( ئاسانكاری بۆ كراوە

لەماوەی كێشەی نێوان سوپای ئیسرائیلی و حیزبوڵاڵ لە لوبنان لە تەموزی 2006، بەڵگە لەسەر مندااڵنی بەشداربوو 
لە شەڕدا نەبوو، هەرچەندە راپۆرتەكان ئاماژەیان دا بە ئەنجامدانی مەشقی سەربازیان بۆ مندااڵنی خوار تەمەنی 1٥ 
ساڵیان لەالیەن حیزبوڵاڵوە لە كەتیبەكانی مەهدی )Save the Children Sweden, 2011(. لە عەككار رێكخراوە 
ناحكومیەكان مەترسیەكانی وروژاند سەبارەت بە قوتابخانەكانی خاوەن ئینتما ئایدیۆلۆجیە بەهێزەكان، كە پێشتر بەرلە 

 .)LB37; LB39( قەیرانی سوریا هەبوون

لە توركیا وا خەمڵێنراوە كە پەكەكە لە ساڵی 1٩٩٤ەوە نزیكەی ٣000 منداڵی ئیستغالل كردووە، كە 10٪یان كچ 
بوون )Sever et al., 2012; Uslu, 29 April 2012; Child Soldiers International, 2008(. هەروەها لە 
عیراقیش لە ماوەی 200٣- 200٨، میلیشیا چەكدارەكان و یاخیەكان زۆریان لە گەوران و مندااڵن كرد بۆ تێوەگالن لە 
تاوان یان چاالكیە تیرۆریستیەكان، هەرچەندە داتای كەم لەوبارەیەوە تۆماركراون. ئەو كەیسانەی لەالیەن رێكخراوی 
ناحكومی Heartland Alliance راگەیەندرابوون ئەو ژنانە دەگرێتەوە كە لەالیەن مێردەكانیانەوە ناچاركراون بۆ 
تەقاندنەوەی پشتێنی تەقینەوە كاتێ كە لەبەریانەو، ئەو ژن و كچانەش كە هەڕەشەی پیشاندانی دەركەوتنیان و زانیاری 
 Minwalla & Portman,( پەیوەندی گەرم یان ڤیدیۆ سێكسیەكانیان كراوە ئەگەر كاری تیرۆریستی ئەنجام نەدەن

.)2007
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بەكوڕكردنی نایاسایی

بە  لوبنان،  لە  دۆكیومێنتكراوبوو  دیاردەیەكی  نایاسایی  بەكوڕكردنی 
وا   .)1٩٩0–  1٩٧٥( لوبنانی  ناوخۆی  شەڕی  ماوەی  لە  تایبەتی 
لە  لوبنان  لە  كرابن  تەبەنی  نایاسایی  بە  منداڵ   10000 دەخەمڵێنرێ 
سەرەتای دەستپێكردنی شەڕی ناوخۆوە )LB06(. مندااڵنی كرێكاری 
ناو ماڵی كۆچبەر لە لوبنانیش لە مەترسی بەكوڕكردنی نایاساییدا بوون 
)Huda, 2006(. لەم سااڵنەی دوایی، هەروەها پێش قەیرانی سوریا، 
هەتیوخانەكان لە لوبنان نزیكەی بە تەواوی منداڵی كرێكاری ناو مااڵنی 

.)LB13( كۆچبەریان بەخێودەكرد

پزیشكەكان لە لوبنان كە رەتی منداڵ لەباربردنیان دەكردەوە بۆ ژنێك 
یان كچێكی تەنیاوهەندێجار بەكوڕكردنیان رێكخستووە لە رێگەی دێر 
یا رێكخراوێكی كریستیانی دیكەو، دایكە تەبەنیكارەكەیان وەكو دایكی 
بایۆلۆجی  دایكی  كاتێك  هەروەها   .)LB06( تۆماركردووە  بایۆلۆجی 
هەندێ  بدات،  منداڵبوون  بە  تایبەت  نەخۆشخانەی  تێچووی  ناتوانێ 
نەخۆشخانە دایكێكی تەبەنیكاریان وا تۆماركردووە كە خۆی منداڵەكەی 

بووبێت.

دەرهێنانی ئەندامەكان

تاكە نیشاندەری بازرگانی پێوەكردنی ئەندامەكان و/ یان بازرگانی پێوەكردن بە مەبەستی دەرهێنانی ئەندامەكان لە 
  The  Daily ماوەی قۆناغی سەرەتادا لە لوبنان و عیراق دەركەوتبوون. بەپێی وتارێك لە رۆژنامەیەكی لوبنانی
  .)Raad,20 January 2003( 200بازرگانی پێوەكردنی ئەندامەكان پێشتر سەرچاوەی مەترسی بوو لە ٣ ،Star
سكرتێری گستی لیژنەی نیشتمانی لە حازمیە رایگەیاند كە زۆر خەڵكی هەژار ئەندامەكانی خۆیان بۆ پارە فرۆشتووە،  
هەروەك ئاماژەی بە رێكالمی رۆژنامە ناوخۆییەكان كرد بۆ »بەخشینی« ئەندام. دیاریكردنی ئەوەی كە ئەو كەیسانە 
بازرگانی كردن بە مرۆڤ بووە بۆ البردنی ئەندامەكان. كەیسێكی دیكە لە لوبنان بینرابوو پێش 2011 سەبارەت بەو 
هەتیوخانانەی كە منداڵیان گەورە دەكرد بە مەبەستی بازرگانی پێوەكردن بۆ دەرهێنانی ئەندامەكانیان. النیكەم هەشت 
منداڵ تووشی ئەمە ببوون. هەتیوخانەكە ئێستا داخراوە )LB31(. هەروەها میدیا رایگەیاند كە بازرگانی پێوەكردنی 
نایاسایی بە ئەندامەكان لە ماوەی قۆناغی سەرەتادا لە بەغدا روویداوە، لەالیەن ئەو عیراقیانەی باری داراییان خراپ 
بوو كە گورچیلەو ئەندامی دیكەی خۆیان فرۆشتووە، بەاڵم ئەوە روون نیە كە بازرگانیكردن بە كەسەكان روویدابێت 

.)Al Jazeera, 20 July 2009(

دیدارێك بۆ ئەم توێژینەوەیە ئاماژەی 
بە بیستنی چرۆكێكی بەكوڕكردنی 

نایاسایی لە ساڵی 2010 لە پزیشكێك 
كرد. هاوڕێیەكی ئەو پزیشكە كاری 
بە كرێكاری ناوماڵێك دەكرد كەزگی 
پڕبوو، بەاڵم لە هێشتنەوەی منداڵەكە 
دەترسا، بۆیە خاوەن كارە تایبەتەكە 

لەنێو دۆستەكانی خێزانێكی ئەمریكی 
دەستنیشانكرد بۆ بەكوڕكردنی. دایكە 
تەبەنیكارەكە لە نەخۆشخانە مایەوەو 

دایكە بایۆلۆجیەكە بڕی 220 – 
٣00 دۆالری لە باتی كۆرپەكەی 

.)LB06( وەرگرت
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١.3   جێگۆڕكێ و كۆچی ناوخۆی سوریەكان

هەبوونی سوریا وەك كۆمارێكی پەرلەمانی سەربەخۆ دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی 1٩٤6، كاتێ ئینتیدابی فەرەنسی لە سوریاو 
لوبنان گەیشتە كۆتایی. كۆماری عەرەبی سوری  لە ساڵی 1٩6٣ لەسەر پێی كودەتای سەربازی بەعس دروستكراو، 
لەوكاتەوە تا ساڵی 2011 واڵت لەژێر حوكمی یاسای تەواری دابوو. حیزبی بەعسی عەرەبی سۆشیالیست »شۆڕشی 
راستكردنەوە« لە تشرینی دووەمی 1٩٧0 حافیز ئەسەدی هێنایە سەر حوكم. بەشار ئەسەد لە ساڵی 2000 چووە 
جێی حافیزی باوكی. لەماوەی دە ساڵی پێش دەستپێكردنی شەڕ لە 2011، سوریا بەدوای یەك كێشەی لەگەڵ واڵتانی 
دەوروبەریدا هەبوو. هێزەكانی سوریا تا ساڵی 200٥ لە لوبنان ئامادەییان هەبووو، عیراق و سوریا لە دوادواییەكانی 
تا دووبارە توشی  لە پچڕان،  نزیكەی چارەگە سەدەیەك  دیپلۆماسیەكانیان گەڕاندەوە دوای  پەیوەندیە  ساڵی 2006 

پچڕان بێتەوە لە 200٩- 2010.

یەكەمین نیشانەكانی كێشەكە لە پرۆتستۆكانی دیمەشقی پایتەختی سوریاوە سەریهەڵداو، لەگەڵ شاری دەرعە لە باشور، لە 
ئازاری 2011. لە ئایاری هەمان ساڵدا، سوپای سوری هاتە چواردەوری پایتەخت، سەرەڕای شارەكانی دەرعەو بانیاس 
و حومس. لە كۆتایی 2011، بنكەیەكی سەربازی لە دیمەشق كەوتە بەر هێرش لەالیەن ئۆپۆزسیۆنەكانی حكومەتی 
سوری، كە بووە هۆی هەڵگیرسانی شەڕ. ئەمەش پێچێكی گرنگ بوو بۆ ئەوەی گروپی تیرۆریستی داعش دەست بەسەر 

خاكێك دا بگرێ لە حەلەبەوە لە باكوری رۆژئاوا تا دەگاتە دیاال لە رۆژهەاڵتی عیراق لە ناوەڕاستی ساڵی 201٤.

نیسانی 201٤،  تا  ئازاری 2011  ماوەی   لە  كێشەكە،  ئەنجامی  لە  لە سوریا  دۆكیومێنتكراو  كوشتنی  ژمارەیەك 
گەیشتە 1٩1٣6٩ كەس، بەپێی راپۆرتێكی گروپی شیكاری هیومەن رایتس وۆچ )HRDAG( بۆ نوسینگەی نەتەوە 
ژمارە  كەمترین  بە  ئەمە   )HRDAG( كە  ئەوەی  مرۆڤ، سەرەڕای  مافەكانی  كاروباری  بۆ  بااڵ  یەكگرتووەكانی 
 .)Price, Gohdes & Ball, 2014( دادەنێت، چونكە كوشتارێكی یەكجار زۆرتر بە دۆكیومێنت نەكراوی ماونەتەوە

ناوخۆو  كۆچی   .)OCHA, 2015) هەن  سوریا  لە  ناوخۆ  ئاوارەی  ملیۆن   6.6 نزیكەی  201٥ەوە،  ئەیلولی  لە 
ئاسانكاری كۆچی ناوخۆو رێگەكانی بازرگانی پێوەكردنی ناوخۆ لە ناوەوەی سوریا بەپێی گۆڕانی هێڵەكانی شەڕ 
دەگۆڕان؛ كۆنترۆڵكردنی ناوچەی دیاریكراو لەالیەن رژێمی ئەسەدو گروپە جیاجیاكانی ئۆپۆزسیۆنو؛ ناوچەكانی 

بنەماو شوێنە مەبەستەكانی خەڵكی ئاوارەی ناوخۆ. 

زۆر ئاوارەی ناوخۆو نیازخوازانی پەنابەری چەندینجار جێگۆڕكێیان كردوە لە سەرەتای شەڕەوە. 
زانیاریدەرێكی لێكۆڵینەوە قسەی لەبارەی ئەزمونی گروپێكی سوری كرد لە گوندێكی پارێزگای حەلەبەوە، كە 

بەمدواییە گەیشتبوونە كیریخان لە پارێزگای هاتای توركیا:

»ئەوان گوتیان،« لە حەلەبەوە چووینە ئەدلیب، ئینجا بەرەو حومس، پاشان بۆ قامیشلی. لە دەست پەیەدە٣0، 
داعش، سوپای سوریای ئازاد، رژێمی ئەسەد رامانكرد. هێزمان نەما زیاتر رابكەین، نە نانمان هەبوو، 

٣1.)TR16( »»نەهیچ

٣0 پەیەدە یەكێتی پارتی دیموكرات، پارتێكی ئۆپۆزسیۆنی كوردی سوریایە.
٣1 دیدارە رەسەنەكە بە توركیە، لەالیەن لێكۆڵەری واڵت وەرگێڕدراوە.
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بەچاوپۆشین لە كۆچی ناوخۆ، هەندێ رێگەی ناوخۆی دیاریكراو دەگیرێنەبەر لەالیەن ئەو سوریانەی نیازیان هەیە 
كە لە واڵت رابكەن و لە دەرەوە داوای پەنابەری بكەن (بڕوانە شێوە 2 لە خوارەوە(. ئەمە وایان لێدەخوازێ كە بە 
واڵتێكدا تێپەڕن كە شەڕ لێكیهەڵوەشاندووە لە شوێنی نیشتەجێی پێشوویان بۆ سنوورەكانی توركیا، لوبنان، ئوردن 
پێویستی  لەبەر  بكەن،  ئاسان  بۆ  ئەمەیان  دەكەن  بەدەویەكان  لە گروپە سوریە  داوا  لە سوریەكان  و عیراق. زۆر 
خۆالدان لە بازگەكان. ئەو ئاسانكارانە خەڵك بە لۆری بە رێگە بیابانیەكاندا لە گوندێكی بەدوەكانەوە بۆ یەكێكی دیكە 
بۆ شوفێران و سەرنشینەكان  مەترسی  دابێ  بەسەر  هێڵەكانی شەڕ گۆڕانكاریان  )JO11(. هەرچەندە  دەگوازنەوە 
زیاتر دەبێت، شوفێرەكان و »دەلاللە«كان (ئەو رێپیشاندەرانەی زانیاری لەبارەی سەالمەتترین رێگە نایاساییەكانی 

كۆچ دەدەن( سوود لە رەوشەكە وەردەگرن بۆ وەرگرتنی كرێی زیاتر بۆ بە قاچاخبردن لە سوریاوە.

نەخشەی ٣: پارێزگاكانی سوریاو سنوورە نێودەوڵەتیەكان

سەرچاوە: www.ezilon.com/maps/asia/syria-maps.html، لە 201٥/11/0٣ سەیریكراوە

سوریەكان نزیكەی لە هەموو ناوچەكانی سوریاوە بۆ توركیا دێن و لە نزیكترین سنورەوە دێنە ناوی، بە تایبەتی كاتێ 
توندوتیژی لە هەندێ ناوچەدا زیاددەكات )TR13; TR48(. مەترسیدارترین رێگە بۆ توركیا بە پێی دیداركراوان، بەو 
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شوێنانەدا دەچن كە یەپەگە كۆنترڵی خاڵەكانی پەڕینەوەی سنورەكانی كردوون: لە كۆبانی (عەینلعەرەب( لە پارێزگای 
كە  رایگەیاندووە  دیداركراوان  لە  یەكێك   .)SY01; SY07( ئورفە  شانلی  لە  جەیالنپینەر  بۆ  سوری  حەسەكەی 
لەوێ، سەربازانی توركی تەقەیانكردووە لەو خەڵكەی هەوڵی پەڕینەوەیان داوە بۆ توركیا، كوژراویش راگەیەندراوە 
)SY07(. هەروەها، لەگەڵ ئەوەی ئەو سوریانەی كە لە تەلئەبیەز رایانكردو بە تەمابوون لە خاڵی سنوری ئاقچیقەاڵوە 
بچنە ناو توركیا لە سەرەتای حوزەیرانی 201٥ رێگەیان لێگیرا كە بە خاڵە سوریەكان بگەن لەالیەن داعشەوە لە 

.)TR09( دووری ٤ كیلۆمەتر، كە لەبەرامبەر رێپێدانیان بۆ پەڕینەوە داوای پارەیان لێدەكردن

زانیاریدەرێكی دیكەی لێكۆڵینەوە ئەوەی دووپاتكردەوە كە داعش بەرامبەر پارە یارمەتی خەڵكی دەدا بۆ پەڕینەوە 
لە سنورەكان، هەروەك سوپای ئازادی سوریاش وایدەكرد لەو ناوچانەی بەخۆیان كۆنترۆڵیان دەكرد )TR13(. لە 
قۆناغە زووەكانی ملماڵنێكەدا، جوڵەی ناوەكی بۆ سنورەكانی توركیا بەزۆر لەالیەن سوپای ئازادەوە ئاسانكاری بۆ 
دەكرا، كە بەخۆڕایی گواستنەوەیان بە ئۆتۆمبیل و ڤانەكان دابین دەكرد، بەمدواییە، خەڵك هەوڵیاندا سەربەخۆ یان بە 
ئاسانكاری لەگەڵ هاوسەفەرانی دیكە بچنە توركیا كە ئۆتۆمبیلیان هەبووو وەك راگەیەندراوە 1٥0000 – 200000 

.)SY12( یان بۆ سەفەرەكە وەردەگرت)لیرەی سوری (نزیكەی ٨00 – 1060 دۆالر

تایبەتی  جوڵەو هاتوچۆ لەنێوان سوریاو توركیاشەوە راگەیەندراوە، كە هەندێ سوری بۆ سوریا گەڕاونەتەوە، بە 
پارێزگاكانی حەلەب و حومس، بۆ دروێنەی زەویەكانیان. هەندێ سوری دیكە بەشێوەیەكی نایاسایی زۆر جار لە 
 .)TR17; TR18; TR28( كیلیس سنور دەبڕن، بۆ یارمەتیدانی دارایی خزمانی پیریان كە هێشتا لە سوریا دەژین
هەندێكی دیكەش هێشتا قوتابی تۆماركراون لە زانكۆكانی سوریا، كە دەچنەوە سوریا بۆ ئەنجامدانی تاقیكردنەوەكانی 

 .)TR28( زانكۆو پاشان بۆ توركیا دەگەڕێنەوە

كرابوونەوەو  لەالی سوریاوە –  لوبنان –  نێوان سوریاو  فەرمیەكانی سنوری  خاڵە  ساڵی 201٥،  تاكو سەرەتای 
لەالیەن حیزبوڵاڵو رژێمی سوریەوە كۆنترۆڵدەكران، لەكاتێكدا لەالی لوبنانەوە، ئاسایشی گشتی كۆنترۆڵی خاڵەكانی 
پەڕینەوەی سنوری دەكرد. هەرچەندە لە ئایاری 201٥ەوە، تێكگیران كەوتۆتە نێوان سوپای هاوپەیمانی سوری و 
میلیشیاكانی حیزبوڵاڵ لەگەڵ داعش و میلیشیاكانی بەرەی نوسرە لە ناوچە سنورەكانی سوریا - لوبنان لە زەبەدانی، 
باشوری  لە  دیمەشق،  ریفی  پارێزگای  لە  قەلەمەون  لە  ئەلوەرد  عەسال  بۆ  دیمەشق،  شاری  رۆژئاوای  باكوری 
رۆژهەاڵتی بەعلەبەك لە لوبنان. هەروەك پێكدادان لە دەوروبەری خاڵەسنوریەكان لە قوسەیر و تەلكەلەخ لە باشوری 
 .)Aziz,  11  May  2015( رۆژهەاڵت و باشوری رۆژئاوا بەدوای یەكدا دروستبووە، لە شاری حومس لە سوریا
ئەمە ئاسانكاری كۆچی ناوخۆو رێگەكانی قاچاخچێتی كۆچبەرانی بەرەو باكوری توركیا پاڵناوە، لە رێگەی جەبەل 

توركمان لە پارێزگای الزقیەی سوری و ناوچەكانی ژێردەستی داعش لە نزیك شاری حەلەب. 

گۆڕانكاریەكی هاوشێوە لە سەرەتای 201٥ەوە تێبینیكراوە، كاتێ ئوردن خاڵی پەڕینەوەی سنوری فەرمی خۆی لە 
جابیر لە پارێزگای مەرفەق و لە رەمثای پارێزگای ئیربید داخست لە باكوری رۆژئاوای واڵتدا، لەگەڵ خاڵی پەڕینەوەی 
سنوری نافەرمی نزیك روەیشد لە رۆژهەاڵت. سوریەكانی ئەو ناوچانەی لەژێر كۆنترۆڵی بەرەی نوسرەدا لە پارێزگا 
سوریەكانی دەرعە بە شێوەیەكی زیاتر هەوڵی جێهێشتنی سوریایان دا لە رێگەی ناوچەی تەدموری كۆنترۆڵكراوی 
داعش لە پارێزگای حومس و حەلەب لە باكور، كە خاڵی پەڕینەوەی سنوری نافەرمی لە ناوچە كشتوكاڵیەكان تێدابوو 
دەبووایە  سوریا  رۆژئاوای  هەرێمەكانی  خەڵكی   .)SY12( دەكرد  تیا  كاریان  كۆچ  قاچاخچیانی  توركیاو،  بەرەو 
نرێكخراوی ناحكومیی بەرزتر بدەن بۆ گەیشتن بە رۆژهەاڵت، چونكە گەشتەكە درێژتربوو و پێویستیان بەوە بوو 
ناسنامەی پێویستیان هەبێت بۆ پەڕینەوە بە بازگەكاندا لە پارێزگای سوەیدای باشوری رۆژهەاڵتی سوریا، كە لەالیەن 
هێزەكانی رژێمەوە كۆنترۆڵكرابوون )JO11;JO12(. ئەمەش زۆر بە مەترسیدار دادەنرا، كە خەڵك ناچاربوون بە 
رێگە بیابانیەكاندا گەشت بكەن كە بەمدواییە ببوونە شانۆی كوشتار. هەندێ كەس لە سەفەری بیاباندا لەناوچوون، 

.)JO12( سەرەڕای ئەوەی نەدەكرا ژمارەی مردووان لەو رێگەیەدا تۆماربكرێت
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هەردووك  رەمثا –  باكوری  لە  تەلشەهاب  و،  ئوردن  رەمثای  لە رۆژهەاڵتی  سنوری،  تیبەی  گوندی  سوریەكانی 
بەپێی  دەبڕی.  سنوریان  پێ  بە  كە  دەكرد  پەنابەرانەیان  ئەو  –رێبەری  دوورن  سنورەوە  لە  كیلۆمەتر   ٣ نزیكەی 
زانیاریدەرێكی ئەم توێژینەوەیە، بڕە پارەی دراو بۆ پەڕاندنەوەی كەسێكی گەورە بە درێژایی سنوری ئوردن و، 
لە گەشتێك كە  لیرەی سوریە (نزیكەی 1٥0 بۆ 2٥0 دۆالر(،  لەنێوان ٣0000و ٥0000  بازگەكان  لە  خۆالدان 
نزیكەی مانگێك دەخایەنێ چونكە رێپیشاندەرە بەدەویە سوریەكان داوا لە خەڵك دەكەن لە گوندەكانیاندا بمێننەوە تا 

.)JO11( گروپێكی گەورە كۆدەكەنەوە بۆ گەشتەكە

پەڕینەوەی  خاڵی  لە  بوون  عیراق  كوردستانی  هەرێمی  لە  پێشتر  كە  سوری  هەندێ  ئاماژەیە،  شیاوی 
یەكەم  لە  سەربەخۆ  و  خۆبەخشانە  كەس   ٤1٧٣ بەتێكڕای  سوریا،  گەڕاونەتەوە  پێشخابوورەوە  سنوری 
»كۆبوونەوەی  لە  بوون  بریتی  دیاریكردوون   UNHCR هۆیانەی  ئەو  گەڕاونەتەوە.   201٥ ساڵی  چارەگی 
كوردستان«.٣2 هەرێمی  لە  ژیان  گرانی  تێچووی  كارو،  دەرفەتی  نەبوونی  پزیشكی،  هۆكاری   خێزان، 

نەخشەی ٤: ئاوارەبوونی ناوخۆ لە سوریا لە 21ی تشرینی یەكەمی 201٤ەوە

www.internal-displacement.org/middle-east-and-north-africa/syria/2014/displacement-in-syria-as-of- :سەرچاوە
october-2014 , لە 201٥/11/06 سەیریكراوە

http://reliefweb. int/sites/ :26ی نیسانی 201٥(. “ تازەكردنەوەی رەوشی پەنابەرانی سوری لەنێو ئاژانسەكاندا.” بەردەستە لە( UNHCR ٣2
reliefweb.int/files/resources/Syrian%20refugee%20crisis%20Inter-Agency%20Regional%20Update%20 20150426.pdf، لە 

201٥/10/16 سەیریكراوە.
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٢.3   جوڵەی پەنابەرانی سوری 

هێڵكاری 2: خاڵە فەرمیەكانی پەڕینەوە لە سنور كە لەالیەن پەنابەرانی سوریاوە بەكارهاتووە. 

لە شانلی ئورفا:
ئاكچەكە� (توركيا) – 
تەل ئەبيەز (سوريا)؛

مورشيدپينەر (توركيا) – 
كۆبانی (سوريا)؛

جەيالنپينەر (توركيا) – 
راسلعەين (سوريا)؛

لە هاتای:
يايالداغی (توركيا) – 

كێساب (سوريا)؛

جيلڤەگۆزو (توركيا) – 
بابەلهەوا (سوريا)؛

لە كيليس:
ئۆنجوپينەر (توركيا) – 

ئەزاز (سوريا)؛

چۆبانبێ (توركيا) – 
ئەلراعی (سوريا)؛

لە ماردين:
نوسەيبين (توركيا) – 

قاميشلی(سوريا)؛

جيلڤەگۆزو (توركيا) – 
بابەلهەوا (سوريا)؛

شەنيورت (توركيا) – 
ئەلدەرباسيە (سوريا)؛

لە غازی عەنتاب:
كاركاميش (توركيا) – 
جەرابلوس (سوريا)؛

فەرمی

عيراقئوردنلوبنانتوركيا

جديدەت يابوس (سوريا) – 
مەسنا (لوبنان)؛

ئاريدە لەسەر لێواری دەريای 
سپی نێوان تەڕتوس 
(سوريا)و تەرابلوس 

(لوبنان)؛

ئەلدەبوسييە (سوريا) – 
ئەبودييە (لوبنان)؛

جۆسيە لە نێوان قوسەير 
(سوريا)و قاع لە دۆڵی بيقاع 

(لوبنان).

رەمثە لە ئيربيد (ئوردن)، 
نزيك لە دەرعە (سوريا)؛ 

جابير لە مەفرەق (ئوردن) لە 
سنوری ناسيب لە سوريا.

پێشخابور (عيراق) - خانيك 
(سوريا) خاڵی پەڕينەوەی 

سنوری فەرميە، بە 
رووباری ديجلە بەرەو 

پارێزگای دهۆك لە هەرێمی 
كوردستان لەنێوان عيراق، 

سورياو توركيا
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هێڵكاری ٣: خاڵە نافەرمیەكانی پەڕینەوە لە سنور كە لەالیەن پەنابەرانی سوریاوە بەكارهاتووە.٣٣

خاڵی پەڕینەوەی سنوری نایاسایی بە یارمەتی قاچاخچیان راگەیەندراوە كە لە هەر چوار واڵتانی ژێر توێژینەوەدا 
روودەدەن. رەیحانلی  لە پارێزگای هەتای توركیا )TR02;  TR26(، نزیكی ئەلحەمدە لە سوریا، بە نافەرمی بە 
بەرەو  دیكە  بەرهەمی  هەندێ  نەوت، جگەرەو  قاچاخی  بۆ  پێش شەڕیش  ناسراوە، چونكە  قاچاخچیان«  »رێگەی 
توركیا بەكاردەهات )TR26(. خاڵی پەڕینەوەی سنوری نایاسایی دیكە هەن لە نێوان توركیاو سوریا كە وەكو رێگەی 
قاچاخبردنی  بە  لە  ئێستا  قاچاخچیان  گروپی  هەمان  پێدەچێ  ووا  بەكارهاتوون  كەلوپەل  بەقاچاخبردنی  بازرگانی 
پەنابەرانەوە گالبن و، سود لە پەیوەندیەكانی پێشوو وەربگرن لەگەڵ رێبەرەكانی سنورو شارەزاییان لە ناوچەكەو 
رێگەوبانەكانی )TR02(. ئەو سوریانەی دەیانەوێ لە رێگەی رەیحانلی – ئەلحەمدە بەرەو توركیا بپەڕنەوە نزیكەی 
20 لیرەی توركی (6 -٧ دۆالر( دەدەن )TR26(. لەكاتێكدا كرێی قاچاخچیان لە ناوچەكانی تر جیاوازە، لە نێوان 
20 بۆ 200 لیرەی توركی (6- ٧0 دۆالر( دەبێت )TR02(. زانیاریدەرێكی لێكۆڵینەوە لە رێكخراوێكی نێودەوڵەتی 
لەو پەنابەرانە نزیك بۆوە كە هاتبوونە غازی عەنتاب لە توركیا بە یارمەتی قاچاخچیانی توركی كە لە سوریا چاویان 
پێكەوتبوون. هەندێ قاچاخچی بەڵێنیان پێدابوون بەرامبەر بە پارە بیانگەیەننە ئەستەمبوڵ بەاڵم لە كیلیس بەجێیان 
هێشتبوون و بزرببوون )TR32(. كاری قاچاخی كۆچبەران لەكاتی مەترسیە ئەمنیە گەورەكان داوادەكرێت لەكاتێكدا 

.)TR02( كە دەسەاڵتەكانی توركیا سنوورەكان دادەخەن

٣٣ www.mapaction.org/component/mapcat/download/2965.html?fmt=pdf بینراوە لە 16/0٩/201٥

خاڵی پەڕينەوەی سنوری
 نافەرمی لە هاتای، كيليس، 
شانليئورفاو ماردين، وەكو 
رەيحانلی، لە پارێزگای 

 ،(TR02; TR26) هاتای
نزيكی حەمدا لە سوريا.

خاڵی پەڕينەوەی سنوری
 نافەرمی۳۳، بە�م پەڕينەوەی 
ناياسايی لە ۲۰۱٥ جێبايەخی 

سەرەكی نەبووەكاتێ كە 
دەستكرا بە داواكردنی

 ڤيزە لە سوريان .

تيبە (سوريا)، لە رۆژهە�تی 
رەمثە (ئوردن) و تەل 

شيهاب (سوريا)،باكوری 
رەمثە (ئوردن). هەروەها 
روەيشد (ئوردن) – ريفی 

ديمەشق (سوريا)؛ روكبان، 
باكوری رۆژئاوای 
روەيشدو، هەدەالت، 

باكوری روەيشد، لە مەفرەق 
(ئوردن)، باشوری ريفی 

ديمەشق (سوريا)و 
رۆژهە�تی سێكوچكەی 
سنوری نێوان ئوردن، 

سورياو عيراق

رەبيعە، پارێزگای موسڵ، 
نەينەوا (عيراق) – 

ئەليەعروبيە، حەسەكە 
(سوريا)، نزيگ چيای 
شنگال و؛ ئەو خاڵی 

پەڕينەوەی سنورەی لە 
هەرێمی كوردستان بە 
ناوی ئەلالخ ئاماژەی 

پێكراوە

عيراقئوردنلوبنانتوركيا

نافەرمی
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لە كانونی یەكەمی 201٤و كانونی دووەمی 201٥، باڵوكراوەی هەواڵی نەهارنێت (2٩ی كانونی دووەمی 201٥(و 
ئەلئەخبار _16ی كانونی یەكەمی 201٤( رایانگەیاند كە باندێكی تاوان و تاكانێك لە هێزی ئەمنی بەرامبەر بەرتیل 
ئاسانكاری بۆ بەقاچاخبردنی پەنابەران دەكەن لە سوریاوە بۆ لوبنان. هەندێ پەنابەرانی سوری لە لوبنان رایانگەیاند 
زانیاریەكیان  هیچ  سنورداو،  نزیك  لە  »بزربوون«  بچوكە  پاسی  بەسەر  دیاریكراو  خێزانی  ئەندامانی  هەندێ  كە 

.)LB44(  لەبارەی شوێنی ئەوانەوە نیە

هەروەكو رەیحانلی لە توركیا، پێش شەڕ كەرەستەی وەكو شەكر، گۆشت و جگەرە لە پارێزگای دەرعەی سوریەوە 
بە قاچاخ دەبرانە پارێزگای رەمثای ئوردنی لەالیەن كەسانی بەههارە لەدەرعەوە، بۆ خۆدزینەوە لە باجی هاوردەكان. 
ئەوانە ئۆتۆمبیلی تایبەتیان بەكاردێنا بۆ گواستنەوەی بەرهەمەكان لە رێگەی خاڵی پەڕینەوەی سنوریە نایاساییەكان 
 Townsend &( لە بەری رۆژئاوای سنور، كە لەوەتەی دەسپێكی شەڕەوە بۆ بە قاچاخبردنی پەنابەرانیش بەكاردێ

.)Oomen, 2015

هەروەها پەنابەران خزمەتگوزاری قاچاخچێتی پەنابەرانیان بەكاردەهێنا بۆ پەڕینەوە لە خاڵی پەڕینەوەی سنوری 
رەبیعە (عیراق( –یەعروبیە (سوریا( لە سوریاوە بۆ عیراق. خاڵی پەڕینەوەی سنوری نایاسایی ئاماژە بۆكراو بەرەو 

هەرێمی كوردستانەهەروەك رێگەی لەكەحیش لەالیەن قاچاخچیانی پەنابەرانەوە كۆنترۆڵكرابوو.

پەنابەران لە واڵتانی خانەخوێدا

لە مانگی ئەیلولی 201٥ەوە، تێكڕای ٣٩٣0٣٣0 پەنابەری سوری لەالیەن UNHCRەوە تۆماركران و چاالكبوون 
دەبەستێت(٣٤ توركی  حكومەتی  ژمارەكانی  بە  پشت   UNHCR توركیا،  (لە  خانەخوێدا  واڵتی  چوار  هەر   لە 
و، زیاتر لە 6.6 ملیۆن كەس لە ناوخۆی سوریا ئاوارە بوون. توركیا، لوبنان، ئوردن و عیراق پێكەوە ٧.٨6٪ 
واڵتانی  لە  داوە  پەناخوازیان  هەوڵی  دیكەش  سوری   ٤٤12٤6 دەكەن.  میوانداری  دەرەوە  لە  سوری  پەنابەرانی 
 ئەوروپا لە نێوان نیسانی 2011و ئابی 201٥و، 1٥٩1٤٧ پەنابەری سوری لە میسرو واڵتانی باكوری ئەفریقیان،٣٥
 ئەمەش تێكڕای ژمارەی ٤٥2٩٥٧2 كەس دەداتە دەست كە لە سوریاوە بوونەتە پەناخواز لە دەروەی سنورەكانی 

واڵتی خۆیان. 

هێڵكاری ٤: پەنابەرانی تۆماركراوی سوری

٣٤ http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php، بینراوە لە 10/01/201٥
٣٥ 26٧00 پەنابەری سوری لە واڵتانی باكوری ئەفریقیان جگە لە میسر. http://data.unhcr.org/ syrianrefugees/regional.php، بینراوە لە: 

.201٥/10/01

توركیا

لوبنان

ئوردن

عیراق

ئەوروپا

میسر

باكوری ئەفریقیا (جگە لە میسر(
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تا رادەیەكی زۆر بەشی هەرەزۆری ئەو سوریانەی لە دەرەوەی سنورەكانی واڵتی خۆیان پەناخوازە لە توركیان. 
توركیا بەرزترین ژمارەی پەنابەرانی سوری لەخۆگرتوە – ولە راستیدا پەنابەران بە شێوەیەكی گشتی – لە جیهاندا؛ 
بە  لە 2ی تشرینی یەكەمی 201٥ە توركیا  لە توركیان.  پەنابەرانی تۆماركراوی سوری  تێكڕای  تەواوی ٤٨٪ی 
شێوەیەكی فەرمی 20٧22٩0 پەنابەری تۆماركراوی سوری تێدایە، كە 26.2٪یان كچن، 2٨٪یان كوڕن، ٪2٣ 

ژن و 22.٩٪ پیاون.٣6

لە ساڵی 201٤، بە هۆی هەڵڕژانی سوریەكانەوە، لوبنان بووە ئەو واڵتەی كە خاوەن چڕترین رێژەی پەنابەرانە 
بە گوێرەی دانیشتوان لە سەرتاپای جیهاندا )UNHCR,  2014(. لە كۆی 2٤0٨ پەنابەری تۆماركراوی سوری لە 
لوبنان لە ناوەڕاستی 2011، ژمارەی فەرمی زیادیكرد بۆ 11٤0٥٨٥ لە 201٤دا، لەگەڵ بەهێزترین بەرزبوونەوە 
لە تەواوی ٣٧.201٤ ژمارەی ئێستای پەنابەران لە ئەیلولی 201٥ بۆتە 111٣٩٤1 پەنابەری سوری.٣٨ سەرەڕای 
ئەوەش، بەپێی راپۆرتەكان و سیاسەتی حكومەت لە تۆماركردن، واپێدەچێ ژمارەیەكی زۆری خەڵكی سوری لە 
لوبنان تۆمار نەكرابن. لە 6ی ئایاری UNHCR ،201٥ تۆماركردنەكانی هەڵواسیوە بە پێی رێنماییەكانی حكومەتی 

لوبنانی و، ئەو خەڵكەی چاوەڕێی تۆماركردنن لەوكاتەوە چیتر نەخراونەتە ریز ژمارەی پەنابەرانی سوری.

ئوردن، بە گەورەترین ژمارەی پەنابەرانی سوری بە ژمارەی رەها، تێكڕای 62٨٨٨٧ پەنابەری سوری تۆماركراو 
كە 2٥.2٪یان كچن، 26.6٪یان كوڕن، 2٣.٥٪یان ژنن و، 21.2٪یان پیاون. خەڵكی پارێزگای دەرعەی سوری، 
لەسەر سنوری ئوردن لەگەڵ دەستپێكی كێشەكەدا بەپێ و بە ئۆتۆمبیل دەستیان بە پەڕینەوەكرد لە سنور بەرەو ئوردن 

لە 2011و، نزیكەی نیوەی تەواوی پەنابەرە سوریە تۆماركراوەكان لە ئوردن خەڵكی دەرعەن (٤٤.٧٪(.٣٩

لە ئەیلولی UNHCR ،201٥ی عیراق 2٤٨٥0٣ پەنابەری سوری تۆماركردبوو، كە بەرەبەرە لە یەكەم مانگەكانی 
2012ەوە دەستیان پێكرد. ژمارەی فەرمی پەنابەران، كە لە تەموزی 2012 گەیشتە 10٧٩٤، لەو ساتەوە بەخێرایی 
زیادبووو، لەبەر نزیكی و لێكچوونی زمان، زۆربەی پەنابەرانی سوری لە هەرێمی كوردستانن و، خەڵكی كوردی 
سورین لە باكورو باكوری رۆژهەاڵتی سوریا. لە تێكڕای پەنابەرانی سوری تۆماركراو لە عیراق، تەنیا 66٣6یان لە 
دەرەوەی هەرێمی كوردستانن، لە پارێزگا دراوسێكانی ئەنبار (٤٥12(و كەركوك (٧٨1(و، (1٣٤٣( كەسی دیكەش 

بە بەشەكانی دیكەی عیراق پەرتبون.٤0

Available at: http://data. unhcr. :٣6 بەرسڤی ئیقلیمی سوری هاوبەش لە نێوان ئاژانسەكان و دەروازەكانی ئالوگۆڕی زانیاریەكان. بەردەستە لەسەر
org/syrianrefugees/country.php?id=224، لە 201٥/10/1٥ بیراوە

.201٥/0٩/0٩ www.syrianrefugees.eu, accessed ٣٧
http://data. unhcr.org/syrianrefugees/country. :٣٨ دەروازەی بەرسڤی ئیقلیمی هاوبەشی پەنابەرانی سوری بۆ ئاژانسەكان كە بەردەستە لە

php?id=224, بینراوە لە: 10/1٥/201٥

http://data.unhcr.org/ syrianrefugees/country. :30 ئەیلولی 2015(. “سوریانی تۆماركراو لە ئوردن”. بەردەستە لە( UNHCR ٣٩
php?id=107، لە 201٥/10/1٥ دیتراوە. 

 ،103=http://data.unhcr.org/ syrianrefugees/country.php?id :30 ئەیلولی 2015(. “سوریانی تۆماركراو لە ئوردن”. بەردەستە لە( UNHCR ٤0
لە 201٥/0٩/2٤ دیتراوە.
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خشتە ٥: پرۆفایلی پەنابەران و ئاوارەكان لە هەر واڵتێك ٤1٤2٤٣٤٤٤٥٤6

سه رجه می 
دانیشتووان

تێكڕای رووبه ر 
)كم٢(

په نابه ر/ ئاواره كانی 
سوریا له  كۆتایی 

٢٠١4

وه كو %ی 
دانیشتووان

په نابه ر/ ئاواره كانی 
سوریا له  

4١ 3٠.٠٩.٢٠١5

2٣0000001٨٥1٨0سوریا

 ٧6٣2٥00
6600000 ئاوارەی  ٣0.٤ ٪ئاوارهی ناوخۆ

ناوخۆ ٤2
كه سانی دیكه ی جێبایه خ: ٣1٥1٥٥ 
(كه 160000یان بێ ره گه زنامه ن(

2.21٩٣٨٩٩٩٪٧666٧٨6٤٧٨٣٥621٧00000 ٤٣توركیا
111٣٩٤1 20.٤٤٥٪٥٨٨2٥6210٤٥21200000 ٤٤لوبنان
10.162٨٨٨٧٪6٤٥٩000٩61٨٨6٥0000 ٤6ئوردن
0.٧2٤٨٥0٣٪٣٣000000٤٣٧0٧222٥000عیراق

هه رێمی 
كوردستانی 

عیراق
٥20000020٧000٪٤.0

3٩3٠33٠ په نابه رسه رجه م

نزیكەی 260000 سوری ئێستا لە 2٥ »سەنتەری پاراستن« نیشتەجێن (ئۆردوگاكان( لە دە شارو شارۆچكەدا، كە 
نزیكەی 1٥٪ی تێكڕای پەنابەرانی سوری لە توركیا لەخۆ دەگرێت.٤٧ بەمجۆرە زۆربەی هەرەزۆریان لە دەرەوەی 
سنوری  لە  نزیك  توركیا،  باشوری  و  رۆژهەاڵت  باشوری  شارۆچكەكانی  شارو  لە  زۆربەیان  دەژین،  كەمپەكان 
سوریا – غازی عەنتاب، كیلیس، هاتای، شانلیئورف، ماردین، ئەدەنەو مێرسین -، لەكاتێكدا نزیكەی ٣٣0000 لە 
ئەستەمبوڵ دەژین )HUGO, 2014(. بەمدواییە، جوڵەی پەنابەران وەكو كۆچی ناوخۆی پەنابەری خەڵكی توركیای 
فێربوونی  دەرفەتی  باشترو  كاری  بەدوای  گەڕان  لە  گەورەتر  شاری  بۆ  سوری  هەندێ  جوڵەی  لەگەڵ  لێهاتووە، 
وەكو  ئیجە،  دەریای  شارەكانی سەر  توركیاو  ئیزمیری خۆرئاوای  پارێزگای   .)TR33; TR36; TR38( باشتردا 
مێرسین، ئایدن، موغلە، بالیكەسیرو چاناكالی، ژمارەیەكی بەرچاوی روو لە زیادەی پەنابەرانیان تیادا لە پەناگەی 
كاتی ، پارك و شوێنە كراوەكانی دیكە دەژین، لە چاوەڕوانی پەڕینەوە بۆ دورگەكانی یۆنان بە یارمەتی قاچاخچیان. 

سەبارەت بە پەنابەرانی سوری لە توركیا، وەزارەتی كارو سیاسەتە كۆمەاڵیەتیەكان پەیڕەوێكی نەرمی هەیە بۆ پێدانی 
رێپێدانی كار، وازی لە مەرجی سەرمایەی دراوی 100000 لیرەی توركی (نزیكەی ٣٣٣٧0 دۆالر( هێناوەو بەپێی 

٤1 سەرچاوە: http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php، بینراوە لە: 10/01/201٥
٤2 www.unocha.org، بینراوە لە 10/01/201٥

٤٣ 201٣، بەردەستە لە: www.turkstat.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist، بینراوە لە 10/0٣/201٥
www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/ :201٥. بەردەستە لە CIA World Factbook ،201٤٤ خەماڵندنی تەموزی ٤

le.html بینراوە لە 2٧/0٤/201٥
http://data.unhcr. :ی لوبنان بەپێی رێنمایی حكومەتی لوبنانی تۆماركردنی تازەی هەڵپەسارد. بڕوانەUNHCR ،201٤٥ “هەروەك لە 6ی ئایاری ٥

org/syrianrefugees/country.php?id=122، بینراوە لە 0٩/٣0/201٥
٤6 خەماڵندنی 201٥ لە ماڵپەڕی بانكی جیهانیەوە، بینراوە لە 01/20/201٥.

 ،www.afad.gov.tr/tr/IcerikDetay1. aspx?ID=16&IcerikID=848 :ئەو زانیاریەی تازەكردەوە بەپێی بنەمای تایبەت، بەردەستە لە AFAD ٤٧
بینراوە لە: 10/01/201٥
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سیستەمەكانی دەستی كاری بیانی، كە النی كەم بوونی پێنج فەرمانبەری بەكاتی تەواوی توركی دەخوازێت لە شوێنی 
كاردا )TR42(. مەرجی پێشینەی سەرەكی بۆ پەنابەرانی سوری ئەوەیە كە خاوەن پاسپۆرت بن لەگەڵ مۆری هاتنە 

.)TR42( ناو توركیاو مۆڵەتی مانەوە بۆ ماوەی 6 مانگ بەالی كەمی بۆ وەدەستهێنانی مۆڵەتی كاركردن

لە  نەناسێنراون  »پەنابەر«  وەكو  هەاڵتوون  سوریاوە  لە  خەڵكەی  ئەو  روونكراوەتەوە.  پێشەكی  لە  هەروەك 
فەرمی  كەمپێكی  هیچ  لوبنان   .)Pizzi,  6  January 2015( دەناسرێن  »ئاوارە«  بە  زیاتر  بەاڵم  لوبنان، 
بەكرێگرتووە.  شتیان  ژوورو  یان  دەژین،  نافەرمیدا  خێوەتگەی  لە  كە  سوری،  پەنابەرانی  بۆ  رێكنەخستووە 
یان  سوریا،  دراوسێی  بیقاعی  دۆڵی  لوبنان،  باكوری  لە  تەرابلوس  ناوچەی  بەرەو  سوری  پەنابەرانی  زۆربەی 
لە كاتێكدا ژمارەیەكی كەمتر لە بەشی باشوری واڵت نیشتەجێن.٤٨  بەیروت و ناوچەی جەبەل لوبنان هەاڵتوون، 
وا باوە بە گوێرەی كەسانی هەمان گوند یان گەڕەك لە سوریا كە پێكەوە كۆچ بكەن و لە هەمان خێوەتگەی نا فەرمیدا 

نیشتەجێبن، كە یارمەتیدەرە بۆ پاراستنی تۆڕی پەیوەندیە كۆمەاڵیەتیەكان. 

ئەو سوریانەی كۆچی ناوخۆ دەكەن لە لوبنان لە ناوچە الدێنشینەكان دەجوڵێن وەكو دۆڵی بیقاع و عەككار بەرەو 
شارەكانی وەكو بەیروت، تەرابلوس یان سەیدا، لەكاتێكدا كۆچی شار بەرەو الدێ زۆر دەگمەنە. لەگەڵ ئەمەشدا، 
هەندێ كەیسی تاكوتەرا راگەیەنراون لە كۆچی شار بەرەو الدێ، كاتێ تەواوی دانیشتوانی كەمپێكی نافەرمی لە دۆڵی 
بیقاعەوە بەرەو ناوچەی عەككار كۆچیان كرد، كە زانیاریدەرێكی لێكۆڵینەوە وای دادەنێ بەپێی رێكەوتنێكی كارە 

   .)LB39( لەنێوان خاوەن زەویەكانی هەردوو ناوچەدا

پەنابەران  زۆرینەی  لەگەڵ  دەژین،  فەرمیدا  كەمپی  لە  ئوردن  لە  سوری  پەنابەرانی  1٧.٥٪ی 
كەس.٤٩  ٧٩٣1٧ دەگاتە  ئێستایان  ژمارەی  كە  مەفرەق،  پارێزگای  لە  زەعتەری  كەمپی   لە 
لەناو  سوریانەی  ئەو  لەكاتێكدا  كراوە،  بۆ  كەمپیان  ناسنامەی  نیشتەجێن  پەنابەران  كەمپەكانی  لە  سوریانەی  ئەو 
ئوردن  لە  مرۆییەكان  بنەما  لەسەر  رێیانپێدەدا  كە  هەڵگرتووە،  ئاسایشیان  ناسنامەی  دەژین  خانەخوێدا  كۆمەڵگەی 
سوریەكان  هاتنی  سەر  خستۆتە  كۆتوبەندیان  ئوردن  دەسەاڵتەكانی  201٣ەوە  ساڵی  لە  ئەمەشدا،  لەگەڵ  بمێننەوە. 

.)Sweis, 8 October 2014(

لە سەرەتای كێشەكەدا، ٩0٪ی ئەو سوریانەی پەڕیبوونەوە ئوردن لە تیبەو تەلشیهابەوە خەڵكی دەرعە بوون، بەاڵم پاشتر، 
كاتێ روەیشد بووە مەرزی سەرەكی، گروپەكانی پەنابەرانی سوریان تێدابوو لە حومس (ئێستا تێكڕای 16٪ی سوریەكان لە 
 ئوردن(، ریفی دیمەشق (12.٣٪(، حەلەب (٨.2٪(، شاری دیمەشق (٧.٨٪(و دێرزوور (0.6٪(، سەرەڕای دەرعە.٥0
هاتووە تازەكان بە زۆری گلەیی لە چاوەڕوانی درێژ دەكەن بۆ هاتنە ناو ئوردن – هەندێ پەنابەر رایانگەیاندووە 
كە 20 بۆ ٥0 رۆژ چاوەڕێ بوون – لە پاڵ ئەو ناخۆشیانەی لەو ساتانەدا لە خاكی بێكەسی بەری سوریای سنوری 

 .)JO17( رۆژهەاڵتەوە رووبەڕووی دەبنەوە

٤٨ www.syrianrefugees.eu، لە 0٩/0٩/201٥
Available at: http://data.unhcr.org/ syrianrefugees/ :٣0 ئەیلولی 201٥(. “سوریە تۆماركراوەكان لە ئوردن”.  بەردەستە لە( UNHCR ٤٩

country.php?id=107، بینراوە لە: 10/1٥/201٥.
Available at: http://data.unhcr.org/ syrianrefugees/ :٣0 ئەیلولی 201٥(. “سوریە تۆماركراوەكان لە ئوردن”.  بەردەستە لە( UNHCR ٥0

country.php?id=107، بینراوە لە: 10/1٥/201٥.



٦٧پێڤاژۆی كۆچ، 2011 – 2015

بەدڕەفتاریەكان

پێداوە، رێگەكانی  ئاماژەی  لەمدواییە  وتارێكی باڵوكراوەی  لە  لە كۆمكاری واڵتانی عەرەبی  بەرپرسێك  هەروەك 
كۆچی گەڕان بەدوای پەناگە لە ملمالنێ زۆر ترسناكن:

»یەكێك لە دەرەنجامە هەرە مەترسیدارەكانی رەوشی ئێستای ناوچەی عەرەبی بریتیە لە گرتنەبەری 
رێگە خەتەرناكەكانی كۆچ لە هەوڵی گەیشتن بە رزگاربوون لە كێشەكان. چەند واڵتێكی ناوچەی 
عەرەبی خاڵی گرنگن بۆ رێگەی راگواستنی كۆچی نایاسایی كە لەالیەن كۆچبەرەكانەوە دەگیرێتەبەر، 
بە هاوەڵی ئەو ناباڵغانەی لەگەڵیاندان. }...{ ئەوان زۆر جاران قاچاخچیەكان بەكرێ دەگرن و مل 
 El Fegary,( »بە دەریایەكی یا وشكانیەكی خەتەرناكەوە دەنێن، كە زۆربەیان گیان لەدەستدەدەن

.)July 2015: 5

ئەمە بە ئەنجامەكانی ئەم لێكۆڵینەوەیە دووپات دەكرێتەوە، بە تایبەتی بە 
پەیوەندی لەگەڵ رەوشی سەر سنور. دیداركراوێك ئاماژەی بە هەندێ 
كەیسی بەدڕەفتاری و توندوتیژیدا لەالیەن ئاسانكاران و قاچاخچیان لە 
سوریا، كە لە فرتوفێڵ، دزینی پارەو موڵك، بەجێهێشتن پێش گەیشتن بە 

 .)SY12(  دوا شوێنی مەبەست

ژنێك كە لە كەمپی عەتمە لە سوریا دەژیا بە رێكخراوە ناحكومیەكانی 
راگەیاند كە دوای ئەوەی سەربازێك دەستدرێژی كردۆتە سەر توشی 
ئیفلیجی بووە )TR38(. راپۆرتی ساڵی 201٣ی رێكخراوی لێبوردنی 
وەكو  كردوە  دۆكیومێنت  سنوری  پەڕینەوەی  كێشەكانی  نێودەوڵەتی 
رێگرتن لە چوونە ژوور، كردەكانی پاڵپیوەنان لە دواوەو بەكارهێنانی 
هەروەها   .)201٤) توركیا  سوریاو  سنوری  لە  رادەبەدەر  لە  هێزی 
مرۆڤی  مافەكانی  پێشێلكردنی  سنورەدا  لەم  ناحكومی  رێكخراوێكی 
راپۆرت كردووە، لەوانەش ئەو كەیسانەی كە ژنان و كچانی پەنابەری 
بەرامبەر  سەربازەكانەوە  الیەن  لە  پێكراوە  سێكسیان  كێچەڵی  سوری 
كەیسی  ناحكومیەكە  رێكخراوە  سنور.  لە  پەڕینەوە  بۆ  رێگەپێدانیان 
پیاوێكی رێكخراوی ناحكومی ویستوەو دۆكیومێنتی كردوە كە بە خراپی 
لە  پەڕینەوەی  هەوڵی  لەكاتی  سەربازێكەوە  دەستی  بە  كراوە  بریندار 
سنور لەگەڵ دوو منداڵی خۆی، كە ئەوانیش توشی بێزاركردن ببونەوە، 
رووداوەكەی  رەتی  لێپرسینەوە  لەكاتی  سەربازەكە  كە  وادەردەكەوێ 
كردۆتەوە. پەنابەرانی سوری بەرێكخراوە ناحكومیەكەیان راگەیاندوە 
لێیراهاتوون،  ئەوان  باوو  شتێكی  بوونەتە  كردنەكان  دەستدرێژی  كە 
زۆر  كچان  و  ژنان  نادرێت.  ئەنجام  تۆمەتباركردنیك  هیچ  چونكە 
قسەی  بەپێی  رابگەیەنن،  سێكسیەكان  دەستدرێژیە  لەوەی  دەترسێن 

.)TR38( هەمان دیداركراو

هەندێ لە سوریەكان مەینەتیان 
بەدەست بەدڕەفتاریەوە هەیە كە 

لەالیەن ئاسانكاران و قاچاخچیانی 
كۆچبەرانەوە ئەنجام دەدرێت. لە 

یەك كەیس كە دیداركراوێكی ئەو 
توێژینەوەیە رایگەیاندووە، پیاوانێكی 
چەكداری سەر بە FSA ئاسانكاریان 

بۆ جوڵەی ناوخۆی خێزانێك دەكرد 
كە گەورەی ئەو خانەوادەیە ژنێك 

بوو لە پارێزگای حومس بەرەو 
خوار دۆڵی روباری ئوردن بە 

ئاراستەی سنوری ئوردن. 
ئەوان داوای برە پارەیەكی زۆریان 
كرد بۆ بەردەوامبوون لە گەشتەكە 

و، كاتێك خێزانەكە رەتیانكردەوە 
پارەكە بدەن، یەكیك لە كچەكان 

لەالیەن ئاسانكارەكانەوە دەستدرێژی 
كرایە سەرو، ئینجا خێزانەكەیان 

بەجێهێشت. 
كە گەڕانەوە پارێزگای دەرعا، 

ئەمەیان بە سەركردایەتی سوپای 
ئازاد FSA راگەیاندو دوو پیاو 

سزادران ، هەرچەندە سزاكە لەالیەن 
دیداركراوەكەوە بە سزایەكی سوك 

.)SY12( دانرا
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لەكۆتایی 201٤، كاتێك حكومەتی ئوردنی بووە ئەندامی هاوپەیمانێتی دژ بە داعش لە سوریاو عیراق، ژمارەیەكی 
كەمتری پەنابەران لە پارێزگاكانی رەققە، دێر ئەلزورو حەسەكەی سوریاوە رێی هاتنەژوورەوەیان پێدرا. ئوردن 
 JO06;(  هۆكاری ئەمنی كردە بیانوو، لە ترسی ئەوەی كە رەنگە ئەندامانی داعش لەناو پەنابەرانی ئەو ناوچانەدابن
مافەكانی  بواری  نێودەوڵەتی  ستافی  لەنێو  دڵەڕاوكێ  مایەی  بووە  ئوردن  سوریاو  سنوری  بۆ  گەڕانەوە   .)JO17
مرۆڤ چونكە خەڵكی رەققە، دێر ئەلزورو حەسەكە لە سنوری رۆژهەاڵتەوە هاتبوون، بەاڵم لە رێگەی سنوری 
رۆژئاوا لەگەڵ پارێزگای دەرعەی سوری رەوان كرانەوە كە پەیوەندی خێزانیان لەوێ كەمبووو بۆیهەبوو دووچاری 
ناوچەكەیان  كۆنترۆڵی  كە  چەكدارەكانی  گروپە  ناوخۆو  جوڵەی  ئاسانكارانی  گروپی  دەستی  بە  ببنەوە  توندوتیژی 

.)JO17; JO02( دەكرد

3.3   ئاوارەبوونی ناوخۆیی و نێودەوڵەتی عیراقی

دوای شەڕی ساڵی 200٣ بە سەركردایەتی ئەمریكا لە عیراق و توندوتیژی تایفەگەری دوای ئەوە، زۆر لە عیراقیان 
ئاوارەی واڵتانی دراوسێ بوون، سوریاش زۆرترین ژمارەی لەخۆگرت. پەشێوی درێژخایەنی رەوشی ئەمنی لە 
پەنابەران  كە  عیراق  لە  دابینكردن  پارە  شێوازەكانیدیكەی  و  پاشەكەوت  بەرەبەرەی  وشكبوونی  بووەهۆی  عیراق 

.)Weiss, 2007( پشتیان پێدەبەست

لە بەرواری قۆناغی سەرەتادا، حكومەتی سوری وایدەخەماڵند كە نزیكەی ٤٧1٤00 پەنابەری عیراقی لە سوریا 
لە  دووەمی 2012.  كانونی  لە  دەدا  عیراقی  پەنابەری  یارمەتی 101٩00  تەنیا   UNHCR كە هەرچەندە  دەژین 
كۆتایی 2012، ژمارەكانی UNHCRبۆ 62٧00 كەمبووەوە.٥1 ئەوانە تەنانەت لە كاركردنی فەرمی بێبەش دەكران، 
بەومانایەی كە زۆربەیان هیچ سەرچاوەیەكی داراییان نەبو تا لە شەڕی سوریا رابكەن. ئەوانەی دەشیانتوانی، دەبوایە 
لەنێوان گەڕانەوەیان بۆ عیراق یان هەوڵی پەڕینەوەی سنوری واڵتێكی دراوسێی دیكە هەڵبژێرن. نزیكەی ٧0000 
لەكاتێك ئەوانی دیكە دووچاری دووجار  ببنەوە،  نائارام كە بۆیهەبوو رووبەڕووی مەترسی  گەڕانەوە بۆ عیراقی 

ئاوارەبوون، جیاكاری و الوازی بوونەوە لە واڵتە دراوسێكاندا.

كەم  لوبنانیش  ڤیزەی  ژمارەی  بردران،  قاچاخ  بە  لوبنانیش  بەرەو  سوریاوە  لە  جەنگ  لە  هەاڵتو  عیراقیانی 
دەستدەكەوت. هۆكاری سەرەكی كە بۆ ئەو گروپە بەرەو لوبنان بەردەوام بوون و لە سوریا نەمانەوە، سەرەڕای 
عیراقیەكان  كریستیانە  بۆ  سوریاو،  لە  كار  دەرفەتی  نەبوونی  لە  بوو  بریتی  دەسگیركردن،  مەترسی  بوونی 
 .)Save the Children Sweden,  2011( بوو  لوبنان  لە  كریستیانی  بەرچاوی  كۆمەڵگەیەكی  هەبوونی 
بوون،٥2 چاالك  و  تۆماركرابوون   UNHCR لەالیەن  لوبنان  لە  عیراقی  پەنابەری   6100 نزیكەی   ،201٥  لە 
هەرچەندە ژمارەی راستەقینەی پەنابەران لە واڵت بە زۆر زیاتر دەخەمڵێنرا. ئاوارەكانی ناوخۆ لە باكوری عیراقەوە، 
.)TR12; TR13( بە زۆری توركمانی عیراقی و یەزیدی بوون، كە بە مەبەستی گەیشتن بە توركیا بە سوریا تێپەڕین

سروشتی جوڵەی ناوخۆ لە عیراق لە 2011ەوە گۆڕاوە بەپێی ناوچەكەو گروپی ئیتنی و ئاینی پەیوەندیدار. سونەی 
موسڵمانی عیراقی، كریستیانەكان، كوردو یەزیدیەكان دەیانویست بەرەو باكورو هەرێمی كوردستان بچن لە كاتێكدا 
 .)IQ13(  موسڵمانی شیعەی عیراقی بەرەو باشوری عیراق دەچوون، كە زۆربەی دانیشتوانەكانی شیعەی نەریتگەران
لە كۆتایی 201٤، داعش كۆنترڵی پارێزگاكانی رۆژئاواو باكوری رۆژئاوای عیراقی كرد لە ئەنبارو نەینەوا، بە 

٥1 بڕوانە : www.unhcr.org/51b1d63cb.html، بینراوە لە 11/0٤/201٥
٥2 www.unhcr.org/pages/49e486676.html. بینراوە لە 16/0٩/201٥
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شاری موسڵیشەوە، لە بنكەكانیان لە باكورو باكوری رۆژهەاڵتی سوریا. ئەمە بوو بە هۆی شەپۆلێك ئاوارەبوونی 
ناوخۆ، كە خەڵكی ئەو ناوچانە بەرەو پارێزگا عیراقیەكانی تر دەچوون. شاری موسڵ لە هاوینی 201٤ كەوتە دەست 
داعش و، دواتر پارچەی دیكە لە نەینەواو بەشەكانی دیكەی پارێزگای ئەنباریش داگیركران. ئەو هەڵڕژانەی ئاوارە 
ناوخۆكانی عیراق بۆ هەرێمی كوردستان و پارێزگا عیراقیەكانی تر گوشاری دارایی خستە سەر هەردوو حكومەتی 

.)IQ13( فیدرالی عیراق و حكومەتی هەرێمی كوردستان، كە بەهۆی رەوشی ئەمنیەوە رووی لە هەڵكشان بوو

 ٣٤٣0 ناوچەو   102 بەسەر  كە  هەیە،  عیراقی  ناوخۆی  ئاوارەی   3١٨٢٧3٦ 201٥ەوە،  ئەیلولی  مانگی  لە 
تۆماركراوەكانی  ئاوارە  2٧٪ی  نزیكەی  كوردستان  هەرێمی  حكومەتی  بوون.  دابەش  عیراق  لە  دیار  شوێنی 
گرتۆتەخۆ (٨٥2660 كەس( )IOM Iraq, September 2015(. زۆربەیان لە پارێزگا نزیكەكانی ئەنبار، نەینەواو 
سەالحەدینەوە هاتوون. هەندێ رێكخراو كە بۆ ئەم لێكۆڵینەوەیە دیداریان لەگەڵ كراوە جەختیان كردۆتە سەر دوودڵی 
خۆیان لەبارەی رەوشی ئاوارەكانی ناوخۆ لە سنورە نێوخۆكانی هەرێمی كوردستان لەگەڵ بەشەكانی دیكەی عیراقی 

     .)IQ13( فیدرال. هەزاران ئاوارە لە ئایاری 201٥ەوە لە ناوچە بیابانیەكانی پارێزگای كەركوك ماونەتەوە

4.3   پەنابەرانی دیكە، كۆچبەران و هاواڵتیانی بێڕەگەزنامە

هێڵكاری ٤: پەنابەرانی فەلەستینی لە سوریا، لوبنان، ئوردن و عیراق

سوریالوبنانئوردنعیراق
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خشتەی 6: پەنابەرانی فەلەستینی لە سوریا، لوبنان، ئوردن و عیراق

عیراقئوردنلوبنانسوریا 
بەرواری قۆناغی 

٤٨6٩٤6٤٣61٥٤1٩٧٩٥٨011٥00سەرەتا

٢٠١5٤٨0000
 ٥٣0٧0+(٤٤٩٩٥٧
ئاوارەی فەلەستینی لە 

سوریاوە(
20٩٧٣٣٨20000

-121210كەمپەكانی ئونروا

سەرچاوە: www.unrwa.org/syria-crisis, accessed 10.201٥.www.unhcr.org/4fc880ae13.html;1٣، بینراوە لە 
201٥/11/12؛ نەتەوە یەكگرتووەكان، 2012.

ژمارەیەكی زۆری پەنابەرانی فەلەستینی پێشتر لە هەموو واڵتانی ژێر توێژینەوەدا هەبوون جگە لە توركیا، پێش 
دەسپێكی شەڕ لە سوریا. دوازدە كەمپی پەنابەرانی فەلەستینی دانپیانراوی ئونروا لە سوریا هەبووو، كەمپی یەرموك 
یاسای  واڵتدا.  لە  بوو  فەلەستینی  پەنابەرانی  كۆمەڵگەی  گەورەترین  جێگەی  كە  دیمەشق،  دەوروبەری  كەوتبووە 
ژمارە 260ی تەموزی 1٩٥6یەكسانی لەگەڵ هاواڵتیانی سوری بە پەنابەرانی فەلەستینی دەبەخشی كە ئەوكات 
لە واڵت نیشتەجێبوون لەو شتانەی كە پەیوەستە بە كاركردن، بازرگانی و خزمەتی سەربازی، بەبێ پێدانی مافی 
سیاسی یان مافی خاوەندارێتی خانوبەرە. ئەمانە لەگەڵ »بەڵگەنامەی سەفەر« دەردەچوون، بەاڵم وەكو هاواڵتیانی 
واڵتانی عەرەبی دیكە مافی وەدەستهێنانی رەگەزنامەیان نەبوو:ئونروا لە سوریا وادادەنێ: »هەڵكشانی توندوتیژی 
سەرجەم  فەلەستینی«.٥٣  پەنابەرانی  بۆ  زیاتر  مەینەتی  هۆی  دەبێتە  و  زەحمەتتربن  گەیشتن  جواڵنەوەو  وادەكات 
نزیكەی ٨0000 پەنابەری فەلەستینی لە سوریا خەمڵێنراون كە لە دوو ساڵی 2011ەوە واڵتیان جێهێشتبێ. لەنێو 
ئەوانەدا نزیكەی ٥٣000یان بەرەو لوبنان هەاڵتوون و، زۆربەیان لە دوازدە كەمپی پەنابەرانی فەلەستینی لە لوبنان 

.)UNRWA, 1 July 2014( دەژین

بیانی  وەكو  نیشتەجێن،  واڵتە  لەو  درێژە  ماوەیەكی  و  لەدایكبوون  لەوێ  كە  بەوانەشەوە  لوبنان  لە  فەلەستینیەكان 
مامەڵەیان لەگەڵ دەكرێت و لە بازاری كاردا جیاوازیان لە دژ دەكرێت، لەبەر ئەوەی یاسای كاری لوبنانی لەسەر 
مافەكانی كرێكارو  بتوانن  نیە كە  دانپیانراویان  فەلەستینیەكانیش واڵتێكی  دامەزراوەو  پرەنسیپی مامەڵەی هاوشێوە 
سودیان بۆ كرێكارانی لوبنانی هەبێت. پێش ساڵی 200٥ فەلەستینیەكان دەستیان نەدەگەیشت بە زیاتر لە حەفتا جۆر 
كار، لەكاتێكدا لە ناوەراستی 201٥ تەنیا دەیانتوانی مۆڵەتی كار بۆ ئەو جۆرە كارانە وەرگرن كە ئاستی كارامەییان 
نزمە )The Daily Star, 30 April 2015(. نزیكەی ٥٣ لە سەدی پەنابەرانی فەلەستینی لە لوبنان لە 12 كەمپی 

.)UNRWA, 1 July 2014 دانپیانراوی فەلەستینیەكان دەژین

لەكاتی دەسپێكی شەڕ نزیكەی ٣00000 كوردی بێڕەگەزنامە لە سوریا هەبوون. بڕیاری ژمارە ٩٣ی ئابی 1٩62 
داوای ئامارێكی هەاڵوێردەی كرد كە رەگەزنامەی سوری لە نزیكەی 120000 كورد (20٪ی تەواوی كوردانی 
سوریا لەو كاتە( وەرگرتەوەو، ناسنامەی »بێگانە«ی پێدان. كوردانی بێڕەگەزنامەخاوەندارێتی زەوی، نیشتەجێ و 
كاریان لێ قەدەغەیە، لە كاری كەرتی گشتی و پیشەی وەكو پزیشكی یان ئەندازیاری و، رەنگە نەگەن بە چاودێری 

٥٣ www.unrwa.org/syria-crisis، بینراوە لە 10/1٣/201٥
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تەندروستی گشتی، رەنگە بە فەرمی نەتوانن هاوسەرگیری لەگەڵ هاواڵتیەكی سوری بكەن و هیچ بەڵگەنامەیەكی 
سەفەریان پێنەدراوە.

هەندێ كوردانی بێڕەگەزنامەی لە دایكبووی سوریا بەڵگەنامەی »مەكتومین« (»تۆمارنەكراو« یان »دەرنەكەوتوو 
لە تۆمارەكان«(یان بۆ كراوەو، نە ناسنامەیان هەیە نە لە تۆماری فەرمی دانیشتواندا هەن.

لە  داماڵراو  نزیكەی ٧٥000 كوردی  تەموزی 1٩٩6،  لە  زانیاریانەی هیومەن رایتس وۆچی سوری  ئەو  بەپێی 
سوریا  لەدایكبووی  كوردی  پیاوێكی  منداڵی  ئەگەر:  دادەنران  مەكتومین  بە  منداڵ  پۆلەدا.  لەو  هەبوون  رەگەزنامە 
»بێگانە« بن لەگەڵ ژنێكی هاواڵتی سوری؛ یەكێك لە دایبابانیان »بێگانە« بێت و ئەویدیكە مەكتوم بێت؛ یان هەردوو 
دایبابیان لە مەكتومین بن. لەگەڵ ئەوەشدا، بریارێكی سەرۆكایەتی لە نیسانی 2011 هاواڵتیبوونی بەخشیە زیاتر لە 

100000 كوردی بێڕەگەزنامە وەك هەوڵێك بۆ رێگرتن لە كوردان بۆ چوونە ریز راپەڕین. 

لە سوریا  كرد  كاریان  دەرفەتی  و  پەنابەری  داوای  سودانیش  كەسی  نزیكەی ٤000  سااڵنی 2000دا،  لەماوەی 
لەالیەن  ئەفغانی  پەنابەری   1٧٤0 و  سۆمالی  پەنابەری   2٤00 نزیكەی  ئەوەش  سەرەڕای   .)Kahale, 2003(
UNHCR لە سوریا تۆماركراون لەوەتەی دەسپێكردنی شەڕەوە. لە 2012 رێكخراوی نێودەوڵەتی كۆچ رایگەیاند كە 
پتر لە 100000 كرێكاری كۆچبەر لە سوریای بەر قەیراندا هەن، كە بە زۆری هی ئیندۆنیسیاو فلیپین و ئەسیوبیان 
و، ژمارەیان دەگاتە 1٥000 كۆچبەر كە وەكو وا دادەنران كە پێویستیان بە خاڵیكردنەوە بێت، چونكە لەالیەن خاوەن 
بەڵگەنامەی  ناسنامەو  بەبێ  زۆرجار  تەنانەت  توندوتیژیەكاندا،  گەرمەی  لە  بەردرابوو  لێ  دەستیان  كارەكانیانەوە 
سەفەر )IRIN,  20  September 2012(. لە 201٤، زیاتر لە 2000 كرێگاری فلیپینی لە سوریا بەرەو لوبنان 
خاڵیكران )LB04(. لەپاڵ ئەمەش، هەندێ خانەوادەی دەوڵەمەندی سوریش لەگەڵ كرێكارە كۆچبەرەكانەوە چوونە 

.)LB04( سوریا، كە هەندێكیان وەكو خزمەتكاری مااڵن بازرگانیان پێوە كرا

ئیندۆنیسی، كرێكارانی ناوماڵ كە لەالیەن خاوەنكارە سوریەكانیانەوە برابوون بۆ  بە هەمان شێوە، رەوشی ژنانی 
بە رێی  ڤیزە  بەبێ  ئەوانەی  بەتایبەتی  دادەنران،  نایاسایی  بە كۆچبەری  لەبەرئەوەی  بوو  یەكجار ترسناك  ئوردن، 
نافەرمی خاڵی پەڕینەوەی سنوریان بڕیبوو )JO23(. شەش ژنی ئیندۆنیسی كە لەالیەن خاوەنكارە سوریەكانیانەوە 
برابوون ئێستا لە ئوردن، لە باڵیۆزخانەی ئیندۆنیسیان و، ناتوانن جێیبێڵن چونكە یان بە نایاسایی هاتوون یا لە ماوەی 
راست  خۆیان  كۆچبەری  رەوشی  كە  هەیە  بەوە  پێویستیان  بگەڕێندرێنەوە  ئەوەی  ماونەتەوەو،بۆ  پتر  ڤیزەكانیان 
لە  ئیندۆنیسی بێ بەڵگەنامە بەرەو ئوردن پەڕینەوە  بكەنەوە لەگەڵ دەسەاڵتە ئوردنیەكان. لە 2012، سەدان ژنی 
 IRIN,( سوریاوە تا لە ملمالنێكە رابكەن و حكومەتی ئیندۆنیسی فڕۆكەیەكی دابینكرد بۆ گەڕاندنەوەیان بۆ ئیندۆنیسیا

.)20 September 2012





٧3حاله ته كانی تووشبوون به بازرگانی كردن بە كەسەكان

حاله ته كانی تووشبوون به بازرگانی كردن بە كەسەكان 4
ئەو توندوتیژیەی كە لە 2011ەوە گەلێك بەشی سوریای گرتەوە، لەگەڵ هەندێناوچەی عیراق لە ناوەڕاستی 201٤ەوە، 
هەاڵتن.  دەرەوە  بەرەو  جیا  شێوازی  زۆر  بە  ئەوانەی  لەگەڵ  هەبوو  ناوچانەدا  ئەو  خەڵكی  بەسەر  كاریگەری 
سیستەمە  كاریگەری  بەر  كەوتە  بەاڵم  توندوتیژی،  خودی  كاریگەری شەڕو  بەر  كەوتە  رەوشەكانیان  ئاڵۆزی 
یاسایی و دامەزراوەییەكانیش كە دەبێ لە ناو سوریاو هەر چوار واڵتی خانەخوێ پێی بجوڵێنەوە بۆ ئەوەی بارێكی 
و خزمەتگوزاریە  مرۆییەكان  یارمەتیە  بگەنە  دیاریبكەن،  داهات  و  بگەڕێن  كاردا  دوای  بە  وەربگرن.  یاسایی 
گشتیەكان و، هەوڵی قەرەبووی یاسایی بدەن ئەگەر تووشی بەدڕەفتاری هاتبن. بە گوێرەی هەندێ گروپی تایبەت، 
ئەو ناخۆشیانە بەهۆی جیاكاری رەگەزی و توندوتیژیەوە زیاتر بوون (لە باری ژنان و كچان(و دۆزەكانی پاراستنی 
مندااڵن (لە باری مندااڵندا(، وەكو دابڕین لە دایباب و بەخێوكاران و نەبوونی تۆماری لەدایكبوون. نەبوونی پاراستنی 
منداڵ بۆیهەیە لە بەرامبەردا بەشداربێت لە باڵوبوونەوەی هاوسەرگیری پێشوەختە، كاركردنی منداڵ و سواڵكردنیان. 
ئەو كەسانەی بەپێی ئەو بارودۆخانە، پێیانوایە بەربژاری چاك بریتیە لە هەوڵی دەرچوون لە ناوچەكەو، دەسەاڵتی 
ئەوەیان هەیە، رووبەڕووی كۆچی نایاسایی ببنەوەو پشت بە قاچاخچیانی كۆچ دەبەستن كە رەنگە زیاتر دووچاری 

ئیستغالل كردنیان بكات. 

بێهیوابوونی هەندێ لەو كەسانە، كە سەرچاوەی یارمەتی، شوێنی مانەوەو گەیشتن بە خزمەتگوزاریە پێوستەكانیان 
لەگەڵ  بیانبات.  خێزانەكانیان  خودی  ئەندامانی  كردنی  ئیستغالل  بەرەو  بۆیهەیە  خانەوادەكانیان،  و  خۆیان  بۆ  نیە 
ئەوەشدا، هەموو ئیستغاللكارو بازرگانیكاران لەم پێڤاژۆیەدا هەمان ئەو كەسانە نین لە دۆخەكانی الوازیدا، كەسانی 
تریش لە ئیستغالل كردن و بازرگانی پێوەكردنی كەسانی الوازەوە تێوەگالون بە مەبەستی قازانجكردن و، وەكو 

فۆرمێكی تایبەتی سوود وەرگرتن لە شەڕ، بە قۆزتنەوەی ئەو رەوشی الوازیەی لە شەڕەوە سەرهەڵدەدات. 

هەموو ئەو هۆكارانە، لە هەندێ باردا، هەروەك لە بەندی ٥ روونكراوەتەوە لە خوارەوە، بەشداردەبێت لە حالەتەكانی 
بازرگانیكردن بە كەسەكان لە هەر پێنج واڵتانی ژێر توێژینەوەدا، وەكو یەكێك لەزۆر شوێنەواری نادیاری شەڕو 
قەیرانی پەنابەران. بەمجۆرە ئەم رەوشەی الوازی بریتیە لە تەوەری سەرەكی ئەم بەندە. پەیوەندی نێوان رەوشی 

الوازی، الوازی بەرامبەر بازرگانی پێوەكردن، لە هێڵكاری ٥ لە خوارەوە خراوەتە بەرچاو.
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هێڵكاری ٥: الوازی گشتی، الوازی بەرامبەر بازرگانی پێوەكردن و كەیسەكانی بازرگانی پێوەكردن

وابەستەبێت  بۆیهەیە  2011ەوە  لە  توێژینەوە  ژێر  واڵتانی  لە  كەسەكان  بە  بازرگانیكردن  بۆ  الوازی  حالەتەكانی 
هەژاربوونی سەخت  كەیسەكانی  بۆتەهۆی  كە  سوریا،  ناوخۆكانی  ئاوارە  و  پەنابەران  مرۆیی  گشتی  پێڤاژۆی  بە 
بە  گەیشتن  سنورداركردنی  و  رێگرتن  هەروەها  ژیان،  سەرەكیەكانی  پێویستیە  وەدەستهێنانی  لە  ئەستەمی  و 
خزمەتگوزاری پێویست وەكو شوێنی نیشتەجێبوون، چاودێری تەندروستی و فێركردن. هەروەها رەوشی لەمجۆرە 
هەروەها  یاسایی،  باری  تازەكردنەوەی  بەسەر  سەپێنراو  كۆتوبەندی  یاسایی،  باری  نەبوونی  لە  سەرهەڵدەدا 
پاراستنی  دۆزەكانی  خانەخوێدا.  واڵتی  چوار  هەر  لە  داهات  وەدەستهێنانی  دەرفەتەكانی  كارو  بەرەنگاریەكانی 
بخاتە  مندااڵن زیاتر  بۆیهەیە  دابڕاویش  مندااڵنی  لەدایكبوون و كۆچی  تۆماری  فێركردن،  بە  وەكو گەیشتن  منداڵ 
بەر مەترسیەوەو، بەشداربێت لە رودانی هاوسەرگیری زوو، كاری منداڵ و سواڵكردنی منداڵ. هەروەها مەترسی 
بازرگانی پێوەكردنی ژنان و كچانیش كەوتۆتە بەر كاریگەری توندوتیژی بەپێی سێكس و جێندەر. نەبوونی پاراستن 
بەدواداچوونی  و  پاراستن،  پێوەكردن–  بازرگانی  دژە  بەرسڤی  كەموكوڕی  بەهۆی  پێكراو  بازرگانی  خەڵكی  بۆ 
دادگایی -، پێكەوە لەگەڵ نەبوونی دەرفەتی كۆچی یاسایی و ئارام لەبەردەمدا، بە تایبەتی بەرەو ئەوروپا، ئەوەش 

وایكردووە خەڵك زیاتر بكەونە بەر الوازی لە ئاست بازرگانی كردن بە مرۆڤەوە. 

كۆمەڵگە  زۆر،  بە  كۆچی  ناوخۆو  ئاوارەبوونی  لە  بوون  زیانمەند  عیراقیانەی  و  سوری  ئەو  لە  چاوپۆشین  بە 
هەڵگیرسا  شەڕ  كاتێك  بوون  سوریا  لە  كۆچبەرانەی  ئەو  و  توێژینەوە  ژێر  واڵتانی  چوار  هەر  لە  خانەخوێكان 

الوازيه  گشتيه كان كه  له  شه ڕی سوريا سه ريان هه ڵداوه

نه بونی به ديل بۆ كرچ باری ياسايی ره وشی مرۆيی

پاراستنی مندا�ن كه وا 
كارپێكردنی مندا�ن و هاوسه

 رگيری زوو ده گرێته وه 

جياكاری و توندوتيژی 
سێكسی به پێی جێنده ر

كه موكوڕی له  به رسڤه كانی 
دژ به  بازرگانی پێوه كردن

كه موكوڕی له  به رسڤه كانی 
دژ به  بازرگانی پێوه كردن

الوازيەكان بەرامبەر بازرگانيكردن بە كەسەكان
سێكس لە پێناو مانەوە 
يان گۆڕينەوەی عەينی 

(بە شت)
كەمی داهاتهه ژاركردن

ره وشی خراپی كار

نه گه يشتن به  خزمه
 تگوزاريه كان

بێهيوابوون له  هه ندێ 
ئيستغاللكاران

كەيسەكانی بازرگانی پێوەكردن

كێشه ی چه كداری

خزمه تكاری نێوما�ن هاوسه رگيری به  زۆر

ئيستغاللكردن له  كار ئيستغاللكردنی 
سێكسی



٧5حاله ته كانی تووشبوون به بازرگانی كردن بە كەسەكان

ئەوانیش كەوتبوبوونە بەر الوازی بازرگانی پێوەكردن بەهۆی شەڕەوە، هەروەها لەبەر رەوشی پێشتری هەژاری و 
دوورێكخراوی ناحكومییاسایی و كۆمەاڵیەتی. 

١.4   بارودۆخی مرۆیی گشتی

توێژینەوەدا  ژێر  واڵتانی  پێنج  هەر  پەنابەرانلە  ناوخۆو  ئاوارەكانی  نێو  لە  سەخت  هەژاری  رەوشەكانی 
یارمەتیدانی الیەنە  پێوەكردن.  بازرگانی  و  ئیستغالل كردن  جیاوازی  بەر جۆری  دەیانخاتە  كە  بنچینەییە  دۆزێكی 
بەخشەرەنێودەوڵەتی و نیشتمانیەكان هەمیشە بەپێی پێویست نین، لەبەر كەمی دارایی و كۆتی سەپێنراو بەسەر گەیشتنی 
بەو پەنابەرانەی كە تۆمارنەكراون. هەروەها ئاستەنگەكانی دابەشكردنی یەكسانی یارمەتیەكان لەناو سوریا. هەروەها 
مەترسیەكی گشتی هەیە كە بایەخ بە ئەوە دراوە كە یارمەتیەكان دراونەتە كەمینەی ئاوارەكانی ناوخۆو پەنابەران 
ئاوارەكانی  لەناو كۆمەڵگە خانەخوێكاندا،  كە لە كەمپە فەرمیەكاندان (بڕوانە بەشی 1.٥ لە سەرەوە(. لە سوریاو 
ناوخۆو پەنابەران رووبەڕووی ئاستەنگ دەبنەوە لە وەدەستهێنانی پارەی كرێ، كەرەستە بنچینەییەكانی ماڵ، 
ئاو، ئاوەڕۆو خۆراك، هەروەها گەیشتن بە چاودێری تەندروستی و فێركردن و ژیان. هەروەها لە ناوەوەی سوریا، 
فاكتەرێكی یەكالكەرەوەی الوازی بریتیە لە نەبوونی وەدەستهێنانی دەرفەتی دەستخستنی داهات و چەتری ئابوری 

.)SY02( پێویست، پێكەوە لەگەڵ، لە باری ژناندا، نەبوونی دەسكەوتنی كاری قبوڵكراو لە رووی كلتوریەوە

كارلێك لەنێوان هەژاری سەختو نەبوونی سەرچاوەكانی دارایی لەنێوان زۆر لە ئاوارەكانی ناوخۆو پەنابەرەكان و، 
كورتهێنانی دابینكردنی یارمەتی مرۆیی نیشتمانی و نێودەوڵەتی، چ دارایی بێت چ عەینی، لە الیەكی دیكەوە، دانانی 
توێژینەوەدا. ئەمە وا دەگەیەنێ كە بۆیهەیە توشی  پێنج واڵتانی ژێر  لە هەر  بێهیواییدا،  بارێكی  لە  خەڵكێكی زۆر 
قەرزبن، یان بكەونە نێو ستراتیژی رووبەڕووبوونەوە مەترسیدارەكان، بەنایاسایی كاربكەن یان لە كاری مندااڵن 
و داهات پەیداكردنیان بگلێن. رێ لە خەڵكێكی زۆریش دەگرێ كە خزمەتگوزاریە بنچینەییەكانیان دەستكەوێ وەك 

شوێنی نیشتەجێبوون و چاودێری تەندروستی.

هەژاركردن

لەسەرەتای ملمالنێكەوە لە 2011، ژمارەیەكی روولە زیادەی خەڵكی سوریا ماڵ و ژیانی خۆیان لەدەستداوەو زۆر 
هەژار كەوتوون. ئاوارە ناخۆییەكانی سوریاو گروپە الوازەكانیدیكە لە سوریا رووبەڕووی شوێنەواری توندوتیژی 
و شۆكبوونەوەكە لە ماوەی شەڕ مەینەتیان بە دەستەوە دیوەو دووچاری الوازی زیاترو بەدڕەفتاری بوون كە لە 

دەربەدەركردنی بەزۆرو بارودۆخی پڕسوكایەتی ژیان لە كۆمەڵگە خانەخوێكان لە سوریا توشی بوون.

زۆر خانەوادە موڵكی خۆیان لە سوریا بۆ ژیان فرۆشتووە، ئەگەر لیێیان خاپور نەكرابێت )LB14(. بەپێی خەماڵندنی 
پارەی   . خێزانە  روولەزیادەی  رێژەیەكی  ئەنجامدراوە،   201٤ 201٣و  لە  UNHCRەوە  لەالیەن  كە  الوازی 
ئەوەشدا، هەندێ خاڵی  لەگەڵ   .)UNHCR, 2013; 2014( بەكاردێت  دانی كرێ  بۆ كرینی خۆراك و  قەرزكراو 
الوازی (نەبوونی خۆراك، یان نەبوونی پارە بۆ كرینی خۆراك( بەرەو نزمبوونەوە دەچێت لەوكاتەوە كە بەسەر 
تۆماركردنی پەنابەران لەالی ئاژانسی پەنابەرانەوە تێپەڕیوە  )UNHCR, 2013(، كە ئاماژەیە بۆ ئاستیكی بەرزتری 

الوازی لە نێوان ئەو پەنابەرانەی تازە دەگەنە جێ و لەنێوان ئەوانەی هێشتا تۆمار نەكراون.

زۆربەی پەنابەرانی سوری لە ئوردن لەپاشخانی شارستانی و الدێنشینی هەژارەوە هاتوون و، بۆ مانەوە لە ئوردن، 



به  ئامانجگرتنی خاڵه كانی الوازی٧٦

بۆیهەیە پشت بە یارمەتی عەینی و دارایی الیەنە بەخشەرەكانی یارمەتی  مرۆیی، پارەی وەدەستهاتوو لە فرۆشتنی 
موڵكەكانیان لە سوریاو داهاتەكانیان لە كاری نافەرمی لە ئوردن دەبەستن. خێزانە سوریەكان لە كەمپەكانی پەنابەران 
تا ئێستا زۆربەیان هەموو پاشەكەوتی  ئابوریدان، بەجۆرێك  یان كۆمەڵگە خانەخوێكاندا لە باری زۆر ناجێگیری 
 Ajluni & Kawar, 2014; Stave & Hillesund,( خۆیان خەرجكردووە بەهۆی سروشتی درێژخایەنی ملمالنێكە

.)2015; NRC & IRC, 2014

هەروەك ئوردن و لوبنان، رەوشی پڕ ئاستەنگی ئابوری لە عیراق و توركیاش رووبەڕووی پەنابەران دەبێتەوە كە 
پەیوەستە بەو فاكتەرەی كە ئەوان هەموو پاشەكەوتی خۆیان خەرجكردووەو موڵك و ماڵیان وێرانكراوە، واتا ئەوان بە 
تەواوی پشت دەبەستن بەوەی لە كۆمەڵگە خانەخوێكاندا بەردەستە. شاری كۆبانی سوری بۆ نموونە، لەسەر سنووری 
سوریاو توركیا، بەفیڕۆچوو. زانیاریدەران بۆ ئەم لێكۆڵینەوەیە وەسفی رەوشی ناهەمواری نیشتەجێیانی پێشووی ئەم 

.)IQ06; IQ02( شارە دەكەن كە بەرەو عیراق و توركیا هەاڵتوون لەبەرئەوەی خانوەكانیان خاپووركراوە

دابینكردنی یارمەتیە مرۆییەكان

ئاوارەكانی  بۆ  یارمەتیە مرۆییەكان  دابینكردنی  بە  پەیوەستەكان  دۆزە 
ناوخۆو پەنابەران لە كەمی دارایی تەواو بۆ دابینكردنی پێویستیەكان 
و نایەكسانی لە دابەشكردنی یارمەتیەكانەوە سەرهەڵدەدات. لەهەندێ 
وەكو  مرۆییەكان  یارمەتیە  وەدەستهێنانی  سوریا،  لە  ئاواران  كەمپی 
شێوازێك بەكارهێنراوە بۆ كۆنترۆڵكردن و ستراتیژەكانی بەكارخستن. 

لە  كە،  رونیكردەوە  سوریا  لە  لێكۆڵینەوە  لە  دیكە  بەشداربوویەكی 
كاتێكدا ئاوارەكان لە حەلەب و خێزانی سەربازەكان رێژەیەكی زۆری 
یەكگرتووەكان  نەتەوە  ئاژانسەكانی  كە  وەردەگرن  یارمەتیانە  ئەو 
دەیبەخشن، ئاوارەكانی الدێی حومس جیادەكرێنەوە لەبەرئەوەی بە دژە 
رژێم ناسراون. لەئەنجامدا خێزانە ئاوارەكان وەكو ئۆپۆزسیۆنی رژێم 
بمێننەوە  موحتاجی  بە  تا  وەردەگرن  كەمتر  یارمەتی  و  سەیردەكرێن 

.)SY08(

نارێك  توركیا  شاری  هەندێ  لە  مرۆییەكان  یارمەتیە  دەستكەوتنی 
ئاژانسی  بە  ناحكومیەكان  رێكخراوە  نەگەیشتنی  لەبەر  دەركەوتووە 
 .)TR02( بۆ سیستەمی تۆماركردنی پەنابەران AFAD یارمەتی حكومی
 DGMM بۆ  تۆماركردنی  AFADپڕۆسەی  كە  ئەوەشدا،  لەگەڵ 
یارمەتیەكان«ی  دابەشكردنی  ئەلیكترۆنی  »سیستەمی  گواستۆتەوەو 
دەیگەنێ،  نێودەوڵەتیەكان  و  نیشتمانی  ناحكومیە  رێكخراوە  كە  داناوە 
لەراستیدا،   .)TR48( هەماهەنگی  كێشەكانی  چارەسەری  بەئامانجی 
لەوشارە توركیانەی كە زۆرترین ژمارەی پەنابەرانی سوریایان تێدایە، 
رێكوپێكتربێت،  پێدەچێ  یارمەتی  دابەشكردنی  و  زانیاری  ئاڵوگۆڕی 
رێكخراوە  لەالیەن  كۆمەڵگە  سەنتەرەكانی  دامەزراندانی  لەگەڵ 
لەالیەن  پێكەوە  كە  كۆمەاڵنەی  ئەو  نێودەوڵەتیەكانەوەو،  ناحكومیە 

بۆ نمونە، یەكێك لە بەشدارانی 
لێكۆڵینەوە روونیكردەوە كە لەكاتی 

بوونی لەناو دوما، كە شارۆچكەیەكی 
الدێیە لە الی باكوری رۆژهەاڵتی 

شاری دیمەشق، لەژێر گەمارۆدابوو 
لەالیەن هێزە چەكدارەكانی 

رژێمەوە. بەهۆی گەمارۆكەوە، 
نرخی كەلوپەلی پێویست بەرزبۆوەو 

لە بازگەكاندا، سەربازەكانی رژێم 
رێگەیان بە هیچكەس نەدەدا كااڵ 

بهێننە ناو دوما. لە تشرینی یەكەمی 
201٣، گەمارۆیەكی تەواو لە 

هەر چوار دەوری شار هەبوو، 
رێگە بەكەس نەدەدرا بێتە ناوەوە 

یان دەربچێ. كااڵیەكی كەم لە 
بازاڕدا هەبوو كە نرخیان یەكجار 

بەرزببۆوە. دانیشتوانی دوما زانیان 
كە بازرگانەكان پەیوەندیان لەگەڵ 
سوپای ئیسالم هەیە (كە ئەندامی 
بەرەی ئیسالمی بوو(، ئەو هێزە 

سەربازیەی كۆنترۆلی دومای 
كردبوو، كەلوپەلیان كۆگە دەكردو 
بە نرخی زۆر بەرز دەیانفرۆشتە 
خەڵكی سیڤیل. پیاوان و كوڕانی 
گەنج دەستیان بە چوونە ریزی 

سوپای ئیسالم كرد بە رامبەر موچەو 
یارمەتی عەینی بۆ خێزانەكانیان 

.)SY06(
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لە   .)TR13  ،TR11  ،TR09( دەبرێن  بەڕێوە  سوریەكانەوە  لەالیەن  تەنیا  یان  سوریەكان  پەنابەرە  و  توركەكان 
شانلیئورفە، بۆنمونە 2٩ رێكخراوی نافەرمی مرۆیی هەیە كە لەالیەن پەنابەرە سوریەكانەوە دامەزرێنراون لەگەڵ 
 TR08;( پەیوەندیەكی چەترئاسا، كە سەكۆیەك بۆهەموو كۆمەڵەكان پێكدەهێنێ و هەماهەنگی نێوانیان بەهێزدەكات

.)TR11; TR09

تایبەتی،  بە  نێودەوڵەتیەكان  ناحكومیە  كە رێكخراوە  دا  لێدوانێكی  لە غازی عەنتاب  دیداركراوێك  دیكەوە،  لەیەكی 
هەموو هەوڵی خۆیان خستە گەڕ لە شارێكی دیاریكراو، وەكو غازی عەنتاب، لەكاتێكدا خزمەتگوزاریەكانی كە لە 
شارەكانی دیكە پێشكەش دەكران لە ئاستی پێویست نەبوون )TR36(. تێچووی یارمەتیەكان بۆ حكومەتی توركی، كە 
گەیشتە نزیكەی ٧.^ ملیار دۆالر تا ئێستا، لە تێكڕای بودجەی هەشت وەزارەتی توركیا تێپەڕی.٥٤ لە 2012، توركیا 
داوای یارمەتی لە نەتەوە یەكگرتووەكان كرد، كە بووە هۆی ئەوەی واڵت بكەوێتە ژێر پالنەكانی بەرسڤی نەتەوە 

یەكگرتووەكانی رێكخراو بۆ واڵتە خانەخوێ سەرەكیەكان.

مرۆیی  بارودۆخی  داڕمانی  هۆی  بووە  خۆراكیەكان  و  دراوی  یارمەتیە  كەمكردنەوەی  ئەوەی  لەگەڵ  لوبنان،  لە 
)LB36;  LB39(. زۆر لە دیداركراوان بۆ ئەم لێكۆڵینەوەیە لە ئوردن ئەوە جێبایەخیانە كە كەمكردنەوەی یارمەتی 
مرۆیی نێودەوڵەتی بۆتە هۆی زیادبوونی دووچاربوونی پەنابەرانی سوری بە كێبەركێكانی ئەمنی بەڕێوەچوونی ژیان 
 ،)JO12( هەروەك یەكێك لە بەخشەرانی یارمەتی مرۆیی دیداركراو روونیكردەوە .)JO06;  JO17;  JO05(
بنچینەی  لەسەر  پەنابەرە سوریەكان،  پێداویستیەكانی خێزانە  بۆ  نین  نێودەوڵەتیەكان بەس  یارمەتیەكانی رێكخراوە 

تێچووی ژیان لە ئوردن. 

وەدەستهێنانی خزمەتگوزاریە بنچینەییەكان

بەاڵم  دەستەبەركراوە،  تۆماركراوەكان  سوریە  پەنابەرە  بۆ  بنچینەییەكان  خزمەتگوزاریە  بە  گەیشتن  توركیا،  لە 
ناكات«  دەستەبەر  پێویستیەك  هەموو  بەرزەكە  یەكجار  الوازی  »ئاستی  دەریخستووە،  دیداركراوێك  هەروەك 
)TR30(. سەرەڕای ئەوەش خزمەتگوزاریە گشتیەكان سەرەڕای سەپاندنی یاسا، بۆ هاواڵتیانی توركی داڕێژراون 
و بەپێی پێویستیەكانی پەنابەرانی نیشتەجێ دانەنراون، لەگەڵ بوونی فۆرمانیتورك زمان و ئەو فەرمانبەرانەی كە 

.)TR28( زمانی عەرەبی نازانن

دۆزەكانی نیشتەجێبوون لە لوبنان لە مۆلەقەدایە. هەندێ لە سوریەكان لە شوقەی بچوكی وا دەژین كە یەك ژووری 
نوستنی هەیە لەگەڵ بوونی ژمارەیەكی زۆر خەڵك كە ئارامی، شوێنی تایبەتی تێدانیەو، ژنان و كچان بۆیهەیە لەالیەن 
پیاوانی خێزانەكانی دیكە هەراسان بكرێن كە لە هەمان تەالردا دەژین. هەروەها رەنگە توالێتەكان لە نێوان ژمارە 
خەڵكێكی زۆردا هاوبەش بێت )LB08(. بەتایبەتی لە دۆڵی بیقاع و عەككار، سوریەكان لە خێوەتی نافەرمیدا دەژین، 
 .)UNDP in Lebanon, 2012( 2011 لەوناوچانەی كە پێشتر یەكێك بوون لە هەژارترین ناوچەكانی واڵت لەپێش
لە 201٤ بە پێی خەماڵندنی UNHCR نزیكەی ٢4٠ نیشتەجێی نافەرمی لە دۆڵی بیقاع هەبوون، بە قەبارەی 
جیاجیا، لە دەروبەری دە خێوەتەوە تا زیاتر لە سەد Loveless, 2014; LB27(. لە حوزەیرانی 201٥، زیاتر لە 

.)LB38( ٦٠٠ خێوەتنشینی نافەرمی لە عەككار هەبوون، ئەو ژمارەیەش لە ساڵی پارەوە دوو هێندە بۆتەوە

٥٤ www.afad.gov.tr/TR/Index.aspx، بیراوە لە 11/2٧/201٥
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دەركردنی بە كۆمەڵ لە نیشتەجێكانی نێو خێوەت ئاسایی لە كێشەی نێوان خاوەن زەوی و كۆمەڵگەكە روودەدات، 
زۆرجار لەبەرئەوەی ئەو كۆمەڵگەیە ناتوانێ كرێ بدات، زۆرترین ژمارەی دەركردن كە لەالی خاوەن زەویەكانەوە 
ئەنجامدراوە بۆیهەیە كەوتبێتە بەر باری ئابوری خراپی پەنابەران. دەركردن رەنگە بە فەرمانی هێزە چەكدارەكانی 
لوبنان ئەنجامبدرێت، ئەگەر خێوەتگاكە نزیك دامەزراوێكی سەربازی بێت، یان لەالیەن شارەوانیەوە ئەنجامبدرێت. 
ژمارەی دەركردنەكان رووی لە زیادیكرد لە 201٤ بۆ LB43( 201٥(. حالەتی نا ئاسایشی كە بەسەر پەنابەران 
داهات بەهۆی مەترسیەكانی دەركردنوا راگەیەنرا كە ژمارەی هاوسەرگیری بەزۆرو زووی زیاد كردبێت، چونكە 
بۆیهەیە پەنابەران وا دابنێن كە بەشودانی كچیان بە ئەندامێكی كۆمەڵگەی خۆجێ لە حالەتی دەركردن دەیانپارێزێ 
)LB25(. لەمەش زیاتر، زیادبوونی لە هیكڕای كرێی زەویەكان لەوەتەی دەسپێكی قەیرانەكەوە، ژیان بۆ پەنابەران 
زۆر ئەستەمترە لەوەی لە خێوەتگەی نایاساییدا دانوستان لەگەڵ خاوەن زەویدا بكات،  كە دەتوانێ بۆ سوخرەكێشی 

.)LB42( ئیستغاللیان بكات

هەروەها دەشێ بارودۆخە الوازەكان لەناو دوازدە كەمپی فەرمی پەنابەرانی فەلەستینی بكەوێتە بەرچاو لە لوبنان 
و لە نیشتەجێكانی نزیك لە كەمپەكان، كە هەڵڕژانی بەرچاوی فەلەستینیەكانی لە سوریاوە بەخۆوە بینیوە. لەگەڵ 
ئەوەشدا، ژمارەیەك دیداركراو بۆ ئەم لێكۆڵینەوەیە دووپاتی دەكەنەوە كە ئەو فەلەستینیانەی لە سوریا رایانكردووە 
زۆربەی جار توانیویانە لەگەڵ ئەندامانی خێزانە فەلەستینیەكان لە لوبنان پێبگەنەوەو بەمجۆرەبەهۆی تۆڕی خێزانی 

.)LB10; LB18( و كۆمەڵگەیی بەهێزترلە زۆربەی سوریەكان پارێزراوتربن

دەسكەوتنی چاودێری تەندروستیش ركابەریەكە، چونكە سیستەمی تەندروستی لوبنانی زۆر تایبەتگیر كراوە. ئەو 
سوریانەی الی UNHCR تۆمارنەكراون یان دەبێ بگەڕێنەوە سوریا بۆ وەرگرتنی چاودێری تەندروستی، بكەونە 
ناوچەی  لەوەش زیاتر، هەندێ   .)LB26; LB38( بەڕێوەبچن  پزیشكیەوە  بەبێ هیچ چاودێریەكی  یان  ژێر قەرز، 
لە  ئاو  دەبێ  بەمجۆرە  نەیگرتۆتەوەو  ئاوی حكومی  تۆڕی  بەشێكی شارستانیش،  لوبنان، هەروەها چەند  لە  الدێی 
دابینبكرێت. هەندێ  نافەرمیەكاندا، لەالیەن خاوەن زەویەوە  لە نیشتەجێ  یان،  تایبەتیەكانەوە بكڕدرێت،  سەرچاوە 
خاوەن زەویەكان پەنابەرانیان ئیستغاللكردووە لە كاری بەزۆر یا لە رووی سێكسیەوە وەكو مەرجێك بۆ پێدانی ئاو. 
سەرەڕای بوونی كێشەی كەمی ئاو كە كاریگەری هەبووە بۆ گەلی لوبنانی، خەڵكی لوبنان دەتوانن میكانیزمی كەمتر 

.)LB42( ترسناك، سوپاس بۆ تۆڕە كۆمەاڵیەتیەكانیان

لە شوێنی  تایبەتمەندی  نەبوونی  لەبەر  توندوتیژی راگەیەندراوە  پەنابەران  ئاوارەو  لەنێو كۆمەڵگەكانی  لە عیراق، 
لەبەرئەوەی  كەمپەكان  لە  توندوتیژیە  مەترسی  پێكراوە  ئاماژەیان  تایبەتیانەی  پرسە  لەو  نەشیاودا.  نیشتەجێبوونی 

.)IQ12( گەرماوەكان دەكەوتنە شوێنی دوور لە دانیشتوان و ناوچە مەترسیدارەكانەوە

٢.4   باری یاسایی 

هەروەك لە پێشەكیدا روونكراوەتەوە، بڕگە یاساییە نیشتمانیەكان بەسەر ئەو دانیشتوانانەدا پیادە دەكرێ كە لە شەڕی 
سوریا هەاڵتوون لە واڵتە خانەخوێكاندا. ئەو حوكمە نیشتمانیانە سروشتێكی كاتییان هەیە، بە واتای ئەوەی لە 
لە  لەكاتێكدا  خۆیان،  باری  تازەكردنەوەی  لە  دەبنەوە  ئاستەنگەكان  رووبەڕووی  پەنابەران  كورتدا،  ماوەیەكی 
ماوەیەكی درێژ، زامنی مانەوەی بەردەوام ناكات و رێ بە پەنابەران نادات پالن دابنێن بۆ وەبەرهێنان لە ئایندەی 
خۆیاندا. باری یاسایی پەنابەرانی سوریا بڕیاردەدات لەسەر گەیشتنیان بە یارمەتی مرۆیی، خزمەتی پێویست – بە 
فێركردن بۆ منداڵەكانیان – و، دەرفەتی رێك و یاسایی كارو رێگەكانی وەدەستهێنانی داهات. لە واقیعدا، كەم لە 
پەنابەرانی سوری لە هەر چوار واڵتدا مۆڵەتی یاساییان هەیە بۆ كاركردن. راستی ئەوەیە كە گەورەكان لە بازاڕی 
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كاری نافەرمیدا كاردەكەن، لەبەر هەبوونی كار، قەبارەی بازاڕە نافەرمیەكان و نەبوونی مۆڵەتی یاسایی بۆ كار.، 
وایان لێدەكات كە زیاتر دووچاری الوازی ئیستغالل كردن وبازرگانی پێوەكردن ببنەوە. لە هەندێ كەیسدا، كرێی 
كاركردن شێوەی موچە وەرناگرێت، بەڵكو دەبێتە مامەڵەیەكی عەینی، وەكو كاركردن لە جیاتی كرێ، یان شوكردنی 

كچەكان لە هەر تەمەنێكی بچوك بەرامبەر  پاراستن لە دەركردن لە زەویەكەدا.

پێدەچێ رێژەیەكی زۆری تۆمارنەكرابێت، رووبەڕووی پرسەكانی وەدەستهێنان  لوبنان، كە  لە  پەنابەرانی سوری 
و تازەكردنەوەی مانەوەی یاساییان دەبنەوە. تازەكردنەوە بۆ هەندێ تاك و خێزانەكان لە توانا بەدەرە.٥٥ نەبوونی 
تۆماركردن دەبێتەهۆی سنوربەندی ئازادی جواڵنەوەو وەدەستهێنانی چاودێری تەندروستی، لەنێو پرسەكانی تردا 
)NRC,  2014(. لە راستیدا لەبەر تێچووی بەڵگەنامەكانی مانەوە، زۆر لە خێزانەكان ئەولەویەت دەدەنە تۆماركردنی 
هەندێ ئەندامانی خێزانەكە بەسەر ئەوانی تردا (LB43(. بازگە ئەمنیەكان كۆت دەخەنە بەردەم ئازادی جواڵنەوەی 
پیاوانی گەورە بەبێ باری یاسایی یان باری یاسایی دیاریكراو. لە عەككار، هەڵكشانی راگیركردن لە بازگە كاتیەكاندا 
ئاستەنگ دەخاتە نێو ئەو سوریانە )LB40(. ئاستەنگی لە گەیشتن بە خزمەتگوزاریەكان بەهۆی سنورداری باری 
یاسایی بۆیهەیە پەنابەران بخاتە مەترسی ئیستغالل كردن لەالیەن پەنابەرانی دیكە كە دەتوانن لە بازگەكان بپەڕنەوەو 

.)LB07( بەمجۆرە بگەنە خزمەتگوزاریەكان

رێنماییەكانی هاتنە ناوەوەی سوریەكان و تازەكردنەوەی باری یاساییان لە لوبنان لە كانونی دووەمی 201٥ گۆڕان 
و، حكومەت ئاماژەی بە UNHCR كردتا بە شێوەیەكی كاتی تۆماركردنی تازە هەڵبواسێ بۆ ئەو پەنابەرانەی لە 
لێكراوە رێك  داوایان  ئێستا سوریەكان   .)UNHCR, 25 August 2015( لوبنان  ناو  دێنە  ئایاری 201٥ەوە  6ی 
بكەون لەگەڵ یەكێك لە توێژەكان، وەكو گەشتوگوزار، خوێندن یان چارەسەری تەندروستی، بۆ ئەوەی بێنە لوبنان، 
توێژی  توێژی »ئاواران« و  لە  بە چاوپۆشین  ملمالنێكەوە هەاڵتوون و،  لە  ئەوانەی  بۆ  توێژێك  نەبوونی هیچ  بە 
كە  دەریخستووە   201٥ دووەمی  تشرینی  سەرەتای  لە  هەواڵێك  وتارە   .)NRC, April 2015a( هەاڵوێردراوان 
 Kullab, 2( وا دەخەمڵێنرێ دوو لە سێی پەنابەرانی سوری دانیشتووی لوبنان ئێستا باری یاسایی چاالكیان نەبێت

.)November 2015

لە  لەبەردەمدایە  گەورەتریشیان  ئاستەنگی  تەنانەت  هەاڵتن  لوبنان  بەرەو  كە  سوریا  لە  فەلەستینی  پەنابەرانی 
پەنابەرانی  هەنوكەییەكانی  پێداویستیە  هەڵسەنگاندنی  بەپێی   .)Amnesty International, 2014( یاساییدا  باری 
فەلەستینی سوری لە لوبنان، لە كۆتایی ئاداری 201٥، زۆربەی هەرە زۆری (٨6٪( رێپێدانی مانەوەی بەركاریان 
بۆ  تەنیا  جیاوازن، زۆربەیجار  خۆیاندا زۆر  چێوەكانی  لە  تازەكردنەوە  بە  رێگەدان  بۆ  قۆناغبەند  پێوەری  نەبوو. 
ماوەیەكی كاتی سنوردارن، نەبوونی میكانیزمی شیاو بۆ ئاگاداركردنەوەی جەماوەری جێبایەخ و بە گشتی، تەنانەت 

.)LB45; Tatwir, 2015( ئەگەر تازەكردنەوەش مەحاڵ نەبێت، ئەوا لە توانای زۆربەی پەنابەراندا نیە

هەروەكو لوبنان، پەنابەرانی سوری لە ئوردن وا راگەیەنراوە كە ركابەری دێتەپێش لە پاراستنی باری كۆچی ئاسایی 
خۆیان، لە پرۆسەی تازەكردنەوەی تۆماركردنی یاسایی لە 201٣- 201٤. نەبوونی تۆماركردن كاریگەری هەبووە 
بەسەر گەیشتنی پەنابەران بە خزمەتگوزاری گشتی پێشكەشكراو لەالیەن دەسەاڵتەكانی حكومەتی خۆجێیی و، 
نێودەوڵەتیەكان، چونكە ئەمە  ناحكومیە  UNHCR و رێكخراوە  یارمەتیە پێشكەشكراوەكان لە الیەن  خزمەت و 
ناوخۆی  وەزارەتی  لەالیەن  كە  تۆماركردنن  بەسەرنەچووی  بەڵگەنامەی  هەڵگری  كە  پەنابەرانەیە  ئەو  بۆ  تەنیا 
ئوردنیەوە دەرچوبێت، وەك بەشێك لە رێكەوتنی نێوان رێكخراوە ناحكومیە نێودەوڵەتیەكان و وەزارەتی پالندان و 
نامەی  كە  پێدرا  تەموزی UNHCR ،201٤ رێنمایی  لەوەتەی 1٤ی   .)JO08; JO10( نێودەوڵەتی  هەماهەنگی 

٥٥ هەر تازەكردنەوەیەك بۆ كەسێكی گەورە 200 دۆالری تێدەچێت
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پاراستنی پەناخوازی نەداتە سوریەكان كە بەڵگەی تۆماركردنیان نیەو كەفالەتێكی دروستی تۆماركراویان نیە لەالی 
 .)JO10( دەسەاڵتە ئوردنیەكانەوە. ئەوە روون نیە كە ژمارەی ئەو سوریانە چەندە كە لەو رێكارە تازە زیانمەندبوون
گەڕاندنەوەی  دوورخستنەوە،  گیران،  لەوانەش  مەترسی،  زنجیرەیەك  بەر  دەكەونە  پەنابەران  تۆماركردن،  بەبێ 

.)JO08( بەزۆر بۆ كەمپەكانی پەنابەران و دیپۆرتكردنەوە

لوبنان.  لە  ئیستغالل كردن كراوەیە،  بۆ  تایبەتی  بە  لوبنان و ئوردن  لە  پەنابەرانی سوری  بۆ  سیستەمی كەفالە 
بەرامبەر  بكەن  ئیستغالل  بتوانن سوریەكان  لوبنانی  خەڵكی  بۆیهەیە  كە  وروژاندووە  ئەوەی  مەترسی  سیستەمەكە 
بوونی  بۆ  كردووە  لوبنانی  پیاوانی  بە  شویان  كە  راپۆرتكراون  سوری  ژنانی  كەیسی  هەندێ  كردنیان.  كەفالەت 
كەفالەت و پاشان باری یاسایی لە واڵت بەبێ تۆماركردن لە LB28( UNHCR(. ئەنجومەنی پەنابەرانی نەرویجیش 
ئەو  بەرامبەر  پارە  تا  كردووە  سوریەكان  لە  داوایان  كە  راگەیاندووە  لوبنانی  كەفیلی  بوونی  ئەگەری  كەیسەكانی 
ژنان  بەرامبەر  سێكسی  بەدڕەفتاری  عەككار  لە  ناحكومی  رێكخراوێكی   .)NRC, April 2015b( بدەن  خزمەتە 

.)LB36( راگەیاندووە بەرامبەر یارمەتیدان لە وەدەستهێنانی باری یاسایی لە لوبناندا

و  زەعتەری  كەمپی  لە  پەنابەران  دەرچوونی  كە  دانا  كەفالەتیان  رێكاری  ئوردنیەكان  دەسەاڵتە   ،2012 لە 
نیشتەجێكردنیان لە كۆمەڵگە خانەخوێكان رێكدەخات. ئەمەش وا لە پەنابەر دەخوازێ كە كەفیلێكی ئوردنی بدۆزێتەوە 
بۆ هەڵگرتنی بەرپرسیارێتی مانەوەی پەنابەرو چاالكیەكانی لەسەر خاكی ئوردندا. تێچووی كەفالەتكردن دەگاتە 1٥ 
دیناری ئوردنی (نزیكەی 21 دۆالر( بۆ هەر كەسێك )JO05; JO12; JO17(. تا تەموزی 201٣، هەر كەسێك 
دەیتوانی سوریەكان لە كەمپی پەنابەران دەربێنێ و هەندێ ئوردنی قازانجیان لەوە دەكرد كە داوایان لە سوریەكان 
دەكرد بڕە پارەیەكی زۆر بدەن بۆ ئەمە. لە هەندێ كەیسدا، ئوردنیەكان خێزانی پەنابەری سوریان لە كەمپ دەردەهێنا 
  JO03;( بەرامبەر بە هاوسەرگیری لەگەڵ یەك یا زیاتر لە كچە سوریەكان یا ئەنجامدانی پەیوەندی گەرم لەگەڵیاندا
JO05;  JO12; JO13; JO22(. لە 201٥ سیستەمی كەفالەت نزیكەی بە تەواوی هەڵواسرا، لە كەمپی ئەزرەق 
بە تەواوی راگیراو تەنیا لە چەند كەیسێكی كەمدا لە كەمپی زەعتەری نەبێت كە لەالیەن UNHCRەوە رێپێردرابوو 

.)JO05; JO12; JO17(

بەكارخستن

لە توركیا، ئەو پەنابەرە سوورییانەی پاسپۆرتی ماوە بەسەر نەچوویان نییە لەگەڵ مۆری هاتنە ژوور مافی یاسایی 
بەشێكی  تەنیا  و،  یەكەمی 201٤  تشرینی  لە  پاراستن  رێكارەكانی  بڕیاری  دەرچوونی  تاوەكو  نەبوو  كاركردنیان 
بچووكی پەنابەرانی دەرەوەی كەمپ دەیانتوانی بەشێوەیەكی فەرمی كاربكەن. لە 2011ەوە تا تەمموزی 201٥، تەنیا 
٥1٤٨ سووری مۆڵەتی كاركردنیان لە وەزارەتی كارو كاروباری كۆمەاڵیەتی وەرگرتبوو )TR42(، ئەمەش ئەوە 
دەردەخات كە زۆربەی پەنابەرە سوریەكان بەشێوەیەكی نافەرمی كاردەكەن )TR32; TR50; TR51(. لە تشرینی 
یەكەمی 201٥، جێبەجێكردنی هەر یاسایەك كە ئاسانكاری بۆ سوریەكان  دەكات لە بواری گەیشتن بە بازاری كار 
هێشتا چاوەڕێی پەسەندكردنە لەالیەن پەرلەمانی توركیەوە )TR44; TR50(. میكانیزمێك لەئارادا نییە بۆ چاودێری 
ئەوەی كە سوریەكان بەشێوەیەكی دادوەرانە پارەیان پێبدرێت )TR02; TR50; TR51( و رێ بەخاوەنكارەكانیش 

.)International Crisis Group, 2014( نادرێت ئەو سوریانە دامەزرێنن كە هێشتا مۆڵەتی كاریان نییە

لە یەكی كانونی دووەمی 201٥ەوە، پەنابەرانی تۆماركراوی سوری لەالیەن UNHCRەوە لە لوبنان دەبێ بەڵێننامەیەك 
لەكارخستنی  بژاردەی  بڕواننە  پەنابەران  وایكردووە  ئەوەش  لوبنان،  لە  كارنەكردن  مەبەستی  بە  بكەن  واژۆ 

.)NRC, April 2015a( تۆماركردنی خۆیان بۆ ئەوەی بتوانن بەبێ دووچاربوون بە سزا تاوانكاریەكان كاربكەن
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نایاسایی لە ئوردن كاردەكەن  نزیكەی ١٦٠٠٠٠ سوریبە  وەزارەتی كاری ئوردن لە 201٣ وایخەماڵندووە كە 
)Hazaimeh,  17  March  2013(. ژمارەیەكی كەمی كرێكارانی پەنابەر گرێبەستی یاسایی كاركردنیان هەیە 
تێچووی  پێیانوایە  پەنابەران  ئەمەش،  سەرەڕای  بەسەرچووە.  كاریان  مانەوەو  مۆڵەتی  لەوانە  زۆر  ئەوەی  لەبەر 
 .)Iaria, 2014( مۆڵەتی كار زۆر بەرزەو تەنیا دەتوانن بۆ كاركردن لە كەرتە ئابوریە دیاریكراوەكان بەدەستی بێنن
بەهۆی كاركردن  ئوردن  دەسەاڵتەكانی  لەالیەن  دیپۆرتكراونەتەوە  دەستگیركراون و  پەنابەرانی سوری  لە  هەندێ 
بەبێ رێپێدان، هەرچەندە بەمدواییە، ئەو پەنابەرانەی لە كاركردن گیراون هەناردەی كەمپی ئەزرەق كراون لەجیاتی 
ناحكومیە  قەیرانی سوریا (201٥(، رێكخراوە  بەرسڤی  پالنی  بەپێی  زیاتر،  لەوەش   .)JO02( دیپۆرتكردنەوەیان 
نێودەوڵەتیەكان رێگەیان پێنەدراوە چاالكیەكانی ژیانكردن و دەرفەتەكانی وەدەستهێنانی داهات بۆ پەنابەرە سوریەكان 
پیادەبكەن، چونكە تێوەگالنیان لەكاری نایاسایی بۆیهەیە زیانی هەبێت بۆ دەرفەتەكانی كارو وەدەستهێنانی داهات بۆ 

.)ILO, 2014; 2015; JO02; JO05; JO10( ئوردنیەكان

لەزۆر حاڵەتدا، بەپێی زانیاری جۆری وەدەستهاتوو لەرێگەی لێكۆڵینەوەی مەیدانی بۆ ئەم توێژینەوەیە، مەحاڵ بوو 
كاردا  لە  كردن  ئیستغالل  بەمەبەستی  پێوەكردن  بازرگانی  یان  كردن  ئیستغالل  ئەگەر  كە  بكرێت  دەستنیشان  ئەوە 
بارودۆخی  لە  بووە  بریتی  بەرباڵو  دیاردەیەكی  وەكو  راگەیەنراوە  توێژینەوەدا  لە واڵتانی ژێر  ئەوەی  روویدابێت 
خراپی كار،  نزمی كرێكان و پێشێلكاری دیكە سەبارەت بە كاركردن. سەرەڕای ئەوەش، هەموو واڵتە خانەخوێكانی 
ژێر توێژینەوە بە ئابوری نافەرمی گەورە دەناسرێنەوە وەكو رێژەی سەدی تێكڕای بەرهەمی خۆماڵی GDP. ئابوری 
نافەرمی واخەمڵێنراوە كە تەنانەت لە كەرتی الدێیی گەورەتر بێت لە كەرتی شارستانی لە سوریا، لوبنان و عیراق، 

.)Angel-Urdinola & Tanabe, January 2012( هەرچەندە لە ئوردن وانیە

خشتەی ٧: قەبارەی خەمڵێنراوی ئابوری نافەرمی لە واڵتانی ژێر توێژینەوەدا٥6٥٧٥٨٥٩60

عیراق٦٠ئوردن5٩لوبنان5٨توركیا5٧سوریا5٦
٪٧1٪ ٣-٤٥1٪ ٥6٪ ٤٤٪ 6٧

لە هەر چوار  یاسایی كرێ، راپۆرتكراوە بۆ كرێكارانی سوری  نادادوەرانە، لەخوار كەمترین رادەی  پارەپێدانی 
  Amnesty سوریەكان  و  هاونیشتمانیان  بە  پێدراو  كرێی  رێژەی  بەجیاوازی  توێژینەوە،  ژێر  خانەخوێی  واڵتی 
  International,  2014;  Çelik,  3  September 2012;  Kirişçi,  2014;  Orhan, 2014;  Öztürkler  &
 Göksel,  2015;  Today’s  Zaman, 28 October 2014; TR07; TR22; TR29; TR35; TR36; TR51;
JO11; IQ06; IQ12(. هەروەها سوریەكان دوچاری كاتژمێری زیادەی كارو بارودۆخی كاری پڕ سوكایەتی و 
  Amnesty  International,  2014;  Çelik,  3  September  2012; Kirişçi,( .ئیستغالل كردنبوونەتەوە
Orhan,  2014;  TR29;  JO10  ;2014(. سوریەكان لە واڵتانی خانەخوێدا زۆربەیجار بەبێ مافی گرێبەست 
 .)JO10; Iaria, 2014; US Department of State, 2015( كاردەكەن لەبەر نەبوونی گرێبەستی كاری یاسایی

Angel-Urdinola & Tanabe, January 2012 ٥6
٥٧ Schneider & Savaşan, 2005; Today’s Zaman، ٥ی ئایاری 201٥.

Angel-Urdinola & Tanabe, January 2012 ٥٨
٥٩ UNDP, Ministry of Planning & Economic and Social Council، لە ئابی 2012

Angel-Urdinola & Tanabe, January 2012 60
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پیشەسازی،  كشتوكاڵ،  بیناسازی،  روودەدات،  تێدا  كاریان  مافەكانی  پێشێلكاریانەی  ئەو  كەرتانەی  ئەو 
تاكفرۆشی، میوانخانەكان و خواردنگەكان، رستن و چنین و كەرتەكانی  خزمەتگوزاری، خاوێنكردنەوە، 
 TR29; LB07;( پێاڵو دروستكردن دەگرێتەوە، لەپاڵ كارەكانی وەكو كارەباچییەتی و بۆڕیچییەتی و دارتاشی

.)IQ06

ئاستەنگەكانیان  راستەوخۆ  توێژینەوەیە  ئەم  بۆ  دیداركراو  هەندێ 
بە  بەستاوەتەوە  سوریەكانیان  كاركردنی  مۆڵەتی  و  یاسایی  لەباری 
نەبوونی مۆڵەتی  پێوەكردن.  بازرگانی  ئیستغالل كردن و  حاڵەتەكانی 
دابینكردنی  بۆ  دەگەیەنێ،  وا  زۆرجار  خانەخوێكاندا  واڵتە  لە  كار 
ئامرازەكانی ژیان، پەنابەرانی سوری الوازتربوون لەئاست ئیستغالل 
  TR01;( كردن لەكاردا، چونكە بۆیهەیە هەر جۆرە كارێك قبوڵبكەن
TR25; TR32; TR36(. بۆ نمونە، پێش رێنماییە نوێكان لە لوبنان 
كە  رایانگەیاندووە  كۆمەاڵیەتی  پسپۆرانی  دووەمی 201٥  كانونی  لە 
پرسی  لەبارەی  خێزانەكان  لەگەڵ  هاوبەش  رێككەوتنێكی  بە  گەیشتن 
یاسایی سنوورداریش  باری   .)LB40( ئاسانتر بووە كاركردنی منداڵ 
راپۆرتكردنی  بۆ  هەبێت  ویستی سوریەكان  لەسەر  كاریگەری  دەشێ 
كەیسەكانی بەدرەفتاری. رێكخراوی ناحكومی مۆزایك تێبینی كردووە 
سوری  قوربانیانی  پاراستنی  سەرەكیەكانی  ركابەرییە  لە  یەكێك  كە 
چاویان  رەتیدەكەنەوە  كە  لەوەی  بریتیە  سێكسی  كردنی  ئیستغالل  لە 
نیە  لوبنان  لە  یاساییان  مانەوەی  مافی  چونكە  بكەوێت،  پارێزەر  بە 
نەبوونی  راستەوخۆ  ئوردن  لە  راپۆرتەكان  لە  هەندێ   .)LB17(
بەڵگەنامەی یاسایی، دەستكەوتنی داهاتێكی بەردەوام، پەناگە، خۆراك 
پەنابەرانی سوری  بە الوازی  دەبەستنەوە  پزیشكی شیاو  و چاودێری 
و ئەو راستییەی كە هەندێ خێزانی سوری وادادەنێن »هاوسەرگیری 
 Greenwood,( زوو« رێگەیەكە بۆ دەستەبەری پاراستنی كچەكانیان

.)25 July 2013; UNICEF, 2014

فاكتەرێك  لە  بریتیە  كە  رێكبخات  ناوماڵ  كاری  كۆچبەرانی  كارو  تەبەنیكردووە  كەفالە  سیستەمی  لەسوریا، 
الوازیەكانی ئەو گروپانە لە الوازی بۆ بازرگانی پێوەكردن و ئیستغالل كردن لە پێڤاژۆی شەڕدا بەرز دەكاتەوە، 
چونكە ئەمە كۆنترۆڵی تەواو دەداتە دەست خاوەنكارەكانیان بەسەر كرێكاران لەو شتانەی بەكارەوە پەیوەستن؛ وەك 
رێپێدانی مانەوەو تازەكردنەوەی و ؛ كۆنترۆڵكردنی كۆتاییپێهێنانی گرێبەستەكان. بۆ گۆڕینی خاوەنكار كرێكارانی 
كۆچبەر پێویستیان بە رەزامەندی خاوەنكاری ئێستا هەیەو ناتوانێ بەبێ رێپێدانی دەرچوون لە خاوەنكارەوە واڵت 
كرێكاری  كۆچبەری  بداتە  سەرەوە  رەزامەندیانەی  و  رێپێدان  لەو  هیچ  نەبێت  رازی  خاوەنكار  ئەگەر  بەجێبێڵێ. 

 .)SY13( ناومااڵن، كۆچبەرەكە دەستی ناگاتە ئامرازە یاساییەكان بۆ هەڵوەشاندنەوەی بڕیارەكانی خاوەنكار

دیداركراوەكان زانیاریان داوە 
سەبارەت بە خاڵە نافەرمیەكانی 

بەكارخستن بۆ رۆژەكانی كاركردنی 
كرێكاران لە ئەدەنە، شانلیئورفا 
و عوسمانیە لە توركیا، سنوری 
باكوری سوریا، كەوا كرێكاران 
 TR07;( بەیانی زوو كۆدەبنەوە
TR09; TR12(. لە شانلیئورفا، 

بۆ نمونە، تێكڕای كرێی رۆژانە لە 
خاڵێكی بەكارخستنی فەرمیدا 100 
– 1٥0)٣0 – ٥0 دۆالر( لیرەی 
توركیە، بەاڵم ئەمە بۆ ٣0 لیرەی 
توركی (10 دۆالر( كەمكرایەوە 

لەوەتەی گەیشتنی پەنابەرانی 
سوری )TR32(. پەنابەرانی 

سوری زۆربەی جار كار لە كەرتی 
كشتوكاڵی دەدۆزنەوە لە ئاندی 

ئورفاو، لە هەندێ كەیسدا تەنیا بۆ ٥ 
لیرەی توركی (نزیكەی 2 دۆالر( لە 

.)TR08( رۆژێكدا كاردەكەن
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3.4   پرسەكانی پاراستنی منداڵ

بەپێی یونیسێف: 

»زیاتر لە 2 ملیۆن منداڵی سوری لە سنوور پەڕینەتەوەو ئێستا وەكو پەنابەر لە لوبنان، توركیا، 
.)UNICEF, September 2015( »ئوردن، میسرو عیراق دەژین

مندااڵنی سوری كەتوونەتە بەر كاریگەری ترسی جیاجیا لە واڵتانی خانەخوێدا  كە كاری كردۆتە سەرالوازبوونیان 
پەیوەندیان هەیە بە گەیشتن بە فێركردن، تۆماری  پێوەكردن و ئیستغالل كردن، لەوانەش كە  بەرامبەر بازرگانی 
لەدایكبوون و كۆچی بەتەنیا، كە هەریەكەیان بەنۆرەی خۆی لێرەدا مامەڵەی لەگەڵ دەكرێت. ئەمە رەنگە ببێتە هۆی 
رەوشی مەترسیدار بۆ مندااڵن، وەكو كاركردنی منداڵ و هاوسەرگیری زوو، كە لە بەشەكانی خوارەوە دێنە بەرباس. 
سەرەڕای ئەمەش، بەوشێوەیەی لە دوو بەشی سەرەوە خراوەتە روو، رەوشی مرۆیی و مانەوەی یاسایی و بارەكانی 

كاركردنی دایبابانیان كاریگەری هەیە بەسەر الوازی منداڵەكاندا.

گەیشتن بە فێركردن

ئەو مندااڵنەی كە لە قوتابخانە نین زیاتر دەكەونە بەر الوازی ئیستغالل كردن، بە تایبەتی ئیستغالل كردن بۆ كارو 
لەهەردوو  دەبنەوە.  منداڵ  مافەكانی  پێشێلكارییەكانی  دووچاری  لەرێگەی سواڵكردنەوە، هەروەها  ئیستغالل كردن 
قوتابخانە  لە ژمارەی  ناتەواوی  و  لە سوریا، كەمی  ئۆپۆزیسیۆن  ناوچەی ژێر كۆنتڕۆڵی رژێم و ژێر كۆنترۆڵی 
بەركارەكاندا هەیە. بۆیە زۆربەی مندااڵنی سوریا خوێندنیان دەستناكەوێ )SY01(. لە رەوشی درێژخایەنی ملمالنێدا، 
ئەولەویەتی زۆر خێزانی سوری بۆتە مانەوە لە ژیان نەك فێربوون و پەروەردەو بۆیە منداڵەكانیان بۆ كاركردن و 

.)SY02( پەیداكردنی پارە دەنێرن لە جیاتی ناردنیان بۆ قوتابخانە

منداڵە  ئەو  بۆ  بەتایبەتی  توركیا،  لە  سوریەكان  بۆ  گەورەیە  كێشەیەكی  خوێندنیش  نەبێ،  توندیش  بە  زۆر  ئەگەر 
لەسەدی   1٤ تەنیا   .)TR02; TR04; TR10; TR12; TR32; TR50; TR52( نین  كەمپەكاندا  لە  سوریانەی 
مندااڵنی دەرەوەی كەمپەكان دەچنە قوتابخانە، لەكاتێكدا 60 لە سەدی تێكڕای مندااڵنی تەمەنی قوتابخانە لە كەمپەكان 
فێركردن بەدەستدەهێنن )International  Crisis  Group,  2014(. وەزارەتی پەروەردەی توركی گشتگیریەكی 
و  گشتیەكان  قوتابخانە  لە  سوری  پەنابەری  مندااڵنی  وەرگیرانی  ئاسانكردنی  بۆ  باڵوكردەوە   201٤ ئەیلوولی  لە 
كردنەوەی بنكەی فێركردنی كاتی. دوا ژمارەكانی مندااڵنی پەنابەری سوری لە دەرەوەی كەمپەكان كە پەیوەندیان 
بەو قوتابخانانەوە كردووە لە تەمەنی 6 – 12 ساڵیدا لە نێوان 110000و 1٥0000 بەپێی سەرچاوە جیاوازەكان، 
 Afanasieva &( لەكاتێكدا نزیكەی ٤00000 لە 6٤0000 مندااڵنی پەنابەری سوری لە دەرەوەی قوتابخانەكانن

.)Bektaş, 02.10.2015; Hürriyet, 29.09.2015

لە بنكە كاتیەكانی فێركردن كە لەالیەن بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی پارێزگاكانەوە دروستكراوە، سیستەمی »شەفتی 
نیوەڕۆ.  پەنابەرەكانیش دوای  قوتابیە  پۆلەكان و،  نیوەڕۆ دەچنە  قوتابیە توركەكان پێش  دووەم« رەچاوكراوە، كە 
كالسەكان بە زمانی عەرەبین و كالسی زمانی توركیش هەیە )TR52(. لە شارەكانی دیكەدا، وەكو هاتای، مێرسین و 
شانلیئورفەش قوتابخانەی تایبەت و بنكەكانی فێركردن هەن كە زۆربەیان لەالیەن خودی پەنابەرانی سوریەوە بەڕێوە 
نێودەوڵەتیەكان و حكومەتی  ئاینین و لەالیەن رێكخراوە  بنەمای  لەنێو ئەو قوتابخانانەدا هەندێكیان لەسەر  دەبرێن. 

.)TR12( قەتەر و عەرەبستانی سعودی داراییان بۆ دابیندەكرێت
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بۆ  منداڵەكانیان  كە  كردووە  پەنابەرە سوریەكان  خێزانە  لە  وای  قوتابخانە  شوێنی  هەبوونی  لە  جیا  دیكە  فاكتەری 
زوو؛  هاوسەرگیری  قوتابخانە؛  چوونە  رێكارەكانی  لە  تێنەگەیشتن  زمان؛  بەربەستی  وەكو:  نەنێرن،  قوتابخانە 
ئەوەی  لەبەر  توركیا  لە  پەنابەر  وەكو  تۆماركردنیان  لە  رێگیری  دیكەو؛  ئابوریەكانی  الوازییە  منداڵ؛  كاركردنی 
فێركردنی  دەرەوەی سیستەمی  لە  كە  تێبینیكراوە  )TR30(. هەروەها  مانەوەیان  دوا شوێنی  ببێتە  توركیا  نایانەوێ 
نیشتمانی توركی، تەنیا ژمارەیەكی كەم قوتابخانەی بەربژارهەن كە فێركردنی عەلمانی پێشكەشبكەن كە ئەوەش بۆتە 

.)TR26( فاكتەرێكی دیكە كە وای لە دایبابان كردووە منداڵەكانیان بۆ قوتابخانە نەنێرن

بن  قوتابخانەكان  دەرەوەی  لە  پەنابەر  منداڵی   ٣00000 نزیكەی  كە  دەخەمڵێنرا  وا   ،201٣ ساڵی  لە  لوبنان  لە 
)Watkins, 2013(. ئاستەنگەكان لە هەماهەنگی لە نێوان بەخشەران و وەزارەتی پەروەردەی لوبنانیش بەشداربوو 
لە دواكەوتنی چوونە قوتابخانەی مندااڵنی سوری لە »شەفتی دووەم« لە لوبنان. هەروەها مندااڵنی سوری دەتوانن 
لەگەڵ منداڵە لوبنانیەكان بچن بۆ شەفتی یەكەم، بەاڵم ژمارەیان دیاریكراوەو قوتابخانەكان تەنیا دەتوانن وەریان بگرن 
ئەگەر شوێنی بەتاڵیان هەبێت دوای تۆماركردنی هەموو منداڵە لوبنانیەكان. لە پایزی 201٤ بەڵگەنامەیەك لەالیەن 
وەزارەتی پەروەردە باڵوكرایەوە كە داوای لە قوتابخانەكان كرد داوای بەڵگەنامەكانی مانەوە لە مندااڵنی سوری بكەن 
لەكاتی تۆماركردنیان لە شیفتی یەكەمدا. ئاسانكاری گواستنەوە لە قوتابخانەو بۆ قوتابخانە پێویستە تەنانەت ئەگەر 
ماوەی رێگاكە كورتیش بێت چونكە بۆ مندااڵنی سوری باش نیە كە بەتەنیا بگەڕێنەوە ماڵەوە دوای چوونە قوتابخانە 

.)LB26 لە »شەفتی دووەم«دا

تاقیكردنەوە نیشتمانیەكان لە لوبنان،  لەبەر ئەوەی زۆر قوتابی سوری بەڵگەنامەی شیاویان نیە بۆ تۆماركردن لە 
رێكخراوێك لە دۆڵی بیقاع منداڵەكانی گواستەوە بۆ سوریا بەمەبەستی ئەنجامدانی تاقیكردنەوە نیشتمانیەكان و لەوێش 
هێنایانیەوە. هەرچەندە نیازەكانی ئەو رێكخراوە رەنگە پۆزەتیڤ بێت، جێی دوودڵیە كە رێكخراوی هاوشێوەی دیكە 

.)LB26( رەنگە پەیمانی لەوشێوەیە بدەن بە نیازی ئیستغالل كردنی مندااڵن

دەگرێتەوە:  ئەمانە  قوتابخانە  لە  هەاڵتن  یا  قوتابخانە  بۆ  چوون  كەمی  سەرەكی  هۆكاری  توركیا،  لە  بەهەمانشێوە 
تێچووی گواستنەوە؛ پێویستیە ئابوریەكانی خێزان و كاری منداڵی پەیوەست؛ ترسان لە هەراسانكردنی كچەكانیان 
لەرێگەی چوونیان بۆ قوتابخانە یان لەناو قوتابخانە؛ نەبوونی تێڕوانینی قوتابخانە وەكو شتێكی گرنگ یان بەسووود 
لەالیەن دایبابانەوە؛ ئاستەنگ لە تۆماركردنی مندااڵنی سوری لە قوتابخانە لوبنانیەكان و؛ بەرنامەی خوێندنی جیاواز؛ 
 LB26;( و جیاكاری )فێركردنی زمانە جیاوازەكان (مندااڵنی سوری رانەهاتوون لە كالسی ئینگلیزی یان فەرەنسی

.)LB40

لە ئوردن، ماوەی دابڕانی مندااڵنی پەنابەری سوری لە قوتابخانەكان لەنێوان ٣ تا ٥ ساڵدایە، بەپێی ناوچە جوگرافیە 
رەسەنەكانیان لە سوریاو بەرواری گەیشتنیان بە ئوردن. بەشێكی زۆری مندااڵنی سوری لە ئوردن لە پارێزگای 
دەرعەوە هاتوون لە باشوری سوریاو، پێش دۆزینەوەی پەناگە لە ئوردن، چەندین مانگ و ساڵیان لە ناوچەكانی ژێر 
كاریگەری ملمالنێكە لە سوریا بەسەر بردووەو لەوێ لە خوێندن دابڕاون. بۆیە كاتێك گەیشتنە ئوردن لەچاو مندااڵنی 

.)JO06; JO15( هاوتەمەنی خۆیان لە خوێندن بەپاش كەوتبوون

هەروەها لە هەرێمی كوردستانی عیراق، شوێنی قوتابخانە كەمن بۆ پێشكەشكردنی خوێندن بە مندااڵنی پەنابەران و 
ئاوارەی ناوخۆ )IQ12(. زمانیش بۆیهەیە لەوێ ببێتە بەربەست، چونكە رێنماییەكان بەشێوەیەكی گشتی بەكوردی 

سۆرانین، لەكاتێكدا سوریەكان بە عەرەبی یان كوردی كرمانجی دەدوێن.
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تۆماری لەدایكبوون

شانبەشانی دابڕان لە خوێندن، هۆكارێكی دیكە كە مافی مندااڵن پێشێل دەكات و الوازتریان دەكات بەرامبەر ئیستغالل 
تایبەت رەچاوبكرێت لەوەی پەیوەستە بە  كردن بریتیە لە نەبوونی تۆماری لەدایكبوون. ئەمە پرسێكە كە دەبێ بە 
خۆڕاگری مندااڵنی لە دایكبوو لە سوریاو لە واڵتانی خانەخوێدا لەوەتەی دەسپێكردنی شەڕ بەرامبەر ئیستغالل كردن 
و بازرگانی پێوەكردن لە دوارۆژدا. لە داتابێسی UNHCR لە ناوەڕاستی 201٥، نزیكەی 3٧٠٠٠ منداڵ وەكو لە 
دایكبوو لەناوسوریا تۆماركران بەبێ هەبوونی تۆماری لەدایكبوون. رەنگە ئەوانە لە نامیلكەی خێزان تۆماركرابن، 

.)JO17( كە بەڵگەنامەی ناسنامەی كەسییان نیە

لەوەتەی  نزیكەی 60000 كۆرپەی سوری  رایگەیاند،  كۆنفراسێك  پرێس  لە  بەمدواییە  توركیا  هەروەك سەرۆكی 
مەترسی   .)Haberler, 05 October 2015( لەدایكبوون  توركیا  لە  سوریاوە  لە  هاواڵتیان  جوڵەی  دەسپێكی 
نەبوونی تۆماریلەدایكبوون و نەبوونی رەگەزنامە بۆ هەندێك لەو كۆرپە تازە لەدایكبووانە الوازیان دەكات و رەنگە 
كێشە بنێتەوە، بە تایبەتی بۆ دایكانی تەنیا، لە پرۆسەی تۆماركردن بۆ دەسكەوتنی باری پاراستنی كاتی لە توركیا 

.)Reynolds & Grisgraber, 2015(

مەترسی  لەوێش  نەكراوە،  لەدایكبوونیان  تۆماری  كە  لوبنان،  لە  سوریەكان  لەدایكبووی  مندااڵنی  زۆر  ژمارەی 
دروستكردووە. لە راستیدا، كاتێ منداڵێك تۆمارناكرێت، زۆر ئەستەمترە كە داوای پاراستنی نێودەوڵەتی بۆ بكەیت، 
بۆ دەسكەوتنی خزمەتگوزاریەكان و دووركەوتنەوە لە مەترسی بێڕەگەزنامەیی. لە 201٤، ئەنجومەنی نەرویجی 
تەواو  پێویستەكان  قۆناغە  نەیانتوانیوە  دیداركراو  پەنابەرانی  كە ٩2٪ی  وای خەماڵندووە   )NRC( پەنابەران   بۆ 
بكەن بۆ تۆماركردنی منداڵە لەدایكبووەكانیان لە لوبنان )NRC, 2015(، لە كاتێدا UNHCR وای خەماڵندووە كە 
 Gatten, 23 May( نزیكەی ٧٥٪ی مندااڵنی لەدایكبووی دایبابە سوریەكان لە لوبنان تۆماری لەدایكبوونیان نیە
2014(. خەماڵندنەكەی NRCیش دەریخستووە كە كۆسپی گەورە لەبەردەم بوونی تۆماركردنی لەدایكبووان بریتی 
بووە لە نەبوونی مانەوەی یاسایی لە لوبنان، هەروەك لە بەشی پێشوودا خراوەتەڕوو، ئەمەش وایكردووە پەنابەران 
لە  بریتیە  بەكارهاتوو  خۆگونجاندنی  میكانیزمەكانی  لە  یەكێك  بترسێن.  دەسەاڵتەكان  لەگەڵ  پەیوەندی  سەفەرو  لە 
گەڕانەوە بۆ سوریا بۆ تۆماركردنی لەدایكبووان لەوێ )NRC, 2015(. راستیەكە ئەوەیە كە زۆر منداڵی سوری و 
مندااڵنی فەلەستینی لە سوریاوە تۆماری لەدایكبوونیان لە لوبنان نیەمەترسی ئەوە هەیە كە ساختەكاری لە تۆماری 
لەدایكبوونیان بكرێت بۆ بەكوڕكردنی نایاسایی )LB13(، لەپاڵ بەرزترین مەترسی كاری منداڵ، ئیستغالل كردنی 

.)Gatten, 23 May 2014( سێكسی و بازرگانی پێوەكردن

هەرەوەها لەنێو مندااڵنی لەدایكبوو لە ئوردن، نزیكەی ٤٧00 كۆرپە بڕوانامەو ئاگاداركردنەوەی لەدایكبوونیان نیە، 
لەدایكبوونی  دایبابانیانەوە بكات بۆ دۆزینەوەی رێگەچارەی ئەم كێشەیە.  بۆیە UNHCR هەوڵدەدات پەیوەندی بە 
دەسەاڵتەكانی  لەالیەن  دەكرێ  تەنیا  ئوردن  براونەتە  و  لەدایكبوون  سوریا  لە  كە  لەدایكبوون  تۆماری  بەبێ  منداڵ 
پەیوەندی راستەوخۆیان  كەناڵی گەیشتن و  ناتوانن  پەنابەران  دەرەوەی سوریان،  لە  بكرێت. كە  راستینە  سوریاوە 
لەگەڵ ئەو دەسەاڵتانەدا نیە. هەروەك لە لوبنان، لە ئوردنیش مەترسی ئەوە هەیە كە ژمارەیەكی زۆر لەدایكبووی 
تۆمارنەكراو لەناو پەنابەرانی سوری بۆیهەیە ببنە فاكتەری بازرگانی پێوەكردن بە منداڵ بە مەبەستی بەكوڕكردنی 

نایاسایی )JO17; JO13(، لەنێو فۆرمەكانی دیكەی بازرگانی پێوەكردن بە منداڵ. 
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منداڵە دابڕاوەكان

ئەو منداڵە پەنابەرانەی وەكو منداڵی بێیاوەر لە توركیا ناسێنراون ئاماژەیان پێكراوە بۆ وەزارەتی خێزان و سیاسەتە 
كۆمەاڵیەتیەكان و، نێردراون بۆ بەشێكی تایبەت لە كەمپی سارچیم لە ئەدەنە )TR46(. بۆ ئەو مندااڵنەی كە باریان 
دەدرێت  ئەنجام  كەمپەكەدا  لە  منداڵەكان  بوونی  لەكاتی  پێكگەیاندنیان  و  خێزان  بەدوای  گەڕان  پرۆسەی  نادیارە، 

)TR46; TR47(. لەگەڵ ئەوەی كە ئێستا ئامار بۆ ئەو پرسە لە ئارادا نیە.

سەبارەت  دروستكرد  لوبنان  لە  كتوپڕی  رەوشێكی  سوریا  قەیرانی 
لوبنان.  پەڕیونەتەوە  سوریاوە  لە  كە  دابڕاو  بێیاوەرو  مندااڵنی  بە 
پەیوەندیە  بۆ  سنور  كۆنترۆڵی  بە  پەیوەستە  دیكە  مەترسیەكی 
خێزانیەكان، لەو كەیسانەی كە منداڵ لەگەڵ كەسێكی گەورە لە سنور 
دەپەڕێتەوە )LB39(. بۆ مامەڵەكردن لەگەڵ مندااڵنی دابڕاو كە دەگەنە 
گفتوگۆی  نێودەوڵەتیەكان  ناحكومیە  رێكخراوە  رێكخراوو  لوبنان، 
هەمان  خێزانەكانی  لەگەڵ  ئەوان  كە  رەچاوكردووە  ئەوەیان  ئەگەری 
كۆمەڵگا دانانێن ، ئەمەش لەالیەن هەندێ رێكخراوی ناحكومیەوە زۆر 
ناحكومی  رێكخراوێكی  كە  نمونە،  بۆ  حیمایە،  دادەنرێت.  ترسناك  بە 
مافەكانی منداڵە، ئاگاداری داوە لەوەی كە ئەو مندااڵنەی خراونەتە بەر 
منداڵە  لە  جیا  شێوەیەكی  بە  رەنگە  دیكە  خێزانی  لەالیەن  دایەنیكردن 
بایۆلۆجیەكانی خۆیان مامەڵەیان لەگەڵدا بكرێت و، لە هەندێ كەیسدا 
 .)LB22( خێزانە دایەنەكان ئیستغاللی منداڵە دایەنكراوەكانیان كردووە
كە  دووپاتیكردۆتەوە  لێكۆڵینەوەیە  ئەم  بۆ  دیدارێك  لە  بەدیل  هەروەك 
بوون بە منداڵێكی دایەنیكراو لە حاڵەتی دەگمەنیسەرچاوەكان بۆیهەیە 

ببێتە مایەی مەترسی بۆ منداڵ لە كایەی ئیستغالل كردندا )LB06(. سەرەڕای بوونی ژمارەیەكی كەم لە مندااڵنی 
ئەندامانی  لەگەڵ  دابڕاو  مندااڵنی  زۆرتری  ژمارەی  لوبنان،  لە  سوریاوە  لە  دەستنیشانكراو  فەلەستینی  بێیاوەری 
خێزانێكدا دەژین و، دوودڵی دیكەش لەبارەی ئەوەوەیە كە ئەو مندااڵنە رووبەڕووی مەترسی كارپێكردنی منداڵ، 

.)LB45( دابڕان لە قوتابخانەو هاوسەرگیری زوو دەبنەوە

لە ساڵی 201٤، دوودڵیەك هەبوو سەبارەت بە ژمارەیەكی زۆری كچانی سوری كە بە تەنیا گەیشتبوونە ئوردن یان 
بە یاوەری خانەوادەی دەزگیرانەكانیان )JO17(. فەرمانبەری پێشینەی پاراستنی UNHCR لە ئوردن روونیكردەوە 
كە مندااڵنی بێیاوەر یان لەالیەن دەسەاڵتەكانی ئوردن لە سنورەوە دەستنیشانكرابوون یان لە رابیعە ئەلسەرحان كە 
بێیاوەر  ئینجا ئەوانە بە منداڵی دابڕاو یان  بە هاوبەشی لەالیەن UNHCRو دەسەاڵتە ئوردنیەكانەوە بەڕێوەدەبرا. 
لیژنەی  لەالیەن  كە  دادەنران،  ئەزرەق  و  زەعتەری  پەنابەرانی  كەمپی  لە  جیا  پێشوازیەكی  لە  و  تۆماردەكران 
رزگاركردنی نێودەوڵەتیەوە بەڕێوەدەبران. منداڵەكان لەو ناوچانەدا دەمانەوە تا UNHCRو هاوبەشەكانی ئەندامانی 
بەپێی  ئوردن  لە  كە  ئەو راستیەی  دەدۆزینەوە. سەرەڕای  بۆ  بەدیلی  دایەنكاری  یان خێزانی  مندااڵنە  ئەو  خێزانی 
شەریعەت، بەكوڕكردنی یاسایی رێپێنەدراوە، لە تەموزی 201٤، رێكارەكانی دایەنكاری بەدیل رێكخراو لەالیەن 

.)JO17( وەزارەتی پەرەپێدانی كۆمەاڵیەتیەوە پشتگیری كرا

هەروەها راپۆرت هەبوو لەبارەی منداڵی دابڕاوی سوری كە گەیشتبوونە ئوردن و كەمپەكانی پەنابەران بە یاوەری 
خزم، دراوسێ و دۆستانی خێزانەكانیان كە پەیوەندیان بە منداڵەكانەوە نەبوو. ئەمە ستراتیژی مامەڵەكردنە كە تەنیا 
لە هەمان  پەنابەران  ئاوارەبوونی  لە حالەتەكانی  بەڵكو بۆ تەواوی كۆمەڵگە بوو، بەجۆرێك  نەبوو،  بۆ خێزانەكان 

رێژەی سەدی خێزانە كۆكراوەكان 
لە پێڤاژۆی پانابەرانی سوری 

گەلێك بەرزە بە بەراورد لەگەڵ 
قەیرانەكانی دیكەی پەنابەران. لە 

ساڵی 201٣، رێژەی كۆكردنەوەی 
خێزانەكان ٨٩٪ بوو، بە واتای 

ئەوەی كە ژمارەیەكی كەم منداڵی 
بێ یاوەر هەر وا بێ یاوەر مانەوە. 
ژمارەی كوڕانی بێ یاوەر بەرزترە 
لە ژمارەی كچانی بێ یاوەر، چونكە 

كچان مەیلی ئەوەیان هەیە لەگەڵ 
خێزانەكانیان یان كەسوكارایاندا 

.)JO17( سەفەر بكەن
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 JO10;( كۆمەڵگە وا حەزدەكەن لە نزیك یەكتر بمێننەوە وەكو رێگەیەكی پاراستنی هاوبەش و چاودێریكردنی یەكتر
JO02(. لەگەڵ ئەوەشدا، رەنگە ئەوە ببێتە كێشە كە پێویست دەبێ بەڵگەنامەی فەرمی پێشكەش بكرێت بۆ منداڵەكە 
بە مەبەستی چوونە قوتابخانەو وەدەستهێنانی خزمەتگوزاریەكان  )JO10; JO13(و، لە هەندێ كەیسی دیاریكراو 

بۆیهەیە رەوشەكە بە تەواوی لە بەرژەوەندی منداڵەكەدا نەبێت. 

4.4   كاركردنی منداڵ

بەپێی UN Women، تا رەوشی ئاوارەیی زیاتر بخایەنێ، ئەگەری روودانی كارپێكردنی منداڵی كوڕ و شوكردنی 
زووی كچان پتر دەبێت )UN Women, 2013(، هەروەك لە بەشەكانی دادێ دەیبینین. UNICEF وا دەخەمڵێنێ 
كە یەك لە دەی مندااڵنی پەنابەر لە واڵتانی دەوروبەری سوریا لە كاری مندااڵنەوە گالون، كە هەندێكیان بۆ هەمان 
مەبەست كەوتونەتە بەر بازرگانی پێوەكردن )UNICEF, March 2014(. هۆكاری سەرەكی تێوەگالنی مندااڵنی 
سوری لە كاركردن لە كۆمەڵگە خانەخوێكانی ژێر توێژینەوەدا، لەالیەن زانیاریدەرانی لێكۆڵینەوەی ئەو واڵتانە وا 
دانراوە كە بریتی بووە لە كۆتوبەندی سەر كاركردنی گەورە سوریەكان، هەروەها كۆتوبەندكردنی جوڵەی كەسانی 

گەورەی سوری لە جواڵنەوە لە چوارچێوەی ئەو واڵتانەو جیاكاری لە كاركردنی كەسانی گەورەی سوریدا.

وا راگەیەندراوە كە بۆ مندااڵنی پەنابەری سوری ئاسانترە كە كاری سەیر بكەن لە سوریا، لە كاتێكدا كە بۆ ئەندامە 
گەورەو پێگەیشتووەكانی خێزان قورسترە كارێك بدۆزنەوە لەبەر الیەنگیری دژ بەوان و ئەستەمی وەدەستهێنانی 
رێپێدانی كاركردنی فەرمی )TR26; TR27; TR32(. بە هەمانشێوە، لە لوبنان، رێگری لە جوڵە كە گەورەكان 
رووبەڕووی دەبنەوە لەبەر نەبوون یا سنورداری باری یاساییان لە لوبنان، وا لە خێزانەكان دەكات منداڵەكانیان بۆ 
كار بنێرن لە كاری ئیستغاللكەر كە پەڕینەوە لە هەندێ شوێن دەخوازێ كە مەترسیداردەبێت بۆ گەورەكان كە بە 
بازگەكاند تێپەڕن )LB21(. هەروەها لە ئوردن، پەنابەرە سوریە گەورەكان لە زۆربەی پیشەكاندا رێگەی كاركردنیان 
پێنەدراوە. بۆ دووركەوتنەوە لە گیران و دەسگیركردن، دایبابان ، بەخێوكەرانی یاسایی و خزمەتگوزارانی مندااڵن 
دەیاننێرنە سەركار بۆ پارە پەیداكردن و پشتگیری خێزانەكان، چونكە ئەوان دەزانن پشكنەرانی كاری ئوردنی و 
دەسەاڵتەكانی دیكە وا ئارەزوو دەكەن لەگەڵ مندااڵن و ژنانی پەنابەری سوری نەرمتر بن كاتێ لەكاتی كاركردنی 

.)JO02; JO03; JO06; JO11; JO22(  نایاساییدا دەسگیر دەكرێن

  TR04;( مندااڵنی سوری كار لە زۆر كەرتی جیاواز دەكەن لە واڵتە خانەخوێكاندا، بەاڵم بە تایبەتی لە كشتوكاڵ
TR18;  TR28;  LB27;  ILO  Jordan,  February 2014(. لەگەڵ ئەوەشدا، دیداركراوێك پێیوابوو بۆ منداڵ 
ئارامترە لە كشتوكاڵ كاربكات نەك كاری دیكە، چونكە ئەو مندااڵنەی لە كشتوكال كاردەكەن ئاسایی لەگەڵ ئەندامانی 
خێزانەكانیاندا دەبن )LB38(. هەروەها مندااڵنی پەنابەری سوری لەسەر شەقام كاردەكەن و دەسماڵ و كەرەستەی 
 TR04; TR07; TR13;(  بچوكی تر دەفرۆشن، وەكو فیتەر، لە پیشەسازی و، لە خواردنگەو نانەوایی كاردەكەن
TR18; TR28; TR32; TR33;  LB07; LB09;  LB11;  LB19;  LB21;  LB36;  LB37;  JO15(. لە دۆڵی 
بیقاع لە لوبنان، مندااڵن دیتراون كە كۆنە ئاسن یان پالستیك لە زبڵدانان كۆبكەنەوە )LB09(. مندااڵنی پەنابەری 
دەكەن،  دروست  ئامادە  خانووی  كە  ئوردنی  بیناسازی  كۆمپانیاكانی  بۆ  دامەزراون  ئەزرەق  كەمپی  لەناو  سوری 
نێودەوڵەتی  كۆمەڵگەی  لەالیەن  دارایی  كراوەو  خزمەتگوزاری  نێودەوڵەتی  پێشكەشكارانی  لەالیەن  گرێبەستی  كە 
دابینكراوە (JO0٥(، لە كاتێكدا مندااڵنی سوری لە توركیاش هەر لە بیناسازیدا كاردەكەن )TR13; TR32(. لە لوبنان 
  LB07;  LB09;( و ئوردن، مندااڵنی سوری لە دوكانەكان و شوشتنگەكانی ئۆتۆمبیل وبازاڕە دەرەكیەكاندا كاردەكەن
LB11;  LB19;  LB21;  LB36;  LB37;  JO15(. كەرتە ئاماژەپێكراوەكانی دیكە بریتیبوون لە دوكانەكانی بەرگ 
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دورین لە توركیا، بۆیاغچێتی و، خاوێنكردنەوەو پیشەی وەكو كارەباچێتی، بۆیاغچێتی، بۆریچیەتی، یان دارتاشی لە 
.)TR13;  TR32;  LB07; LB09; LB11; LB19; LB21; LB36; LB37( لوبنان

ئەو جۆرە كارەی مندااڵنی پەنابەری سوری لە كەمپی ئەزرەق لە ئوردن پێیەوە خەریكن یارمەتیدان لە كاروباری 
دەست،  عارەبانەی  بە  گواستنەوە  وەكو  دیكە  چاالكیەكی  كۆمەڵە  ئەنجامدانی  كەسانیدی،  بۆ  كاركردن  و،  خێزان 
كەمپدا  ناوخۆی  بازاری  لە  فرۆشتنیان  بۆ  خواردنەوە  و  خۆراك  ئامادەكردنی  ئاو،  كااڵو  هەڵگرتنی  و  باركردن 
لەو  )UNICEF & Save the Children, 2015(. بە سوود وەرگرتن  لە شەقام  (بەزۆری كچەكان(و فرۆشتن 
راستیەی كە مندااڵن بە كرێی كەمتر رازی دەبن، هەندێ خاوەنكاران لە ئوردن راپۆرتكراون كە چەندین منداڵی 
 JO15;( كارگەریان بەكرێ گرتوەو ئیستغاللیان كردوون بەهەمان بڕە پارەی كە دەیدەنە كرێی یەك كرێكاری گەورە

.)JO06; JO12

زیاتری  رێژەیەكی  كچان  بۆنمونە،  توركیا،  ئەدەنەی  لە  مندااڵن.  كارپێكردنی  لە  كاریگەربوون  بەتایبەتی  كوڕان 
قوتابیانی تۆماركراو پێكدەهێنن لە سەنتەرە كاتیەكانی خوێندن بۆ پەنابەرانی سوری، لەبەرئەوەی كوڕانی تەمەنی 
دانراون  قوتابخانەش  لە  ئەوكوڕانەی  تەنانەت  و،  كاردەكەن  كێڵگەكان  لە  یان  شاگرد  وەكو  زۆربەیان  قوتابخانە 
بە رێكوپێكی ناچن. كاتێ مامۆستایان پرسیار لە هەندێك لە كوڕان دەكەن كە بۆچی دەستیان سورو شین بۆتەوە، 
دوپاتیانكردۆتەوە  دیكە  دیداركراوی   .)TR52( ساڵن  هەندێكیان 12-1٣  كە  كاردەكەن،  قوتابخانە  دوای  كە  دەڵێن 
كە بەشێكی بەرچاوی كوڕانی سوری تەمەن سەروی 12 ساڵ لە توركیا كاردەكەن (TR12; TR18(. تێبینیەكی 
گرنگی هاوبەش لەنێوان چەند دیداركراوێك بریتیە لەوەی كە كاری مندااڵن لەالیەن كۆمەڵگەی خانەخوێ چاوپۆشی 
لێدەكرێت )TR04; TR12; Meeting TR24(. هەروەها لە ئوردن، كوڕان زیاتر لە كچان كاردەكەن. سەرەڕای 
ئەوەی زۆربەی كورەكان لە تەمەنی ٩-1٤ ساڵیدان و زۆربەی كچەكانیش یاوەری خێزانەكانیانن، لەكاتێكدا كوڕانی 
هەڵسەنگاندنێكی   .)JO07; JO15( بەرچاو  بكەونە  بێیاوەریش  كاركردنی  لە  بۆیهەیە  تەمەن 1٤-1٧  گەورەتری 
تەمەن  كوڕانی  لەوێ زۆربەیان  كارگەر  مندااڵنی  كە  دەریخستوە  كەمپی زەعتەری  لە  مندااڵن  كاری  ئەمدواییەی 

.)UNICEF & Save the Children, 2015( ٧-1٧ ساڵین

لە 200٧، رێكخراوی كاری نێودەوڵەتی روماڵێكی نیشتمانی ئەنجامدا بۆ كارپێكردنی مندااڵن لە ئوردن و وایخەماڵند 
كە لەسەر ئاستی نیشتمانی ٣٣1٩0 منداڵی كارگەر هەبوون )JO07(. لەوەتەی قەیرانی پەنابەرانی سوری، بەپێی 
لەوەش  بەرزترە.  زۆر  ئوردن  لە  مندااڵن  كاركردنی  حالەتەكانی  نێودەوڵەتی،  كاری  رێكخراوی  لە  دیداركراوێك 
زیاتر، لەكاتێكدا لە سااڵنی پێشوو بەشێوەیەكی ئاسایی تەمەنی مندااڵنی كارگەر 1٤-1٧ ساڵ بوو، ئێستا بۆیهەیە 

.)JO07( مندااڵنی كارگەری تەمەن 12 ساڵی بدۆزیەوە

پەنابەری  مندااڵنی  لەنێو  عیراق  كوردستانی  هەرێمی  لە  مندااڵن  كاری  كە  وادەردەخەن  راپۆرتەكان  هەروەها 
سوری بەرباڵوە، 6٣٪ی ئەو مندااڵنەی لە پێڤاژۆیەكی شارستانیدا دەژین كاردەكەن و ٣0٪ی مندااڵنی كەمپەكان لە 
كارپێكردنی مندااڵنەوە گالون. ئەو روونكردنەوەیەی لەالیەن زانیاریدەرێكی لێكۆڵینەوە پێشكەش كراوە بریتیبوو لە 
نەگەیشتن بەو قوتابخانانەی بەزمانی عەرەبی دەخوێنن و ئەو راستیەی كە خێزانەكان ناتوانن پارەی پێداویستیەكانی 
منداڵەكانیان و تێچوەكانی قوتابخانە بدەن، وازیان لە منداڵەكانیان هێناوە لە دەرەوەی خوێندن و الوازتر بۆ دوچاربوون 

.)IQ15( بە كاری مندااڵن و خراپترین جۆرەكانی كاری مندااڵن، هەروەها بازرگانی پێوەكردنی مندااڵنیش
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سواڵكردنی منداڵ 

توێژینەوە  ژێر  خانەخوێی  واڵتانی  سوریاو  بەشی  زۆر  لە  مندااڵن  و  گەوران  لەنێوان  سواڵكردن  دیاردەی 
زیادیكردووە، كە پەیوەستە بە ئاوارەبوونی ناوخۆو سنووربەزێن. راپۆرتەكان لە سوریا دەریانخستوە كە سواڵكردن 
لە واڵت بەتایبەتی سەبارەت بە مندااڵنی تەمەن 6 ساڵ بەرەوسەر، لە سەرەتای دەستپێكردنی مڵمالنێكەوە بەشێوەیەكی 
بەرچاو زیادیكردووە Al Souria Net, 14 April 2015; UN News Centre, 2  July  2015(. بەپێی بەڵگە 
سنوردارەكانی بەردەست، بەشێوەیەكی سەرەكی منداڵی ئاوارەكانی ناوخۆ كە لە كەمپەكانی ژێر كۆنترۆڵی رژێمدا 
دەژین كاریگەربوون، لەبەر ئەوەی خێزانەكانیان یارمەتی تەواو وەرناگرن لە نەتەوە یەكگرتووەكان لەرێگەی خاچی 
سووری عەرەبی سوری و رێكخراوە ناحكومیە لۆكەڵەكانی دیكە كە لە ناوچەكانی ژێر كۆنترۆڵی رژێم كاردەكەن 

)SY08(، هەرەوەك لە سەرەوە لە بەشی ٤.1 خراوەتەڕوو. 

لە پارێزگای دەرعا لە سوریا، خەڵكی ناوخۆی دەرعاو ئاوارەكانی ناوخۆ لە بەشەكانی دیكەی واڵتەوە بە مندااڵنیشەوە 
سواڵدەكەن. بەزۆری لە شارۆچكەكان و گوندە گەورەكان دەكەونە بەرچاو، كە لە شەقامەكان، بازارە ناوخۆییەكان 
و لەبەردەمی مزگەوتەكان خەریكی سواڵن، بەتایبەتی لە رۆژانی هەینیدا.61لەبەرئەوەی لەسەر شەقامەكانن، مندااڵنی 
سواڵكەر دوچاری سوكایەتی پێكردن، هەراسان كردن و بەدڕەفتاری دەبنەوە لەالیەن پیاوانی چەكدارو مەدەنیشدا. ئەم 
جۆرە سواڵكردنە لەالیەن تۆڕێكی تاوانەوە رێكنەخراوە، بەاڵم بریتیە لە میكانزمێكی رەفتاری سلبی بۆ وەدەستهێنانی 

.)SY12( داهات بۆ ژیان و مانەوە لە رەوشی توندوتیژو، نەبوونی دەرفەتەكانی كارو هەژاری سەختدا

هەروەها لە توركیا، زیادبوونی بەرچاوكەوتنی مندااڵنی سواڵكەر چەندینجار لە دەرەوەی پێڤاژۆی كەمپدا راپۆرت 
لەگەڵ   .)TR30( بن  واپێدەچێ سوری  تێوەگالون  ئەوانەی  و،  ئەستەمبۆڵ  و  عەنتاب  غازی  لە  بەتایبەتی  كراوە، 
لە زیادی  پەنابەرانی سوری رووی  لەگەڵ هاتنی  لەنێو خەڵكی تورك  ئاماژە بەوەشكراوە كە سواڵكردن  ئەوەشدا، 
كردووە، كە خۆیان وەكو سوریەكان دەردەخەن )TR09; TR17(. سەبارەت بە منداڵەكان عادەتەن لەگەڵ گەورەكان 

.)TR07( و مندااڵنی دیكەن، یان كۆمەڵە منداڵێك و، كەمجار وایە بەتەنیابن

لە لوبنان، ئەلئەباستەرو سەكەر (2012( راپۆرتیان كردووە كە پێش كێشەی سوریا، مندااڵنی سوری لە لوبنان 
بە  لوبنان دەمێننەوەو  لە  ئێستا  پایزدا دەگەڕانەوە قوتابخانە لە سوریا،  لە  لە وەرزی هاویندا سواڵیان دەكردو 
سەرشەقام  مندااڵنی  61٪ی  دەریخستووە  باڵوكراوەتەوە   2012 لە  كە  لێكۆڵینەوەیەك  سواڵدەكەن.  ساڵ  درێژایی 
1٨٪ی  نزیكەی  تەنیا  سورین.  (٩6٪(یان  هەرەزۆریان  زۆربەی  لوبنان،  هاتوونەتە  سوریادا  قەیرانی  لەماوەی 
مندااڵنی سەرشەقامی سوری پێش 2011 لە لوبنان دەژیان. بەپێی هەمان لێكۆڵینەوە، زۆربەی مندااڵنی سەرشەقام 
توێژینەوەیە  ئەم  بۆ  دیداركراوێك   .)Save the Children, ILO & UNICEF, 2015(  )٪٧0 كوڕن (نزیكەی
دووپاتیكردۆتەوە كە زۆربەی مندااڵنی كاركردوو لە شەقامەكان لە بەیروت سورین؛ كەمێكیان، ئەگەر هەبێ، كەیسی 

.)LB11; LB38( مندااڵنی لوبنانین كە لەم رەوشەدا راگەیەنرابێت

هەروەك باسكرا سواڵكردن لە ئوردن روو لە زیادیە، بە تایبەتی لەنێو مندااڵن، هەروەها ژنان و خەڵكی كەمئەندام 
)JO20; JO19(. هەروەك كەیسەكانی كاری منداڵ، بەهۆی نەگەیشتنی گەورە سوریەكان بە بازاڕی كاری ئاسایی 
لە ئوردن و ترسانیان لە  دەسگیركردن، گیران و دیپۆرتكردنەوەیان لەالیەن دەسەاڵتەكانی ئوردنەوە، هەندێ دایبابی 
سوری منداڵەكانیان بۆ سواڵكردن دەنێرن بە مەبەستی لە ژیان مانەوەی ئەندامەكانی دیكەی خێزان. هۆشیاریەكی 
یا  كار  لەكاتی  كە  نیانتربن  و  نەرم  مندااڵنە  ئەو  بەرامبەر  وایە  ئارەزویان  ئوردنیەكان  دەسەاڵتە  كە  هەیە  گشتی 

61 بەخشینی خێر بە خەڵكی لە كۆمەڵگە ئیسالمیەكاندا وەكو زەكات و سەدەقە راڤە دەكرێت، خەرجكردنی بەشێك لە سەروەت و سامان بۆ بەرژەوەندی 
خەڵكی هەژارو پێویست، كە ئەمەش یەكێكە لە پێنج پایەكەی ئیسالم . 
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سواڵكردندا دەدۆزرێنەوە (JO12(. سەرەڕای سواڵكردن، هەندێ منداڵی سوری كااڵی بچوكی وەكو بنێشت لە نزیك 
مزگەوتەكان، لە ترافیكالیتەكان و لەبەردەم دوكانەكان و لەسەر شەقامە گشتیەكان دەفرۆشن، بنێشتەكان بە نرخێكی 

  .)JO20; JO12( چەندجار بەرزتر لە نرخی بازاڕ دەفرۆشن

كە  ژنان،  و  پیاوان  لە  بوون،  كەمئەندام  سوری  پەنابەری  كە  راپۆرتكراوە  سواڵكەران  دیكەی  گروپی  ئوردن  لە 
بەمەبەستی  ئەوانە  لەدەستداوە. زۆرجار  ناپاڵم  یان  موشەك  مین،  بەهۆی  لە سوریا  پێكان  ئەنجامی  لە  ئەندامێكیان 
نێودەوڵەتی دەچنە ئوردن، بەاڵم یارمەتیەكان وەكو  وەرگرتنی چارەسەری پزیشكی لە رێكخراوەكانی فریاكەوتنی 
پێویست نین  )JO11(. ئەمجۆرە سواڵكردنە بەرێكخراو دانانرێت و بەشێك نین لە تۆڕێكی گەورەی تاوان، زۆربەیجار 

.)JO20( بەتەنیا یان وەك یەكەكانی خێزان سواڵدەكەن

5.4   هاوسەرگیری زوو 

هەروەك لە پێشەكیدا روونكراوەتەوە، هاوسەرگیری مندااڵن لە سوریا، لوبنان، ئوردن و عیراق بۆ هەندێ گروپی 
ئاینیە جیاجیاكان. رێژەی  تایفە  لە  باری كەسایەتی هەریەك  یاسای  بەپێی  یاساییەو رێكخراوە،  دیاریكراوی تەمەن 
هاوسەرگیری مندااڵن لە واڵتانی ژێر توێژینەوەدا وەكو رێژەی سەدی تەواوی مندااڵن، لە خوارەوە لە خشتەی ٨ 

خراوەتەڕوو.

خشتەی ٨: رێژەكانی هاوسەرگیری مندااڵن 

عیراقئوردنلوبنانتوركیا سوریا
مندااڵنی خوار  

١5٪ ٣ ٪٣٪1٪1٪٣

1٧٪10٪6٪1٤٪1٣٪سەرجەم مندااڵن

سەرچاوە: یونیسێف (201٣(. باری مندااڵنی جیهان.

پێش  سوریا  ناوچەی  هەندێ  لە  زوو  هاوسەرگیری  پێشتریش  كە  لێكۆڵینەوەدەڵێن  دیداركراوی  هەندێ  لەكاتێكدا 
كۆچپێكردن هەبووە، لێكۆڵینەوە دەیخستووە كە رەوكردنیش كاریگەری بەسەر ئەم دیاردەیە هەبووە. پەیوەستترین 
كاریگەری رەو بریتی بوو لە كەمبوونەوەی تەمەنی مندااڵن – بە زۆری كچ - لە تەمەنی نزیك هەژدە ساڵیەوە بۆ 

تەمەنی بچوكتر. 

لە هەندێ كۆمەڵگەدا لە سوریا، هاوسەرگیری زوو لە رووی كلتووری و ئاینیەوە مەقبولە. زۆربەی هاوسەرگیری 
وەكو  بەشودەدەن  ئەوانەی كچەكانیان  بەرچاو،  دێنە  لە خێزانە گەورە، هەژارو موحافیزكارەكانی الدێ  زووەكان 
لەبەرئەوەی  تایبەتی  بە  ئەندامێكی دیكەی خێزان.  دابینكردن بۆ  لە  رێگەیەك بۆ سوككردنی بەرپرسیارێتی خێزان 
كۆمەاڵیەتیەوە  رووی  لە  ماڵەوە  لە  دادەنرێت  شووكردن  كاتی  بە  كە  تەمەنەی  لەو  نەكردوو  شوو  كچێكی  بوونی 
مەقبول نیە )SY12(. هەروەكو لە پێشەكی بینیمان، سەرەڕای ئەوەی كە قازی شەرعی توانای ئەوەی هەیە رێ بە 
هاوسەرگیری نەدات لە سوریا ئەگەر كچەكە تەمەنی لە 1٥ ساڵ كەمتر بوو، زۆربەی كات لەبەر ویستی خێزان، 
دەسەاڵتە ئاینییەكان رێ بەو جۆرە هاوسەرگیریە دەدەن بە چاوپۆشین لە ویستی ئەو بوكە منداڵە )SY08(. كچان 
و ژنانی گەنج كە مێردەكانیان لەو ملمالنێیەدا لەدەستداوە زیاتر دوچاری الوازی دەبنەوە لەبەر نەبوونی نێرینەی 
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.)SY12( بەخێوكار ناچار دەبن بەخۆیان بچنە دەرەوەو دەرفەتی بەدیلی داهات پەیداكردن بدۆزنەوە

داتای ئاماری فەرمی قەبارەی دیاردەی هاوسەرگیری زوو لە توركیا بەردەست نیە، لەبەر ئەوەی ئەوە زیاتر بە 
توێژینەوە   .)UNICEF, 2011; UNFPA, 2014( بێت  مەدەنی  كە  لەوەی  دەكرێت  حساب  ئاینی  هاوسەرگیری 
لەوانەش  ئارا،  دێتە  جیاوازەوە  فاكتەری  بەهۆی  توركیا  لە  زوو  هاوسەرگیری  كە  دەكەن  ئاماژە  بەردەستەكان 
 Özcebe &( كلتوری  و  ئاینی  كۆمەاڵیەتی،  نەخوێندەواری،  ناوماڵ،  توندوتیژی  هەژاری، »شەڕەف«،  فشاری 
Biçer, 2013; UNICEF, 2011a(. شارەزایان لە وەزارەتی خێزان و سیاسەتە كۆمەاڵیەتیەكان لێدوانیان داوە كە 
هاوسەرگیری بە زۆرو زوو زۆربەی جار راناگەیەنرێت، لەبەر نەبوونی هۆشیاری گشتی و قبوڵكردنی كلتوری 
)TR46; TR47(. هاوسەرگیری زوو زۆرجار لە نێوان پەنابەرانی سوری لە توركیا روودەدات، لەبەر هەردوو 
  TR02; TR08; TR13; TR14; TR16; TR17; TR32; TR33; TR43;( ئابوری  و  كلتووری  هۆكاری 
TR48(. بە ئاماژەیەكی تایبەت بۆ شانلیئورفا، هاوسەرگیری زوو تەنیا لەناو پەنابەرانی سوریدا روونادات، بەڵكو 

.)TR08( لەناو خەڵكی توركیش بەتایبەتی لەناوچە الدێ نشینەكاندا

  AFAD,( دەریخستووە كە ١4%ی كچانی سوری تەمەن ١5 – ١٨ لە توركیا شوویان كردووە AFAD راپۆرتێكی
2014(. ئەمە هانی دەسەاڵتەكانی توركیاو UNHCRی داوە تا بەشدار بن لە هەڵمەتەكانی هۆشیاركردنەوە سەبارەت 
بە هاوسەرگیری زوو، لەوانەش كۆبوونەوەی گشتی لەگەڵ پەنابەران و دابەشكردنی نامیلكەكان )TR28(. هەروەك 
تێبینی كراوە لە پالتفۆرمی كچەكان نەك بووكەكان، روماڵێكی ئەنجامدراو لەالیەن UNHCR لە 201٤ دەریخستووە 
لە  زۆر  ساڵیدایەو،   20 بۆ   1٣ نێوان  لە  توركیا  لە  سوری  پەنابەری  كچانی  هاوسەرگیری  تەمەنی  رێژەی  كە 
 تاكەكانی سامپڵەكە دەڵێن »ئەگەر پارەیان هەبێت، پەنا نابەنە بەر بەشوودانی كچەكانیان لەو تەمەنە بچووكەدا«.62
هەروەها ، لەرێگەی هاوسەرگیریە نافەرمیەكان، ژنان و كچانی پەنابەری سوری هەندێجار بوونەتە ژنی دووەم 
یان سێیەمی پیاوان )TR13; TR32; TR08; TR43; TR47; TR49; TR50; TR51(. زانیاریدەرێكی دیكەی 
یان  ژنان  كە   – زیادیكردووە  سوری  پەنابەرانی  گەیشتنی  لەدوای  چەندژنهێنان  كە  دوپاتیكردۆتەوە  لێكۆڵینەوەش 
كچانی سوری بوونەتە دووەم ژنی پیاوی تورك – بەتایبەتی لە سااڵنی سەرەتای شەڕدا، هەرچەندە ئێستا روو لە 

  .)TR08; TR21( كەمبوونەوەیە

نەكردووە  لوبنان  لە  زوویان  هاوسەرگیری  زیادبونی  تۆماری  فەرمیەكان  ئامارە  كە  راستیەی  ئەو  سەرەڕای 
كاردەكەن  پرسەدا  لەم  لە واڵت  كە  دیداركراوەكان  زانیاریدەرە  تەواوی   .)Hartlaub, 22 September 2014(
تێبینی  قەیرانی سوریا. هەروەها  دەستپێكردنی  لەوەتەی  دەكەنەوە  دوپاتی زیادبوونێكی زۆری هاوسەرگیری زوو 
فراوان بوونیان كردووە لەو ناوچە جوگرافیانەی كە ئەم دیاردەیان تێدا روودەدات. لەراستیدا پێش قەیرانی سوریا 
)LB07(و كەمپەكانی  ناوچەی عەككار  بیقاع و  لەوانەش دۆڵی  ناوچە الدێیەكان چڕببوەوە  لە  هاوسەرگیری زوو 
پەنابەرانی فەلەستینی  )LB18(و، زۆربەیجار كچەكانیش لوبنانی و فەلەستینی بوون لە لوبنانەوە. لەگەڵ نیشتەجێكردنی 
سوریەكان لە بەشی جیاجیای خاكی لوبنان، ئەم دیاردەیە فراوان بوو بۆ دەرەوەی ناوچە دیاریكراوەكانی عەككارو 

دۆڵی بیقاع بەتایبەتی لەو شوێنانە زۆرە كە چڕی سوریەكانی تێدا بەرزە.

كەفا، كە رێكخراوێكی ناحكومیە بەتایبەت لەسەر پرسەكانی هاوسەرگیری بەزۆرو زوو كاردەكات لە دۆڵی بیقاع، 
لەرێگەی وتوێژ لەگەڵ دایكەكانی بوكانی منداڵ تێبینی كردووە كە ئەوان لە سوریا وا زوو كچەكانیان بەشوو نادەن، 
بەاڵم پێویستی ئابووری ناچاری كردوون لە لوبنان ئەمە بكەن. زۆر لە دایكانی بوكانی منداڵ خۆشیان لە سوریا 
بوكی منداڵ بوون و، رەخنە لەم پراكتیسە دەگرن، بەاڵم دانیان بەوەداناوە كە بۆ كچەكانیان هیچ بەربژارێكی دیكەیان 

62 پالتفۆرمی كچەكان نەك بووكەكان. بەردەستە لە : www.girlsnotbrides.org/child-marriage/turkey، بینراوە لە 2٨/0٨/201٥
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لەبەردەمدا نیە )LB25(. ئەو لێكۆڵینەوەیەی لەالیەن زانكۆی هارڤارد ئەنجامدراوە گەیشتۆتە هەمان دەرەنجام، كە 
لوبنان  لە  باوە،  سوریا  الدێیەكانی  ناوچە  لە  زوو  هاوسەرگیری  لەكاتێكدا  دەریانخستووە  پەنابەران  كۆمەڵگەكانی 
تەنانەت زووتر لەوەی كۆمەڵگەكانی خۆیان هاوسەرگیری ئەنجامدەدرێت و رێژەی هاوسەرگیری لەنێوان دانیشتوانی 
  Harvard  School  of( لەنێو تێكڕای دانیشتوان لە سوریا لوبنان بەرزترە لە رێژەی هاوسەرگیری  لە  سوری 
لەناو هەمان كۆمەڵگە  پیاوێكی سوری كردبێت  بە  كە كچێكی سوری شووی  باوە  وا   .)Public Health, 2014
)LB25(. لەگەڵ ئەوەشدا، رەنگە هۆكارە ئابوریەكان پاڵ بە خێزانەكانەوە بنێن كچەكانیان بەشوو بدەنە دەرەوەی 
كۆمەڵگاكەیان، هەروەها رەنگە واهەست بكەن كە پیاوی لوبنانی بتوانێ باشتر كچەكە بپارێزێ لەو سوریەی كە 

.)LB08( هێشتا خۆی لەژێر مەینەتی ئاوارەبووندایە

هەروەها بەڵگە هەن وا دەردەخەن كە شەڕی سوریاو ئاوارەبوونی پەنابەران بۆتە هۆی زیادبوونی فشارەكانی ئێستا 
لەسەر كچان سەبارەت بە هاوسەرگیری زوو لە ئوردن )UNICEF, 2014(.بەپێی ئەو داتایانەی UNICEF لە ئوردن 
كچانی  زووی  هاوسەرگیری  لەگەڵ  بەراورد  بە  كچانی سوری،  زووی  هاوسەرگیری   ،)201٤) كۆیكردبوونەوە 
ئوردنی و كچانی فەلەستینی لە ئوردن، روو لە بەرزبوونەوەیە. لەهەمان قۆناغدا داتاكانی UNICEF دەریدەخەن كە 
زیادبونێكی بەرچاو لە پشكی كچانی خوار تەمەن 1٨ ساڵیدا هەیە لەنێو بوكانی سوری، لە 12٪ لە 2011، بۆ ٪1٨ 

.)UNICEF, 2014( 201لە 2012، كە بەرزبۆتەوە بۆ 2٥٪ لە 201٣و ٣2٪ لە چارەكی یەكەمی ٤

پسپۆرێكی دیداركراوی پاراستنی منداڵ لە UNICEF بۆ ئەم لێكۆڵینەوەیە لە ئوردن جەختی كردۆتەوە كە پێڤاژۆی 
یاسایی سەبارەت بە هاوسەرگیری و تۆمارەكانی لەدایكبوون بوارێكی بۆ ئەگەری ئیستغالل كردن و بەدڕەفتاری 
بەرامبەر مافەكانی پەنابەران هێناوەتە كایەوە )UNHCR .)JO22 رووبەڕووی تەنگژە بۆتەوە لەكاتی داكۆكی لە  
لێدەكەوێتەوە  تازەیان  منداڵبوونی  هاوسەرگیریانە  لەم  هەندێك  لەبەرئەوەی  بەاڵم  هاوسەرگیری زوو،  تۆماركردنی 
لە هەندێ حالەتدا دۆكیومێنت كردنی هاوسەرگیری زوو بە باشترین بەربژار دادەنرێت بۆ دووركەوتنەوە لە باری 
دەمانەوە  یاسایی  باری  بەبێ  ئوردنی  یاسایی  پێڤاژۆی  لە  وانەبوایە  ئەگەر  ئەو هاوسەرانە، كە  منداڵەكانی  الوازی 

.)JO17(

هەروەها لە عیراق، تێڕوانینێك هەیە كە هاوسەرگیری زوو كچانی سوریا لە بارودۆخە ئەستەمەكانی ژیان دەپارێزێت 
)IQ05(. لە شوباتی 201٤، پەرلەمانی عیراقی هەوڵی پەسندكردنی »یاسای جەعفەری«دا، كە رێی بە هاوسەرگیری 
تەمەنی هەشت ساڵی دەدا. رێكخراوە نێودەوڵەتی و نیشتمانیەكان ئەم یاسا پێشنیازكراوەیان بە پێشێلكاری مافەكانی 
مرۆڤ و مافەكانی منداڵ داناو پەسەند نەكرا )IQ05(. لەگەڵ ئەوەشدا، ئەمە ئاماژەیە بۆ بەرزی ئاستی چاوپۆشین لە 

هاوسەرگیری بەزۆری كچانی زۆر بچوك. 

٦.4   جیاكاری لەسەر بنچینەی جێندەرو توندوتیژی

جیاكاری لەسەر بنچینەی جێندەرو، توندوتیژی بەپێی جێندەرو سێكس )SGBV(، پرسێكی جێبایەخە بۆ ژنان و كچانی 
پەنابەری سوری لە هەموو واڵتانی ژێر توێژینەوەی خانەخوێدا، هەروەها لە خودی سوریاش. ئەمە لەو كەیسانەدا 
بەهۆی بە خۆ لێ بێدەنگ كردن لە داواكردنی یارمەتی لە دەسەاڵتەكان زیاددەبێت. هەروەها لە سوریا، هەر كاتێ 
ژن یان كچ لە لەشفرۆشیەوە تێوەگال بە تایبەتی، ئەستەمە بتوانێ جێیبێڵێ چونكە لە كۆمەڵگەی لۆكەڵی خۆیاندا ناتوانن 
كارو دەرفەتی داهات پەیداكردنی بەدیل بدۆزنەوە، بە تایبەتی ئەگەر خەڵك لە تێوەگالنیان لە لەشفرۆشی ئاگاداربن 

.)SY02(
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بكەن  پرسە  ئەم  گفتوگۆی  كراوەیی  بە  نەیاندەویست  بەرسڤكاران  زۆربەی  ئەنجامدرا،  توركیا  لە  كە  روماڵێك  لە 
دوودڵی  بەشداربوون  توێژینەوەیە  ئەو  بۆ  لێكۆڵینەوە  لە  دیداركراوانەی  ئەو  راستیدا،  لە   .)Mazlumder, 2014(

.)TR02( دیكەیان راگەیاند بە ئاماژە بە ئیستغالل كردنی سێكسی ژنان و كچانی پەنابەری سوری

رەوشەكەش لە لوبنان هاوشێوەیە، لەوێ كە رێكخراوێكی ناحكومی پەناگەیەك بۆ قوربانیانی SGBV تێبینیكردووە كە 
ژنان بەردەوام داوای یارمەتیان لێدەكەن لەبەر توندوتیژی جەستەیی و، ئەمەش تەنیا دوای بەسەربردنی چەند مانگێك 
بەو  پەیوەستبێت  ئەمە  بۆیهەیە   .)LB29( راگەیاندبێت  سێكسیشیان  دەستدرێژی  رەنگە  هەندێكیان  كە  پەناگەكە  لە 
راستیەی كە ئەنجامدەران زۆربەیجار لە ئەندامانی خێزانەكە بن و، رێكخراوێكی ناحكومی دیكە زۆر بە زەحمەتی 

.)LB37( داناوە بۆ ژنان و كچان كە گفتوگۆی ئەندامانی خێزان بكەن وەكو ئەگەری »مەترسی« بۆ سەریان

رانەگەیەندراون  گشتی  بەشێوەیەكی   SGBV كەیسەكانی  كەوا  دادەنێ  وا  عیراقیش  لە  لێكۆڵینەوە  زانیاریدەرێكی 
بەگشتی لەبەر بەربەستە كۆمەاڵیەتیەكان و الوازی ژنانی بەر كاریگەری )IQ12(. سەرەڕای ئەوەش، لە عیراق، 
ئەو ژنانەی كێشەی هەراسانكردنی سێكسی و القەكردنیان هەیە ئەو تاوانانە راناگەیەنن بە دەسەاڵت یان رێكخراوەكان 
چونكە دەترسن لە كوشتنی لەسەر شەرەف لەالیەن خودی خێزانەكانی خۆیانەوە. دەركەوتووە دوای مردن بە هۆكاری 
 Dosky, 17( سروشتی، كوشتن لەسەر شەرەف یەكێكە لە هۆكارە سەرەكیەكانی مردنی ژنان لە كوردستانی عیراق

.)March 2013

سەرەڕای ئەو خۆگرتنە لە قسەكردن، توندوتیژی لەسەر بنچینەی سێكس و جێندەر لە واڵتانی ژێر توێژینەوەلەالیەن 
بە  بەرامبەر  دانراوە  ژنان  و  كچان  الوازی  زیادبوونی  هۆكاری  وەكو  توێژینەوەیە  ئەم  بۆ  دیداركراوان  لە  زۆر 
بازرگانی پێوەكردن )SY12(. گروپێكی دیاریكراوی پێكهاتوو لە حەوت ژنی سوری، كە پێكهاتبوو لە دەرچووان و 
قوتابیانی زانكۆ، لە سوریا دیل كران و بەدڕەفتاری سێكسیان لەگەڵ كرا یان القەكران لەالیەن سەربازانی رژێمەوە. 
لەوەی  بەر  لەگەڵ كراوە  بەدڕەفتاری سێكسیان  یان  الوازی سەرباری ژنان و كچان كە القەكراون  لە راستیدا، 
سوریا جێبێڵن دەبێ ئاماژەی بۆ بكرێت. لەگەڵ گەیشتنیان بە توركیا، ژنان و كچان پێشنیازی سێكسی پیاوانیان لە 
توركیا راپۆرتكردووە، كە وایلێكردوون هەست بە نائارامی و دابڕان بكەن )TR23(. هەروەها زۆرجار توندوتیژی 

.)AFAD, 2014: 26( ناوماڵ بینراوە لە ناو پەنابەرانی ناوەوەو دەرەوەی كەمپ لە توركیا

لەگەڵ ئاماژەیەكی تایبەت بە پەنابەرە مێینەكانی دەرەوەی كەمپ لە توركیا، ئەو ژنانەی شیاویی پیشەیی یان ئەزمون 
ئاستەنگی  تووشی  كاتەی  لەو  ببنەوە  خراپ  مامەڵەی  دووچاری  زیاتر  رەنگە  دیاریكراوە  خویندەواریان  ئاستی  و 
دارایی دێن، لەبەرئەوەی كۆچ و ملمالنێ مەترسیەكانیان زیادكردووەو باری الوازی ئەو ژنانەیان زیاتر كردووە. 
راپۆرتێكی ئەمدواییەی AFAD پێشكەشكردنی پشتگیری دارایی بۆ پەنابەرە مێینەكانی دەرەوەی كەمپ رادەسپێرێ 
و هانی بەشداری مێینە پەنابەرەكانی ناو كەمپ دەدات بۆ چوون بۆ خولەكانی مەشقی پیشەیی بەردەست لە بارەگای 

.)AFAD, 2014( كەمپەكاندا

دیداركراوێك لە لوبنان سەبارەت بە كەیسە پەیوەستەكان بە SGBVكە لە نێو فاكتەرەكانی تردا لە ئەنجامی كێشەی 
لە  سوری  پەنابەرانی  لەنێو  دەبێتەوە  دووبارە  زۆرجار  رەوشێكە  ئەمە  كە   ،)LB29( دروستبووە  سەخت  دارایی 
كۆمەڵگە خانەخوێكاندا، هەروەك لە بەشی ٤.1 خراوەتە روو. شوێنی مانەوەی نەشیاو و زۆر قەرەباڵغیش ژنان و 
ئاوارەبووندا  لە   SGBV فاكتەرێكی دیكەی كاریگەر بەسەر   .)LB08( بەر هەراسانكردنی سێكسی  كچان دەخەنە 
ناوماڵی  توندوتیژی  كەیسدا  هەندێ  لە  بۆیهەیە  و،  دێت  پێشوو  تووشی شەڕكەرانی  كە  نەخۆشی عەقڵی  لە  بریتیە 

  .)LB10(  لێبكەوێتەوە
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نەبوونی نێرینەی پێگەیشتوو لە خێزان یا لە خزماندا الوازی ژنانی سوری لە ئوردن زیاد دەكات. بەتایبەتی لەو 
بدۆزنەوە  لە كۆمەڵگەی خانەخوێدا  ناتوانن كارێك  ئەوان  دەكات، چونكە  مێینەیەك سەرۆكایەتیان  خانەوادانەی كە 
سوریەكان  پەنابەرە  خێزانە  سەرجەم  سێیەكی  نزیكەی  ژنان.  كاركردنی  بە  سەبارەت  كۆمەاڵیەتی  نۆڕمی  لەبەر 
پێنج منداڵ بۆ هەر  تێكڕای  بە  لە ئوردن لەالیەن مێینانەوە سەرۆكایەتی دەكرێن و زۆربەشیان خێزانی گەورەن، 

.)UNICEF & Save the Children, 2015( خانەوادەیەك

وا  عیراقدا  كوردستانی  هەرێمی  لە  رووماڵكراون  UN Womenەوە  لەالیەن  كە  سوری  پەنابەری  ژنانی   ٪6٨
لە  لە ترسێكی رۆژانە دەژین  لەكاتـێكدا  ٨2٪یان  بەرامبەر كرابێت،  بەدڕەفتاری  دەناسن  یەكێك  راپۆرتكراوە كە 
ئاست بەدڕەفتاری و توندوتیژیدا، لەبەر ئەوەش، ٣٥٪یان راپۆرتكراون كە رێگە نادرێ بە بێیاوەر ماڵ بەجێبێڵن. 
هەرێمی  حكومەتی  لەالیەن  كە  بكرێن  پەناگانە  ئەو  هەناردەی  دەتوانن   SGBV لە  دەربازبوو  سوری  پەنابەرانی 
كوردستانەوە بەڕێوە دەبرێن. لەگەڵ ئەوەشدا، تەنیا دەتوانن دوای یەكەم راپۆرتكردنی كەیسەكانیان بۆ پۆلیس بگەنە 

 .)UN Women, 2014( پەناگە

رێكخراوی ناحكومی لۆكاڵ سەنتەری پەرەپێدانی دیموكراتی و مافەكانی مرۆڤ )DHRD( لە هەرێمی كوردستانی 
عیراق رایگەیاندووە كە لە سەرەتای دەستپێكی قەیرانی سوریا مامەڵەیان لەگەڵ تێكڕای 22 كەیسی القەكردن كردووە، 
)IQ04(. كۆمیسیۆنی مافەكانی  لەگەڵ 2٨ كەیسی هەراسانكردنی سێكسیدا كردووە  ئەوەش، مامەڵەیان  سەرەڕای 
مرۆڤ لە كوردستانیش كە بۆ ئەم توێژینەوەیە دیداریان لەگەڵكراوە، 2٨ كەیسی ئەو خێزانانەیان دەستنیشانكردووە 
كە توشی توندوتیژی هاتوون، كە 20یان سەبارەت بەو كچانەیە كە تووشی هەراسانكردنی سێكسی هاتوون. هەروەها 
لەڕێگەی دەستدرێژی هاوسەرێتی  دیكە هەبوون كە مێردەكان دەستدرێژیان كردۆتە سەر ژنەكانیان  زۆر كەیسی 
و ئازاردانی جەستەیی )IQ12(. هەروەها كێشەی دیكە دەستنیشانكراون لەبارەی مامەڵەكردنی پەنابەرانی سوری 
راپۆرتكردووە   بەدڕەفتاری زارەكیان  و  كە هەراسانكردن  ژنانی سوری  بۆ  بەتایبەتی  ناوخۆ،  لەالیەن كۆمەڵگەی 

   .)UN Women, 2014(

رایگەیاندووە  توركیا  لە  دیداركراوان  لە  یەكێ  جیاكاری،  نەهێشتنی  بە  پەیوەست  دەستووریەكانی  بڕگە  سەرەڕای 
نەبوونی  لەبەر  پیاوانی هاوڕەگەزباز یان رەگەزگۆڕیەوە پەنابەرە سوریەكان لە رەوشێكی الوازدان،  كەژنان و 
چوارچێوەیەكی یاسایی گشتگیر بۆ نەهێشتنی جیاكاری و زامنكردنی مافەكانی هاوڕەگەزبازانLGBT لە توركیا. 
رێكخراوە دیداركراوەكە یارمەتی پێشكەش بە چەند پەنابەرێكی هاوڕەگەزباز كردووەو پەیوەندی بۆ دروستكردوون 
لەگەڵ كۆمەڵگە ناوخۆكانی هاوڕەگەزبازان )TR32(. هەروەها لە لوبنان، زانیاریدەرێكی لێكۆڵینەوە وایداناوە كە 
خەڵكانی سەر بە كۆمەڵگەی هاوڕەگەزبازان و ئەو كەسانەی رەگەزی خۆیان گۆڕیوە، دەكەونە بەر دورخستنەوەو 
وەدەرنانی كۆمەاڵیەتی، ئەمەش دۆزینەوەی كارو بەكرێگرتنی ماڵیان لەپێش زەحمەت دەكات، كە بۆیهەیە ناچاریان 
بكات تووشی لەشفرۆشی ببن )LB29(. هەروەها بۆیهەیە لەالیەن خێزانەكانی خۆیان دەربكرێن و بكەونە بەردەم 

.)LB17( كەڵەگاكانەوە

لە لوبنان و عیراق، كەسانی كەم عەقڵیش بە خەڵكی الواز بەرامبەر بەدڕەفتاری سێكسی دەژمێردرێن ، چ نێر بن 
چ مێ، چونكە زۆربەی كات ناتوانن قسە لەبارەی بەدڕەفتارەیەكەوە یكەن. پەنابەرانی كەمئەندامی سوری جێی 
كۆمەاڵیەتی  رەوشێكی  چوارچێوەی  خستە  ئەوانی  كە   ،201٥ ساڵی  تا  نەبوون  یارمەتیدان  بەرنامەكانی  تیشكۆی 

.)LB41; IQ05; IQ06( ئابوری خراپتر لە هەموو سوریەكانی دیكە
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٧.4   بەرسڤی نەهێشتنی بازرگانی پێوەكردن

پەنابەرانی  ناوخۆو  ئاوارەكانی  پێوەكردنی  بازرگانی  كەمی  كەیسێكی  چەند  باسكرا،  پێشوو  بەندی  لە  هەروەك 
سوریا لەالیەن دەسەاڵتە تایبەتمەندەكان لە هەر پێنج واڵتانی ژێر توێژینەوەدا دەستنیشانكراوە. بەتایبەتی لە بواری 
لەژێر  هێشتا  نیشتمانیدا  ئاستی  لە  هەناردەكردن  پێویستی  میكانیزمی  پێكراو،  بازرگانی  كەسانی  دەستنیشانكردنی 
تاوانانەی دووچاریبوون،  لەو  لە سكااڵكردن  پەنابەرانی سوری دوودڵن  لە  پەرەپێداندایە. سەرەڕای ئەوەش، زۆر 
بەو  پەیوەستە  دوودڵیە  ئەو  كلتووری.  و  كۆمەاڵیەتی  هۆكاری  لەبەر  پۆلیس،  الی  بۆ  پێوەكردن،  بازرگانی  وەكو 
راستیەی كە زۆربەی شێوەكانی  بازرگانی پێوەكردن، ئەو قوربانیەی سكااڵ الی دەسەاڵتەكان دەكا رەنگە لەرووی 
تاوانكاریەوە بەرپرس بێت، لەجیاتی ئەوەی وەكو كەسێكی بازرگانیپێكراو پارێزگاری لێبكرێت. هەروەك بۆیهەیە 
خۆیان تووشی ریكاری سزایی بكەن لەبەر كاركردن بەبێ رێپێدانی دروست، هەروەك لە بەشی ٤.2 لە سەرەوە 
یاساو  دووپاتیدەكەنەوە،   )201٣(   Harroff-Tavel  &  Nasri هەروەكو  بەرباڵوە.  رەوشێكی  ئەمەش  باسكرا 
دەكەنەوەو  بازرگانیپێكراو  كەسانی  سنورداری  قەرەبوویەكی  تەنیا  دراوسێ  واڵتانی  لە سوریاو  ئێستا  رێكارەكانی 
دەبێ زۆر شتی دیكە ئەنجام بدرێ بۆ دەستنیشانكردن و تاوانباركردنی بازرگانیكاران و دڵنیاكردنەوەی قوربانیان بۆ 

گەیشتن بە پاراستنی تەواو و یارمەتیدان.

لەالیەكی دیكەوە لە توركیا، بەڕێوەبەرایەتی گشتی بەڕێوەبردنی كۆچ رێكخراوێكی ناحكومی هاوبەش، وەرگێڕ و 
دەروونزانانی داناوە لە پرۆسەی دەستنیشانكردنی كەسانی بازرگانیپێكراو،  كەبە هەنگاوێكی ئیجابی دادەنرێت بەرەو 
پاراستن )TR41; TR49(. وا چاوەڕوان دەكرێ كە هەوڵەكانی نەهێشتنی بازرگانی پێوەكردن توانستێك وەربگرێ 
لە رێگەی رۆڵێكی چاالكتر لەالیەن رێكخراوەكانی سەنتەرو پارێزگاكانی بەڕێوەبەرایەتی گشتی بەڕێوەبردنی كۆچ 
و پەسەندكردنی چاوەڕوانكراوی ئەوروپا لەسەر رێكەوتننامەی بازرگانی پێوەكردن، كە پەسەندكردنی پالنی كاری 

.)TR47; TR49( بەدوادادێت

هەرچەندە لە لوبنان ستراتیجێكی پاراستنی نیشتمانی بۆ قوربانیان لە ئارادا نییە، سەرەڕای ئەو دەستپێشخەریانەی 
لەگەڵ  قوربانیان.  بۆ  پەناگە  دۆزینەوەی  تایبەتیەكانی  ئاستەنگە  و،  دەدەن  ئەنجامی  ناحكومیەكان  رێكخراوە 
جیاوازیان  پێوەری  پەناگەكان  نیە، چونكە  ئۆتۆماتیكی  پەناگەیەكدا  لە  دابینكردنی شوێن  قوربانی،  دەستنیشانكردنی 
هەیەو هەندێجار شوێنی بەتاڵیان نیە. ئەگەر شوێن لە پەناگەیەكدا نەبوو، قوربانیەكان بەدەستگیركراوی دەمێننەوە 
تا یەكالكردنەوەی كەیسەكە )LB35; LB48(. رێكخراوێكی ناحكومی لۆكاڵ لە عەككار داوای ژمارەیەكی زیاتری 

.)LB36( پەناگە لە ناوچەكەدا دەكات

بەهەمانشێوە، دیداركراوێك لە یەكەی دژە سواڵكردنی ئوردنی روونیكردەوە كە سەرەڕای ئەوەی یاسای نەهێشتنی 
بەشێوەیەكی  تایبەتی  بە  كەیسەكانی سواڵكردن  هێشتا الوازەو  یاسایە  ئەو  سەپاندنی  بەركارە،  پێوەكردن  بازرگانی 
گشتی بە كەیسی بازرگانی پێوەكردن دانانرێن. هەروەها گوتی كە تیمەكانی دژە سواڵكردن ئاستەنگیان لەبەردەمە لە 
جیاكردنەوەی كەیسە ساكارەكانی سواڵ و ئەو كەیسانەی سواڵكردن كە رەگەزەكانی بازرگانی پێوەكردنی مرۆڤیان 
تێدایە )JO20(. سەرەڕای ئەوەش، پشكنەرانی كاری ئوردنی الیان ئەستەمە كە بگەنە كێڵگە گەورەكان بۆ چاودێری 
ئیستغالل كردن لە كاركردن، لەبەر سیاسەتی ئاڵۆزی جیاكەرەوەی كۆمەڵگەی الدێیی ئوردنی، كە پشت دەبەستێ بە 
پەیوەندیەكانی نێوان كۆمەڵگەو هۆز. ئەگەر خاوەنەكانی كێڵگە تایبەتیەكان سەر بە هۆزە گرنگەكان بن، پشكنەرانی 
كار دوودڵ دەبن لە پشكنینی كێڵگەكان بۆ ئیستغالل كردن لە كاركردن یان كاری مندااڵن. وەزارەتی كار بەردەوامە 

.)JO07( لە هاندانی پشكنەران بۆ پشكنینی هەموو كێڵگەكان، بەاڵم نەبونی توانای مرۆییش كارەكان ئاڵۆز دەكات

بۆ  نیە  سیستەماتیك  چاودێری  و  دەستنیشانكردن  كەرەستەی  راستدا  لە  عیراق،  كوردستانی  هەرێمی  لە  هەروەها 
حكومەتی  لە  مرۆڤ  پێوەكردنی  بازرگانی  یاسای  نەبوونی  شانبەشانی  مرۆڤ،  پێوەكردنی  بازرگانی  كەیسەكانی 
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هەرێمی كوردستان، كە ئەمەش خەڵكەكە رووبەرووی الوازی دەهێڵێتەوە. هەرچەندە عیراق لەساڵی 2012 یاسای 
نەهێشتنی بازرگانی پێوەكردنی تێپەڕاندووە، هەروەك لە پێشەكیدا خراوەتەروو، هێشتا هەرێمی كوردستانی عیراق 
رەزامەندی لەسەر دەرنەبڕیوە تا ساتەوەختی ئەم نووسینە. سەرەڕای ئەوەش، هێشتا عیراق بە گشتی كەمی توانای 
هەیە بۆ سەپاندنی یاسای نەهێشتنی بازرگانی پێوەكردن و، بەشێوەیەكی تایبەت پێویستی بە راهێنان و وێركشۆپ 
هەیە بۆ پێشكەشكردنی بە ئاستە جیاوازەكانی دەسەاڵتەكانی جێبەجێكردن و دادوەری بە مەبەستی دەستنیشانكردن، 

.)IQ12( چاودێری و نەهێشتنی بازرگانی پێوەكردن

یاساكانی  بە  پێوەكردن  بازرگانی  كەیسەكانی  لە  زۆر  رەنگە  ئاستێك،  چ  تا  بكرێت  دەستنیشان  مەحاڵە  هەرچەندە 
پێشێلكاری كار یان كۆچ، لەشفرۆشی یان سواڵكردن بەدواداچوونیان بۆ بكرێت. لەم جۆرە كەیسانەدا، مەترسی 
زۆری ئەوە هەیە كە كەسی بازرگانی پێوەكراو وەك تاوانبار بەرپرس بكرێت بەرامبەر شتێك كە بۆ ئەنجامدانی 

ناچاركراون یان خەڵەتێنراون، پێشێلكاری پرەنسیپەكانی سزانەدانی یاسای نەهێشتنی بازرگانی پێوەكردن.6٣

لە  كردن  ئیستغالل  مەبەستی  بە  پێكراو  بازرگانی  كچانانی  و  ژنان  نایاساییە،  لە سوریا  لەشفرۆشی  ئەوەی  لەبەر 
لەشفرۆشیدا زۆربەیجار وەكو تاوانكار مامەڵەیان لەگەڵكراوەو كەوتونەتە بەر مەترسی دەستگیركردن، گیراون و 
/ یان دیپۆرت كراونەتەوە، لە كەیسی هاواڵتیانی بێگانە، لەجیاتی پاراستن وەكو قوربانیانی بازرگانی پێوەكردن. 
دەستگیركردن و هەڕەشەی دیپۆرتكردنەوە یان ناردنی مندااڵنی بێیاوەر بۆ كەمپەكانی پەنابەران لەالیەن ئەفسەرەكانی 
 TR17;( دەكەن  لەو سوریانەی سواڵ  بۆ رێگرتن  بەكاردێن  توركیا  لە  ئەدەنەو غازی عەنتاب  هاتای،  لە  پۆلیس 

.)Meeting TR24; TR29

بەڕێوەبەری رێكخراوی ناحكومی یارمەتی یاسایی ARRD لە ئوردن روونیكردەوە كە ژنان و كچانی پەنابەری 
تێوەگالو لە لەشفرۆشی عادەتەن لەالیەن دەسەاڵتە ئوردنیەكانەوە وەكو كەسانێكی تاوانكار دەستنیشاندەكرێن، نەك 
كەیسێكی  یاسایی  یارمەتی  هەركاتێك  ئەمەدا،  رۆشنایی  لەبەر  پێوەكردن.  بازرگانی  گریمانكراوی  قوربانی  وەكو 
ماددەی  پیادەكردنی  بە  بكەن  پەنابەرەكە  لە  داكۆكی  نادەن  پێش، هەوڵ  بێتە  لەشفرۆشی  لە  ئیستغاللكراو  پەنابەری 
بازرگانی پێوەكردن، چونكە جێبەجێكردن و یاسای نەهێشتنی بازرگانی پێوەكردن هێشتا لەوپەڕی نزمیدایەو چانسێكی 
زۆری دۆڕاندنی كەیسەكەیان لەبەردەمە. لە جیاتی ناردنیان بۆ یەكەی یاسایی UNHCR، زامنكردنی پلەی بەرزی 
پێوەكردن  بازرگانی  بۆكراوی  ئاماژە  حاڵەتێكی  هیچ  ئاگادارە،  لێی  بەڕێوەبەرەكە  ئەوەی  تۆمەتباران.  پاراستنی 

.)JO24( نەكراوە كە هاتبێتە بەردەم دادگا وەكو كەیسی بازرگانی پێوەكردنی مرۆڤ UNHCR رەوانەی

هەروەكسوریاو ئوردن، ژنان و كچان لە لەشفرۆشی بە شێوەیەكی گشتی بەپێی بڕگەی لەشفرۆشی یاسای سزاكانی 
عیراقی بەدوداچوونیان بۆ كراوە، چونكە دادوەران و ئەفسەرانی پۆلیس ئاگادارنین لەوەی كە بۆیهەیە مامەڵە لەگەڵ 
كەسانی بازرگانیپێكراو بكەن )IQ17(. دیداركراوێكی دیكە لە عیراق ئاماژەیداوە كە كێشەكان لەبەر نەبوونی سیستەمی 
و رووبەڕووی  كاردەكات  نایاسایی  بە  كەسێك  كە زۆربەیجار  پێوەكردن،  بازرگانی  كەیسەكانی  بۆ  هەناردەكردن 
ئیستغالل كردن لە كار دەبێتەوەو غەرامە دەكرێت بە پێی یاسای ئیقامەی ژمارە 2٨، لەجیاتی دەستنیشانكردنی ئەو 
یارمەتی  كاتی و  مانەوەی  پێشبینی رێپێدانی  پێوەكردن  بازرگانی  یاسای  ئیستغالل كردن.  قوربانیەكی  كەسە وەكو 
دیكەی لێدەكرێت بۆ كەسانی بازرگانیپێكراو، بەاڵم لە راستیدا ئەمە پیادە ناكرێت )IQ16(. بەپێی گفتوگۆكانی گروپی 
تیشكۆ لەگەڵ ژنانی پەنابەری سوری لە هەرێمی كوردستان، UN Women دەریخستووە كە ئەوانەی باسی روودانی 
ئیستغالل كردنی سێكسیان كردووە نەیانویستووە وردەكاری زیاتر بدەن، وەك ئەوەی » ئەو خێزانانەیان دەناسی كە 

.)UN Women, 2014: 6-7( »گازاندەیان لە پرسی دیكە هەبووەو دیپۆرتی سوریا كراونەتەوە

6٣ بڕوانە، بۆ نمونە: ئۆفیسی رێكخراوی ئاسایش و هاوكاری بۆ نوێنەرایەتی و هەماهەنگی تایبەت بە بازرگانی كردن بە مرۆڤ (201٣(. سیاسەت و 
.OSCE. SEC.GAL/73/13 :یاسا راسپێردراوەكان بەرەو جێبەجێكردنی كارای بڕگەكانی سزانەدان سەبارەت بە قوربانیانی بازرگانی پێوەكردن. ڤیەننا
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٨.4   نەبوونی بەدیلی كۆچ

پەنابەرانی  الوازی  زیاتركردنی  بۆ  فاكتەرێك  لە  بریتیە  ئەوروپا  یەكێتی  ناوەوەی  هاتنە  توندەكانی  یاساییە  رێگە 
سوری بەرامبەر بە بازرگانی پێوەكردن، هەروەك الوازیان لە ئاست پێشێلكاریەكانی مافی مرۆڤ زیاد دەكات كە 
دیداركراوێكەوە  لەالیەن  ناوچەكە.  دەرەوەی  رێگەكانی  لە  دیكەش  مەترسی  و،  دەدەن  ئەنجامی  كۆچ  قاچاخچیانی 
تیشكی خراوەتەسەر كە »لەجیاتی پێدانی مافی پەنابەری و مانەوە ، ئەوان پێوەری توندتر پیادەدەكەن بۆ پاراستنی 
سنورەكانیان« )TR38(.  لەبەرئەوەی پەنابەرانی سوری مافی ئەوەیان هەیە دانیان پیا بنرێت بەپێی رێكەوتننامەی 
یەكێتی ئەوروپا، بەاڵم بە رێگەی ئاسایی سەفەری یەكێتی ئەوروپا ناكەن، ئەوان پشت بە قاچاخچیانی كۆچ دەبەستن 

بۆ ئاسانكردنی گەشتەكە.

هەندێ پەنابەرانی سوری لە توركیا، بەتایبەتی ئەو سوریانەی خاوەن پسپۆری بااڵن و ناتوانن لەوێ لە بواری خۆیاندا 
كاربكەن، بڕیاردەدەن بۆ پەناخوازی بەرەو ئەوروپا سەفەر بكەن )TR38; TR50(، مەترسی هەڕەشەكردن لە ژیان 
بگرنە بەر بۆ سەفەر. دیداركراوێك وا دادەنێ كە بازرگانیكارەكان بەشێكن لە پرۆسەی بە قاچاخبردن، چونكە بۆیهەیە 
ئەو خەڵكەی دەبرێنە ئەوروپا بە مەبەستی ئیستغالل كردنی بازرگانی سێكسی بێت، یان شێوەی دیكەی بازرگانی 
پێوەكردن، لەژێر چەتری بەقاچاخبردنی كۆچبەران )TR38(. نزیكەی 1000 – 2000 دۆالر دەدەنە قاچاخچیەكان 

.)Oruç, 5 August 2015( بۆ گەیشتن بە ئەوروپا لە رێگەی دەریا یان وشكانیەوە

لەوەتەی ئابی 201٥، دەسەاڵتەكانی توركیا پێوەری تریان گرتۆتە بەر بۆ سنوردانان بۆ پەڕینەوە نایاساییەكان لە 
دەریای ئیجە. پارێزگای ئیزمیر، بۆ نمونە، بازگەی لە دەروازەی شار داناوە بۆ دەستنیشانكردنی تایبەتی پەنابەرانی 
سوری كە پالنی جێهێشتنی توركیایان هەیە بە رێگە نایاساییەكان و، بۆ ئەوەی بیاننێرنە كەمپەكان پێشئەوەی ئەو 
كارە ئەنجام بدەن )Yıldırım, 12 August 2015(. پارێزگای مێرسینی كەناری باشور بەمدواییە بۆتە بنكەیەكی 

.)Meeting TR40; TR38( پەڕینەوەی نایاسایی سنور بۆ قاچاخچیەكانی دەریا

زیاد  لە  روو  شێوەیەكی  بە  بارهەڵگر  كەشتی   ،201٥ فرۆنتێكس  مەترسیەكانی  سااڵنەی  شیكردنەوەی  بەپێی 
بەكارهاتووە بۆ بە قاچاخبردنی خەڵك لە توركیاوە بۆ ئیتالیا لەوەی ئەیلولی 201٤ەوە. هەروەها شیكردنەوەكە دوپاتی 

دەكاتەوە كە مێرسین بۆتە خاڵی سەرەكی گەشتی ئەو سوریانەی بۆ یەكێتی ئەوروپا كۆچ دەكەن:

باشوری رۆژهەاڵتی  كەنارەكانی  بەدرێژایی  بەڕێكەوتوون  لە خاڵی جیاجیاوە   }...{ دار  »كەشتی 
توركیا وەكو پارێزگاكانی مێرسین، ئەدەنەو هاتای بۆ گەیشتن بە كەشتیە بارهەڵگرەكان كە لە كەناردا 
تاوانكاری دیكە دەستەبەر  تاوانكاریەكان دەشێ دارایی بۆ چاالكی  ئەمە واتا تۆڕە   }...{ چاوەڕێن 
بكەن بە ئیستغالل كردن و خستنە بەر مەترسی گروپی الوازان و خێزانە ئاوارەكان لە سوریاوە« 

.)Frontex, 2015: 21(

 Sherlock & Malouf, هەروەها بۆیهەیە لوبنانیش ببێتە واڵتی ترانزیت بۆ هەوڵی سوریەكان بۆ گەیشتن بە ئەوروپا
November 2013 14(. وا باوە، رێگەی كۆچ لە لوبنانەوە بۆ ئەوروپا بە توركیا رەت دەبێ بۆ هاواڵتیانی سوری 
و بە رێگەی ئاسمانیش بۆ سودان، كە بە وشكانی بەرەو لیبیا دەچن بۆ فەلەستینیەكان لە سوریاوە، چونكە ئەستەمە 

ڤیزا لە توركیا وەربگرن.

الوازی ئاوارەكانی ناوخۆ لە عیراق،  بەپێی یەكێك لە دیداركراوانی لێكۆڵینەوە، دەكەوێتە بەر كاریگەری ئارەزووی 
بەرەو  ئەمە رەنگە  یان كەنەدا.  ئەمریكا  ئەوروپا،  یەكێتی  بە  نمونە،  بۆ  ناوچەكە،  بەرەو دەرەوەی  بۆ كۆچ  ئەوان 
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ئارەزووی كۆچی نایاسایی بچێت. تۆڕەكانی قاچاخ سود لە رەوشەكە وەردەگرن بە بەقاچاخبردنی خەڵكی عیراق 
بۆیهەیە بگاتە ٥-10000 دۆالری ئەمریكی.  دەڵێن  پارەیەكی زۆر، كە وەك  ناوچەكە بەرامبەر بڕە  بۆ دەرەوەی 
زانیاریدەرێكی لێكۆڵینەوە رایگەیاندووە كە زۆر لەو عیراقیانە لەوێ لە واڵتی مەبەستدا لەالیەن قاچاخچیەكان یان 

    .)IQ12( خاوەن كارەكان ئیستغالل دەكرێن

٩.4   كاریگەری بەسەر كۆمەڵگا خانەخوێكاندا

وەك دیارە ئەگەری كەم هەیە بۆ گەیشتن بە چارەسەری ئاشتیانە بۆ ملمالنێ لە سوریا، پێناچێ پەنابەران بتوانن لە 
ئایندەیەكی نزیكدا بگەڕێنەوە. ئەمەش كاریگەری هەیە بەسەر كۆمەڵگە خانەخوێكاندا لە توركیا، ئوردن و عیراق. 
لوبنان بە شێوەیەكی تایبەت كەوتۆتە بەر كاریگەری، لەبەر بەرزی رێژەی دانیشتوانی ئێستای كە لە سوریەكان و 
پەنابەرە فەلەستینیەكانی سوریا پێك دێت، سەرەڕای ئەوەی هەندێ ناوچەی دیاریكراو لە باشورو باشوری رۆژهەاڵتی 
توركیاو هەرێمی كوردستانی عیراق، هەروەها باكوری ئوردن، ژمارەیەكی زۆری سوریەكانیان لەخۆگرتووە لە 
چاو دانیشتوانی خۆیان. ئەمەش كاریگەری هەیە بەسەر بازاڕەكانی كاری ناوخۆ، نرخی كااڵ بەكارهاتووەكان و، 
پرسە سیاسی و ئەمنیەكان و، یارمەتیەكان، كە بۆیهەیە كاریگەری هەبێت بەسەر الوازی دانیشتوان لە توركیا، 
بەپێی  كەسەكان.  بە  بازرگانیكردن  بە  بەرامبەر  لە  دیكە،  كۆچبەرانی  و  پەنابەران  و،  عیراقی  و  ئوردن  لوبنان، 
وتارێك كە لە  Forced Migration Review )201٤: 1٩( باڵوكراوەتەوە، كۆمەڵگە خانەخوێكانی پەنابەرانی 
سوری لە واڵتانی دراوسێدا ئەگەری سودوەرگرتنیان هەیە لە هەبوونی كۆمەڵگە سوریەكان و، بۆیهەیە لە ئەنجامدا 

رووبەڕووی هەندێ خاڵی الوازی ببنەوە .

لە رێژەی گەشەی  توركیا كە  بە  لەوەتەی گەیشتنیان  لەناو سوریەكان  دانیشتوان  گەشەی  تێڕوانینی رێژەكانی  بە 
تێكڕای دانیشتوانی توركیا بەرزتر بووە، بازاڕەكانی كارو تایبەتمەندیە كۆمەاڵیەتیەكانی شارو شارۆچكە خانەخوێكان 
بەشێوەیەكی بەرچاو كەوتۆتە بەر كاریگەری. كیلیس بۆ نمونە، لە 201٣ زیادبوونی دانیشتوانی بە رێژەی ٣0٪ 
بەخۆوە بینیوە، لەكاتێكدا شارە قەرەباڵغترەكانی وەكو غازی عەنتاب و شانلیئورفا رێژەی زیادبوونیان گەیشتۆتە ٪6  
لە  بەردەست  تەندروستی  لەوەش زیاتر، گوشارێكی زیاتر كەوتۆتە سەر دەزگاكانی چاودێری   .)AFAD, 2013(
 UNCHR,( كۆمەڵگە خانەخوێكان لە باشوری توركیا كە بۆتە هۆی باری زیاتری نەخۆش بە رێژەی ٣0-٤0 لە سەد

.)2014b

ئاستی  بەرزبوونەوەی  لەبەر  كردووە،  راپۆرت  خۆراكی  نرخی  بەرزبوونەوەی  لوبنانیش  لە  ناوخۆكان  كۆمەڵگە 
داواكاری و داڕمانی ئابوری ناوخۆ بەهۆی كااڵی بەقاچاخ هێنراو لە سوریاوە. زیادبوونی داخوازی لەسەر خانوو 
 World Vision گروپەكانی تیشكۆو ئەو دیدارانەی لەالیەن .)World Vision, 2013( بۆتە هۆی زیادبوونی كرێكان
و  ژنان  كاتێك  كە  دەریخستووە  پەنابەرانی سوری  خانەخوێی  لۆكەڵەكانی  كۆمەڵگە  لەنێوان  ئەنجامدران   )201٣(
لەبەر  زوو  هاوسەرگیری  و  بەدڕەفتاری  بەر  دەكەونە  سوریانەی  ئەو  بەرامبەر  پیشاندەدەن  سۆز  لوبنانی  كچانی 
بوونی  رێگەی  لە  كە  خانەخوێكان،  كۆمەڵگە  نێو  ئەخالقی«  »داڕوخانی  بە  دەدەن  بایەخیش  الوازیان،   رەوشی 

ژمارەیەكی زۆری پەنابەرانی الواز پاڵنراوە.

كرێكاری هەرزان بۆتە پرسی پەشێوی لەو شوێنانەی ژمارەی دانیشتوانی سوریایان تیا چڕبۆتەوە لە توركیا، وەكو 
ئاكچەكەاڵ، ڤیرانشەهر و ناوەندی ئورفا، چونكە چاوەڕوان دەكرێ ببێتە هۆی ئەوەی خەڵكی تورك كەمتریان پێ 
بدرێت، كارەكانیان لەدەست بدەن و نەتوانن كار بدۆزنەوە )TR08; TR22(. راپۆرتێك لەبارەی پەنابەرانی سوریا 
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لەالیەن سەنتەری لێكۆڵینەوەی ORSAM دووپاتی ئەگەری دابەزینی بەرچاوی كرێ دەكاتەوە، بە تایبەتی لە كەرتی 
.)Öztürkler & Göksel, 2015( نافەرمیدا، لەبەر بەرچاوخستنی دەستی كار لەوەتەی گەیشتنی پەنابەرانی سوری

هەروەكو رەوشی توركیا، پەنابەرانی سوری لە هەندێ لە هەژارترین ناوچەكانی لوبنان كۆبوونەتەوە. زێدە پڕبوونی 
لە هیكڕای بازاڕی كار كرێكانی بۆ لوبنانی یان سوریەكانیش دابەزاندووە. خزمەتگوزاریەكانی فێركردن و پەروەردە 
كە پێشتر تەواو نەبوون ئێستا زیاتر راكشاون. بەپێی Loveless، پەشێوی نێوان پەنابەران و كۆمەڵگە  خانەخوێكان 
روو لە زیادەیە چونكە، لەنێوانی شتەكانی دیكەدا، زۆر لە لوبنانیەكان پێیانوایە كە هەموو یارمەتیەك بۆ سوریەكان 
دابینكراوە  )Loveless, 2014(. راپۆرتێك كە لەالیەن World  Vision  )201٣(  باڵوكراوەتەوە ئەوە بەرجەستە 
نیشتەجێبوونیان  پشتگیری  و  خۆراك  پسوولەی  و،  نادەن  باج  سوریەكان  كۆمەڵگە،  ئەندامانی  بەپێی  كە،  دەكات 
پێدەدرێت، بۆیە ئەوان دەتوانن بە كرێی كەمتر كاربكەن لە لوبنانیەكان. ژمارەیەك دیداركراو دووپاتیان كردۆتەوە 
بۆ  لە سزا دۆزینەوەی كاری  ئەگەری دەربازبوونیان  لەگەڵ  ئیستغالل كردنی خاوەنكاران بۆ سوریەكان  ئەگەری 
لوبنانیەكان زەحمەتتركردووە بەهۆی پێشبڕكێی سوریەكان، ئەوەش رێژەی بێكاری لەناو لوبنانیەكاندا زیاد كردووە، 

لەگەڵئەوەشدا. رێژەی فەرمی بێكاری لە واقیعدا تەنیا لە 6.2٪ لە 2012 بەرزبۆتەوە بۆ 6.٥٪ لە 201٣. 6٤

دەستكەوتنی كار لەناوچە خانەخوێكانی پەنابەران پێش قەیرانی پەنابەران زەحمەت بوو، ئێستا هەبوونی دەستی كاری 
هەرزان گەڕان بەدوای كاری زەحمەتتریش كردووە )Loveless,  2014(. لەناوچەكانی وەكو عەككارو تەڕابلوس، 
پەنابەران  ژمارەیەكی زۆری  لە  پێشوازیان  لەوساتەوە  و   )LB36( هەژاربوون  قەیرانی سوریا  لە  بەر  پێشتر  كە 
كردووە، كێبڕكێی كار لەگەڵ سوریەكان بۆتە كێشە و، ترسی ئەوەی هەیە كارپێكردنی مندااڵنی لوبنانی لە ئەنجامدا 
روو لە زیادی بكات. لەگەڵ ئەوەشدا كەموكوڕی هەیە لە ئاماری بەڵگەیی سەبارەت بە كاركردن و بازاڕی كار بۆ 
پشتگیری ئەمە. سەرەڕای ئەوە كاریگەریەكان بەسەر كۆمەڵگە خانەخوێكاندا، هەرچەندە Thibos )201٤( جەختی 
كردۆتەوە كە كرێكارانی لوبنانی لە بیقاع هێشتا دوو هێندەی داهاتی سوریە هاوكارەكانیان وەردەگرن، سەرەڕای 
ئەوەی كە موچەكان لەژێر نزمترین ئاستی كرێدان. سەرەڕای ئەوەی كە دیداركراوان بۆ ئەم لێكۆڵینەوەیە لەهەندێك 
كەیسی بازرگانی پێوەكردنی خەڵكی لوبنانی نزیككەوتوونەتەوە كە بەهۆی داروخانی باری ئابوریانەوە روویداوە، 

دەبێ الوازی ئەوان بایەخەكان بەرزبكاتەوە لەئاست كەیسەكانی بازرگانی پێوەكردن لە ئایندەدا.

دیداركراوێك لە ئەدەنەی توركیا رایدەگەیەنێ، سوریەكان لەوێ نەبوونەتە مایەی بێزاری چونكە ئەوێ پارێزگایەكە 
زۆر كەوتۆتە بەر جوڵەی كۆچی ناوخۆ، بۆیە ئەوان بە ئاسانی لەگەڵ كۆمەڵگاكە تێكەڵ بوون )TR07(. لەهەمانكاتدا، 
هەروەك  دیكە،  خانەخوێی  كۆمەڵگەی  هەندێ  لەنێوان  تایفەگەری وروژاندبێ  پرسی  گەیشتنی سوریەكان  پێدەچێ 
 Memişoğlu( عەلەوین  عەرەبی  تایفەی  بە  سەر  لۆكاڵ  دانیشتووانی  سێیەكی  لە  زیاتر  كە  هاتای،  پارێزگای  لە 
غازی  لە  سوریا  پەنابەرانی  بەرامبەر  پڕۆتستۆ  و  توندوتیژی  رووداوی   ،201٤ ئابی  لە   .)& Ilgıt, 2015
پەنابەرە سوریەكانیەوە.6٥ لەالیەن كرێگرتە  تورك  بەدوای كوشتنی خاوەن زەویەكی  ئەمەش   عەنتاب راپۆرتكرا، 
خاوەن  بۆیە  كرێگرتەكە  كە  كوشتنەكە  دوای  بانگەشەی  هەندێ  بە  داوە  ئاماژەیان  لێكۆڵینەوە  زانیاریدەری  دوو 

.)TR32; TR36( زەویەكەی كوشتووە لەبەر پێشنیازی كاری نەشیاو بۆ ژن و كچی كرێگرتەكە

بە تێڕوانین لە پەیوەندی سیاسی نێوان سوریاو لوبنان، قەیرانی سوریا بۆتە هۆی زیادبوونی دابەشبوونی تایفی كە 
پێشتر لە لوبناندا هەبوو. كێشەی سوننی/ عەرەبی بەتایبەتی لە باكور توندوتیژە، لەكاتێكدا پێكدادان لەنێوان گروپی 
نیسانی  بۆ  تەموزی 201٣  لە   .)Van Vliet & Hourani, 2012( بیقاع روویداوە  دۆڵی  لە  سوننەو شیعەكانیش 

6٤ بڕوانە: www.tradingeconomics.com/lebanon/unemployment-rate، بینراوە لە 11/11/201٥
Kütahyalı )14.08.2015). ’Syrian refugees are under attack in Turkey’, Al-Monitor. Available at: www.almonitor.com/ :6٥ بڕوانە

pulse/tr/originals/2014/08/kutahyali-syrian-refugees-under-attack-turkey-gaziantep.html، بینراوە لە 01/0٩/201٥.
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201٤، لوبنان نزیكەی سێزدە تەقینەوەی ئۆتۆمبێل یا خۆتەقاندنەوەی بەخۆوە بینی )Thibos, 2014(، خراپترین 
توندوتیژیش لەوەتەی كۆتاییهاتنی شەڕی ناوخۆ لە تشرینی دووەمی 201٥ روویدا كە ئۆتۆمبێلێك داعش خۆی بە 
خاوەنی دادەنا تەقیەوەو زیاتر لە ٤0 كەسی لە بەیروت كوشت. بەتایبەتی لەناوچە كەنارەكانی عەككار، كە دانیشتوانی 
سوننەو عەلەوی پێكەوە تێدا دەژین، راپۆرت هەبووە لەبارەی حاڵەتی رفاندنەوە، لە هەندێ كەیس بەهۆكاری سیاسی. 
لەسایەی پەیوەندیەكانی خاڵەكانی پەڕینەوە لە سنور، بۆیهەیە تا راددەیەك بۆ میلیشیاكانی خاوەن پەیوەندی بەهێز بە 

.)LB39( رژێمی ئەسەدەوە تا لە سنور بپەڕنەوەو خەڵكی رفێنراو بە قاچاغ ببەنە ناو سوریا

و  لوبنان  كۆمەڵگەكانی  لەنێوان  پەشێویەكان  پەرەدەسێنێ،  سوریاوە  قەیرانی  بەهۆی  كە  تایفیەكان  پەشێویە  لەپاڵ 
سوریاش بەهۆی سیاسی و ئابوریەوە گەشە دەكەن. راپۆرتەكانی هیومەن رایتس وۆچ دەریدەخەن كە زیادبوون لە 
توندوتیژی لەالیەن هاواڵتیە لوبنانیە تایبەتەكان روویداوە لەدوای تێكگیرانەكانی لە شاری عەرسال لە دۆڵی بیقاع 
روویدا لە ئابی 201٤، دوای ئەوەی چەند سەربازێكی لوبنانی لەسێدارەدران لەالیەن میلیشیاكانی بەرەی نوسرەوە 
)Human Rights Watch, 2014b(. ترسێكی گشتی هەیە لەنێو پەنابەرەكان كە بیروڕای سیاسی خۆیان لە باشور 
.)LB19( دەرببڕن، كە حیزبوڵاڵ، دەسەاڵتە لوبنایەكان و گروپەكانی دیكە بە تەواوی كۆنتڕۆڵی پەنابەرانی كردووە

لەگەڵئەوەشدا، دیداركراوێك تێبینی كردووە كە رەوشەكە باشتر بووە لەوەتەی حكومەتی لوبنانی یەكەم پالنی بەرسڤی 
قەیرانی داڕشتووە، كە دانیشتوانی لوبنان هەستیان كردووە كەمتر لەالیەن حكومەتەوە »لەبیركراون«و، بەتایبەتیش 
گۆڕانی ستراتیجی یارمەتیدانی كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی گرنگ بوو، كە دەستیان كرد بە تیشكۆ خستنەسەر خەڵكی 
لوبنانی الوازیش لە بەرنامەكانی خۆیاندا )LB42(. لەگەڵئەوەشدا OCHAو REACH وای دەخەمڵینن كە لەنێوان 
ئەنجامی هەڵرژانی  لە  كۆتایی 201٤  لە  هێڵی هەژاری  لوبنانی كەوتوونەتە ژێر  1٧0000و 200000 خێزانی 

.)OCHA & REACH, 2014(  پەنابەرانی سوریەوە
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كاریگه ری سه ر بازرگانی پێوە كردنی مرۆڤ له  سوریا،  
5  توركیا، لوبنان، ئوردن و عیراق

كاریگەری  بەر  كە خەڵكی خستە  پەنابەران،  قەیرانی  كاریگەریەكانی شەڕو  پێشوو شیكراوە،  بەندی  لە  هەروەك 
رەوشی روو لە زیادەی الوازی بۆ بازرگانیكردن بە كەسەكان، لە راستیدا، هەروەك لە بەشی ٥.2 لە خوارەوەدا 
بە شەڕو  پەیوەست  پێوەكردنی  بازرگانی  دەستنیشانكردنی  بەرچاوی  لە زیادبوونی  رانواندووە  خراوەتەڕوو خۆی 
قەیرانی پەنابەران لەالیەن دەسەاڵتە پەیوەندیدارەكانەوە لە واڵتانی ژێر توێژینەوەدا سروشتی پەیڕەوی لێكۆڵینەوە 
بۆ ئەم توێژینەوەیەو، كۆتە سەپاوەكانی سەر ئەوەی دەكرێ توێژینەوەی لەسەر بكرێت، رێگەی نەدا بە پۆلێنكردنی 
كۆتایی هەموو كەیسە گریمانكراوەكانی بازرگانی پێوەكردن وەك پێكهێنەری بازرگانیكردن بە كەسەكان، كە لەهەر 
و  دەخاتەڕوو  نیشاندەرەكان  بەندە  ئەم  بۆیە،  بێتەدانان.  دەوڵەتەوە  دەسەاڵتەكانی  لەالیەن  تەنیا  بۆیهەیە  كەیسێكدا، 
شییان دەكاتەوە، كە بەهۆی ئەگەری بەهێزی رودانی بازرگانی پێوەكردن، ئەو كەیسانەی شایانی لێكۆڵینەوەی 
زیاترن لە پێناو پاراستنی خەڵكی بازرگانیپێكراو و دەستگیركردنی بازرگانیكارانی بەرپرس، ئەگەر كردەی بازرگانی 

پێوەكردن و مەرجەكانی ، لە كەیسی مندااڵن و، لە كەیسی پێگەیشتووانیش كردارەكەو كەرەستەكان هاتبنەدی.

راگەیەندراوە  كەسەكان  بە  بازرگانیكردن  جیاجیای  شێوەی  نیشاندەرێكی  كۆمەڵە  بەهۆی  بەندەدا  لەم  شیكردنەوەكە 
كە لەالیەن نوسینگەی نەتەوە یەكگرتووەكانی تلیاك و تاوان )UNODC, 2013( و رێكخراوی كاری نێودەوڵەتی 
)ILO, 2009( دانراوە، پێكەوە لەگەڵ چوارچێوە یاساییە نێودەوڵەتیەكان لەڕووی پیادەبوونیان بەسەر هەندێ شێوەی 
بازرگانی پێوەكردن، وەكو هاوسەرگیری بەزۆر (بەشی ٥.٣.2(، ئیستغالل كردنی كاری مندااڵن (بەشی ٥.٣.٤(
و ئیستغالل كردن لە كێشە چەكدارەكان (بەشی ٥.٣.٧(. هەروەك UNODC لە نامیلكەی نیشاندەرەكانی بازرگانی 

كردن بە مرۆڤ دەریخستووە: 

»هەموو نیشاندەرەكان }...{ لە هەموو ئەو رەوشانەدا بەردەست نین كە پەیوەستن بە بازرگانی كردن 
بە مرۆڤ. سەرەڕای بوون یا نەبوونی هەریەك لە نیشاندەرەكان نە روودانی بازرگانی پێوەكردن 

.)UNODC, 2013( »دەسەلمێنن و نە رەتیدەكەنەوە، هەبوونیان دەبێ ببێتە مایەی لێكۆڵینەوە

ئەم چوارچێوە چەمك ئامێزە لە هێڵكاری 6 لە خوارەوە پیشاندراوە. دەبێ هێلكاری 6 بە هاوكاتی لەگەڵ هێڵكاری ٥ 
لەسەرەتای بەندی پێشوودا تێبگەین ، بۆ تێگەیشتن لە چۆنیەتی هەندێ كەیسی تایبەت، رەوشەكانی بازرگانیكردن بە 
كەسەكان بۆیهەیە نیشاندەرەكان بخاتە بەردەست بۆ كەیسە كرداریەكانی بازرگانی پێوەكردن، كە ئەمەش بە دەوری 
خۆی، لە لێكۆڵینەوەی زیاتر لەالیەن ئەكتەرە پەیوەستەكان لەهەر واڵتێك لە واڵتانی ژێر توێژینەوەدا، كە بۆیهەیە 
پێكهاتەی تاوانی بازرگانیكردن بە كەسەكان دیاریبكەن. بەهۆی الوازی راپۆرت و لێكۆڵینەوە لەزۆر لەو رەوشانەدا 
كە نیشاندەرەكانی بازرگانی پێوەكردن پێشكەش دەكەن، هەندێ زانیاری كە لەم بەندەدا شیكراونەتەوە لەبەر پێویستی 

چیرۆك ئامێزیدایە. كاتێ زانیاری سروشتێكی فەرمی و دوپاتكراوەی هەیە، ئەمەش ئاماژەی بۆ كراوە.
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هێڵكاری ٥: نیشانده ره كانی كه یسه كانی بازرگانی پێوه كردن

 UNODC )2013). Human Trafficking Indicators and ILO تێبینی : بۆ زانیاری زیاتر سەبارەت بە نیشاندەرە پیادەكراوەكان، بڕوانە
.)2009). Operational Indicators of Trafficking in Persons

١.5   رێگەكانی بازرگانی پێوەكردن

ئەو خەلكەی كە بەشێوەیەكی فەرمی بە بازرگانیپێكراو ناسێنراون لە واڵتانی ژێر توێژینەوەدا لەساڵی ٢٠١١ەوە 
لە  هەرچەندە  ئەوروپاوەن،  رۆژهەاڵتی  ئاسیاو  رۆژهەاڵتی  باشوری  ئەفریقیا،  باكوری  سوریا،  لە  زۆربەیان 
لوبنان، ئوردن و عیراق، هەروەها سوریاش، هاواڵتی نیشتیمانیش وەكو بازرگانیپێكراوی ناوخۆ دەستنیشانكراون. 
پەنابەرانی سوری لە واڵتانی خانەخوێدا زۆرجار لە ناوەخۆ بازرگانیان پێوەكراوە بەبێ جوڵەی جوگرافی بەرچاو، 
بە دەستپێكردن لە واڵتانی خانەخوێ زیاتر لەپێش جێهێشتنی سوریا. ئەمە ئەوە دەگەیەنێ كە حەقیقەتی ئاوارەبوون 
رۆڵێكی گەورە دەگێڕێ لە الوازی بەرامبەر بازرگانی پێوەكردن، هەروەك لە بەندی ٤ خراوەتەروو.ژمارەیەكی 
پێوەكردن  بازرگانی  پرۆسەی  كە  راپۆرتكراون  توێژینەوەیە  ئەم  دیداركراوانی  لەالیەن  كەیسەكان  لە  كەمتر  زۆر 
لە سوریاوە دەستی پێكرد، بەمەبەستی گواستنەوەی كەسێك بۆ واڵتێكی خانەخوێ تاكو ئیستغاللیان بكەن. هەروەها 
لەناوەوەی سوریا،خەڵكانی ئاوارەی ناوخۆو خەڵكی ژێر كاریگەری ملمالنێ بەشێوەیەكی گشتی لەناوخۆدا بازرگانیان 
پێكراوە. لەالیەكی دیكەوە زۆربەی رێگەكانی بازرگانی پێوەكردن كە لە دەرەوەی ناوچەكە سەرهەڵدەدەن بەزۆری 

دوور لە كاریگەری شەڕی سوریا بەردەوامبوون.

زۆربەی كەیسەكانی بازرگانی پێوەكردن لەالیەن دەسەاڵتەكان لە توركیا دەستنیشانكراون بەردەوام بوون بۆ پەڕینەوە 
لە سنوور، بەمەبەستی ئیستغالل كردنی سێكسی، لە واڵتە سەرەكیەكانی سەرچاوە لەسااڵنی 200٩ – 201٣ كە لە 
واڵتانی CIS بوون: توركمانستان، ئۆزبەگستان، قرغیزستان، ئازەربایجان و رووسیا، لە 201٤ توركیا دەستنیشانی 
قوربانیانی گریمانكراوی بازرگانی پێوەكردنی كرد – زۆربەی بەمەبەستی ئیستغالل كردنی سێكسی- لە ناوەڕاستی 

.)US Department of State, 2015( ئاسیاو رۆژهەاڵتی ئەوروپاو، هەروەها سوریاوە
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١٠3كاریگه ری سه ر بازرگانی پێوە كردنی مرۆڤ له  سوریا، توركیا، لوبنان، ئوردن و عیراق

رێژەیەكی گەورەی قوربانیانی دەستنیشانكراو بەشێوەیەكی فەرمی لە لوبنان، لە سوریاوەن. هەروەك لە بەندی 2دا 
خراوەتەڕوو، لەنێوان 2010 بۆ 2012، واڵتانی سەرچاوەی قوربانیانی دەستنیشانكراو لە لوبنان بریتی بوو لە : ٤0 
لە سوریاوە، شەش لە رۆژهەاڵتی ئەوروپاوە، شەش لە لوبنان، شەش لە واڵتانی دیكەی رۆژهەاڵتی ناوین و باكوری 
قوربانی  تێكڕای ٥٤  لەماوەی سااڵنی 2011و 2012،   .)UNODC, 2014a( دیكەوە  لە واڵتانی  ئەفریقیاو سێ 
بازرگانی پێوەكردن لەالیەن دەسەاڵتەكانەوە دەستنیشانكران كە رێژەی زۆریان – ٣٥ قوربانی – لە سوریاوەبوون. 
 ISF( ئۆكڕاینی و مۆڵدۆڤی بوون ،)رەگەزنامە سەرەكیەكانی دیكەی قوربانیان لوبنانی (بازرگانی پێوەكردنی ناوخۆ
data cited in: ICMPD, 2013a(. چەند كەیسێك بوونە جێی سەرنجی دەسەاڵتەكان لە لوبنان كە هی ئەو كچە 
سوریانە بوون لە سوریاوە بۆ لوبنان بازرگانیان پێوەكرابوو، لەڕێگەی خەڵەتاندن یا شوكردنی بەزۆر بە پیاوانی 
سوری، تا لە ئیستغالل كردنی سێكسی لە لەشفرۆشیدا بەكاربێن )LB05; LB48(. ژنان و كچانی سوری لە حەلەبەوە 
بۆ لوبنان بازرگانیان پێوەكرابوو بەمەبەستی ئیستغالل كردنی سێكسی، لەپێش و لەوەتەی شەڕ )LB23( و، كچێك لە 
سوریاوە رفێنرابوو و لەڕووی سێكسیەوە ئیستغالل كرابوو لە لەشفرۆشیدا لە لوبنان لەڕێگەی هاوسەرگیری كاتیەوە 
)LB45(. كەیسێك راپۆرتكرا كە هەرچەند نەدەتوانرا لەزیاتر لە سەرچاوەیەك دڵنیایی لێبكرێتەوە، كە كچێك زۆری 
لێكرابوو كە لەنێوان سوریاو لوبنان بێت و بچێت بەمەبەستی ئاڵوگۆڕی نامەو پەیامەكان لەنێوان گروپە چەكدارە 

هاوپەیمانەكان لە سوریاو لوبناندا )LB29(، كە شێوازێكی ئیستغالل كردنە لە ملمالنێ چەكدارەكاندا .

لە  زۆربەیان  كە   201٣  –  200٩ ئوردن  ئافرەتانی  یەكێتی  لەالیەن  ئوردن  لە  پێوەكردن  بازرگانی  قوربانیانی 
باشوری  ئاسیا (٧( و واڵتانی دیكەی  بەنگەالدیشەوە (20(، رۆژهەاڵتی  لە  یارمەتیدران:  ناوچەكەبوون  دەرەوەی 
ئاسیا (6(، هەروەها ٩ كەس لە پارچەكانی دیكەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست (٩( )UNODC, 2014a(. لەگەڵئەوەشدا، 
ئوردن  لە  فەرمی  بەشێوەیەكی  كە  سوریاوە  لە  پێوەكردن  بازرگانی  قوربانیانی  لە  هەبوو  بەرچاو  زیادبوونێكی 
دەستنیشانكران لەماوەی 201٣ بۆ 201٤، هەروەها لە میسڕیشەوە، لە پێڤاژۆی زیادبوونێك لە ژمارەی خەڵكانی 
بازرگانیپێكراو بە گشتی، بەجۆرێك كە یەكەی نەهێشتنی بازرگانی پێوەكردن كەوتە واری ئۆپەراسیۆنەوە. زۆربەی 
دەستنیشانكراوەكان لە میسڕ، بەنگالدیش، سوریا و ئوردن (بازرگانی پێوەكردنی ناوخۆ( بوون، لەكاتێكدا قوربانیانی 
دیكە لە واڵتانی باشوری ئاسیا، باشوری رۆژهەاڵتی ئاسیا، باشوری ئەفریقیا، یەمەن و تونس بوون (بڕوانە هێڵكاری 
پیاوی میسڕی، ٣٨ ژنی  لە: 6٩  بریتیبوون  لەڕووی رەگەزنامەوە، قوربانیانی 201٣ و 201٤  لەخوارەوە(.   ٧
بەنگالدیشی، 2٤ ژنی سوری و 1 پیاوی سوری، 1٥ پیاوی ئوردنی و 10 ژنی ئوردنی، 1٤ ژنی فلیپینی و ٤ 
پیاوی هیندی، ٤  فلیپینی، 1٣ ژنی ئەندۆنیسی، 12 ژنی سریالنكی، 10 ژنی ئەسیوبی، ٨ ژنی كینی، ٥  پیاوی 
 Counter-Trafficking  Unit,( پیاوی یەمەنی و، پیاوێكی تونسی – هەروەها تەماشای هێڵكاری ٧ بكە لەخوارەوە

 .)Department of Studies and Statistics, Government of Jordan, June 2015
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هێڵكاری ٧: قوربانیە دەستنیشانكراوەكان لە ئوردن، 201٣ – 201٤ 

 Counter-Trafficking Unit: Department of Studies and Statistics, سەرچاوە: بە پشتبەستن بە ژمارەكانی پێشكەشكراو لەالیەن
.Government of Jordan, June 2015

هەروەها كەیسی دیكە راپۆرتكراون كەوا كەسانی پەیوەست بە قاچاخچیەتی كۆچبەران لە سوریاوە بۆ واڵتانی 
ئیستغالل  و  بەدڕەفتاری  راپۆرتی  ژمارەیەك  لێكۆڵینەوە  زانیاریدەرێكی  گالون.  پێوەكردن  بازرگانی  لە  خانەخوێ 
قاچاخچیانەی  ئەو  كە  سوریا،  لە  كۆچ  قاچاخچیانی  ناوخۆو  جوڵەی  ئاسانكارانی  لەالیەن  بەدەستگەیشتوە  كردنی 
ئاسانكاری پەڕینەوەیان كردووە لە خاڵی پەڕینەوەی سنوری نافەرمی لە تەلشیهاب و تیبا لە بەشی رۆژئاوای سنور 
لەگەڵ ئوردن لەماوەی سااڵنی پێش شەڕدا، لەگەڵ گروپە بەدەویە سوریەكان كە دواتر خەڵكیان گواستۆتەوە لە بیابانی 
رۆژهەاڵتی سوریاوە بۆ روەیشد لەكاتی ملمالنێدا. هەندێ پەنابەرانی سوری رایانگەیاندووە كە لەكاتی رەتكردنەوەی 
سوریەكان  بەدەوی  ئاسانكارە  لەالیەن  لێكراوە  گولەبارانكردنیان  هەڕەشەی  گواستنەوە  یان  قاچاخچیان  بە  پارەدان 
كە ناچاریان كردوون هەموو پارەكانیان بدەن بۆ بردنیان بۆ روەیشد. گروپە بەدەویە سوریە كێبەركێكارەكان وەك 
راگەیەنراوە ملمالنێیانە لەسەر رێگە بەرەو روەیشد و دەستیان كردووە بە رفاندنی پەنابەرە گریمانكراوەكان لەپێناو 

.)JO11( پارەو بۆ رێگرتن لە گروپە بەدەویەكانی دیكە كە كاریان لەگەڵ ئەنجام بدەن

لە یەك كەیسدا، ژنێكی سوری راستەوخۆ رایگەیاند بۆ دیداركراوێكی ئەم توێژینەوەیە لە ئوردن كە بەزۆر سێكسی 
لەگەڵكراوە لەالیەن قاچاخچیەكی كۆچ لە تەلشیهاب لە سوریا، بەرامبەر یارمەتیدانی لە پەڕینەوە بەرەو ئوردن. ئەو 
ژنە لە ناوەڕاستی 201٣ بە قاچاغ برایە ئوردن، ئەو بڕە پارەی تەواوی نەبوو كە بۆ سەفەرە قاچاخەكە بیدات و 
قاچاخچیەكە ئیستغاللی پێویستیەكەی ئەوی كرد بۆ گەیشتن بە ئوردن بۆ رازیكردنی بە ئەنجامدانی سێكس لەگەڵی 
وەكو بەرامبەر. دیداركراوەكە پێیوایە كە كەیسی زیاتری لەمشێوەیە هەبووە، بەاڵم ژنان و كچانی پەنابەری سوری 
دوودڵن لە راپۆرتكردنی ئەو بەدڕەفتاریانەی بەدەستیانەوە نااڵندوویانە بۆ دەسەاڵتەكان لە ترسی شەرمەزاربوون لە 

 .)JO11( كۆمەڵگاكانی خۆیاندا

دیداركراوێك بۆ ئەم لێكۆڵینەوە راستەوخۆ بینی كە چۆن خێزانێك سنوری سوریا – لوبنانیان بە سواری لۆریەك بڕی 
بە یارمەتی قاچاخچیانی كۆچبەران، كە پاسەپۆرتەكانی ئەو خێزانەیان لە سوریاوە زەوت كردبوو. هەر كە گەیشتنە 
لوبنانیش بەشێوازی كۆیالیەتی بەرامبەر قەرز ئیستغالل كران. بۆ دانەوەی ئەو قەرزانەی كە لەسەری رێككەوتبوون 
لەگەڵ قاچاخچیەكان. دیداركراوەكە ئەمە بە »دیاردەیەكی باو« وەسف دەكات، بۆ مەبەستەكانی ئیستغالل كردنی 
و  سودان  بەرەو  فڕین  لەڕێی  ئەوروپا  یەكێتی  واڵتانی  بەرەو  نایاسایی  كۆچی  رێگەی   .)LB33( سێكسی  كارو 

میسر

بەنگالدیش

سوریا

ئوردن (بازرگانیكردنی ناوخۆ(

فلیپین

ئیندۆنیسیا

سریالنكا

ئەسیوبیا

كینیا

هیند

یەمەن

تونس
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ئەمیش  بەكاردێت،  لوبنانەوە  فەڵەستینیەكانی سوریاو  لەالیەن  بەزۆری  كە  لیبیا،  بەرەو  بە وشكایی  بەردەوامبوون 
بریتیە لە رێگەیەك بۆ بازرگانی پێوەكردن بەمەبەستی دەرهێنانی ئەندامەكان، هەروەك ژمارەیەك لەمە لە بیابانی 

.)LB18( خۆرئاوای نێوان سودان و لیبیا روودەدات

٢.5   ئاستی بازرگانی پێوەكردن

پرسی ئاستی باڵوبوونەوەی بازرگانی پێوەكردن لە واڵتانی ژێر توێژینەوەدا لەوەتەی سەرەتاكانی 2011 بایەخێكی 
سەرەكی ئەم توێژینەوەیە. ئامارە فەرمیەكان سەبارەت بە كەیسەكانی بازرگانی پێوەكردن كە لەالیەن دەسەاڵتەكانەوە 
بازرگانی پێوەكردن  یا هەژمارنەكراوی شەڕی سوریا بەسەر  ئاماژەدەكەن بە كاریگەری كەم  دەستنیشانكراون 
جیاواز  تەواو  وێنەیەكی  نووسینگەییەكان  و  مەیدانی  ئەنجامدراوە  لێكۆڵینەوە  لەگەڵئەوەشدا  واڵتدا.   5 لەهەر 
ئەم  بەدرێژایی  پێوەكردن  بازرگانی  ئەوەیە كە هەموو كەیسە گریمانكراوەكانی  لێرەدا  ئاگاداركردنەوەكە  دەكێشن. 
یا  یاسا  بە سەپاندنی  لە الیەن راسپێردراوان  نەكراون  دەستنیشان  فەرمیەكان،  ئامارە  لەداتاكانی  لێكۆڵینەوەیە، جیا 
بەپێی  ئەمەشدا،  لەگەڵ  پێوەكردن.  بازرگانی  راستینەی  كەیسی  ببنە  تا  دەوڵەت  كۆمەاڵیەتیەكانی  خزمەتگوزاریە 
پەیڕەوی لێكۆڵینەوەی بازرگانی پێوەكردن، نیشاندەرەكان و رەگەزەكانی تاوانەكانی بازرگانی پێوەكردن بە گەوران 
كە  پێوەكردن  بازرگانی  كەیسەكانی  بەرچاوی  بەشێكی  خستنەسەر  رۆشنایی  بەمەبەستی  شیكراونەتەوە  مندااڵن  و 

هەرگیز نەدەكەوتنە بەر سەرنجی دەسەاڵتە بەرپرسەكان. 

پێداویستیەكانی  لە عیراق،  تا رادەیەكی كەمتر  لە سوریا و  بەشدارنەبوون.  بۆ دەسەاڵتەكان  زۆر هۆكار هەن كە 
داتا  كۆكردنەوەی  كە  وایكردووە  واڵتە،  لەو  یاسا  سەپاندنی  و  سوری  دەوڵەتی  لێكترازانی  شانبەشانی  جەنگ، 
لە  بازرگانیپێكراو  خەڵكی  دەستنیشانكردنی  داتاو  كۆكردنەوەی  لەكاتێكدا  گەورەبێت.  كێشەیەكی  باوەڕپێكراوەكان 
واڵتانی ژێر توێژینەوەدا لە هەندێك كەیسدا باشتر بووە لەوەتەی قۆناغی سەرەتا، بەتایبەتی بەهۆی دەرچوواندنی 
لە  گرفتەكان  هێشتاكەش  دیكە،  دامەزراوەییەكانی  و  یاسایی  چاكسازیە  و  پێوەكردن  بازرگانی  نەهێشتنی  یاساكانی 
بازرگانی  بەرباڵوی  ئاستی  بە  سەبارەت  زانیاری  و  ناتەواو  و  بەشەكی  داتای  مایەی  بۆتە  هۆكار  زۆر  ئارادان. 

پێوەكردن كە لە بەشی 2.٣ بەسەرەوە دەرێكخراوی ناحكومیهێشتا پیادە دەكرێت . 

خەڵكی  لەبەرچی  كە  ئەوەی  هۆكارەكانی  بە  داوە  ئاماژەیان  لێكۆڵینەوە  زانیاریدەرانی  لە  زۆر  زیاتر،  لەوەش 
ناكەن،  حكومیەكان  دامەزراوە  لە  یارمەتی  داوای  یان  راناگەیەنن  دەسەاڵتەكان  بە  كەیسەكانیان  بازرگانیپێكراو 

لەوانەش: 
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لەبارەی  بەتایبەتیش  و،  تاوان  لەبارەی  فەرمیەكان  ئامارە  جیهان  لە  دیكە  ناوچەكانی  هەروەك  ئەوەش،  سەرەڕای 
بازرگانیكردن بە كەسەكان، رەنگدانەوەی راستی تەواوی دیاردەكە نین هەروەك لە واقیعدا روودەدات. 

راپۆرتی جیهانی سەبارەت بە بازرگانیكردن بە كەسەكان لە 2012ی نووسینگەی نەتەوە یەكگرتووەكانی تلیاك و 
تاوان  )UNODC( داتاكان دەخاتە بەردەست سەبارەت بە بازرگانی پێوەكردن لە ناوچەی رۆژهەاڵتی ناوەراست 
و باكوری ئەفریقیا بۆ سااڵنی 2010 – 2012، تێڕوانینێكی ورد دەبەخشێ لەسەر رێگەو شێوازەكانی بازرگانی 
پێوەكردن، لەسەر بنچینەی دەستنیشانكردنی فەرمی لەالیەن دەسەاڵتەكان، هەروەكو لە بەشی 2.2 باسكراوە. شایانی 
ناوەراست   رۆژهەاڵتی  لەناوچەی   ناوخۆ  و  نێوناوچەیی  پێوەكردنی  بازرگانی  رێژەیی  بەشێوەیەكی  كە  ئاماژەیە 
كەم  ژمارەیەكی  بازرگانیپێكراوو  مندااڵنی  كەم  ژمارەیەكی  دەسەاڵتەكان  هەروەها  دیاریكراون.  ئەفریقیا  باكوری 

تاوانكارانیان دەستنیشانكردووە كە هاواڵتی هەمان ئەو واڵتانەن كە تێیدا دەستنیشانكراون: 

»تەنیا 11 لەسەدی كەسانی تاوانباركراو لەم ناوچە الوەكیە لەو واڵتانەوە هاتوون كە تیایدا تاوانبار 
كراون؛ ئەو بەشەی كە زۆری پێكهاتووە لە خەڵكانی باكوری ئەفریقیا ، زیاتر لە خەڵكی رۆژهەاڵتی 

.)UNODC, 2014: 82( »ناوین

قوربانیانی  و  تاوانەكان  بیانی  ئەنجامدەرانی  دەستنیشانكردنی  سەر  دەخەنە  تیشكۆ  دەسەاڵتەكان  كە  ئاماژەیە  ئەمە 
گەورە. تەنیا ٥ لەسەدی تێكڕای قوربانیە دەستنیشانكراوەكان منداڵبوون و، پشكێكی زۆر زیاتر (٣٧.٥ ٪( نێرینەی 

بۆچی كەسانی بازرگانی 
پێكراو كەيسەكانيان بە 
دەسە�تەكان راناگەيەنن

لە ترسی 
دەستگيركردن، گرتن 

يان ديپۆرتكردنەوە

شەرمەزاری

نەبوونی بەديل بۆ 
دەستكەوتنی داهات

لەبەر پۆلێنكردنی نادروست 
وەكو كۆچبەری ناياسايی 

يان ئەنجامدەری تاوانی وەك 
لەشفرۆشی و سواڵكردن

شەرمەزاربوونی قوربانيان 
بەهۆی شێوازێكی 

دياريكراوی بازرگانی 
پێوەكردن لەاليەن 
كۆمەڵگاكانيانەوە

كەسانی بازرگانی پێكراو 
وا لێدەكات بارودۆخی 

خۆيان وا دابنێن كە 
تەنانەت خراپتيريش دەبێت 
ئەگەر لە رەوشی بازرگانی 

پێكردنەكەوە دەربهێنرێن
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 .)UNODC, 2014( دەیانگرێتەوە UNODC پێگەیشتووبوون لەهەموو ناوچەكانی دیكەكە راپۆرتەكەی

لەكاتێكدا پێش هەڵگیرسانی ملمالنێكە، دەسەاڵتەكانی سوریا دەستیان بە پیادەكردنی ستراتیجی نیشتمانی نەهێشتنی 
سەبارەت  فەرمی  ژمارەی  )US Department of State, 2009; 2010(، رژێم  كردبوو  پێوەكردن  بازرگانی 
رێكخراوە  گەیشتنی  بەسەر  سەپێنراوەكان  كاتە  شەڕو  بەردەوامی  باڵونەكردبۆوە.  كەسەكان  بە  بازرگانیكردن  بە 
بێت  ئەستەم  زۆر  ناوخۆكانی سوریا  ئاوارە  مرۆییەكانی  پێویستیە  ژمارەو  چاودێری  كە  وایكردووە  مرۆییەكانیش 

)Charron, 2014( و كۆكردنەوەی داتاو زانیاریەكانیش لەبارەی بازرگانیكردن بە كەسەكان بەهەمان شێوە. 

زانیاریدەرانی لێكۆڵینەوە لە توركیا دەریانخستووە كە سەرەڕای بونی ئەو فاكتەرانەی كە وا لە پەنابەرە سوریەكان 
دەكات بەرامبەر بازرگانی پێوەكردن الوازبن (سەیری بەندی ٤ بكە(. ژمارەیەكی كەم كەیسی بازرگانی پێوەكردنی 
بازرگانیپێكراویان  سوری  خەڵكی  یارمەتی  پەناگەكان  تۆماركراوەو  فەرمی  بەشێوەیەكی  سوریەكان  بە  پەیوەست 
ناحكومی  رێكخراوی  بەپێی    .)TR01; TR49; TR50; TR51( پەنابەران  قەیرانی  دەستپپێكی  لەوەتەی  نەداوە 
نەكراوە  رێكخراوەكە  هەناردەی  سوریەكاندا  لەنێو  پێوەكردن  بازرگانی  كەیسێكی  هیچ  لەبەرئەوەی   ،HRDF
هەڵسەنگاندنی  كە  ئەستەمە  ئەوان  بۆ   ،201٥ دووەمی  كانوونی  لە  لێكۆڵینەوەیە  ئەم  بۆ  راوێژپێكردنیان  لەكاتی 
روداوی بازرگانی پێوەكردن بكەن لەنێو ئەو گروپەدا )TR37(. شارەزایان لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی بەڕێوەبردنی 
سوری.  پەنابەرانی  گەیشتنی  لەوەتەی  نەكردووە  پێوەكردنیان  بازرگانی  زیادبوونی  تێبینی  كە  دەریانخستوە  كۆچ 
لێكۆڵینەوەیان  یاسا  سەپاندنی  ئاژانسەكانی  و  كۆچ  بەڕێوەبردنی  گشتی  بەڕێوەبەرایەتی  پارێزگاكانی  فەرمانبەرانی 
كردووە لەو رووداوانەی كەگومانی بازرگانی پێوەكردنی پەنابەرانی سوری لێدەكرێت و لە میدیاكان راگەیەنران یان 
لە راپۆرتەكانی رێكخراوە ناحكومیەكان، بەاڵم لێكۆڵینەوەكانیان هیچ كەیسێكی دیاریكراوی بازرگانی پێوەكردنیان 

 .)TR41( دەستنیشان نەكرد

قوربانیە  ژمارەی  زۆری  دابەزینێكی  توركیا،  لە  لێكۆڵینەوەیە  ئەم  بۆ  دیداركراوان  ژمارەیەك  بەپێی  لەراستیدا، 
 .)TR01; TR37; TR45; TR46; TR49; TR50( دەستنیشانكراوەكانی بازرگانی پێوەكردن هەبوو لە 2010ەوە
بەشێوەیەكی گشتی نەبوونی هۆشیاری سەبارەت بە شێوەكانی بازرگانی پێوەكردن جگە لە ئیستغالل كردنی سێكسی، 
بەتایبەتی ئیستغالل كردنی كاری گەورەكان و مندااڵن، لەپاڵ هاوسەرگیری بەزۆر سەبارەت بە مندااڵن ، ئەمانەش 
 TR37; TR44; TR45; TR46; TR47; TR49;( دەستنیشانكراوەكان  قوربانیە  ژمارەی  دابەزینی  لە  بەشدارن 
 ICMPD,( هیچ داتایەك بەردەست نییە كە خەڵكی توركیا وەك بازرگانیپێكراو دەستنیشانكرابن .)TR50; TR51
2013(. دادگاییكردنی شێوازەكانی بازرگانی پێوەكردن وەكو ئیستغالل كردنی كاری گەوران و مندااڵن، ئیستغالل 
ئارادایە سەبارەت  لە  ناهۆشیاریەكی گشتی  نایاسایی زۆر دەگمەنەو،  كردن لەڕێگەی سواڵپێكردن و بەكوڕكردنی 
بە بازرگانی پێوەكردنی ناوخۆ لە توركیا )TR45;  TR46;  TR47(. دادوەران و داواكارە گشتیەكانی توركیا كە 
ئاگاداری تاوانی بازرگانی كردن بە مرۆڤ نین دوودڵدەبن لە بەدواداچون بەپێی ماددەی ٨0 (بازرگانی پێوەكردن(
ی یاسای تاوانەكان و، بۆیە ئەگەر كەیسەكە رەگەزەكانی لەشفرۆشی بەزۆر یان ئیستغالل كردنی مندااڵنی تێدابێت، 
 10٣ ماددەی  و  (لەشفرۆشی(   22٧ ماددەی  بەپێی  دەكەن  ئەنجامدەر(ەكان(  حوكمی  دادوەران  جار  زۆربەی 
(هەراسانكردنی مندااڵن(، لەجیاتی ئەوەی لێكۆڵینەوە بۆ ئەو بەڵگانە بكەن كە پێشێلكردنی ماددەی ٨0یان لێدەكەوێتەوە 

.)TR45; TR46; TR47(

رەنگە نەبوونی دەزگاكانی پاراستنیش فاكتەرێكی كاریگەر بێت بۆ كەمی بڕیارەكانی دادگا سەبارەت بە بازرگانیكردن 
بۆ  بەتایبەتی  هۆشیاری،  بەرزكردنەوەی  گرنگی  بۆ  ئاماژەیە  ئەمەش  لوبناندا.  باكوری  لەناوچەی  كەسەكان  بە 
بەتایبەتی زۆر گرنگە، هەروەها  دادوەری  دەسەاڵتی  بۆ  بەردەوام  ئەوەی، مەشقی  مەدەنی. سەرەڕای  كۆمەڵگەی 

– .)LB47( ئەوەش دەداتە دەست كە یاسای نەهێشتنی بازرگانی پێوەكردن تارادەیەك تازەیە –
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لە ساڵی 2010وە، داتای تایبەت بە بازرگانیكردن بە كەسەكان لە ئوردن بەشێوەیەكی سیستەماتیكتر كۆكراوەتەوە، 
نێوان  هەناردەكردنی  میكانیزمی  دانانی  بۆ  لەكاردایە  مرۆڤ  بە  كردن  بازرگانی  نەهێشتنی  نیشتمانی  كۆمیتەی 
ئاژانسەكان بەمەبەستی دیاریكردنی رۆڵی الیەنە پەیوەندیدارە حكومی و ناحكومیەكان لە دەستنیشانكردن، لێكۆڵینەوە، 
حكومەتی  لەگەڵئەوەشدا،   .)JO19; JO21( كەسەكان  بە  بازرگانیكردن  تاوانەكانی  تاوانباركردنی  و  دادگاییكردن 
بە مرۆڤ  كردن  بازرگانی  كەیسەكانی  بەدواداچوونی  بۆ  لەبەردەمدایە  ئاستەنگی  كە  دەنێ  بەوەدا  دان   « ئوردنی 
 US( »چونكە لەالیەن پۆلیس و پشكنەرانی كار تێدەپەڕێنرێ بۆ سیستەمی دادگاو خزمەتگوزاریە كۆمەاڵیەتیەكان

.)Department of State, 2014: 1

لەالیەن زانیاریدەرانەوە  ئیستغالل كردنی سێكسی،  بۆ  بەتایبەتی  پێوەكردن،  بازرگانی  دەستنیشانكردنی  لە عیراق، 
وادانراوە كە لە ئاستێكی نزمدایە، ئەوەش بەهۆی نۆڕمە كۆمەاڵیەتیەكانی پەیوەست بە قسەكردن لەبارەی توندوتیژی 
كوردستانی  هەرێمی  خەڵكی  دیداركراوان،  لە  یەكێك  بەپێی  گشتی.  بەشێویەكی  جێندەر  و  سێكس  بنچینەی  لەسەر 
سوریەكان،  بە  تایبەت  كەیسی  لە  و،  رەوشەكەیان  باشتركردنی  نابێتەهۆی  كەیسەكە  راگەیاندنی  زۆرجار  عیراق 

 :UN Women بەپێی .)IQ15( كەسێك یارمەتیان نادات چونكە ئەوان پەنابەرن

»لە هەرێمی كوردستانی عیراق، راپۆرتكردنی توندوتیژی بەرامبەر ژنان و كچان، ناكاریگەری 
كۆكردنەوەو بەڕێوەبردنی داتا، لەپاڵ ناوبەدكردنی رزگاربووانی توندوتیژی سێكسی و، نەبوونی 
باڵوبوونەوەی  لەبارەی  ورد  زانیاری  وەدەستهێنانی  و  رزگاربووان  تەواوی  خزمەتگوزاری 

.)UN  Women, 2014: 3( »تاوانەكانی توندوتیژی سێكسی دەكاتە كارێكی مەحاڵ

لەنیسانی  بەردەستە.  شەڕ  هەڵگیرسانی  لەوەتەی  لەسوریا  پێوەكردن  بازرگانی  بەرفروانبوونی  ئاستی  تێڕوانینی 
201٥، پرێس كۆنفرانسێك لەماوەی وێركشۆپێك سەبارەت بە بازرگانی پێوەكردن كە لەالیەن وەزارەتی ناوخۆی 
سوریا لە دیمەشق بەڕێوەچوو، وەزیری ناوخۆ، حەسەن مەعروف، رایگەیاند كە بازرگانیكردن بە كەسەكان روو 
لە زیادبوونە لەوەتەی ملمالنێ دەستیپێكردووە، بەتایبەتی رۆشنایی خستەسەر سوریا وەكو واڵتی رەسەن بۆ خەڵكی 
بازرگانیپێكراو. وەزیر خەماڵندنێكی پێشكەشكرد كە نزیكەی 1000 كەیس لە 201٤ دەستنیشانكراون، كە تایبەتن 
بە  لەگەڵ سوریەكان  تاوانكاری  تۆڕەكانی  لەالیەن  كراون  ئیستغالل  كە  پەنابەران  ناوخۆو  ئاوارەكانی  بە الوازی 
بۆیە حكومەتی سوری   .)Qiblan & Hammoud, 2 October 2015) لەناوەوەی سوریا  كاردەكەن  هاوبەشی 
دانی بە بازرگانی پێوەكردن داناوە، هەرچەندە ئەوە روون نیە چۆن وەزیر گەیشتۆتە ژمارەی 1000 – لە 2011وە 
زۆربەی توانا سوریەكانی نەهێشتنی قاچاخچێتی و نەهێشتنی بازرگانی پێوەكردن تیشكۆیان خستۆتە سەر بازرگانی 
زۆری  ناوچەیەكی  كۆنترۆڵی  دەوڵەت  و،  مرۆڤ  بە  كردن  بازرگانی  لەجیاتی  چەكداریەكان  ملمالنێ  پێوەكردنی 
 Torres, 2012; Charron,( خاكو نیشتمانی و زۆر لە خاڵی پەڕینەوەی سنورە فەرمی و نافەرمیەكانی لەدەستداوە
بازرگانی  كەیسێكی  بەهیچ  نەدا  ئاماژەی  وەزیر  ئاشكرایەكەیدا،  لەلێدوان   .)2014; Al-Abed, 17 July 2014
كردن بە مرۆڤ كە لەالیەن رەگەزەكانی هێزە چەكدارەكانی رژێمەوە یان میلیشیاكانی سەر بە رژێم لە ملمالنێكەدا 

ئەنجامدرابن 

هەندێ لە بازرگانی پێوەكردنەكان كە لەناوەوەی سوریا رویانداوە راستەوخۆ بە ملمالنێكەوە پەیوەستن. بەڵگە 
هەیە كە چەند سەد منداڵێكی سوری و غەیرە سوری (»شەڕكەرانی بیانی«( ئەندامن لە گروپە چەكدارەكان لە سوریا 
تەجنیدكراون و وەكو سەربازی منداڵ مەشقیان پێكراوە لەالیەن گروپە چەكدارە جیاجیا تێوەگالوەكان لە ملمالنێكەدا، 
 Avaneesh, 16 July 2015; Human Rights( بە یان بەبێ ئاگاداری و /یان رەزامەندی ئەندامانی خێزانەكانیان
یەزیدی  كچانی  و  ژنان   ٥٥00 ٣٥00و  لەنێوان   ،201٤ دووەمی  نیوەی  لەماوەی   .)Watch, 15 July 2015
لەالیەن میلیشیاكانی داعش لە سوریاو عیراقەوە رفێنراون و بازرگانیان پێوەكراوە بەمەبەستی كۆیالیەتی سێكسی، 
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 The Guardian, 9 June 2015; Callimachi,( هەروەها هاوسەرگیری بەزۆر و دەستكەوتنی فدیەی بارمتەكان
August 2015 3(. هەروەها، راپۆرتێكی لێكۆڵینەوە دەریخستووە كە نزیكەی 62000 مەدەنی و سەربازانی سوری 
كەس  ئەندامەكانی 1٥600  لەوێش  توركیا،  نەخۆشخانەكانی  بۆ  پەڕێنراونەتەوە  سنور  لە  چارەسەری  بەمەبەستی 
 Blough, 8 February 2014; Beri, 6 April 2015;( دەرهێنراون و تەرمەكانیان رەوانەی سوریا كراونەتەوە

.)Qiblan & Hammoud, 4 April 2015

تێكڕای ژمارەی ٢٩٢ تاوانبار لە توركیابەپێی مادەی ٨٠ )بازرگانیكردن بە كەسەكان(ی یاسای تاوانەكان لەماوەی 
2011 – 201٣ زۆر كەمترە لەوەی كە لەهەردوو مادەی 22٧ی لەشفرۆشی (٥066٥(و 10٣ی هەراسانكردنی 
منداڵ (٥٨٤٥0(، هەروەكو هەمان حاڵەت لەماوەی 200٩ – 2010. لەسەر بنچینەی تاوانباركردن بەپێی مادەی 
 .)TR45( ٨0 لەماوەی 200٩ – 201٣، پێكهاتەی بازرگانی پێوەكردن بریتی بوو لە ٧٤٪ بیانی و 26٪ توركی
لەكاتێكدا مەحاڵ نییە كە بزانی رێژەی كەیسەكانی لەشفرۆشی و هەراسانكردنی منداڵ چەند كە رەگەزەكانی بازرگانی 
ئەو  هەندێكیان  كە  واپێدەچێ  توركیا،  لە  لێكۆڵینەوە  زانیاریدەری  لەزۆر  زانیاریەكانی  بەپێی  تێدایە،  پێوەكردنیان 

رەگەزانەیان تێدابێت.

لە   ٨2 لە  دەستنیشانكراون  توركیا  لە  بازرگانیپێكراو  وەكو  فەرمی  بەشێوەیەكی  كە  بیانیانەی  كەسە  ئەو  ژمارەی 
2011 كەمبۆتەوە بۆ ٥٥ لە 2012 و 11 لە ICMPD, 2013( 201٣(. لەكاتێكدا داتاكان سەبارەت بە قوربانیانی 
دەستنیشانكراوی فەرمی بەپێی جێندەر دابەش ناكرێن داتاكان لەبارەی قوربانیە گریمانكراوەكانی بازرگانی پێوەكردن 
دەریدەخەن كە زۆربەی هەرە زۆریان مێینەن. هیچ پیاوێك یان كوڕێك وەكو قوربانی بیانی گریمانكراوی بازرگانی 
پێوەكردن لە 201٣ دانەنراوە )ICMPD, 2013(. لەگەڵ ئەوەشدا، ژمارەی كەسانی بازرگانیپێكراوی دەستنیشانكراو 

.)TR49( زیادیكردووە

دەسەاڵتە  لەالیەن  پێوەكردن  بازرگانی  قوربانی   54 تێكڕای   ،٢٠١٢ ٢٠١١و  سااڵنی  لەماوەی 
لەنێوان   ،UNODCبەپێی لەكاتێكدا   ،)ISF data cited in: ICMPD, 2013a( لوبنانیەكانەوەدەستنیشانكراوە 
لێكۆڵینەوەی  ژمارەیەك   UNODC دیاریكراون.  لوبنان  لە  پێوەكردن  بازرگانی  قوربانی   61  ،2012 و   2010
پێوەكردنی  بازرگانی  قوربانیانی  ژمارەی  و،   201 لە   10 و   2011 لە   6 بە  دەست  دەداتە  پێوەكردن  بازرگانی 
دەستنیشانكراو بریتی بوو لە 2٣ ژن و ٥ كچ لە 2011و، 2٣ ژن و ٥ كچ لە 2012، كە هەموویان بەمەبەستی 

.)UNODC, 2014a( ئیستغالل كردنی سێكسی بازرگانیان پێوەكراوە

پێوەكردن  بازرگانی  تاوانباركردنی  و  دادگاییكردن  لێكۆڵینەوە،  ژمارەی  لە  دراماتیكی  زیادبوونێكی   ،٢٠١4 لە 
لە ئوردن هەبوو، هەروەك لە خوارەوە لە خشتەی ٩ خراوەتەڕوو. پێش ئەو ساڵە ، UNODC دەریخستووە كە 
بازرگانی  لێكۆڵینەوەكانی  ئوردنی، ژمارەی  بە مرۆڤی  بازرگانی كردن  نەهێشتنی  نیشتیمانی  ژمارەكانی كۆمیتەی 
پێوەكردن لە ئوردن دەداتەدەست لەماوەی 2011 – 201٣ كە ٥٨ە و، ئەو كەسانەی لەو ماوەیەدا لێكۆڵینەوەیان 
لە  بوو  بریتی  پێوەكردن  بازرگانی  دەستنیشانكراوی  قوربانیانی  نێرو 1٩ مێ. ژمارەی  لە ٧6  بریتین  لەگەڵكراوە 
لە  نێرینە زیاتر  كە  دەردەخات  ئەوە  نائاساییە،  دوایی  ئەم ژمارەی   .)UNODC, 2014a( نێرینە  مێینەو ٧٨   ٧6
مێینە وەكو بازرگانیپێكراو لە ئوردن لە 2011 – 201٣ دەستنیشانكراون، بە پێچەوانەی ئاراستەی نێودەوڵەتی كە 
لە ئوردن، وەزارەتی دەرەوەی ئەمریكا دەریخستووە كە  پێوەكردن زاڵن. بۆ 2012  بازرگانی  قوربانیانی مێینەی 
بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی جەماوەر 21 لێكۆڵینەوەی بازرگانی پێوەكردنی تۆماركردووە: 1٩ بۆ كارپێكردنی بەزۆر 
– ٣ بۆ خزمەتكاری ناوماڵ – و 2 بۆ ئیستغاللكردنی سێكسی. وەزارەتی دادی ئوردنی ٨ دادوەریكردنی بازرگانی 

 .)US Department of State, 2014( پێوەكردنی لە 2012 تۆماركردووە لەگەڵ هیچ جۆرە تاوانباركردنێك
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خشتەی ٩: ئامارەكانی بازرگانی پێوەكردن: ئوردن، 201٤

تاوانباركردنگومانلێكراوداواكاری گشتیلێكۆڵینەوە

1٥٥2٨)٩1 نێر، 2٤ مێ(٣11٥٣

سەرچاوە: وەزارەتی دەروەی ئەمریكا، 201٥

یەكەی نەهێشتنی بازرگانی پێوەكردنی ئوردنی )CTU( ئاماری وردی كۆكردۆتەوە لەسەر كەیسەكانی بازرگانیكردن 
لێكۆڵینەوەیان  دەستنیانكراون  حوزەیرانی 201٥  – ٣0ی  دووەمی 201٣  كانونی  لەماوەی 1ی  كە  كەسەكان  بە 
لەسەركراوە. جێی سەرنجە كە هیچ قوربانیەك یان گومانلێكراوێك لە سوریا دەستنیسان نەكراون لە ماوەی نیوەی 
یەكەمی ٢٠١5، بە بەراورد لەگەڵ ٢١ قوربانی سوری و ١١ گومانلێكراوی سوری دەستنیشانكراو لە ٢٠١4و، 
چوار قوربانی سوری و چوار جێگومانی سوری لە ٢٠١3. لەگەڵ ئەوەش، ئەو كەیسانە بەڵگەی تەواو دابین ناكەن 
 ،)2012) ئوردن  لە  كەسەكان  بە  بازرگانیكردن  بەسەر  پەنابەران  قەیرانی  كاریگەری  سروشتی  دەستنیشانی  بۆ 

هەروەها لە سایەی نەبوونی ئامارو دەستنیشانكردنی چاالك لەالیەن دەسەاڵتەكانەوە لە پێش 201٣.

سەرۆكی بەشی لێكۆڵینەوەو ئامارەكان لە CTU روونیكردەوە كە بەدواداچوونە دادوەریەكان لەالیەن دادگەی تایبەت 
تێكڕای دوو ساڵی وەرگرتووە،  بەواتا كە ژمارەیەكی بەرچاوی كەیسە هەناردەكراوەكان بۆ دادگا لە كانونی دووەمی 
لە كانونی دووەمی  CTU، هێشتا لە دۆخی بەدواداچووندان.  لە بەرواری دەستبەكاربوونی  201٣ەوە، كە بریتیە 
٢٠١3 بۆ حوزەیرانی ٢٠١5، بریكاری گشتی ئوردنی دادگایی ٩4 كەیسی كردووە وەكو بازرگانی پێوەكردن، كە 
بە ٢٧٢ قوربانیەوە پەیوەست بوون )١٧4 مێینەو ٩٨ نێرینە(و ١٩١ گومانلێكراو )١4٩ نێرو 4٢ مێ(. لەماوەی 
پێوەكردنی  بازرگانی  نەهێشتنی  (یەكەی  دیاریكراوە  بازرگانیپێكراو  مناڵێكی  هیچ   ،201٥ حوزەیرانی   –  201٣
ئوردنی، بەشی توێژینەوە ئامارەكان، حكومەتی ئوردن، حوزەیرانی 201٥(. سەرۆكی پێشووی یەكەی نەهێشتنی 
بازرگانی پێوەكردن، دەستنیشان، لێكۆڵینەوەو هەناردەی كەیسەكانی بازرگانی پێوەكردنی كردووە بۆ بریكاری گشتی 
بۆ  یەكەكە  توانای  لەگەڵ  كە  جۆرێك  بە  زیادبوو  بەرەبەرە  دەستنیشانكراوەكان  كەیسە  ژمارەی  ئەنجامدا،  لە  و، 
فراوانكردنی ئۆپەراسیۆنەكان لە ئاستێكی نیشتمانیدا رێككەوێ، سەرەڕای زیادبوونی هۆشیاری كۆمەڵگەیی لەبارەی 

.)JO21; JO18( بازرگانی پێوەكردن

لە 201٤ەوە، لەبەر هەڵمەتی چڕی زیاتری هۆشیاركردنەوە، وەزارەتی ناوخۆی فیدراڵی عیراق دەستیكردووە بە 
وەرگرتنی هەناردەی كەیسەكانی بازرگانی كردن بە مرۆڤ بۆ دادگاكان، كەوا كەیسەكانی ئیستغالل كردنی سێكسی، 
بازرگانی پێوەكردن بۆ ئیستغالل كردنی كاری هیندی و بەنگالیەكان دەگرێتەوە، هەروەكو لە توركیا، هیچ تۆمارێكی 
فەرمی كەیسەكانی بازرگانی پێوەكردن سەبارەت بە پونابەرانی سوری لە ئارادا نیە )IQ17(. لەگەڵ ئەوەشدا، لە 
ماوەی ٢٠١4، رێكخراوی ناحكومی نێودەوڵەتی Heartland Alliance تێكڕای 3٩ كەیسی بازرگانی پێوەكردنی 
تۆماركردووە لەنێو پەنابەران و ئاوارەكان لە عیراق. لەو 2٩ كەیسە، 2٤یان بازرگانی پێوەكردنی منداڵ بوون 
بۆ ئیستغالل كردنی كار، زۆربەیان لە رێگەی سوالكردنەوە، لەگاتێكدا كەیسەكانی دیكە بریتی بوون لە بازرگانی 

.)IQ13( پێوەكردنی سێكسی

بەپێی كاری مەیدانی ئەنجامدراو لە ماوەی نیوەی دووەمی 201٣ لەسەر پەنابەرانی سوری لە هەرێمی كوردستان، 
ژنانی  و،  دەناڵێنن  زوو  هاوسەرگیری  و  ترس  بەدەست  هەرزەكار  كچانی  كە  ئەوەی  گەیشتۆتە   UN Women
لەالیەن  خاوەنكارەكانەوەو  لەالیەن  هەبووە  سێكسیان  هەراسانكردنی  بەرزی  كێشەیئاستی  كەمپەكانیش  دەرەوەی 
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شوفێرانی تەكسی لە رێگە بۆ كارو لە كارەوەو، هۆشیاریەك الی ژنان و كچانی تێوەگالو لە لەشفرۆشی و ئیستغالل 
كردنی سێكسی هەیە لە ناوەوەو دەروەی كەمپەكان )UN Women, 2014(. ئەمەش لەالیەن UNHCRی عیراق 

دووپاتكراوەتەوە:

 SGBV سەردانە مەیدانیەكان و وتوێژ لەگەڵ الیەنە پەیوەندیدارەكان ئەوە دووپات دەكاتەوە كە«
بایەخێكی سەرەكی پاراستنە لە نێوان پەنابەرانی سوریدا. بە تایبەتیش تیشكی خستە سەر توندوتیژی 
ناوماڵ، هاوسەرگیری بەزۆر / منداڵ، كوشتن لەسەر شەڕەف، لەشفرۆشی و سێكس بۆ مانەوەو 

.)UNHCR, 2014a( »بازرگانی پێوەكردن

 SGBV سەرەڕای ئەوە، یەك رێكخراوی نێودەوڵەتی، كە داوایكرد بە نەناسراوی بمێنێتەوە، نزیكەی 1000 كەیسی
دەستنیشانكردووە، كە ئیستغالل كردنی سێكسی، هەراسانكردنی سێكسی، توندوتیژی ناوماڵ و هاوسەرگیری زوو 
دەگرێتەوە )IQ15(، هەرچەندە روون نیە رێژەی تێوەگالوان لە بازرگانی پێوەكردن چەندە. لە رێگەی دیدار لەگەڵ 
زانیاریدەرانی لێكۆڵینەوە كە لەسەر بەرنامەكانی SGBVو پاراستن كاردەكەن لە هەرێمی كوردستانی عیارق، ئەوە 
روون بووە كە ئەوان پێشبینی بەردەوامبوونی دیاردەی بازرگانی پێوەكردنیان كردووە، لەبەر زیادبوونەوە خەڵكانی 

.)IQ07; IQ13) الواز لە هەرێمی كوردستان

3.5   شێوەكانی بازرگانی پێوەكردن

لە واڵتانی ژێر توێژینەوەدا، زۆربەی ئەو كەسانەی بە فەرمی وەكو بازرگانی پێكراو دەستنیشانكراون لە ماوەی 
٢٠١١ – ٢٠١5 بەمەبەستی ئیستغالل كردنی سێكسی و خزمەتكاری ناوماڵ – بە تایبەتی ئیستغالل كردنی سێكسی 
لە توركیاو عیراق؛ خزمەتكاری ناوماڵیش لە لوبنان و ئوردن. وەك لەسەرەوە خرایە روو، ئەوانەی وەكو بازرگانی 
رۆژهەاڵتی  ئاسیاو  رۆژهەاڵتی  باشوری  باشورو  ئەفریقیا،  باكوری  سوریا،  لە  زۆربەیان  دەستنیشانكران  پێكراو 
ئەوروپاوە بوون، هەرچەندە لە لوبنان، ئوردن و عیراق، هاونیشتمانیانیش وەكو بازرگانی پێكراو دەستنیشانكران لە 
ناوەوەی واڵتدا. ژنان بە تایبەتی بەمەبەستی ئیستغالل كردنی سێكسی و خزمەتكاری ناوماڵ بازرگانیان پێوەكراوە. 
لەكاتێكدا واباوترە پیاوان بۆ ئیستغالل كردنی كار بازرگانیان پێوەبكرێت. ژمارەیكی زۆر كەم منداڵیش بە فەرمی بە 

بازرگانی پێكراو دەستنیشانكران لەماوەی قۆناغی كاریگەر لە واڵتانی ژێر توێژینەوەدا. 

لە 1000 كەیسی خەمڵێنراوی بازرگانی پێوەكردن لە سوریا لە 201٤ كە لەالیەن وەزیری ناوخۆ ئاماژەی بۆ كرا، 
نزیكەی ٤00یان بۆ ئیستغالل كردنی سێكسی بوون. شێوەكانی دیكەی بازرگانی پێوەكردن كە لەالیەن وەزیرەوە 
پەنابەری سوری، كە كەوتبوونە بەر  ئاوارەو  لە: هاوسەرگیری زووی ژنان و كچانی  پێكرا بریتی بوو  ئاماژەی 
ئیستغالل كردنی سێكسیش ؛ ئیستغالل كردنی منداڵ لە كێشە چەكدارەكان لەالیەن گروپە چەكدارە نادەوڵەتیەكان؛ 
بۆ  پێوەكردن  بازرگانی  لەناوەوەی سوریاو؛  كۆنتڕۆڵكرابوون  داعشەوە  لەالیەن  ناوچانەی  لەو  سێكسی  كۆیالیەتی 
 Qiblan & Hammoud,( دەرهێنانی ئەندامەكان بە ترانزێت لەرێگەی توركیاوە، بەرەو ئیرائیل وەكو دوا قۆناغ
رونكردنەوە  ئەو  كە  ئاشكرایە  ئەوە  بۆكرا،  ئاماژەی  لەسەرەوە  هەروەك  ئەوەشدا،  لەگەڵ   .)2 October 2015
هەڵبژاردەو سیاسیەی بازرگانی پێوەكردن لە سوریا، بە بەراورد لەگەڵ بازرگانی پێوەكردنی دەستنیشانكراو لەمیانەی 

لێكۆڵینەوە بۆ ئەم توێژینەوەیەدا.

داتااكانی حكومەت بۆ سااڵنی 2011 – 201٣ لە توركیا دەریدەخەن كە زۆربەی هەرەزۆری قوربانیانی بازرگانی 
كەیسی  هەندێ  هەرچەندە  پێوەكراوە،  بازرگانیان  سێكسی  كردنی  ئیستغالل  بەمەبەستی  دەستنیشانكراو  پێوەكردنی 
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كەمی ئیستغالل كردنی كاریش لە ئارادابوو. لە 1٤٨ قوربانی بازرگانی پێوەكردنی دەستنیشنكراو لەماوەی 2011 – 
201٣، 1٤٥یان بۆ ئیستغالل كردنی سێكسی بازرگانیان پێوەكراوەو، ٣ش بۆ ئیستغالل كردنی كار. هیچ قوربانیەكی 
نیشتمانی  پۆلیسی  بێگانەكان و  بەشی  لە  (داتاكان  پێوەكردن  بازرگانی  دیكەی  بۆ شێوەیەكی  نەبووە  دەستنیشانكراو 

  .)ICMPD, 2013 :خرانەتەروو

پەناگەی سەنتەری كۆچی كاریتاس لە لوبنان بۆ كەسانی بازرگانی پێكراو دوپاتیدەكاتەوە كە زۆربەی قوربانیەكان 
لەماوەی 2011 – 2012دا بۆ ئیستغالل كردنی سێكسی بوون (60 كەس(، هەروەها ٤0 كەس بۆ خزمەتكاری 
هێزەكانی  فەرمیەكانی  ئامارە  ئەوەشدا  لەگەڵ  پێوەكراوە.  بازرگانیان  بەزۆر  كارپێكردنی  بۆ  كەس   ٣٧ و  ناوماڵ 
ئاسایشی ناوخۆ بۆ 2011 – 2012 تەنیا كەیسی بازرگانی پێوەكردنیان بۆ ئیستغالل كردنی سێكسی تۆماركردووە، 
بۆ گەوران و بۆ مندااڵنیش )ICMPD، 2013a(. بۆ یەكەمجار لە 201٣، راپۆرتی بازرگانیكردن بە كەسەكانی 
ئەمریكا ئاماژەی بە بازرگانی پێوەكردنی سوریەكان كردووە بە مەبەستی ئیستغالل كردنی سێكسی كە بەرەو لوبنان 
هەاڵتوون )US  Department  of  State,  2013(. لە 201٤، بەپێی وەزارەتی دادی لوبنان، بازرگانی پێوەكردن 
بۆ ئیستغالل كردنی سێكسی لە لەشفرۆشیدا دووەم باوترین فۆرمی بازرگانی كردن بە مرۆڤ بوو لەرووی ژمارەی 

 .)LB47( قوربانیانی دەستنیشانكراو، دوای بازرگانی پێوەكردنی مندااڵن بەمەبەستی ئیستغالل كردنی كار

پێوەكردن  ئامارە وردەكانی بازرگانی  پێوەكردنی ئوردنی وردەكاری پێشكەشكردووە،  یەكەی نەهێشتنی بازرگانی 
بۆ ئەم لێكۆڵینەوەیە، روانینێكی ورد دەدات لەسەر شێوازەكانی بازرگانی پێوەكردن و پرۆفایلی قوربانیەكان. هەر 
لە نیوەی یەكەمی 201٥ بۆ  نۆ كەیسی هەژماركراو وەكو بازرگانی پێوەكردن لەالیەن داواكاری گشتی ئوردنی 
پێكهاتبوو لە ٣٤  پێوەكردن لە 201٤ هەناردەی دادگا كران،  بازرگانی  ناومااڵن بوون. ٥٣ كەیسی  خزمەتكاری 
كەیسی خزمەتكاری ناوماڵ، 10 بۆ ئیستغالل كردنی سێكسی و ٩ بۆ كاری بەزۆر. لە ماوەی 201٣، 1٧ كەیسی 
بازرگانی پێوەكردن هەبوو بۆ خزمەتكاری ناوماڵ؛ ٤ بۆ ئیستغالل كردنی كار؛ ٣ بۆ ئیستغالل كردنی سێكسی و ٣ 
بۆ دەرهێنانی ئەندامەكان (یەكەی نەهێشتنی بازرگانی پێوەكردن، بەشی توێژینەوەو ئامارەكان، حكومەتی ئوردن، 
شێوازانەی  ئەو  كە  روونیكردەوە  پێوەكردن  بازرگانی  نەهێشتنی  یەكەی  پێشووی  سەرۆكی   .)201٥ حوزەیرانی 
بازرگانی پێوەكردن كە یەكەكە زیاتر كاری تیا كردوون لەوەتەی دامەزراندنی لە كانونی دووەمی 201٣ بریتی 
یان   كۆچبەر  ناوماڵی  كرێكاری  بە  پەیوەستن  ئەوانەی  چ  كار،  كردنی  ئیستغالل  و  ناوماڵ  خزمەتكاری  لە  بوون 

.)JO21( كرێكارانی كۆچبەری دیكە كە لە كارگەكاندا كاردەكەن

لە داتا ئاماریەكانی CTU، وا دەردەكەوێ كە هەموو قوربانیان و ئەنجامدەرانی بازرگانی پێوەكردن كە لە الیەن 
CTUەوە دەستنیشانكراون و بۆ داواكاری گشتی هەناردەكراون لەماوەی 201٣و 201٤ گەورەو پێگەیشتووبوون، 
بۆ  بوون:  بەمشێوەیە   201٤ 201٣و  لەماوەی  ئوردن  لە  دەستنیشانكراو  قوربانیانی  رەگەزەكانی  پۆلێنكردنی 
خزمەتكاری ناوماڵ 10٤ ژن و ٣2 پیاو؛ بۆ ئیستغالل كردنی كار ٥٨ پیاوو ٧ ژن؛ قوربانیانی ئیستغالل كردنی 
سێكسی ٤٨ ژن و پیاوێك بوون و؛ بۆ دەرهێنانی ئەندامەكان ٧ پیاو (یەكەی نەهێشتنی بازرگانی پێوەكردن، بەشی 

توێژینەوەو ئامارەكان، حكومەتی ئوردن، حوزەیرانی 201٥(.

روانینێكی گشتی بۆ كەیسە هەناردەكراوەكانی بازرگانی پێوەكردن بۆ لیژنەی ناوەندی عیراقی بۆ نەهێشتنی بازرگانی 
پێوەكردن لەماوەی نێوان نیسان- ئەیلولی 201٥كە دراوە بەم توێژینەوەیە بەالی كەیسەكانی بازرگانی پێوەكردن بۆ 
فرۆشتنی منداڵ دەشكێتەوە، هەروەها كەیسەكانی بازرگانیكردن بە ئەندامەكان، كە هەندێكیان رەنگە لە بازرگانی 
كردن بە مرۆڤ تێوەگالبن بە مەبەستی دەرهێنانی ئەندامەكان – سەیری بەشی ٥.٣.10 بكە لە خوارەوە. لەهەندێ 
.)IQ17( كەیسی بازرگانی پێوەكردن بە ئەندامەكان ئەوە رووننەبۆتەوە كە بازرگانیكردن بە كەسەكان لە ئارادابووە



١١3كاریگه ری سه ر بازرگانی پێوە كردنی مرۆڤ له  سوریا، توركیا، لوبنان، ئوردن و عیراق

تایبەتمەندی و سیماكانی بازرگانیكاران، وەكو رەگەزنامە، جێندەر، پیشە و ئاستی خوێندەواری، بەپێی جۆرەكانی 
بازرگانی پێوەكردن جیاوازە، كە لە هەندێ كەیسدا پەیوەستە بە هەندێ پیشە، جێندەر یان رەگەزنامەوە. زۆر 
ئەستەم بوو كە دەستنیشانی ئەمجۆرە زانیاریە بكرێت بۆ توێژینەوە بۆ دەستنیشانكردنی پرۆفایلی قوربانیەكانی شێوە 

جیاوازەكانی بازرگانی پێوەكردن.

لە كاتێكدا هیچ زانیاریەكی دیاریكراو لەبارەی ئەنجامدەران لە توركیا بەردەست نیە، زانیاریدەرانی لێكۆڵینەوە تێبینیان 
بارزگانیكارو  دەستنیشانكردنی  پرۆسەی  ئۆپەراسیۆنەكە  پەیڕەوی  و  بازرگانیكاران  پرۆفایلی  گۆڕانی  كە  كردووە 
رێگە  و  ئامرازەكان  شێكردنەوەو  لەكاتێكدا   .)TR01; TR37; TR49; TR51) دەكات  ئەستەمتر  قوربانی 
بەكارهێنراوەكانی بازرگانی پێوەكردن كە لە خوارەوە شیكراونەتەوە، بە گشتی، ئەو رەگەزانە پێدەچێ لە سەرەتای 
2011ەوە گۆڕابن، لەگەڵ توندوتیژی جەستەیی كەمترو دەروونی زیاتر، وەكو پێدانی كرێی زیاتر لە سەرەتادا یان 
پارەدان بە قوربانیان بۆ رێلێگرتنیان لە سكااڵكردن؛ بوونی بازرگانیكاری جیاجیا بە یاوەری قوربانیان لە هەموو 
كاتێكدا؛ گواستنەوەی بەردەوامی قوربانیان لە شارێكەوە بۆ شارێكی دیكە؛ هەروەها هەڕەشەی كوشتن یان رفاندنی 
ئەندامانی خێزانەكانیان.  دەركەوتووە بازرگانان كەمتر پەنادەبەنە بەر گڵدانەوەی پاسپۆرت و بێبەشكردن لە ئازادی 

.)TR01; TR37; TR49; TR50; TR51(

لەگەڵ ئەوەشدا، بەپێی كۆمەڵناسێك لە كۆمەڵەی راوێژان و كچانی خێزان لە ئەنتالیا )AFCA(، بازرگانیكاران بەهێزترو 
دەوڵەمەندتر بوون و لە رێگەی دروستكردنی تۆڕی رێكخراوی ئاڵۆز، كە نزیكەی لە هەموو كەیسەكاندا پەیوەستە 
بە بازرگانیكاران لە توركیا، بازرگانیكان لە واڵتانی رەسەنی كەسانی بازرگانی پێكراو و، زۆر لەو نێوانگیرانەی 
بازرگانیكاران  هەندێ  كاردەكەن.  قوربانیان  و  بازرگانیكاران  نێوان  لە  نێوانگیر  وەكو  دەگروازنەوەو،  قوربانیان 
خۆیان  بازرگانیكاران  دیداركراو،  هەندێ  بەپێی  روودەدات.  تیا  پێوەكردنیان  بازرگانی  كە  ئوتێالنەن  ئەو  خاوەنی 
راهێناوە لەگەڵ چوارچێوەی یاسایی لەبارەی بازرگانی پێوەكردن بۆ دڵنیابوون لەوەی كە خۆیان لە بەدواداچوونی 

.)TR51( دادگا بدزنەوە

سەبارەت بە ئەنجامدەرانی لوبنانیش، UNODC ژمارەی ئەو كەسانە دەداتە دەست كە بۆ بازرگانی پێوەكردن كە بە 
مەبەستی بازرگانی پێوەكردن لێكۆڵینەوەیان لەگەڵدا كراوە بە 11 نێرینەو ٨ رەگەز نەزانراو لە 2011و، ٧ نێرینە، 

.)UNODC, 2014a( 2012 ٩ رەگەز نەزانراو و 1 مێینە لە

كە سەرجەم دەكاتە 16٨ جێگومان بازرگانی پێكراو لەالیەن CTUی ئوردنی لە 201٣و 201٤، 106یان پیاوی 
ئوردنی و، 12 ژنی ئوردنی، ٨ ژنی بەنگالدیشی، ٧ پیاوی بەنگالدیشی، 6 پیاوی میسری، ٤ ژنی سوری، ٤ پیاوی 
سودانی، ٣ ژنی سریالنكی، 2 پیاوی هیندی، 1 پیاوی عەرەبی سعودی، 1 ژنی فەلەستینی، 1 ژنی كینی، 1 ژنی 
ئیندۆنیسی و 1 ژنی فلیپینی. 6٤یان تەمەنیان سەرووی ٤1 ساڵ، ٥٨یان لە تەمەنی ٣1 – ٤0 ساڵ و، ٤6یان لە 
تەمەنی 1٨ – ٣0 ساڵی (یەكەی نەهێشتنی بازرگانی پێوەكردن، بەشی توێژینەوەو ئامارەكان، حكومەتی ئوردن، 

حوزەیرانی 201٥(.

لەالیەن  گومانلێكراو  بازرگانیكاری  و  خەڵك  پێوەكردنی  بازرگانی  لەبارەی  ئامارەكان  لەودیو  ئەوەشدا،  لەگەڵ 
بازرگانی  و  كردن  ئیستغالل  بە  سەبارەت  توێژینەوەیە  ئەم  بۆ  و  وەرگیراون  داتای  و  زانیاری  كە  دەسەاڵتەكان 
پێوەكردنی مندااڵن و گەوران، كە نەكەوتوونەتە بەر سەرنجی دەسەاڵتە حكومیەكانی نەهێشتنی بازرگانی پێوەكردن. 
توێژینەوەدا  ژێر  واڵتانی  لە  بازرگانیپێوەكردن  خوارەوەی  شێوازەكانی  لێكۆڵینەوە،  ئەنجامەكانی  بنچینەی  لەسەر 

دەستنیشانكراون و، هەریەكیان لێرەدا بە نۆرە باسی لێوە دەكرێت. 
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· ئیستغالل كردنی سێكسی لە لەشفرۆشیدا 	
· هاوسەرگیری بەزۆر 	
· ئیستغالل كردنی كار 	
· ئیستغالل كردنی كاری مندااڵن 	
· خزمەتكاری مااڵن 	
· ئیستغالل كردن لەرێگەی سواڵكردن	
· ئیستغالل كردن لە كێشە چەكدارەكاندا	
· كۆیالیەتی سێكسی و هاوسەرگیری بەزۆر لەالیەن داعشەوە 	
· بەكوڕكردنی نایاسایی 	
· دەرهێنانی ئەندامەكان 	
· ئیستغالل كردن لە چاالكیە تاوانكاریەكاندا 	

ئەو ریزبەندیەی كە باسكردنەكەی لێرە پێ ئەنجامدەدرێت مەرج نیە واتای باڵوبوونەوەی رێژەیی بگەیەنێت. لەگەڵ 
لێكۆڵینەوەیەدا سەبارەت بە هەر  ئەوەشدا، رەنگدانەوەی ئاستی بەردەست بوونی داتاو زانیاریەكانە لە میانەی ئەم 

شێوازێكی دەستنیشانكراوی بازرگانی پێوەكردن

هێڵكاری ٨: شێوازەكانی بازرگانی پێوەكردن لە واڵتانی ژێر توێژینەوەدا، 2011-201٥ 

شێوازه كانی بازرگانی پێوه كردن له  و�تانی ژێر توێژينه وه ،
۲۰۱٥ – ۲۰۱۱ 

ئيستغاللی سێكسی له  له شفرۆشيدا

هاوسه رگيری به زۆر

ئيستغالل كردن له  كاردا

ئيستغاللكردنی مندا�ن له  كاردا

خزمه تكاری نێوما�ن

ئيستيغالل له  رێگه ی سواڵكردنه وه 

كێشه  چه كداريه كان

كۆيلگه ری و هاوسه رگيری به زۆر له ناو داعش

به كوڕكردنی ناياسايی

ده رهێنانی ئه ندامه كان

چاالكيه كانی تاوانكاری
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١.3.5   ئیستغالل كردنی سێكسی لە لەشفرۆشیدا 

پێوەكراوە.  بازرگانیان  توێژینەوەدا  لە واڵتانی ژێر  ئیستغالل كردنی سێكسی  ژنان و كچانی سوری بەمەبەستی 
هەروەك لە واڵتانیدیكەی ژێر توێژینەوە، لەشفرۆشی لە سوریا نایاساییەو ژنان و كچانی ئیستغاللكراو لە لەشفرۆشی 
 Harroff-Tavel &( لەالیەن دەسەاڵتەكانی سوریاوە  دەبنەوە  دیپۆرتكردنەوە  یان  رووبەرووی مەترسی گیران و/ 
پارێزگای  لە  قامیشلی  ناوچەی  سوەیدە،  پارێزگای  الدێیەكانی  ناوچە  لە  بەبنەچە  سوری  ژنانی   .)Nasri, 2013
حەسەكەو ریفی دیمەشق، وەكو تێوەگالو لە لەشفرۆشی راپۆرتكراون، هەرچەندە دیداركراوان نەیانتوانیوە زانیاری 
زیاتر لەبارەی پڕۆفایلی ئەو ژنانە بدەنە دەست ، نەشیانتوانیوە ئەوە رونكەنەوە ئەگەر بەخواستی خۆیان لەبواری 
لەگەڵ   .)SY05; SY08; SY09 ناچاركرابن  ئیستغاللكارانەوە  و  بازرگانیكاران  لەالیەن  یان  كاربكەن  سێكس 
ئەوەشدا، زانیاریدەرێكی لێكۆڵینەوە بۆ سوریا، ئیستغالل كردنی سێكسیی ژنانی گەنجی سوری تەمەن 1٨-2٥ ساڵی 
لە خانەوادەی لۆكەڵی هەژار یان كۆمەڵگەكانی ئاواران و لە پارێزگای دەرعا كە لە الیەن دوو هاوسەرەوە كەبۆتە 
هاورێیان و رازی كردوون بۆ تێوەگالن لە لەشفرۆشی لە ماڵی هاوسەرەكاندا، ژنانی گەنج و خانەوادەكانیان لەگەڵ 

.)SY12( ئاوارە سوریەكانی دیكە لە قوتابخانەكانی دەرعا نیشتەجێ كراون

راپۆرتكراوە،  دراوسێشدا  توركیای  لە  سوری  كچانی  و  ژنان  سێكسیی  كردنی  ئیستغالل  بۆ  پێوەكردن  بازرگانی 
گردبوونەتەوە. رووداوی  تێدا  پەنابەرانی سوری  كۆمەڵگەكانی  كە  شانلیئورفە،  و  هاتای  باشوریەكانی  پارێزگا  لە 
بازرگانی پێوەكردن بۆ ئیستغالل كردنی سێكسی بەزۆری لەناو پەنابەرانی سوری ناو كەمپ و دەرەوەی كەمپەكان لە 
 Acarer, 18.01.2015; 04.05.2015; Alp, 10.04.2014;  Evin, 27.01.2014;( میدیاكانی توركیا دەردەكەون

28.01.2014(، هەرچەندە ئەمانە لەالیەن دەسەاڵتەكانی توركیا یەكالنەكراونەتەوە .

پیشەسازی سێكس لە هاتای لە دەسپێكی قەیرانی پەنابەرانی سوریەوە گەشەیسەندووەو، شوێنە تازەكراوەكانی قاوەو 
نێرگەلە كە لەالیەن سوریەكانەوە بەڕێوەدەبرێت  لە شوێنە الچەپەكانی هاتای، وەكو ناوچەی یەنیشەهر، بوونەتە 
جێگەی مامەڵەی رێكخراوی ناحكومیی سێكس كردن لەگەڵ ژنانی سوری (و رەنگە كچانیش( لەنێوان بازرگانیكاران 
و دەاللەكانی لەشفرۆشی– كە زۆربەیان سورین – و كڕیارانی سێكس. رەنگە كرێ لە هاتای گران بێت و، بەپیی 
زانیاریدەرێكی لێكۆڵینەوە، هەندێ خاوەن موڵكی خۆجێی خانوەكانیان بە خۆڕایی دەدەنە ئەو ژنانەی بە لەشفرۆشی 
قایل دەبن، خاوەن موڵكەكەش دەسكەوتی دارایی لە بەرامبەر ئەوەدا وەردەگرێت )TR21(. كارگەرێكی مەیدانی 
رێكخراوێكی ناحكومی، لە دیدارێك بۆ ئەم لێكۆڵینەوەیە، باسی پیاوێكی پەنابەری سوری دەكات كە بەزۆر لەشفرۆشی 
بە ژنەكەی دەكات )TR26(و، سكااڵی هاوشێوەش كراوە بە ئاماژە بەو »پیاوانەی ژنەكانیان دەفرۆشن«، ئەوانەی 

.)TR11; TR13( كە پێدەچێ لەگەڵ ژنەكانیان لە سوریا سێكس فرۆشیان كردبێت

لە شاری شانلیئورفە، بەپێی ئەفسەرێكی مەیدانی رێكخراوێكی ناحكومی، لەسەر بنچینەی سەرنجدانی لە تاكە یانەی 
شەوانەی ئەو شارەدا، كە چەند ساڵێكی كەم پێشتر سێكسكاران و ژنانی ئیستغاللكراو بۆ لەشفرۆشی زۆربەیان روسی 
و ئۆكراینی بوون، ئێستا ئەوانە نزیكەی هەموویان بە تەنیا ژنانی سورین لە سەرەتای 20ەكانی تەمەنیان. هەرچەندە 
زانیاری دەستی یەك لەبارەی بازرگانی پێوەكردن بۆ ئیستغالل كردنی سێكسی لە كەمپەكانی پەنابەران لە توركیا 
لە رێگەی دیداری ئەنجامدراو بۆ ئەم توێژینەوەیە دەستناكەوێ، زانیاریدەرێك رایگەیاند كە لە ئەنجامی دەنگۆكانی 
بازرگانی پێوەكردن و ئیستغالل كردنی سێكسی، خەڵكی سوری نایانەوێ بچنە هەندێ كەمپی پەنابەران، بە تایبەتی 
بۆ ئاكچەكالە لە پارێزگای شانلیئورفە، كە یەكێكە لە كۆنترین و ئێستاش گەورەترین خێوەتگەی كەمپی پەنابەران لە 

.)TR12( توركیا
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هەروەك تێبینی چەند ژنهێنان كراوە لە نێوان پیاوانی تورك و ژنان و كچانی سوری )TR21(و رەنگە هاوسەرگیری 
بەزۆر بێت/ یان رێگەیەك بێت بۆ ئیستغالل كردنی ژنان و كچان. یەكێ لە دیداركراوان تێبینی بوونی ئەمەی كردووە

تۆڕەكانی خەڵكی نیازخراپ بە سوریەكان دەڵێن كە هاوسەرگیریەكی شیاویان بۆ دەدۆزنەوە –   
بێگومان،   بۆ مەبەستی باش نیە –و وەكو رێگەیەك بەكاردێن بۆ ئیستغالل كردنی ژنان و كچان بە 

.)TR08( »یەكێك لە شێوەكانی ئیستغالل كردن

كچانی سوری كەوتنە بەر سەرنجی دەسەاڵتەكانی لوبنان، كە لە سوریا مێردیان بە پیاوی سوری كردبوو، ئینجا 
و  كەس  بۆ  چاالكیەكانیان  كە  دەكرد  هەڕەشەیان  پیاوەكان  بكرێن.  ئیستغالل  لەشفرۆشیدا  لە  تا  لوبنان  هێنرابوونە 
هاوسەرگیری  كاتێكدا  لە   .)LB05; LB48( بەدەستبێنن  داخوازی  هەوڵبدەن  ئەگەر  لە سوریا  ئاشكرابكەن  كاریان 
چ ئاسایی بێت یان بەزۆررەنگە لەم كەیسانەدا ئامادەییان هەبێت، مەبەستی سەرەكی لە ئیستغالل كردن بریتی 
بوو لە ئیستغالل كردنی سێكسی لە لەشفرۆشیدا (بڕوانە بەشی هاوسەرگیری بەزۆر لە خوارەوە(. كچانی سوری 
لە حەلەبەوە بەرەو لوبنان بازرگانیان پێوەكراوە بەمەبەستی ئیستغالل كردنی سێكسی لەپێش و لەوەتەی 2001ەوە 
)LB23(و، كەیسی كچێكی رفێنراو لە سوریاو بەزۆر لەشفرۆشی پێ كراو لە لوبنان لە رێگەی هاوسەرگیری كاتیەوە 
راگەیەنراوە )LB45(. ژنان و كچانی سوری كە پێشتر لە لوبنان بوون، لەسەرەتای ئیستغالل كردنیان، لە هەندێ 

.)LB23( باردا ، لە ناوچەكانی نیشتەجێی خۆیان دوورخراونەتەوەكە ناچاری لەشفرۆشی كراون

كەیسی دیكەی بازرگانی پێوەكردنی سوریەكان بۆ ئیستغالل كردنی سێكسی لە لوبنان ئەو پیاوە سوریانە دەگرێتەوە 
كە بازرگانیان بە كچان دەكرد بەرامبەر ٥000 لیرەی لوبنانی (نزیكەی ٣ دۆالری ئەمریكی( بۆ هەر دیدارێك، 
رێكخراوی ناحكومیی حیمایەی لوبنانی )LB22(و راپۆرتیكردووەو، سالح، كە لە 201٤ ئەمەی راگەیاندووە، دوو 
تۆڕی تاوان ئیستغاللی ژنان و كچانی سوریان كردووە لە هاوینەهەوارەكانی كەنار دەریا لە وادی ئەلزەینە لە جەبەل 
لوبنان و كەفر عەبیدە لە باكوری واڵت كە لەالیەن هێزەكانی ئاسایشی ناوخۆ هەڵوەشێنرانەوە. لە جەبەل لوبنان، 
پیاوێكی سوری و ژنە لوبنانیەكەی ئیستغالل كردنی سێكسیی چوار ژنیان كردبوو، لە كاتێكدا لە كەیسی كەفر عەبیدە، 
بەوە  ئاماژەیان  نادڵنیا  )Saleh, 13 March 2014(. راپۆرتی  شەش قوربانی هەبوون، كە هەندێكیان كچ بوون 
كرد كە ژنانی سوری بێیاوەرو ژنانی فەلەستینی لە سوریا شوێنی حەوانەوەیان بۆ دابینكراوە بەرامبەر ئیستغالل 
كردنی سێكسی لە كەمپی ئاوارە فەلەستینیەكان لە عەككارو عەینولحولوە )LB34; LB37(. هەرچەندە نەكرا ئەمە 

لە سەرچاوەی دیكەوە بسەلمێنرێت.

هەروەك لە شانلیئورفە لە توركیا، هەندێ ژنانی سوری بۆ لەشفرۆشی ئیستغالل كراون كە ئێستا لە یانە شەوانەكان و 
ناوچە گەشتیاریەكانی لوبنان دەبینرێن، كە پێش شەڕ ژنانی ئەوروپی و باكوری ئەفریقی لە كاری سێكسیەوە گالبوون 
و بۆ سێكس ئیستغاللكرابوون. لەگەڵ ئەوەشدا ، جیاوازیەك هەیە كە ژنانی سوری بۆ لەشفرۆشی لە یانە شەوانەكان 
ڤیزای »هونەرمەند« هەڵناگرن، بۆیەش ناكەونە بەر چاودێری ئاسایش گشتی. خزمەتگوزاری سێكسی ئەو ژنانە 
وا راپۆرتكراوە كە كەمتر لە ژنانی ئەوروپای رۆژهەاڵتی تێدەچێت )LB32(. ئیستغالل كردنی سێكسیی بازرگانی 

ئەو دیداركراوە باسی باوكێكی پەنابەری سوری كردووە، كە رەزامەندی خۆی داوەتە ئەو پیاوەی بە تەمای 
خوازبێنی كچەكەی بووە، بیری لەوە كردۆتەوە كە دەرفەتی لە ئایندە بۆ زامن بكات. چەند رۆژێك پاش 

هاوسەرگیریەكە، كچەكە ماڵی مێردەكەی جێهێشت و گەڕایەوە ماڵی باوكی. چونكە مێردەكەی پێشنیازی 
.)TR08( هەندێ شتی بۆ كردبوو كە پەیوەست بوو بە هەندێ شێوەی ئیستغاللكردنی سێكسی بازرگانی
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لەو یانە شەوانە روودەدات كە دەكەونە جونیە لە باكوری بەیروت. هەروەها دیداركراوان ئاماژەیان بە خانەكانی 
لەشفرۆشی كردووە لە تەرابلوس )LB17(، بەاڵم سەلماندنی ئەو زانیاریانە مومكین نەبووە. هەوارگە گەشتیاریەكانی 
ناوچە كەناریەكان زیاتر سەرنجی سێكسی بازرگانی رادەكێشن لە وەرزی هاویندا، كەوا زۆر گەشتیار لە واڵتانی 
كەنداو كاتی پشوویان لە لوبنان بەسەر دەبەن  )LB23(. لە راستیدا پیشەی لەشفرۆشی لە لوبنان ئەوەندە بە ئاسانی 
دەگاتە دەستان كە زۆر كەس بە هەڵە وا تێدەگەن كە لەشفرۆشی یاساییە، سەرەڕای ئەوەش، هەروەك لە پێشەكیدا 
لەشفرۆشی  خانەكانی  رێپێدانی  دەرنەكردنی  لەبەر  نایاساییە  لوبنان  لە  دیفاكتۆیە  وەك  لەشفرۆشی  روونكراوەتەوە، 

.)Jabbour, 2014(

هەندێك پیاوان و كوڕانی سوریش ئیستغالل كردنی سێكسی كراون بۆ لەشفرۆشی لە لوبنان. رێكخراوی مۆزایكی 
ناحكومی لوبنانی كە لە بواری كۆمەڵگەی هاورەگەزبازیدا كاردەكات، راپۆرتی كردوە كە لە 2011ەوە، ٨0٪ی 
لەبارەی سوریەكانەوە بوەو، ٩0٪یان بە كوردانی  كەیسەكانی ئیستغالل كردنی سێكسی كە كاریان لەسەر كردوە 
ناحكومی  بەپێی هەمان رێكخراوی  لەشفرۆشی  لە  تێوەگالوی سوریا  كوڕانی  و  پیاوان  بوون.  پەیوەست  سوریاوە 

.)LB17( زۆربەیجار بەخۆیان هاورەگەزبازنین

ژمارەی كوڕان و پیاوانی ئیستغالل كراوی سێكسی بۆ لەشفرۆشی لە لوبنان زیادیكردووە؛ ئەو رێكخراوە ناحكومیانەی 
كار لەسەر پیاوان و كوڕانی تێوەگالو یان ئیستغاللكراو لە لەشفرۆشی كاردەكەن وادەخەمڵێنن كە »هەزاران پیاو« 
ئێستا تێوەگالون )Du Verdie, 14 February 2014(. سەرەرای ئەوەش، ئەوانەی ئێستا لە لەشفرۆشی كاردەكەن 
یان ئیستغاللكراون لە پاشخانێكی هەژارترن لەوەی پێش ساڵی 2011. ژمارەیەكی زۆر كەمتری هاورەگەزبازانی 
سوری پێش شەڕ لە لوبنان هەبوون و دۆزینەوەی كار الیان ئاسانتربوو، بۆیە كەمتر دووچاری لەشفرۆشی دەبوون 
)LB32(. هەروەك گەشتیارە نێرینەكان لە واڵتانی كەنداوەوە پێكهێنەری ژمارەیەكی زۆری ئەوانەن كە بۆ كرینی 
سێكسی هاورەگەز دەچنە لوبنان، زیادبوون و دابەزینی ئەمجۆرە ئیستغالل كردنی سێكسیە رەنگە كاریگەربێت بە 
 Du Verdie,( پەشێوی سیاسی لە لوبنان و، بەمجۆرەش باڵكێش كردنی رێژەیی ئەوجۆرە گروپەی گەشتیاری سێكسی

.)14 February 2014

لە راستیدا، راپۆرتەكانی 2011 ، 2012و 201٣ ئەمریكا سەبارت بە بازرگانیكردن بە كەسەكان ئاماژەی بەوەداوە 
لەرێگەی هاوسەرگیری  ئیستغالل كردنی سێكسی،  بەمەبەستی  لوبنان  بەرەو  پێكراو  بازرگانی  كە ژنان و كچانی 
 US Department of State,( بەزۆر یا زوو، هەروەها بازرگانی پێوەكردنی سێكسی سوریەكان لە ناوەوەی لوبنان
پێوەكردنی  بازرگانی  بە  ئاماژە  كەسەكان  بە  بازرگانیكردن  201٥ی  راپۆرتی  نوێترین   .)2011; 2012; 2013
ژنانی  هەروەها  بازرگانی؛  سێكسیی  كردنی  ئیستغالل  بەمەبەستی  دەكات  لوبنانیەكانیش  و،  سوریەكان  مندااڵنی 
 US( سوری بۆ ئیستغالل كردنی سێكسیی بازرگانی و؛ پەنابەرانی هاورەگەزبازیش بۆ ئیستغالل كردنی سێكسی
Department of State, 2015(. دەبێ تێبینی بكرێت كە لەپاڵ ئەوەشدا راپۆرتەكانی بازرگانیكردن بە كەسەكان 

هەموو شێوەكانی لەشفرۆشی و ئیستغالل كردنی سێكسی پۆلێن دەكەن.

لە حوزەیرانی 201٥، لەكاتی كاری مەیدانی بۆ ئەم توێژینەوەیە، CTUی ئوردنی داتای دیاریكراوی هەبوو لەبارەی 
ئاست و دینامیكەكانی بازرگانی پێوەكردنی مندااڵن بەمەبەستی ئیستغالل كردنی سێكسی، هەرچەندە كە هەندێك لە 
كەیسەكانی بازرگانی پێوەكردنی كچانی سوریا بۆ ئیستغالل كردنی سێكسی دەستنیشانكرابوون و بۆ داواكاری گشتی 
هەناردە كرابوون )JO21; JO18(. زانیاریدەرانی دیداركراو بۆ ئەم توێژینەوەیەش رایانگەیاندووە كە مامەڵەیان 
لەگەڵ ژمارەیەك كەیسی كچان و ژنانی گەنجی سوری كردووە لە ئوردن كە توشی ئیستغالل كردنی سێكسی هاتبوون 
لە لەشفرۆشیدا چ لە رێی هاوسەرگیری موتعەی كاتی  (JO26; JO17; JO21; JO18، هەروەها بڕوانە بەشی 
 JO12;( یان لە رێگەی لەشفرۆشی لە یانە شەوانەكان و خانەكانی لەشفرۆشیدا )هاوسەرگیری بەزۆر لە خوارەوە
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قوربانیەكان  سێكسی،  كردنی  ئیستغالل  بەمەبەستی  پێوەكردن  بازرگانی  راپۆرتكراوەكانی  كەیسە  لە   .)JO17
كەمپەكانی  دەرەوەی  ناوەوەو  لە  كە  ساڵی،   ٣٥-1٨ گەنجی  ژنانی  و  سوری  ساڵی   1٧-16 كچانی  لە  بریتیبوون 
پەنابەراندا نیشتەجێبوون. هەندێ لە كچەكان لەگەڵ خێزانەكانیاندا دەژیان، بەتایبەتی دایك و خوشك و براكانیان لە 
ناوچەكانی ناوەوەو دەوروبەری عەممان، ئیربیدو مەفرەق. ژنانی بازرگانی پێكراو بە شێوەیەكی گشتی تەنیا یان لە 
گەورەو بەخێوكەری خێزانێك بوون، لەبەرئەوەی یان مێردەكانیان مردون یان لە سوریان و ناتوانن بچنە ئوردن، یان 

 .)UNICEF & Save the Children, 2015( تەاڵقیانداون

كڕیاری  بۆ  كردوون  كاتیان  هاوسەرگیری  ناچاری  كە  لەشفرۆشیەوەئیستغاللكراون،  دەاللێكی  لەالیەن  كچ  هەندێ 
دیداركراوێكەوە  لەالیەن  ئیستغالل كردنی جۆراوجۆر. كەیسێك  بۆ  پێوەكردن  بازرگانی  لە شێوازێكی  پێگەیشتوو، 
قوربانی   .)JO26( دەكرێت  باسی  بەزۆر  هاوسەرگیری  بەشی  لە  خوارەوە  لە  راپۆرتكراو،  وردەكاریەوە  بە 
لە ماڵی  بنچینەی زۆربەی مامەڵەكان  بازرگانی لەسەر  ناچاركراون بۆ ئەنجامدانی سێكسی  دەستنیشانكراوی دیكە 
تایبەتدا كە لەالیەن دەاللەكانەوە بەكرێ گیرابوون. لە سوریا پێش ئاوارەبوون، هەندێ لە ژنەكان پێشتر لە بواری 
سێكسی بازرگانی كاریان دەكردو، هەندێ لە ژنان و كچان پێشتر ئیستغالل كردنی سێكسی كرابوون. هەندێ ژنان 
 JO13;( و كچانی دیكەش بۆ یەكەمجار لە سێكسی بازرگانی یان لە ئیستغالل كردنی سێكسیی بازرگانیەوە گالبوون

.)JO17

بە شێوەیەكی گشتی لەشفرۆشی لەوەتەی دەسپێكردنی ملمالنێ لە سوریاوە زیادیكردووە، هەرچەندە زۆربەی كەیسەكان 
لەوە  پۆلیس  ئەفسەرانی  و  دادوەران  لەبەرئەوەی  دادگاییكراون،  سزاكان  یاسای  لە  لەشفرۆشی  پەرەگرافی  بەپێی 
ئاگادارنین كە بۆیهەیە مامەڵە لەگەڵ كەسانی بازرگانی پێكراو بكەن لە هەندێ لەو كەیسانەدا )IQ17(. ئیستغاللكردنی 
سیكسی و لەشفرۆشی لەنێو سوریەكان بە تایبەتی وا راگەیەنراوە كە لە هەرێمی كوردستانیش زیادی كردبێت. وەك 
واڵتانی ژێر توێژینەوەی دیكە، دیداركراوانی ئەم لێكۆڵینەوەیە ئاماژەیان بەوەشداوە كە زۆر لەو تۆڕانەی كە پێشتر 
.)IQ04; IQ12( خەڵكیان لە لەشفرۆشی ئیستغالل دەكرد لە سوریا كارەكانی خۆیان بۆ واڵتانی دراوسێ گواستۆتەوە

هەرێمی  لە  سوری  پەنابەرانی  بە  سەبارەت   201٣ دووەمی  نیوەی  ماوەی  لە  مەیدانیانەی  كارە  بەو  بەپشتبەستن 
كوردستانی عیراق ئەنجامدران، UN Women گەیشتە ئەو ئەنجامەی كە هۆشیاریەك هەیە ژنان و كچانی تێوەگالو 
لە لەشفرۆشی و ئیستغالل كردنی سێكسی لە ناوەوەو دەرەوەی كەمپەكان )UN Women, 2014(. ئەمەش لەالیەن 
تیشكیان  كە  پەیوەندیدارەكاندا،  الیەنە  لەگەڵ  گفتوگۆ  و  مەیدانی  سەردانی  رێگەی  لە  دووپاتكراوەتەوە   UNHCR
خستۆتە سەر مەترسی توندوتیژی سێكسی، لەشفرۆشی، »سێكس بۆ ژیان«، و بازرگانی پێوەكردن، لەنێو فۆرمەكانی 
دیكەی توندوتیژی لەسەر بنچینەی سێكس و جێندەر SGBV، بۆ پەنابەرانی سوری )UNHCR,  2014a(. لە حەوت 

لە گروپەكانی تیشكۆ گفتوگۆ بۆ لێكۆڵیەنەوەی UN Women بەڕێوەچووە، ژنانی سوری: 

»دەریخستووە كە ئەو ژنان و كچانە دەناسن كە بازرگانی بە سێكس و سێكس بۆ ژیانەوە گالون لە 
ناوەوەو دەرەوەی كەمپەكان. }...{ دەنگۆی نادڵنیا گومانی بازرگانی پێوەكردن بۆ كاری سێكسیش 

.)UN Women, 2014: 6-7( »ئاماژەی پێكراوە

راپۆرتی بازرگانی پێوەكردنی 201٥ ئاماژە بە ژنان و كچانی سوری دەكات، سەرەڕای ئاوارە ناوخۆكانی عیراق، 
كە بۆ ئیستغالل كردنی سێكسی بازرگانیان پێوەكراوە لە عیراق لەالیەن بەرپرسانی حكومی و گروپەكانی تاوان و 
ئیستغالل  بە تۆڕی  داوە  ئاماژەی  تایبەت  بە  پێوەكردن  بازرگانی  ئەندامانی خودی خانەوادەكانی خۆیان. راپۆرتی 
كردنی سێكسی ژنانی پەنابەری سوری و ژنانی ئاوارەی عیراقی لە هوتێلەكان و لەشفرۆخانەكان لە بەغدا، بەسرە و 
شارەكانی دیكەی باشوری عیراق، دوای نیشتەجێكردنەوەیان لە هەرێمی كوردستانەوە: »هەندێ بەرپرسی سەپاندنی 
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یاسای عیراقی خۆیان لە نیشانەكان گێل دەكەن یان بەرتیل وەردەگرن بۆ رێپێدان بە بازرگانی پێوەكردنی سێكسی 
ئەوەی،  لەگەڵ   .)US  Department of  State,  2015( تیا دەكرێت«  لەشفرۆشیان  ئاشكرا  بە  لەو شوێنانەی 
بەپێی دیدارێك بۆ ئەم توێژینەوەیە لەگەڵ بەرپرسێكی حكومەتی فیدراڵی عیراق، گروپێكی دیاریكراو بۆ لێكۆڵینەوە 
رێكخرا، هەروەك لەگەڵ پۆلیسی گەشتوگوزاریش كاریانكرد كە بەرپرسن لە چاودێری هوتێلەكان و گەشتیاران لە 
واڵتدا. ئەو لێكۆڵینەوانە پەنابەرانی سوریان دەستنیشان نەكرد وەكو ئیستغاللكراوی سێكسی یان تێوەگالو لە كاری 

.)IQ16( سێكسی لە هوتێلەكانی بەسرە

عیراق  خودی  لە  راپۆرتكراون  سێكسی  كردنی  ئیستغالل  بۆ  و  بازرگانیپێكراو  وەكو  عیراقیش  كچانی  و  ژنان 
هەمان  بۆلەشفرۆشی  عیراقی  پیاوانی  و  كوڕان  سێكسی  كردنی  ئیستغالل  لەالیەكیدیكەوە،  لەكاتێكدا  سوریا،  لە  و 
رەگەز چیدی لە لوبنان بە دیاردەیەكی بەرچاو دانانرێت. ئیستغالل كردنی سێكسی پیاوان و كوڕان پێناچێ چیدی 
پرسێكی پەیوەست بێ چونكە زۆربەی هاورەگەزبازانی عیراقی لەالیەن UNHCRەوە لە واڵتێكی ئارامی سێیەمدا 
نیشتەجێكراون )LB17(. لەپێش و لە پاش دەستپێكی شەڕ لە سوریا، ژنان و كچانی پەنابەری عیراقی كە لەدوای 
داگیركردنی ئەمریكا بۆ عیراق لە 200٣ بەرەو سوریا هەاڵتبوون بۆ ئیستغالل كردنی سێكسی بازرگانیان پێوەكراوە.

لە  كچانە  و  ژنان  لەو  هەندێك  لێكۆڵینەوەكە  لە  بەشدارێك  بەپێی 
عیراق  گشتگیری  كێشەی  لە  كە  سوننەن  موسوڵمانی  خانەوادەی 
هەاڵتوون،  بەغدا  لە  شیعەكان  میلیشیا  لەالیەن  چەوساندنەوە  لە  یان 
لەكاتێكدا هەندێكیان بۆیە هەاڵتوون چونكە بەسیفەتێكی كەسی لەالیەن 
 )201٤-2006 عیراق،  وەزیرانی  (سەرۆك  مالیكی  نوری  رژێمی 
كەمینەكانی  ئەندامی  كە  هەبوون  دیكە  كچانی  و  ژنان  داواكرابوون. 
وەك كریستیانەكانی عیراق، سابیئەكان (لقێكن لە مەنداییەكان كە شوێن 
رێنماییەكانی یۆحەننای مەعمەدان كەوتوون(، كلدانیەكان (شوێنكەوتە 
كە  بوون،  یەزیدیەكان  كاسۆلیكی(و  كلدانی  كڵێسای  ئاشوریەكانی 
و  سەربازی  نیمچە  گروپە  لەالیەن  هەبوو  ژیانیان  لەسەر  هەرەشە 
تیرۆریستیە ئیسالمیە جیاوازەكان لە عیراق )SY09(. بەپێی راپۆرتی 
فەرمی  بەڕێوەبەری   ،201٥ ئەمریكی  كەسەكانی  بە  بازرگانیكردن 
لە  تێوەگالنی  بە  تاوانباركرا   201٤ ساڵی  لە  بەسرە  لە  هەواڵگری 
دەرەوەی عیراق  بۆ  بەقاچاخبردنی كچێكی عیراقی  و هەوڵی  رفاندن 
 US Department of State,( بە مەبەستی ئیستغالل كردنی سێكسی

.)2015

كار  رێپێدانی  وەدەستهێنانی  بەبێ  و  پاشەكەوتەكانیان  نەمانی  لەگەڵ 
پشت  سەرەكی  بەشێوەیەكی  عیراقیەكان  مێینە  پەنابەرە  سوریا،  لە 
فریاكەوتن  مرۆییەكانی  رێكخراوە  عەینیەكانی  و  دارایی  یارمەتیە  بە 
عیراقی  كچانی  كردنی  ئیستغالل  بۆ  رێگەی  الوازیە  ئەم  دەبەستن. 
خۆشكردووە، كە هەندێكیان تەمەنیان لە 12 ساڵی تێپەڕنابێ و، كچانی 
و  خێزانەكانیان  ئەندامانی  لەالیەن  ساڵی،   ٣٥ 1٨و  تەمەن  گەنجی 
خاوەن یانە شەوانەكان لە سوریا. دیداركراوێك ئاماژەی بە تێوەگالنی 
روو لە زیادەی  ژنان و كچانی عیراقی  كردووە لە پیشەسازی سێكسی 

.)SY09( سوریدا

كەیسێكی نێودەوڵەتی بازرگانیپێكراو 
بە وردەكاریەوە لەالیەن 

دیداركراوێك بۆ ئەم توێژینەوەیە 
باسكراوە كە پەیوەستە بە حكومەتی 

فیدراڵی عیراقی لە بازرگانیپێوەكردن 
بۆ ئیستغاللكردنی سێكسی بەرەو 

دوبەی لە شانشینی عەرەبی 
یەكگرتوو بۆ ژنێكی عیراقی و 

دوو كچەكەی. ژنەكەو كچەكانی 
توانیان لەشفرۆشخانەكە بەجێبێڵن 
كە تیایدا ئیستغاللكردنی سێكسی 

روویداوەو بچنەالی پۆلیسی خۆجیی، 
كە ئەوانیش لە پەناگەیەكیان دانان. 
ئینجا دەسەاڵتەكان لەوێ پەیوەندیان 

بە زانیاریدەری لێكۆڵینەوە كرد 
بەمەبەستی رێكخستنی گەڕاندنەوەیان 

و دانانیان لە پەناگەیەك لە عیراق. 
لەگەڵ ئەوەشدا، رەتیانكردەوە 

بچنە پەناگەیەكی عیراقی، كاتێك 
بەرێوەبەری پەناگەكە ئاماژەی 
بەوەدا كە دامەزراوەكە، لەبەر 
كێشەكانی دابینكردنی دارایی، 

لەالیەن وەزارەتی ناوخۆوە ئاسایشی 
.)IQ17( بۆ دابین نەكراوە



به  ئامانجگرتنی خاڵه كانی الوازی١٢٠

سەرەڕای بازرگانی پێوەكردنی ناوخۆی عیراقیەكان، زانیاریدەران بۆئەم لێكۆڵینەوەیە تێبینی ئەوەشیان كردووە كە 
ژنانی لوبنانیش بۆ لەشفرۆشی ئیستغالل كردنی سێكسی دەكرێن لەالیەن ئەندامانی خێزان لە ناوەوەی لوبنان. 
 .)LB30( سەرەتاوە  قۆناغی  لەوەتەی  ناوماڵ،  توندوتیژی  و  هەژاری  بەهۆی  لەشفرۆشی  لە  تێوەگالن  سەرەڕای 
كچێكی لوبنانی بۆ وێنەی بەدڕەفتاری سێكسی (ڤیدیۆی پۆرنۆگرافی( ئیستغاللكراوەو كوڕێك بەدڕەفتاری سێكسی 
سەبڕا،  لە  ئەوەش،  )LB31(. سەرەڕای  خێزانەكەیان  خانووی  كرێی  لەجیاتی  پیاوەوە  دوو  لەالیەن  كراوە  لەگەڵ 
مندااڵن  رفاندنی  هەوڵی  دوو  فەلەستینی،  پەنابەرانی  بۆ  شاتێال  كەمپی  لە  نزیك  بەیروتە  باشوری  گەرەكێكی  كە 

.)LB11( راپۆرتكراوە

دوور لە سوریەكان و عیراقیەكان، قوربانیان لە رەگەزی دیكەش بۆ ئیستغالل كردنی سێكسی بازرگانیان پێوەكراوە 
لە واڵتانی ژێر توێژینەوەدا لە ٢٠١١ەوە، لەگەڵ ئەوەی ئەم دیاردەیە تا رادەیەكی زۆر لە سەرەتای شەڕەوە بێگۆڕان 
بەردەوامە. لە سوریا ، هەروەكو لوبنان و توركیا، ژنانی گەنج، عادەتەن لە سااڵنی 20ی تەمەن و، زۆربەیان لە 
رۆژهەاڵتی ئەوروپا، بە تایبەتی روسیا، ئۆكراین، بێالروس و، مۆڵدۆڤا، لە رێی خەڵەتاندنەوە باڵكێش كراون، بەناوی 
دەرفەتی كار لە پیشەسازی كاتبەسەربردن و، تووشی بازرگانی پێوەكردن بۆ ئیستغالل كردنی سێكسی لە لەشفرۆشی 
بوون. هەندێكیان تا ئێستا لەبەرئیستغالل كردنی سێكسین لە سوریا )Harroff-Tavel  &  Nasri,  2013(. هەروەك 
لە سەرەوە روونكراوەتەوە، زۆربەی قوربانیانی بازرگانی پێوەكردن كە لە توركیا لە ماوەی قۆناغی سەرتادا 200٩ 
– 201٣ دەستنیشانكراون بۆ ئیستغالل كردنی سێكسی بازرگانیان پێكراوەو بریتی بوون لە ژنانی توركمانستان، 
ئۆزبەگستان، قرغیزستان، ئازربایجان، جۆرجیاو روسیا. سەرەڕای ئەوە، لە ماوەی 2010 – 201٤، ژمارەیەك 
منداڵ وەكو بازرگانی پێكراو بۆ ئیستغالل كردنی سێكسی لە لەشفرۆشی دەستنیشانكران، هەرچەندە تەمەن، جێندەرو 

 .)ICMPD, 2013; TR01; TR41; TR51( رەگەزنامەیان دیاریبكرێت

كە  كەمبۆتەوە،66  سوریەكان(  لە  (جگە  بێگانەكان  ژنە  بۆ  لوبنانی  »هونەرمەند«ی  ڤیزەی  ژمارەی  لە 2011وە، 
ڤیزەی  بە  بیانیانەی  ژنە  ئەو  بۆ  ژنانی سوری  گرتنەوەی  شوێن  كاریگەری  بوونی  بۆ  بێت  بەڵگە  ئەمەش  رەنگە 
»هونەرمەند«ەوە كاریان دەكرد. لەگەڵ ئەوەشدا، رەنگە ئەو كەمبوونەوەیە پەیوەست بێت بە فاكتەری دیكە جگە 
هۆشیاری  زیادبوونی  وەكو  بازرگانی،  سێكسیی  كردنی  ئیستغالل  بۆ  سوری  ژنانی  بەكارهێنانی  زیادبوونی  لە 
مەترسیەكانی ئیستغالل كردن لە نێوان ئەو ژنانەی بیریان لە كۆچكردن بۆ لوبنان دەكردەوە بە ڤیزەی »هونەرمەند«، 
لە پاڵ زیادبوونی نا ئارامی لە هەندێ ناوچەی لوبنانو دەرفەتەكانی پیشەسازی كاتبەسەربردن بۆ ژنانی كۆچبەر لە 
واڵتانی دیكەوە، وەكو واڵتانی كەنداو. قەیرانی سوریا كاری نەكردۆتە سەر ئیستغالل كردنی سێكسیی كرێكارانی 
كۆچبەری ناوماڵ كە لە دەست خاوەنكارەكانیان رادەكەن و سیستەمی كەفالە بەجێدێڵن (بڕوانە بەشی خزمەتكاری 
ناوماڵ لە خوارەوە(و دەبنە دانیشتووی نایاسایی لە لوبنان. كەیسە راپۆرتكراوەكان لە 2011ەوە ژنانی ئەسیوبیش 
.)LB33( دەگرێتەوە كە ببوونە دەاللی ژنانی ئەسیوبی و فلیپینی لە تۆڕێكی بازرگانی پێوەكردنی دەاللە فلیپینیەكاندا

لە دوو كەیسی راپۆرتكراو لەالیەن دیداركراوێك لە عیراق، ژنانی بیانی غەیرە سوری لە لەشفرۆشی ئیستغاللكراون 
لە هەرێمی كوردستاندا )IQ12(. بەپێی راپۆرتی ئەمریكی 201٥ی بازرگانی پێوەكردن، ژنان لە ئێران، چین و 

.)US Department of State, 2015( فلیپینەوە بۆ ئیستغالل كردنی سێكسی بازرگانیان پێكراوە لە عیراق

66 داتاكان راستەوخۆ دراونەتە لێكۆڵەری واڵت لە لوبنان لە الیەن  بەرێوەبەرایەتی گشتی ئاسایش
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پرۆفایلی ئەنجامدەران 

زانیاریدەرێكی لێكۆڵینەوە لە سوریا پێیوابوو كە ژنان و كچانی سوری بە دەگمەن لە لەشفرۆشیەوە دەگڵێن بە ویستی 
ئازادانەی خۆیان، دەڵێ كە ئەوان عادەتەن لەالیەن باوك یا مێردەكانیانەوە ئیستغالل دەكرێن )SY09(. هەروەها، 
وەك واڵتانی دیكەی ژێر توێژینەوە، لە توركیاوا باوە كە ئیستغاللكار ئەندامێكی خێزان بێت. رێكخراوێكی ناحكومی 
مەیدانی لە توركیا لەبارەی كەیسی پێاوێكی پەنابەری سوری دوا كە ژنەكەی ناچاری لەشفرۆشی كردو، ناچاركران 
توركیا  لە  لێكۆڵینەوە  زانیاریدەرێكی  ئەوەشدا،  لەگەڵ   .)TR26( زانی  ئەوەیان  دراوسێكان  كە  جێبێڵن  شوقەكەیان 
دەریخست كە دەاللە تێوەگالوەكان لە ئیستغالل كردنی سێكسی رەنگە پرۆفایلی جیایان هەبێت، بۆ نمونە، ئاماژەی 

بەوەكرد كە بۆیاخچیەكی پێاڵو لە ناوەڕاستی هاتای جارێك لێینزیك كەوتۆتەوە،

»وێنەی ژنان و كچانی سوری پێشاندام. گوتی: »ئەوانە هەموویان سورین، هیچ یەكێكیانت دەوێت؟« 
6٧.)TR25(

بۆ  پێوەكردنی ژنان و كچان  بازرگانی  بۆ  نێوانگیری سوری كاردەكەن  لەگەڵ  لوبنانی  هەندێ دەاللی لەشفرۆشی 
ئیستغالل كردنی سێكسی، لەبەر ئەو راستیەی كە نێوانگیریەكە كۆمەڵگەی سوری باش دەناسێت و پەیوەندیكردن 
ئاسان دەكات )LB31; LB32(. هەروەها هەندێ دیداركراو پێشنیازیان كردووە كە هەندێ شاویش (سەرپەرشتیاری 
كێڵگە( رەنگە رۆڵیان هەبێت لە ئیستغالل كردنی سێكسیی ژنان و كچانی سوری، لە رێكخستنی پەیوەندی لەگەڵ 
سێكسی،  كردنی  ئیستغالل  كەیسەكانی  لە   .)LB22; LB18( داراییەكە  قەرەبووە  لە  بڕێك  گلدانەوەی  و  كڕیاران 
بازرگانیكارە سوریەكان زۆرجار ئەوەیان ال بەسودە كە كار لەگەڵ بازرگانیكارە لوبنانیەكاندا بكەن، چونكە لوبنانیەكە 
وا لە بازرگانیكارەكە دەكات رێكخراوی ناحكومی بەرزتر داوا بكات )LB48(. لە كەیسی دیكەدا، وەگو ئەو ژنە 
كۆچبەرانەی ڤیزەی »هونەرمەند«یان هەبوو لەگەڵ كۆچبەرە »هەاڵتووەكان« لە كارگەرانی خزمەتكاری ناوماڵ، 

ئەوانە لە الیەن دەاللێك لە هەمان رەگەزنامەی خۆیانەوە دووچاری لەشفرۆشی دەكرێن.

لە لوبنان وا تێبینی كراوە كە هەندێ پیاوی سوری و لوبنانی كە پێش قەیران لە لەشفرۆشی هەمان رەگەز كاریان 
پیاوان و  بۆ  لوبنانی  ئیستغاللكارانی   .)LB17; LB32( لوبنانی  پیاوان و كوڕانی  بۆ  بوونەتە دەالل  ئێستا  كردووە 
كوڕان زۆربەیجار هەر بەخۆیان كڕیارانی سێكسن لە بەیروت و جەبەل لوبنان و، بەمجۆرە دەتوانن بە ئاسانی ببنە 
سەرچاوەی كاری كڕیارانی سێكسەكەی تر. وا باوە بۆ پیاوانی هاورەگەزبازو ژنانی رەگەزگۆڕاو لە لەشفرۆشیدا 
كەوا لە ژوورێك یا شوقەیەكی هاوبەشدا كاربكەن، كە بۆ دەاللەكان ئاسانتر دەكات لەگەڵ زۆر لە پیاوان و ژنانی 

 .)LB32( رەگەزگۆڕاو لە یەك كاتدا پەیوەندیان هەبێت، بۆ ئەگەری ئیستغالل كردنیان

لە ئوردن، ئاماری وردتر سەبارەت بە پرۆفایلی بازرگانیكاران پێشكەشكراوە. تێكڕای ٣٣ گومانلێكراو لە 10 كەیسی 
بازرگانی پێوەكردن بۆ ئیستغالل كردنی سێكسی تۆماركراون لەالیەن CTU ئوردنی لە ماوەی 201٤، 26یان پیاو 
ئامارەكان، حكومەتی  توێژینەوەو  پێوەكردن، بەشی  بازرگانی  نەهێشتنی  لەكاتێكدا ٧یان ژن بوون (یەكەی  بوون، 
بە  پێوەكردنی كچان و ژنانی گەنجی سوری   بازرگانی  لە كەیسێكی راگەیەنراوی  ئوردن، حوزەیرانی 201٥(. 
مەبەستی سێكسی بازرگانی لە ئیربید، بازرگانیكارەكە ژنێكی سوری بوو لە تەمەنی چل ساڵەكاندا، كە كچان و ژنانی 

  .)JO12( گەنجی سوری الوازی لە لەشفرۆشیدا ئیستغالل دەكرد

زانیاریدەرێكی لێكۆڵینەوە لە عیراق ئاماژەیان كردووە كە لەوەتەی دەسپێكی قەیرانی سوریا، مێردەكان و ئەندامەكانی دیكەی 
.)IQ15( خێزانی ئیستغاللكراو لە لەشفرۆشی زۆرجار راستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ لە رێگەی نێوانگیرانەوە تێوەگالون

6٧ لەالیەن لێكۆڵەری واڵت لە توركیاوە وەرگێڕدراوە



به  ئامانجگرتنی خاڵه كانی الوازی١٢٢

شێوازی كار

بازرگانی پێكردنی ژنان و كچانی سوری، عیراقی و بیانی دیكەو ئیستغالل كردنیان لە لەشفرۆشی لە سوریا لەالیەن 
تۆڕی رێكخراوی لەشفرۆشیەوە ئەنجامدراوە، كە شوفێری تەكسی، بۆدی گارد، خاوەنی لەشفرۆشخانەو هەندێجار 
یەكێك یان زیاتر لە ئەفسەرانی موخابەراتیان تێدایە. خانەكانی لەشفرۆشی زۆربەی جار خانوی تایبەتین لە الدێی 
یان  كراون  سێكسی  كردنی  ئیستغالل  ژن  یان  كچ   ٣-٥ كە  جەرەمانا،  یان  حەرەستا  وەكو  ناوچەی  لە  دیمەشق، 
كاردەكەن. شوفێرانی تەكسی لە ناوەندی شاردا بەدوای كڕیارانی سێكس دەگەڕێن، عادەتەن لە دەوروبەری گۆڕەپانی 
مەرجە لە دیمەشق و، كاتێ كڕیارێكیان دەستدەكەوێ، مامەڵەی رێكخراوی ناحكومییان لەگەڵ دەكەن و كڕیارەكان 
دەبەنە خانووەكەو رادەستی بۆدی گاردەكەی دەكەن. ئینجا بۆدی گاردەكە پارەكە لە كڕیارەكە وەردەگرێت و رێیدەدات 
بچێتە ژوورەوە )SY09(. رۆڵی شوفێرانی تەكسی وەكو نێوانگیر لە نێوان كڕیارانی سێكس و دەاللەكانلە لوبنانیش 
لەشفرۆشێكیان  دەتوانن  كوێ  لە  كە  دەپرسێ  تەكسی  شوفێری  لە  زۆربەیجار  بیانی  گەشتیارانی  كە  تێبینیكراوە، 
دەستكەوێ )Nashed, 17 May 2014(. وا باوە كە خاوەن لەشفرۆشخانەكان لەژێر پاراستنی دەزگا ئەمنیەكانی 
و  دەسگیربكرێن  ئەگەر  كچەكان  و  ژن  بەربوونی  ئاسانكاری  بۆ  موخابەرات  ئەفسەرەكانی  دەدەنە  پارە  سورین، 
لەباربردنی  ئەویش  كە  دكتۆر  الی  دەیباتە  بازرگانیكارەكە  پڕبوو،  سكی  ژنێك  یان  كچێك  ئەگەر  بكرێن.  زیندانی 

.)SY09( نایاسایی ئەنجام دەدات – زۆربەی كڕیارەكانی لە كچان و ژنانی عیراقین

بەشدارێكی دیكە لە لێكۆڵینەوە باسی ئەگەری بەدڕەفتاری دیكەی كردووە لەگەڵ الوازیەكان سەبارەت بە دەاللیكردنی 
ژنانی گەنجی ئاوارەی ناوخۆی سوری لە شارۆچكەی دائیل، كە راستەخۆ دەكەوێتە باكوری شاری دەرعا. سێ ژنی 
ئاوارەی 1٨-2٥ ساڵی چاویان بە جووتە هاوسەرێك كەوت لە دائیل، كە بانگهێشتی ماڵی خۆیانیان كردن و ئینجا 
تەلەفۆنیان بۆ كڕیارە گریمانكراوەكانی سێكس كرد لە دائیل بۆ بانگهێشتكردنیان بۆ ماڵی خۆیان. پیاوەكە پارەی دا بۆ 
سێكس لەگەڵ ژنەكان و، قازانجەكەی دابەشكرا لە نێوان ژنەكان و جووتە هاوسەرەكە. هەرچەندە بەڵگە نەبوو لەسەر 
بەكارهێنانی توندوتیژی یان هەڕەشە، دیداركراوەكە پێیوایە ئەمە یەكێكە لە زۆر كەیسی ئیستغالل كردنی سێكسیی 
بازرگانی بۆ ژنان و كچانی ئاوارەی هەژار لەالیەن ئەندامانی لۆكەڵی كۆمەڵگە خانەخوێكانی سوریان لە رێگەی 

  .)SY12( بەدڕەفتاری بەرامبەر رەوشە الوازەكانیان

كڕیارێكی سێكس كە لە لوبنان لە الیەن KAFA دیداریكراوە روونیكردەوە كە چۆن پەیوەندی لەگەڵ ژنان و كچان 
بۆ لەشفرۆشی دروستكردووە: 

»من پەیوەندی دەكەم بە »دەاللەكە« لە رێگەی تەلەفۆنەوە پێی دەڵێم كچێكی جوانم دەوێ و ئەویش 
پێم دەڵێ: »من پێنج كچم هەیە، بۆتیان دێنم و تۆ دەتوانێ كامەی دەتەوێ هەڵیبژێری.« }...{ ئەو بە 
ئۆتۆمبیلی خۆی دێت، الیتەكە هەڵدەكات و كیها كچم بوێ هەڵیدەبژێرم. بۆ نمونە، بۆ ماوەی سەعاتێك 
ئەو كچەم دەوێ، ئەو داوای 150 دۆالر دەكات، پارەكەی دەدەمێ و كچەكە دەبەم }...{ كچە پارەی 

.)Jabbour, 2014: 27( ».خۆی لەو وەردەگرێ

زۆربەی جار ژنان و كچانی سوری بازرگانی پێكراو بۆ لوبنان بۆ ئیستغالل كردنی سێكسی دەكەونە بەر هاوسەرگیری 
بە زۆر یان خەڵەتێن لەگەڵ ئیستغاللكارانی دوارۆژیان پێش بەڕێكەوتن، هەندێجار گڵدانەوەی ناسنامەكانی ژنان 
پیاوان لەو كەیسانەدا گالون وەكو »مێرد«، رەنگە  )LB48; LB05(. هەرچەندە بەردەوام  و كچان لەخۆدەگرێت 
هاوكاری ژنیشیان هەبێت. دیداركراوان راپۆرتیانكردووە كە ژنانی سوری وەسفی پەیوەندی خۆیان لەگەڵ دەاللەكان 
دەكەن بە » نائیجابی« )LB30(. ئەمە لەالیەن رێكخراوێكی ناحكومی دووپاتكراوەتەوە كە كار لەگەڵ قوربانیانی 
ئیستغالل كردنی سێكسی دەكات، كە دەریدەخات كە زۆربەیجار ژنەكان زۆر لە دەاللەكان دەترسن، كە رێژەیەكی 
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زۆری داهاتەكانیان دەبەن )LB46(. رێگەیەكی دیكەی كۆنترڵكردن كە لەالیەن زانیاریدەرێكی لێكۆڵینەوەلە لوبنان 
شارەزاكردنی  خۆ  لە  بوو  بریتی  دەكات  سێكسی  كردنی  ئیستغالل  قوربانیانی  لەگەڵ  كار  كەوا  پێكراوە  ئاماژەی 

.)LB32( دەاللەكان لە ژیانی تایبەتی قوربانیەكانیان، تا باشتر الوازیەكانیان ئیستغاللبكەن

ژنێكی  یان  كچێك  سوری  پیاوێكی  بەمشێوەیە:  لەگەڵكرا  لێكۆڵینەوەی  دەسەاڵتەكانەوە  لەالیەن  دیاریكراو  تۆڕێكی 
سوری هێنا لە سوریا، بردیە لوبنان و ئینجا لەوێ لە ماڵی ناسیاوانی جێهێشت، پێیگوت كە بەهۆی كارەوە دەبێ بڕوا. 
ئینجا خەڵكی ناو ماڵەكە كچەكە یا ژنەكەیان ناچاری لەشفرۆشی كرد، بەڵێنیان پێدا بە مێردەكەی نەڵێن. كە مێردەكە 
گەڕایەوە، هەڕەشەی لێكرد هەموو شتێك بە خێزانەكەی بڵێ لە سوریا و تەاڵقی بدات. زۆرجار دەاللەكەش ناسنامەی 

.)LB05; LB48(  كچەكە یا ژنەكە گڵدەداتەوە

رێگەیەكی دیكە كە ژنان و كچان ناچاری لەشفرۆشی دەكرێن بۆ پەیوەندی لەگەڵ كڕیارانی سێكس لە رێگەی خۆ بە 
سواڵكەر پیشاندانە لە شەقامەكان )LB31(، هەرچەندە رەنگە ئەمە مەترسی سزای یاسایی لێبكەوێتەوە وەكو سواڵی 
نایاسایی لە لوبنان (بڕوانە بەشی ئیستغالل كردن لە رێگەی سواڵكردن لە خوارەوە(. لەو كەیسەدا، سەرەڕای بوون 
بە قوربانی ئیستغالل كردنی سێكسی، رەنگە ژنان و كچان بە زۆر تاوانی سواڵیشیان پێ بكرێت )LB46(. راپۆرتی 
ئامرازەكانی  بە  سەبارەت  داوە  وردی  زانیاری  سێكس  كڕیارانی  لەبارەی  لوبنانی  ناحكومی  كەفای  رێكخراوی 
دەاللەكانی  چۆن  كە  ئەوەدەكات  باسی  پیاوێك  كڕیارانەوە.  تێڕوانینی  لە  بازرگانیكارانەوە،  لەالیەن  كۆنترۆڵكردن 
لەشفرۆشی هەڕەشە دەكەن كە ژنان یان كچان بدەنە دەست پۆلیس و، بەرتیلیش دەدەنە پۆلیس هەتا پشتگیریان بكەن، 

.)Jabbour, 2014( لەپاڵ هەڕەشەی توندوتیژی

ئیستغاللكراو رووبەڕووی  پیاوانی  كوڕان و  لوبنانی دەریدەخەن كە  ناحكومی مۆزایكی  راپۆرتەكانی رێكخراوی 
هەڕەشە دەبنەوە ئەگەر هەوڵدەن »كار«ەكە جێبێڵن، وەكو هەڕەشەی ئاشكراكردنی ئەو سوریانەی بەڵگەنامەیان 
نیە بۆ ئاسایشی گشتی. لە كەیسێكدا، دەاللێك بە پیاوێكی سوری٥ گوت كە بە زۆر لەشفرۆشی هاوڕەگەزی پێدەكرا 
كە ئەوەیان بۆ رێكدەخا بە نایاسایی بچنە ئەوروپاو،بە رووكەش پاسپۆرتەكانیانی بۆ ئەو مەبەستە وەرگرتبوو. لەگەڵ 
جێبەجێنەكەن  خواستەكانی  ئەگەر  ناداتەوە  پاسپۆرتەكانیان  كە  كردبوو  سوریەكان  لە  هەڕەشەی  پاشان  ئەوەشدا، 
)LB17(. تۆڕە كۆمەاڵیەتیەكان، وەكو واتسەپ و فەیسبوك، لەالیەن ژمارەیەك دیداركراو راگەیەنراوە وەكو ئامرازی 
كۆمەاڵیەتیەكان  تۆڕە  لەسەر  زۆرجار  سێكسی  خزمەتی  چونكە  سێكسی،  كردنی  ئیستغالل  رێكخستنی  بۆ  گرنگ 
رێكالمی بۆ كراوەو یەكەم پەیوەندی لەگەڵ كڕیاران دەشێ هەر لە رێی ئینتەرنێتەوە بێت. ئەو سایتانەش كە لوبنانی و 
غەیرە لوبنانیەكان سێكسی تێدا نمایش دەكەن بەكاردێن بۆ پەیوەندی لەگەڵ كڕیاران )LB23; LB25(. دیداركراوێك 
بە  ئەوان  كە  ئاشكرایكرد  كاردەكات  سێكسەوە  ئیستغاللكراوی  كوڕانی  و  پیاوان  و  نێرینە  سێكسكارانی  لەگەڵ  كە 

 .)LB30( تێكڕای حەوت بۆ هەشت جار هەفتانە دەچنە نێو تۆڕە كۆمەاڵیەتیەكان بۆ دۆزینەوەی كڕیاران

لە كەیسی بازرگانی پێوەكردنی كچان و ژنانی گەنجی سوری بە مەبەستی ئیستغالل كردنی سێكسیی بازرگانی لە 
ئیربید لە ئوردن، بازرگانیكارێك كە ژنێكی سوریە، لە شەقامی زانكۆ راوەستاوە، لەبەردەم ATMی بانك و، ژنان 
و كچان بە كڕیانی گریمانكراوی سێكس لە ئوردن ، سوریاو واڵتانی كەنداو پێشكەشدەكات. دانوستانیش لەبارەی 
شوقەیەكی  لە  زۆربەیجار  سێكسیش  خزمەتگوزاری  و،  ئەنجامدەدرێت  نزیكدا  كافێیەكی  لە  ناحكومی  رێكخراوی 

  .)JO12( راخراو دەبێت

لە عیراق، زۆر كەیسی SGBV كە لەالیەن رێكخراوە نێودەوڵەتیەكانەوە دەستنیشانكراون لەناو خێزانەكانن چونكە 
ژنەكان و خێزانەكان ترسی ئەوەیان هەیە ئەگەر دەسەاڵتەكان ئاگاداربكەنەوە دەربكرێن و ناچاری گەڕانەوە بۆ 

.)IQ15( سوریا بكرێن
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دەگوترێ  سوری،  دەرعای  پارێزگای  لە  دائیل  شارۆچكەی  لە  لەشفرۆشی  لە  ئاوارەكان  سوریە  ژنە  كەیسی  لە 
كڕیارانی سێكس 2000 – ٣000 لیرەی سوری )نزیكەی ١٠ – ١5 دۆالر( بۆ هەر دیدارێك دەدەن )SY12(. لە 
توركیا، لەالیەكی دیكەوە، راگەیاندنەكان دەریانخستوە كە رێكخراوە ناحكومیەكان لەنێوان 200- 2٥0 لیرەی توركین 
)نزیكەی ٧5 – ٩5 دۆالر(، »بەپێی تەمەن و جوانی« )Evin, 27.01.2014(. لەگەڵ ئەوەشدا، زانیاریدەرێكی 
لێكۆڵینەوە لە پارێزگای هاتای رایگەیاندوە كە دیداری سێكسی لەگەڵ ژنێكی سوری رەنگە بە كەمتربفرۆشرێت بە 

.)TR25( )نزیكەی ٥0 لیرەی توركی (نزیكەی 1٩- 20 دۆالر

پیشەسازی سێكسدا، هەندێجار رێكخراوە  لە  ناحكومی  دابەزینی رێكخراوی  بۆتە هۆی  قەیرانی سوریا  لوبنان،  لە 
 .)LB32( ناحكومیەكان ئەوەندە كەمن دەگاتە چەند دۆالرێك، یان بە ژەمێك یان كارتێكی مۆبایل ئاڵوگۆڕ دەكرێت
KAFA ئاشكرایكردووە كە رێكخراوە ناحكومیەكان بۆ مامەڵە كراوەن و، رادەوەستێتە سەر شوێن و كاتی رۆژەكە، 
كریارەكان  دەركەوتووە  كڕیارەكەدا.  سێكسكار/قوربانیەكەو  لەنێوان  نێوانگیر  بوونی  سێكسیەكەو  كردارە  جۆری 
لەنێوان ٤000و 6٧٥000 لیرەی سوریان داوە (نزیكەی 26 – ٤٥0 دۆالر(، بۆ نێوانگیریش نزیكەی 1٥0000 
لیرەی سوری (١٠٠ دۆالر( بۆ دوایین دیدار پێش چاوپێكەوتن لە رێكخراوی KAFA، سەرەرای ئەوەی كە رێكخراوە 
ناحكومیەكان تێچووی دانوستان لەسەر خزمەتگوزاری زیاتر دەگرێتەوە. KAFA چاوی كەوتوە بە ژنانی لەشفرۆشی 
سەر شەقام و، ئەوانیش باسی رێكخراوی ناحكومیی هاوشێوەیان كردووە لە 20000 لیرەی سوریەوە بۆ زیاتر لە 

.)Jabbour, 2014( )1٥0000 لیرەی سوری (نزیكەی 1٣ – 100 دۆالر

كاری سێكس و »سێكس بۆ ژیان«

بەچاوپۆشین لەو كەیسانەی لە سەرەوە باسكران دەكرا رەگەزەكان و نیشاندەرەكانی بازرگانی پێوەكردن بۆ ئیستغالل 
كردنی سێكسی پوخت بكەینەوە، هەروەك زانیاریەكان لە واڵتانی ژێر توێژینەوەدا بەردەستبوون سەبارەت بە ژنانی 
پەنابەری سوری تێوەگالو لە لەشفرۆشی كە هێشتا روون نەبۆتەوە ئەگەر رەگەزەكانی ئیستغالل كردن بوونیان 
هەبێت، سەرەڕای ئەوەی كە لە بەڵگەكاندا الوازی بە روونی دەركەوتووە. زانیاریدەرێكی لێكۆڵینەوە ئاشكرایكردووە 
كە ژنانی سوری لە لەشفرۆشی تێوەگالبوون لە پارێزگای هاتای لە توركیا، بەتایبەتی بێوەژنان و، هەندێ شوققە 
ئەو  لەگەڵ  بەكاردەهاتن،  لەشفرۆشی  مەبەستی  بۆ  كە  گیرابوون  بەكرێ  سوریەكانەوە  لەالیەن  هاتای  ناوەندی  لە 
سێكس«،  »ئەڵقەیەكی  چەند  لوبنان  لە  بیقاع  دۆڵی  لە   .)TR25( دەبرد  ئەوێ  بۆ  سێكسی  كڕیارانی  ئاسانكارانەی 
 Harvard School of( ژمارەی تەلەفۆن هەبوون بە مەبەستی رێكخستنی دیدار لەگەڵ ژنانی سوری، راپۆرتكراوە

.)Public Health, 2014

بۆ  بەدواداچوونی  یاسایی  هاوكاری  بۆ  ئوردنی  ARRDی  ناحكومی  رێكخراوی  كە  دیاریكراودا  كەیسێكی  لە 
كردووە،، ژنێكی سوری كە رابەرایەتی خێزانێكی گەورەی دەكرد، لە یانەیەكی شەوانە لە عەممان دەستگیر كراو، بە 
لەشفرۆشی تۆمەتباركرا. كەیسی ئەو ژنە ئاڵۆزبوو بەو راستیەی كە خاوەن موڵك ژنەكەی لەبەر لەشفرۆشی بەگرتن 
خاوەن  لەگەڵ  دانوستان  بۆ  دەستنیشانكرا  یاسایی  هاوكاری  بۆ   ARRD دەركردبوو.  خێزانەكەشی  تەواوی  دابوو 
موڵكەكەو، بۆ دڵنیابوون لەوەی كە مندااڵنی ژنەكە لە شوققە بەكرێگیراوەكە دەرنەكرێن لە كاتێكدا كە ژنەكە هێشتا 
دەستگیركرابوو )JO24(. ئەوە روون نەبوو لە وردەكاریە پێشكەشكراوەكانی كەیسەكە كە ژنەكە بازرگانیپێكرابوو 

و/یان لەرووی سێكسیەوە ئیستغالل كرابوو لە لەشفرۆشیدا، یان بە رەزامەندی خۆی لە سێكسكاریەوە گالبوو. 

سەرەرای ئەوەش زانیاریدەرانی ئەم لێكۆڵینەوەیە كە لەگەڵ كۆمەڵگە ئاوارەكانی سوریا لە لوبنان كاردەكەن زۆرجار 
تێبینی ئەوەیان كردووە كە بە »سێكس بۆ ژیان« ناوی دەبەن، كە بەهۆی ناهەمواری باری ئابوری، یان بەدڕەفتاری 
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كە  بەو خێزانانەی  لوبنان راپۆرتكراون سەبارەت  لە  دیكەش  )LB28(. كەیسی  سێكسی سوریەكانەوە دروستبووە 
لەبارەی  مەترسی  دابینكراوە،  بۆ  تەنیایان  مانەوەی  شوێنی  كە  بێیاوەر  ژنانی  و  دەكات  سەرۆكایەتیان  مێینەیەك 
خزمەتگوزاری سێكسی بەرامبەر شوێنی مانەوە زیاد كردوە. لە عەككار، رێكخراوێكی ناحكومی تێبینی كردووە كە 
پیاوان هاتوچۆی ئەو باڵەخانانە دەكەن كە ژنانی بێیاوەری تێدا نیشتەجێن )LB37(. لە كەمپی پەنابەرانی فەلەستینی 
تێبینی كراوە ژنان شوێنی مانەوەی باشتریان لەو پیرو نەخۆشانە پێشكەش دەكرێت، كە لە خێوەتەكاندا نیشتەجێكراون 

.)LB34(

كۆمەڵگەی  سكااڵكانی  لە  بەرچاوبێت  رەنگە  ژیان«  بۆ  »سێكس  و/یان  سێكسی  كردنی  ئیستغالل  نیشاندەرەكانی 
پەنابەران كە ژنێكی دیاریكراو لەكاتی پرۆسە مرۆییەكانی دابەشكردنی خۆراك و پارە باشتر دادەنرێن )LB37( یان 
كە ژنێك بانگهێشت دەكرێت بۆئەوەی بەتەنیا بچێتە شارێكیدیكە (بۆنموونە لە عەككارەوە بۆ تەرابلوس( بە مەبەستی 
دەستكەوتنی هەرجۆرێك لە جۆرەكانی هاوكاری )LB39(. هەروەها راگەیەنراوە كە ژنان و كچانبوونەتە قوربانی 
ناتوانن قەرزەكانیان بدەنەوە بە دوكانەكان، یان خاوەن موڵكێك بەدڕەفتاری  لە لوبنان چونكە  بەدڕەفتاری سێكسی 
سێكسی لەگەڵ ژنێك یان كچێك دەكات چونكە ناتوانن كە لە كێڵگە كشتوكاڵیەكەیدا كاربكەن )LB28(. بەدڕەفتاری 
سێكسی لە ئیستغالل كردنی سێكسی زیاتر دادەنرێت لە كەیسی ژنان و كچانی كەمئەندام، لەگەڵ ژنان و كچانی كەم 
عەقڵ كە بە شێوەیەكی زیاتر دەكەونە بەر مەترسی )LB41(. بازرگانیكارانی بواری ئیستغالل كردنی سێكسی رەنگە 
قازانجیدیكەش لە قوربانیەكانیان بكەن سەرەرای قازانجە داراییەكان، كە بۆیهەیە خۆیان بەدڕفتاری سێكسیان لەگەڵ 

.)LB17( ئەنجامبدەن

٢.3.5   هاوسەرگیری بە زۆر

لە ئەنجامەكانی ئەم لێكۆڵینەوەیە، دەشێ سێ جۆری جیاوازی هاوسەرگیری بەزۆر دەستنیشانبكرێت:

بازرگانی پێوەكردن بەمەبەستی هاوسەرگیری بە زۆر (بۆ نمونە مەبەستی سەرەكی وەدەستهێنانی ١.
قازانج بێ لە خودی هاوسەرگیریەكە(

بازرگانی پێوەكردن بەمەبەستی ئیستغالل كردنی سێكسی، كە هاوسەرگیری بەكاربێت بۆ ئاسانكاری ٢.
ئیستغالل كردنی سێكسی

هاوسەرگیری زوو3.

خاڵی دووەم لەسەرەوە لەبەشی تایبەت بە بازرگانی پێوەكردن بۆ ئیستغالل كردنی سێكسی باسكراوە، ئیستغالل كردنی 
سێكسی لە لەشفرۆشی بریتیە لە مەبەستە سەرەكیەكەی، هەروەها هاوسەرگیری بە زۆر وەكو ئامرازێك بەكاردێت 
بۆ بازرگانی پێوەكردنی ژنان و وەكو دۆخێكی توند لە كەیسی كچاندا. بۆ خاڵی سێیەم، كەیسەكانی هاوسەرگیری 
زوو كە لەم لێكۆڵینەوەیەدا هاتوون مەرج نیە هەمووی بریتی بێت لە بازرگانی پێوەكردنی مندااڵن و، پێویستە هەر 

كەیسێك بەتەنیا دیراسەبكرێت بۆ دیاریكردنی تەواوی راستیەكان لە دیدی داوەری تاوانكاری.

خاڵی یەكەم، بازرگانی پێوەكردن بۆ هاوسەرگیری بە زۆر، لە لوبنان و واڵتانی ژێر توێژینەوەدا زۆر دەكەونە 
بەرچاو و پراكتیسە نایاسایی و نافەرمیەكانی شێوەكانی هاوسەرگیری دەگرێتەوە وەكو هاوسەرگیری كاتی )موتعە( 
یان هاوسەرگیری گەشتیاری )میسیار(. دواین باڵوكراوەی رێكخراوی نێودەوڵەتی كۆچ لەبارەی »هاوسەرگیری 
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گەشتیاری« لە یەمەن، كە تایبەتمەندی وێكچووی هەیە لەگەڵ ئەو دیاردەیە لە واڵتانی ژێر توێژینەوەدا، بەمشێوەیە 
پێناسەكراوە: 

»یەكگرتنێكی یاساییە لەنێوان ژنێكی یەمەنی و پیاوێك لە واڵتانی كەندوی عەرەبی مەبەستی زاوا 
ئەوەیە بۆ ماوەیەكی دیاریكراو بێ – ئەمەش راستیەكە بەشێوەیەكی روون نەگەیەنراوەتە دایبابان، 
هاویندا  مانگەكانی  لە  هاوسەرگیریە  جۆرە  ئەو  جار  زۆربەی  یەمەنی.  بەرپرسانی  یان  بووك 
(ئەنجومەنی  كەنداو }هەروەها{ واڵتانی  بەرچاوی گەشتیارانی واڵتانی  روودەدەن كە ژمارەیەكی 

.)IOM, 2014: V( »سەردانی یەمەن دەكەن )هاریكاری كەنداو

ئەم جۆرە هاوسەرگیریە »گەشتیاری« یان »كاتی«ە لە واڵتانی ژێر توێژینەوەدا كچان و ژنانی گەنج دەگرێتەوەو، 
»زاواكان«  لە  زۆر  سێكسی.  گەشتیاری  ئامرازێكی  لە  بریتیە  بەڵكو  نیە،  تێدا  درێژخایەنی  مەبەستی  هەرگیز 
بن.  واڵتەكانیشەوە  خودی  لە  رەنگە  هەرچەندە  هاتوون،  كەنداوەوە  واڵتانی  لە  یەمەن  هەروەكو  كەیسانەدا،  لەم 
توێژینەوەكەی IOM ئاماژە بە هاوسەرگیری كاتی دەكات وەكو پراكتیسێك كە بۆ سەردەمی پێش ئیسالم دەگەڕێتەوەو، 
ئاینی و كۆمەاڵیەتی گەرم بەرامبەر شەرعیەت لە چوارچێوەی یاسای ئیسالمی و  لەوكاتەوە هەیە كە »دژە رای 

.)IOM, 2014: VIII( »كاریگەریە كلتوریەكانی

ئەم توێژینەوەیە دەریخستووە كە پیاوانی واڵتانی ژێر توێژینەوە و واڵتانی كەنداو خزمەتگوزاری »بەربووكەكان« 
پەنابەری سوری  لەگەڵ ژنان و كچانی  بۆ رێكخستنی هاوسەرگیری كاتی و هاوسەرگیری گەشتیاری  بەكاردێنن 
)Abu Shama, 5 September 2013; Kamal, 15 December 2015(، بەمەبەستی بوونی پەیوەندی سێكسی 
لەگەڵیاندا. ئەوەی كە پەیوەستە بەو پرسەی كە، بە گشتی هاوسەرگیری گەشتیاری بەوشێوەیەی كە لە یەمەندا هەیە 
دەشێ لە سەرەتادا وەكو بازرگانیكردن بە كەسەكان سەیری بكرێت، توێژینەوەی IOM دەریخستووە كە هەڵخەڵەتاندن 
دیكەی  ئەندامانی  نێرینەو  سەرپەرشتیاری  باوكەكە،  –هەندێجاریش  هاوسەرگیریەكە  رێكخرەی  زاواو  لەالیەن 
خێزانی »بووك«- هەیە، لەگەڵ بوونی مەبەستی بەدڕەفتاری سێكسی،لەبەر سروشتی كاتی ئەم »هاوسەرگیریە«. 

توێژینەوەكە گەیشتە ئەو دەرەنجامەی كە هەرچەندە: 

ئەگەر  هەڵخەڵەتاندن  لە  هاریكاران  دیاریكردنی  بۆ  لێبكرێت  باسی  بەجیا  پێویستە  حاڵەتێك  »هەر 
ئیستغالل كردنی سێكسی روویدابێ. دەرەنجامی ئەم لێكۆڵینەوەیە كە هاوسەرگیری گەشتیاری دەبێ 
بە بازرگانی كردن بە مرۆڤ دابنرێ وەكو دیفاكتۆ لە زۆر ئاستی كۆمەڵگەی یەمەندا دانی پیانراوە« 

.)IOM, 2014: IX(

پێكهێنانی  قازی شەرعی دەسەاڵتی رەتكردنەوەی  یاسای سوری،  بەپێی  پێشەكیدا روونكراوەتەوە،  لە  كە هەروەك 
هاوسەرگیری هەیە ئەگەر كچە لەخوار 1٥ ساڵی دابوو، لەگەڵ ئەوەشدا، زۆربەیجار ئەمە بۆ خواستی خێزانەكە 
وەكالەت«  بە  »هاوسەرگیری  لەسوریا،  زوو.  هاوسەرگیری  لەسەر  دەدات  رەزامەندی  قازیەكە  كە  دەگەڕێتەوە، 
یاساییە، لەپێش ٢٠١١شەوە ئەنجامدراوە، بەتایبەتی كە زاوا پیاوێكی سوری بێت لە دەرەوەی واڵت كاربكات و 
ویستبێتی ژنێك یان كچێكی سوری بخوازێت كە هێشتا لەناو سوریابێت. ئێستا، لەرێگەی باڵیۆزخانەكانی سوریاوە، 
بۆ  دادگایان  پرۆسەكانی  هەموو  كە  دەكەن  دەستنیشان  سوریا  لە  یاسایی  نوێنەرێكی  كەنداوەوە  واڵتانی  لە  پیاوان 
تەواوبكەن و الیەنی یاسایی هاوسەرگیریەكە رێكبخەن. كاتێك پرۆسە یاساییەكان تەواو دەبن ژنەكە یان كچەكە دەچێتە 

.)SY08( ئەو واڵتەی مێردە تازەكەی تێدا دەژی

لە هەندێ هاوسەرگیری زوو، جیاوازیەكی كەم لەنێوان تەمەنی بووك و زاوا هەیە: رەنگە هەردووكیان لەخوار 



١٢٧كاریگه ری سه ر بازرگانی پێوە كردنی مرۆڤ له  سوریا، توركیا، لوبنان، ئوردن و عیراق

تەمەنی هەژدە ساڵیەوەبن، یان بووكەكە هەژدە ساڵ كەمتر بێت و زاوا تەمەنی نزیك هەژدە ساڵی بێت. لە هەندێكی 
دیكەدا، جیاوازی بەرچاو لەنێوان تەمەنی بووك و زاوادا هەیە، كە بووك لەژێر هەژدە ساڵیدایەو زاوا زۆر گەورترە. 
تەمەنێكی  لە  كچەكانیان  دەكەن  خێزانەكان  لە  وا  هۆكارانەی  ئەو  چونكە  بدرێت  پیشان  جیاوازیە  ئەو  كە  گرنگە 
  LB17; LB25; Harvard School of  Public( بچووك بەشوو بدەن بەپێی »جۆر«ی هاوسەرگیریەكە دەگۆڕێت
Health,  2014(. كاتێ جیاوازیەكی بەرچاو لەنێوان تەمەنی بووك و زاوادا هەیە، وا باوترە كە مامەڵەیەكی 

.)LB25( دارایی گەورە لەنێوان زاواو خێزانی بووكە منداڵەكە لە ئارادایە

لەناوەوەی سوریا، كچانی تێوەگالو لە هاوسەرگیری زوو و بازرگانی پێوەكردن بۆ هاوسەرگیری بە زۆر، هێندێكیان 
تەمەنیان لە 1٣ و 1٤ ساڵیدا تێناپەڕێ، كە بەشێوەیەكی گشتی سەر بە خانەوادەی هەژارن لە ناوچە الدێ نشینەكاندا. 
بكەن  چاودێری  كە  بێتەوە  كەم  لێ  كەسێكیان  و  وەربگرن  نەختەكەی  ئەوەی  بۆ  دەدەن  بەشوو  كچەكانیان  دایبابان 
)SY07(. هەندێ بەشدارانی لێكۆڵینەوە كە بۆ ئەم توێژینەوەیە دیداریانكراوە رایانگەیاندووە كە لە هەندێ كۆمەڵگەی 
الدێیی لە سوریا، رێكخستنی هاوسەرگیری زوو لە رووی كلتوری و ئاینیەوە قبوڵكراوەو، لەنێوان زاوا و ئەندامێكی 
.)SY03; SY08( نێرینەی خێزانی كچەكە دانوستانی لەسەردەكرێت، نەك لەالیەن تۆڕەكانی تاوانەوە رێكخرابێت

ئەو كچانەی تەمەنیان 1٣ ساڵ بەرەو سەرە، لەناوچە جیاجیاكانی سوریا، بەشوودراونەتە پیاوانی بەتەمەنتر لە واڵتانی 
لە  ئیستغالل كردن بووبنەوە، كە بۆیهەیە  لە ژنان و كچان رەنگە دووچاری فۆرمی جیاوازی  كەنداوەوە. هەندێ 

سەرەتادا بۆ هاوسەرگیری بە زۆرناچاركرابن لەالیەن خێزانەكانیانەوە، 
پاشان بۆ لەشفرۆشی ئیستغاللی سێكسی كرابن لەالیەن مێردەكانیانەوە، 

.)SY08( لە رەوشێكی الواز لە واڵتێكی بێگانەدا

 Batman Bar لەالیەن   2011 لە  لێكۆڵینەوەیەك  بەهەمانشیوە، 
لەبارەی  سكااڵ  دوای  ئەنجامدرا،  توركیا  لەباشوری   Association
هاوسەرگیری بە زۆری پەیوەست بە »بووكانی سوری« كە تەمەنیان 
بەرامبەر  توركیا  هێنرابوونە  سوریاوە  لە  بوون،  ساڵ   1٣  –  12
»رێكخراوی ناحكومیی بووك«.6٨ بەپێی دیداركراویك لە رێكخراوەكە، 
لەبەرئەوەی ئەمە پێش شەڕیش روویدەدا، دەبێ بەردەوام بێ و ژمارەی 

.)TR49( زیادبووبێ و پێویستە لێكۆڵینەوەی لێبكرێت

هەروەها لە لوبنان، كۆمەڵگاكانی سوریان رایانگەیاندووە كە مەترسیان 
كچانی  خواستنی  بۆ  لوبنان  دێنە  كە  كەنداو  واڵتانی  پیاوانی  لە  هەیە 
سوری. گوایە ئەم دیاردەیە لە 201٤ كەمبۆتەوە بەهۆی خراپتربوونی 
لە  پیاوان  گەشتكردنی  بۆ  نیە  هاندەر  كە  عەككار  لە  ئەمنی  رەوشی 

.)LB36( كەنداوەوە

فۆرمی هاوشێوەی هاوسەرگیری »گەشتیاری« لەگەڵ ژنان و كچانی 
لە  بەرچاو  كەوتۆتە  سوریا  شەڕی  دەستپێكردنی  لەوەتەی  سوری 
پارێزگا ئوردنیەكانی عەممان، ئیربید و مەفرەق، لەناوەوەو دەرەوەی 
كەمپەكانی پەنابەراندا كە لەالیەن گروپی رێكخراوی بازرگانیكارانی 
ئوردنی و سوری رێكخراوە. ئەو دەاڵاڵنە سوود لە هەستی نائارامی 

6٨ ئەنجامەكانی ئەم لێكۆڵینەوەیە باڵونەكراونەتەوە

لە لوبنان، رێكخراوە ناحكومیە 
لۆكەڵەكان بینیویانە كە پیاوانی 
واڵتانی كەنداو (عەرەبستانی 

سعودی، كوێت و قەتەر( 
دەچنە ناوچەی عەكارو كچانی 

وسوری دەخوازن لەرێگەی 
هاوسەرگیری نایاساییەوە، كە 
شێخێك (سەركردەیەكی ئاینی 

موسڵمانی سوری یان لوبنانی( 
واژۆی گرێبەستەكە دەكات كە 

بە فەرمی  لەالیەن دەوڵەتی 
لوبنانیەوە ئەو دەسەاڵتەی نییە كە 

گرێبەستەكانی هاوسەرگیری واژۆ 
بكات. لەهیچ یەكێك لەو كەیسانەدا، 
كچەكان نەبراونەتە واڵتانی كەنداو، 

چونكە هاوسەرگیریەكە یاسایی 
نیە بۆیە مەحاڵە بۆ كچەكە كە ڤیزە 

وەربگرێت. چەند هەفتەیەك یان 
چەند مانگێك دوای هاوسەرگیریەكە 
جیابونەوە رودەدات و، وەدەستهێنانی 

تەاڵقیش بۆ پیاوەكە ئاسانە، چونكە 
هەروەكو هاوسەرگیریەكە یاسایی 

.)LB36( نیە
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ئابوری و جەستەیی خێزانە پەنابەرە سوریەكان وەردەگرن بۆ رازیكردنی هەندێك لە دایبابان بۆ فرۆشتنی كچەكانیان 
یان  كەنداو  واڵتانی  و  ئوردن  لە  بەتەمەنتر  پیاوانی  بۆ  یاسایی،  گرێبەستی  بەبێ  جار  هاوسەرگیری، زۆربەی  بۆ 
 Abu( واڵتانی دیكەهەندێ لەو هاوسەرگیریە نایاساییە رێكخراوانە رەنگە دواتر رێكاری یاساییان بۆ ئەنجامبدرێت
Shama, 5 September 2013(. هەندێكی دیكە ، لەگەڵ ئەوەشدا كە لە دەرەوەی سیستەمی دادوەری روودەدەن و 
لە كۆتاییدا پاش چەند مانگێكی كەم »مێرد«ەكە وندەبێت و دایكە گەنجە تەنیاكان هەوڵ دەدەن كە رەگەزنامەی منداڵە 
 Kamal, 15 December( بەدەستبێنن  هاوسەرگیر  دروستی  بەڵگەنامەی  و  باوكێك  لەنەبوونی  لەدایكبووەكانیان 

.)2015

لە كەیسێك كە بە وردی وەسفكراوە لەالیەن زانیاریدەرێكی لێكۆڵینەوە لە ئوردن، قوربانیەكە كچێكی تەمەن 
1٧ ساڵی سوری بوو كە بۆ هاوسەرگیری بەزۆر بازرگانی پێوەكرابوو و رووبەرووی توندترین شێوەی 
بەدڕەفتاری سێكسی ببوەوە. لە ساڵی 201٣ لەگەڵ دایكو خوشكەكانی گەیشتە پارێزگای دەرعای سوری. 
باوكی بزر ببوو و، دایكی لە ئودرنەوە بەرەو لوبنان چووبوو لەگەڵ خوشك و براكانی، كچەكەشی لەژێر 
چاودێری ژنێكی سوری دیكە بەجێهێشتبوو، كە ناسیاوی دایكی بوو و لە ناوچەیەكی دەوڵەمەندی عەممان 
دەژیا. ئەو ژنە، پێدەچوو بە رەزامەندی دایكی كچەكە، كچەكەی ناچاری هاوسەرگیری بەزۆر كردبێتەوە 

لەگەڵ پیاوێكی سوروی تەمەن ٥0 ساڵی لە عەرەبستانی سعودیەوە، بەرامبەر پارە.

سێ رۆژ دوای »گواستنەوە«، پیاوە سعودیەكە لەو شوقەیە بزر بوو كە جووتە هاوسەرە تازەكەی تێدا دەژیا 
و ژنە سوریەكەش بە كچەكەی گوت كە مێردەكەی تەاڵقی داوە. دوای چەند رۆژێك بە زۆر درایەوە بە 

پیاوێكی دیكەو، بەمجۆرە رووبەرووی هاوسەرگیری بەزۆربوەوە لەگەڵ نزیكەی سێزدە پیاوی دیكە لە ئوردن 
و واڵتانی كەنداو لەماوەی دوو ساڵدا. هەر »هاوسەرگیرییەك« لەنێوان رۆژێك بۆ سێ رۆژی خایاندبوو، 
درێژترین »هاوسەرگیری« لەگەڵ پیاوێكی ئوردنی بوو، كە نزیكەی مانگێكی لەگەڵ كچەكە بەسەر بردو 

پاشان »تەاڵق«ی دا  )JO26(. هەموو هاوسەرگیریەكان یاسایی نەبوون: گرێبەستی هاوسەرگیریەكە لەسەر 
پارچە كاغەزێك لەالیەن شێخێك و لە بەردەمی شایەتان و، نێوانگیرەكەو زاواكە  دەنوسرا، لەگەڵ تەاڵقدانی 

كچەكەش لەالیەن مێردەكەیەوە، پارچە كاغەزەكە لەبەرچاوی كچەكە لەالیەن نێوانگیرەكەوە لەنێودەبرا 
  .)JO26; JO19; JO21(

هەرجارێك یەكێك لە كڕیارەكان داوای كچێكی پاكیزەی بكردبا، كچەكە ناچاری ئەنجامدانی نەشتەرگەری 
دەكرا لە سەردانگەیەكی تایبەتی لە عەممان. هاوسەرگیریەكان و تەاڵقەكان نایاسایی بوون: لەبەردەمی 

شایەتحاڵەكان، گرێبەستێكی بێكەڵكی هاوسەرگیری لەسەر پارچە كاغەزێك دەنوسراو، كاتێك پیاوەكە دەیویست 
كچەكە تەاڵق بدات، زۆر بە ساكاری پارچە كاغەزەكە لەالیەن بازرگانیكارەكەوە دەدڕێنرا. قوربانیەكە لە 
كانوونی یەكەمی 201٤ دەستنیشانكراو بردرا بۆ پەناگەیەكی كەسانی بازرگانیپێكراو لە عەممان، نزیكەی 

دوو مانگ لەوێ مایەوەو چارەسەری تەندروستی ژنان و دەروونی وەرگرت. هەردوو ژن سوریەكەو دكتۆرە 
ئوردنیەكە دەستگیركران و لەالیەن دەسەاڵتە ئوردنیەكانەوە دادگاییكران و، دایكی كچەكەش بە بازرگانی 

.)JO26(پێكردن تۆمەتباركرا، چونكە بەرپرس بوو لە رێكخستنی یەكەم هاوسەرگیری بەزۆر

زانیاریدەرێكی لێكۆڵینەوە لە عیراق ئاماژەی كردووە كە پیاوەكان دەگەنە ئەو شوێنانەی پەنابەرە سوریەكانیان تێدا 
نیشتەجێیە بەدوای بووكێكی گەنجدا دەگەڕێن، گروپێكی نزیكەی 1٤ كچی لە ژوورێك كۆدەكرێنەوە و پیاوەكە یەكێكیان 
لەناو هەڵدەبژێرێت. ئینجا خێزانی كچەكە پارە وەردەگرن. زۆر لەو پیاوانە لەواڵتانی كەنداون. راپۆرتكراوە كە هەندێ 
دیداركراوە  ئەو  لەو هاوسەرگیریە.  بۆ رزگاربوون  دەرمانی زیادەوە خۆیان كوشتووە  لەڕێی خواردنی  لەو كچانە 
 .)IQ05( ئەزموونی راستەوخۆی هەبوو لەگەڵ كچێكی 1٤ سااڵن كە ببوە قوربانی هاوسەرگیری بە زۆری لەم جۆرە
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لەم  توێژینەوەش  ژێر  خانەخوێی  هاواڵتیانی  بۆ  سوری  كچانی  زۆری  بە  هاوسەرگیری  بە  تایبەت  كەیسەكانی 
توركیا  بە  سوری  پەنابەرانی  گەیشتنی  دیكەدا،  پرسی  زۆر  لەنێو  لەراستیدا،  بەرچاو.  دەكەونە  لێكۆڵینەوەیەدا 
 TR33; TR35;( ئارا  هێناوەتە  زۆر  بە  هاوسەرگیری  و  زوو  هاوسەرگیری  بە  سەبارەت  زۆری  مشتومڕێكی 
TR46; TR47; TR49; TR50; TR51(. لەكاتێكدا نێوانگیرانی هاوسەرگیری بەشێوەیەكی تایبەت لە پارێزگاكانی 
عەنتاب، كیلیس، هاتای، ئورفەو باتمانن لە باشوری رۆژهەاڵت و باشوری توركیا، ئەوان تۆڕێكیان دامەزراندووەو 
بۆ  سوری  كچانی  و  ژنان  لە  داواكراوە  زیاتر  كە  تەمەنەی  توێژە  ئەو  دەدۆزنەوە.  »كڕیار«  واڵت  لەسەرتاپای 
هاوسەرگیری بە زۆر تەمەنی 1٥ – 20 ساڵیە. لە وێستگەی سوتەمەنی ناوچەی نسێبین لە ماردین، بەپێی راپۆرتی 
و  ژنان  لەالیەن  هەروەك  كەیسدا،  زۆر  لە  كڕیاران.  بۆ  بەردەستە  تەنیا  كچانی  و  ژنان  كەتەلۆگێكی  لێكۆڵینەوە، 
كچانی پەنابەری سوریەوە راگەیەنراوە، هاوسەرگیریەكان زۆر ناخایەنن و تەنانەت ئەگەر بەردەوامیش بێ، رەنگە 
هاوسەرگیریەكە ئاسانكاریەك بێ بۆ رەوشی خزمەتكاری ناوماڵ )Mazlumder, 2014(، سەرەڕای ئەوەی كە ئەمە 

لەالیەن دەسەاڵتە توركیەكانەوە نەسەلمێنراوە.

دوو لەو حاڵەتانە راستەوخۆ لەالیەن دەسەاڵتە لۆكەڵەكانەوە كاریان لەسەركراوە، بەپێی هەمان راپۆرت. لە كەیسێكیان، 
»ژنێك« (تەمەنی دیاری نەكراوە( لەو وێستگە سوتەمەنیە فرۆشراوە، بەاڵم پاشان هەاڵتووەو داوای یارمەتی كردووە 
لە دەسەاڵتەكان ئەوانیش لە پەناگەیەكیان داناوە. كەیسەكەی دیكە تایبەتە بە كچێكی 16 سااڵن كە فرۆشراوەتە پیاوێكی 
تەمەن 60 ساڵی؛ ئەو روداوە لەالیەن دراوسێكانەوە بە پۆلیس راگەیەنراوە كە چوون و كچەیان بردۆتە پەناگەیەك 
لەبارەی كەیسی كچە سوریە  نێودەوڵەتیش قسەی  لە رێكخراوێكی مرۆیی  دیداركراوێك   .)Mazlumder, 2014(
پەنابەرە 16 سااڵنەكە كردووە كە بەشوودرابووە پیاوێكی تورك و، تەنیا پاش چەند مانگێك، پیاوەكە هەناردیەوە بۆ 

 .)TR28( كەمپی پەنابەران كە خێزانەكەی لەوێ دەژیان. كچەكە لەماوەی چەند مانگێكدا دووبارە مێردی كردەوە

پارێزگاری  ژێر  خستە  پەنابەری سوری  كچێكی  بەمدواییە  توركیا  كۆمەاڵیەتیەكانی  سیاسەتە  و  خێزان  وەزارەتی 
بەڕێوەبەرایەتی گشتی خزمەتگوزاریەكانی پاراستنی منداڵ. دایك و مامی كچەكە بەزر بەشویان دابوو و لەشاری 
بۆ  سوریش  سااڵنی   1٣ كچێكی  كەیسی   .)TR46; TR47( باشور  لە  مێردین  ناردبوویانە  باكورەوە  سینۆپی 
رێكخراوێكی ناحكومی نێودەوڵەتی لە غازی عەنتابراپۆرتكراوە، كە خاوەن موڵكێك داوای لە دایكی كچەكە كردووە 
كەیسەكانی  دیداركراوە،  ئەم  بەپێی  بیدات.  نەیدەتوانی  دایكەكە  كرێیەی  ئەو  بەرامبەر  پێبكات  مێردی  كچەكەی  تا 
لەمشێوەیە راستەوخۆ هەناردەی وەزارەتی خێزان و سیاسەتە كۆمەاڵیەتیەكانی توركیا دەكرێن، سەرەڕای ئەوەی كە 

.)TR32( زۆربەی خێزانەكان نایانەوێ راپۆرتی ئەو پرسانە بكەن لەبەر گوشاری كۆمەاڵیەتی و كلتووری

زانیاریدەرێكی لێكۆڵینەوە لە توركیا سەرنج بۆ ئەو دیاردەیە رادەكێشێ كە ناوی ناوە » ئیستغالل كردنی پیاوانی 
لۆكاڵ لەالیەن ژنانی سوریەوە«. كە بەهۆی بەالی كەمی چوار كەیسی ژنانی سوری بینیوە كە مێردیان بە پیاوی 
لە  بردووە كە  لەگەڵ خۆیان  بەهادارەشیان  ئەو شتە  تورك كردووەو، دوای هەفتەیەك، ژنەكە رۆیشتووە، هەموو 
ناساندووە،  ژنەكانیان  »خوشك«  وەكو  ژنانە  ئەو  سوریەكانی  مێردە  دەڵێن  پێشكەشیانكراوە.  گواستنەوە  ئاهەنگی 
پیاوێكی توركیان دۆزیوەتەوەو هاوسەرگیریەكەیان رێكخستووە )TR09(. كە ئەو رووداوانە وەكو »ئیستغالل كردنی 
پیاوانی لوكاڵ« دەگێڕدرێنەوە، دەشێ ئاماژە بە ئیستغالل كردنی ژنەكانیش بكەن لەالیەن ئەو پیاوانەی كە خۆیان بە 

برای ئەو ژنانە ناساندووە، هەرچەندە هیچ بەڵگەیەك بۆ ئەمە دەستنەكەوت.

چەند زانیاریدەرێكی لێكۆڵینەوە لە لوبنان كە شارەزان لە هاوسەرگیری بە زۆرو هاوسەرگیری زوو كۆكن لەسەر 
 LB27; LB07;( هەیە  سوریدا  كچانی  بەسەر  كاریگەری  زیاتر  كە  پێوەكردنە  بازرگانی  شێوازێكی  ئەمە  ئەوەی 
 LB27;( لەكاتێكدا كوڕانی سوری زیاتر دەكەونە بەر بازرگانی پێوەكردن بۆ سوخرەو كارپێكردنی بەزۆر - ،)LB10
LB31(، سەیری بەشی ئیستغالل كردنی منداڵ بۆ كار بكە لە خوارەوە. قازانجەكان لە هاوسەرگیری بە زۆر لە 
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لوبنان بۆ خێزان یان بەشێوەی پارەیە یان، وەكو كەیسەكەی غازی عەنتاب لە توركیا، بۆ قازانجی نا نەقدیە وەكو 
شوێنی حەوانەوە. بۆ نمونە، راگەیاندنەكان رووماڵی كەسانێكیان كردووە كە خاوەن موڵك و خاوەن زەوی خێزانی 

.)Tomlinson, 15 January 2014( سوریان ناچاركردووە كچەكەیان پێی بدەن تا شوێنی مانەوەیان بپارێزێ

دووچاری  سوریانەی  ئەو  ئاوارەبوونی  كاریگەری  ژێر  كەوتۆتە  قازانج  مەبەستی  بە  هاوسەرگیریە  ئەمجۆرە 
دانراون  قازانج  بێ  بە  ئەنجامدراون  لە سوریا  پێش شەڕ  لە  دەبنەوە، هەروەك زۆربەی هاوسەرگیریە زووەكانی 
)Luca, 15 November 2013(. هاوسەرگیری بە زۆر لەوەتەی دەسپێكی شەڕ لە سوریا زیاتر باڵوبۆتەوە لەنێو 
فەلەستینیەكان لە سوریاوە لەوەی كە پێشتر لەنێو فەلەستینیەكانی لوبناندا هەبوو )LB18(. راپۆرتی بازرگانیكردن بە 
كەسەكانی 201٤ ئاماژە بە زیادبوونی مندااڵنی سوری دەكات لە لوبنان كە لە هاوسەرگیری زوو گالون كە رەنگە 
ببێتەهۆی كاری بەزۆر و ئیستغالل كردنی سێكسی، لەكاتێكدا راپۆرتی بازرگانیكردن بە كەسەكانی 201٥ ئاماژە 
 US Department of State,( بە بازرگانی پێوەكردنی مندااڵنی سوری یا هاوسەرگیری بە زۆردەكات لە لوبنان

.)2014; 2015

لە سەرەتای قەیرانی پەنابەرانی سوری، UNHCR لە ئوردن دوودڵی هەبوو لە بارەی ئەگەری مەترسی بازرگانی 
»رزگاركردن«  سیستەمی  رێگەی  لە  كەنداو،  واڵتانی  بەرەو  تایبەتی  بە  كەمپەكانەوە،  لە  پەنابەران  پێوەكردنی 
سوریان  پەنابەری  خێزانی  ئوردنیانەی  ئەو  بۆ  راگەیەنرابوون  كەیسێك  چەند   ،201٣ تەموزی  پێش   .)JO17(
رزگاردەكرد بەرامبەر پێدانی یەك كچ یان زیاتری سوری بۆ هاوسەرگیری )JO03; JO05; JO22(. پێشكەشكارانی 
یارمەتی مرۆیی كە بۆ ئەم توێژینەوەیەی دیداریان كراوە لە ئوردن راپۆرتیان كردووە كە بەڵگەی تەواو هەیە بۆ 
بازرگانی  پەنابەری سوری وەكو شێوەیەكی  دیاریكراوەكانی هاوسەرگیری زووی كچانی  دەستنیشانكردنی كەیسە 
پێوەكردنی منداڵ بۆ هاوسەرگیری بە زۆر. بۆیهەیە ئەمە ئەوەش بگرێتەوە كە خێزانە سوریەكان كچە بچوكەكانیان 
  JO07; JO05;( دەدەنە شوو بەرامبەر پارە یان رزگاركردن لە كەمپی پەنابەران لەالیەن سپۆنسەرە ئوردنیەكانەوە
پەنابەرانی سوری كاردەكات ژمارەیەك كچ و ژنی  لە كەمپەكانی  نێودەوڵەتی كە  JO12; JO22(. رێكخراوێكی 
گەنجی سوری لێ نزیك كەوتنەوە كە بەزۆر بەشوو دراون و پاشان داوای یارمەتی ئەو رێكخراوەیان كردووە بە 

.)JO05( مەبەستی جیابوونەوە

لە  كە  شوویكردبوو  جار  دوو  پێشتر  كە  ساڵی،  بەكچێكی سوری 1٥  پەیوەستە  راپۆرتكراوەكان  كەیسە  لە  یەكێك 
باوك  دایكو  لەگەڵ  دەژیا  زەعتەری  كەمپی  لە  كچەكە  پاراستن.  داواكردنی  بۆ  نزیكبۆوە  نێودەوڵەتی  رێكخراوێكی 
و ژمارەیەك خوشك و برای. یەكێك لە خوشكە گەورەكانیشی مێردی كردبوو، لەكاتێكدا دوو خوشكی بچووكتری 
لەالیەن باوكیانەوە رێنەدرابوو كاروان بەجێبێڵن، كە پێی وابوو ئەوە بریتیە لە پاراستنی شەڕەفی خێزانەكەو رێگرتن 
لە كچانی »تەمەنی شووكردن«، - 12 و 1٣ ساڵی-، كە لەالیەن پیاوانی دیكەوە هەراسان بكرێن. لەبەرئەوەی ئەو 
دوو كچە لە كاروانەكەدا حەسركرابوون، باوكیان بە چاالكی بۆیان بەدوای هاوسەرگیریدا دەگەڕا. لە جیاتی ئەوە دوو 
كچی دیكەی تەمەن ٨ و ٩ ساڵی رێیان دەدرا بچنە قوتابخانە چونكە هێشتا ئەوان بە تەمەنی هاوسەرگیری دانەدەنران. 

باوكی ئەو كچە بەرپرس بوو لە بەشوودانی ئەو كچە 1٥ سااڵنە بە هەردوو مێردی، كە یەكێكیان پیاوێكی سوری بو 
ئەویدیكەیان پیاوێكی ئوردنی بوو لە دوادوای چلەكانی تەمەنیدا كە لە كەمپەكە رزگاریكرد. مێردی دووەم كچەكەی 
ناچاركرد كە لەگەڵ پیاوانی ئوردنی دیكە كاری سێكسی بكات، بەمجۆرە توشی ئیستغالل كردنی سێكسیو بازرگانیكرد. 
چەندین جار لەالیەن پیاوانی جیاجیاوە دەستدرێژی دەكرایەسەر، كە »مێرد«ەكەی خۆشی یەكێك بوو لەوان. توانی بۆ 
كەمپەكە رابكات و لە رێكخراوی دیداركراو بۆ ئەم توێژینەوەیە نزیك بكەوێتەوە بە مەبەستی یارمەتی.  لەالیەن دایكیەوە 
پشتگیری دەكرا، بەاڵم باوكی توندوتیژ بوو و هەوڵیدەدا رێگری لێبكات لە داواكردنی یارمەتی، ئێستا دایكەكەو منداڵەكان 
.)JO05( لە باوكەكە جوداكراونەتەوەو چوونەتە شوێنێكی دیكە. روون نیە كە هیچ كردارێك دژ بە باوكەكە ئەنجامدرابێ
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بە هەمان شیوە، UN Women رایگەیاندووە كە لەنێوان پەنابەرە سوریەكان لە هەرێمی كوردستان: 

بە »شیاو« روو  ئاسایی  بەشێوەیەكی  كە  پیاوانەی  بەو  ژنان  هاوسەرگیری  »هاوسەرگیری زوو 
.)UN Women, 2014: 7-8( »لەزیادبوونە لەوەتەی گەیشتوونەتە هەرێمی كوردستان

پارێزگای  لە  پەنابەری سوری،  قوربانیانی  لەگەڵ  زۆر،  بە  هاوسەرگیری  كەیسەكانی  لەبارەی  هەبوون  راپۆرت 
لە  بوو  بەرپرس  نێوانگرانەوە رێكخرابوو، كە  لەالیەن  دەرەوەی هەرێمی كوردستان، كە  لە  لە عیراق،  كەركوك 
شایەدی  مەالیەكەوە  لەالیەن  نافەرمی  بە  بەاڵم  تۆمارنەكرابوون،  داگە  لە  هاوسەرگیریانە  ئەو  پیاوەكان.  هێنانی 
لەسەردرابوو )IQ08(. راپۆرتی 201٥ی بازرگانیكردن بە كەسەكان ئاماژە دەكات بە كچانی پەنابەری سوری كە 
لە كەمپەكانی هەرێمی كوردستاندا دەژین وەكو حالەتی ملكەچ بۆ هاوسەرگیری زوو و / یان هاوسەرگیری بە زۆری 
كاتی لەگەڵ پیاوانی عیراقی و سوری )US Department of State, 2015(. زانیاریدەرێكی لێكۆڵینەوە لە عیراق، 
لە كەمپەكاندادەژین  ئەوكچانەی  لە 201٣، رایگەیاندبوو كە  ئاوارەكانی سوریا  بە سەردانی كەمپەكانی  سەبراەت 

.)IQ17( دووچاری هاوسەرگیری بە زۆر دەبنەوە، بە خەماڵندنی بە چەند سەد كەیسێك

كێشەی سوریا  لە  كە  بكەن  ئیسالمیەكان  گروپە  ئەندامانی  بە  ناچاركراون شوو  كچانی سوری  و  ژنان  هەندێ 
شێوازێكی  بەرامبەر  لە  نوسڕە،  بەرەی  و  داعش  وەكو  تێوەگالون، 
  SY01;  Qiblan  &(  پاراستن یان پارەپێدانی خێزانە هەژارەكانیان
ژنان  قوربانیەكان زۆربەیان   .)Hammoud,  2  October 2015
تەمەنی نزیك 12 ساڵیدا،  لە  پەنابەربوون  ناوخۆو  ئاوارەی  و كچانی 
كە بەتەنیا یان لەگەڵ خێزانەكانیان لە كەمپەكانی ئاواران لەناو سوریا 
یان وەكو پەنابەر لە توركیا، لوبنان و ئوردن دەژیان. زانیاریدەرێكی 
پارێزگایەدا چەند  لەو  كە  دەرعای سوریا روونیكردەوە  لە  لێكۆڵینەوە 
بەزۆر  كە  هەیە  ئەوێ  ساڵی   1٧  –  1٥ تەمەن  كچانی  كەیسێكی 
بەشوودراونەتە جەنگاوەرانی بەرەی نوسڕە. كچەكان لە ناوچە الدێیە 
تەواو  قوتابخانەیان  زۆربەیجار  و،  هاتوون  پارێزگاكەوە  جیاجیاكانی 
فێربوونی  نادەنە  ئەولەویەت  خێزانەكانیان  ئەوەی  لەبەر  نەكردووە 
كچانی خانەوادەكە. زۆربەیجار زاواكە جەنگاوەرێكی بەرەی نوسڕەیەو 
ئەویش لە كۆمەڵگەی لوكاڵی دەرعایە. لە دەرعا زۆر خێزان شێوازێكی 
پارێزكارانەیان هەیە لە هاوسەرگیری و، زۆر لە كچان رێیان پێنادرێ 
ركابەری بڕیارەكانی ئەندامە نێرینەكانی خێزان بكەن. زاواكەو باوكی 
كچە یان ژنە گەنجەكە قسە لە گرێبەستی هاوسەرگیریەكە دەكەن كاتێك 
رێكەوتنەكە  واژۆی  ئاینیدا  دەسەاڵتێكی  لەبەردەم  نیەو  لەوێ  خۆی 

.)SY12( دەكەن

كەیسی هاوشێوەی هاوسەرگیری كاتی و یاسایی بە ئەندامانی گروپە 
چەكدارەكان – لە هەندێ كەیسدا تەنانەت بۆ چەند سەعاتێك – لە دۆڵی 
یان سوریەكان  لوبنانی  میلیشیا  كە  بەرچاو،  كەوتۆتە  لوبنان  لە  بیقاع 
لە هاوسەرگیری بە زۆر تێوەگالون بە مەبەستی بەدڕەفتاری سێكسی 
ئەمە  بەرامبەر  خێوەتگاكە  شاویشی  و  كچەكە  خێزانی  كچێك.  لەگەڵ 

 .)LB22( پارە وەردەگرن

دیداركراوێكی دیكە گوێ لە چەندین 
پەنابەری دیكە بووە لە ئوردن 

لەبارەی دیاردە پەیوەستەكان بە 
سوپای سوریای ئازاد كە ژنانی 

گەنج و كچانی خێزانە سوریەكانیان 
كردۆتە ئامانج كە هەوڵی پەڕینەوە 
دەدەن لە پارێزگای دەرعای سوری 

بۆ گەیشتن بە سنوری ئوردن. بۆ 
ئەوەی بگەنە سنور، هەندێ خێزانی 

سوری دەبووایە داوای یارمەتی 
ئەندامانی سوپای سوریای ئازاد 

بكەن كە ناوچە سنوریەكانیان 
لەگەڵ سوریا كۆنترۆڵ كردبوو. لە 

هەندێ كەیسدا، بەپێی دیداركراوێك، 
ئەندامانی سوپای سوریای ئازاد 

كچان یا ژنانیان دەكەوتە بەردڵ و 
خێزانەكانیان ناچاردەكرد كە پێیان 
بدەن لە بەرامبەر یارمەتیدانیان بۆ 
گەیشتن بە سنوری ئوردن. ئینجا 
خێزانەكە لە گەشتەكەیان بەرەو 

ئوردن بەردەوام دەبوون، لە كاتێكدا 
كچەكان یان چنەكان لەناو سوریا 

لەگەڵ جەنگاوەرەكان دەمانەوە 
.)JO1٣(
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ئەنجامدەران

ئەنجامدەرانی بازرگانی پێوەكردن بۆ هاوسەرگیری بە زۆر لە واڵتانی ژێر توێژینەوەدا زۆربەی جار ئەندامانی 
خێزانن – مێرد، باوك و براكان. هەندێ پەنابەری سوری كە لەالیەن UN Womenەوە رایانگەیاندووە كە رەنگە 
ئەنجامدەرانی هەندێ لەو كەیسانە فەرمانبەرانی ئاژانسە مرۆیەكانیش بگرێتەوە )UN Women, 2014(. لە هەندێ 
رەوشدا، هاوسەرگیری بە زۆر زۆربەی جار لەالیەن ژنانی بەتەمەن لە كەمپەكانەوە رێكدەخرێت كە رۆڵی نێوانگیری 

هاوسەرگیری دەبینن لەنێوان ئەو پیاوانەی بەدوای بوكێكدا دەگەڕێن لەگەڵ باوكی بوكەكان. 

زۆربەی  سوریا،  الدێی  كۆمەڵگەی  لەزۆر  لێكۆڵینەوە،  زانیاریدەرێكی  بەپێی  ئاماژەیپێكرا،  سەرەوە  لە  هەروەك 
تاوانكارەیەوە  تۆڕێكی  لەالیەن  و  لێدەكرێت  قسەی  ژنەكە  یان  كچەكە  برایەكانی  زاواو  لەنێوان  هاوسەرگیرەكان 
رێكناخرێت )SY03; SY08; SY12(. ئەندامانی نێرینەی خێزان لە سوریا رازیدەبن كە كچەكانی خۆیان بەرامبەر 
پارە، بەشووبدەنە  بێگانەكان و، لە هەندێ كەیسدا، زاواكان بازرگانی پێوەكردن بە كچەكان یان ژنە گەنجەكان بۆ 

ئیستغالل كردنی سێكسی لە لەشفرۆشیدا. 

رێكخراوی كۆچی نێودەوڵەتی بەهۆی لێكۆڵینەوەیەك لە یەمەن گەیشتۆتە ئەو ئەنجامەی كە: 

  }...{ گەشتیاری  هاوسەرگیری  الدێ،  هەژارەكانی  خێزانە  نەخوێندەواری  و  گەنج  ژنانی  »بۆ 
كە  دەكرێت،  سەیری  كۆمەاڵیەتی  و  ئابوری  كێشەی  ژمارەیەك  بۆ  چارەسەر  وەكو  زۆرجار 
نزیكترینیان پاراستنی شەڕەفی ژنە جاحێڵەكەو خێزانەكەیەتی لەگەڵ بەرەنگاربوونەوەی هەژاری. 
ئامانجی دووری لۆجیكیش بە هاوسەرگیریەكی لەو شێوەیە بوونی خزم و كەس دەگرێتەوە كە مافی 
مانەوەی یاساییان هەیە (بە ئاواتی هاواڵتیبوون( لە دەرەوەی یەمەن، لەپاڵ دروستكردنی میراتگری 

.)IOM, 2014: VIII(  »یاسایی

بەهەمانشێوە، لە ئودرن، ئەو خێزانە سوریانە گەیشتوونەتە واڵت و هەندێ پاشەكەوتیان هەبووە، بەاڵم بە تێپەڕبوونی 
بە  كچەكانیان  لەوەی  دڵنیابوون  رێگەیەكی  وەكو  بەشوودەدەن  كچەكانیان  هەژاركەوتوون.  نەماوەو  هیچیان  كات 
ئارامی دەژین و بارێكی ژیانی باشتریانپێشكەش دەكەن، لەكاتێكدا كەمبوونەوەی باری ئەوان یارمەتیدەرە بۆ پاراستنی 
ئەندامانی خێزانەكە. لە ژمارەیەك كەیسی دەستنیشانكراوی بازرگانی پێوەكردنی كچانی پەنابەری سوری بەمەبەستی 
هاوسەرگیری بە زۆر لە ئوردن، بازرگانیكارەكان بەخێوكاری یاسایی و چاودێریكران و دایبابان بوون لە بنەماڵەكە 

.)JO03( كە كچەكانیان دەدا بەشوو

چاالكوانێكی كۆمەاڵیەتی لە ئیزمیری توركیا رایگەیاند كە كچێكی 1٣ ساڵی پەنابەری سوری بەڵگەنامەكانی خۆی بە 
زمانی عەرەبی خستە بەردەست، كە دەریدەخست »بەشێوەیەكی یاسایی مێردی كردووە«. بەپێی دیداركراوەكە، رەنگە 
.)TR51( ئەو بەڵگەنامەیە لەالیەن ئاسانكاران / بازرگانیكاران چاپكرابێت وەكو رێگەیەكی هەاڵتن لە داواكاری گشتی

لە كەیسەكانی هاوسەرگیری بە زۆر لە لوبنان، پیاوانی سوری كچانی سوری دەخوازن و دەیانبەنە لوبنان، كە لەوێ 
هاوبەشی لۆكاڵیان هەیە، تاكو بۆ ئیستغالل كردنی سێكسیی بازرگانی بەكاریان بێنن )LB48(. لەگەڵئەوەشدا، لە كەیسی 
پیاوانی واڵتانی كەنداو كە بەدڕەفتاری سێكسی بەرامبەر كچانی سوری لە لوبنان دەكەن لەرێگەی هاوسەرگیری بە 
زۆری كاتی، هاوبەشە لۆكەڵەكان لە لوبنان رەنگە لوبنانی یان سوری بن كە لەو رێكخراوە ئاینیانە كاردەكەن كە لەالیەن 
.)LB36( واڵتانی ئەنجومەنی هاریكاری كەنداوەوە داراییان بۆ دابیندەكرێت تا یارمەتی پێشكەش بە سوریەكان بكەن

ئەو نەختەی پیاوانی غەیرە سوری دەیدەن هاندەرێكی دارایی گەورەیە بۆ خێزانی كچەكان، بە بڕی ١٠٠٠٠ دۆالری 



١33كاریگه ری سه ر بازرگانی پێوە كردنی مرۆڤ له  سوریا، توركیا، لوبنان، ئوردن و عیراق

لە  سوری  پەنابەرانی  كەمپەكانی  لە  كە  لێكۆڵینەوەیەك  بەپێی   .)UN Women, 2014( رادەستدەكرێت  ئەمریكی 
كۆتاییەكانی 201٣ ئەنجامدراوە، UN Women باسی ئەم سیناریۆیە دەكات: 

دەكەن  یەك  بۆ  »بازاڕكردن«  و  كەمپەكان  دێنە  سوری  غەیرە  پیاوانی  كە  ئەوەی  »دەنگۆی 
راپۆرتكراوەو كە لە دوو لە چوار كەمپی سەردانكراو روویداوە. ئەو جۆرە رێكارانە وا راگەیەنراوە 
پێك  ئاژانسی  جۆرێك  رۆڵی  كە  رێكبخرێت  كەمپەكان  لە  بەتەمەن  ژنانی  لەالیەن  زۆربەیجار  كە 
ناساندن دەگێڕن لە نێوان پیاوەكەو باوكەكان. لە كەمپێكدا، ژنانێك }بەو شێوەیە{ راپۆرتكراون كە 
لەالیەن ژنانی دیكەوە }بەو شێوەیە{ لەگەڵ پیاوێك (كە ئەو پێیوایە سوری نیە( لە سێ بۆنەی جیاوازدا 
سەردانی دەكرێن و پرسیاریان لێدەكرێت كە ئەگەر بیەوێ »یەكێك لە دوو كچەكانی بەشوو بدات«« 

.)UN Women, 2014: 8(

لەناو سوریا، راپۆرتكراوە كە النیكەم ٣00000 لیرەی سوری (نزیكەی 
١5٨٩ دۆالر( بە نەخت دەدرێت، سەرەڕای جلوبەرگ و خشڵی زێڕ 
كە وەكو دیاری پێشكەش دەكرێت، ئەمەش هاندەرێكی دارایی گەورەیە. 
لەالیەكی دیكەوە، هەندێ خێزان داوای نەخت ناكەن، چونكە زۆر بە 
خێزانەكەی  ماڵی  و  بكات  شوو  كچەكەیان  دەیانەوێ  ئەوان  ساكاری 
یان  پێویستیەكان  دابینكردنی  داراییەكانی  ئاستەنگە  لەبەر  جێبێڵێت، 
نۆرمی كۆمەاڵیەتی پەیوەست بە كچانی تەمەنی شووكردن كە لە ماڵە 

.)SY07; SY12( باوانیان دەژین

ناوچەی  لە  پەترۆل  وێستگەیەكی  لە  لێكۆڵینەوە،  راپۆرتێكی  بەپێی 
بۆ  فرۆشران  كچێك  تەنیاو  ژنێكی  توركیا،  لە  ماردین  نوسەیبینی 
هاوسەرگیری بە زۆر بەرامبەر 2000 لیرەی توركی (نزیكەی ٧5٠ 
دۆالر(. بۆ هەر هاوسەرگیریەكیش ٢٠٠٠ – ١٠٠٠٠ لیرەی توركی 
)٧٥0 – ٣٧٥0 دۆالر( لەالیەن دەاڵڵەكانەوە دەسەپێنرێ بەسەر ژنان 
تەمەنیان  رادەوەستێتە سەر  بەزۆری  كە  پەنابەری سوری،  كچانی  و 

.)Mazlumder, 2014(

لوبنان  لە  عەككارە  لە  بارەگاكەی  كە  ناحكومی  رێكخراوێكی 
سوری  كچانی  كەنداوەوە  واڵتانی  لە  پیاوان  كە  كردووە  راپۆرتی 
دەدەن  دۆالر    ٥000 بڕی  تا  و  كاتی«  »هاوسەرگیری  دەخوازن 
بۆ  پێوەكردن  بازرگانی  كەیسەكانی  لە   .)LB36( هاوسەرگیریەكە  بۆ 
لە عیراق راگەیەندراوە،  پەنابەرانی سوری  بە زۆری  هاوسەرگیری 
خێزانەكانی كچانی سوری نزیكەی 2000 – ٣000 دۆالر وەردەگرن 

.)IQ08(

كەیسێكی دیاریكراو لە عەكار 
هەیە لە لوبنان كە پەیوەستە بە 

رێكخراوێكی ناحكومی ئاینی كە 
لەالیەن ئەنجومەنی هاریكاری 

كەنداو دارایی بۆ دابین دەكرێت. 
پیاوان لەو واڵتانەوە پەیوەندییان 

بەو رێكخراوەوە كردووەو 
پەیوەستبوون بە سەركردە ئاینیەكان 

و چونەتە عەكار بۆ بینینی كچانی 
سوری و خێزانەكانیان لە كاتی 

دابەشكردنی یارمەتیەكاندا. دوای 
گەیشتن بەڕێككەوتن لەنێوان 

پیاوەكەو خێزانی كچەكە، 
هاوسەرگیری مسیاری نایاساییان 

كردووە كە لەالیەن شێخێكی 
رێپێنەدراو لە حكومەتی لوبنانیەوە 

رێكخراوە. بەمجۆرە پیاوەكە 
توانیویەتی دەستدرێژی سێكسی 

بكاتە سەر كچەكە لەژێر پەردەی 
هاوسەرگیری، وەكو باوە بۆ چەند 

هەفتە یان چەند مانگێك، پێش 
»جیابوونەوە« لێی و گەڕانەوە بۆ 
واڵتی رەسەنی خۆی لە كەنداوی 

.)LB36( عەرەبیدا
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3.3.5   ئیستغالل كردن لە كاردا )پێگەیشتووان(

پێوەكردن  بازرگانی  كەیسەكانی  زیادبوونی  هۆی  بۆتە  پەنابەران  قەیرانی  سوریاو  لە  بەڕێوەچوو  ملمالنێی 
بەمەبەستی ئیستغالل كردن لە كاردا، سەرەڕای رەوشی ئیستغاللكارانەی كار، كە پیاوانی ئاوارەی ناوخۆو پەنابەر، 
یان  كراون  ئیستغالل  مندااڵن  حالەتدا  لەهەندێ  تێوەگالوە.  توێژینەوەدا  ژێر  پێنج واڵتانی  لە هەر  منااڵنی  و  ژنان 
كەوتوونەتە بەر بارودۆخی ئیستغالل كردن شانبەشانی گەورەكان، كە زۆربەیجار ئەندامانی پێگەیشتووی خێزانن. 
فۆرمی  خراپترین  لەكارداو  كردن  ئیستغالل  بۆ  مندااڵن  پێوەكردنی  بازرگانی  بە  پەیوەستن  تەنیا  كەیسانەی  ئەو 
كارپێكردنی مندااڵنن لە بەشی (٥.٣.٤( لە خوارەوە باسیانكراوە، لەكاتێكدا پرسە پەیوەستەكان بە باری كاركردنی 

یاسایی و رەوشەكانی كاركردن لەسەرەوە لە بەشی ٤.2 باسكراوە.

كەرتەكانی ئیستغالل كردن

كشتوكاڵ 

داڵدەداوە  خۆیان  خانووەكانی  لە  سوریان  پەنابەری   ٣0 لە  زیاتر  تورك  ناوخۆی  دانیشتووانی  هەندێ  ئەنتاڵیا،  لە 
بەرامبەر كاركردن لە كێڵگەی مزرەمەنیەكانیان )TR51(، هەرچەندە ئەوە لەالیەن دسەاڵتەكانەوە نەسەلمێنراوە . 
ئیستغالل كردن لەكاردا لە كشتوكاڵ بەشێوازێكی بەرباڵو لە لوبنان هەیە، بە یەكێك لە كەرتە سەرەكیەكان دادەنرێت 
كە ئیستغاللی كاری تێدا روودەدات، كە پەیوەستە بە گەورەكان و مندااڵنیش. ئیستغالل كردن لە كشتوكاڵدا لە لوبنان 
هەمان تایبەتمەندیەكانی پێش دەستپێكی قەیرانی سوریای هەیە، كاتێ كرێكارانی سوری كاری كشتوكاڵیان پێدەكراو لە 
پاراستن بەپێی یاسای كار دووردەخرانەوە. سەرەڕای ئەوەش، پێش قەیرانی سوریا كرێكارە سوریەكان بەشێوەیەكی 
گشتی بە ویستی خۆیان كۆچیان بۆ لوبنان كردبوو، بەبێ زۆرلێكردن و هەڵخەڵەتاندن سەبارەت بە سروشتی كارەكە، 
ئێستا سوریەكان ئاوارەی خاكی لوبنانن بەهۆی شەڕەوە، بەبێ بوونی هیچ ئەگەرێكی دەمودەستی گەڕانەوەیان بۆ 
سوریا. جیاوازیەكی دیكە ئەوەیە كە پێش ٢٠١١، زۆربەیحار كۆچبەرانی سوریا پیاوی پێگەیشتوو بوون، لەكاتێكدا 
كشتوكاڵیدا  كاری  لە  ئەوانیش  كە  مندااڵن،  و  ژنان  ژمارەی  لە  هەبووە  زیادبوون  قەیرانەوە  ئەو  لە سەرەتای 

.)LB23( ئیستغالل كراون

دیداركراوێك لە دەرعای سوریا باسی خاوەن كێڵگەكانی ئەو پارێزگایەی كردووە كە ئیستغاللی دەستی 
كاری هەرزانی بەردەست دەكەن. كرێكارانی رۆژانە زۆربەیان پیاوی گەنج، ژن و منداڵن لە خێزانە لۆكاڵە 

هەژارەكان، كە بەهۆی شەڕەوە تووشی ئەو جۆرە كارەبوون و، پیاوانی ئاوارەو ژنان و منداڵەكان، تەمەنیان 
لەنێوان ٨ – ٤0 ساڵیدایە، لە دیمەشق، حومس و ناوچەكانی دیكەی واڵتەوەن. كۆمەڵگاكانی ئاواران لە 

قوتابخانەكان و كۆمەڵگە نیشتەجێ حكومیەكان یان ماڵی تایبەتی هەرزان لە ناوچە جیاجیاكانی پارێزگای 
دەرعا دەژین. هەرچەندە زۆربەیان خوێندەواریان هەیە، زۆر لە منداڵەكان و پێگەیشتووە گەنجەكان خوێندنی 

دواناوەندیان تەواونەكردووە و خوێندنێكی كەمیان لەو سااڵنەی دواییدا بەدەستهێناوە، لەبەر نەبوونی شوێنی 
تەواو بۆ هەموو منداڵەكانی تەمەنی قوتابخانە لە قوتابخانەكانی پارێزگای دەرعا. كاری كێڵگەكان ماندووكەرەو 

كرێكانیش كەمن، بەاڵم ئاوارەكان رێگەیەكی بەدیلیان نیە بۆ بەدەستهێنانی داهات. ئەوان تەماتە، باینجان، 
برۆكۆلی و سەوزەی دیكە دەچێنن، رۆژانە نزیكەی ٨ كاتژمێر لە رەوشێكی ناهەمواردا كاردەكەن تەنیا 

بۆ ٥00 لیرەی سوری (نزیكەی 2.6٥ دۆالر( لە رۆژێكدا. هەندێجار كرێكارەكان بەتەنیان، لەكاتێكدا 
.)SY12( .هەندێجاریش تەواوی خێزانەكە لەهەمان كێڵگەدا كاردەكەن
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لە  بونەتەوە  ئیستغالل كردنی كار  دابڕاویش رووبەرووی  یان  بێیاوەر  پەنابەری سوری و منداڵی  هەندێ خێزانی 
هەر  لە  جار  یەك   .)JO07; JO23( ئەغوار(  (ناوچەی  لوبنان  دۆڵی  و  مەفرەق  پاریزگای  لە  ئوردن  كێڵگەكانی 
وەرزێكدا یان لەگەڵ تەواوبوونی كاری كێڵگەكان، تەواوی خێزانەكان بەخۆیان و خێوەتەكانیان دەچنە كێڵگەیەكی 
دیكە كە پێویستی بە كرێكار بێت. خێزانە سوریەكان كە كاری وەرزی كشتوكاڵی دەكەن بەشێوەیەكی سەرەكی لە 
دەرعاو ریفی دیمەشقەوە هاتوون و، زۆربەیان لەالیەن UNHCRەوە تۆماركراون و ناسنامەی ئاسایشیان هەڵگرتووە 
كە لەالیەنوەزارەتی ناوخۆی ئوردنەوە دەرچووە، كە رێگەیان پێدەدات لە كۆمەڵگای خانەخوێی ناوخۆدا نیشتەجێ بن 
)JO07(. هەندێ خێزانی سوری كەلە كێڵگەكان دامەزراون پێشتر لە سوریا جوتیاربون و وەكو كرێكاری وەرزی 
كشتوكاڵ لە كێڵگە ئوردنیەكان پێش قۆناغی سەرەتا دەستیان بەكار كردووە لە كۆتایی 2010. هەندێكی دیكە لە پیشەو 

كەرتی دیكە لە سوریا كاریانكردووەو تەنیا دوای ئاوارەبوونیان لە ئوردن دەستیان بەكاری كشتوكاڵی كردووە.

كارگەكان و خزمەتگوزاریەكان

ئیستغالل كردن لەكاری كێڵگەكان بۆ پیاوانی ئاوارەی سوری لە پارێزگاكانی حەلەب و حومسەوە، كە نیشتەجێی 
كەمپەكانی ئاوارانن لە پارێزگای الزقیە راپۆرتكراوە. زۆر لە خاوەن كارگەكانی خەڵكی حەلەب كارگەو ئامێرەكانیان 
گواستۆتەوە الزقیە لە سەرەتای دەستپێكردنی شەڕەوە. ئەو پیاوە ئاوارانە كرێی یەكجار زۆر بەرامبەر كاركردنیان 
سوری  لیرەی   200 نزیكەی  سوریا.  رژێمی  چەكدارەكانی  هێزە  لەالیەن  كۆنتڕۆڵكراوەكان  لەناوچە  وەردەگرن، 
(نزیكەی 1 دۆالر(یان لە رۆژێكدا پێدەدرێت لە پێڤاژۆیەكی وادا كە بەهۆی هەاڵوسان، تێچووی رۆژانەی خۆراكی 

 .)SY05(  ە)هەر كەسێكی گەورە نزیكەی 1000 لیرەی سوری (نزیكەی ٥ دۆالر

بوونەتەوە   مافەكان  پێشێلكاری  و  كردن  ئیستغالل  رووبەرووی  منداڵەوە،  گەورەو  بە  سوری،  پەنابەرانی  هەندێ 
لە سەنتەری شارەكاندا وەكو شارەكانی  لە خزمەتگوزاری و كاری خواردنگەكان  لەالیەن خاوەنكارە ئوردنیەكان 
لەناوچە جیاجیاكانی سوریاوە، وەكو شێف  لە 1٨ – ٥0 ساڵیە،  تەمەنیان  كە  پیاوە سوریەكان  ئیربید.  و  عەممان 
شوشتنگەی  و،  دوكانەكان  و  سوپەرماركێتەكان  لە  شاگرد  وەك  و،  نانەواخانەكان  خواردنگەكان،  لە  گارسۆن  و 
دەبنەوە  كردن  ئیستغالل  كاردەكەن، زۆربەیجار رووبەرووی  رێپێدان  بەبێ  لەبەرئەوەی  كاردەكەن.  ئۆتۆمبێلەكان 
لەالیەن خاوەنكارەكانەوە، كەناچاریان دەكەن كاتژمێری زیاد كاربكەن و سێیەكی ئەو كرێیانەیان دەدەنێ كە كرێكارانی 
ئوردنی وەریدەگرن. لە هەندێ كەیسدا خاوەنكاران پێش كۆتایی مانگ كرێكارە سوریەكان دەردەكەن و كرێیەكانیان 
نادەنێ. ئەگەر كرێكارەكان گلەیی بكەن، خاوەنكارەكان هەڕەشەی ئەوەیان لێدەكەن كە بیادەنە دەست پۆلیس لەبەر 
ئەوەی بێ رێپێدان كاریان كردووە. بۆ دووركەوتنەوە لە ئیستغالل كردن، هەندێ پیاوی سوری دەستیان بەوەكردووە 
ئیستغالل  و  لێنەكرێت  فێڵیان  كە  لەوەی  دڵنیابوون  بەمەبەستی  بكەن،  خاوەنكارەكانیان  لە  رۆژانە  كرێی  كەداوای 

 .)JO12(  نەكرێن

كەرتی دیارینەكراو

دیداركراوێك لە توركیا باسی نزیكەی ٥٥ ژنان و كچانی سوری كردووە كە بۆ رێكخراوێكی ناحكومی راگەیەنراون 
كە كێشەی ئیستغالل كردنی كاریان هەبووە، سەرەڕای بەدڕەفتاری سێكسی، لەالیەن خاوەنكارەكانیانەوە لە غازی 
عەنتاب لە باشوری رۆژهەاڵتی توركیا، كە ژنان و كچانیان ناچاركردووە بۆ كاری سێكسی لەگەڵیاندا بەمەبەستی 
–توشی  ساڵە   1٤  –  1٣ تەمەنیان  هەندێكیان   – كچانە  و  ژنان  لەو  هەندێك  كارەكانیان.  لە  كردن  پارێزگاری 
دووگیانبوونی نەخوازاو بوون لەئەنجامدا زگەكانیان لە كلینیكی تایبەتدا لەباربردووە. لەجیاتی چوون بۆ نەخۆشخانە 
عەنتاب  غازی  لە  كار  شیاوی  رێپێدانی  بەبێ  كە  سوری  ژنانی  پزیشكێكی  الی  بچنە  پێباشترە  وایان  گشتیەكان، 

.)TR38( كاردەكەن
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دیداركراوان لە توركیا راپۆرتیان كردووە كە هەندێ پەنابەری پێگەیشتووی سوری چوونەتە رێكخراوە ناحكومیەكان 
كارەكانیان  بەرامبەر  وەرنەگرتووە  پارەیەكیان  هیچ  چونكە  رابگەیەنن،  پێ  كاریان  كردنی  ئیستغالل  ئەوەی  بۆ 
راپۆرتكردووە  دەسەاڵتەكان  بۆ  ئەمەیان  پەنابەرەكان  نە  و  رێكخراوەكان  نە  ئەوەشدا،  لەگەڵ   .)TR02; TR32(
چونكە بەبێ مۆڵەت كاردەكەن )TR02(. ئەمە رەنگە ئەوە دەربخا كە تەنیا سێ قوربانی بیانی بازرگانی پێوەكردنی 
ئیستغالل كردن لە كار بە فەرمی دەستنیشانكراون لە توركیا لەماوەی سااڵنی 2011 و 2012و، لە 201٣شدا نەبووە 

.)ICMPD, 2013(

پیاوان و كوڕانی پەنابەر بازرگانیان بۆ ئیستغالل كردن لە كار پێوەكراوە بە تایبەتی لە بواری كارگەیی، كشتوكاڵ 
و خزمەتگوزاریەكان لە هەرێمی كوردستانی عیراقدا )IQ05(. دیداركراوێكی تر راستەوخۆ باسی حەوت كەیسی 
ئیستغالل كردنی كاری كردووە بە گلدانەوەی ناسنامە، نەبوون یان كەمی كرێ، خراپی هەڵسوكەوت یان هەڕەشەی 

.)IQ06( راگەیاندن بە دەسەاڵتەكان

بەچاوپۆشین لە ئیستغالل كردنی كاری پەنابەرانی سوری، كۆچبەران لە دەرەوەی ناوچەكە بەردەوام ئیستغالل 
ئەفغانی  نێرینەی  قوربانیەكی  سەرتادا.  قۆناغی  ماوەی  تایبەتمەندیەكانی  هەمان  لە  زۆر  بوونی  لەگەڵ  دەكرێن 
ئیستغالل كردن لەكار (تەمەنی دیارینەكراوە( هەناردەكرا بۆ وەزارەتی خێزان و سیاسەتە كۆمەاڵیەتیەكانی توركیا 

.)TR47( بۆ یارمەتیدانی لە پەناگەی پیاواندا

كەیسی راپۆرتكراوی بازرگانی پێوەكردن بۆ ئیستغالل كردنی كار لە كێڵگەكانی ئوردن پەیوەستیشە بە كۆچبەرانی 
میسڕی و پاكستانی. هەندێ كرێكاران كشتوكاڵی میسڕی بازرگانیان پێوەكراوەو ئیستغالل كراون، كاتژمێری زیاد 
كاریان پێكراوەو، پاسەپۆرتەكانیان لەالیەن خاوەنكارەكانەوە گلدراوەتەوە. هەندێجار كرێكانیان وەنەگرتووە یان دوای 
سێ یان چوار مانگ لە دەستپێكردنی كارەكانیان كرێیان پێدراوە )Tamkeen, 2014; JO23(. هەندێ كەیسی دیكەش 
پیاو و ژنانی واڵتانی باشورو باشوری رۆژهەاڵتی ئاسیا (فلیپین، هیند و بەنگالدیش(  دەستنیشانكراون دەربارەی 
  QIZs(( كە بازرگانیان پێوەكراوە بە مەبەستی ئیستغالل كردنی گار لە كارگەكانی ناوچە پیشەسازیەكانی ئوردن
پاسەپۆرتەكان،  گلدانەوەی  كرێكارەكان،  جواڵنەوەی  ئازادی  پێشێلكاری  كەیسەكان  زۆربەی   .))JO18; JO23
نائارام و نەشیاودا. لە هەندێ كەیسدا، كرێكارەكان  پێنەدانی كرێ و كاتژمێری زیادەی كار لە ژینگەیەكی كاری 
 .)JO21; JO23( بوونەتە قوربانی توندوتیژی جەستەیی و / یان سێكسی كە لەالیەن خاوەنكارەكانەوە ئەنجامدراوە

بەهەمانشێوە، كەیسێك لە عیراق راپۆرتكراوە كە تایبەتە بە كۆچبەرانی بەنگالدیشی، كە بۆ ئیستغالل كردنی كار 
لە  كە  لەخۆگرتووە.  ژیانی  خراپی  باری  و  كرێ  پێنەدانی  كە  پێوەكراوە،  بازرگانیان  سوتەمەنیدا  وێستگەكانی  لە 
كۆچبەرانی  بە  سەبارەت  دیكەش  كەیسێكی   .)IQ17( نیشتیمانكراونەتەوە  رەوانەی  و  دراون  یارمەتی  ئەنجامدا 
هیندی كە بۆ ئیستغالل كردنی كار لە بیناسازیدا بازرگانیان پێوەكراوە، كە لە ئەنجامدا یارمەتی دراون و رەوانەی 
نیشتیمانكراونەتەوە. كەیسەكان پەیوەستن بە پێنەدانی كرێ و باری خراپی ژیان )IQ17(. گروپێك لەالیەن دیداركراوی 
حكومەتی عیراقی بۆ ئەم لێكۆڵینەوەیە راپۆرتكراوە كە پیاوانی كۆچبەری نایاسای بوون لە واڵتانی باشورو باشوری 
رۆژهەاڵتی ئاسیا (مالیزیا، سریالنكاو بەنگالدیش( كە لە پارێزگای بەسرای باشوری عیراق كاریان دەكرد، لەڕووی 

.)IQ16( جستەییەوە بەدڕەفتاریان لەگەڵكراوەو، موچەكانیان وەرنەگرتووەو پاسپۆرتەكانیان گلدراوەتەوە

لەنێو ئەوانەی كە رێكخراوی كۆچی نێودەوڵەتی دەستنیشانی كردوون و یارمەتیداون لە عیراق گروپێكی پێكهاتوو لە 
٨0 پیاوی هیندی و بەنگالدیشی هەبوون كە بۆ ئیستغالل كردن لەكار بازرگانیان پێوەكرابوو لەالیەن كۆنتراكتەرە 
دوچاری  ئەوان  نێودەوڵەتی.  كۆچی  رێكخراوی  بایەخی  بەر  كەوتنە   2011 دوادوای  لە  كە  توركەكانیانەوە. 
موچەكانیان  و  كرێ  تەواوی  گلدانەوەی  و،  پزیشكی  چاودێری  دەستنەكەوتنی  جواڵنەوە،  ئازادی  سنووردانانی 
كار  كردنی  ئیستغالل  بەمەبەستی  هەرزەگۆڤینا  و  بۆسنا  لە  كەس   1٧ كاتدا،  هەمان  دەوروبەری  لە  بوونەتەوە. 
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نێودەوڵەتی كۆچ كراون،  باڵیۆزخانەكانیانەوە هەناردەی رێكخراوی  لەالیەن  پێوەكراوەو  بازرگانیان  بەرەو عیراق 
 Smith,( كە پاسپۆرتەكانیان بۆ تازەكردوونەتەوەو تیكیتی پاسیان بۆ دابینكراوە بۆ گەڕانەوە بۆ بۆسناو هەرزەگۆڤینا
March 2012(. یەك پیاوی فلیپینیش راپۆرتكراوە كە بەڵێنی كاریان لە توركیا پێدابوو، بەاڵم لەجیاتی ئەوە بردرابوو 

.)IQ12( بۆ هەرێمی كوردستانی عیراق تا لەوێ كاربكات

ئەنجامدەران

خاوەن  لەالیەن  كاردەكەن  سوری  دەرعای  پارێزگای  كێلگەكانی  لە  تاكەكانی  ناوخۆو  سوریەكانی  ئاوارە  خێزانە 
كارەكان  شوێنی  و  كێڵگەكان  كرێكارانی  سەرپەرشتیاری  كە  كراون  ئیستغالل  شاویشانەوە  ئەو  و  كێڵگەكان 
دەكەن. نێوانگیرەكان زۆربەیجار پیاوان یان ژنانی هەمان كۆمەڵگەی قوربانیەكانن، كە دەزانن لە كوێ كرێكاریان 
نیشتەجێبوون  قوتابخانەكان و كۆمەڵگەكانی  نوێنەرانی خاوەن كێڵگەكانیش دەچنە  دەستدەكەوێ بۆ خستنە بەركار. 
تەواوی  كاتێك  رۆژانە.  كرێكاری  بۆهێنانی  دەرعا  پارێزگای  كشتوكاڵیەكانی  ناوچە  لە  دەژین  تێدا  ئاوارەكانی  كە 
خێزانەكان لە هەمان كێڵگە دادەمەزرێن، زۆربەی جار خاوەن كێڵگەكان تەنیا كرێی گەورەكان دەدەن. مندااڵنی خوار 
تەمەنی 1٥ ساڵی لەگەڵ خێزانەكانیان لە كێڵگەكان كاردەكەن بەبێ ئەوەی كرێیان پێبدرێت، چونكە خاوەن كێڵگە دەڵێ 

.)SY12( ئەو مندااڵنە لەوە بچوكترن كە بتوانن كاری خۆیان وەكو پێویست ئەنجامبدەن

لە لوبنان، بازرگانی پێوەكردن بۆ ئیستغالل كردن لە كشتوكاڵدا خاوەن كێڵگەكان دەگرێتەوەو لە زۆر حالەتدا بەپێی 
رێكەوتنێك لە نێوان خاوەن زەویە لوبنانیەكەو شاویشە سوریەكەی خێوەتگە نایاساییەكە روودەدات )LB21(. لە زۆر 
كەیسدا، شاویشەكە بەرپرسیارە لە رێكەوتنی ئیستغاللكارانەی كار كە خەڵكی خودی كۆمەڵگاكەی خۆی دوچاری 
دەبن و، زۆربەیجاریش هەر شاویشەكەیە بڕیاردەدات ئەگەر رێكخراوەكانی فریاكەوتن بتوانن بچنە ناو خێوەتگاكەوە. 
مەرج و رەوشەكانی كار عادەتەن ئەنجامی رێكەوتنی نێوان خاوەن زەوی ئەو كێڵگەیەیە كە خێوەتگەی سوریەكانی 
تێدایە لەگەڵ شاویشەكەدا. لەگەڵ ئەوەشدا، رۆڵی شاویش لە ئیستغالل كردنی سوریەكان ناكرێ گشتگیر بكرێت، 
بەرامبەر  ئیستغاللكارانەیان  هەڵوێستی  هەمویان  و  جیاوازن  یەكێكیدیكە زۆر  بۆ  خێوەتگەیەكەوە  لە  ئەوان  چونكە 
كۆمەڵگە نیە. بۆیهەیە یان سوری یان لوبنانی بن و، هەندێجار ئەو سوریانەن كە پێش 2011 لە لوبنان كاریانكردووە 
و، پێشتر لەالیەن خاوەن زەویە كشتوكاڵیەكەوە ناسراون )LB21(. هەروەها هەندێ كەیس راپۆرتكراون كە ژنانی 

 .)LB23( خوێندەواری سوری وەكو شاویش لە كۆمەڵگا كاریان كردووە

ئیستغالل كردنی  لە  بە كرێدەدەنە كۆمەڵگە سوریەكان كە بۆیهەیە  خاوەن كێڵگەكان كە زەویش بۆ حەوانەوە 
رەوشە  لەژێر  كاركردن  بۆ  كۆمەڵگەكە  ناچاركردنی  بۆ  دەركردن  هەڕەشەی  بەكارهێنانی  بە  تێوەبگلێن  كار 
ئیستغاللكارەكاندا. خاوەنەكانی زەویە كشتوكاڵیەكان رەنگە كۆمەڵگە سوریەكان ناچاربكەن كە لە زەویەكەی ئەوان 
دەژین و كاری تیادەكەن كە بۆ زەویەكی دی لە لوبنان كۆچ بكەن و كاربكەن لە كێڵگەیەكی دیكە كە هەمان كەس 
خاوەنیەتی، بەپێی خواستەكانی كاری كشتوكاڵی و وەرزەكان )LB39(. زۆر جار شاویشەكە رێژەیەك لە موچەكان 
وەردەگرێت كە دەدرێت بە كۆمەڵگەكە بەرامبەر كارەكانیان لە زەوی كشتوكاڵیدا )LB21; LB27; LB39(، ئەمەش 
رەنگە وا لە شاویشەكە بكات كۆمەڵگەكە بخاتە ژێر باری قەرزەوە، چونكە لەباتی ئەوان پێشوەختە كرێكەیان دەدات 
)LB27(. لەكاتێكدا ئەمە هەمیشە ناكرێ بزانرێ چ رێژەیەكی موچەی كرێكارانی كشتوكاڵ بۆ شاویشەكە دەچێتة 
پێدەدرێت  لوبنانیان (٥.٣0 دۆالر(  لیرەی  دیداركراوێك راپۆرتی كردووە كە كرێكارانی سوری نزیكەی ٨000 
دەبێت   بۆ شاویشەكە  دەمێنێتەوە  ئەوەی  بۆ كرێكارەكە دەچێت و  تەنیا ٥-6000ی  پێنج سەعات كار، كە  بۆ هەر 

.)LB21(
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تێكڕای 16 گومانلێكراو لە ٩ كەیسی بازرگانی پێوەكردن بۆ ئیستغالل كردن لە كار لەالیەن CTUی ئوردنی لە 
201٤ تۆماركراوە، 1٥یان پیاو بوون ویەكێكیان ژن بوو (یەكەی نەهێشتنی بازرگانی پێوەكردنی ئوردنی، بەشی 
توێژینەوەو ئامارەكان، حكومەتی ئوردن، حوزەیرانی 201٥(. هەروەك سوریاو لوبنان، بازرگانیكاران بە سوریەكان 
بۆ ئیستغالل كردنی كار لە كشتوكاڵدا لە ئوردن بریتین لە خاوەن كێڵگە گەورەكان و نێوانگیرەكان (»شاویش« یان 

»چاودێر«(، كە پیاوان و ژنانی ئوردنی و سورین. 

رێكخەری بەرسڤی قەیرانی پەنابەرانی سوری لە ئۆفیسی ILO لە عەممان باسی شاویشێكی مێینەی سوری 
دەكا لە سی سااڵنی تەمەنی كە لە گوندی مەفرەق دەژیا، لە هەمان كۆمەڵگان كە پەنابەرانی تێدا دەخاتە بەر 

كار لە كێڵگەكانی ئوردن. ئەو ژنە بەوە بەناوبانگ بوو لە كۆمەڵگەكەدا چونكە لە جوتیاران نزیكدەبۆوە لەسەر 
بنچینەی رێكوپێكی ئەوەی كە ئایا پێوییستیان بە كرێكار هەیەو پەیوەندیەكانی لەگەڵ هەندێ خێزانی كەمی 
سوری گوندەكە دروستكردبوو بۆ ئەوەی كاریان لە كێڵگەكە بۆ دابین بكات. ئەو سوریانەی لە كێڵگەكان 

كاریان دەكرد ئەوەیان باڵوكردبۆوە كە نێوانگیرە سوریەكە لە خەڵكی دەگەڕا تا كار لە كێڵگەكاندا بكەن و 
خەڵكی سوری زیاتریش پەیوەندی پێوەدەكەن بۆ گەڕان بەدوای دەرفەتەكانی كاركردن. ئەو بریكارە سوریە 

دەاڵڵیەك وەردەگرێ بۆ هەر كرێكارێكی سوری كە بەخۆی دەیخاتە بەر كار. شاویشەكە سیستەمێكیشی 
بەكاردەهێنا كە لە دەرعای سوریا هەبوو: رێكەوتنێكی بۆ بەكارخستنی خێزانە پەنابەرە سوریەكان كردبوو تا 
لە كێڵگە كار بكەن بەرامبەر ئەوەی كە داوای كردبو تەواوی كرێ بەو مندااڵنەش بدرێ كە لە كێڵگەكان كار 

دەكەن لە هەر خێزانێكدا. كاتێ لێكۆڵەرانی ILO پرسیاریان لە خاوەن كێڵگە ئوردنیەكان كرد كە بۆچی كار 
بە مندااڵن دەكەن لە كێڵگەكانیاندا، خاوەن كێڵگەكان گوتیان ئەو بریكارە مێینە سوریە  بەكارخستنی مندااڵنی 

بەسەردا سەپاندوون. بەڕێژەی ئەوەی كە بۆ هەر خێزانێكی سوری دوویان منداڵی كارگەر هەبوو لە كێڵگەكاندا 
بەبێ ئەوەی كرێیان پێبدرێ. كرێی ئەو منداڵە كرێكارانە لە كێڵگەكان لەنێوان ٣ بۆ ٧ دیناری ئوردنی بوو لە 

.)JO07( )رۆژێكدا (٤.2٥ – 10.00 دۆالر

4.3.5   ئیستغالل كردنی كاری مندااڵن 

بازرگانی پێوەكردنی مندااڵن، هەروەك لەالیەن پرۆتۆكۆڵی بازرگانی پێوەكردنی 2000ی نەتەوە یەكگرتووەكان 
كار،  بەر  (خستنە  كردار  لەخۆدەگرێت  رەگەز  دوو  دەستنیشانكراوە،  نیشتیمانیەكان  و  نێودەوڵەتی  یاساییە  دەقە  و 

گواستنەوە، راگواستن، گلدانەوە یان رادەستكردن بە كەسەكان( و مەبەستی ئیستغالل كردن. 

٣(أ(ی  مادەی  لە  وەكو  هەیە.  دیاردەیە  دوو  ئەم  یاساییەكانی  پێناسە  لەنێوان  گەورە  تێكەڵبوونێكی  بەمجۆرە، 
كاری  فۆرمی  خراپترین  لە  بریتیە  خۆیدا  لە  منداڵ خۆی  پێوەكردنی  بازرگانی  هاتووە،  رێكەوتننامەی WFCLدا 
مندااڵن، لەكاتێكدا 3)د(یش ئەو رەوشانەی پێناسەكردووە كە بۆیهەیە بەشدار بێت لە بازرگانی پێوەكردنی منداڵ 
و ئیستغالل كردنی كار. پەیڕەوی ئەم توێژینەوەیە چەند واڵتیە شیكردنەوەی وردی كەیس بە كەیسی رەوشەكانی 
پەیوەست بەكاری مندااڵن لەخۆناگرێت كە لە پێداچوونەوەی ئەدەبیات، كۆكردنەوەی داتاو دیدارە جۆریەكاندا هاتۆتە 
پێش، بۆ جیاكردنەوەی خراپترین فۆرمەكانی كاری مندااڵن و بازرگانی پێوەكردنی مندااڵن. بۆیە، ئەم بەشە تیشكۆ 
دەخاتە سەر ئەو رەوشانەی نیشاندەرەكانی خراپترین فۆرمی كاری مندااڵن و بازرگانی پێوەكردن دەخەنە بەردەست، 
لەكاتێكدا كاركردنی مندااڵن لە سەرەوە لە بەشی ٤.٤دا باسی لێوەكراوە. لەگەڵ ئەوەشدا، ئەوە روونە كە لێكۆڵینەوەی 
زیاتر، بۆیهەیە هەندێ لە رەوشەكانی كاری مندااڵن دەستنیشان بكرێن وەكو خراپترین فۆرمەكانی كاری مندااڵن و 
/ یان بازرگانی پێوەكردنی منداڵ. رەوشەكانی بازرگانی پێوەكردنی مندااڵن بۆ خراپترین فۆرمەكانی دیكەی كاری 
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منداڵ وەكو، بەكارهێنانیان لە كێشە چەكدارەكان، ئیستغالل كردنی سێكسی بازرگانی مندااڵن و بەدڕەفتاری سێكسی 
پۆرنۆگرافی مندااڵن و، ئیستغالل كردنی مندااڵن لە چاالكیە نایاساییەكان، لە بەشێكی پەیوەندیداری ئەم بەندەدا باسی 

لێوەكراوە.

خراپترین فۆرمەكانی كاری منداڵ و بازرگانی پێوەكردنی منداڵ بۆ ئیستغالل كردنی كار

توێژینەوەیەكی تازە لەبارەی خراپترین فۆرمەكانی كاری منداڵ لە سوریا دەریخستووە كە ملمالنێكە بەشێوەیەكی 
بەرچاو كاریگەری هەبووە لەسەر ستراتیجەكان بەڕێوەچوونی خێزان، ئەمەش بۆتە هۆی زیادبوونی ژمارەی ئەو 
مندااڵنەی كاری ترسناك دەكەن بەمەبەستی دابینكردنی ژیانی خۆیان و خێزانەكانیان. لە ناوەوەی سوریا، بەزۆری 
كوڕان، بەاڵم هەندێك كچیش، لەكاری دەستی مەترسیدار بۆ كاتانێكی درێژ ئیستغالل كراون، كاركردن لە كارگەكان 
و فیتەری و كارخانەكان، هەڵگرتنی باری قورس، كەوتنە بەر لەناوبەری مێروو و كەرەستەی كیمیایی ژەهراوی 
 .)UNICEF, 2014( لە كێڵگەكاندا، بۆتە هۆی گەیاندنی زیانی زۆر بە تەندروستی و خۆشگوزەرانی و گەشەیان
دیداركراوێك لە سوریاوە دەریخستووە كە كاری منداڵ لەالیەن خەڵكێكی زۆرەوە پێش شەڕ لە سوریا بە دیاردەیەكی 
سلبی هەژمار نەدەكرا، زۆر لە خێزانەكان منداڵەكانی خۆیان لەكاتی پشووی هاوین و قوتابخانەكان دەناردە بەركار. 
لەگەڵ ئەوەشدا، لەوەتەی هەڵگیرسانی شەڕو خراپتربوونی قەیرانی ئابوری، خراپترین فۆرمەكانی كاری منداڵ، 
ئیستغالل كردنیكاری منداڵ و ئیستغاللكردنی منداڵ لە رێگەی سواڵكردنەوە بۆتە كێشەیەكی بەرچاو لە دیمەشق و 

.)SY04( ناوچەكانی دیكەی واڵتدا

كوڕانی سوری ئاوارەی تەمەن 1٣ – 1٧ ساڵی خەڵكی حەلەب، كە بە تەنیا یان لەگەڵ خێزانەكانیان لە ناوچەكانی 
ژێر كۆنترۆڵی رژێم لە پارێزگاكانی توڕتووس لەسەر لێوارەكانی دەیای سپی ناوەڕاست بوونەتە ئاوارەی ناوخۆ. 
زۆر كرێكاری لۆكاڵ لە تەڕتووسەوە بەگەڵ شەبیحەكان (هێزە میلیشیا عەلەویەكان( كەوتوون، بۆیە هێزێكی كاری 
تازە پێویست بوو بۆ جێگرتنەوەیان لە كارگەو كاری رێكخراوە ناحكومیانەكاندا، كە لەنێو ئاوارە سوریەكان دەخرانە 
بەر كار. لەكاتێكدا زۆربەی مندااڵنی تەمەن 1٣ – 1٤ ساڵی لە تەڕتووسەوە دەچوونە قوتابخانە، كوڕانی حەلەبیش 
لە كارگەو كاری رێكخراوە ناحكومیانەكاندا كاریان دەكرد )SY08(. تێوەگالنی مندااڵنی نۆ ساڵی لەكاری دەستی 
مندااڵنی  زۆربەی  كە  سوریا،  رۆژهەاڵتی  لە  دێرئەلزوور  لەپارێزگای  تایبەتە  دوودڵیەكی  مایەی  مەترسیداریش 
 Save(دەرەوەی قوتابخانەكان راپۆرتكراون كە كار لە پاككردنەوەی نەوتی خاو و بەكارخستنی موەلیدەكاندا دەكەن

 .)the Children & UNICEF, July 2015

لە توركیا، نیشاندەرە دیاریكاوەكانی ئیستغالل كردنی كاری مندااڵن لەكاری مەیدانی لەالیەن كۆچبەرانی لەالیەن 
كۆمەڵەی برایەتی كۆمەڵگەی خانەخوێی توركی – كۆچبەرانی سوری لە شانلیئورفا دەستنیشانكراوە. ئەو كۆمەڵەیە 
تەمەنیان 10 – 1٥  دیارینەكراوە؛ گروپی  (جێندەریان  پەنابەری سوری كردووە  منداڵی  دەستنیشانی 00  النیكەم 
ساڵیە( لە شەقامەكان كاردەكەن، زۆربەیان بە كۆكردنەوەی كاغەز، پالستیكی فڕێدراو و خاشاكی دیكەوە خەریكن، 
كە تێبینیكراوە پاشان ئەو كەرەستە كۆكراوانە دەدەنە پیاوێكی توركی. كە ٥0 لیرەی توركی (1٩ – 20 دۆالر( بۆ 
هەر رۆژێك لەو كارە دەداتە هەر منداڵێك. هەرچەندە كۆمەڵەكە پشتگیری بۆ ئەوانە خستۆتە روو بەاڵم دایكوبابی 
ئەو مندااڵنە بەردەوامن لە ناردنیان بۆ سەركار، لەبەرئەوەی ئەو بڕە پارەیە زیاترە لەوەی پێگەیشتووێكی پەنابەری 
تێكڕا لە رۆژێكدا دەستی دەكەوێت. هەروەها كۆمەڵەكە مندااڵنی خوار 1٥ ساڵی دەستنیشانكردووە كە  سوری بە 
كار لە بارودۆخی مەترسیداردا دەكەن لە نانەواخانەكان »نانی سوری« و 10 لیرەی توركی (نزیكەی ٤ دۆالر( لە 

.)TR11( رۆژێكدا وەردەگرن لە شانلیئورفا
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و  مندااڵن  كاری  بۆ  مندااڵن  پێوەكردنی  بازرگانی  دادگاییدا،  بەدواداچوونی  بواری  لە  لوبنان،  لە   201٤ ساڵی 
 .)LB47( قوربانیەكان  ژمارەی  بەرزترین  بوونی  لەگەڵ  بوو  بازرگانیپێوەكردن  فۆرمێكی  مندااڵن  سواڵكردنی 
راپۆرتی ساڵی 201٣ سەبارەت بە خراپترین فۆرمەكانی كاركردنی مندااڵن لە لوبنان بەڵگەكانی ئەوە دەردەخات 
هەڵڕژانی  كە  دەكاتەوە  دوپات  ئەوە  و  بازرگانیپێوەكردن  قوربانی  ببنە  رەنگە  سەرشەقام  كارگەری  مندااڵنی  كە 
لەبەر  مندااڵندا  كاری  فۆرمەكانی  خراپترین  لە  مندااڵن  تێوەگالنی  بەسەر  هەبووە  كاریگەری  سوریا  پەنابەرانی 
باری ئابوری ناهەمواری خێزانەكانیان )US  Department  of  Labor,  2013(. لەگەڵ ئەوەشدا رێكخراوێكی 
ناحكومی یارمەتیدەری مندااڵنی كاركردوو لە شەقامەكان لە بەیروت ئاگاداری دەدات لە دیدارێك بۆ ئەم لێكۆڵینەوەیە 
كە زۆر ئەستەمە رەگەزەكانی كاركردنی مندااڵن، ئیستیغاللكردنی كاركردنی مندااڵن و / یان بازرگانیپێوەكردنی 
مندااڵن لەالیەن دایبابان یان خاوەنكارەكانەوە بگشتێندرێت، لەبەر رەوشی تاكەكان كە هەموویان لە یەكتر جیاوازن 
 201٥  TIP راپۆرتی  بكرێت.  كەیسەكان  یەكەی  یەكە  لێكۆڵینەوەی  پەیڕەوی  كە  دەخوازێ  وا  ئەمەش   ،)LB11(
سەبارەت بە بازرگانیكردن بە كەسەكانیش ئاماژە بەوە دەدات كە بازرگانیپێوەكردنی منداڵە لوبنانیەكان و سوریەكان 

 .)US Department of State, 2015( بۆ كارپێكردنی بەزۆر لە لوبناندا هەیە

تێبینیكراوە كە مندااڵن لەكاری مەترسیداری كشتوكاڵیەوە  لە لوبنان، 
تێوەگالون، وەكو رشاندنی كەرەستەی كیمیاوی زیانبەخش بە میوەو 
كاری  شێوازەكانی  خراپترین  ئەمەش  كە   ،)LB09( سەوزەكاندا 
مندااڵن پێكدەهێنێ. تێبینیەكان ئەوە دەردەخەن كە مندااڵنی كاركردوو 
دۆالر   1٥ یان  رۆژێكدا  لە  دۆالر   1 تەنانەت  بۆیهەیە  كشتوكاڵدا  لە 
 ٥00 و  بیقاع  دۆڵی  لە   )LB22; LB21( وەربگرن  هەفتەیەكدا  لە 
لە  دۆالر(  نیو  (نزیكەی  دەگاتە  كە  وەربگرن  لوبنانی  لیرەی   1000-
لە  كاركردنیان  دیاریكراودا،  كەیسی  هەندێ  لە  عەككار.  لە  رۆژێكدا 
لەناو  ئەگەر  ببن  خۆش  كرێیەكانیان  لە  كە  لێدەكات  وایان  كشتوكاڵ 
ئەو خێوەتانەدا بژین كە لەسەر زەوی كشتوكاڵی هەڵیانداوە. مندااڵنی 
كێڵگەكانی كشتوكاڵدا  لە  كە  تێبینیكراوە  تەمەن شەش سااڵن  بچووكی 
بە   NGO ناحكومی  رێكخراوێكی  كارگەرێكی   .)LB24( كاردەكەن 
بۆ  كارەكەیدا  شوێنی  لەناو  كوڕێك  كە  دیوە  كەیسێكی  خۆی  چاوی 
ماوەی 2٤ سەعات لە رۆژێكدا دەرگای لەسەر داخراوە، كرێكانیشی 
راستەوخۆ دەدرانە خێزانی منداڵەكە. منداڵەكە بەرپرس بوو لە رشاندنی 
وارنیش بە كەرەستەكانی ناوماڵدا )LB27(، رەنگە ئەمەش ببێتە هۆی 

دروستبوونی كارێكی مەترسیدار بەهۆی دوكەڵەكانەوە.

بە  لەو راستیەی كە مندااڵن  لە ئوردن، بە سوودوەرگرتن   هەروەها 
منداڵ  كرێكارێكی  چەند  خاوەنكارەكان  دەبن،  رازی  كەمتر  كرێیەكی 
پارەیەی كە رۆژانە  ئیستیغاللیان دەكەن بە هەمان ئەو بڕە  دەگرن و 
دەیدەنە یەك كرێكاری پێگەیشتوو. هەندێك منداڵ بە تێكڕای 10كاتژمێر 
مانگێكدا  لە  ئوردنی  دیناری   ٥0 بەرامبەر  كاردەكەن،  رۆژێكدا  لە 
 Gharaibeh & Hoeman, 2003; UNICEF &( دۆالر(   ٧0(
Save the Children, 2014(. هەروەكو توركیاو لوبنان، مندااڵنی 
كرێكاری سوری لە كێڵگەكان لە ئوردن بۆیهەیە لە بارودۆخی كاری 

راوێژنان و كچاناری كاروباری 
مرۆیی یونیسێف لە ئوردن 

روونی كردەوە كە دیدارێك بۆ ئەم 
لێكۆلینەوەیە كە لەنێوان ئاداری 
201٣ و ئابی 201٤دا بووە، 

ئاستی تێوەگالنی مندااڵنی پەنابەری 
سوری لە قاچاخچێتی كااڵكان و 
خەڵك لە كەمپی زەعتەری زۆر 

بەرچاوبووەو، لە دەروازەی 
سەرەكی كەمپەكەدا، دەیان منداڵ 

دەبینرێن كە كااڵ دەفرۆشن لە سەر 
رێگا سەرەكیەكەدا؛ زۆربەیجار ئەو 
كەرەستانە لەالیەن خێزانەكانیانەوە 
پێیان دەدرێت بریتین لە بەستەكانی 

ناخۆراكی رێكخراوەكانی 
فریاكەوتن. دەسەاڵتەكانی ئوردن 
بە هەماهەنگی لەگەڵ یونیسێف، 
UNHCRو رێكخراوەكانی دیكە 

كە كار لە كەمپەكەدا دەكەن، 
چارەسەری ئەم كێشانەیان كردووە 

بە دەستنیشانكردنی ئەو مندااڵنەی لە 
كاری مندااڵن و قاچاخچێتی كااڵن 

تێوەگالون لەگەڵ خێزانەكانیان، 
بە جێبەجێكردنی چاالكیەكان بۆ 
هۆشیاركردنەوەی كۆمەڵگا بۆ 

رێگرتن لە ئیستیغاللكردنی مندااڵنی 
پەنابەر.



١4١كاریگه ری سه ر بازرگانی پێوە كردنی مرۆڤ له  سوریا، توركیا، لوبنان، ئوردن و عیراق

كیمیاوی  مادەی  و  مێروو  لەناوبەری  كارو،  زیادی  كاتژمێری  دووچاری  هەروەها  كاربكەن،  ناهەمواردا  زۆر 
دیكە ببنەوە بەبێ رێكاری تایبەت سەبارەت بە تەندروستی و سەالمەتی منداڵەكان. ٣0٪ مندااڵنی رووماڵكراو لە 
هەڵسەنگاندنی رێكخراوی كاری نێودەوڵەتی ILO لە ٨ سەعات زیاتر لە رۆژێكدا كاریان كردووە. هەروەها كرێی 
زۆر كەمیان وەرگرتووەو كاری زۆر ناخۆشیان ئەنجامداوە كە بە خراپترین فۆرمەكانی كاركردنی مندااڵن دادەنرێت 
بەدڕەفتاری زارەكین، بەاڵم  بوونەتەوە، زۆربەیان  بەدڕەفتاری  )ILO Jordan, 2014(. هەندێكیان رووبەڕووی 
 JO07;( هەندێكجار كچان تووشی هەراسانكردنی سێكسی و ژینگەیەكی تێكەڵی كرێكارانی نێرینەو مێینە بوونەتەوە

.)JO15

مندااڵنی كرێكاری سوری لە ژمارەیەك چاالكی كاری مەترسیدارەوە 
گالون لەپاڵ خراپترین فۆرمەكانی كاری مندااڵن لە كەمپی زەعتەری، 
گواستنەوەی  لەوانەش  ئوردن،  لە  پەنابەرانە  كەمپی  گەورەترین  كە 
ناوخۆی كااڵكان، باركردن و گواستنەوەی بەرد بۆ مەبەستی بیناسازی 
و، فرۆشتن لەسەر شەقامەكان و كاری هاوشێوە لە بەرامبەر كرێیەكی 
 unicef & save( زۆر كەمدا و لە بارودۆخێكی كاری یەكجار خراپدا
دامەزراندنی  دوای  یەكەمی  مانگەكانی  لە   .)the children, 2015
وا  راپۆرتی  دانەمەزرابوو  كەمپ  ئاسایشی  هێشتا  كە  كاتێ  كەمپەكە، 
هەبوو كە منداڵەكان بەكاردەهێنرێن بۆ بەقاچاخ هێنانی كااڵكان و هێنانە 
بە   .)JO06; JO12( كەمپەكە  بۆ  خەڵك  دەرەوەی  بردنە  ژوورەوەو 
تێڕوانین لەوەی كە ئەو مندااڵنە بەشێوەیەكی تێبینی نەكراو بەمجۆرەش 
و  سوری  پێگەیشتووی  ژمارەیەك  بچن،  و  بێن  دەتوانن  ئازادانەتر، 
ئوردنی منداڵەكانیان بەكاردەهێنا بۆ بەقاچاخ بردن و هێنانی كااڵكان و 

كەرەستەكان لەناو سنورەكانی كەمپدا.

كاری  ئیستیغاللكردنی  بە  سەبارەت  راپۆرتكرابوون  دیكە  كەیسی 
كچانی سوری تەمەن 1٥ – 1٧ ساڵ، هەروەها ژنانی گەنجی تەمەن 
خاوەنی  ئوردن.  لە  ئیربید  لە  كافیتێریایەكان   لە  ساڵ،   ٣0  –  1٨
دابمەزرێنن  سوری  وژنانی  كچان  كە  چاكترە  پێیان  كافیتێریایەكان 
لەبەرئەوەی سەرنجراكێشن بۆ كڕیارە نێرینەكان كە سەردانی كافێكان 
الی  بۆ  سەرنجڕاكێشانیان  مەبەستی  بە  بەردەوام  بەشێوەیەكی  دەكەن 
كاردەكەن  كافێكاندا  لە  كە  سوری  ژنانی  و  كچان  كچانە.  و  ژن  ئەو 
و  كەم  كرێیەكی  بەرامبەر  لەكاردەبنەوە،  ئیستیغاللكردن  دوچاری 
بارودۆخێكی نائارامی كاركردن هەروەها دەكەونە بەر هەراسانكردنی 
 .)JO15; JO11( نێرینەكانەوە   كڕیارە  لەالیەن  سێكسی  و  زارەكی 
لەالیەن  مندااڵن  كاری  ئیستیغاللكردنی  كەیسی  ئەوەش  سەرەڕای 
دەستپێكی  لەوەتەی  دەستنیشانكراوە  ومانەوە  یەكگرتووەكان  نەتەوە 
ئوردن  فەڵەستینیەكانی  مندااڵنی  ئوردن،  بە  سەبارەت  سوریا  شەڕی 
قوتابخانە  لە  كە زۆربەیان  ساڵی،  تەمەنی 6 – 16  لە  و سوریەكان 
دابڕاون و لە خێزانگەلێكی هەژار، گەورەو لێكجیاو ئەو خانەوادانەی 
كە لەالیەن مێینەوە سەرپەرشتیان دەكرێت، هاتوون مندااڵنی پەنابەری 

لە كەیسێكی راپۆرتكراوی 
بازرگانیپێكردنی منداڵێكی كوڕی 

سوری ٨ سااڵن بەمەبەستی 
ئیستیغاللكردنی كار، منداڵەكە 

بەدڕەفتاری سێكسی لەگەڵكرابوو 
لەالیەن كوڕێكی هەرزەكاری 

خاوەنكارە ئوردنیەكە، كە خاوەنی 
دوكانێكی سەوزەومیوە فرۆشی 

بوو لە سەنتەرێكی شارستانی لە 
ئوردن. بۆ دڵنیابوون لەوەی كە 
منداڵەكە راپۆرتی بەدڕەفتاری 

سێكسی ناكا كە بەدەستیەوە دەناڵێنێ، 
خاوەنكار و كوڕەكەی هەرەشەی 

ئەوەیان لە منداڵەكە كردبوو كە 
هەواڵی پۆلیسی لێدەدەن و بە 

خۆی و بە خێزانەكەیەوە دیپۆرتی 
سوریای دەكەنەوە. كاتێك كە 

چارەسازانی دەروونی و رێكخراوە 
دیداركراوەكان بۆ ئەم توێژینەوەیە 

دەستیان بە چارەسەری كرد لەگەڵیدا، 
منداڵەكە  سەردانگەكەی بەجێهێشت 

و چارەسەرەكەی تەواو نەكرد. 
هەروەها دیداركراوەكە رەچاوی 

ئەوەی كردووە كە خێزانی منداڵەكە 
خستوویانەتە بارێكی الواز و، 

بەرپرسیارێتیان خستۆتە ئەستۆ بۆ 
دابینكردنی پێداویستیەكانی خێزانەكە. 

وا پێدەچێ كە دایكی كوڕەكە 
ئاگاداربێ لەوەی كە منداڵەكەی 
بۆتە قۆربانی ئیستیغاللكردن و 

بەدڕەفتاری سێكسی و، نەیتوانی 
بێ هیچ كارێك بكات بۆ پاراستنی 

.)JO12( منداڵەكەی
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 UN Women,( بەدڕەفتاری   و  ئیستیغاللكردن  مەترسی  بەر  كەوتوونەتە  تایبەت  بەشێوەیەكی  دابڕاو  و  بێیاوەر 
سەرەتاییان  خوێندنی  هەندێكیان  لەكاتێكدا  و،  كوڕن  ئودرن  لە  سوری  كاركردووی  مندااڵنی  زۆربەی   .)2013
كاری  نەخوێندەوارن.  قوتابخانەو  نەچوونەتە  هەرگیز  دیكە  ئەوانی  بنووسن،  بخوێننەوەو  دەتوانن  و  تەواوكردووە 
هەندێك مندااڵنی سوری زۆر زیانبەخشە بۆ منداڵەكان چ لەرووی جەستەییەوە بێت یا لەرووی دەروونیەوە، چونكە 
هەندێك  لە  جوێنپێدان  لێدان،  تووشی  زۆربەیجار  منداڵەكان  كاركردندا،  لەكاتی  زۆریان،  ماندووبوونی  سەرەڕای 
كەیسیشدا هەراسانكردنی سێكسی دەبنەوە لەالیەن خاوەنكارەكان یان ئەوانەی كار لەوێ دەكەن. لە هەندێ ژینگەی 
كاردا، مندااڵن نەریتی زیانبەخش بە تەندروستیان وەردەگرن، وەكو جگەرەكێشان و بەكارهێنانی دەرمانی نایاسایی 

.)JO15; JO06; JO12( و ئەلكهول

و  لەپێش  كە  كردووە  بەرجەستە  ئەوەی  لێكۆڵینەوەیە  ئەم  بۆ  دیدارێكدا  لە   CTU لە  كار  پشكنینی  بەشی  سەرۆكی 
لەوەتەی ساڵی 2011 تەنیا چەند كەیسێكی یەكجار كەمی بازرگانیپێكردنی مندااڵن بە مەبەستی ئیستغاللكردنی كار 
مندااڵن  ئیستیغاللكردنی  شێوازانەی  ئەو  كە  رایگەیاندووە  دیكە  دیداركراوێكی   .)JO18( راپۆرتكراون  ئوردن  لە 
حیسابی بۆ ناكرێت و، بەمشێوەیە راپۆرت نەكراون، وەكو فۆرمێكی بازرگانیپێوەكردن، بەاڵم بریتین لە خراپترین 
فۆرمەكانی كاری مندااڵن )JO13; JO23(. بەپێی راپۆرتێكی رێكخراوێكی ناحكومی، سەرەڕای ئەوەی كە یاسای 
كاری ئوردنی رێ لە بەكارخستنی مندااڵن و ئیستغاللكردنیان لە پیشە مەترسیدارەكان دەگرێ، نە یاسای كارو نە 
مادە پەیوەستەكان باسی سزای رێگری تێدایە كە بگونجێت لەگەڵ مەترسیەكانی خستنە بەركاری مندااڵن  لە پیشە 

 .)Tamkeen, 2015( ترسناكەكان و ئیستغاللكردنیان بە كرێی كەم لە بارودۆخی كاركردنی نەشیاودا

5.3.5   خزمەتكاری ناوماڵ

لەپێش و لەوەتەی دەستپێكی ملمالنێی سوریا، رەخنەیەكی زۆر ئاراستەی سیستەمی كەفالە كراوە كە كارو كۆچی 
كەنداو  هاریكاری  ئەنجومەنی  واڵتانی  هەروەها  وە  ئوردن،  و  لوبنان  سوریا،  لە  بێگانە  ناوماڵی  خزمەتكارانی 
بەڕێوەدەبات. بۆ نمونە توێژینەوەی ساڵی 201٣ی رێكخراوی كاری نێودەوڵەتی كە لوبنان و ئوردن، هەروەها كوێت 

و میرنشینی عەرەبی یەكگرتووی گرتۆتەوە، ئەمەی خوارەوە دەردەخات:

» تەنیا پشتبەستن بە سیستەمی كەفالە خۆی لە خۆیدا گیروگرفتە، چونكە هێزێكی داینەمیكی نایەكسان 
.)Harroff-Tavel & Nasri, 2013( »دێنێتە ئارا لەنێوان خاوەنكارو كرێكارەكەدا

هاوشێوە،  دەرەنجامی  گەیشتۆتە  باڵوكراوەتەوە   Anti-Trafficking Review گۆڤاری  لە  بەمدواییە  كە  وتارێك 
سیستەمی كەفالەی واداناوە كە » زۆر زیانبەخشە بە كرێكارانی خزمەتی ناوماڵی كۆچبەر. ]…[ كەفالە بۆیهەیە 
كە ببێتە هۆی كارپێكردنی بەزۆر« )Demetriou, 2015(. پرسی هاوشێوە سەبارەت بە سیستەمی بەڕێوەبردنی 
كرێكارانی كاری ناوماڵ لە عیراق دەستنیشانكراوە، كە ئەوانەی لەباری كۆچدان دەخاتەبەر بەرپرسیارێتی و پێبژاردن 
و زیندانیكردن، لەجیاتی پاراستنیان لەو ئیستغاللكردنەی كە بۆیهەیە روویدابێ. بەمدواییە وەزارەتی ناوخۆی عیراقی 

.)IQ17( رێنمایی دەركردووە بۆ بەشداریكردن لە چارەسەری ئەم كێشەیەدا

كاریگەری شەڕی سوریاو قەیرانی پەنابەران بەسەر ئەم فۆرمەی بازرگانیپێوەكردن لە ئەوپەڕی كەمیدا بوو، چونكە 
هێشتا بەردەوامە، بەتایبەتمەندی هاوشێوەو پرۆفایلی هاوشێوەی خەڵكی بازرگانیپێكراو. خەڵكی بازرگانیپێكراو بۆ 
ژێر  خانەخوێی  واڵتانی  هاواڵتیانی  و  لەجیاتی سوریان  ناوچەكەدا،  دەرەوەی  واڵتانی  لە  بەردەوامن  مەبەستە  ئەم 
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پەیوەندیدار  دۆزێكی  وەكو  ناوماڵ  خزمەتكاری  بەمەبەستی  بازرگانیپێكردن  لەالیەكیدیكەوە،  لەتوركیا،  توێژینەوە. 
دەستنیشان نەكراوە.

لەگەڵ ئەوەشدا، لەكاتێكدا بازرگانیپێكردن بە كرێكارانی كۆچبەری خزمەتكاری ناوماڵ لەناوەوەی سوریا بەردەوامە 
لەوەتەی دەستپێكردنی شەڕەوە )Lutz, 18 May 2013(، لەبەر رەوشی ئەمنی لەو واڵتەی كە شەڕ پارچە پارچەی 
كردووە، ئێستا زەحمەتترە كە چاودێری رەوشەكەیان بكرێت. خەڵكی بازرگانیپێكراو بۆ خزمەتكاری ناوماڵ لە سوریا 
بەزۆری ژنانی گەنجی تەمەن 1٨ – ٤٥ ساڵی لە واڵتانی باشوری رۆژهەاڵتی ئاسیاوە (فلیپین، ئیندۆنیسیا، تایلەندو 
مالیزیا( و رۆژهەاڵتی ئەفریقیا (ئەسیوبیاو سودان( )Harroff-Tavel & Nasri,  2013(. ئەمانە لەناو ئەو گروپەدان 
نایاساییەكانیان گرتبێتەبەر  كە لەناوەوەی سوریا بازرگانیان پێوەكراوەو بەڵگەنامەیان نیە، هەروەها بۆیهەیە رێگە 
بەهۆی قەدەغەكردنی هەندێك لە واڵتەكانیان بۆ كۆچكردن بەرەو سوریا بۆ كاری ناوماڵ، هەروەكو لە بەندی 2دا 

.)Kane, 2011( خراوەتەروو

مەرجی دەرهێنانی رێپێدان لە حكومەتی سوریەوە یەكێكە لە رەگەزەكانی سیستەمی كەفالە لە سوریا كە كۆنترۆڵی 
تەواوی كرێكارانی كۆچبەر دەداتە دەست خاوەنكارەكان، بێبەشیان دەكات لە مافی كۆتایی پێهێنانی گرێبەستی نێوانیان 
ئەمەش دەیانخاتە بەر بارودۆخی زۆر خراپی ئیستیغالل لە كارو بەدڕەفتاری )SY13(. بەمدواییە رێكخراوی كاری 
نێودەوڵەتی داوای زانیاری كردووە لە بوون و بارودۆخی كرێكارانی كۆچبەری ئاسیێوی ناوماڵ لە وەزارەتی كاری 
سوری. وەزارەت بە نوێنەرانی رێكخراوی كاری نێودەوڵەتی راگەیاندووە كە هەموو كرێكارانی ناوماڵی كۆچبەر 
كە لە سوریادابوون لەكاتی دەستپێكی كێشەكەدا رەوانەی واڵتانی خۆیان كراونەتەوە. لەگەڵ ئەوەشدا بە رەچاوكردنی 
كۆت و بەندی سەپێنراو كە زۆربەی رێكخراوە نێودەوڵەتیەكان لەسوریا رووبەڕووی بوونەتەوە رێگەیەك نەبووە 

.)SY13( لەبەردەم رێكخراوی كاری نێودەوڵەتی بۆ سەلماندنی ئەم بۆچوونە

كۆنفیدراسیۆنی یەكێتی بازرگانی نێودەوڵەتی )ITUC(راپۆرتی كردووە كە خێزانە دەوڵەمەندە سوریەكان 
لە پارێزگای الزقیە لە سوریا كە ژنێكی فلیپینیان وەكو كرێكاری ناوماڵ بەكرێگرتووە. خاوەنكارەكانی ئەو 
ژنە مۆبایل و پاسەپۆرتەكەیان گلدابۆوە، رێگەی پێنەنەدرا كە رۆژێكی ئۆف وەربگرێت و مانگانەش 200 
دۆالر كرێی پێدەدرا، كە دەكاتە نیوەی ئەوەی لەالیەن كرێگرتەكەی لە مانێال بەڵێنی پێدرابوو. كاتێ كێشەكە 
سەریهەڵدا، خاوەنكارەكانی لەگەڵ منداڵەكانیان هەاڵتن و دەستبەرداری ژنە فلیپینیەكە بوون ژنە فلیپینیەكەش 
چووە ڤێالیەك لەگەڵ دوو كۆچبەری فلیپینی دیكە. نەیاندەتوانی پەیوەندی بە باڵیۆزخانەی فلیپین لە دیمەشقەوە 
بكەن و داوای یارمەتی هەناردنەوەیان بكەن، بەمەبەستی راكردن، هەرسێ ژنەكە دەبوایە بەسەر دیوارەكانی 

ڤێالكەدا بێنە خوارێ،  كە بووە هۆی شكانی نێكی یەكێك لە ژنەكان. جارێك لە شەقامدا، هەرسێ ژنەكە 
هەوڵیاندا تەكسیەك بەرەو باڵیۆزخانە بگرن، بەاڵم شوفێری تەكسیەكە بەرەو بنكەی پۆلیسی بردن لەوێش 

.)Torres, 5 August 2012(دەستگیركران و وەكو كۆچبەری نایاسایی خرانە زیندانەوە

رەوانەی  كە  ئەفریقیا  رۆژهەاڵتی  ئاسیاو  رۆژهەاڵتی  باشوری  واڵتانی  لە  كۆچبەر  ژنانی  لە  زۆر  لەراستیدا، 
زۆریشیان  جێمابوون،  سوریا  لەناوەوەی  باڵیۆزخانەكان  لەالیەن  هێڵرابوونەوە  نەكرابوونەوەو  خۆیان  واڵتی 
لە  بەڵگەنامەو  بێ  كۆچبەری  وەكو  سوریاوە  دەسەاڵتەكانی  لەالیەن  زیندانەوە  خرابوونەوە  و  لێدەستگیركرابوون 
زینداندا مابوونەوە بۆ چەند مانگێك. هەندێكیان نەیانتوانی پەیوەندی بە باڵیۆزخانەكانی خۆیانەوە بكەن، یان نەیانتوانی 
بەبێ پاسپۆرت بچنەوە واڵت، لەبەرئەوەی لەالیەن خاوەنكارەكان یان ئاژانسەكانی بەكارخستنەوە لێیان گلدرابۆوە 

.)SY03(
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رۆزاریۆ  دێل  ئەلبێرت  فلیپینی  دەرەوەی  كاروباری  وەزیری  سەندیكاكان،  نێودەوڵەتی  یەكێتی  لەگەڵ  دیدارێك  لە 
روونی كردەوە كە ئەستەمە شوێنی فلیپینیەكان لە سوریاو لە چوارچێوەی هەڵكشانی توندوتیژیدا دەستنیشانبكرێت و 
بگێڕدرێنەوە، هەروەها گوتی كە گەڕاندنەوەی فلیپینیە دەستەوەستانەكان لە سوریا كارێكی ئاڵۆزە بەهۆی داخوازیەكانی 
خاوەنكارە سوریەكان كە داوای پێدانی تێچووی بەكارخستنی كرێكارە كۆچبەرەكان دەكەن، لەبەرامبەر واژۆكردنیان 

.)Torres, 5 August 2012( بۆ رێپێدانی دەرچوون لە واڵت كە كۆچبەرەكان بۆ جێهێشتنی سوریا پێویستیانە

 لە لوبنان، بەشێوەیەكی گشتی قەیرانی سوری وادانانرێت كەكاریگەریەكی بەرچاوی بەسەر بازرگانیكردن هەبێت 
بە  بێگانەكانیان  كرێكارە  سوریەكان  و  پێدەكرێت  كاری  كەفالە  سیستەمی  هێشتا  چونكە  ناوماڵ،  خزمەتكاری  بۆ 
كەسانی دیكە لەم توێژەدا نەگۆڕیوە )LB03(. زۆربەیجار ژنانی سوری دەچنە لوبنان بەیاوەری خێزانەكانیان و، 
ئەو  لەناو  تەواو  دەوامێكی  بە  لێدەكرێت  داوایان  كە زۆربەی جار  نین،  شیاو  ناوماڵ  وەكو خزمەتكاری  بەمجۆرە 
خێزانانەدا بمێننەوە كە كاریان بۆ دەكەن. هەاڵوێردە بەرچاوەكان بریتین لە كرێكارانی ناوماڵ لە ژنانی غەیرە سوری 
ناوماڵ –  لەپاڵ كۆچبەرەكانی پێشتری كاركردنی  كە لەالیەن خێزانە هەاڵتوە سوریەكانەوە براونەتە لوبنان و، 
»هەاڵتووەكان« – كە بە نایاسایی لە لوبنانن و بە سەربەخۆیی كاردەكەن، بەتایبەتی لەبواری پاككردنەوەدا. هەروەها 
زۆربەی خێزانە لوبنانیەكان وایان پێباشترە سوریەكان بۆ پاككردنەوە دابمەزرێنن، لەبەر نزیكی زمان و، ئەمەش 
خزمەتكاری  كۆیلەگەری  كەیسێكی   .)LB04( گروپە  ئەم  بۆ  داهات  وەدەستهێنانی  ئەگەری  بۆ  هەبوە  كاریگەری 
ناوماڵ سەبارەت بە كچانی فەڵەستینی لە سوریاوە راپۆرتكراوە لەالیەن رێكخراوێكی ناحكومی لوبنانی كە كار لەگەڵ 
لوبنانی و رێگەیان  لەالیەن خێزانێكی  ئیستغاللكرابوون  ناوماڵ  لە خزمەتكاری  ئەو كچانە  دەكات.  فەڵەستینیەكاندا 

.)LB18( پێنەدرابوو كە ماڵەكە بەجێبهێڵن

چاالكوانێكی سوری دیداركراو بۆ ئەم توێژینەوەیە كە لە ساڵی 2012 لە گرتووخانەیەكی سوریدا زیندانی 
كرابوو بە شێوەیەكی راستەوخۆش پاسەوانێكی زیندانە سوریەكەی بینیبوو كە ئیستغاللی سێكسی ژنێكی 

كۆچبەری كردبوو كە پێشتر كرێكاری ناوماڵ بوو، لەبەرامبەر ئەو بڕە پارەیەی كە ئەوان پێویستیان بوو بۆ 
مانەوە لەناو زیندانەكەدا. لە دیدارەكەدا، ئاماژەی بە ئیستغاللكردنی جنسی سەدان ژنی كۆچبەری كردبوو كە 

لەگەڵ ئەودا دەستگیركرابوون:

» كاتێ كە دەستگریكرابووم و لە زیندان هاوێشترابووم، سێ ژووری پر كرێكاری ناوماڵی بیانی هەبوون. 
كە زۆربەیان لە ئەسیوبیاو سودان و مالیزیاو تایلەندەوە بوون. بازرگانی بە هەمووویانەوە كرابوو: ئەوان 

وایانزانی بوو كە بەرەو واڵتانی كەنداو دەچن، بەاڵم بەرەو سوریا بازرگانیان پێوەكرابوو و پاسەپۆرتەكانیشیان 
لەدەستدابوو. كاتێ توندوتیژی لە سوریا دەستی پێكرد، رژێم باڵیۆزخانەكانی ئەوانی ئاگاداركردەوە و داوای 
لە باڵیۆزەكان كرد تا لە واڵت بیانباتە دەرو بیانگەڕێنێتەوە واڵتەكانی خۆیان. لەگەڵ ئەوەشدا، باڵیۆزخانەكان 

نەیانویست كە تێچووی فرین و دەربازكردنیان بۆ دەرەوەی سوریا بدەن و پارەی ئەوەشیان نەدا كە لە هوتێلێكدا 
نیشتەجێیان بكەن، بۆیە ئەوانیش لەالیەن بنكەكانی پۆلیسەوە دەستگیردەكران و دەهێڵرانەوە. باڵیۆزخانەكانیان 

دەیانزانی كە ئەوان لە بنكەكانی پۆلیس وزینداندان و هەندێكجار باڵیۆزخانەكان خۆراكیان بۆ دەناردن لە 
زیندانەكانیاندا. هەندێك لەوانە بۆ ماوەی ساڵێك لە بنكەی پۆلیسدا دەمایەوە. لە گرتووخانەدا، دەبوونە لەشفرۆش 

بۆ ئەوەی خۆراك و جلوبەرگ بكڕن. تەنیا ئاو بەخۆڕایی بوو؛ دەبێ پارەی هەموو شتێكی دیكە بدەی لە 
زینداندا. ئەفسەرە پلە بەرزەكانی پۆلیس ببونە ئەو دەالالنەی كە كڕیارەكانیان دەهێنا. ژنەكان و كڕیارەكان 

.6٩)SY03( »...دەبرانە ژوورێكی جیاواز

6٩ لە عەربیەوە وەرگێڕدراوە لەالیەن لێكۆڵەری واڵت، س. ئۆزدەن
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بەرباڵوی  هەرە  شێوازی  ئوردن،  لە   201٣  –  200٩ لەماوەی 
لەالیەن  دەستنیشانكرابوو  فەرمی  بەشێوەیەكی  كە  بازرگانیپێكردن 
بوو  بریتی  مرۆڤ  بە  بازرگانیكردن  نەهێشتنی  نیشتمانی  لیژنەی 
دەستنیشانكراوی  كەیسی   ٣٨ تێكڕای  كە  ناوماڵ،  خزمەتكاری  لە 
 1٨ دیارینەكراو،  كەیسی   2٩ لەگەڵ  بەراورد  بە  لەخۆگرتبوو، 
بازرگانیكردن   2 و  سێكسی  ئیستغاللكردنی   ٥ بەزۆر،  كارپێكردنی 
ئەوەش،  سەرەڕای   .)cited in: UNODC,  2014a( منداڵ  بە 
ئوردنیەوە  گشتی  داواكاری  لەالیەن  دانپیانراوەكە  كەیسە   ٩ تێكڕای 
 201٥ یەكەمی  نیوەی  لەماوەی  بازرگانیپێوەكردن  كەیسەكانی  وەكو 
بەمەبەستی خزمەتكاری ناوماڵ، كە پازدە ژن تێوەگالبوون – نۆیان لە 
بەنگالدیش، سێ لە فلیپین و، یەك لە سریالنكا، یەك ژنی ئەسیوبی و 
یەك ئوردنی )JO21(. كەسانی بازرگانیپێوەكراو بەردەوام زۆربەیان 
ژنن – و هەندێكجاریش كچن – لە باشوری رۆژهەاڵتی ئاسیا (فلیپین 
ئاسیا (سریالنكاو بەنگالدیش(و، رۆژهەاڵتی  باشوری  ئیندۆنیسیا(،  و 
هەربۆیە،   )JO18; JO19; JO23( ئەسیوبیا(،  (كینیاو  ئەفریقیا 
بەشێوەیەكی  كە  ئیستغاللكردنە  فۆرمێكی  ئەمە  لوبنان،  هاوشێوەی 
هەڵڕژانی  سوریاو  شەڕی  كاریگەری  بەر  نەكەوتۆتە  بەرچاو 

پەنابەرانی سوری بۆ ئوردن.

ئەوە  یارمەتیدان  بۆ  تەمكین  ناحكومی  رێكخراوی  ئەوەشدا،  لەگەڵ 
دووپاتدەكاتەوە كە 6 ژنی ئیندۆنیسی كە لە قەتەرەوە هاتبوونە ئوردن ، 

.)JO23( عیراق و سوریا لەنێوان 200٥ و 201٤دا

و  ناحكومیەكان  رێكخراوە  دیداركراوەكانی  عیراق،  لە  هەروەها 
ماوەی  لەوەتەی  نەبینیبوو  سێكتەرەیان  ئەو  كاریگەریەكی  دەوڵەت 
باشورو  لە  هاتوو  قوربانیانی  بوونی  بەردەوامی  لەگەڵ  سەرەتاوە، 
دەبوونەوە  دەستگیركردن  دوچاری  كە  ئاسیا،  رۆژهەاڵتی  باشوری 
بەهۆی باری نایاسایی كۆچ )IQ17(. یەك كەیسی تایبەتی ئاماژەپێكراو 
هەبوو سەبارەت بە  بازرگانیپێكردنی 20 ژنی غانی كە بەڵێنی ئەوەیان 

پێدرابوو لە هوتێلەكانی هەرێمی كوردستانی عیراق كاربكەن. بەاڵم لەكۆتاییدا لە ماڵی تایبەت وەكو كرێكاری ناوماڵ 
هەندێ  لە  ببوونەوە.  سێكسی  هەراسانكردنی  كارو  ئیستغاللكرانەی  رەوشی  رووبەڕووی  كە  سەركار،  خرابوونە 
گلدابوونەوە  پاسپۆرتەكانیان  لەگەڵكردبوون  گرێبەستی  كە  كۆمپانیایانەش  ئەو  بێبەشكرابوون،  خواردن  لە  كەیسدا، 

.)IQ13(

لەالیەن  كۆچبەر  ژنانی  زۆربەیجار  سەرەتا،  قۆتاغی  پێش  هەروەكو  سوریا،  لە  شەڕ  هەڵگیرسانی  لەوەتەی 
ئاژانسەكانی بەكارخستن و نێوانگیرەكانیان لە واڵتانی رەسەنی خۆیاندا خەڵەتێنرابون لەبارەی ئاراستەو شوێن، 
Hamill, 2011; Harroff-( عیراق  و  ئوردن  لوبنان،  سوریا،  لە  ژیانیان  باری  و  كاركردنیان  پیشەو  سروشتی 
Tavel & Nasri, 2013; JO23; IQ13(. بازرگانیكارێكی دیكە لەو كەیسانەدا بریتی بوو لە خانەوادەی تایبەت 
عیراق  و  ئوردن  لوبنان،  سوریا،  لە  تایبەتەكان  خێزانە  دادەمەزرێنن.  كۆچبەر  ژنانی  كە  كار  ئاژانسەكانی  یان 
ئاستێكی  پێشێلكردنی  سەرەڕای  گلدەدەنەوە،  سەفەر  دیكەی  بەڵگەنامەكانی  و  پاسەپۆرتەكان  كە  راپۆرتكرابوون 

ئەوژنانەی لە سوریا بوون لەگەڵ 
خاوەنكارە سوریەكانیانەوە بەرەو 

ئوردن هاتن، كە بەدوای باری 
پەنابەریدا دەگەڕان و كرێكارانی 
ناوماڵیان لەگەڵ خۆیاندا بردبوو، 
هاوشێوەی ئەوەبوو كە لە لوبنان 

روویدا، لەگەڵ گەیشتنیان بە ئوردن 
لەرێگەی خاڵە سنوریەكانەوە، 

خاوەنكارە ئوردنیەكان دەستبەرداری 
ژنە ئیندۆنیسیەكان بوون بەبێ ئەوەی 

پاسەپۆرتەكانیان پێبدەنەوە، یان 
دایانە دەست خاوەنكاری دیكە، جا 
ئەوانە چ نێوانگیربن یان خاوەنی 

ماڵی تایبەت بن. ژنێكی ئیندۆنیسی 
لەگەڵ خاوەنكارەكەیدا هاتبوە ئوردن 

و كاتێك خاوەنكارەكە ئوردنی 
جێهێشتبوو، ئەو ژنەی خستبووە 
بەركار لەماڵی برایەكەیدا بەبێ 

ئەوەی پارەی پێبدات و بەبێ ئەوەی 
پاسەپۆرتەكەی بۆ بگەڕێنێتەوە. 
بەڕێوەبەری تەمكین پێیوایە كە 

كەیسی زیاتری هاوشێوەی ئەو ژنە 
ئیندۆنیسیانە هەیە كە بازرگانیان 
پێكراوەبەمەبەستی خزمەتكاری 

ناوماڵ لە واڵتانی بەر كاریگەری 
ملمالنێ و قەیرانەكە، بەاڵم ئەوانە 

دەستنیشان نەكراون. 
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زۆری مافەكانی كاركردن: كاتژمێری زیادەی كارو نەبوونی ماوەی حەسانەوە؛ بارودۆخی ژیانی پڕ سوكایەتی؛ 
دەستنەكەوتنی جلوبەرگی شیاو، بڕە خۆراكی تەواو و ئاوو چاودێری تەندروستی؛ ئازادی سنورداری جواڵنەوەو 
سێكسی؛  كرداری  دەستدرێژیكردنی  و  جەستەیی  دەروونی،  هەڕەشەی  كاردا؛  شوێنی  لەدەرەوەی  پەیوەندیكردن 
هەڕەشەی راپۆرتكردن بۆ دەسەاڵتەكان؛ گلدانەوەی كرێكانیان و؛ لە سوریاش، دەستبەرداربوون لە ژنانی كۆچبەردا 

 .)Harroff-Tavel & Nasri, 2013; JO23; IQ13( لەناوەڕاستی ملمالنێكەدا

٦.3.5   ئیستغاللكردن لەرێگەی سواڵكردنەوە

بە  سەبارەت  جیهانی  راپۆرتی  لە   )UNODC( تاوان  و  تلیاك  بە  تایبەت  یەكگرتووەكانی  نەتەوە  ئۆفیسی 
بازرگانیپێكردنی كەسەكان ئیستغاللكردن لەرێگەی سواڵكردنەوە پۆلێن دەكات وەكو فۆرمێكی بازرگانیپێكردن لەژێر 
توێژێكی بەرفراوانتری »فۆرمەكانی ئیستغاللكردن جیا لە كاركردنی بەزۆر، ئیسغاللكردنی سێكسی یان دەرهێنانی 
توێژێكی الوەكی  لەرێگەی سواڵكردنەوە وەكو  ئیستغاللكردن  ئەوەشدا   لەگەڵ   .)UNODC, 2014( ئەندامەكان« 
كاركردنی بەزۆر دادەنرێت كە كاریگەی هەیە بەسەر پێگەیشتوواندا٧0. لە حاڵەتی بوونی منداڵیشدا، دەشێ كەیسێكی 
سواڵكردن بە بازرگانیپێكردن دابنرێت ئەگەر یەكێك لەم كردارانە ئەنجامدران (بەكارخستن، گواستنەوە، راگواستن، 
 Healy &( لەگەڵ هەبوونی مەبەستی ئیستغاللكردن لەرێگەی سوڵكردنەوە )داڵدەدان یان پێشوازیكردنی كەسەكان

.)Piotrowicz, 2013

لەڕێگەی  ئیستغاللكردن  بە  كەم هەبوو سەبارەت  هۆشیاریەكی  توێژینەوەدا،  ژێر  واڵتانی  لە  گشتی  بەشێوەیەكی 
سواڵكردن  كرداری  خودی  دەركەوتووە،  پێشەكیدا  لە  هەروەك  بازرگانیپێوەكردن.  فۆرمێكی  وەكو  سواڵكردنەوە 
سەرپێچیە لەزۆربەی واڵتانی ژێر توێژینەوەو، تیشكۆی سەپاندنی یاساكان و دەسەاڵتەكانی دیكەی دەواڵت لەسەر 
لێكۆڵینەوە لە بەڵگەكانی ئیستغاللكردن. وتارەكانی رۆژنامە لە توركیا  دەستگیركردنی خەڵكی سواڵكەرە، لەجیاتی 
منداڵی   2٣« وەكو  پۆلیسەوە،  لەالیەن  دەستگیركراو  سواڵكەری  خەڵكی  ژمارەی  بە  سەبارەت  هەیە  راپۆرتیان 
  )Milliyet, 22.02.2013( »سواڵكەری سوری لە تەمەنی نێوان ٨ و 1٣ ساڵیدا كە لەالیەن پۆلیس دەستگیركراون
لە شانلیئورفا،   .)AktifAdana, 22.12. 2014( پۆلیس هەاڵتوون«  لەدەست  و »٥ مناڵی سوالكەری سوری كە 
كۆمەڵەی برایەتی كۆمەڵگەی خانەخوێی توركی و كۆچبەرانی سوری هەماهەنگی لەگەڵ پۆلیسی شارەوانی دەكات 
بۆ »رێگرتن لە منداڵەكان لە سواڵكردن«. كاتێك كە پۆلیس دەستنیشانی منداڵێكی پەنابەری سوری سواڵكەر دەكات 
لە شەقامدا، دەیانهێننە كۆمەڵەكەو داوا لە منداڵەكە دەكرێت پارچە كاغەزێك واژۆ بكات، هەروەها مۆری پەنجەكانی 
وەردەگیرێت و، بە توركی لە پارچە كاغەزەكە نوسراوە: » بەڵێن دەدەم كە جارێكی دیكە سواڵ نەكەم. ئەگەر وامكرد، 
ئەوا لە توركیا دەردەكرێم« . } ئەم پارچە كاغەزە بە لێكۆڵەری واڵت نیشاندراوە{. بەپێی دیداركراوان لە هەمان 

.)TR10; TR11( كۆمەڵەدا، ئەمە بەشداربووە لە »چارەسەری« كێشەكە

بەهەمان شێوە لە ئوردن، مێردەكان و دایبابەكان دەچنە دادگا بۆ رزگاركردنی ژن و منداڵەكانیان كە لەبەر سواڵكردن 
سواڵكردن  لە  خێزانەكانیان  ئەندامانی  كە  دەدەن  بەڵێن  و،  یاسایین  چاودێری  ئەوان  لەبەرئەوەی  دەستگیركراون، 
نابن. كاری یەكەی نەهێشتنی سواڵكردن بریتیە لە دەستنیشانكردنی و رێگرتن لە سواڵكردنی مندااڵن و  بەردەوام 
پێگەیشتووان، بەمجۆرە یاسای ئوردنیش سزای هەیە بۆ ناچاركردنی كەسێكی دیكە بۆ سواڵكردن، لەگەڵ ئەوەشدا، 

٧0 رێكەوتننامەی 1٩٣0ی رێكخراوی كاری نێودەوڵەتی ژمارە 2٩كارپێكردنی بەزۆر پێناسە دەكات وەك “ هەموو كار یا خزمەتگوزاریەك كە لەژێر 
هەڕەشەی هەر سزایەك بەسەر كەسێكدا دەسەپێنرێت كە بەخۆی خۆبەخشانە ئەنجامی نەدات



١4٧كاریگه ری سه ر بازرگانی پێوە كردنی مرۆڤ له  سوریا، توركیا، لوبنان، ئوردن و عیراق

لەم بڕگەیەدا دەبێ ناچاركردن هەبێت، دەبێ بەڵگەی تەواو بەدەستەوە هەبێت و لە زۆربەی كەیسەكان، منداڵەكان 
لە  هەروەها   .)JO20( كراون  سواڵكردن  ناچاری  دیكە  گەورەی  كەسانی  یان  دایكوباوكانیانەوە  لەالیەن  كە  ناڵێن 
عیراق، رەوشەكانی سواڵكردن بەشێوەیەكی گشتی وەكو فۆرمی بازرگانیپێوەكردن دانانرێن و، زۆربەیجار بەپێی 
پەناگەی  لە  زۆربەیجار  سواڵكردندا  لەكاتی  دەستگیركراو  مندااڵنی  دەكرێت.  لەگەڵدا  مامەڵەیان  سزاكانەوە  یاسای 

.)IQ17( مندااڵندا دەهێڵرێنەوە، كە واباوە لەو شوێنەش رادەكەن

لەبەر بوونی ژمارەیەكی یەكجار كەمی بەڵگەو زانیاری سەبارەت بە سواڵكردن لەناوەوەی سوریا، زەحمەتە ئەوە 
دەستنیشانبكرێ كە ژمارەیەكی روو لەزیادەی ژنان، مندااڵن و كەسانی خاوەن پێداویستی تایبەت لەكاتی سواڵكردن 
بۆ  پێوەكرابێ  بازرگانیان  كە  تێبینیكراون  سوریا  لەناوەوەی  ئۆپۆزسیۆن  و  رژێم  ژێركۆنتڕۆڵی  ناوچەكانی  لە 
یان  تاك  بنچینەی  لەسەر  سلبی  بەرپەرچدانەوەی  میكانیزمێكی  وەكو  گالبن  سواڵكردنەوە  لە  یان  ئیستغاللكردن 
خێزاندا.Save the Children و UNICEF بەمدواییە راپۆرتێكیان باڵوكردەوە كە دەریدەخات سەدان لە هەزاران 
منداڵی ئاوارەی ناوخۆی سوری و منداڵی پەنابەر لە واڵتانی دراوسێ ناچنە قوتابخانەكان و لە خراپترین فۆرمەكانی 
كاری مندااڵن و سواڵكردنەوە تێوەگالون )July 2015(، كە زۆر لەوانە بۆیهەیە بەو مەبەستە بازرگانیان پێوەكرابێت.

بەپێی ماڵپەڕی پشتگیریكاری ئۆپۆزسیۆنی السوریە نێت، رژێم ئەو ئامارانەی داوەتە دەست كە كەیسەكانی سواڵكردن 
دەستنیشان دەكەن سەبارەت بەوەی كە زۆربەیان ژن و مندااڵنن لە سوریاو ژمارەیان روو لە زیادەیە لە نزیكەی 2000 
لە 2010 بۆ نزیكەی ٥000 لە 201٥. لەگەڵ ئەوەشدا، ئەوە روون نیە كە چۆن ئەو ژمارانەیان دەستكەوتووەو ئایا 
ئەو جۆرە دەستنیشانكراوانەی سواڵكردن لەالیەن گروپەكانی تاوانەوە رێكخراون، لەئاستی نزمی ئیستغاللكردنەوە 
كاروباری  وەزارەتی  وتارەكە،  بەپێی  خێزاندابوون.  چوارچێوەی  لە  یان  بوون  تاكەكەسی  چاالكی  یاخود  گالون، 
كۆمەاڵیەتی سوری دانی بە زیادبوونێكی زۆری سواڵكردن لە واڵتەكەداناوە لەسەرەتای دەستپێكردنی ملمالنێوە. بۆ 
بەرسڤدانەوە، یەكەیەكی تایبەتی هێزەكانی پۆلیس دامەزراوە، كە پێیدەوترێ »پۆلیسی مەدەنی« بۆ دەستنیشانكردن، 
دەستگریكردن و سزادانی ئەو تاك و گروپانەی كە مندااڵن، ژنان و خەڵكانی خاوەن پێداویستی تایبەت لەڕێگەی 
سواڵكردنەوە ئیستغالل دەكەن. لەگەڵ ئەوەشدا ئەو مادەیە هیچ زانیاریەكی زیاتر ناداتە دەست سەبارەت بەم كەیسانە 

.)Al Souria Net, 14 April 2014(

لە توركیا هیچ قوربانیەكی بازرگانیپێكردن بۆ ئیستغاللكردن لە رێگەی سواڵكردنەوە دەستنیشان نەكراوە لەماوەی 
قۆناغی 200٩ -  ICMPD, 2013( 201٣(. سەرەڕای ئەوەی كە ئیستغاللكردن لەرێگەی سواڵكردنەوە بەشێوەیەكی 
راشكاو پێناسە نەكراوە وەكو فۆرمێكی بازرگانیپێكردن بەپێی مادەی ٨0ی یاسای تاوانەكانی توركیا، دیداركراوێك 
گرتبێت  لەخۆ  بازرگانیپێوەكردنیان  رەنگە  سوریا  لە  سواڵكردن  كەیسەكانی  لە  زۆر  كە  پێیوایە  داد  وەزارەتی  لە 
ئەگەر بە تەواوی لێكۆڵینەوەیان لەسەر ئەنجامبدرێت )TR45(. هەروەها رێندراوە كە زانیاری ورد سەبارەت بە 
بۆ  لیكۆڵینەوە  لەمیانەی  بۆتەوە  ئەوەی رووبەڕوو  لە توركیا دەستبكەوێت.  لەرێگەی سواڵكردنەوە  ئیستغاللكردن 
ئەم توێژینەوەیە لە توركیا زیاتر ئاماژەی گشتی بوون بۆ سواڵكردنی ئیستغاللكارانە. دیداركراون ئاماژەیان كردووە 
بۆ هەبوونی مافیا لە ئیستەمبۆڵ كە خەڵكی ناچاری سواڵكردن دەكەن )TR12(، هەورەها هەبوونی تۆڕی دیكەی 

.)TR08( هاوشێوە لە باشورو باشوری رۆژهەاڵتی توركیا

سەرەڕای ئەوەش، رووداوێك لە نیسانی 201٥ لەالیەن دەزگاكانی راگەیاندنەوە باسیكرا، كە چەند لەقتەیەكی ڤیدیۆیی 
تێدابوو مندااڵنی دەرۆزەكەری پیشان دەدا كە لە دەرەوەی شار لە شوێنێكی زیندان ئاسا لەچوارچێوەی شارەوانی 
شانلیئورفا دەهێڵرانەوە )Altun, 21.04.2015(. لە وەاڵمی پرسیاریش سەبارەت بەو رووداوە لەماوەی دیدارێك بۆ 

ئەم لێكۆڵینەوەیە، پۆلیسی شارەوانی شانلیئورفا ئاماژەی بە رەوشەكانی سواڵكردنی ئیستغاللكارانە كرد:
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بۆتە  چونكە  گیروگرفتەدا.  ئەم  لەگەڵ  مامەڵەكردن  بۆ  هەیە  رادیكاڵی  پێوەری  بە  پێویستت  تۆ   «
پرسێكی رێكخراوی لەو جۆرە، تۆڕێك لە خەڵك، هەندێك سوریان لە غازی عەنتابەوە بۆ ناوەڕاستی 

.)TR09( »دێنن، وایان لێدەكەن بە درێژایی رۆژ لێرە سواڵبكەن )ئورفا (شانلیئورفا

خۆی  منداڵی  نۆ  كە  نیشتەجێیە،  سوریا  لە  كە  سوری  پیاوێكی  بە  سەبارەت  ریپۆرتكراوە  لوبنان  لە  كەیس  یەك 
رەوانەی دۆڵی بیقاع كردووە لە لوبنان بۆ سواڵكردن، ناچاری كردوون كە الیەنی كەم هەریەكەیان ١٠٠٠ لیرەی 
پێگەیشتووەكانی خێزانەكەیدا. گەورەترین  لەالیەن  لێدان  لەژێر هەرەشەی  بهێننەوە،  )نزیكەی٧ دۆالر(  لوبانی 
)LB09(، مندااڵنی خاوەن  بەكاردەهات  لە سوریا  بۆ دروستكردنی تەالرێك  پارەكە  منداڵی راپۆرتی كردووە  كە 
پێداویستی تایبەتیش ئاماژەیان پێكراوە وەكو بەكرێگیراو بۆ مەبەستی سواڵپێكردن، لە بەیروت لە تەرابلوس، بەاڵم 
لە  دەرۆزەكردن  كە  دەریخستووە  دەرچووە   201٥ لەساڵی  كە  راپۆرتێك   .)LB11; LB41( نەسەلمێنراوە  ئەمە 
 Save the( بیقاع و عەككار  لە دۆڵی  بەتایبەتیش  لوبنان چربۆتەوەو،  لە  ناوچە شارنشینە سەرەكیەكان  دەرەوەی 
 LB09;( ئەمە لەالیەن دیداركراوێك بۆ ئەم لێكۆڵینەوەیە دووپاتكراوەتەوە .)Children, UNICEF & ILO, 2015
LB36(. راپۆتی بازرگانیكردن بە كەسەكانی سااڵنی 201٤ و 201٥ ئاماژە دەكەن كە مندااڵنی سوری ناچاری 
 US( سواڵكردن لە شەقامەكان كراون، لەكاتێكدا راپۆرتی 201٥ش ئاماژەی بە مندااڵنی لوبانی كردووە لەم رەوشەدا

.)Department of State, 2014; 2015

سواڵی مندااڵن، وەكو كاركردنی مندااڵن، ریزكراوەو وەكو خراپترین فۆرمەكانی كاری مندااڵن حیسابی بۆ كراوە نەك 
وەكو بازرگانیپێكردنی مندااڵن لە ئوردن، سەرەڕای ئەوەی كە زۆر لە حاڵەتەكانی سواڵكردنی مندااڵن رەگەزەكانی 
بەرژەوەندی  بۆ  ئیستیغالل كراون  لە سواڵكردن  بەركارو  منداڵەكان خراونەتە  تێدایە، هەروەها  بازرگانیپێكردنیان 
كەسانی دیكە. بۆیهەیە مندااڵنی سواڵكەر ساتانێكی درێژ لەدەرەوەی ماڵ بەسەر ببەن و هەندێجار مندااڵن رێگەیان 
پێنادرێت بگەڕێنەوە ماڵەوە لەو رۆژەدا تاوەكو بڕە پارەی داواكراو پەیدانەكەن )JO19; JO20(. سەرەڕای ئەوەی 
كە UN Woman و سەرچاوەی دیكەش ئاماژەیان بەوە داوە كە بازرگانیپێكردنی مندااڵن بەمەبستی ئیستغاللكردن 
سوری  پەنابەرانی  هەڵڕژانی  ئەنجامی  لە  زیادەیە  لە  روو  بەرزەو  ئوردن  لە  سواڵكردن   لە  ئیستغالل  كارو  لە 
 )CTU( ئەو داتایانەی لەالیەن یەكەی نەهێشتنی بازرگانیپێكردنی ئوردنی پێشكەشكراون ،)UN Women, 2013(
زانیاریان تێدانیە سەبارەت بە قوربانیە دەستنیشانكراوەكان لە مندااڵنی بازرگانیپێكراو بۆ مەبەستی ئیستغاللكردن لە 

كارو ئیستغالل لە سواڵكردندا. 

بەڕێوەبەری یەكەی نەهێشتنی سواڵكردنی ئوردنی و ستافەكەی رایانگەیاندووە كە هەندێ لە كەیسەكانی سواڵكردن 
رەگەزەكانی ئیستغاللكردن دەدەنە دەست و رەنگە وەكو بازرگانیكردن بە كەسەكان هەژماربكرێن، هەرچەندە كە 
حاڵەتەكان لەماوەی قۆناغی سەرەتادا هەموو وا باسكراون كە پەیوەستن بە مندااڵن و ژنانی دۆم لەكەسانی ئوردنی 
و رەگەزنامەكانی دیكە، زیاتر لەوەی سوریەكان بن. ئیستغاللكاران كەسانی ئوردنین، بەاڵم سوری و، میسڕی و، 
عیراقی و یەمەنی، دۆم و قەرەج لە خودی ئەندامانی خێزانەكانیانەوە سواڵدەكەن، یان تۆرێكی گواستنەوەی پەنابەرانی 
ئوردنی و فەڵەستینی لە ئوردن بەهۆی ئۆتۆمبێلەوە بۆ شوێنەكانی دەرۆزەكردن )JO19; JO20(. سەرۆكی یەكێك 
لە تۆڕەكانی سواڵكردن لە كەمپی حصن لە پارێزگای ئیربد پەنابەرێكی فەڵەستینیە لە ئوردن، پیاوێكە لە كۆتایی ٤0 
پیاوە بە ئۆتۆمبێل  سااڵنی تەمەنی كە گروپێكی نزیكەی 1٥ منداڵی سواڵكەر بەڕێوەدەبات كەكاری بۆدەكەن. ئەو 
 JO11; JO12;( منداڵەكان لە بەیانیاندا دەباتە سەر شوێنی كاری دەستنیشانكراو و شەوان هەڵیاندەگرێ و دەیانباتەوە
JO15(. بازرگانیكارەكە نزیكەی 2 دیناری ئوردنی دەداتەهەر منداڵێكی سواڵكەر (نزیكەی 2.٨0 دۆالر( لە رۆژێكدا 
)JO11(. قازانجی رۆژانەی دەستكەوتوو لەالیەن منداڵێك یان پێگەیشتووێكی سواڵكەرەوە جیاوازە لەنێوان ٥0 تا 

.)JO20; JO19( لەرۆژێكدا )200 دیناری ئوردنی (٧0 تا 2٨2 دۆالر
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ئیستغالل  ئەمە  لە ئوردن سواڵدەكەن، بەشێوەیەكی گشتی وا گریمان دەكرێ كە  لە حاڵەتی ئەو سوریانەی كە 
نیە بەاڵم بەهۆی پێویستی ئابوری سوریەكانەوە هاتۆتە ئارا. لەگەل ئەوەشدا، هەندێ دیداركراوان هێشتا وادانێن 
كە بازرگانیپێكردن وئیستغاللكردنی ژنانی سوری، مندااڵن و كەسانی خاوەن پێداویستی بۆ بردنیان بۆ شوێنی كار 
لە شەقامەكان،  لەكاتێكدا سواڵكردن  نێرینەی دیكە.  باوكان وكەسوكارانی  لە هەندێ كەیسدا، لەالیەن مێردەكانیان، 
 JO15; JO20;( گەورەكان و منداڵەكان دەخاتە بەر مەترسی ترسناكەوە، لەوانەش لێدانی ئۆتۆمبێل و هەراسانكردن

.)JO19

سواڵكردن  لەڕێگەی  ئیستغاللكردن  بۆ  بازرگانیپێوەكردن  لەبارەی  دیاریكراو  زانیاریەكی  هیچ  لێكۆڵینەوەیەدا  لەم 
تاوانكار  بە چەتەی  ئاماژەی  لە 201٥  بە كەسەكان  بازرگانیكردن  راپۆرتی  دەستنەكەوتووە، هەرچەندە  لەعیراق 
كردووە كە مندااڵن لەنێو خێزانە ئاوارە عیراقیەكان ناچاری سواڵكردن دەكەن لەپاڵ جۆرەكانی دیكەی كاری بەزۆر 
)US  Department  of  State,  2015(. زیادبوونێك لە سواڵكەرانەوە تێبینی كراوە لەالیەن رێكخراوە نیشتمانی و 
نێودەوڵەتیەكان لەهەرێمی كوردستانی عیراق لەوەتەی دەستپێكی قەیرانی سوریاو ئەم ئاوارانەی بەمدواییە گەیشتوون 
لە ناوەراستی 201٤دا. لەگەڵ ئەوەشدا، هیچ لێكۆڵینەوەیەكی بەردەست نیە كە دیراسەی رەوشەكانی سواڵكردنی 

 .)IQ12( كردبێ بە وردەكاریەكی زیاترەوە كە ئاخۆ ئەوانە رەگەزی ئیستغلكردنیان لەخۆگرتووە یان نا

٧.3.5   ئیستیغاللكردن لە كێشە چەكدارەكاندا

ئەو كەیسانە واپێدەچێ  بە كوڕان. زۆربەی  تایبەت  لە كێشە چەكدارەكاندا دەكات،  ئیستیغاللكردن  باسی  ئەم بەشە 
كێشە  لە  ئیستیغاللكردن  بەمەبەستی  مندااڵن  تەجنیدكردنی  هەبوونی  لەبەر  پێكبهێنن  منداڵ  بە  بازرگانیكردن  كە 
فۆرمەكانی  لەسەر  تێبینی  دوا  لەگەڵ  رێكخراوە،  گروپە چەكدارەكانەوە  تێوەگالنی  بەپێی  بەشە  ئەم  چەكدارەكاندا. 

ئیستیغاللكردن لە كێشە چەكدارەكاندا كە پەیوەست نین بە شەڕ و كوشتارەوە.

ژمارەیەك دۆكیومێنتی فەرمی و راپۆرت لە رێكخراوەكانی مافەكانی مرۆڤ بەڵگە پێشكەشدەكەن بۆ بازرگانیپێوەكردنی 
لە ملمالنێی  لەالیەن ئەو الیەنە چەكدارە جیاوازانەی كە  لە كێشە چەكدارەكان  ئیستیغاللكردن  بەمەبەستی  مندااڵن 
 ISIS/( سوریاوە گالون لە پارێزگاكانی حەلەب، حومس، حەماء، رەقەو دەرعا، لەوانەش بەرەی نوسڕە، داعش
 Human Rights Council, 16 June 2014; Human( )YPG( و یەكینەكانی پاراستنی گەلی كورد )ISIL/IS
 Rights Watch, 15 July 2015; Avaneesh, 16 July 2015; UN General Assembly, 5 February
2015(. لە پێداچوونەوەیەكی بەردەستی دۆكیومێنتەكان و دیدارەكان بۆ ئەم توێژینەوەیە، وا دەردەكەوێ كە هێزە 
چەكدارەكانی رژێم و الیەنە میلیشیا هاوپەیمانەكانی؛ بەرەی نوسڕەو داعش نزیكەی بەتەواوی كوڕان لە كێشە 
 SY07; SY08; SY12;( چەكدارەكان ئیستغالل دەكەن لەكاتێكدا یەپەگە هەردوو كوڕان و كچان ئیستغالل دەكات
 UN General Assembly, 5 February 2015; Human Rights Watch, 15 July 2015; Pandey,
مرۆیی،  زرێی  جەالد،  زانیاریدەر،  وەكو  هەروەها  كراون  ئیستغالل  سەرباز  وەكو  مندااڵن   .)16 July 2015
 UN General( خۆتەقێنەوەی بۆمبی و بۆ رۆڵی پشتگیری دیكە لە ملمالنێی ئێستا لە هەردوو واڵتی سوریاو عیراقدا

 .)Assembly, 5 February 2015; Human Rights Council, 16 June 2014
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هێزە حكومیەكان

تازە  و  الوان  شۆڕشگێڕەكانیش  چەكدارە  هێزە  و  رەخساندوون  مندااڵنی  سوریا  رژێمی  چەكدارەكانی  هێزە 
پێگەیشتووەكانی كەمپەكان بەرپرسی راستەوخۆن لە رەخساندن و مەشقكردن بە مندااڵن و دامەزراندنیان لە بەتالیۆنە 
 National Coalition of Syrian Revolution and Opposition Forces, 5( رژێم  بە  دژ  جیاوازەكانی 
August 2015(. كۆمەڵەی گشتی نەتەوە یەكگرتووەكان راپۆرتی كردووە كە لەگەڵ هەڵكشانی كێشەی چەكدار، 
هێزەكانی حكومەت منداڵیان لە ئۆپەراسیۆنە سەربازیەكان وەكو زانیاریدەر بەكارهێناوە بۆ دەستنیشانكردنی شوێنی 
شەڕكەرەكانی ئۆپۆزسیۆن، یان بۆ ئەوەی وەكو پاسەوان لە بازگەكاندا كاربكەن ئەمەش رووبەڕوی تۆڵەكردنەوەو 
شیعە  میلیشیا   .)UN General Assembly, 5 February 2015( كردوونەتەوە  زۆری  ئەشكەنجەیەكی 
هێزی  و  دارایی  هاندەری  هەروەها  خزمایەتی  پەیوەندیەكانی  و  تایفەگەری  ئینتیمای  رژێم  بە  سەر  چەكدارەكانی 
و  رەخساندن  لە  گیرابێتەبەر  هاوشێوەش  پەیڕەوی  واپێدەچێت  پێگەیشتووان؛  بەركاری  خستنە  لەپێناو  بەكارهێناوە 
بەركارخستنی سەربازانی منداڵ )US Department of State, 2014(. دەسەاڵتە حكومیە عیراقیەكان، كە بۆ ئەم 
توێژینەوەیە دیداریان لەگەڵكرابوو، دەریانخستووە كە یاسای قەدەغەكردنی بەكارخستنی سەربازی مندااڵن لەالیەن 
هێزە چەكدارەكانی عیراقیەوەو وایدادەنێ كە هەركەیسێكی ئاماژەپێكراو لە راپۆرتەكانی كەناڵی راگەیاندن سەبارەت 
بە مندااڵنی پشتگیریكار لە خێزانەكانیان لە شەڕەكانیان دژ بەداعش و، لە هەندێ كەیسیشدا داكۆكیكردن لە ژیانی 

.)IQ16( خۆیان لەناو ماڵ بەرامبەر شەڕو جەنگەكانی داعش

گروپە ئیسالمیەكان

كوڕان لە سوریا خراونەتە بەر سەربازی لەالیەن بەرنامەی »بەچكەشێرانی خیالفەت«ی داعشەوە، كە زۆربەیان 
تەمەنیان لە 1٤-1٧ ساڵیدایە، لە هەندێ باریشدا كوڕی بچوكی تەمەن 10 سااڵنی لەخۆگرتووە، لە سوریا، عیراق 
و واڵتانی دیكەوە كە زۆرینەیان موسڵمانن. ئەو كوڕانە لە مەدرەسەكانی داعش لە باكوری سوریاو عیراقدا فێری 
توندڕەوی كراون و، بەڵێنی پارەو عەینی زۆریان پێدراوە، بەرامبەر مەشقپێكردنیان بۆ شەڕكردن، لەسێدارەدانی 
 Human Rights Council, 16 June 2014; UN  General Assembly, 5( خۆتەقاندنەوە   و  زیندانیان 

.)February 2015; Avaneesh, 16 July 2015

ئاسیاوە  ناوەڕاستی  واڵتانی  لە  گروپەكەی  بیانیەكانی  ئەندامە  كوڕانی  سەرەكی  بەشێوەیەكی  داعش  رەققە،  لە 
داعشدا  قوتابخانەكانی  لە  رەققەش  خەڵكی  سوریەكانی  منداڵە  هەروەك  چەكداریەكاندا،  كێشە  لە  ئیستغاللكردووە 
تەلقین دراون. ئەو شەڕكەرە بیانیانەی بە خێزانەوە دەگەنە رەققە خانووو موچەیان پێدەدرێت وەكو بەكرێگیراو یان 
نیشتەجێبووی تازە. پیاوە چەكدارەكانی داعش دانیشتوانی پێشووی رەققەیان دەربەدەركردووە كە بوونەتە ئاوارەی 
بیانیەكان  ناوخۆ لە ناوچەكانی دیكەی سوریا یان بۆ دەرەوەی واڵت هەاڵتوون .خانوەكانیشیان دراوەتە شەڕكەرە 
و خێزانەكانیان لەپاڵ پاداشتی مادی بەرامبەر خزمەتەكانیان لە میلیشیاكانی داعشدا )SY04(. لە هەندێ باردا، بە 
تایبەتی كاتێ كوڕانی ناوەڕاستی ئاسیا لەالیەن داعشەوە لە ملمالنێی چەكداری ئیستغالل دەكرێن، موچەی مانگانەیان 
.)Avaneesh, 16 July 2015( بە بڕی ٤00 دۆالر پێدەدرێت، كە ئەمە دەبێتە هاندەرێك بۆ مندااڵن و دایبابانیان

لەو ناوچانای كەوتوونەتە ژێر كۆنترۆڵی داعش لە رەققە، دێل ئەلزور و كۆبانی، بەكارهێنانی قوتابخانەكان بریتیە 
لە  ساڵی  سێزدە  لەتەمەنی  بێگانە  سوریاو  كوردی  كوڕانی  سەدان  كە  سەربازگرتن،  بە  سەرەكی  ستراتیجی  لە 
خوێندن بێبەش كراون. دامەزراوەكانی قوتابخانە كراونەتە سەنتەری بە سەربازگرتن و مەشقپێكردن، كە كوڕەكان 
لە بارودۆخی بارمتە ئاسا منداڵەكان دەستبەرسەردەكرێن و تێڕوانین و بنەمای توندی ئاینیان فێردەكرێت و،ئامادە 
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دەكرێن بۆ ئەوەی بەشێوەیەكی كرداری رۆڵی شەڕكەر بگێڕن. سەركردە پلەدارەكانی داعش و شەڕكەرەكان كە 
رەزامەندی  بەبێ  زۆربەیجاریش  منداڵەكان،  سەربازی  كردنە  و  رفاندن  لە  بەرپرسن  دەكەن  منداڵەكان  بە  مەشق 
.)UN General Assembly, 5 February 2015( خێزانەكانیان و، بەمەبەستی ئیستغالل كردنیان وەكو سەرباز

هەروەها لە عیراق، داعش و گروپە توندڕەوە چاالكەكانی دیكە لە هەردوو واڵت ئامادەسازیان كردووە بۆ بازرگانی 
فێری  منداڵەكان  و  گەنجەكان  پیاوە  كێشە چەكدارەكاندا،  لە  گەنج  پیاوانی  و  كردنی كوڕان  ئیستغالل  و  پێوەكردن 
توندڕەوی دەكەن بۆ بەكارهێنانیان لە كردارە تیرۆریستەكاندا، وەكو خۆتەقاندنەوە. ئەو گروپانە خەڵەتاندن، توندڕەوی 
بە  تازە  شوێنی  بۆ  گواستنەوەیان  و  گەنج  پیاوانی  و  كوڕان  بەسەربازگرتنی  بۆ  بەكاردەهێنن  پارەپێدان  بەڵێنی  و 
مەبەستی مەشقپێكردن. دەسەاڵتەكان لە حكومەتی هەرێمی كوردستان گروپێكی هاریكاری داعشیان دەستگیركردووە 
كە مندااڵنیان لە هەرێمی كوردستان تەجنید دەكرد بۆ هێرشكردنە سەر قونسوڵگەری ئەمریكا لە هەولێر لە 1٨ی 
لە  ناوچەی سنجار  بۆ  داعش  لەكاتی هێرشی  یەزیدی عیراقی  پیاوانی گەنجی  و  نیسانی IQ12( 201٥(. كوڕان 
هێرشە  لە  كردن  ئیستغالل  بۆ  داعش  ئایدیۆلۆجیای  تەلقینی  و  راهێنانیان  بۆ  رفێنران  عیراق  رۆژئاوای  باكوری 

.)IQ14; IQ17( چەكدارەكاندا، لەژێر هەڕەشەی كوشتن

دیداركراوێك وایخەماڵندووە كە تەنیا لە پارێزگای دەرعا، بەرەی نوسڕە نزیكەی ٢٠٠٠ كوڕی تەجنیدكردووە بۆ 
ئیستغالل كردن لە ملمالنێی چەكداردا لە هەر ساڵێك. كوڕەكان تەمەنیان 10 -1٧ ساڵەو بەهۆی بەڵێنی بڕە پارەی 
زۆر سەرنجیان راكێشراوە ئەگەر لە یەكێك لە لقەكانی بەرەی نوسڕەدا شەڕبكەن. بەزۆری ئەو كوڕانە منداڵی لۆكاڵی 
سورین لە دەرعاو منداڵی ئاوارە ناوخۆكانن لە دیمەشق، حومس و شارەانی دیكە كە لە پارێزگای دەرعاوە ئاوارەبوون 
و خێزانەكانیان تووشی هەژاری هاتوون دوای چوار ساڵ و نیو لە ملمالنێكە، بەتایبەتی لەناوچەكانی ژێر گەمارۆو 
كەمپەكانی ئاواراندا. زۆر لە كوڕانی دەرعا كە لە كێشە چەكدارەكان ئیستغالل كراون تەنیا خەڵكی سوریان، چونكە 
زۆربەی ئەندامانی خێزانەكانیان بۆ واڵتانی دراوسێ هەاڵتون، لەكاتێكدا كوڕەكان لە دەرعا ماونەتەوە بۆ پارێزگاری 
لە ماڵی خێزانەكە لە تااڵنكردن و وێرانكردن. قوربانیانی منداڵی دیكەی ئەم شێوازەی بازرگانی پێوەكردنیش هێشتا 

.)SY12( لەگەڵ ئەندامانی خێزانەكانیان ماونەتەوەو لە نیشتەجێكانی ئاواراندا دەژین

لەگەڵ  پەیوەندیان  كە  سەربازی  راهێنەرانی  و  بچووكەكان  ئەفسەرە  دەدەنە  فەرمان  نوسڕە  بەرەی  سەركردەكانی 
كوڕانی  بەسەربازگرتنی  بۆ  دەرعا،  لە  شەجەڕە  وەكو  الدێیەكاندا،  ناوچە  لە  هەیە  مەدەنی  تەجنیدكراوی  هەندێ 
سوری بەمەبەستی ئیستغالل كردنیان لە كێشە چەكداریەكاندا. سەربازگیرەكان لەپێش ماڵ، قوتابخانە یان كۆمەڵگا 
حكومیەكانی نیشتەجێبوون كە ئاوارەكانیان تێدا دەژین لە كوڕەكان نزیكدەبنەوەو، رازیان دەكەن بەوەی پەیوەندی بە 
چەكدارەكانەوە بكەن بەرامبەر بە پارە. قسەی سەرزاری نێوان كوڕان و پیاوانی گەنجی هەمان گەڕەكیش بەكاردێ 
بۆ رازیكردنیان بە پەیوەندیكردن بە گروپی چەكدارەوە، كە كوڕەكان پێیان دەگوترێ ئەگەر دژ بە هێزەكانی رژێم 
وەكو  تێدادەهێنرێ،  مندااڵنیان  كە  سەربازیەكان  بنكە  دەچنە  كوڕەكان  ئینجا  پێدەدرێت.  باشیان  كرێی  شەڕبكەن، 
ناوچەیەی كەوتۆتە ژێر  لەو  سەربازگەی شەهیدانی یەرموك، كە گەورەترین كەمپی راهێنانی سەربازی مندااڵنە 
كۆنتڕۆڵی بەرەی نوسڕە لەپارێزگای دەرعا. كوڕانی تەمەن 12 ساڵی بۆ ماوەی دوو مانگ مەشقیان پێدەكرێت بۆ 
بەكارهێنانی چەك و پاشان دەنێردرێن بۆ شەڕكردن شانبەشانی پیاوانی گەورە لە هێڵەكانی پێشەوە، هەروەها وەكو 

.)SY12( چێشتلێنەرو لە گواستنەوەی بریندارەكان و پێداویستی وەكو ئاو كاردەكەن

لەكاتی شەڕكردندا زۆر لە كوڕان كوژراون یان برینداركراون. یەكسەر لەگەڵ بەسەربازگرتن و مەشق پێكردنیان، 
ناتوانن بگەڕێنەوە ناو خێزانەكانیان، چونكە زانیاری نهێنی سەربازی دەزانن كە نابێ بچێتە دەرەوەی لقە چەكدارەكان. 
بەرەی نوسڕەوە دەكوژرێن.  لەالیەن سەركردەكانی  دەكرێن و  دەستنیشان  ئەو كوڕانەیلقەكانیان جێدێڵن  بەمجۆرە، 
كرێی منداڵێكی سەربازی شەڕكەر لە یەكێك لە لقەكانی بەرەی نوسڕە لە دەرعا لەنێوان 2٥000 و ٧٥000 لیرەی 

.)SY12( )سوریدایە ( نزیكەی 1٣2 – ٣٩٧ دۆالر
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گروپە كوردیەكان 

لەو  دۆكیومێنتكراوە  منداڵ  سەربازی  وەكو  كردنیان  ئیستغالل  و  مندااڵن  بەسەربازگرتنی  كەیسەكانی  هەروەها 
ناوچانەی سوریا كە لەالیەن یەكینەكانی پاراستنی گەلی كوردی )یەپەگە(و پارتە سیاسیە هاوپەیمانەكەی، پارتی 
و  حەلەب  پارێزگای  لە  بەشێك  حەسەكە،  پارێزگای  لە  بوونیان  كە  كۆنتڕۆڵكراون،  )پەیەدە(  دیموكراتی  یەكێتی 
 .)Human Rights Watch, 15 July 2015(   ئەوناوچانە هەیە كە كوردەكان بەڕێوەی دەبەن لە باكوری سوریا
شایەتی دراوەتە ئەنجومەنی گشتی نەتەوە یەكگرتووەكان (٥ی شوباتی 201٥( سەبارەت بە مندااڵنی كوردی سوری 
تەمەن 1٤ – 1٧ ساڵ، بە كوڕان و كچانەوە، كە لەالیەن یەپەگەوە تەجنیدكراون لە هۆشیاركردنەوەی جەماوەری بۆ 

داكۆكیكردن لە كۆبانی بەرامبەر داعش لە 201٤ و 201٥.

بە  ئیستغاللی كردوون،.  هەندێجار  تەجنیدكردووەو  مندااڵنەی  ئەو  یەپەگە  لە  نێرومێ  بەسەربازكردنی  بەشەكانی 
بێ ئاگاداری و رەزامەندی خێزانەكانیان و، ژمارەیەكی زۆر بەاڵم نەزانراوی سەربازانی منداڵیش بریندار بوون 
بە  راگەیەنراویان  پابەندبوونی  سەرەڕای   .)UN General Assembly, 5 February 2015( كوژراون  یان 
بەڕێكردنی سەربازانی منداڵ، فەرماندەكانی یەپەگە بەردەوامن لە تەجنیدكردن و ئیستغالل كردنی مندااڵن لە ئەركی 
سەربازی لە چوارچێوەی سیاسەتی بەسەربازگرتنی مندااڵنی گەورەتری تەمەن 16 – 1٧ ساڵی و راهێنانیان بۆ 
»رۆڵی ناجەنگاوەری« وەكو دێدەوان، چاودێرو پاسەوانی چەكداری بازگەكان. ئەو منااڵنە دەكەونە بەر مەترسی 
 Human( دەستگیركردن و لەسێدارەدان لەالیەن الیەنە چەكدارە ناكۆكەكان، چونكە وەكو سیخوڕ هەژمار دەكرێن

.)Rights Watch, 15 July 2015

لە توركیا، راپۆرت هەبووە سەبارەت بە بەكارهێنانی كوڕان لە كێشە چەكداریەكاندا لەالیەن ئەو گروپە چەكدارانەی 
لە  سەرچاوەكان  بەپێی   .)Sever et al., 2012( هەبووە  )پەكەكە(  كوردستان  كرێكارانی  پارتی  بە  پەیوەندیان 
هێزەكانی ئاسایشی توركیاوە كە بەمدواییە لەمیدیاكانی توركیا باڵوكرایەوە، پەكەكە نزیكەی 2000 منداڵی تەمەن 
12 – 1٧ ساڵی لە ئابی 201٣ تا ئابی 201٥ رفاندووەو بە سەربازیگرتوون. لەنێوان 2-1٣ و 201٥، راگەیەنراوە 
كە بەالی كەمی ٤10 منداڵ هەاڵتوون و خۆیان رادەستی هێزەكانی ئاسایشی توركیا كردووە. وا دەخەمڵێنرێ كە 
  .)Çakmak & Bulur, 20 February 2015( نزیكەی 10000 منداڵی سەرباز بە تێكڕایی شەڕ بۆ پەكەكە دەكەن
لەگەڵ ئەوەشدا، هیچ زانیاریدەرێكی لێكۆڵینەوە بۆ ئەم توێژینەوەیە لە توركیا راپۆرتی كەیسەكانی بازرگانی پێوەكردن 

و ئیستغالل كردنی نەكردووە لە كێشە چەكداریەكان یان چاالكیە تیرۆریستیەكاندا.

گروپەكانی دیكە

لە لوبنان، لەكاتێكدا وادەرناكەوێ كە قەیرانی سوریا تۆڕی نوێی هێنابێتە ئارا سەبارەت بە تێوەگالنی مندااڵن لە 
كێشە چەكداریەكاندا، ژمارەی قوربانیان ئەم جۆرە بازرگانی پێوەكردنە بەهۆی قەیرانەكەوە بەرزبۆتەوە. بە هەمان 
شێوەی پێش شەڕی سوریا، تەجنیدكردنی مندااڵن بۆ ناو گروپە چەكدارەكانبەهۆی تێوەگالنی پێشتری ئەندامانی خێزان 
یان هاوڕێكان لەو گروپە چەكدارانە هاندەدرێت، بەتایبەتی لەناوچەكانی ژێر كاریگەری هەژموونی تایفەگەری لە 

.)LB24( و عەرسال لە دۆڵی بیقاع)LB42( تەڕابلوس

كەمپی پەنابەرانی فەڵەستینی لە عەینولحولوە لە لوبنان، كە پەشێوەیەكان روو لە هەڵكشانن لەسەر بنچینەی پشتگیریكردن 
و دژایەتی حیزبوڵاڵ، سەرهەڵدانی گروپی تازە بەخۆوە نەدیوە، چونكە  گروپەكان پێشتر رێگربوون لە ئەگەری هەر 
جۆرە كێبڕكێیەك . فەڵەستینیەكانی سوریاو ئەو سوریانەی كە پەنایان بردۆتە بەر كەمپەكە كەوتوونەتە بەر مەترسی 
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تەجنیدكردن، لەبەر الوازیان و لەبەر ئەوەی سەر بە هیچ گروپێك نەبوون كاتێك گەیشتوونەتە لوبنان، كە ئەمەش 
بەشێوەیەكی رێژەیی الی مندااڵن باوە كە بخرێنە ریزی گروپە چەكدارەكان لە عەینولحلوە. سەركردەی یەكێك لە 
گروپە چەكدارەكان كە تەمەنی لە سەرەتاكانی 20 ساڵیدایەو، هەموو شەڕكەرەكانیشی لەخۆی گەنجترن. وێنەكانی 
یادكردنەوەی »شەهیدان« لە عەینولحلوە ئەوە دەردەخات كە زۆریان 1٨ ساڵ كەمترن. وەكو باوە خێزانەكان پارە 
وەردەگرن بەرامبەر بەشداری كوڕەكانیان لە گروپە چەكدارەكاندا، هەرچەندە بڕی ئەو پارانە نەزانراون. بۆیهەیە 
گروپەكان تەجنیدكردنەكانیان پەردەپۆش بكەن  وەكو »بەرنامەكانی فێركردن«، هەرچەندە كوڕەكان دەبینرێن كە 

.)LB34( چەكیان هەڵگرتووە

لە  فەڵەستینی  پەنابەرانی  لە كەمپەكانی  لە كێشە چەكداریەكان راپۆرتكراوە  ئیستغالل كردنی كوڕان  لە  زیادبوون 
دەوروبەری شاری سور لە باشوری لوبنان، بەهۆی گەشەسەندنی پەشێویەكانی نێوان گروپەكان لەناو كەمپەكەدا. لە 
باشوری لوبنان، زیادبوون لە تەجنیدكردن بۆ گروپەكانی دیكەی دەرەوەی كەمپەكان، وەكو حیزبوڵاڵ تێبینی نەكراوە، 
هەرچەندە حیزبەكە وەكو گروپە چەكدارەكانی دیكە سیستەمێكی تەجنیدكردنی هەیە كە بۆیهەیە مندااڵنی گەورەتر 

.)LB19( بكاتە ئامانج

بەپێی راپۆرتێكی ئەم دواییەی یونیسێف و Save the Children، هەریەكێك لە سێ منداڵ لە هەرێمی كوردستانی 
عیراق لە تەجنیدكردن بۆ كێشە چەكداریەكان نزیككەوتۆتەوە  )UNICEF &  Save the Children, 2015(.  وا 
راگەیەنراوە كە مندااڵن رووبەڕووی رفاندن و ئیستغالل كردن لە كێشە چەكدارەكان دەبنەوە، »لەوانەش وەكو زرێی 
مرۆیی، هەواڵدەر، بۆمب دروستكەر، خۆتەقێنەوە«، كە هەندێك لەو مندااڵنە تەنیا تەمەنیان هەشت ساڵەو هەندێكیان 

.)US Department of State, 2015( كێشەی كەم عەقڵیان هەیە

شێوازە ناجەنگاوەریەكانی ئیستغالل كردن لە كێشە چەكداریەكاندا

فۆرمەكانی دیكەی ئیستغالل كردن كە پەیوەستن بە كێشە چەكداریەكان رفاندن و بارمتەگرتن و، كاركردنی سەربازی 
لەو  تەڕتووس،  الزقیەو  شارەكانی  دەوروبەری  لە  رژێم  كۆنترۆڵی  ژێر  ناوچەی  هەردوو  لە  دەگرێتەوە،  بەزۆر 
ناوچانەش كە لەژێر كۆنترۆڵی گروپە ئۆپۆزسیۆنە چەكدارەكاندان و، لەسەر رێگەی سەرەكی لە حومسەوە بۆ دیمەشق. 
راپۆرتیش  بەاڵم  رژێمدا،  سوپای  لە  سورین  گەنجی  پێگەیشتووی  نێرینەی  جەنگاوەری  زۆربەیجار  قوربانیەكان 
مەبەستی  بە  رفێنراون  كە  پیرەكانیشەوە،  و  مندااڵن  و  ژنان  بە  بارمتەی سیڤیلن،  بەتەواوی  هەیە  كە خێزان  هەن 
  SY08; SY06; UN General  Assembly,  5( داواكردنی فیدیە یان بۆ بەڕەاڵكردنی شەڕكەرانی ئۆپۆزسیۆن
February 2015(. ئەستەمە ئەوە بزانرێت كە تاوانكاران الیەنەكانی ملمالنێكە بنكە داراییان دەستكەوێ لەڕێگەی 
ئۆپەراسیۆنەكانی رفاندن یان گروپە تاوانكارەكان بن كە سوود لە نەبوونی ئاسایش و رۆڵی یاسا وەربگرن  لە واڵتێك 

.)UN General Assembly, 5 February 2015( كە شەڕ پارچە پارچەی كردووە بۆ قازانجكردن

شەڕكەرانی  بە  پەیوەست  سوری  ژنانی  و  مندااڵن  كەیسەكانی  ژمارەی  بە  سەبارەت  هەبوو  راپۆت   ،201٣ لە 
بۆ  ئەنجامدرابوون  رژێمەوە  چەكدارەكانی  هێزە  لەالیەن  دەرعا  پارێزگای  و  ئیدلیب  حومس،  لە  كە  ئۆپۆزسیۆن 
دیلەكان  گۆڕینەوەكاندا  لەكاتی  تا  ناچاركردنیان  یان  خۆڕادەستكردن  بۆ  نێرینەكانیان  كەسوكارە  خستنسەر  گوشار 
بەڕەاڵ بكەن. لە حومس، ئۆفیسە ساختەكانی عەقارات لەالیەن چاالكوانەكانی مافی مرۆڤی سوری راپۆرتكرابوون 
كە الیەنە چەكدارەكانی سەر بە حكومەت و دژی حكومەت وەكو شوێنی ئاڵوگۆڕی ژنانی رفێنراو یان دانی فیدیە 
بەكاردەهێنران. كە ئەوەش لە Nasar )201٣:  21( ناوی هاتووە كە باسی خزمەتی ئەو نووسینگانە دەكات كە 

تایبەت بووە بە: 
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»دەستەبەركردنی ئاڵوگۆڕی پارەو خەڵك. هەر ژنێكی رفێنراو 
دیلێك  هەر  دەكراو،  ئاڵوگۆڕ  نێرینە  دیلی  پێنج  بەرامبەر 
بەرامبەر 70000 لیرەی سوری بەڕەاڵ دەكرا. پێش هەبوونی 
كوشتنی  بە  رفاندن  كەیسەكانی  زۆربەی  نووسینگانە،  ئەم 

قوربانیەكە كۆتایی پێدەهات لەكاتی ئاڵوگۆڕكردنەكەدا«.

هێزە چەكدارەكانی رژێم و ئەندامانی گروپە چەكدارەكانی ئۆپۆزسیۆنی 
لە هەردوو  تێوەگالبوون،  لەو جۆرە رفاندنانە  بەرەی نوسڕەو داعش 
بە  سەر  چەكدارانەی  گروپە  ئەو  و  رژێم  كۆنتڕۆڵی  ژێر  ناوچەكانی 
 Nasar 2013; UN General Assembly, 5( نەبوون   دەوڵەت 

.)February 2015

لیرەی سوری (26٥00  ملیۆن  بڕی ٥  بە  فیدیە  داواكردنی  هەروەك 
لە   201٤ ناوەڕاستی  لە  رفاندن  كەیسێكی  لە  راپۆرتكراوە  دۆالر( 
دیمەشق، سەرەڕای ئەوەی كە ئەوفیدیەیەی كە لەراستیدا بۆ ئازادكردنی 
قوربانیە رفێنراوەكە، كە نێرینەیەكی پێگەیشتووی شوفێری تەكسی بوو، 
 UN( )بریتی بوو لە 1.٥ ملیۆن لیرەی سوری (نزیكەی ٨٠٠٠ دۆالر
General Assembly, 5 February 2015(. داواكردنی فیدیەكە وا 
پێدەچێ بە تێڕامانی سەروەت و سامانی خێزانی قوربانیەكە بێت و، لە 
هەندێ كەیسدا بۆیهەیە بەرز بێتەوە و بگاتە 1٥ ملیۆن لیرەی سوری 
لەالیەن  داتا كۆكراوەكان  بەپێی   .)SY08( (نزیكەی ٧٩٤٥٥ دۆالر( 
بەالی  داعش   ،201٤ ساڵی  لەماوەی  تەنیا  ئەمریكیەوە،  گەنجینەی 
دەسستكەوتووە  فیدیە  پارەی  لە  ئەمریكی  دۆالری  ملیۆن   20 كەمی 
یان  تێپەڕیون  ناوچانەدا  بەو  كە  رفێنراوەكان  قوربانیە  لە خێزانەكانی 
تێیدا ژیاون كە بەتەواوی یان بە شێوەیەكی بەشەكی لەژێر كۆنتڕۆڵی 

.)BBC, 8 October 2015( ئەواندان

شێوازی كاری هەندێ لەو رفێنەرانە بەمشێوەیەی خوارەوە باسیكراوە:

بازگەی  لە  ماڵ  گەڕابوونەوە  مۆڵەت  بە  كە  رفێنران  سەرباز  دوو  حوزەیران،  »لەدوادواییەكانی 
دەناساندپەیوەندی  ئیسالمی  بەرەی  بە  خۆی  كە  گروپێك  پێنەچوو،  زۆری  (حەسەكە(.  تەلبەراك 
كە  كرد.  زۆریان  فیدیەیەكی  داوای  و،  پیشاندان  پێ  ئەوانی  ژیانی  بەڵگەی  كرد،  خێزانەكەوە  بە 
تەموزی  لە  كۆبكەنەوە،  گروپەكە  خواستنی  بۆ  پێویست  پارەی  بڕە  نەبوو  توانایاندا  لە  خێزانەكە 
دواتر  رەققە،  لە  فرۆشتووە  داعش  بە  سەربازەكانیان  كە  خێزانەكە  هەواڵیاندا  گروپەكە   ،2014
 UN  General( دەدا«  پیشان  لەسێدارەدانی دوو سەربازەكەی  ڤیدیۆیەكی باڵوكردەوە كە  داعش 

  .)Assembly, 5 February 2015

كەیسێكی دیاریكراو لە لوبنان راپۆرتكراوە، كەكچێك ناچاركراوە لەنێوان سوریاو لوبنان هاتوچۆ بكات بەمەبەستی 
هێنان و بردنی نامە لەنێوان گروپە چەكدارە هاوپەیمانەكان لە سوریاو لوبناندا، سەرەڕای ئەوەی كە نەدەكرا لە 

سەرەڕای ئەوەش، راپۆرتێك 
بەمدواییە كە لەالیەن دیداركراوێك 

بۆ ئەم لێكۆڵینەوەیە دووپاتكراوەتەوە، 
باسی ئەو دەكات كە چۆن 

سەربازەكانی رژێم بە هاوكاری 
شەڕكەرە غەیرە سوریەكان لە 

ناوچە جیاجیاكانی ریفی دیمەشق، 
لەوانەش سەیدە زەینەب، پاسی 
گشتیان لە بازگەكان رادەگرت 

و ژمارەیەك سەرنشینیان ناچار 
دەكرد بێنە خوارەوە بۆ ئەنجامدانی 

خزمەتی سەربازی، لەوانەش 
هەڵكەندنی چاڵ و تونێل و خەندەق 
لە زەویدا، دروستكردنی بەربەستی 
لم، پڕكردنی تورەگەی لم و ئەركی 

قورسی مەترسیداری هاوشێوە. 
لەهەمان كات قوربانیەكان دەكەوتنە 

بەر مەترسی مردن یان برینداربوون 
لەكاتی شەڕەكان یان رووداودا، 

ئەو كارپێكردنە بەزۆرە چەند 
رۆژێكی دەخایاند، تا تەواو دەبوو 

سوخرەكێشەكان ئازاد دەكران 
.)SY10; Ittani, 1 April 2015(
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زیاتر لە یەك سەرچاوە لەمە دڵنیابین )LB29(. سەرەڕای ئەوەی كە راپۆرتی بازرگانی كردن بە كەسەكانی ئەمریكی 
بۆ  مندااڵن  تەجنیدكردنی  بە  سەبارەت  نێودەوڵەتیەكانەوە  رێكخراوە  لە  چیرۆكئامێز«  »زانیاری  بە  ئاماژەدەكات 
ئیستغالل كردن لە كێشە چەكدارەكاندا »لە رۆڵی پشتگیری« لە عیراق، وەزراەتی دەرەوەی ئەمریكا نەیتوانیوە ئەمە 

.)US Department of State, 2015( بسەلمێنێت

٨.3.5   كۆیلەكردنی سێكسی و هاوسەرگیری بە زۆر )لەالیەن داعشەوە( 

لەنێو  كۆیالیەتی«  هاوشێوەی  پراكتیسی  یان  »كۆیالیەتی 
٣ی  لەمادەی  راشكاوی  بە  كە  كردنن  ئیستغالل  فۆرمەكانی 
یەكگرتووەكان  نەتەوە  پێوەكردنی  بازرگانی  پرۆتۆكۆڵی 
دەكات  پێناسە  كەسەكان  بە  كردن  بازرگانی  كە  باسكراوە، 
توێژینەوەیەدا  ئەم  یەكەمی  بەندی  لە  كە  بەوشێوەیەی 
راگرتنی  كە  وایتێبگەین  بۆیهەیە  سێكسی  كۆیالیەتی  هاتووە. 
ئەنجامدانی  بۆ  ناچاركردنیان  بەمەبەستی  دیلی  بە  كەسێك 
فۆرمی  داعش   ،201٥  201٤ لەماوەی  سێكسی.  كرداری 
كۆیالیەتی،  كە  ئەنجامداوە،  پێوەكردنی  بازرگانی  جیاجیای 
هاوسەرگیری بە زۆرو ئیستغالل كردن لە كێشە چەكدارەكان 
دەگرێتەوە، بەتایبەتی بە ئامانجگرتنی خەڵكی یەزیدی عیراقی. 
لە  گروپەكەیە  سەربازی  بەرفراوانبوون  بەدوای  ئەمەش 
پارچەكانی باكوری رۆژهەاڵتی سوریاو، باكوری رۆژئاوای 
چەكداریەكاندا  كێشە  لە  كردن  ئیستغالل  كەسیەكانی  عیراق. 
لە بەشی رابردوو باسی لێوەكراوە، لەكاتێكدا ئەم بەشە تیشكۆ 
دەخاتە سەر بازرگانی پێوەكردن بۆ هاوسەرگیری بە زۆر و 
كۆیالیەتی سێكسی لەالیەن داعشەوە. یەكێك لە دیداركاوان بۆ 
كۆمەڵگەی  ئەندامی  بەخۆی  كە  عیراق،  لە  لێكۆڵینەوەیە  ئەم 
یەزیدی عیراقیە، زانیاری وردی داوە سەبارەت بە بازرگانی 
پێوەكردنی داعش بە یەزیدیەكانی عیراق، هەروەك بە وردی 
یەزیدی  خەڵكی   .)IQ14( كردووە  رووداوەكانی  دۆكیومێنتی 

   .)Jalabi, 11 August 2014) پابەندی بیروباوەڕی ئاینین كە لە فەلسەفەی زەردەشتی فارسیەوە هاتووە

بەدوای  یەزیدی عیراقی رایانكردە شاخی شنگال  نزیكەی 2٥00 – ٣000 خەڵكی  ئابی 201٤،  لە سەرەتاكانی 
رزگاربوون لە هێرشی داعش. چیای شنگال دەكەوێتە نزیك سنوری عیراق لەگەڵ سوریا، لەپارێزگای نەینەوا لە 
 IQ14; SY01; Callimachi, 13 August 2015; US Department of State,( باكوری رۆژئاوای عیراق
هێشتەوە.  دەرمان  و  خۆراك  لە  دوور  خەڵكەكەیان  لەوێ  چیایەكەیاندا،  گەمارۆی  داعش  چەكدارەكانی   .)2015
گەمارۆكە كوشتنی ژمارەیەكی زۆر پیاوانی بەدواداهات لەپاڵ بازرگانی پێوەكردن بە مەبەستی هاوسەرگیری بە 
زۆرو كۆیالیەتی سێكسی، لەڕ ێگەی رفاندنی، ژنانی بێمێرد و كچانی تەمەن 11 – ٣٥ ساڵی بەشێوەیەكی سەرەكی، 
رزگاركران  داعش  لە  كەس   162٩ تێكڕای  دیداركراوان،  وردی  تۆماری  بەپێی  یەزیدیەوە.  ئاینی  كەمینەی  لە 

داعش، بریتیە لە گروپێكی میلیشیایی سوننی 
سەلەفی توندڕەو كە لە نیسانی 201٣ 

دروستبووە وەكو لقێكی دابڕاو لە گروپی 
ئەلقاعیدەی ئیسالمی جیهادی لە عیراق . 

ئەندامەكانی شوێنكەوتەی راڕەوی وەهابین 
و، بەشێوەیەكی سەرەكی دارایی لە ڕێگەی 
بە قاچاخبردنی نەوتی خاوی دزراو لە بیرە 
نەوتە عیراقیەكانەوە بۆ توركیاو، فرۆشتنی 

پارچە شوێنەواری دزراو، لەپاڵ فیدیەی 
 IQ17; BBC,( كەسانی رفێنراو دابین دەكەن

October 2015 8(.قەبارەی راستەقینەی 
گروپەكە نەزانراوە، بەاڵم وا راگەیەنراوە 

كە نزیكەی 20000 – ٣2000 ئەندامی لە 
ناوچەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و دوورتریش 

هەیە. لەماوەی سااڵنی 201٤ و 201٥، 
داعش كۆنتڕۆڵی رووبەری بەرفراوانی 

عیراق و سوریای كرد، لە بەغدای پایتەختی 
عیراقەوە تا تەدمور لەناوەڕاستی سوریا 

.)BBC, 8 October 2015(
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كە پێكهاتبوو لە 26٧ كچ و 262 كوڕ و ٧60 ژن و ٣٤0 
پیاو. سەرجەم 11٣٧ كەس كوژران و، تێكڕای ٣٣1٤ كەس 
عیراق  فیدڕالی  حكومەتی  دیداركراوێكی   .)IQ14( رفێنران 
ئاماژەی بە ئامارەكانی جكومەتی هەرێمی كوردستان كردووە 
داعش  هێرشەكانی  لە  رگاربووی  عیراقی  یەزیدی   ٧٧٣ كە 
بازرگانیان  زۆر  رێژەیەكی  ئەوانەدا  لەناو  كە  تۆماركردووە، 

.)IQ17(  پێكراوە

گروپێكی ٩٩ كەسی یەزیدی عیراقی و ٣1 شەبەكی عیراقی كە 
لە دەست داعش هەاڵتبوون راپۆرتیان كرد كە ئەشكەنجەدراون 
توندوتیژی  دووچاری  كچاندا،  و  ژن  هەندێك  حاڵەتی  لە  و، 
 IQ14;( سایكۆلۆجی و سێكسی سەخت بوون، لەوانەش القەكردن
 Callimachi, 13 August 2015; The Guardian, 9 June
لە  رزگاركراوەكان  كوڕە  پیاوو  ئەوەش،  سەرەڕای   .)2015
كێشە چەكداریەكاندا ئیستغالل كراون، هەروەك لە بەشی پێشوو 
باسیكراو، زۆر لە ژنان و كچان رووبەڕووی هاوسەرگیری بە 

بە  بوونەوە  زۆر 
ئەندامانی داعش.

ن  كا ە ر ا كد چە
و  ژنان 
لە  مندااڵنیان 
دەگواستەوە،  لۆریەكان  پشتەوەی  بە  كەسیدا   100 نزیكەی  گروپی 
دەبردە  ئەوانیدیكەشیان  نەینەوا،  لە  تەلەعفەر  دەبردنە  هەندێكیان 
رووبەڕووی  كچان  و  ژنان  لە  هەندێك  موسڵ.  لە  بادووش  زیندانی 
كۆیالیەتی سێكسی دەبوونەوە لەالیەن سەركردەكانی داعش لە موسڵ، 
عیراق  لە  داعش  كۆنترۆلی  ژێر  ناوچەكانی  بۆ  ئەوانیدی  لەكاتێكدا 
 .)IQ14( سێكسی  كۆیلەی  بكرێنە  ئەوەی  بۆ  دەگوازرانەوە  سوریا  و 
(كۆیلە(  وەكو »سەبایا«  دادەنران،  شەڕ  غەنیمەتی  بە  كچان  و  ژنان 
بازاڕی  لە  داعش  دەسەاڵتی  ژێر  لەناوچەكانی  پێدەكراو  ئاماژەیان 
كۆیلەكاندا دەفرۆشران. هەندێ ژنان و كچان وا اگەیەنرا كە لەالیەن 
چەند  لە  جیاواز  نرخی  بە  دیكە  یەكێكی  فرۆشرابنە  جەنگاوەرێكەوە 
 The Guardian, 9( هەزار دۆالرێكەوە تا دەگاتە پاكەتە جگەرەیەك

.)June 2015

رارەوێكیان  سوریشەوە،  یەپەگەی  بە  كوردیەكان،  گروپە  كۆتایدا،  لە 
بە هەندێك  لەنێوان چیای شەنگال و سنووری سوریا، رێیان  كردەوە 
بگەڕێنەوە  پاشان  خاكی سوریاو  رابكەنە  تا  عیراقیدا  یەزیدی  خەڵكی 
سنووری  پەڕینەوەی  خاڵی  لەڕێگەی  عیراق  كوردستانی  هەرێمی 
)IQ14(. ژمارەیەك ژنان  پیشخابوور (عیراق( - خانیك (سوریا(ەوە 

داعش تەبەنی تەفسیرێكی قورئان و هەندێ 
حوكمی ئاینی كردووە كە شەرعیەت دەداتە 
ئەو توندوتیژیەی ئەنجامی دەدەن، تەنانەت 

بە توندوتیژی جنسی ئاهەنگدەگێڕن وا 
تێدەگەن سوودی رۆحی هەیەو بەهاكان 
بەرزدەكاتەوە. بەمەبەستی ئەنجامدانی 

بازرگانی پێوەكردن و فرۆشتنی ژنان و 
كچان بۆ كۆیالیەتی سێكسی، بەڕێوەبەرایەتی 

داعش پەیكەرێكی بیرۆكراتی سیاسەتەكانی 
ناوخۆی داناوە، لەوانەش : گۆڤاری 

باڵوكردنەوەی پروپاگەندەی دابیق؛ رێكارە 
ئاراستەكارە دوورودرێژەكان و نامیلكەكانی 
رێنمایی كە لەالیەن بەشی فەتوای داعشەوە 

باڵودەكرێنەوەو؛ رێكارەكانی راستی نەكردنی 
پسولەی فرۆشتن لەالیەن دادگای شەرعی 

داعش و، هەروەها ژێرخانێكی ئاڵۆز لە 
كۆگاو »پیشانگا«ی كە ژنان و كچانی تێدا 
بەدەستگیركراوی دەهێڵرێتەوە تا فرۆشتنیان 

.)Callimachi, 13 August 2015(

كەیسێكی دیاریكراوی بازرگانی 
پێوەكردنی سووربەزێن بۆ 

ئیستغالل كردنی سێكسی لەالیەن 
دیداركراوێكی یەزیدی بۆ ئەم 

لێكۆڵینەوەیە باسكراوە. كچێكی 1٤ 
ساڵی یەزیدی عیراقی چەندجارێك 
لەنێو ئەندامانی داعش بە مەبەستی 

ئیستغالل كردنی سێكسی و 
بەدڕەفتاری فرۆشراوە، دوای 

دەرهێنانی لەدەست خێزانەكەی لە 
ناوچەی شنگال. ئەندامانی داعش 
باوكوبرایان كوشتبوو، لەدایك و 
خوشكەكانی جیایان كردبووەوە، 

پێشئەوەی بە لۆریەك بیگوازنەوە 
رەققە لە سوریا، لەگەڵ نزیكەی 

100 كچ و ژنی دیكە. دوای سێ 
مانگ لە بەدڕەفتاری و ئیستغالل 

كردنی سەخت، لە كاتی بۆردوومانی 
هێزە هاوپەیمانەكان بۆ سەر داعش 

لە رەققە هەاڵت و توانی پەیوەندی بە 
ئەندامە رزگاربووەكانی خێزانەكەی 

بكاتەوە لە هەرێمی كوردستانی 
.)IQ14( عیراق
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و كچانی هەاڵتوو لە دەست داعش خۆیان كوشت، لەكاتێكدا هەندێك رێگەیان لێگیرا بگەڕێنەوە ناو خێزانەكانیان. 
نەویستراو. زۆربەی  و سكپڕی  پەتای سێكسی  وەكو خوێنبەربوونی سەخت،  هەبوو  تەنروستیان  كێشەی  زۆریان 
ژنان و كچان كێشەی زەبرێكی سەختان هەبوو، هەرچەندە چارەسەری دەروونی یان یارمەتی دیكەیان لە حكومەتەوە 
 .)IQ14; IQ17; Callimachi, 13 August  2015;  The Guardian, 9 June 2015( پێنەگەیشتبوو 
زانیاریدەرێكی لێكۆڵینەوە ئاماژەی بە پێویستی لێكۆڵینەوەی كەیسەكانی قوربانیانی بازرگانی پێوەكردنی نێودەوڵەت 

.)IQ17( كردووە لە عیراقەوە بۆ واڵتانی دیكە لەالیەن داعشەوە

٩.3.5   بە كوڕكردنی نایاسایی

لە ئامادەكاریەكان ب رێكەوتننامەی نەتەوە یەكگرتووەكان سەبارەت بە تاوانی رێكخراوی نێو نەتەوەیی و پرۆتۆكۆڵە 
تەواوكارەكانی ئەوە دەسەلمێنێ كە بەكوڕكردنی نایاسایی بریتیە لە فۆرمێكی ئیستغالل كردنكە پرۆتۆكۆلی بازرگانی 
1(د(ی  لەمادەی  هەروەكو  لەخۆبگرێت،  كۆیالیەتی  شێوازێكی  پراكتیزەكردنی  ئەگەر  دەیگرێتەوە،  پێوەكردن 

رێكەوتننامەی تەواوكاری نەهێشتنی كۆیالیەتی نەتەوە یەكگرتووەكاندا هاتووە : 

18 ساڵی،  تەمەنی  گەنجێكی ژێر  یان  منداڵێك  ئەوە  بەپێی  كە  پراكتیزێك  یان  دامەزراوێك  »هەر 
لەالیەن یەكێك یان هەردوو دایبابیەوە یان بەخێوكارەكەی رادەستی كەسێكی دیكە بكرێت، بەرامبەر 

پاداشتێك بێت یان نا، بە ئامانجی ئیستغالل كردنی منداڵەكە یان كەسە گەنجەكە یان كاركردنی.«

دەبێ ئەوە روونبكرێتەوە كە نەكراوە زانیاری تەواو سەباەرت بە كەیسەكانی باسكراو لەم بەشەدا دەستبكەوێت بۆ 
دیاریكردنی ئەوەی كە ئایا ئیستغالل كردنی كاری منداڵ مەبەست بووە لە بەكوڕكردنی نایاسایی. لەگەڵ ئەوەشدا، 
بۆیە لێرە باسدەكرێت لەبەر ئەگەری روودانی ئەمە، شانبەشانی ئەو فاكتەی كە بەكوڕكردنی نایاسایی بۆ قازانجكردن 
لەبارەی مافەكانی منداڵ سەبارەت بە  دەكەوێتە ژێر پرۆتۆكۆڵی بەربژاری رێككەوتننامەی نەتەوە یەكگرتووەكان 

فرۆشتنی مندااڵن، لەشفرۆشی مندااڵن و پۆرنۆگرافی مندااڵن، كە فرۆشتنی منداڵ بەمجۆرە پێناسە دەكات:

یان چەند  یان هەڵسوكەوتێك كە منداڵێكی پێ دەگوازرێتەوە لەالیەن هەر كەسێك  »هەر كردارێك 
كەسێك بۆ یەكێكی دیكە بەرامبەر پاداشتێك یان هەر رەچاوكردنێكی دیكە«.

هەروەك پرۆتۆكۆلی بازرگانی پێوەكردنی نەتەوە یەكگرتووەكان لیستێكی نا گشتگیر لە فۆرمەكانی ئیستغالل كردن 
پێشكەش دەكات، وا دادەنێ كە فرۆشتنی منداڵ لە فۆرمی بەكوڕكردنی نایاسایی لێرە بە پەیوەندیدار دادەنرێ.

زۆربەی ئەو زانیاریدەرانەی دیداریان لەگەڵكراوە لە واڵتانی ژێر توێژینەوەدا باسی كەیسەكانی بازرگانی پێوەكردنی 
پەنابەری  مندااڵنی  بەرچاوی  ژمارەیەكی  ئەوەشدا،  لەگەڵ  نەكردووە.  نایاسایی  بەكوڕكردنی  بەمەبستی  مندااڵنیان 
پێوەكردنی  بازرگانی  ئەو جۆرەی  نیشانەی الوازی  بە  لەناو سوریەكان  تۆمارنەكراو  لەدایكبووانی  تازە  بێیاوەرو 
بە   ٤.٣ بەشی  لە  لەسەرەوە  الوازانە  گروپە  ئەم  رەوشی  نایاسایی.  بەكوڕكردنی  بەمەبەستی  دادەنرێت  مندااڵن 

وردەكاریەك زیاترەوە گفتوگۆ كراوە.

بەڵگەكانی بازرگانی پێوەكردن بۆ بەكوڕكردنی نایاسایی، بەتایبەتی بەكوڕكردن لە واڵتێكی دیكە، لە لوبنان لەمیانەی 
لێكۆڵینەوە بۆ ئەم توێژینەوەیەدا بەرچاوكەوتووە. نزیكەی هەموو دیداركراوەكان لە توركیا رایانگەیاندووە كە نە هیچ 
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كەیسێكی بەكوڕكردنی نایاساییان بیستووە و نە بەچاوی خۆیان دیویانە. بەپێی دیداركراوێك لە وەزارەتی دادەوە، ئەم 
 .)TR45( شێوازەی بازرگانی پێوەكردن یەكێكە لەو بابەتانەی كە زیاترین لێكۆڵینەوەی لەسەر دەكرێت لە توركیا
هەرەوك دەبێ ئاماژەی پێبكرێت كە بەشێوەیەكی گشتی بەكوڕكردن لە دەرەوەی خێزانی گەورەدا لە واڵتانی ژێر 
توێژینەوەولە دەرەوەی كۆمەڵگەكانی كریستیانی لە لوبنان باو نییە. لەگەڵ ئەوەشدا، رێكارە یاساییەكان كە رێگرن 
لەبەردەم بەكوڕكردن بوونەتە هۆی ئەوەی بەكوڕكردن لە هەندێ كۆمەڵگەی ئیسالمیدا ببێتە بەكوڕكردنی نایاسایی 

.)Stoughton, 2013(  یان نافەرمی

شەڕی  سەردەمی  لە  نایاسایی  بەكوڕكردنی  بۆ  پێوەكردن  بازرگانی  لە  هەیە  مێژوویەكی  لوبنان  لەالیەكیدیكەوە، 
ناوخۆوە، هەروەك لە بەندی 2 لە سەرەوە باسكراوە. لە كۆمەڵگە كریستیانەكانی لوبنان بەكوڕكردن رێگە پێدراوە. 
راپۆرتكراوە،  2011ەوە  سەرەتاكانی  لە  لوبنان  لە  نایاسایی  بەكوڕكردنی  كەمی  كەیسێكی  چەند  تەنیا  لەكاتێكدا 
زانیاریدەران بۆ ئەم لێكۆڵینەوەیە مەترسیان وروژاندووە سەبارەت بەوەی كە بۆیهەیە دیاردەكە روو لە هەڵكشان 
سەردەمی  لە  كە  نایاسایی  بكوڕكردنی  سیستەمی  رەگەزەكانی  لە  هەندێ  پێدەچێ  قەیرانی سوریاوە.  بەهۆی  بێت 

شەڕی ناوخۆدا هەبوون تا ئەمڕۆش لە ئارادابن كە ئەمەش لەبارەی رەوشی ئێستا مەترسی دروستدەكات.

دۆڵی  لە  مندااڵن  فرۆشتنی  تاوناكاری  تۆڕێكی  بە  سەبارەت  كردووە  راپۆرتیان  میدیاكان   ،201٥ سەرەتاكانی  لە 
بیقاع. ژنان و كچان نزیكەی 10000 دۆالریان پێدەدرێت بۆ سكپڕبوون و فرۆشتنی منداڵەكانیان دوای لەدایكبوون 
)LB22(. لە 201٣ و 01٤ لە عەككار، راگەیەنراوە كە چەند كەسێك لە پەنابەران نزیكدەكەونەوە بۆ قایلكردنیان 

.)LB38( بەمەبەستی فرۆشتنی منداڵەكانیان

بەڵگە هەبووە لەسەر بوونی داواكاری دیاریكراو بۆ بەكوڕكردنی نایاسایی لە لوبنان لەمیانەی ئەم لێكۆڵینەوەیەدا. 
و  لەنێوان 2012  كە  رایگەیاندووە  كاردەكات،  نایاساییدا  بەكوڕكردنی  بورای  لە  كە  بەدیل  ناحكومی  رێكخراوی 
201٥، حەوت ژن و مێردی غەیرە لوبنانی پەیوەندیان بە رێكخراوە ناحكومیەكە كردووە بەهیوای ئاسانكاری بۆ 
بەكوڕكردنی نێونیشتمانی لە لوبنانەوە )LB06(. لە 201٥، رێكخراوێكی ناحكومی لۆكاڵ كە لە ۆڵی بیقاع كاردەكات 
تازە  منداڵە  كە  لێكراوە  داوایان  منداڵەكانیان  لەگەڵ  جیابووەوە  یان  بێوەمێرد  پیاونی  كە  راگەیاندووە  كەیسی  چوار 
لەدایكبووەكانیان یان منداڵە بچوكەكانیان بە بڕە پارەی زۆر بفرۆشن (LB09(. رێكخراوێكی ناحكومی دیكە كە كار 
لەگەڵ قوربانیانی ئیستغالل كردنی سێكسی دەكات، چەند كەیسێكی ژن و مێردی لوبنانی و بێگانەی راپۆرتكردووە كە 
داوایان كردووە رێكخراوەكە لەڕێگەی پرۆسەیەكی نافەرمیەوە بەكوڕكردنیان بۆ دەستەبەر بكات )LB46(. بەهەمان 
شێوە، دیداركراوێك لە رێكخراوێكی فریاكەوتنی مرۆیی لۆكاڵ لە ئەدەنە لە توركیا ئاماژەی داوە كە هەندێك خێزانی 
توركی لەو رێكخراوە نزیكبوونەتەوە وەك هەوڵێك بۆ بەكوڕكردنی مندااڵنی سوری، بەاڵم رێكخراوەكە تێوەنەگالوە 

.)TR02(

لوبنان  لە  نایاسایی  بەكوڕكردنی  ئاژانسێكی  بە  سەبارەت   201٥ سەرەتاكانی  لە  كە  راگەیاندنیش  دەزگاكانی 
راپۆرتیانكردووە كە كرێكاری ناوماڵی كۆچبەریان رازیكردووە كە دەستبەرداری منداڵەكانیان بن بۆ بەكوڕكردنی 
دكتۆری  دوو  دارایی.  قەرەبوویەكی  بەرامبەر  یان  خۆیان  واڵتی  بۆ  گەڕانەوەیان  ئاسانكاری  بەرامبەر  نایاسایی 
لوبنانیش لە كەیسەكە تێوەگالبوون )Osseiran, 28 January 2015(، سەرەڕای ئەوەش، رێكخراوێكی ناحكومی 
لوبنانی كەیسی ئەو ژنانەی راگەیاندووە كە ناچاری لەشفرۆشی كراون و نەیانویستووە منداڵەكانیان بمێنێتەوە بۆیە 

.)LB46) فرۆشتوویانن

دیداركراوان كەكار لەم پرسە دەكەن كۆدەنگن لەسەر ئەوەی كە ئەو سیستەمەی ئێسا بكاردێت بۆ زۆربەی بەكوڕكردنە 
 LB13;( نایاساییەكان لە لوبنان نەخۆشخانەكان، یان مامانەكان تێوەگالون ئەگەر منداڵەكە لەماڵەوە لەدایك بووبێت
LB31(. نەخۆشخانە ناوی دایكی بایۆلۆجی لەژێر ناوی دایكی تەبەنیكار دەنوسێت، كە لە نەخۆشخانەكە دەمێنێتەوە 
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وەك ئەوەی بەخۆی منداڵەكەی ببێت. تاكەكان و دەزگا بەشدارەكان لەم پرۆسەیەدا ئەمانە دەگرێتەوە: پزیشكەكان، 
ئەگەر ژن و مێردە  دەكەن(.  لەدایكبوون  تۆماری  ئەمان واژۆی  مامانەكان و موختارەكان (چونكە  پەرستارەكان، 
لەالین  ئەوا  دەرەوە  بچێتە  لەگەڵیان  ئەوەی  بۆ  بێت  پاسپۆرت  بە  پێویستی  منداڵەكە  و  نەبن  لوبنانی  تەبەننیكارەكە 
بە  سەبارەت  نایاسایی  بەكوڕكردنی  بە  پەیوەست  كاری  دیكەی  شێوازی   .)LB06) دەردەچێت  گشتیەوە  ئاسایشی 
چەتە تاوانكارەكانە كە كڕین و فرۆشتن بە مندااڵنەوە دەكەن. هەندێ كەیسی جۆری دووەم لەالیەن سوریەكانەوە 
بە رێكخراوە ناحكومیەكانەوە راگەیەنراوە، هەرچەندە نەزانراوە كە ئەگەر بازرگانیكاران گرنگیان دابێت بە كڕینی 

مندااڵن بەمەبەستی بەكوڕكردنی نایاسایی یان بەمەبەستی دیكە، وەكو بازرگانیكردن بە ئەندامەكانی جەستە. 

زانیاری كەم لەبەردەستە سەبارەت بە قازانجە تایبەتەكانی بازرگانیكاران كە لە فرۆشتنی مندااڵن و بەكوڕكردنی 
نایاسایی دەستیاندەكەوێت. راپۆرتێكی راگەیاندن كە نرخی منداڵی لوبنانی بۆ بەكوڕكردن لە واڵتێكی دیكە دەگاتە 
ناحكومی  رێكخراوێكی  بەپێی   .)Stoughton, 9 September 2013( ئەمریكی  دۆالری   ٧٥000 نزیكەی 
پەیوەندیدار، هەرچەندە دەنگۆ لەناو سوریەكان لە لوبنان وا دەردەخەن كە نرخی منداڵێكی سوری نزیكەی ١5٠٠ 
وا  دیكە.  كۆچبەری  ناوماڵی  كرێكاری  مندااڵنی  لەنێو  هەرزانەكانن،  هەرە  ریزی  لە  سوری  مندااڵنی  دۆالرە. 

.)LB06( راگەیەنراوە كە نرخی كوڕان لە كچان زیاتربێت

هەرچەندە ئەوە روون نیە كە بەكوڕكردنی نایاسایی لە ئارادابێت، لە 201٥، كۆمیتەی ناوەندی نەهێشتنی بازرگانی 
پێوەكردنی عیراقی كەیسی فرۆشتنی مندااڵنی تۆماركردووە. پێنج گەورەی عیراقی، كە ژن و پیاو بوون و تەمەنیان 
دەوربەری ٣0 ساڵی بوو، بە بازرگانی پێوەكردن بۆ فرۆشتنی منداڵ تۆمەتباركرابوون. لە كەیسێكی دیكەدا، دوو 
ژنی عیراقی، كە تەمەنیان ٥٨و ٤0 ساڵ بوو، بە هەوڵی فرۆشتنی منداڵێكی ٣ سااڵن تۆمەتباركران. ژنێكی عیراقی 

.)IQ17( بە هەوڵی فرۆشتنی منداڵی خۆی تاوانبار كرا، كە لە دەرەوەی هاوسەرگیری لە دایك بووبوو

١٠.3.5   دەرهێنانی ئەندام

بەڵگەیەكی كەم هەیە لەسەر بازرگانی پێوەكردن بۆ دەرهێنانی ئەندام لە واڵتانی ژێر توێژینەوەدا.

لە لوبنان مەترسیەكانی پەیوەست بە بازرگانی پێوەكردنی ئەندامەكان بەرزبۆوە كە بەزۆری لەسەر بنچینەی دەنگۆو 
خۆیان  گورچیلەی  دەخوازن  كە  سوری  خەڵكی  دەنگۆكانی  رایگەیاند  دیداركراوێك  بوون.  میدیایەكانەوە  راپۆرتە 
و  تۆمارنەكرابوون   UNHCR لە  كە  خێزانەكانیان  ئەندامانی  پزیشكی  پێداویستی  پارەی  دەستەبەری  بۆ  بفرۆشن 
نەیاندەتوانی بۆ نەشتەرگەری بچنەوە سوریا )LB07(. دیداركراوێكی دیكە چەند كەیسێكی تری راگەیاند كە ژنانی 
تەنیای خاوەن منداڵ یان ئەو خێزانانەی باری داراییان سەختە پارەیان بۆ خراوەتەڕوو بەرامبەر گورچیلەی منداڵیان 

.)LB09(

زۆربەیان  كە  خەڵك،  بۆ  دڵەڕاوكێیە  ئەندامەكان سەرچاوەی  دەرهێنانی  بۆ  پێوەكردن  بازرگانی  دیكەوە،  لەالیەكی 
رێگەی  لە  ئەوروپا  بەرەو  كۆچكردن  بۆ  بەكاردەهێنن  كۆچبەران  قاچاخچیەكانی  كە  سوریان،  فەلەستینیەكانی 
سودان و لیبیاوە، كە بۆیهەیە لە بیابانی رۆژئاوا لە سودان و لیبیا بڕفێنرێن. ئەگەر فدیەكەیان نەدرا، بۆیهەیە ببنە 
قوربانی بازرگانی پێوەكردن بۆ دەرهێنانی ئەندامەكان. كەیسی ژنێكی فەلەستینی لە سوریاوە راپۆرتكراوە كە لەگەڵ 
هەرچەندە   ،)LB18( بدات  داواكرو  فدیەی  دۆالر   ٣٥00 نەیتوانی  چونكە  بزركرا  دەكرد،  سەفەری  منداڵەكەی 

وردەكاری زیاتر لەبارەی ئەم كەیسە لەبەردەست نیە.



به  ئامانجگرتنی خاڵه كانی الوازی١٦٠

لە ئوردن، هەرچەندە بازرگانی پێوەكردن بۆ دەرهێنانی ئەندامەكان لە 
ئامارەكانی CTU دەردەكەوێت، هیچ زانیاریەك لە سەرچاوەی دیكە یان 
CTU لە الیەن كە  ئامارەكان  دەستناكەوێ.  لێكۆڵینەوە  زانیاریدەرانی 
كەیسێكی  هیچ  كە  وادەردەخەن  توێژینەوەیە  ئەم  دراوەتە  ئوردنی  ی 
بازرگانی پێوەكردن بۆ دەرهێنانی ئەندامەكان لە نیوەی یەكەمی 201٥ 
تۆماركردووە،  كەیسی  پێنج   CTU  ،201٤ لەماوەی  بەاڵم  نەبووە، 
نێرو،  ئەنجامدەری  هەشت  نێرو  قوربانی  چوار  بە  پەیوەستن  كە 
بە سێ  تۆماركردووە سەبارەت  كەیسی  CTU سێ  لەماوەی 201٣، 
لەنێو  قوربانیانەی  ئەو  نێر. هەموو  ئەنجامدەری  نێرو شەش  قوربانی 
نەهێشتنی  (یەكەی  بوون  پێگەیشتوو  كەسانی  هاتوون  ئامارانەدا  ئەو 
بازرگانی پێوەكردنی ئوردنی، بەشی توێژینەوە ئامارەكان، حكومەتی 

ئوردن، حوزەیرانی 201٥(.  

ئاماژەپێكراو  پێوەكردنی  بازرگانی  كەیسەكانی  گشتی  تێڕوانینێكی 
لە  عیراقی  پێوەكردنی  بازرگانی  نەهێشتنی  ناوەندی  لیژنەی  لەالیەن 
ماوەی نیسان – ئەیلولی 201٥ كە دراوەتە ئەم توێژینەوەیە كەیسەكانی 
هەندێكیان  كە  دەكاتەوە،  دووپات  ئەندامەكان  پێوەكردنی  بازرگانی 
بازرگانی پێوەكردن بۆ دەرهێنانی ئەندامەكانیان لەخۆگرتووە. لەماوەی 
مرۆڤی  مافەكانی  سەربەخۆی  كۆمسیۆنی  بەپێی   ،201٥ و   201٤
دەرهێنانی  بۆ  ناوخۆ  پێوەكردنی  بازرگانی  كەیسی  دوو  كوردستان، 
یەكەمیان  راگەیەنراوە.  عیراق  كوردستانی  هەرێمی  لە  ئەندامەكان 
لە  گەورەكەیەوە  برا  لە الیەن  كە  عیراقی  كوڕێكی  بە  بوو  پەیوەست 
كەركوكەوە برابوو بۆ هەولێرو، لەوێ برایەكەی و ئەندامێكی چەتەكان 
كە برایەكەی كاری لەگەڵ دەكردن گورچیلەیان دەرهێنا. كەیسەكەیدیكە 
سەبارەت بە پیاوێكی گەورەی عیراقیە كە لە بەغداوە چووە هەرێمی 
كوردستان بۆ فرۆشتنی گورچیلەی خۆی بەهۆی سەختی باری دارایی. 
ئینجا چەتەكان گورچیلەكەیان دەرهێناو، بەپێدانی بڕە پارەیەكی زۆر 

.)IQ12) كە لەسەری رێكەوتبوون هەڵیانخەڵەتاند

لە هەندێ كەیسەكانی بازرگانی پێوەكردنی ئەندامەكان، ئەوە روون نیە كە بازرگانی كردن بە كەسەكان رویدابێت. 
و  ئەندامەكانە  دەرهێنانی  بازرگانی  مامیان  كە  رایانگەیاند  بوو،  ساڵ  و 20  تەمەنیان 2٤  كە  عیراقی،  دووپیاوی 
یەكێكیانی بۆ ئەم مەبەستە بردۆتە ئێران، بە بیانوووی بەسەربردنی پشوو. چوار پیاوی دیكەی عیراقی، كە پزیشكێك، 
بازرگانی  تاوانكاری  گروپێكی  لە  تێوەگالنیان  لە  دەكرێت  گومان  تێدابوو،  بازرگانێكیان  و  تاقیگە  شیكەرەوەیەكی 
پێوەكردن بە ئەندامەكان و نەشتەرگەری لە نەخۆشخانەی كەرامەی فێركاری لە بەغدا الیەنی كەم بۆماوەی دوو 
ساڵی رابردوو. بەهەمان شێوە، پیاوێكی 2٧ ساڵی عیراقی گومانی ئەوەی لێدەكرا كە نێوانگیربێت بۆ بازرگانی بە 
ئەندامەكان لە نەخۆشخانەی تایبەتی ئەلخەیال لە بەغدا، كە گورچیلەكانیشی دەگرتەوە. كەیسی دیكە باسكراون كە 
تایبەتە بەو كەسانەی گومانی فرۆشتنی ئەندامەكانی خۆیان لێدەكرا؛ دوو پیاوی عیراقی، تەمەن ٣6و 26 ساڵ، كە 
گورچیلەكانی خۆیان فرۆشتبوو، لە حالەتێكیان بە بڕی ٧ ملیۆن دیناری عیراقی (نزیكەی 6٣00 دۆالر(و ؛ پیاوێكی 

.)IQ17( عیراقی 22 ساڵی و پیاوێكی فەلەستینیش كە گومانی فرۆشتنی گورچیلەیان لێدەكرا

بەپێی راپۆرتێكی لێكۆڵینەوە، كە 
لەالیەن دەسەاڵتەكانی توركیاوە 

نەسەلمێنراوە، بریندارانی سوری لە 
سنوورەوە براون بۆ نەخۆشخانەكانی 

توركیا لە شارەكانی ئەنتاكیەو 
ئیسكەندەروون لە پارێزگای هاتای، 

بە رووكەش بۆ ئەو چارەسەر 
پزیشكیانەی لە سوریا دەستناكەون. 

لە نەخۆشخانەكان، ئەندامەكانیان 
لەالیەن پزیشكانی دەرهێنراون، 

بە یارمەتی نێوانگیرە سوریەكان، 
نەخۆشەكانیش بۆ مردن جێهێڵراون، 

بەرلەوەی بگەڕێنەوە سوریا 
 .)Blough, 8 February 2014(

ئەندامەكان، جەرگ، گورچیلەو 
دڵ بوون، كە وەك راپۆرتكراوە 

لە توركیا فرۆشراونەتە ئەو 
نەخۆشانەی چاوەڕێی نەشتەرگەری 
چاندنی ئەندامەكان بوون. راپۆرتە 
بەردەستەكان ئەوە دیاریناكەن كە 

بریندارە سوریەكان ئاگایان لەو 
مەترسیانە بێ كە رووبەڕووی 

بوونەتەوە یان پارەیان قبوڵكردبێ 
بەرامبەر دەرهێنانی ئەندامەكانیان 
 Blough, 8 February 2014;(

.)Beri, 6 April 2015



١٦١كاریگه ری سه ر بازرگانی پێوە كردنی مرۆڤ له  سوریا، توركیا، لوبنان، ئوردن و عیراق

١١.3.5   ئیستغالل كردن لە چاالكیەكانی تاوانكاریدا

چاالكیەكانی  لە  كردن  ئیستغالل  بۆ  پێوەكردن  بازرگانی  لەبارەی  دەستكەوتووە  كەم  زانیاری  شێوە،  هەمان  بە 
تاوانكاریدا، جگە لە ئیستغالل كردن لە كێشە چەكداریەكان، لەواڵتانی ژێر توێژینەوەدا. لەگەڵ ئەوەشدا، دەبێ ئاماژە 
بەوە بكرێت كە لەشفرۆشی لەهەر پێنج واڵتدا نایاساییە (لە لوبنان دیفاكتۆیە(و، جگە لە توركیا، هەروەك سواڵكردنیش 
بە تاوان دادەنرێت. ئەو بەڵگانەی دەستكەوتوون سەبارەت بە گروپی دیاریكراوی دیكەن جگە لە پەنابەرو ئاوارە 
سوریەكان. هەرچەندە هەندێ كەیس هەبوون كە سوریەكان لە چاالكی تاوانكاریەوە گالبوون، ئەوە دیارینەكراوە كە 

ئیستغالل كردن لە ئارادا هەبێت.

یەك هەاڵوێردن هەیە كە بریتیبوو لە رووداوی مندااڵنی بازرگانی پێ كراو بۆ فرۆشتنی تلیاك كە لە راگەیاندنەكانی 
لوبنان باسكرا، كە زۆر رەگەزنامەی دەگرتەوە لەوانەش مندااڵنی سوری )LB07(. لەگەڵئەوەشدا، داتاكانی وەزارەتی 
سوریەكاندا  زیندانیە  لەنێو  زیندانیكردنە  حوكمی  هۆكاری  بەڕباڵوترین  دزیكردن  كە  دەریدەخەن  لوبنانی  دادی 
)LB50(. دیداركراوێك بۆ ئەم توێژینەوەیە لە لوبنان، كە پەناگەیەكی مندااڵنی بەرمەترسی بەڕێوەدەبات، ژمارەیەك 
تلیاك لە لوبنان، چ  تلیاك ئیستغالل كراون، لەالیەن بازرگانانی  كەیسی دەستنیشانكردووە كە مندااڵن بۆ فرۆشتنی 

.)LB31( لوبنانی بن یا فەلەستینی

بەڕێوەبەرایەتی كاروباری پەنابەرانی سوری لە حكومەتی ئوردنی لێكۆڵینەوەی ئەنجامداوە لە بازرگانی پێوەكردنی 
تلیاك لەكەمپی پەنابەرانی زەعتەری )JO06(و، هەندێ زانیاریدەرانی لێكۆڵینەوە ئاماژەیان بە ژمارەیەك پەنابەری 
و  تلیاك  رێكخراوی  قاچاخچێتی  لە  لەبەرئەوەی  دەسگیركراون  ئوردن  ئەمنیەكانی  دەستگا  لە  كە  كردووە  سوری 
چەكەوە تێوەگالبوون لە ئوردن و / یان لە سوریا )JO17; JO13(. لەگەڵ ئەوەشدا، هیچ زانیاریەك سەبارەت بە 
پڕۆفایلی ئەوپەنابەرانە نیەو ئەوە روون نیە كە ئەندامی گروپە چەكدارەكان بن كە لە ملمالنێی سوریاوە گالون، 
تاوانباران لە چوارچێوەی تەسكدا یان خەڵكی بازرگانی پێكراو كە لە گروپەكانی تاوانی گواستنەوە تەجنید كرابوون 

بەمەبەستی بەقاچاخبردنی چەك و تلیاك لەنێوان سوریاو ئوردندا. 





١٦3دهرهنجامهكان

ده ره نجامه كان ٦
زیاتر لە چوار ساڵە ملمالنێی سوریا دەستیپێكردووە، هەروەكو سوریاو عیراقیش توندوتیژی زیاتریان بەهۆی جەنگەوە 
بینیوە لەالیەن گروپە جیاوازەكانەوە بەرامبەر داعش. دەرەنجامەكانی لێكۆڵینەوەی ئەم توێژینەوەیە بنیاتنراون لەسەر 
گەیشتن بە دەرەنجامەكان سەبارەت بە كاریگەریەكانی شەڕی سوریاو رەوشی پەنابەران بەسەر بازرگانی كردن 
توێژینەوەیە  ئەم  و عیراق.  ئوردن  لوبنان،  توركیا،  توێژینەوەدا: سوریا،  ژێر  پێنج واڵتانی  لە هەر  كەسەكانی  بە 
دەریخستوە كە پێنج واڵت زیاتر كەوتوونەتە بەر كاریگەری ملمالنێكەو، جوڵەی پەنابەران كە هەوڵێكی زۆریان 
بازرگانی  حالەتەكانی  ئەوەشدا،  لەگەڵ  پەنابەران.  ناوخۆو  ئاوارەكانی  دەربەدەربوونی  بەرسڤی  بۆ  خەرجكردووە 
كردن بە مرۆڤ و، سروشت و قەبارەی الوازیەكان لە ئاست بازرگانی پێوەكردن ، بەچەند رێگەیەك كاریگەریان 
هەبووە. ئەم كاریگەریانەش بەشێوەیەكی بەشەكی پەیوەستن بە قەبارەی گەورەی ئاوارەبوون – 6.6 ملیۆن كەس 
لەناوەوەی سوریا ئاوارەبوون و نزیكەی ٤ ملیۆن پەنابەری تۆماركراوی سوری لەواڵتانی دراوسێدا –و بەشێكیشی 

پەیوەندی هەیە بە پێڤاژۆی یاسایی، سیاسی ، ژێرخان، ئەمنی و كۆمەاڵیەتی ئابوری لە واڵتانی ژێر توێژینەوەدا.

تایبەتن بە پێڤاژۆی  هەندێ لە الوازیەكان و كەیسەكانی بازرگانی پێوەكردن  كە لەم توێژینەوەیەدا شیكراونەتەوە 
جەنگی سوریاو جولەی پەنابەران لە 2011ەوە، لەكاتێكدا ئەوانیدیكەش پەیوەندیان بە زۆر شەڕو رەوشی دیكەی 
كاریگەری  بەر  نەكەوتوونەتە  كە  دەكرێن  تێبینی  هەرێمانەوەش  و  واڵت  لەو  لەراستیدا،  یان،  هەیە،  پەنابەرانەوە 
دانانی سیاسەتەكان  لێكۆڵینەوەو  و  بەڕێوەدەچن  گفتوگۆیانەی  ئەو  بە رەچاوكردنی  ئاوارەبوونی زۆر.  و  شەڕەكان 
ئەو  دیكەوە،  پەیوەندیدارەكانی  بابەتە  و  قەیران  پێڤاژۆی  لە  كۆچ   ، پێوەكردن  بازرگانی  پەنابەران،  بە  سەبارەت 

دەرەنجامانەی لێرە خراونەتە روو بەتایبەتی لە لێكۆڵینەوەی ئەنجامەكانی ئەم توێژینەوەیە هاتوونەتە ئارا.

بازرگانی  بەرامبەر  الوازیەكان  و  پێوەكردن   بازرگانی  بەرسڤی  بۆ  لێكۆڵینەوە  ئەنجامەكانی  شوێنەوارەكانی 
پێوەكردن ، لەوانەش راسپاردە دیاریكراوەكان، لە قۆناغی باڵوكردنەوەی ئەم پڕۆژەیەدا زیاتر گفتوگۆدەكرێن و 
شیكردنەوەیان بۆدەكرێت )the first half of 2016(، لەپێناو سوود وەرگرتن لە شارەزایی تایبەت بە ئەو پرسانە 

لە واڵتانی ژێر توێژینەوەداو، لەسەر ئاستی نێودەوڵەتیشدا.

ژێر  واڵتانی  لە  كە  كردن  ئیستغالل  و  پێوەكردن  بازرگانی  سروشتی  بە  دەكەن  ئاماژە  لێكۆڵینەوە  دەرەنجامەكانی 
كردن  بازرگانی  بەرامبەر  الوازیەكان  بەسەر  هەیە  كاریگەریان  فاكتەرانەی  ئەو  لەپاڵ  روودەدەن،  توێژینەوەدا 
خستنەڕووی  پێكدەهێنن.  دواتر  بەندی  راسپاردەكانی  بۆ  بنچینەیەك  دەرەنجامانە  ئەم  بەرامبەردا،  لە  كەسەكان.  بە 

دەرەنجامەكان لەدوای پەیكەری توێژینەوەكەوە دێن.

ئیستغالل كردن و بازرگانی كردن بە كەسەكان 

یەكیك لە دەرەنجامە سەرەكیەكان ئەوەیە كە نمونەی كالسیكی تاوانی رێكخراو كە بە زۆری بۆ تێگەیشتن 
لە بازرگانی پێوەكردن  بەكاردێ بەوردی بەسەر رەوشی راستەقینەی كەسانی بازرگانی پێكراو یان الواز بەرامبەر 
بازرگانی پێوەكردن  لە پێڤاژۆی ملمالنێی سوریا پیادە نابێت. لەراستیدا شێوازی زۆر سەختی ئیستغالل كردن و 
بازرگانی پێوەكردن  روودەدەن، كە لە الیەن تۆڕە زۆر رێكخراوەكانی تاوانكاریەوە ئەنجام دەدرێن، بەاڵم جۆری 
و  ناسیاوەكان  كەسوكار،  مێردەكان،  دایكان،  باوكان،  بە  پەیوەستن  نزمدا،  ئاستی  لە  كردن  ئیستغالل  هەرەباوی 

دراوسێكان. ئەمەش بەشێوەیەكی تایبەت بەرچاو دەكەوێت لە كەیسەكانی: 
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هاوسەرگیری بە زۆر؛ - 
ئیستغالل كردنی سێكسی لەرێگەی هاوسەرگیری بە زۆر؛ - 
ئیستغالل كردنی كاری منداڵ لە كشتوكاڵداو؛ - 
ئیستغالل كردنی منداڵ لە رێگەی سواڵكردنەوە. - 

سەرەرای ئەوەی كە ئەندامانی خێزان بەزۆری لەم فۆرمانەی ئیستغالل كردن و بازرگانی پێوەكردن  تێوەدەگلێن، 
دەبێ وریاییەكی زۆر هەبێ بەرلەوەی خێزانێك بە بازرگانیكار بناسێنرێ. لەراستیدا، زۆربەیجار هۆكارهەن كە هیچ 
بەدیلێك بۆ خێزان ناهێلنەوە كە بۆ مانەوە لە ژیان ئەنجامیبدەن زیاتر لەو حالەتانەی كە دەشێ وەكو ئیستغالل 

كردن و بازرگانی پێوەكردن  دەستنیشان بكرێن بە پێی یاسای نیشتمانی و نێودەوڵەتی.

پێش 2011ش  باون  پەنابەراندا  پێڤاژۆی شەڕو رەوشی  لە  كە  پێوەكردن   بازرگانی  فۆرمەكانی  لە  زۆر 
مسیار  موتعەو  هاوسەرگیری  مومارەسەی  روونكراوەتەوە.  توێژینەوەیەدا  ئەم  2ی  بەندی  لە  هەروەك  هەبوون، 
یەكێكبوون لە سیماكانی بازرگانی پێوەكردن  بۆ هاوسەرگیری بە زۆر، هاوسەرگیری بە زۆرو، بازرگانی پێوەكردن  
بەرچاو  بەشێوەیەكی  ئەوە  بەاڵم  شەڕدا،  لەپێش  زۆر  بە  هاوسەرگیری  لەرێگەی  سێكسی  كردنی  ئیستغالل  بۆ 

زیادیكردووە.

رێگەی  لە  كردن  ئیستغالل  و  مندااڵن  پێوەكردنی  بازرگانی  مندااڵن،  كاركردنی  جۆرەكانی  خراپترین 
سواڵكردنەوە و بازرگانی پێوەكردن  بۆ ئیستغالل كردنی سێكسی بریتیبوون لەو فۆرمانەی بازرگانی پێوەكردن كەوا 
كاریگەریان بەسەر خەڵكی واڵتانی ژێر توێژینەوەدا هەبووە لە پێش شەڕدا، بەاڵم ئێستا لەنێو سوریەكاندا زیادبوونە، 
زۆربەیجار بە ساكاری لەبەر ژمارەی یەكجار زۆرتری دانیشتووانی سوری لەواڵتە خانەخوێكاندا لەوەتەی 2011. 
بەتایبەتیش لە كەیسی ئیستغالل كردنی سێكسیدا، كاریگەری جێگۆڕكێی دیاریكراو تێبینیكراوە، لەگەڵ ژنان و كچانی 
سوری كە بۆ لەشفرۆشی ئیستغاللكراون، كە پێشتر خەڵكی بازرگانیپێكراو بۆ ئەم مەبەستە سەر بە رەگەزنامەی 

دیكەی دەرەوەی ناوچەكە بوون.
كاری مندااڵن و سواڵكردنی مندااڵن بەو مانایە كاریگەر بوون كە بارودۆخ سەختتربووە، لەگەڵ پێشێلكاری جدی 
مافەكانی منداڵ، بە تایبەتی كەوا كارو سواڵ تەنیا لەكاتی پشووی قوتابخانەكان نەبوون كە مندااڵن لەگەڵ چوون بۆ 

قوتابخانە ئاساییەكاندا رێك بكەون. باڵوبوونەوەی ئەو دیاردانە بە شێوەیەكی گشتی زیادیكردووە.

هەندێ شێوازی بازرگانی پێوەكردن  دەركەوتن كە راستەوخۆ پەیوەندیان هەیەبە شەڕەوە. وەك لە حالەتی 
ئیستغالل كردن  بە زۆرو  مەبەستی كۆیالیەتی سێكسی، هاوسەرگیری  بە  داعشەوە  لەالیەن  پێوەكردن   بازرگانی 
لە كێشە چەكدارەكان، بە تایبەتی بۆ خەڵكی یەزیدی، بەاڵم بۆ كۆمەاڵنی دیكەی خەڵكیش؛ كە ئەویش كەیسێكە بۆ 
هاوسەرگیری بە زۆرو ئیستغالل كردن لە كێشە چەكدارەكان لەالیەن الیەنەكانی دیكە لە شەڕی سوریادا. شێوازەكانی 
دیكە بەشێوەیەكی تایبەت كە پەیوەستن بە ملمالنێ: بریتین لە رفاندن بۆ فدیە وەرگرتن و كاری بە زۆری سەربازی. 
لەوەش زیاتر، بێوەژنەكانی شەڕو ژنان و مندااڵنی دیكەش كە بەهۆی شەڕەوە چیدی بە یاوەری پێگەیشتوویەكی 
گەورەی خێزانەكانیان نین، بەشێوەیەكی تایبەت دووچاری الوازی بوون. ئەو الوازیەش رێژەكانی توندوتیژی بەپێی 

سێكس وجێندەر بەرزكردۆتەوە بەهۆی شەڕەوە، لەپاڵ جیاكاری بەرامبەر ژنان، بە تایبەتیش لە بازاڕەكانی كاردا.
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لەزۆربەی ئەو كەیسانەی كە لەم لێكۆڵینەوەیەدا ئاشكرابوون، بازرگانی پێوەكردن  دیاردەیەكی سنووربەزێنە 
لە  لە سنورەكاندا  پێوەكردن  بازرگانی  كە  ئەوەی  بەخودی جوڵەی كۆچكردنەوە هەبێت، سەرەڕای  پەیوەندی  كە 
هەندێ كەیسدا هەیە. شێوازەكانی بازرگانی پێوەكردن  و بەئامانجگرتنی الوازیەكان تێبینیكراوە بەهۆی پۆستفاكتۆی 
ئاوارەبوونەوە، كە پرۆسەی بازرگانی پێوەكردن  دەستپێدەكات كاتێك ئاوارەو پەنابەران كە لە سنوری یەك واڵتدان 
– لەو ناوچەیەی كە ئاوارەكانی تێدا كۆبۆتەوە، یان لەنێوان هەرێمەكانی هەمان واڵتدا. بەمشێوەیە، بازرگانیكاران 
هەمیشە لە دەرەوەی واڵتەوە نین؛ بۆیهەیە لە هەمان ئەو واڵتە بن كە كەسی بازرگانیپێكراو ئیستغالل كراوە، یان 
ئامانجەوە  لە واڵتانی رەسەنی كەسی بازرگانیپێكراوەوە بن، هەرچەندە ئەگەر پرۆسەی بازرگانیپێكردن لە واڵتی 

سەرهەڵبدات. 

سەرەڕای ئەوەش، هەموو فۆرمەكانی بازرگانی كردن بە مرۆڤ كەوتوونەتە بەر كاریگەری قەیرانی سوریا. 
لە خزمەتكاری  ئیستغالل كردن  بەمەبەستی  بە كۆچبەران – كە زۆربەیان ژنن –  پێوەكردن  بازرگانی  لەراستیدا 
ناو ماڵ بەردەوامەو ، تەنیا بەشێوەیەكی كەم كەوتۆتە بەر كاریگەری قەیرانی پەنابەران لە واڵتانی خانەخوێدا، بە 
لەگەڵ  پەنابەرانی سوری.  تەوژمی  یاوەری  بە  خانەخوێ  هەندێ واڵتی  بۆ  كۆچبەر  ماڵی  ناو  كرێكاری  گەیشتنی 
ئەوەشدا، لەناوەوەی سوریا، لەوەتەی دەستپێكردنی ملمالنێ لە 2011، هەندێ كرێكاری ناو ماڵی كۆچبەر بەردەوام 
لە خزمەتكاری ناوماڵ ئیستغاللكراون، لەجیاتی ئەوەی لەالیەن باڵیۆزخانەكانی واڵتانی خۆیانەوە بگەڕێنرێنەوەو، 

هەندێك لە ژنەكان دوچاری توندوتیژی و ئیستغالل كردن بوونەتەوە لە زیندانەكانی سوریادا. 

ئەو سودانەی بازرگانیكاران یان ئیستغاللكاران دەستیان دەكەوێت هەمیشە پارە نیە. لە راستیدا  لە ژمارەیەك 
كەیسدا تێبینیكراوە كە منداڵێك یا گەورەیەك بەرامبەر مامەڵەی عەینی ئیستغاللكراوە، وەكو:

چاودێری؛ - 
مۆڵەتپێدان بۆ چوونە دەرەوەی كەمپ؛- 
پارێزگاری جەستەیی؛- 
یارمەتیدانی عەینی؛- 
بەقاچاخبردنی كۆچبەران بۆ ئەوبەری سنور؛- 
ئاسانكردنی جوڵەی ناوخۆ؛ - 
پەڕینەوە بە بازگەی ئاسایش؛ یان- 
جێگەی مانەوە.- 

ئەم رەوشە لەناكاوە مرۆییە بۆتە هۆی تێوەگالنی ژنان و كچان لە »سێكس بۆ مانەوە«، كە لەالیەن كەسێكەوە، بە 
زۆری پیاوێك، كۆنترۆڵی گەیشتن بە شتێك دەكرێت كە ژنەكە یان كچەكە پێویستیەتی، ژنەكە یا كچەكە ناچاردەكرێت 
سێكسی لەگەڵدا بكات بۆ دەسكەوتنی ئەو شتە. سەرەڕای ئەوەش، جیاكاری و دابەشكردنی سیاسیكراوی یارمەتیە 
مرۆییەكان لە هەندێ ناوچەی ناوەوەی سوریا گروپەكانی ئاواران و گروپەكان رووبەڕووی بەدڕەفتاری و ئیستغالل 
دەستكەوتنی  بۆ  ریزی چەكدارەكان  بچنە  یان  بدەنە  شەڕكەران  بە شوو  كچەكانیان  ناچاردەكرێن  دەبنەوە،  كردن 

پارێزگاری و یارمەتی دارایی و مادی پێویست بۆ بەڕێوەبردنی خۆیان و خێزانەكانیان.
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شێوە  بەرچاوی  ژمارەیەكی  كە  دەریدەخات  توێژینەوەیە  ئەم  ئەزمونیەكانی  ئەنجامە  كە  ئەوەی  سەرەڕای 
وەكو  دەسەاڵتەكانەوە  لەالیەن  سوریەكان  روودەدەن،  شەڕەكەوە  ئەنجامی  لە  پێوەكردن   بازرگانی  جیاوازەكانی 
ئاستدا  كەمترین  لە  تەنیا  توێژینەوەدا،  ژێر  واڵتی  پێنج  هەر  لە  دەستنیشاننەكراون  پێوەكردن   بازرگانی  قوربانی 
نەبێت.  لە راستیدا، ئەگەر یەكێك تەنیا پشت بە شیكردنەوەی ئامارە فەرمیەكانی بازرگانی پێوەكردن  ببەستێ، ئەوا 
وا دەردەكەوێ كە كاریگەری شەڕو قەیرانی پەنابەران بەسەر بازرگانی كردن بە كەسەكان شتێكی وا نیە. هەروەك 
، وەكو  پێوەكردن  بازرگانی  دیاریكراوی  فۆرمێكی  بۆ  بە گشتی  یاسایی  دەستنیشانكردنی  بە  نیە  پەیوەست  ئەمەش 
هاوسەرگیری بە زۆر، ئیستغالل كردن لە كێشە چەكدارەكان و ئیستغالل كردن لە رێگەی سواڵەو، بازرگانی پێوەكردن  
بە شێوەیەكی گشتی، لەنێو هەندێ الیەنی نەهێشتنی بازرگانی پێوەكردن و رێكخراوە پەیوەندیدارەكانی دیكە، زانین 
و توانا بەسەر بازرگانی كردن بە كەسەكان ئەو كەلەبەرانە دەردەخات كە رێگرن لەبەردەم دەستنیشانكردنی كاری 

كەسانی بازرگانی پێكراو، بە تایبەتی ئەوانەی لە شەڕی سوریاوە هەاڵتوون.

لەگەڵ ئەوەشدا، هۆكاری دیكە هەن بۆ كەموكوڕی ئەو راپۆرتانە سوریەكان لەزۆر كەیسدا دەترسن لە راپۆرتكردنی 
و  ژنان  كچان،  رووبەڕووی  كێشەكە  گشتی  شێوەیەكی  بە  و،  خۆیان  یاسایی  باری  لەبەر  دەسەاڵتەكان  بۆ  تاوان 
لەبارەی ئیستغالل كردنی سێكسی و  هاوڕەگەزبازان دەبێتەوە، كە نۆرمە كۆمەاڵیەتیەكان هاندەرنین بۆ قسەكردن 
فۆرمەكانی دیكەی توندوتیژی بەپێی سێكس و جێندەر. زۆرجار سوریەكان هۆشیاریان لەبارەی ماف و ئەركەكانی 
خۆیان نیە لە واڵتانی خانەخوێدا. سەرەڕای ئەوەش ، داواكارانی گشتی لە واڵتانی ژێر توێژینەوەدا رەنگە كەیسێك 
دادگاییكردنی  لەجیاتی  عەسكەرتاری،  یان  سواڵكردن  لەشفرۆشی،  بۆ  بازرگانیپێكراو  كەسێكی  بە  دژ  بوروژێنن 

كەسانی بازرگانیكار بە بازرگانی كردن بە كەسەكان.

رەوشەكانی الوازی بەرامبەر بازرگانی كردن بە كەسەكان 

هیچ یەكێك لە واڵتانی خانەخوێ سیفەتی پەنابەر نادەنە سوریەكان، چونكە یان رێككەوتنامەی پەنابەرانی 
دەكەن كە سوریەكان دووردەخاتەوە.  پیادە  ئەو سنورە جوگرافیانە  یان  نەكردووە،  پەسند  یەكگرتووەكانیان  نەتەوە 
لەئەنجامدا، شێوازی ئەو بارانەی لە 2011ەوە دەدرێتە سوریەكان لە واڵتانی ژێر توێژینەوەدا هێشتا بە شێوەیەكی 
گشتی رێ بە گەورەكان نادات بەیاسایی كاربكەن، كە ئەمەش ركابەریەكی گەورەیە سەبارەت بە خۆراگری ئەوان 
و منداڵەكانیان بەرامبەر ئیستغالل كردن و بازرگانی پێوەكردن . رەوشی بنچینەیی كە بەشداردەبێت لە كەیسەكانی 
بازرگانی پێوەكردن ، هەروەها الوازی لە ئاست بازرگانی پێوەكردن ، بەمجۆرە كەموكوڕی پەیوەست بە باری 
یاسایی لە واڵتانی خانەخوێی ژێر توێژینەوەداو، بە پەیوەندی بە رێپێدانی یاسایی كاركردن. زۆربەی جار ئەمەش 
ئەم  لە سوریا  خانەخوێداو،  واڵتانی  لە  مانەوە  بۆ  داهات  وەدەستهێنانی  ئەگەری  كارو  نەبوونی  بە  دەبێت  وابەستە 

مەترسیە ئامانجی هەرە سەرەكیە.

توێژینەوەداو،  ژێر  واڵتانی  هەندێ  لە  سەرەكیەكان  خزمەتگوزاریە  دەستكەوتنی  سەر  كاردەكاتە  یاساییشی  باری 
لە هەندێ كەیسدا كاریگەری هەیە بۆ سەر جوڵە لەناو واڵتی خانەخوێدا، بەهۆی بوونی بازگەی ئاسایش و بازگە 
سوری  پەنابەرانی  مانەوەی  رێپێدانەكانی  كە  سپۆنسەركردنیش  بەرنامەكانی  پەنابەران.  كەمپەكانی  دەروازەی  لە 
بەرامبەر  الوازی  بۆیهەیە  هەیەو،  یاساییدا  باری  بەسەر  كاریگەری  خانەخوێدا  واڵتی  هەندێ  لە  بەڕیوەدەبات 
بەدڕەفتاری بێنێتەكایەوە. ئەو پەنابەرانەی كە لە بارێكدان شوێنی مانەوەیان یان حەقیقەتی كاركردنیان لە واڵتێكی 
بەر  بكەونە  رەنگە  چونكە  دەسەاڵتەكان،  بۆ  بەدڕەفتاریەك  هەر  راپۆرتكردنی  لە  دەترسن  رێپێنەدراوە  خانەخوێدا 

مەترسی دەستگیركردن و سزای دیكە.



١٦٧دهرهنجامهكان

زۆربەی هەرە زۆری سوریەكان لەناو كەمپە فەرمیەكانی ئاوارە پەنابەراندا ناژین، ئەمەش كاریگەری 
مەشقی  مانەوە،  شوێنی  پەروەردە،  وەك  دیكەی  خزمەتگوزاری  و  مرۆیی  یارمەتی  دەسكەوتنی  بەسەر  هەیە 
كەمپەكان  دەرەوەی  دانیشتوانی سوری  كە  دەریدەخەن  لێكۆڵینەوە  ئەنجامەكانی  تەندروستی.  چاودێری  و  پیشەیی 
رووبەڕووی الوازی زیاتر دەبنەوە بۆ بازرگانی پێوەكردن لەبەر دەستنەكەوتنی یارمەتی مرۆیی و خزمەتگوزاریە 

بنچینەییەكان و، بەشێوەیەكی گشتی لە بواری یارمەتیە نێودەوڵەتیەكان بایەخێكی كەمتریان پێدەدرێت. 

ژێر  واڵتانی  لە  ئاوارەبوون  شەڕو  بەهۆی  بوون  زیان  دووچاری  خانەخوێكانیش  كۆمەڵگە  هەروەها 
توێژینەوەدا، بە تایبەتی ئەو شوێنانەی هەر یەك لەو واڵتانەی كە زۆرترین رێژەی خەڵكی ئاوارەی ناوخۆو پەنابەریان 
گرتۆتە خۆ: باكوری سوریا؛ باشورو باشوری رۆژهەاڵتی توركیا؛ عەككار، دۆڵی بیقاع و بەیروت و جەبەل لوبنان 
لە لوبنان؛ باكوری ئوردن و هەرێمی كوردستانی عیراق، هەروەك لە خوارەوە لە نەخشەی ٥ خراوەتەڕوو. هەرچەند 
زیادبوونی رووداوی بازرگانی پێوەكردن  هێشتا بەڵگەی لەسەر نیە، بۆیە رەنگە ئەمە خەڵكی ئەو ناوچانە زیاتر 

بخاتە بەر الوازی لە بەرامبەر بازرگانی پێوەكردندا.

شوێنەوارەكان بەسەر دانیشتوانی لۆكەڵی رەنگە بەشداربێت لە پەشێوی كۆمەڵگە خانەخوێكان و پەنابەرانی سوری 
یان كۆمەڵگەكانی ئاواران، ئەوەش بۆتە هۆی زیادبوونی الوازی ئەمەی دوواییان لەبەر ئەگەری جیاكاری لە بازاڕی 
كار و دەسكەوتنی خزمەتگوزاری بنچینەیی لە واڵتە خانەخوێكاندا، ئەم رەوشە دانیپیانراوەو، هەوڵەكان لەگەڕدان بۆ 

ئەوەی بەرنامەكان كۆمەڵگە خانەخوێكان بگرێتەوە بۆ سوككردنی سەختی باری مرۆیی لەو ناوچانەدا. 

نەخشەی ٥: ئەو ناوچانەی ژمارەی دانیشتوانیان بەرزە لە ئاوارەكانی سوریا لە واڵتانی ژێر توێژینەوەدا



به  ئامانجگرتنی خاڵه كانی الوازی١٦٨

گەلێك پرسی پەیوەست هەن بە پاراستنی منداڵ كە لە پێڤاژۆی ملمالنێ و قەیرانی پەنابەران سەرهەڵدەدات، 
مەترسی  بەر  دەیانخاتە  نیە،  لەدایكبوونیان  تۆماری  دەمێننەوەو  قوتابخانەكان  دەرەوەی  لە  مندااڵن  كە  بەتایبەتی 

بازرگانی پێوەكردن و، خۆی لە خۆیدا پێشێلكردنی مافە بنچینەییەكانی منداڵیشە. 

هەندێ قوتابخانە لەو ناوچانەی كە چڕی دانیشتوانی سوری تێدا بەرزە رۆژانە دوو شیفت دەوام دەكەن بۆ دابینكردنی 
شوێنی پێویستی زیاتر لە قوتابخانەكەدا، بەاڵم تواناكانی فێركردن لە زۆر ناوچەی هەر پێنج واڵتدا لە توانا دەرچوە، 
لەگەڵ كێشەی چوونی مندااڵن بۆ قوتابخانە. نەبوونی باری یاسایی بۆ گەورەكانیش كاریگەری هەیە بەسەر گەیشتنی 
چەكدارەكانەوە  گروپە  لەالیەن  قوتابخانە  هەندێ  لەسوریا  زیاتر،  لەوەش  فێركردن.  پەروەردەو  بە  منداڵەكانیان 
پێوەكردنی  بازرگانی  ئاسانكاری  پێكردنیان،  مەشق  و  مندااڵن  سەربازی  كردنە  گۆڕەپانی  كراونەتە  داگیركراوەو 

مندااڵن بۆ ئیستغالل كردن لە كێشە چەكدارەكان لەالیەن تاقمە شەڕكەرەكاندا.

رێكاری ئیداری پێویست بۆ تۆماركردنی تازە لەدایكبووان لەنێو خێزانە سوریەكان لە ناوەوەی سوریاو لە واڵتانی 
خانەخوێ بۆ زۆر لەو خێزانانە گران دەوەستێ، لە رووی لۆجستی و/یان تێچوەوە. مندااڵنی دەرەوەی قوتابخانەكان 
و مندااڵنی بێ تۆماری لەدایكبوون زیاتر دەكەونە بەر بازرگانی پێوەكردن ، ئیستغالل كردن و پێشێلكاری دیكەی 

مافەكانی منداڵ.

بە  منداڵ  بۆیە هەندێ  داببڕێن.  بەخێوكارانیان  دایبابان و  لە  لە سوریا، رەنگە مندااڵن  پێڤاژۆی هەاڵتنی خەڵك  لە 
دابڕاوی یان بەبێیاوەرلە سوریاوە دەگەنە واڵتانی خانەخوێ. هەندێ رێكار  بۆ چارەسەری ئەم رەوشە دانراون، 
لەوانەش بەشوێنداچوونی خێزان، یەكگرتنەوەی خێزان و دایەنیكردن، بەاڵم تا گەیشتن بە چارەسەری بەردەوام بۆ 
هەر منداڵێك لە هەر كەیسێكدا، ئەم مندااڵنە زیاتر بۆیهەیە دووچاری ئیستغالل كردن و پێشێلكاریەكانی دیكەی مافی 
منداڵ ببنەوە،  لەوانەش – هەرچەند تەنیا ئەمانەش نین – كاری مندااڵن، بە تایبەتی بۆ كوڕان و، هاوسەرگیری 

زوو، بە تایبەتی بۆ كچان. 

ئاسۆی  نەبوونی  توێژینەوەدا، هەروەها  لە واڵتانی ژێر  پەنابەرانی سوری  ئاوارەو  ئێستای  لەبەر رەوشی 
واڵتانی  بەرەو  دەستیانپێكردووە  ئاوارە  پەنابەرو  خەڵكی  هەندێ  نزیكدا،  ئایندەیەكی  لە  بارودۆخەكەیان  چاككردنی 
دەرەوەی ناوچەكە، بەتایبەتی واڵتانی ئەندام لە یەكێتی ئەوروپا. لەكاتێكدا هێشتا لەناو ئەو پێنج واڵتەدان، پێویستی 
دانی بڕە پارەیەكی زۆر – رەنگە بیانخاتە ژێر قەرزەوە – با ئاسانكارانی سەفەركردن و قاچاخچیانی كۆچ بۆ 
چونیان بۆ شوێنێكی دوورتر بۆتە هۆی ئەوەی كە هەندێ كەس شێوازی مەترسیدار بگرنە بەر بۆ دەستكەوتنی 
ئەو پارەیە، ئەمەش دەیانخاتە بەر بازرگانی پێوەكردن . بۆ ئەو كەسانەی كە واڵتانی ژێر توێژینەوە بەجێدێڵن بۆ 

پەناخوازی لە واڵتانی یەكێتی ئەوروپا، هیچ رێگەیەكی سەالمەت و یاسایی سەفەركردن نیە. 

رێگە ناوخۆییەكانی كۆچ نیزامی نین و رێگەكانی كۆچیش لە ناوەوەو لەنێوان واڵتانی ژێر توێژینەوە و، 
پەنابەرانی  ئاسایشی  و  سەالمەتی  بۆ  مەترسین  جێگەی  هەموو  ئەوروپا،  یەكێتی  بەرەو  كۆچ  نایاساییەكانی  رێگە 
ببنە  ئەوروپا  یەكێتی  واڵتانی  لە  دەیانەوێ  كە  رەگەزەكانیدیكەش،  پیاوانی  و  ژنان  مندااڵن،  و،  عیراقی  و  سوری 
پەنابەر. یەكێك لە مەترسیە سەرەكیەكان بریتیە لە ئاسانكاری جوڵەی ناوخۆ یان قاچاخچێتی كۆچبەران كە بۆیهەیە 

بگۆڕێت بۆ بازرگانی كردن بە كەسەكان.



١٦٩دهرهنجامهكان

شەڕو ئاوارەبوون الوازبوونێكی زیاتری خستۆتە سەر گروپەكانی پەنابەران و كۆچبەران كە پێشتر بەر لە 
٢٠١١ لە رەوشێكی مەترسیداردا دەژیان و لەكاتی هەڵگیرسانی شەڕدا لە سوریابوون، لەوانەش:

پەنابەرانی فەلەستینی لە سوریا؛ - 
پەنابەرانی عیراقی؛ - 
خەڵكی بێڕەگەزنامە؛ - 
پەنابەران لە رەسەنی دیكە، بەتایبەتی لە ئەفغانستان، سودان و سۆماڵ؛ - 
كۆچبەرانی كرێكاری ناو ماڵ لە باشوورو باشوری رۆژهەاڵتی ئاسیاو رۆژهەاڵتی ئەفریقیا. - 

هاواڵتیانی  پاراستنی  زۆربەیجار  ئاواران  و  پەنابەران  پاراستنی  یاساییەكانی  بڕگە  و  مرۆیی  رێكارە  لەبەرئەوەی 
سوری دەكەنە ئامانج چاوپۆشی لە گروپەكانیدیكە كراوە. ئەمە سەرەرای ئەو راستیەی كە ئەوانیش بەهۆی شەڕەوە 

ئاوارەبوون و كەوتوونەتە بەر كاریگەری الوازیە هاوشێوەكانی پەنابەران و ئاوارە سوریەكان.

دەرەنجامی سەرەكی ئەم توێژینەوەیە ئەوەیە كەوا كاریگەری شەڕ و رەوشی پەنابەران بەسەر بازرگانی 
كردن بە كەسەكان بەهۆی ئەوەیە كە كەسانی زیانلێكەوتووئامرازی گەیشتنیان نیە بە پێداویستیە بنچینەییەكانیان، 
وەكو رەگەزێكی سەرەكی نەبوونی چارەسەری هەمیشەیی بۆ پەنابەرانی سوری. ئەوانە ماڵ، كارو قوتابخانەی خۆیان 
جێهێشتووە لەناوچەكانی خۆیان لە سوریا. زۆریان پێویست بە دۆزینەوەی ماڵی تازە، سەرچاوەی تازەی داهات و 
ئەندامانی خێزانەكانیان و  لەدەستدانی  توندوتیژی و  پەروەردەی منداڵەكانیان هەیە. واپێدەچێ كەوتبنە بەر زەبری 
هاوڕێكانیان و، بەخێرایی پێویستیان بە چاودێری تەندروستی جەستەیی و مێشكی هەیە. لە زۆر كەیسدا،  تەنانەت 
ئەگەر مافی یاساییشیان هەبێت، هیچ كارێك، ماڵێك، یا شوێنێك لە قوتابخانە بەردەست نیەو، خزمەتگوزاریە گشتیەكانی 
وەكو چاودێری تەندروستی لەتوانا دەرچووە. زۆریان لە ناوچەی ژێر كۆنترۆڵی گروپە چەكدارەكان لە عیراق و 
سوریا دەژین و، واڵت و هەرێمەكانیش تووشی كێشەی جدی بوونەتەوە لە دابینكردنی پێداویستیە بنچینەییەكانیان، 

سەرەڕای پاراستنی خەڵكەكە لە بازرگانی پێوەكردن . 

هەروەها پێویستیە بنچینەییەكان مافی سەالمەت ژیان و، بوونی توانای پالندانان بۆ دوارۆژ دەگرێتەوە. هیچ یەكێك 
لەو شتانە لە سوریا مومكین نین تاكو شەڕ بەردەوام بێت و، هەردووكیش لە واڵتانی خانەخوێدا بەرەنگارین. هەموو 
ئەو الیەنانە بەشدارن لە رەوشی الوازی خەڵك بەرامبەر بازرگانی كردن بە كەسەكان – پێشێلكردنی توندی مافەكانی 

مرۆڤ -، هەروەها لەخۆیانەوە پێكهێنەری پێشێلكاری مافی دیكەشن. 

یەكالكەرەوەترین  و  پێویستترین  هێشتا  شەڕ  كۆتاییهێنانی  ئامانجی  بە  یەكالكەرەوە  بەهێزو  دەسپێشخەری  دانانی 
تەنانەت  و  پیادەكاران  و  سیاسەتوانان  ئەوەشدا،  لەگەڵ  ئاڵۆزترە.  هەمووان  لە  بەجێگەیاندنیشی  بەاڵم  راسپاردەیە، 
خودی سوریەكانیش، دەبێ ئەوە قبول بكەن كە ئەو شەڕە وا زوو كۆتایی پێ نایێ. لەو ماوەیەدا، ئەو فاكتەرانەی 
بەشدارن لە باڵوبوونەوەی بازرگانی پێوەكردن  لەنێو ئەو زیانلێكەوتووانە پێشوەختە بەڵگەكانی روونن. سەرەڕای 
ئەوەش، كاریگەریەكی چەندی هەیە لەوەی كە تا شەڕەكە درێژتربێتەوە، پاشەكەوت یان داهاتی خەڵك لە فرۆشتنی 
كەلوپەلەكانیان كەمتردەبێتەوە، لەكاتێكدا كە »هەوڵەكانی بەخشین« بۆتەهۆی دابینكردنی دارایی ناتەواو بۆ یارمەتیە 
مرۆییەكان و، بەمجۆرەش بەرەبەرە الوازیان زیاد دەكات لە ئاست بازرگانی پێوەكردن  و پێشێلكردنەكانی دیكەی 
كەیسەكانی  ئەگەری  دەتوانین  ئێمە  پرۆژیەدا  ئەم  چارەسەركردنی  لە  زانیاریە  ئەم  بەكارهێنانی  بە  تەنیا  مافەكان. 

بازرگانی پێوەكردن  لە ئایندەدا كەمتر بكەینەوە.



به  ئامانجگرتنی خاڵه كانی الوازی١٧٠

بازرگانی پێوەكردن ، پەنابەر،  تێڕوانینی سیاسەتەكانی  پێویستیمان بە گۆڕانكاریەكی جۆری هەیە لە چۆنیەتی 
كۆچ و پاراستنی منداڵ لەوەی كە پەیوەندی بە پارێزگاری لێكردنەوە هەیە. لەكاتێكدا كە داڕێژەرانی سیاسەت 
و پیادەكاران رەنگە خۆیان وەەك كەسانێك ببینن كە لەبورای جیاجیادا كاردەكەن، لەسەر بابەتی دیاریكراو، ئەو 
مرۆڤانەی دەكەونە بەر كاریگەری ئەو سیاسەتانە هەمیشە ناكەونە بەر تاكە توێژێكی دیاریكراوەوە. ئەوان دەكەونە 
نێو كەلەبەرەكانی ئەو جیاوازیانە، ئەمەش كاریگەری هەیە لەسەر دەستكەوتنی پارێزگاری. دەبێ هەوڵەكان پێكەوە 
گرێ بدرێت و جەخت بكاتە سەر دابینكردنی گەیشتن بە پێداویستیە بنچینەییەكان و سەالمەتی بۆ خەڵكانی ئاوارە 
لە سوریاوەو لە ناوەوەی سوریا. لە مەودای ناوەڕاستیشدا، چارەسەرە كاتییەكان شیاونین و دەبێ ئەو خەڵكەی لە 
سوریاوە هەاڵتوون بخرێنە ژێر ناونیشانی ئامرازەكانی پەیداكردنی داهات و گەیشتن بە خزمەتگوزاریە پێویستەكان 
بەمجۆرە ئەوان دەتوانن ژیانێكی تازە بۆ خۆیان بنیاتبنێن دوور لە شەڕو ئاژاوەو، دوور لە بازرگانی پێوەكردن  و 

ئیستغالل كردن.

هەروەك لە خوارەوە لە راسپاردەكان خراوەتەڕوو، وەكو كە بازرگانیكاران و ئیستغالل كاران ئەو الوازیانە دەكەنە 
ئامانج بەمەبەستی سوود وەرگرتن و قازانجكردن لە پێشێلكردنی مافەكانی خەڵك، بۆیە داڕێژەرانی سیاسەت و 
پیادەكاران دەتوانن بەشێوازێكی پۆزەتیڤ ئەو الوازیانە بكەنە ئامانج و، سووكیان بكەن لەپێناو رێگرتن لە بازرگانی 
پێوەكردن  و ئیستغالل كردن و پێشێلكاریەكانی دیكە. بۆیهەیە ئەمە بەشداربێت لە زیادبوونی خۆڕاگری كەسانی 
زیانپێكەوتوو، ئەو بەدیالنەیان بداتە دەست كە تەنیا »بژاردە كەمتر خراپەكان« نین و، ئەوەی پێویستیانە بۆیان دابین 

بكەن بەمەبەستی مامەڵەیەكی باشتر لەگەڵ ناخۆشیەكانی توندوتیژی و ئاوارەبوون.



١٧١راسپاردهكان

راسپارده كان ٧
بەپێی ئەنجامەكانی ئەم لێكۆڵینەوەیە، ئەم راسپاردانەی خوارەوە بۆ برسڤی بازرگانی پێوەكردن  الوازی بەرامبەر 
لە واڵتانی  پەنابەرانی سوری  بە  پەیوەندیان هەیە  لە واڵتانی ژێر توێژینەوەدا. هەندێكیشیان  پێوەكردن   بازرگانی 
خانەخوێی دیكەداو، بە بازرگانی كردن بە مرۆڤ لە رەوشەكانی ملمالنێدا بەشێوەیەكی گشتی. هەتابكرێ، سوریەكان 
لەكاتی  بەشداربن.  راسپاردانەدا  ئەم  جێبەجێكردنی  لە  راستەوخۆ  دەبێ  دیكە  لێكەوتووەكانی  زیان  كۆمەڵگا  و 
و  دەستپێشخەری  ئەو  سەر  بخەنە  تیشكۆ  دەبێ  توێژینەوەدا  ژێر  واڵتانی  لە  خانەخوێكان  كۆمەڵگە  پێویستدا، 

سیاسەتانە، چونكە ئەوانیش كەوتوونەتە بەر كاریگەری هەندێك لەو الوازیانەی كە باسیان لێوەكراوە. 

ملمالنێ  شەڕو  كاریگەری  بەر  دەكەونە  بەرچاو  بەشێوەیەكی  پێوەكردن   بازرگانی  نەهێشتنی  تواناكانی  چونكە 
پەیوەندیدارەكان لە سوریاو عیراق و، لەبەر ئەوەی واڵتانی خانەخوێ ئاپۆرایان تێكەوتووە بەهۆی گەیشتنی زمارەی 
زۆری خەڵكی هەاڵتوو لە سوریاوە، ئەم راسپاردانە بە پلەی یەك چارەسەری الوازی بەرامبەر بازرگانی پێوەكردن  
دەكەن و پێشنیاز دەكەن كە لە مەودای كورت و ناوەڕاست بۆ مەدوای درێژ رێكارەكان بگرنەبەر بۆ دەستەبەریی 
لەبەرامبەر  دیكە  الوازی  خەڵكانی  هەروەها   ، پێوەكردن  بازرگانی  دەستنیشانكراوەكانی  قوربانیە  پێداویستیەكانی 

بازرگانی پێوەكردن  لە واڵتانی ژێر توێژینەوە و دەرەوەی ئەو واڵتانەشدا. 

تیشكۆی بنچینەیی ئەم راسپاردانە بەمجۆرە بریتیە لە رێگری لە بازرگانی پێوەكردن  و چارەسەری الوازیەكان بۆ 
بازرگانی پێوەكردن. ئەم پێداویستیانەش جەخت دەكاتەسەر بنیاتنانی خۆڕاگری گەسانی زیان لێكەوتوو بەرامبەر 
بە  كردن  بازرگانی  لە  پاراستن  ئەوەشدا،  لەگەڵ  دیكە.  پێشێلكاریەكانی  و،  پێوەكردن  بازرگانی  و  كردن  ئیستغالل 

كەسەكان و شوێنكەوتنی ئەنجامدەرانیش جێبایەخێكی سەرەكیەو راسپاردەی لەم بابەتەش خراوەتەڕوو.

ئەو راسپاردانەی لە خوارەوە خراونەتەڕوو مەبەست وانیە گشتگیربن سەبارەت بە بەرسڤی ئەنجامەكانی لێكۆڵینەوە. 
دوای باڵوكردنەوەی ئەم توێژینەوەیە، ئەنجام و راسپاردەكانی لێكۆڵینەوە باڵودەكرێنەوەو لەگەڵ بەشدارانی لێكۆڵینەوەو 
الیەنە پەیوەندیدارەكان لە واڵتانی ژێر توێژینەوە و دەرەوەدا گفتوگۆ دەكرێن. راوێژبە پسپۆرانی بابەتە تایبەتەكان 
دەكرێت و ئەو راسپاردانە تەبەنی دەكرێن و بۆیان زیاد دەكرێت، بەپێی شارەزاییەكان و زانیاریە پێشكەشكراوەكان 
جێبەجێكردن   بەر  كارێكی  وەكو  راسپاردەكان  دەبێ  بەمجۆرە  وێركشۆپەكان.  زنجیرە  باڵوكردنەوەی  لەماوەی 

سەیربكرێن، كە لەناوەڕاستی 2016دا تەواوبن. 



به  ئامانجگرتنی خاڵه كانی الوازی١٧٢

جێبەجێدەكرێن راسپاردەكان 
لەالیەن: 

١.    چارەسەری بازرگانی پێوەكردن لە ئاستێكی نزمدا
كورت مه ودا: ده بێ سه ره تا خێزانه كان پشتگیریان بكرێت بۆ ده رچوون له  حاله ته كانی الوازی 

زۆرو بێهیوایی، به ر له  هه ژماركردنی ئه ندامانی خێزان وه كو ئه نجامده ری تاوانی ترسناكی 
بازرگانی كردن به  كه سه كان. خه ڵكی به ر كاریگه ری شه ڕ ده بێ به دیلی شیاو بۆ جێبه جێكردنیان 

پێشكه ش بكرێت به رامبه ر به  ئیستیغالل كردن یان ئیستیغالل كران، لەوانەش بۆ مانەوە، 
دەستەبەركردنی داهات، شوێنی حەوانەوە، دەستكەوتنی چاودێری تەندروستی و فێركردن. 
ئه ندامانی ده ره وه ی خێزان كه  له  ئیستیغالل كردنه وه  گالون، وەكو خاوەن زەوی و خاوەن 

موڵكەكان و، پێشكەشكارانی خزمەتگوزاریەكانی دیكە، ده بێ لێكۆڵینه وه یان له گه ڵدا بكرێت و 
سزابدرێن، هەروەك چۆن لە خوارەوە لە راسپاردەی 11 خراوەتە روو.

دەسەاڵتە 
نیشتمانیەكان؛ 

رێكخراوە 
نێودەوڵەتیەكان؛ 

الیەنە بەخشەرەكان

ناوه ڕاست تا درێژ مه ودا: ده بێ له  كاتی داڕشتنی ستراتیژه كان و سیاسه ته كانی نه هێشتنی 
بازرگانی  كردن به  مرۆڤ تیشكۆ بخرێته  سه ر الوازی، له پاڵ ده ستپێشخه ری به  ئامانجگیراو بۆ 

بنیاتنانی دانیشتوانی خۆڕاگر به رامبه ر دووچاربوون به  مه ترسی. ئه مه ش له  هه ر پێڤاژۆیه كدا 
پێویستی به  هه ڵسه نگاندنی فاكته ره كانی الوازی هه یه  له سه ر بنه مای به ڵگه كان، بۆ بنیاتنانی 

بنچینه ی زانین بۆ یارمەتیدان و پاراستنی دانیشتوانی بەر مەترسی توندوتیژی، بەدڕەفتاری و 
ئیستغاللكردن. 

دەسەاڵتە 
نیشتمانیەكان؛ 

رێكخراوە 
نێودەوڵەتیەكان؛ 

الیەنە بەخشەرەكان؛ 
كۆمەڵگەی لێكۆڵینەوە

٢.    ده ستنیشانكردنی بازرگانی به  په نابه ران

كورت مه ودا: ده ستنیشانكردنی حاله ته  گریمان كراوه كانی بازرگانی پێوه كردن ده بێ له گه ڵ 
رێكاره كانی تۆماركردنی په نابه ران تێكه ڵ بكرێت له  واڵتانی ژێر توێژینه وه و واڵتانی دیكه ی 

خانه خوێ له  ده ره وه ی ناوچه كه دا. هه موو ده سه اڵته  په یوه ندیداره كان و رێكخراوه  نا حكومیه كان 
به  ئه و رێكخراوه نه شه وه  كه  راسته وخۆ كار له گه ڵ په نابه ران و ئاواره كانی ناوخۆ ده كه ن، 

ده بێ مه شقیان پێبكرێت بۆ ناسینه وه و ئاماژه كردن به   حاڵه ته  گریمانكراوه كانی بازرگانیپێكردن 
. هه روه ك ده بێ تواناكانی راوه دوونانی بازرگانی پێوه كردن به هێزبكرێت لە نێوان داواكاری 

گشتی و دادگا پەیوەندیدارەكاندا.

دەسەاڵتە 
نیشتمانیەكان؛ 

رێكخراوە 
نێودەوڵەتیەكان؛ 

رێكخراوە ناحكومیە 
نێودەوڵەتی و 
نیشتمانیەكان؛ 
حكومەتەكانی 

دەرەوەی ناوچەكە 

ناوه ڕاست تا درێژ مه ودا: نیشانده ری دیاریكراوی بازرگانیكردن به  كه سه كان و، دووچاربوون 
به  بازرگانی پێوه كردن، له وانه ش الوازی درێژ مه ودا له ودیو ئاواره بوونی سه ره تایی، ده بێ 
په ره یپێبدرێ بۆ به كارهێنان له  حاله ته  مرۆڤایه تیه  له ناكاوه كان.ستافی نیشتمانی و نێوده وڵه تی 

كاری مرۆڤایه تی ده بێ مه شقیان پێبكرێت بۆ به كارهێنانی ئه م نیشانده رو میكانیزمانه  به  مه به ستی 
هه نارده ی كه یسه  گریمانكراوه كانی بازرگانی پێوه كردن له و قه یرانانه ی سه رهه ڵده ده ن. بنیاتنانی 
تواناكان بۆ راوه دوونانی حاڵه تی له م جۆره  ده بێ بە هەماهەنگی بێت لەگەڵ به رسڤی دادوه ری 

تاوانناسی.

دەسەاڵتە 
نیشتمانیەكان؛ 

رێكخراوە 
نێودەوڵەتیەكان؛ 

رێكخراوەە ناحكومیە 
نێودەوڵەتیەكان؛ 

بەخشەران



١٧3راسپاردهكان

3.    دابینكردنی پاراستنی ئه و په نابه رانه ی كه  بازرگانیان پێوه ده كرێت

كورت مه ودا: الیه نه  كاراكانی به گژداچوونه وه ی بازرگانی پێوه كردن ده بێ مه شقیان پێبكرێت 
بۆ تێگه یشتن له  پرسه كانی په نابه ران و ده ستنیشانكردنی قوربانیه  گریمانكراوه كانی بازرگانی 

پێوه كردن له ناو په نابه رانداو گرووپه  الوازه كانی دیكه . پێویسته  پێداچوونه وه  بۆ ستراتیژیه  
نیشتمانیه كانی نه هێشتنی بازرگانی پێوه كردن، میكانیزمه كانی هه نارده كردن و ده ستپێشخه ریه كان 
ئەگەر هەبێت و بەركاربێت، دەبێ پێداچوونەوەی بۆ بكرێت بۆ ره چاوكردنی خه ڵكی بازرگانی 

پێوه كراو كە رەنگە په نابه ر، ئاواره  یان كۆچبه ری بێ به ڵگه نامه  بن.

دەسەاڵتە 
نیشتمانیەكان؛ 

رێكخراوە 
نێودەوڵەتیەكان؛ 

رێكخراوەە ناحكومیە 
نێودەوڵەتیەكان و 

نیشتمانیەكمان؛ 
حكومەتەكانی 

دەرەوەی ناوچەكە

ناوه ڕاست تا درێژ مه ودا: تێگه یشتنه یاسایی و كارپێكراوه   به رده سته كانی بازرگانی كردن، 
په نابه ران، كۆچ و پاراستنی منداڵ وه كو بواری سیاسه تی جیاواز ده بێ بگۆڕدرێن. پێویسته  

ئه وله ویه ت به  پاراستن بدرێت له  ده ستنیشانكردنی باری یاسایی كه سه كاندا.

دەسەاڵتە 
نیشتمانیەكان؛ 

رێكخراوە 
نێودەوڵەتیەكان؛ 

رێكخراوەە ناحكومیە 
نێودەوڵەتیەكان؛ 

بەخشەران

4.    دابینكردنی ده رفه تی وه ده ستهێنانی كاری رێكوپێك و سائیستغالل كردنردنه وه ی باری یاسایی
كورت مه ودا: ده بێ سوریه كان و خه ڵكانی دیكه ی زیان لێكه وتوو مۆڵه تی یاسایی كاركردنیان 
هه بێت، تیشكۆ بخرێته  سه ر رێگه كانی ژیان و مه شقی پیشه یی و، ئاسانكاریان بۆ بكرێت بۆ 

هاتوچۆ له ناو واڵت به بێ ترسی ده ستگیركردن یان ده ركردن. سیاسه ت و پراكتیسه كان ده بێ 
پێداویستی پاراستنی كچ، كوڕ، ژن یان پیاوی الواز بخاته  پێشه وه و، ته نیا دوای ئه وه  پشكنین 

بۆ سه رپێچیه  بچوكه كان بكرێت كه  په یوه ندیان به  باری یاساییه وه  هه بێت. ده بێ ئاسانكاری 
بۆ قوربانیانی بەدڕەفتاری ئیستیغالل كردن و بازرگانی پێوه كردن هه بێ له  راپۆرتكردنی 

رەوشەكانیان و داخوازی دادگه ری یاساییدا.

دەسەاڵتە 
نیشتمانیەكان

ناوه ڕاست تا درێژ مه ودا: ئه گه ری بوونی ره وشی ناوه ڕاست –یان درێژ مه ودای زیاتری 
باری په نابه ری له  واڵتە خانه خوێكاندا رێ به  په نابه ران ده دات كه  پالن بۆ ئاینده ی خۆیان 
دابنێن، به  مه به ستی په ره پێدانی تێگه یشتنێك بۆ مافه كانیان و ئه ركه كانیان و تا وایان لێبێت 

به ره به ره  بكه ونه  ریز خزمه تگوزاریه  كۆمه اڵیه تیه  به رده سته كان و بازاری كار. له گه ڵ 
ئه وه شدا، هەروەك لە خوارەوە لە راسپاردەی ٨1دا هاتووە، ئه مه  ته نیا له توانادادەبێت  له گه ڵ: 

وه به رهێنانه  نێوده وڵه تیه كان له  واڵت و كۆمه ڵگه  خانه خوێكاندا؛ له  پاڵ نیشته جێكردنه وه ی هه ندێ 
له  په نابه ران له  ده ره وه ی ناوچه كه دا، چونكه  تواناكانی چوار واڵته  خانه خوێكه ی ژێر توێژینه وه  

له  وزه  به ده ره .

دەسەاڵتە 
نیشتمانیەكان؛ 

رێكخراوە 
نێودەوڵەتیەكان؛ 

حكومەتەكانی 
دەرەوەی ناوچەكە
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5.    زامنكردنی ده سته به ری سه رمایه ی ته واوو دابه شكردنی دادگه رانه ی یارمه تیه كان

كورت مه ودا: ده بێ دەسەاڵتەكان، رێكخراوەكان و ئاژانسەكان زامنی دابه شكردنی یه كسانی 
یارمه تیه  خۆراكی و ناخۆراكیەكان بكه ن له  سوریاو له  واڵتانی دراوسێدا، له ناوه وه و ده ره وه ی 

خێوه تگاكان و دڵنیابوون له وه ی كه  ئه و دابه شكردنانه  خراپ به كارناهێنرێن به  مه به ستی 
سوودوه رگرتنی كه سانی الواز.

رێكخراوە 
نێودەوڵەتیەكان؛ 

رێكخراوە ناحكومیە 
نێودەوڵەتی و 

نیشتمانییەكان؛ 
دەسەاڵتە 

نیشتمانیەكان

ناوه ڕاست  تا درێژ مه ودا: ده بێ رێكخراوه  نێوده وڵه تیه كان و حكومه ته كانی ده ره وه ی ناوچه كه  
زامنی به رده وامی به خشینی یارمه تیه كان بن به درێژایی ماوه ی شه ڕه كه  و هەڵمەتەكانی 
بەرزكردنەوەی دارایی ئەنجام بدەن و واز له  “ماندووبوونی به خشه ر” بێنن و، ئه گه ری 

وه به رهێنانی به رفراوان له  واڵتانی خانه خوێ له رێگه ی بازاره كانی دراوه وه . بۆ پەرەپێدانی 
ژێرخانی پێویست و بەرەوپێشبردنی كاركردنی پەنابەران و كۆمەڵگە خانەخوێكان.

رێكخراوە 
نێودەوڵەتیەكان؛ 

بەخشەران

٦.    دڵنیابوون له  تۆماركردنی مندااڵنی له دایكبوو
كورت مه ودا: ئه و مندااڵنه ی له  ده می ده ستپێكردنی شه ره وه  له  سوریا له دایك بوون، مندااڵنی 

له دایك بووی په نابه رانی سوری له  واڵته  خانه خوێكاندا؛ له گه ڵ هه ر منداڵێكی كه  تۆماری 
له دایكبوونی نه بێت، ده بێ ببن بە ئامانجی پرۆگرامی ئامادەكراو بۆئەوەی ئه گه ر بكرێت 

تۆماری له دایكبونیان له  سوریاوه  بۆ دابین بكرێت، به اڵم ئه گه ر ئه وه  مه یسه ر نه بوو، ده بێ 
له دایكبوونه كان له  واڵتانی خانه خوێ تۆمار بكرێن.

دەسەاڵت 
نیشتمانیەكان؛ 

رێكخراوە 
نێودەوڵەتیەكان

ناوه ڕاست  تا درێژ مه ودا: له كاتی كۆتایی پێهاتنی توندوتیژی و گه ڕانه وه ی په نابه رانی سوری 
بۆ واڵت، ده بێ ئه وله ویه ت بدرێته  تۆماری له دایكبوونی هه ر منداڵێك كه  تۆمار نه كرابێت.

دەسەاڵت 
نیشتمانیەكان؛ 

رێكخراوە 
نێودەوڵەتیەكان

٧.    دڵنیابوون له  چوونی مندااڵن بۆ قوتابخانه  

كورت مه ودا: ده بێ گه یشتنی منداڵ به  قوتابخانه ی نیزامی به  زووترین كات ئاسانكاری بۆ 
بكرێت، بۆ پێدانی مافی بنچینه یی خوێندن و كه مكردنه وه ی ئه گه ری تێوه گالنیان به  كاركردنی 

مندااڵن یان سواڵكردنه وه . ده بێ دایبابیش پشتگیری بكرێن له  ده سته به ركردنی داهات بێ 
تێوه گالندنی منداڵه كانیان و، بۆ دابینكردنی هاتوچۆی مندااڵن له  قوتابخانه و بۆ قوتابخانه .

رێكخراوە 
نێودەوڵەەكان؛ 

رێكخاوە ناحكومیە 
نێودەوڵەتی و 

نیشتمانییەكان؛ 
دەسەاڵتە 

نیشتمانیەكان

ناوه ڕاست  تا درێژ مه ودا: ئه و مندااڵنه ی له  قوتابخانه  دابڕاون و، له  كارپێكردنی مندااڵن، 
هاوسه رگیری زوو یان سواڵكردنه وه  گالون، بۆیهه یه  له كاتی گه ڕانه وه یان بۆ قوتابخانه  كێشه یان 
هه بێت، كه  ده بێ له  چوارچێوه ی سیسته می خوێندندا ره چاوبكرێت. ده بێ به رنامه ی قوتابخانه یی 

تایبه ت دابڕێژرێت و پیاده  بكرێت به   مه به ستی تێگەیشتن و پێگه یشتنیان.

دەسەاڵتە 
نیشتمانیەكان؛ 

رێكخراوە 
نێودەوڵەتیەكان؛ 

بەخشەران



١٧5راسپاردهكان

٨.    دڵنیابوون له  چوونی مندااڵن بۆ قوتابخانه  
كورت مه ودا: هەروەها فۆرمەكانی بازرگانی پێوەكردن ی پەیوەست بە شەڕ دەبێ لە 

پالنی بەرسڤی مرۆیی رەچاو بكرێت،  مه ترسی روو له  زیادبوونی ئیستیغاللكردن له  كێشه  
چه كداره كان كه مبكرێته وه  له  رێگه ی سه پاندنی كارای قه ده غه كردنی به  سه ربازكردنی مندااڵن 

لەالیەن هەموو بەشدارانی شەڕ. ئه وانه ی له ماوه ی شه ڕدا برینداربوون ده بێ چاودێری 
ته ندروستی شیاویان بۆ دابین بكرێت بۆ چاكبوونەوەی دەروونی و جەستەییان، بێئه وه ی 

رووبه ررووی ترسی بازرگانی پێوه كردن ببنه وه . پێویسته  دان به  پێشێلكردنی زۆری مافه كانی 
یه زیدیه كانی عیراق دا بنرێت. ئه و زیانلێكه وتوانه  ده بێ به  خێرایی خزمه تگوزاری پاراستن و 

شیاندنه وه ی پێویستیان بۆ دابین بكرێت بۆ چاكبوونەوە لە زەبری سەخت. كه یسه كانی لەوجۆرەی 
بازرگانی پێوه كردنیش ده بێ بدرێنه  دادگا لەالیەن دەسەاڵتەكانی دادوەری تاوانەوە.

رێكخراوە 
نێودەوڵەتیەكان؛ 

دەسەاڵتە 
نیشتمانبەكان؛ 

الیەنەكانی شەڕ

ناوه ڕاست  تا درێژ مه ودا: ده بێ به رنامه كانی تێكه ڵكردنه وه  جێبه جێ بكرێن بۆ سوریه كان و 
مندااڵنی دیكه ی ئیستیغاللكراو له  كێشه  چه كداریه كان لەالیەن گروپە چەكدارە جۆراو جۆرەكان 

لە كێشەی بەردەوام لە سوریاو عیراق.

رێكخراوە 
نێودەوڵەتیەكان؛ 

بەخشەران

٩.     چاككردنی یارمه تی و خزمه تگوزاریه كانی بۆ ئاواره و په نابه رانی ده ره وه ی خێوه تگاكان 
كورت مه ودا: زۆربەی سوریەكان لە كەمپە فەرمیەكانی ئاوارەو پەنابەراندا ناژین لە 

واڵتانی ژێر توێژینەوەدا، كەوا كاریگەری هەیە بۆ دەستكەوتنی یارمەتیە مرۆییە پێویستەكان 
و خزمەتگوزاری دیكەی وەك پەروەردە، چاودێری ته ندروستی، بۆیە یارمه تی خۆراك، 
كه ره سته ی ناخۆراكی، یارمه تی دارایی، چاودێری ته ندروستی، شوێنی نیشته جێبوون و 

ده رفه ته كانی دروستكردنی داهات ده بێ له  ژینگه كانی ده ره وه ی كه مپه كان و، كه مپه كانی ئاواره  
و په نابه رانیش چاك بكرێن .

رێكخراوە 
نێودەوڵەتیەكان؛ 

دەسەاڵتە 
نیشتمانیەكان

ناوه ڕاست  تا درێژ مه ودا: پێویستیه كانی خه ڵكی ئاواره  كه  له  كه مپه فه رمیه كانی ئاواره  و 
په نابه راندا ناژین پێویسته  بخرێته  ریز پالنی قه یرانه  مرۆڤایه تیه كان و ده سته به ركردنی یارمه تی 

و خزمه تگوزاریه كانی دیكه .

رێكخراوە 
نێودەوڵەتیەكان؛ 

رێكخراوە ناحكومیە 
نێودەوڵەتیەكان؛ 

بەخشەران



به  ئامانجگرتنی خاڵه كانی الوازی١٧٦

١٠.    تێكه ڵكردنی بازرگانی پێكردنی ناوخۆ به  سیاسه ت و ده ستپێشخه ریه كانی دژ به  بازرگانی  
           پێوه كردن 

كورت مه ودا: ده ستپێشخه ریه كانی نه هێشتنی بازرگانی پێوه كردن له  واڵتانی ژێر توێژینه وه  ده بێ 
به  رێگه یه ك دابڕێژرێن و پیاده  بكرێن كه  رێگربن له  بازرگانی پێكردنی ناوخۆو ده ستنیشانی 

بكه ن و بەرسڤی بده نه وه  سه ره ڕای بازرگانی پێوه كردنی سنووربه زێن. پرۆسه كانی دیاریكردن 
و وه ده ستهێنانی زانیاری و، رێكخستنی باری كۆچبه ری و شیاندنه وه و تێكه ڵكردنه وه  ده بێ به پێی 
پێداویستیه كانی قوربانیانی ناوخۆو سنووربه زێنی بازرگانی پێوه كردن داڕێژرابێت. رێكاره كانی 

دادوه ری تاوان پێویسته  بریكاری گشتی و پاراستنی شایه تحاڵه كان له خۆبگرێت بۆ كه یسه كانی 
بازرگانی پێكردنی ناوخۆ.

دەسەاڵتە 
نیشتمانیەكان؛ 

رێكخراوە ناحكومیە 
نیشتمانی و 

نێودەوڵەتیەكان

ناوه ڕاست  تا درێژ مه ودا: پێوه ره كانی سیاسه تی نه هێشتنی بازرگانی پێوه كردن، وه كو 
میكانیزمه كانی هه نارده كردنی نیشتمانی، هه ڵمه تی به رزكردنه وه ی هۆشیاری، ستراتیژو 

پالنه كانی كارو، بریكاری گشتی ده بێ زامنی ئه وه بن كه  بازرگانی پێوه كردنی ناوخۆ پشتگوێ 
نه خرێت.

دەسەاڵتە  
نیشتمانیەكان

١١.    سه پاندنی سزا بۆ به ره نگاربوونه وه ی پراكتیسه  خراپه كان 

كورت مه ودا: سزای كاریگه رو رێنماییه  ئاكاریه  وابه سته كان ده بێ ره چاوی به ره نگاربوونه وه ی 
گه نده ڵی و موماره سه  خراپه كان بكه ن له ناو به رپرسانی سه پاندنی یاساو سنوور، فه رمانبه رانی 

كاری مرۆڤایه تی، خاوه ن زه وی و موڵكه كان، كه سه  سه ربازیه كان، پێشكه شكاری 
خزمه تگوزاریه كان و هیدیكه ، ئه مه ش بۆ كه مكردنه وه ی “سێكس بۆ ژیان” و فۆرمەكانی تری 

به دڕه فتاری بەرامبەر شتومەك و خزمەتگوزاری پێویست .  

دەسەاڵتە 
نیشتمانیەكان؛ 

رێكخراوە ناحكومیە 
نێودەوڵەتی و 
نیشتمانیەكان؛ 

رێكخراوە 
نێودەوڵەتیەكان

ناوه ڕاست  تا درێژ مه ودا: ده بێ نه بوونی سه پاندنی یاساو هه ندێ پراكتیسی گه نده ڵی 
راستبكرێنه وه  بۆ دووركەوتنەوە لەو رەوشانەی كە خەڵكی خاوەن دەسەاڵت بتوانن ئیستغاللی 

خەلكی الواز بكەن. ده بێ دادگایی كه یسه كانی بازرگانیكردن به  مرۆڤ بكرێت له  نێو ئه و 
پراكتیسه  خراپانه ی ئه نجامدراون.

دەسەاڵتە 
نیشتمانیەكان؛ 

رێكخراوە ناحكومیە 
نێودەوڵەتی و 
نیشتمانیەكان؛ 

رێكخراوە 
نێودەوڵەتیەكان



١٧٧راسپاردهكان

١٢.    ده ستنیشانكردن و به رسڤدانه وه ی ئیستیغالل كردن له  كاردا 
كورت مه ودا: پیشێلكردنی مافه كانی كرێكاران ده بێ به  شێوه یه كی كارا دیاریبكرێت و 

به رپرسیارێتی بخرێته  ئه ستۆی ئه نجامده ران لەالیەن دەزگاكانی سەپاندنی یاساوە، ئه مه ش 
پێویستی به  دانان و به كارهێنانی نیشانده ره كانه ، له گه ڵ پڕۆگرامه كانی مه شق بۆ پشكنه رانی كار 

و ئاژانسه كانی سه پاندنی یاسا بەرامبەر بازرگانی پێوه كردن به  مه به ستی ئیستیغالل كردن له  
كاردا. ده بێ پشكنه ران سه رچاوه ی ته واویان هه بێت بۆ ئه نجامدانی پشكنینی شوێنه كانی كار، بە 

تایبەتی لەو كەرتانەی نیشاندەری ئیستغالل كردنی كارو بازرگانی پێوەكردن  هەن

دەسەاڵتە 
نیشتمانیەكان؛ 

رێكخراوە 
نێودەوڵەتیەكان

ناوه ڕاست  تا درێژ مه ودا: به رنامه كانی بنیاتنانی تواناكان و په یڕه وه كانی راهێنانی پشكنه رانی 
كار و بریكاری گشتی و دادوه ران و الیه نه كانی دیكه ی نه هێشتنی بازرگانی پێوه كردن ده بێ 
ناوه ڕۆكه كانیان تێكه ڵبكرێت بۆ دیاریكردن و راوه دوونانی  پێشێلكارانی مافه كانی كرێكاران، 
ئیستیغالل كردن بۆ كارو بازرگانی پێوه كردن به  مه به ستی ئیستیغاللكردن له  كارو، پاراستنی 

قوربانیه كان. 

دەسەاڵتە 
نیشتمانیەكان؛ 

رێكخراوە 
نێودەوڵەتیەكان

١3.    نه هێشتنی جیاكاری به پێی جێنده ر و كه مكردنه وه ی مه ترسیه كانی توندوتیژی سێكسی 
           به پێی جێنده ر 

كورت مه ودا: راهێنان و پرۆگرامه كانی دیكه  ده بێ ره چاوی ئاسانكاری و به هێزكردنی گه یشتنی 
ژنان بكه ن به  بازاری كار. بە تایبەتی لەو حالەتانەی كە ژنان سەرۆك خێزانن. ده بێ ئه وه  زامن 

بكرێت كه  شوێنی نیشته جێبوونی په نابه ر و ئاواره كانی ناوخۆ ساخله می ته واوو تایبه تمه ندی بۆ 
مندااڵن و ژنان ده سته به ر ده كه ن. ده بێ سزای جیاكاری و بێزاركردنی سێكسی بدرێت له  شوێنی 
كاردا، هه روه ك ده بێ له  به رنامه كانی توندوتیژی سێكسی به پێی جێنده ر ره چاوی ئه وه  بكرێت كه  

كوڕان، پیاوان و هاوره گه زبازانیش ره نگه  ببنه  قوربانی جیاكاری و توندوتیژی سێكسی به پێی 
جێنده ر، هه روه كو ژنان و كچان. 

دەسەاڵتە 
نیشتمانیەكان؛ 

رێكخراوە 
نێودەوڵەتیەكان

ناوه ڕاست  تا درێژ مه ودا: پرۆگرامه كانی راهێنان و به رزكردنه وه ی هۆشیاری ده بێ ره چاوی 
جیاكاری به پێی جێنده ر و توندوتیژی سێكسی به پێی جێنده ر بكه ن بۆ پیاوان، ژنان و مندااڵن 

و، له  به رنامه كانی خوێندن و مه شقی پیشه ییدا دایانبنێن. ده بێ فێركردنی كچان و مه شقی 
پیشه یی ژنان هانبدرێت. هه روه ك پێویسته  سه ركرده  ته قلیدی و ئاینیه كان له  خوله كانی زانیاری 
سه باره ت به  جیاكاری به پیی جێنده ر و توندوتیژی سێكسی به پێی جێنده ر به شداریان پێبكرێت، 

لەبەر كاریگەری ئەوان بەسەر رای گشت لە زۆر لە كۆمەڵگاكاندا. 

دەسەاڵتە 
نیشتمانیەكان؛ 

رێكخراوە 
نێودەوڵەتیەكان؛ 

بەخشەران



به  ئامانجگرتنی خاڵه كانی الوازی١٧٨

١4.    چاره سه ری خاڵه  الوازه كانی كۆمه ڵگا خانه خوێكان  
كورت مه ودا: كۆمەڵگا خانەخوێكانیش كاریگەربوون بە شوڕو ئاوارەبوون لەو واڵتانی ژێر 

توێژینەوەدا. یارمه تی مرۆڤایه تی و خزمه تگوزاریه كانی دیكه و ده ستپێشخه ریه كان بۆ په نابه ران 
و ئاواره كانی ناوخۆ ده بێ ئه ندامه  الوازه كانی كۆمه ڵگه  خانه خوێكانیش بگرێته خۆ، به تایبه تی 
له وناوچانه ی كه  ئاستی ئاواره كانیان تێدا به رزه . هەروەها ئەمە بەشدار دەبێت لە چاكردنی 

پەیوەندی لەنێوان خەڵكی ئاوارەو هاواڵتیانی لۆكاڵی نیشتەجێی ئەم ناوچانەدا. 

رێكخراوە 
نێودەوڵەتیەكان؛ 

رێكخراوە ناحكومیە 
نێودەوڵەتی و 
نیشتمانیەكان

ناوه ڕاست  تا درێژ مه ودا: ده بێ هه ر له  سه ره تاوه  كۆمه ڵگه  خانه خوێكان بخرێنه  ناو پالنی 
قه یرانه كان و پێویسته  زانیاریان پێبدرێت له باره ی ته وژمی ئاواره كان و ئه و مافانه ی هه یانه ، بۆ 
رێگری له  گرژی و كرده وه ی دوژمنكارانه لەبەر ئەو بۆچوونانەی كە پێیان وایە خەڵكی ئاوارە 

پلەو پایەی بەرزتریان هەیە لە كۆمەڵگە خانەخوێكان .

رێكخراوە 
نێودەوڵەتیەكان؛ 

رێكخراوە ناحكومیە 
نێودەوڵەتی و 
نیشتمانیەكان

١5.    جێبه جێكردنی به رنامه ی پاراستن له سه ر ئاستی كۆمه ڵگادا  
كورت مه ودا: به رنامه كانی پاراستن و هه ڵمه ته كانی به رزكردنه وه ی ئاستی هۆشیاری له نێو 

گروپه  الوازه كاندا سه باره ت به  شێوازی جیاوازی بازرگانی پێوه كردن و خراپ ره فتاریه  
په یوه سته كان ده بێ پێكه وه  جێبه جێ بكرێن له گه ڵ كۆمه ڵگه ی خانه خوێی خۆجێی و كۆمه ڵگه كانی 

په نابه ران. كاتێك كە بەربەستی زمان هەبێت، بەبێ پەناببرێتە بەر نێوانگیری كلتوری لە 
هەردوو كۆمەڵگەدا.  

دەسەاڵتە 
نیشتمانیەكان؛ 

دەسەاڵتە خۆجێیەكان؛ 
رێكخراوە 

نێودەوڵەتیەكان

ناوه ڕاست  تا درێژ مه ودا: ده بێ به رنامه كانی به رزكردنه وه ی ئاستی هۆشیاری وا دابڕێژرێن 
كه  هه ردوو كۆمه ڵگه ی خانه خوێ و په نابه ران بكه نه  ئامانج، هەروەها دوای گەیشتنی پەنابەران، 

هەستی خەمە هاوبەشەكان پەرەی پێبدرێت، به  ره چاوكردنی جیاوازیه  زمانه وانی، كلتوری و 
ئاینیه كانی دانیشتوانی به ر پرسه كه .

رێكخراوە 
نێودەوڵەتیەكان؛ 

رێكخراوە ناحكومیە 
نێودەوڵەتی و 
نیشتمانیەكان؛ 

دەسەاڵتە 
نیشتمانیەكان

١٦.    چاكسازی له  سیسته می كه فاله ت بۆ كۆچ و كارپێكردنی كرێكارانی كۆچبه ری ناوماڵ  
كورت مه ودا: ره وشی كرێكارانی ناوماڵ كه  هێشتا له ناو سوریا ماونه ته وه  ده بێ به خێرایی 

چاره سه ر بكرێت. دەبێ پرۆسەكان ئەنجامبدرێن بۆ ئەوەی  بۆ واڵتی خۆیان بگه ڕێندرێنه وه  یان 
له  واڵتێكی ئارامی سێیه مدا نیشته جێبكرێن، به پێی به رژه وه ندی ئه وان. كۆچبه رانی بازرگانی 

پێوه كراوی كرێكاری ناوماڵ ده بێ زانیاریان به ده ست بگات له باره ی مافه  یاساییه كان و 
مافوه رگرتنه وه و ده بێ ئه نجامده رانیش دادگایی بكرێن.

رێكخراوە 
نێودەوڵەتیەكان؛ 

رێكخراوە ناحكومیە 
نێودەوڵەتیەكان؛ 

حكومەتەكانی واڵتانی 
ناوچەكە

ناوه ڕاست  تا درێژ مه ودا: ده بێ سیسته می كه فاله  له  سوریا،  لوبنان و ئوردن هه مواربكرێت 
بۆ كه مكردنه وه ی مه ترسی ئیستیغاللكردن و بازرگانی پێوه كردن لە سیستەمی كەفالە كە وا لە 

كۆچبەران دەكات بۆ پرسئی جیاجیا پشت بە خاوەنكارەكانیانەوە ببەستن. 
دەسەاڵتە 

نیشتمانیەكان
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١٧.    دانانی پێوه ری تایبه ت به  توێژه  الوازه كان  
كورت مه ودا: په نابه رانی فه له ستینی و عیراقی له  سوریا، سه ره رای گروپه كانی دیكه ی 

په نابه ران ده بێ به  خێرایی بخرێنه  به ر هه ر رێكارو سیاسه تێكی تایبه ت به و په نابه رانه ی كه  
هاواڵتی سورین، بۆ دڵنیابوون لە چارەسەری یەكسان. به تایبه تی له  فه رمانه  جیاوازه كان 
له  ئاستی نێوده وڵه تی بۆ په نابه رانی فه له ستینی له  لوبنان و ئوردن پێویسته  زیان به  مافه  

بنچینه ییه كانیان نه گه یه نێت.

رێكخراوە 
نێودەوڵەتیەكان؛ 

حكومەتە 
نیشتمانیەكان

ناوه ڕاست  تا درێژ مه ودا: پالنه  مرۆڤایه تیه كان و سیاسه ته كانی په نابه ران ده بێ ئه وه  ره چاو 
بكه ن كه  هه موو هه اڵتوانی شه ڕ هه ڵگری ره گه زنامه ی ئه و واڵته  نین كه  لێیه وه  رایانكردووه . 

پێویسته  رێكاری یاسایی و مرۆیی تایبه ت ئه مه  چاره سه ر بكات.

رێكخراوە 
نێودەوڵەتیەكان؛ 

رێكخراوە ناحكومیە 
نێودەوڵەتیەكان؛ 

دەسەاڵتە 
نیشتمانیەكان

١٨.    فراوانكردنی به رچاوی كه ناڵه  یاساییه كان بۆ نیشته جێبوون له  ده ره وه ی ناوچه كه   
كورت مه ودا: واڵتانی ئه ندامی یه كێتی ئه وروپاو واڵتانی ئارامی دیكه  له  ده ره وه ی ناوچه كه  

ده بێ به  شێوه یه كی به رچاو ژماره ی سوریه كان و كه سانی زیانپێكه وتوو زیادبكه ن له  
پێشكه شكردنی په نابه ری و نیشته جێ كردنه وه . كه ناڵه  یاساییه كانی تری چوون به ره و ده ره وه ی 

ناوچه كه  ده بێ پێشكه ش بكرێت به  كه سانی ئاتاج به  پاراستنی نێوده وڵه تی له وانه ی كه  له  
UNHCR تۆمارنه كراون. نیشته جێ كردنه وه  و كه ناڵه  یاساییه كانی دیكه  بۆ په نابه ران سوودیشی 

ده بێت بۆ ژێرخانی بار قورس و بازاری كاری واڵتانی خانه خوێ و، رەچاوی ئەوەش دەكات 
كە، لە ئەنجامی شەڕی سوریا، توركیا بەرزترین ژمارەی رەهای پەنابەرانی هەیە لە جیهان و، 

لوبنان لەچاو خۆی چڕترین ئاستی پەنابەرانی تێدایە لە جیهاندا.

حكومەتەكانی 
دەرەوەی ناوچەكە؛ 

رێكخراوە 
نێودەوڵەتیەكان

ناوه ڕاست  تا درێژ مه ودا: پێویسته  چاودێری دینامیكیه تی شه ڕی سوریاو ره وشی په نابه ران 
بكرێت له  واڵتانی دراوسێدا بۆ به رده وامی له  زیادبوونی پشكه كانی نیشته جێ كردنه وه و فراوان 
كردنی كه ناله  یاساییه كان بۆ نیشته جێ كردنه وه  به  پێی پێویست لە دەرەوەی هەرێمەكەدا. به پێی 

توانای میوانداری واڵتانی دراوسێ و واڵتانی ده ره وه ی ناوچه كه . 

حكومەتەكانی 
دەرەوەی ناوچەكە؛ 

رێكخراوە 
نێودەوڵەتیەكان
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١٩.     باڵوكردنه وه ، گفتوگۆو به رسڤ بۆ ئه نجام و راسپارده كانی توێژینه وه كه   
كورت مه ودا: پێویسته  وێركشۆپ و ئیڤێنتی دیكه  به ڕێوه بچێت له  واڵتانی ژێر توێژینه وه  و 
، واڵتانی دیكه ی پێداپه ڕینه وه و مه به ست بۆ په نابه رانی سوریا كه  به ره و یه كێتی ئه وروپاو 

ناوچه ی دیكه  ده چن، بۆ باڵوكردنه وه  ی ده ره نجامه كانی توێژینه وه كه ، گفتوگۆو ته به نی كردنی 
راسپارده كان، دانانی راسپارده ی تازه . ده بێ ئه و ئیڤێنتانه  هه موو الیه نه  كارا په یوه ندیداره كان 

له خۆبگرێت، له وانه ش پیشه گه رانی نه هێشتنی بازرگانی پێوه كردن، په نابه ران و كۆچ، هه روه ها 
شاره زایان و چاالكانی بواری پاراستنی منداڵ و مافه كانی ژنان. رێكخراوه  نێوده وڵه تیه كان، 

رێكخراوه  ناحكومیه  نێوده وڵه تیه كان و به خشه ران ده بێ گرووپی فشار دروست بكه ن بۆ به رسڤی 
ده ره نجامه كان و جێبه جێ كردنی راسپارده كان.

رێكخراوە 
نێودەوڵەتیەكان؛ 

حكومەتە 
نیشتمانیەكان؛ 

كۆمەڵگەی 
لێكۆڵینەوە؛ رێكخراوە 
ناحكومیە نێودەوڵەتی 

و نیشتمانیەكان؛ 
شارەزایانی دیكە

ناوه ڕاست  تا درێژ مه ودا: به  ئاگاداری له  خاڵه  الوازه كانی بازرگانی پێوه كردن كه  له  میانه ی 
ئه م توێژینه وه یه دا ده ستنیشان كراون، هه رچوار واڵتی خانه خوێی ژێر توێژینه وه  و، واڵتانی 

دیكه ی پێداپه ڕینه وه و واڵتانی مه به ست بۆ په نابه رانی سوری ده بێ به  هاوبه شی كاربكه ن 
بۆ رێ لێگرتن و نه هێشتنی بازرگانی كردن به  مرۆڤ له  نێو ئه م گروپه دا، له ناو به رنامه و 

ده ستپێشخه ریه كانی دیكه  ، به هۆی دامه زراندن و/یان تواناپێدانی میكانیزمه كانی هه نارده  كردنی 
نیشتمانی بۆ خه ڵكانی بازرگانی پێكراوو، راوه دونانی كه یسه كانی بازرگانی پێوه كردن له  ناوخۆو 

ئه ودیوی سنوور. 

رێكخراوە 
نێودەوڵەتیەكان؛ 

رێكخراوە ناحكومیە 
نێودەوڵەتیەكان؛ 

دەسەاڵتە 
نیشتمانیەكان
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پاشكۆی ١: لێكۆڵینەوەی مەیدانی

لیستی دیداری سوریا

شوێنبەروارپۆستناوو رێكخراوكۆدی دیدار
SY01ئیستەمبۆڵ13/03/2015-نەناسراو

SY02ئیستەمبۆڵ11/03/2015-نەناسراو

SY03ئیستەمبۆڵ12/03/2015-نەناسراو

SY04ئیستەمبۆڵ12/03/2015-نەناسراو

SY05ئیستەمبۆڵ14/03/2015-نەناسراو

SY06ئیستەمبۆڵ14/03/2015-نەناسراو

SY07ئیستەمبۆڵ15/03/2015-نەناسراو

SY08بەیروت30/03/2015-نەناسراو

SY09ئیستەمبۆڵ31/03/2015-نەناسراو

SY10بەیروت01/04/2015-نەناسراو

SY11بەیروت02/04/2015-نەناسراو

SY12عەممان12/10/2015-نەناسراو

SY13

هانز ڤان دوگلیند،
ئۆفیسی هەرێمایەتی،

رێكخراوی
نێودەوڵەتی كار

گەورە پسپۆری
كۆچی تایبەت
بە واڵتانی
عەرەبی

سكایپ12/10/2015

SY14غازی عەنتاب03/08/2015-نەناسراو

SY15غازی عەنتاب04/08/2015-نەناسراو

SY16غازی عەنتاب05/08/2015-نەناسراو

SY17غازی عەنتاب06/08/2015-نەناسراو

SY18غازی عەنتاب07/08/2015-نەناسراو

SY19غازی عەنتاب08/08/2015-نەناسراو

SY20غازی عەنتاب09/08/2015-نەناسراو

SY21غازی عەنتاب05/08/2015-نەناسراو

SY22غازی عەنتاب06/08/2015-نەناسراو

پاشكۆكان
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لیستی دیدارەكانی توركیا

شوێنبەروارپۆست ناوو رێكخراوكۆدی دیدار

TR01 نەناسراو (كۆبوونەوەكانی گروپی
تیشكۆ( IOM لە توركیا

شارەزایانی 
بازرگانی كردن 
بە كەسەكان و 

كۆچ
لە رێگەی سكایپ02/06/2015

TR02
نەناسراو، كۆمەڵەی یارمەتی مرۆیی 
 Adana İnsani Yardım) ئەدەنە

)Derneği-ADYAR
ئەدەنە27/02/2015ئەندام

TR03
نەناسراو(كۆبوونەوەكانی گروپی 

تیشكۆ(، سەنتەرە كاتیەكانی فێركردن بۆ 
مندااڵنی پەنبەری سوری

ئەدەنە27/02/2015مامۆستایان

TR04
 Flying فەزیلەت ئاكسو، كۆمەڵەی

 Balloon Children and Youth
 )Uçan BalonGençlik ve

)Çocuk Derneği
ئەدەنە12/03/2015سەرۆك

TR05
چیكدەم ئاكچا، كۆمەڵەی مافەكانی ژنان 

 Adana Kadın ve) و مندااڵن
)Çocuk Hakları Derneği

ئەدەنە12/03/2015سەرۆك

TR06نەناسراو ، كۆمەڵەی باڕی ئەدەنە
)Adana Barosu(ئەدەنە18/03/2015پارێزەر

TR07
نەناسراو، كۆمەڵەی مافەكانی 

مرۆڤ و هاریكاری چەوساوان 
)MAZLUMDER(

ئەدەنە19/03/2015ئەندام

TR08
 Eyyübiye) نەناسراو، شانلیئورفا
District( بەڕێوەبەرایەتی خێزان و 

سیاسەتە كۆمەاڵیەتیەكانی پارێزگا
شانلی ئورفە10/06/2015فەرمانبەر

TR09

عوسمان گەرەن، پالتفۆرمی 
رێكخراوە ناحكومیە مرۆییەكانی 
 Şanlıurfa Sivil شانلیئورفا

 Toplum Kuruluşları
)InsaniYardım Platformu

سەرۆكی 
شانلی ئورفە10/06/2015پالتفۆرم
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TR10
نەناسراو، كۆمەڵەی برایەتی كۆمەڵگەی 
خانەخۆێی توركیا – كۆچبەرانی سوری 
Suriye-Türkiye MuhacirEn-(

)sar Kardeşliği Derneği
شانلی ئورفە10/06/2015ئەندام

TR11 نەناسراو، كۆمەڵەی برایەتی كۆمەڵگەی
شانلی ئورفە10/06/2015ئەندامخانەخۆێی توركیا – كۆچبەرانی سوری

TR12
نەناسراو، ئۆفیسی شانلیئورفای 
 Hayata( پشتگیری بۆ ژیان

)Destek

هەماهەنگكاری 
شانلی ئورفە11/06/2015مەیدانی

TR13

نەناسراو، سەنتەری لێكۆڵینەوەی ئاشتی 
خۆرهەاڵتی ناوەراستی نێودەوڵەتی 

 Uluslararası Ortadoğu Barış(
 ،)Araştırmaları Merkezi

سەنتەری كۆمەڵگەی مرۆیی شانلیئورفا

هەماهەنگكاری 
شانلی ئورفە12/06/2015مەیدانی

TR14
نەناسراو، رێكخراوی فریاكەوتنی 

 IHH )IHH İnsani Yardım مرۆیی
Vakfı(، ئۆفیسی شانلیئورفا

فەرمانبەری 
شانلی ئورفە12/06/2015مەیدانی

TR15
 Şanlıurfa )نەناسراو (چاودێری

 Akçakaleand Harran AFAD
Accommodation Centres

شانلی ئورفە11/06/2015-

TR16
نەناسراو، كۆمەڵەی هاریكاری هاتای 

Hatay Yardımlaşma Derneği-
)HAYAD

هاتای27/05/2015سەرۆك

TR17هاتای27/05/2015ئەندامنەناسراو، كۆمەڵەی هاریكاری هاتای

TR18هاتای27/05/2015وەرگێڕنەناسراو، كۆمەڵەی هاریكاری هایاد

TR19

نەناسراو، كۆمەڵەی برایەتی كۆمەڵگەی 
خانەخۆێی توركیا – كۆچبەرانی 
 Suriye-Türkiye) سوری

 MuhacirEnsar Kardeşliği
)Derneği

هاتای28/05/2015ئەندام

TR20 نەناسراو، شارەوانی ناوچەی رەیحانلی
هاتای28/05/2015فەرمانبەر– هاتای

TR21 نەناسراو، رۆژنامەی ئۆنجوی لۆكاڵ لە
هاتای

رۆژنامەنووس / 
هاتای28/05/2015وەرگێڕ

TR22 نەناسراو، ، رێكخراوی فریاكەوتنی
مرۆیی HHI، ئۆفیسی هاتای

هەماهەنگكاری 
هاتای28/05/2015هەرێمی

TR23 نەناسراو، ، رێكخراوی فریاكەوتنی
هاتای28/05/2015دەروونناسمرۆیی HHI، ئۆفیسی هاتای

TR24
نەناسراو (كۆبوونەوە(، بەڕێوەبەرایەتی 

خێزان و سیاسەتە كۆمەاڵیەتیەكانی 
پارێزگا

هاتای29/05/2015فەرمانبەر
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TR25 نەناسراو، كۆمەڵەی بزنسمان و
هاتای29/05/2015ئەندامپیشەسازانی هاتای

TR26فەرمانبەری نەناسراو، رێكخراوە ناحكومیەكان
هاتای29/05/2015مەیدانی

TR27 نەناسراو (كۆبوونەوە(، شارەوانی
غازی عەنتاب03/08/2015فەرمانبەرمیتڕۆپۆلیتانی غازی عەنتاب

TR28 نەناسراو، رێكخراوی خاچی شینی
فریاكەوتن و پەرەپێدانی نێودەوڵەتی

فەرمانبەری 
غازی عەنتاب03/08/2015مەیدانی

TR29 نەناسراو، مێرسی كۆرپس، سەنتەری
كۆمەڵگەی مەعلوماتی غازی عەنتاب

هەماهەنگكاری 
غازی عەنتاب04/08/2015پرۆژە

TR30 نەناسراو، مێرسی كۆرپس، سەنتەری
كۆمەڵگەی مەعلوماتی غازی عەنتاب

هەماهەنگكاری 
غازی عەنتاب04/08/2015پرۆژە

TR31
نەناسراو (كۆبوونەوە(، بەڕێوەبەرایەتی 

خێزان و سیاسەتە كۆمەاڵیەتیەكانی 
پارێزگا

غازی عەنتاب05/08/2015فەرمانبەر

TR32 International Medical ،نەناسراو
Corps

بەڕێوەبەری 
غازی عەنتاب05/08/2015پڕۆژە

TR33 نەناسراو، ئاژانسی رێگەی ئاوریشمی
غازی عەنتاب05/08/2015فەرمانبەرپەرەپێدانی غازی عەنتاب

TR34
نەناسراو، كۆمەڵەی مافەكانی مرۆڤ و 
فریاكەوتنی چەوساوان، ئۆفیسی غازی 

عەنتاب
غازی عەنتاب06/08/2015پارێزەر

TR35 ئیسرا ئەركان، كۆمەڵەی ژنان و
غازی عەنتاب06/08/2015سەرۆكدیموكراسی، ئۆفیسی غازی عەنتاب

TR36
نەناسراو، كۆمەڵەی هاریكاری 

پەناخوازان و كۆچبەران، ئۆفیسی غازی 
عەنتاب

غازی عەنتاب06/08/2015فەرمانبەر

TR37 ئەلیف ئۆزێر، رێكخراوی پەرەپێدانی
توانا مرۆییەكان

شارەزای 
بازرگانی كردن 

بە كەسەكان
ئیستەمبۆڵ11/02/2015

TR38 نەناسراو، رێكخراوی نێودەوڵەتی
ئیستەمبۆڵ13/02/2015پارێزەرمافەكانی پەنابەران

TR39ئیستەمبۆڵ     12/02/2015شارەزای كۆچنەناسراو (كۆبوونەوە(، كاریتاس

TR40)نەناسراو (كۆبوونەوە
بەڕێوەبەری 
قوتابخانەی 

تایبەتی پەنابەرانی 
سوری

مێرسین11/03/2015
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TR41
نەناسراو، وەزارەتی ناوخۆ، 

بەڕێوەبەرایەتی گشتی بەڕێوەبردنی 
كۆچ، بەشی پاراستنی قوربانیەكانی 

بازرگانی كردن بە مرۆڤ

شارەزایانی 
بازرگانی كردن 
بە كەسەكان و 

كۆچ
ئەنكەرە01/10/2015

TR42ئەنكەرە01/10/2015فەرمانبەرنەناسراو، وەزارەتی كار
TR43ئەنكەرە01/10/2015فەرمانبەرنەناسراو، وەزارەتی كار
TR44ئەنكەرە01/10/2015فەرمانبەرنەناسراو (كۆبوونەوە(، وەزارەتی كار
TR45ئەنكەرە01/10/2015دادوەرنەناسراو، وەزارەتی داد

TR46
نەناسراو، وەزارەتی خێزان و سیاسەتە 
كۆمەاڵیەتیەكان، بەڕێوەبەرایەتی گشتی 

خزمەتگوزایەكانی پاراستنی منداڵ
ئەنكەرە01/10/2015فەرمانبەر

TR47
نەناسراو، وەزارەتی خێزان و سیاسەتە 
كۆمەاڵیەتیەكان، بەڕێوەبەرایەتی گشتی 

باری ژنان
ئەنكەرە01/10/2015فەرمانبەر

TR48 نەناسراو، بەڕێوەبەرایەتی دەسەاڵتی
)AFAD) ئەنكەرە02/10/2015فەرمانبەركارەسات و باری كتوپڕ

TR49ئەنكەرە02/10/2015كۆمەڵناسنەناسراو، رێكخراوی هاریكاری ژنان

TR50
عومەر ئۆگوزهان دەمیر، پەیمانگای 

سیاسەت و ستراتیجی جیهانی، سەنتەری 
توێژینەوەكانی كۆچ

ئەنكەرە02/10/2015بەڕێوەبەر

TR51 گۆنگور چوباك، كۆمەڵەی راوێژنان و
بە تەلەفۆن03/10/2015كۆمەڵناسكچانارانی خێزانی ئەنتاڵیا

TR52 نەناسراو، سەنتەری كاتی فێركردنی
ئەدەنە27/02/2015هەماهەنگكارمندااڵنی پەنابەری سوری

لیستی دیدارەكانی لوبنان

شوێنبەروارپۆستناوو رێكخراوكۆدی

LB01بەیروت23/02/2015-نەناسراو، رێكخراوی نێودەوڵەتی

LB02غادە جەبوور، كەفا
سەرۆكی یەكەی 
ئیستغالل كردن 

و بازرگانی 
پێوەكردن ی ژنان

بەیروت25/02/2015

LB03 رووال حەماتی، رێكخراوی ناحكومی
نیشتمانی

فەرمانبەری 
لێكۆڵینەوەو 

داكۆكی
بەیروت02/03/2015

LB04سكرتێری دووەم دێنیز بریۆنیز، باڵیۆزخانەی فلیپین
بەیروت11/03/2015و قونسوڵ
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LB05بەیروت10/04/2015صحفينەناسراو

LB06بەیروت15/04/2015-ئەڵتەرناتیڤ

LB07 ALEF- Act for - جۆرج غالی
Human Rights

مسؤول برنامج 
بەیروت15/04/2015المراقبة والتأیید

LB08سەجا میشێل، عەبباد

معاون مشروع 
الوقایة من 

العنف الجنسي 
واالستجابة في 

حاالت الطوارئ 

بەیروت23/04/2015

LB09رەنا عۆن و كریستاڵ جاروج
عامالت 

اجتماعیات 
ومساعدات

بە ئیمەیل24/05/2015

LB10 Tamam Mroue, Handicap
Internationalبەیروت29/04/2015رئیس البعثة

LB11بەیروت04/05/2015-نەناسراو، رێكخراوی ناحكومی

LB12World Vision International-04/05/2015بەیروت

LB13بەیروت06/05/2015باحث مستقلنەناسراو

LB14بەیروت12/05/2015-نەناسراو، رێكخراوی ناحكومی

LB15World Vision International 2-18/05/2015بە تەلەفۆن

LB16بەیروت14/05/2015-نەناسراو، رێكخراوی ناحكومی

LB17بەیروت20/05/2015مدیرشەربەل مەیدا، مۆزایك

LB18 راجی عەبدولسەالم، رێكخراوی
بەیروت20/05/2015ناحكومی

LB19عامل اجتماعي نەناسراو
بەیروت21/05/2015ومساعدات

LB20بەیروت21/05/2015-كۆمیسیۆنی نیشتمانی ژنانی لوبنانی

LB21عامل اجتماعي نەناسراو
زەحلە25/05/2015ومساعدات

LB22زەحلە26/05/2015-حیمایە

LB23عامل اجتماعي نەناسراو
زەحلە26/05/2015ومساعدات

LB24عامل اجتماعي نەناسراو
زەحلە26/05/2015ومساعدات

LB25زەحلە27/05/2015-كەفا
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LB26كرێكاری یارمەتی نەناسراو
زەحلە27/05/2015/ كۆمەاڵیەتی

LB27كرێكاری یارمەتی ئەلێساندرۆ ئاباتێ
زەحلە28/05/2015/ كۆمەاڵیەتی

LB28كرێكاری یارمەتی نەناسراو
زەحلە28/05/2015/ كۆمەاڵیەتی

LB29ABAAD-28/05/2015زەحلە

LB30
 Soins Infirmiers ،نادیە بەدران

 etDéveloppement
Communautaire

هەماهەنگكاری 
بەیروت01/06/2015بەنامە

LB31Home of Hope ،بەیروت02/06/2015بەڕێوەبەرماهیر تەبەرانی

LB32نەناسراو
چاالكوانی 

هەماهەنگكاری 
بەرنامەی 

هۆشیاركردنەوە
بەیروت03/06/2015

LB33 نوها رۆكۆس، رێكخراوی ناحكومی
بەیروت08/06/2015-نێودەوڵەتی

LB34لوبنان    10/06/2015-نەناسراو
LB35بەیروت15/06/2015-نەناسراو، رێكخراوی ناحكومی لۆكاڵ
LB36عەككار22/06/2015-نەناسراو، رێكخراوی ناحكومی لۆكاڵ
LB37عەككار22/06/2015-نەناسراو، رێكخراوی ناحكومی لۆكاڵ

LB39كرێكاری یارمەتی نەناسراو
عەككار23/06/2015/ كۆمەاڵیەتی

LB40كرێكاری یارمەتی نەناسراو
عەككار23/06/2015/ كۆمەاڵیەتی

LB41تەرابلوس24/06/2015-نەناسراو، رێكخراوی ناحكومی لۆكاڵ

LB42تەرابلوس24/06/2015-ئەنجومەنی فریاكەوتنی لوبنانی

LB43تەرابلوس24/06/2015كرێكاری یارمەتینەناسراو

LB44 سیلیڤیا تورەیت، فریاكەوتن و ئاشتەوایی
بۆ سوریا

مامۆستاو 
بەیروت07/07/2015كۆمەڵناس

LB45كرێكاری یارمەتی نەناسراو
بەیروت08/07/2015/ كۆمەاڵیەتی

LB46بەیروت09/07/2015كرێكاری یارمەتینەناسراو
LB47بەیروت03/08/2015-وەزارەتی داد

LB48بەیروت04/08/2015-نەناسراو

LB49بەیروت14/08/2015-نەناسراو

LB50بەیروت14/08/2015-وەزارەتی داد
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لیستی دیدارەكانی ئوردن

شوێنبەروارپۆستناوو رێكخراوكۆدی دیدار

JO01ئەكادیمیەك لە نەناسراو
عەممان20/03/2015ئەوروپاوە

JO02نەناسراو
پێشكەشكاری یارمەتی 

نێودەوڵەتی كە 
بارەگاكەی لە ئوردنە

عەممان08/04/2015

JO03نەناسراو
پێشكەشكاری یارمەتی 

نێودەوڵەتی كە 
بارەگاكەی لە كەمپی 
پەنابەرانە لە ئوردن

عەممان09/04/2015

JO04 دكتۆر نیكۆاڵ پرات، زانكۆی
وارویك

خوێنەر لە سیاسەتە 
نێودەوڵەتیەكانی 

رۆژهەاڵتی ناوەڕاست
عەممان08/04/2015

JO05 نەناسراو، رێكخراوێكی ناحكومی
عەممان19/04/2015-نێودەوڵەتی

JO06راوێژنان و كچاناری لوچیۆ مێالندری، یونیسێف
عەممان21/04/2015كاروباری مرۆیی

JO07 مەها كەتتا، رێكخراوی كاری
نێودەوڵەتی

هەماهەنگكاری 
بەرسڤ، قەیرانی 
پەنابەرانی سوری

عەممان20/04/2015

JO08نەناسراو
پێشكەشكاری یارمەتی 

نێودەوڵەتی كە 
بارەگاكەی لە ئوردنە

عەممان22/04/2015

JO09لێكۆڵەری سەربەخۆ نەناسراو
عەممان23/04/2015ئوردنی

JO10پێشكەشكاری یارمەتی نەناسراو
عەممان29/04/2015نێودەوڵەتی

JO11پێشكەشكاری یارمەتی نەناسراو
ئیربید02/05/2015نێودەوڵەتی

JO12 نەناسراو، رێكخراوێكی ناحكومی
ئیربید02/05/2015-نیشتمانی

JO13 نەناسراو، رێكخراوێكی
ئیربید03/05/2015-نێودەوڵەتی

JO14 نەناسراو، رێكخراوێكی ناحكومی
ئیربید03/05/2015-نیشتمانی

JO15 نەناسراو، رێكخراوێكی ناحكومی
ئیربید04/05/2015-لە كەمپی پەنابەران

JO16ئیربید05/05/2015ئەكادیمی ئوردنینەناسراو

JO17UNHCR ،فەرمانبەری كارین ویتینگ
عەممان11/05/2015پێشكەوتووی پاراستن

JO18
حەسەن فەرەجات، یەكەی 

نەهێشتنی بازرگانی پێوەكردن ، 
وەزارەتی كار

بەڕێوەبری بەشی 
عەممان13/05/2015پشكنینی كار
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JO19
فیراز ئەبولۆحە، بەڕێوەبەری 
داكۆكی كۆمەاڵیەتی وەزارەتی 

پەرەپێدانی كۆمەاڵیەتی

سەرۆكی بەشی 
نەهێشتنی بازرگانی 

پێوەكردن
عەممان14/05/2015

JO20 مەعن ئەحمەد ئەلقادە، وەزارەتی
پەرەپێدانی كۆمەاڵیەتی

بەڕێوەبەری یەكەی 
عەممان19/05/2015نەهێشتنی سواڵ

JO21 د. عیماد زوعبی، بەڕیوەبەرایەتی
ئاسایشی گشتی، وەزارەتی ناوخۆ

سەرۆكی یەكەی 
نەهێشتنی بازرگانی 

پێوەكردن
عەممان26/05/2015

JO22پشپۆری پاراستنی مایكا ڤان ئادریچەم، یونیسێف
عەممان26/05/2015منداڵ

JO23 لیندا ئەلكەالش، تەمكین بۆ
عەممان03/06/2015بەڕێوەبەری جێبەجێكارهاوكاری

JO24ARDD- ،سەمەر موحاریب
Legal Aidعەممان03/06/2015بەڕێوەبەر

JO25 UNODC ،ئەمجەد ئەلدەربا
Jordan

بەڕێوەبەری پرۆژە، 
سەرۆكی ئۆفیسی 

ئوردن
عەممان23/06/2015

JO26

زێن ئەلعەبادی، سەنتەری 
دادوەری خێزانی و پەناگەی كاتی 

قوربانیانی بازرگانی كردن بە 
كەسەكان، وەزارەتی پەرەپێدانی 

كۆمەاڵیەتی

عەممان02/06/2015بەڕێوەبەر

لیستی دیدارەكانی عیراق

شوێنبەروارپۆستناوو رێكخراوكۆدی دیدار
IQ01 هەولێر08/03/2015-نەناسراو، رێكخراوی نێودەوڵەتی

IQ02
شوكر یاسین یاسین، وەزارەتی 
ناوخۆی حكومەتی هەرێمی 

كوردستان
سەرۆكی نوسینگەی 
هەولێر09/03/2015كۆچ و ئاوارەكان 

IQ03 محمد باسم نەساری و ئەلڤینا
IOM Iraq ،سامجۆن

فەرمانبەری پرۆژە و 
بەڕێوەبەری بەرنامەی 
پڕۆژەی كۆچی ئەمینە

هەولێر09/03/2015

IQ04
تەالر كەمال و كارزان عەبدول 

فەزڵ، سەنتەری پەرەپێدانی 
دیموكراسی و مافەكانی مرۆڤ 

پارێزەرو راوێژنان و 
هەولێر10/03/2015كچاناری یاسایی

IQ05 سۆزان عارف، رێكخراوی
هەولێر10/03/2015بەڕێوەبەر پەرەپێدانی تواناكانی ژنان
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IQ06
 USAID’s ،سەاڵح سدیق
 Accessto Justice

program in Iraq
بەڕێوەبەری هەرێمی 

هەولێر10/03/2015باكور

IQ07 هەولێر11/03/2015-رێكخراوی نێودەوڵەتی

IQ08 – زەید شەمۆ، رێكخراوی یەزدا
هەولێر11/03/2015خۆبەخشدهۆك هەرێمی كوردستان

IQ09 عەفاف موسەوی، وەزارەتی كۆچ
و ئاوارەكانی عیراق

بەڕێوەبەر و كەسی 
CCCT لە رێگەی سكایپ20/05/2015پەیوەندی

IQ10
 Family ،سارا حوسێن حەسەن
 Health International FHI

360
هەولێر31/05/2015فەرمانبەری پرۆگرام

IQ11
مەریوان رەحمان، وەزارەتی كارو 
كاروباری كۆمەاڵیەتی حكومەتی 

هەرێمی كوردستان
هەولێر31/05/2015-

IQ12
تاڤگە رەشید، كۆمیسیۆنی 

سەربەخۆی مافەكانی مرۆڤی 
كوردستان

بەڕێوەبەری بەشی 
یاسایی و پاراستنی 

مافەكانی مرۆڤ
هەولێر01/06/2015

IQ13 Heartland ،هێیدی دیدریخ
Alliance سلێمانی02/06/2015نوێنەری واڵت

IQ14دادوەرو لێكۆڵەری حاكم قاسم
سلێمانی02/06/2015سەربەخۆ

IQ15هەولێر03/06/2015منظمة دولیةنەناسراو، رێكخراوی نێودەوڵەتی

IQ16
كامیل هاشم، بەڕێوەبەری گشتی 

ئەداو چاودێری و پاراستنی 
مافەمكان، وەزارەتی مافەكانی 

مرۆڤی حكومەتی فیدڕاڵی عیراقی
لە رێگەی سكایپ30/09/2015-

IQ17
بوشرا عوبەیدی، كۆمیسیۆنی 
بااڵی سەربەخۆی مافەكانی 

مرۆڤی عیراقی
بە تەلەفۆن29/10/2015ئەندام

IQ18UNDP ،هەولێر08/03/2015شیكەرەوەی پرۆگرامئان هاگود
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پاشكۆی ٢: بیبلیۆگرافی
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سه نته ری نێوده وڵه تی په ره پێدانی سياسه ته كانی كۆچ، ۲۰۱٥

زياتر له  شه ش ملێون و نيو كه س له  سوريا ئاواره بوون، له كاتێكدا توركيا، لوبنان، ئوردن و عيراق بونه ته  خانه خوێی زياتر له
  چوار مليۆن په نابه ری سوری. هه ندێك له  خه لكی هه ره  الواز له  نێوانياندا كه وتوونه ته  به ر كاريگه ری يه كێك له  پێشێلكاريه

  هه ره  مه ترسيداره كانی مافه كانی مرۆڤ: بازرگانی كردن به  كه سه كان. ئه و كه سانه ی له  ناوه وه  بۆ ده ره وه ی سوريا 
رايانكردووه  ده بێ توانای ده ست پێكردنی ژيانێكی تازه يان هه بێت بۆخۆيان كه  دووربێت له  شه ڕ، بازرگانی پێوه كردن و 

ئيستغالل كردن. ئه م تويژينه وه يه  هه ڵسه نگاندن بۆ كاريگه ری شه ڕی سوريا ئه نجامده دات به سه ر بازرگانی كردن به  مرۆڤ له
  ناوچه كه دا و له  كاتی گونجاودا راسپارده كان بۆ چۆنيه تی به رسڤدانه وه  پێشكه ش ده كات.


