
 

 

 

بۆ یارمەتیدانی  کییەسەرەبنەمایەکی  دادپەروەری –ڕاپۆرتی نەتەوەیەکگرتووەکان 

وتیژیی سێکسی دەست داعش بەمەبەستی بنیاتنانەوەی ژیانیانوقوربانیانی توند  

   

 حوکومەتی عێراقپێویستە  کەجەخت لەوە دەکاتەوە ڕاپۆرتێکی نەتەوەیەکگرتووەکان  – (٢٠١٧ئابی  ی٢١جنێف ) 
ی بەجێماوی دەست القەکردن و هەزاران ژن و کچبۆ  چاودێری و پاراستن و دادپەروەری فەراهەمبوونی لە بەئاگابێت

مندااڵنەی لە دەرەنجامی ئەم جۆرە توندوتیژییەوە  وئە وە هەروەها ،لەالیەن داعشەوە وندوتیژی سێکسیجۆرەکانی تری ت
         ەوە.ڕووبەرووی جیاکاری و هەراسانکردن نابنلەدایکبوون 

)یونامی( و ئۆفیسی مافەکانی مرۆڤی عێراق  ریکردنیهاریکا بۆڕاپۆرتی نێردەی نەتەوەیەکگرتووەکان 
، "ژنان و کچانی ژێردەستی داعش، بەتایبەتی ژنانی یەزیدی و کەمایەتییەکانی ترنەتەوەیەکگرتووەکان ئاماژە بەوەدەکات: 

قوربانیان ڕووبەرووی القەکردن و  "و یاسای مرۆیی نێونەتەوەیی بوون. قوربانی دەست پێشێلکاریی مافەکانی مرۆڤ
بەزۆرەملێ سێکسی و وەدەرنانی بەزۆرەملێ و ڕفاندن و زەوتکردنی سەربەستی و کۆیالیەتی و گوڕینی ئایینی دەستدرێژی 

        .بوونەتەوە دڵڕەقانە و نامرۆییانە و سوکسەرنجدانانەمامەڵەی و 

ڕووشاندنە جەستەیی و ڕایگەیاند: " ،بۆ مافەکانی مرۆڤ ن، کۆمسیاری بااڵی نەتەوەیەکگرتووەکانزەید ڕەعد ئەلحوسێی
و قەرەبووکردنەوە هەیە  دادپەروەری داعش لەدەرەوەی تێگەشتنن. قوربانیان پێویستیان بە دەست عەقڵی و سۆزدارییەکانی

 بۆ ئەوەی ژیانی خۆیان و منداڵەکانیان بنیاتبنێنەوە."

و  دادپەروەریپابەندە بەوەی  حوکومەتی عێراقینێونەتەوەیی،  ڕۆشناییی یاسا نێوخۆیی و یاسای مافی مرۆڤیلەژێر  
 تۆمەتبارەبەرپرسیاریەتی  لێپرسینەوە لەبریتییە لە . ئەم پابەندبوونە کرێتدە فەراهەم گشت قوربانیانقەرەبووکردنەوە بۆ 

و بێالیەنانە کە لە چوارچێوەی لەبەرچاوگرتنی جیاوازی جێندەری ییکردنی سەربەخۆیانە لەڕێگەی دادگا کانپێشێلکارە
          ئەنجامبدرێت بۆئەوەی ئازاری قوربانیان بەردەوامی نەبێت.

ئەرێنییان ناوە بۆ چەند هەنگاوێکی و حوکومەتی هەرێمی کوردستان ڕاپۆرتەکە ئاماژە بەوە دەکات حوکومەتی عێراقی 
هەرچەندە سیستمی  .وربانیانی دەست داعشەکانی قیپێویستی لەبەرچاوگرتنی مندااڵن وبرەودان بە مافەکانی ژنان و 

چەند لە فەراهەمکردنی پاراستنی گونجاوی قوربانیان.  بەشێوەیەکی بەرچاو سەرکەوتوونییە ی تاوانکاریردادپەروە
دنی هەمکرافەر یئاسانکاریکردن پێویستن هەروەک ڕاپۆرتەکە باسی لێوەدەکات، بۆەکی یاسایی و دامەزراوەیی یگۆڕانکاری

        . نیان لەم پرۆسانەو چاودێری و پاراستنی قوربا دادپەروەری

رایگەیاند: "پێویستە هەنگاوی تر بنرێن بۆ ی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ عێراق یێنەری تایبەتی سکرتێری گشتنوژان کوبیس، 
ی ژنان و کچان لە کۆتاییهێنان بە ملمالنێ و بنیاتنانی ئاشتی لە داهاتوو و پاڵپشتیکردن پێشدڵنیابوونەوە لە بەشداریی و هاتنە

      تی و سیاسیی لە عێراقی دوای داعش".لە ژیانی گش ئاسانکریکردن بۆ بەشداریکردنێکی تەواو و یەکسانخوازو 

سەرەڕای هەوڵەکانی حوکومەت بۆ کەمکردنەوەی مەینەتی قوربانیان و دابینکردنی خزمەتگوزارییەکان، ئاستەنگەکان هەر 
پزیشکی  گونجاوی ڕاپۆرتەکە جەخت لەوەدەکاتەوە کە دەبێت ژنان و کچان دەستیان بە پێداویستی و پاڵپشتییبوونیان هەیە. 

 یتری پێداویستی بگات. و سایکۆلۆژی و دارایی و گوزەران و جۆرەکان



نیگەرانی خۆی دەردەبڕێت لە ڕێککەوتنە خێڵەکییەکان لەالیەن نوێنەرانی خێڵەکانەوە لە ژمارەیەک هەروەها ڕاپۆرتەکە 
ئەو بەندانە لەخۆدەگرێت کە ڕێگەدەدات بە دەرکردنی زۆرەملێی ئەو خێزانانەی پەیوەندییان بە  ئەم ڕێککەوتنانەپارێزگا، 

      موڵک و ماڵیشیان وەکو قەرەبوو دەدرێتە قوربانیان. داعشەوە هەبووە و

یان ئەوانەی داعش  نژنانەی ژێردەسەاڵتی داعش بێ بڕوانامەی لەدایکبوون ئەو لەدایکبووی بارودۆخی سەدان منداڵی
ە. ، کێشەیەکی گەورەیقبوڵناکرێنلەالیەن حوکومەتی عێراق و هەرێمی کوردستانەوە  مێنتی بۆ دروستکردوون ودۆکیو

و دوو شایەتیش  بکەن بۆئەوەی بەڵگەی هاوسەرگیری پێشکەش باوکە و پێویستی بە دایک لەدایکبوون ناونووسکردنی
و قورسە بۆ دۆخی ئەو مندااڵنەی کە دایک لەم حاڵەتەش ئەمە کارێکی  – دەبێت لەدایکبوونی منداڵەکە پشتڕاستبکاتەوە

پەڵەی شەرمەزارییەوە نەزانراوە؛ کە منداڵەکە بەهۆی  باوکەکانیانی ناسنامە باوکیان مردوون یان بزربوون؛ ئەوانەی
    باری کەسێتی یان دادگا کاری لێناکات. کە هیچ ئۆفیسێکی فڕێدراوە یان بۆ ئەوانەی لە کەمپەکانەوە دەژین 

مافی یاسایییان مندااڵنەی لەژێردەسەاڵتی داعش لەدایکبوون هەمان  وئەکە "بااڵ هەروەها جەختی لەوەکردەوە کۆمسیاری 
زخستن و تەوە کە ڕووبەرووی پەراوێدەبێت لەوە دڵنیابێ، حوکومەتیش هەیە وەکو هەر هاوواڵتییەکی تری عێراقی

نابنەوە، هیچ ئاماژەیەکی جیاکاری لەسەر بڕوانامەی لەدایکبوونیان نەبێت کە ئەو مندااڵنە لەڕێگەی  پێشێلکاری
نەبوون بە ی بە داعشەوە هەبووە، لە دایکبوون. وەنابێت ناونووس نەکرێن و مەترسی دنهاوسەرگیری یان باوکیان پەیوە

 بازرگانیکردنیان لەسەر بێت".و  بەکارهێنانترسی هاوواڵتی و 

و چاودێریکردنی قوربانیان؛  یڕاپۆرتەکە کۆمەڵێک پێشنیاز دەخاتەبەردەست وەکو دەستگەیشتن بە دادپەروەری؛ پاڵپشتی
 ری و ڕاوێژکاری بۆ یەکخستنەوەی خێزانەکان و گرنگیی ناونووسکردنی لەدایکبوون. خزمەتگوزاری زانیا

 

 ڕاپۆرتەکە لێرە بخوێنەوە:

http://www.uniraq.org/images/humanrights/UNAMI_OHCHR_Rprt_VictimsofSexualViolenceAu

g2017_KU.pdf 

 

 بۆ زانیاری زیاتر و داواکاری میدیایی، پەیوەندی بەم ناوونیشانانەوە بکەن:

 

Rupert Colville + 41 22 917 9767/ rcolville@ohchr.org  
Liz Throssell + 41 22 917 9466 / ethrossell@ohchr.org 
Ravina Shamdasani + 41 22 917 9169 / rshamdasani@ohchr.org 
 

    بکەنەوە:انتاگ بکەن و باڵوی ەرسبوک و تویتیئەم ناوونیشانانەی فێ
 

Twitter: @UNHumanRights and Facebook: unitednationshumanrights 
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