
 

 

 

 

 ڕاگەیاندنی ڕۆژنامەوانی

یەکەی لە خانووە نۆژەن کراوەکان دایەوە دەست ئەو ئاوارانەی  گەڕاوەنەتەوە سنونێ /  ١٢٤ڕێکخراوی هابیتات 

 شەنگاڵ، پارێزگای نەینەوا

 ٢٧٥،٠٠٠وسڵ، زیاتر لە مسەر ( بۆ عشلەدوای هێرشی )دا ،٢٠١٧ی کانوونی دووەمی ٩سنونێ / چیای شەنگاڵ، 

نیان بە زۆر دەرکران. شوێنی الە ماڵەک –تیادا زۆرینەیەکی گەورەی یەزیدی  –کەس لە دانیشتووانی چیای شەنگاڵ 

نشینگەی یەزیدیەکان یان ئەوەتا بە شێوەیەکی نەخشە بۆ داڕێژراو ڕووخێنران یان ئەوەتا لە الیەن جەنگاوەرەکانی 

خانوو ڕووخێنراون یان  ٣٠٠٠ زیاتر لە ییەیەی سنونێ بە مەزەندح. تەنها لە نارابەسەردا گی(ەوە دەستیان عش)دا

 سوتێنراون. 

وەکو بەشێک لە پڕۆگرامی بوژاندنەوەی ئاوەدانی پڕۆگرامی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ نیشتەجیە مرۆییەکان )یو ئێن 

می نۆژەنکردنەوەی خانووەکانی سنونێ هابیتات(، بە هاوبەشی لەگەڵ ئۆفیسی پارێزگاری نەینەوا، لە قۆناغی یەکە

 پڕۆگرامی وەاڵم دانەوە بۆگەڕاوەکان. پڕۆژەکە لە الیەن  خانووی نۆژەن کردەوە بۆ ئاوارە ١٢٤ڕێکخراوی هابیتات 

تووەکان بۆ گەشەپێدان لەگەڵ فەندی جوامێرانەی ڕێکخراوی رێراق سەر بە پڕۆگرامی نەتەوە یەکگعقەیرانەکانی 

KfW. 

دابین بکات   -سودمەندەکان و خاوەن مافەکان  –پڕۆژەکە مەبەستیەتی شارێکی لەبار و گونجاو بۆ ئاوارە گەڕاوەکان 

دەکات پێشەنگی کەوا کۆمەڵگا  جۆرە رێبازە. ئەو ی خزمەتگوزاریەکانلەرێگای نۆژەنکردنەوەی خانووبەرەو ژێرخان

کردن و مافەکان و،  ەکان؛ دەتوانێت ئاسایش و پارێزگاریۆجێیە کۆمەڵگای ناوخۆو دەسەاڵتە خبدەبێتە هۆی پشت بەستن 

یات بنێن، چاندنی گیانی ئاشتی و نماڵێکی ئارام بنچینەیی بۆ خۆیان ب کانوا ئەو خێزانەەێنێت کب پڕۆسەیەک بەدی

 وا لەگەڵ کۆمەڵگا دەمێنێتەوە.ڵگا، وەبەرهێنانێک دابین دەکات کەیەکگرتوویی کۆمە

ێراق، گرنگیە ع، یاریدەدەری بەڕێوەبەری ڕێکخراوی هابیتات لە و یوکۆ ئۆتسوکیخاتوسیمەکەدا، الە مەر

کار بەڵکو  ،، نەک تەنها نۆژەن کردنەوەی خانووەکان و ژێرخانئاوارەکان ستراتجیەکانی ڕوون کردەوە بۆ گەڕانەوە

پێزانینی خۆی دەبڕی بۆ زانە گەڕاوەکان. هەروەها ئەوپەڕی سوپاس و ێکردنی مافی خاوەندارێتی خکردن بۆ چارەسەر

بەردەوام  ۆکردەوە ب دووپاتبوونی ڕێکخراوی هابیتاتی  هاوبەشێتی و بەشداربوونی دەسەاڵتی ناوخۆ لە سنونێ، پابەند

 لە ناوچەکەدا.  یکردن لەسەر بنیاتنانەوەی ئاوەدانیو کاربوون 

سگوزاری خۆی دەبڕی بۆ پاڵپشتی اوپس بەڕێز نایف سەیدۆ قاسمیەی سنونێ حلە جیاتی خەڵکی سنونێ، بەڕێوەبەری نا

 ووتیو دامەزراندنی ئۆفیسی ڕێکخراوی هابیتات لە سنونێ، بە تایبەتی ئەو ناوچانەی بەدەست دواکەوتوویی دەناڵێنن و 

" و گەڕانەوەی مافی نیشتەجێ بوونی خانووبەرە زۆر پێویستە بۆ پاڵپشتی گەڕانەوەی ئاوەرەکان بۆ سنونێ" 

 ەڕانەوەی ئاوارەکان بەشێکی دیاری پرۆژەکەیە.دووپات کردەوە کە ئاسانکاریە بۆگ کەسوودمەندەکان لە پڕۆژە

ێدان، هاوبەشیەکی پگەشەۆ، بەڕێوەبەری پڕۆگرام لە ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان بمیزووهۆ یۆکۆی خاتوو

کردەوە بوونە بەشدارگرنگی ئەو جۆرە فرە لەسەر لەگەڵ دەسەاڵتە خۆجیەکان لە سنونێ ڕای گەیاند  دووپاتی  یچاالکانە

 چیای شەنگاڵ.شتر کردنی توانای کۆمەڵگای ناوخۆ لە بۆ با

( ئەو شوێنەیە کە ئاوارەکان بۆ خانووە نۆژەن کراوەکان دوورە کم لە ڕۆژئاوائ سنونێ ٤٥ەردان )حلە گوندی 

بە ئاوەدان کردەنەوەی دووپاتی کردەوە " بەڕێز ئەبو نزارگەڕاونەتەوە، موختاری گوندەکەو پێشەنگی کۆمەڵگەکە 
" خانووەکان و سەنتەری تەندروستی ئەم گوندە، پڕۆژەکە ژیانی گەڕاندەوە.  

 بۆزانیاری زیاتر، تکایە پەیوەندی بکەن بە

 ئاالن میران، یاریدەدەری هۆشیاری ڕاگەیاندن، ڕێکخراوی هابیتات
alan.miran@unhabitatiraq.org ٠٠٩٦٤٧٥٠٣٤٢٧٠٣٦ژمارەی مۆبایل    
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