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سوپاس و پێزانین

ئەم پڕۆفاییل هەڵسەنگاندنە لە مانگی 12ی ساڵی 20٥6 دا لە پێناو بەئامانجگرتنی پێویستیی شیکارییەکی قووڵ بۆ بارودۆخی ئاوارەیی پەنابەر و 

ئاوارە ناوخۆیی و کۆمەڵگا خانەخوێکانی ناوچە شارنشینەکانی پارێزگای هەولێر، ئەنجامدراوە. هیوادارین کە ئەم کرداری پڕۆفاییل هەڵسەنگاندنە 

بەشداریی بکات لە دامەزراندنی بنچینەیەکی بەڵگەدار و هاوکاریی حکومەتی هەرێمی کوردستان و ڕێکخراو و دەزگا هاوبەشەکانی بواری کاری 

مرۆیی و پەرەپێدان بکات بۆ دەستپێکردنی بەهاناوەچوونێکی گشتگیر و دوورمەودا بۆ کێشە و گرفت و نیگەرانیەکانی ئاوارەکانی دەرەوەی 

کامپەکان، هەروەها بۆ پێشخستنی ستانداردەکانی ژیانی هەموو ئەو کۆمەاڵنەی خەڵك کە لە ناوچە شارنشینەکانی پارێزگای هەولێردا دەژین.

سوپاسی بێ پایانی خۆمان ئاڕاستەی هەردوو بەڕێزان جەنابی عەلی سندی، وەزیری پالندانانی حکومەتی هەرێمی کوردستان و، جەنابی نەوازاد 

هادی، پارێزگاری هەولێر، دەکەین که هه  رله سه ره تای  ئەم هەڵسەنگاندنە وە پشتگیریان کردووین.

ئەم هەڵسەنگاندنە ئەنجامی کاری هاوبەشی نێوان )ئەنجومەنی پەنابەرانی هەولێر- ERC(، )کۆمیسیاری بااڵی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ کاروباری 

ئاوارەکان- UNHCR(، )بەڕێوەبەرایەتیی ئاماری هەولێر- ESD(، ناوەندی هاوبەشی هەماهەنگی قەیرانەكان - JCC(، ڕێکخراوی نێودەوڵەتی بۆ 

UNHAB- – پڕۆگرامی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ نشینگە مرۆییەکان( ،)UNFPA - سندووقی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ دانیشتوان ،)IOM  کۆچ –

ITAT( و هەروەها نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگیی کاروبارە مرۆییەکان – UNOCHA(. لە کاتی بەڕێوەچوونی 

چاالکییەکەدا، )خزمەتگوزاریی هاوبەشی تایبەت بە پڕۆفاییلکردنی ئاوارە ناوخۆییەکان – JIPS(، پاڵپشتیی هونەریی پێشکەش دەکرد.

گرووپێکی کاری هونەریی کە پێکهاتبوون لە )بەڕێوەبەرایەتی ئاماری هەولێر- ESD(، )کۆمیسیاری بااڵی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ کاروباری 

ئاوارەکان- UNHCR( و )ئەنجومەنی پەنابەرانی هەولێر- ERC( و بە پاڵپشتیی )خزمەتگوزاریی هاوبەشی تایبەت بە پڕۆفاییلکردنی ئاوارە 

ناوخۆییەکان – JIPS( ڕێبازی توێژینەوەکەیان داڕشتووە و شیکارییەکەیان ئەنجامداوە. 

لە کۆتاییدا، هەروەها سوپاسی هەموو ئەو بەشدارانە دەکەین کە هەر لە سەرەتاوە تا کارە مەیدانییەکان و تا جێبەجێکردنی پشکدارییان لەم 

پڕۆسەی لێکۆڵینەوەیەدا کرد، هەروەها سەرنجە بەسوود و یارمەتیدەرەکان لەسەر ڕاپۆرتەکە و ئەو پێشنیازانەی کە لەالیەن پڕۆگرامی نەتەوە 

یەکگرتووەکان بۆ پەرەپێدان )UNDP( و ڕێکخراوی تەندروستیی جیهانی )WHO( و سندووقی نێودەوڵەتیی سەر بە نەتەوە یەکگرتووەکان  بۆ 

بەهاناوەچوونی مندااڵن )UNICEF( و ئەنجوومەنی نەڕویجی بۆ پەنابەران )NRC( ییەوە خرانەڕوو.

سامان عزالدین جۆزێف مێرکس ڤیان رشید
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٤

 پارێزگای هە ولێر كە  ژماره ی دانی�شتواین 2.01 ملیۆن كە سە1  ، خانە خوێ�ی 
پایتە خیت هە رێمی كوردسشتاین عێراقە . ئە م پارێزگایە ، وه ك ابیق شوێنە اكین 

دیكە ی هە رێمی كوردسشتان، بە  قووڵی كە وتۆتە  بە ر اكریگە ریی لێ�او و شە پۆڵە  
اتزه اكین ئاواره بوون كە  هل  ئە جنامی شە ڕ و ملماڵنێاكین سوورای و بە شە اكین 

دیكە ی عێراقە وه  سە راین هە ڵداوه  و هە روه ها ئە و قە یرانە  داراییە  سە راپاگریه ی 
كە  اكری كردۆتە  سە ر هە ردوو كە ریت گ�شیت و اتیبە تیی ئابوورییە كە ی. 

پارێزگای هە ولێر هل  ماوه ی 5 ساڵی ڕابردوودا پە انبە ره  سوورییە اكین 
هل خۆگرتووه . ئە م خە ڵكە  ئاواره یە  وه ك ئە جنامێكی رِاسشتە خۆی ملماڵێن 

تە ندوتژیه اكین سوورای، این بە هۆی ئە و هە هل  ئابوورییانە ی هە ولێر پێ�كە یش 
ده كردن، ڕوواین هل و شاره  كردووه . ئە و ساتە ی كە  ئە و لێ�اوه  ده سشتیپێكرد، 

هە رێمی كوردسشتاین عێراق سە قامگریییە كی ڕێژه یی و بە ره وپێ�ڤە چوونێكی 
ئابووریی بە خۆیە وه  ده بیین. هل بە ر ئە وه ، ئە و خە ڵاكنە ی كە  پە انخواز بوون، 

هاتنە  انو ژینگە ی خە ڵكێكی دڵ و ده روون ابش و بە  بە زه یی و تە اننە ت 
ژینگە ی حكوومە ت و خە ڵكێكی هل  پێ�وازیدا وه سشتاو بۆ بە خێرهێنان و 

هل ابوه شگرتنیان، هە م هل اڵیە ن حكوومە یت هە رێمی كوردسشتانە وه ، هە م هل  اڵیە ن 
كۆمە ڵگای خانە خوێوه  – واتە  خە ڵكی كوردسشتان – كە  ده اینویست و 

ئاماده بوون پاڵپ�شیت و هاواكریی ئە و خە ڵكە  ئاواره بووه  بكە ن.

ساڵی 2014 بە هۆی گەشەکردین مجوجۆڵە ئەمین و ئابوورییەاكن هل هەرێمی 
کوردسشتاین عێراقدا کە هل ئەجنامی هاتین توندوتژیانەی دەوڵەیت ئیساڵمی 

)داعش( بۆ عێراق و قەیراین ئابوورییەوە سەراین هەڵدا، ابرودۆخە كە  گۆڕا . 
تێكچووین ابرودۆیخ ئە مین بە هۆی كۆنڕتۆڵكردین چە ند بە ششێكی گە وره ی 

انوچە اكین ڕۆژئاوا و ابكووری عێراق، بە  موسڵی دووه م گە وره ترین شاری ئە و 
واڵتە ی�ە وه ، ده رگای قە یرانێكی بە هێزی ئاوه ره بووین هل انو عێراقدا كرده وه . 

هل  كۆی ئە و 3.4 ملیۆن ئاواره یە ی كە  هل  انوخۆی عێراقدا ئاواره  بوون، زایتر 
هل  یە ك ملیۆنیان ئێسشتا هل  هە رێمی كوردسشتانن. ئە م بە رئە جنامی زایدبووین 

ژماره ی دانی�شتوانە  بە  ڕێژه ی 30% هل  ماوه ی تە نیا 2 ساڵدا ده سەاڵتداراین 
هە رێمە كە ی توویش نیگە رانییە كی قووڵ كردووه ، بە  اتیبە ت هل  اببە یت 
دابینكردین خزمە تگوزارییە  گ�شتییە اكندا. هاوشان هل گە ڵ ئە مە دا، ئە و 

ملماڵنێیە ی كە  ئێسشتا هل  عێراق بووین هە یە  بە هە مان ششێوه  اكریگە ریی نە رێنیی 
كردۆتە  سە ر هە ڵوێسشیت ئابووریی واڵاتین دیكە  بە رامبە ر ئە و واڵتە ، بە  هە رێمی 

1 ده سشتە ی ئامارەاكین هەرێمی کوردسشتان )2014( ڕاپۆرتێك سەابرەت بە خەماڵندنەاكین دانی�شتوواین 

هەرێمی کوردسشتاین عێراق بۆ ماوی نێوان 2009 – 2010.

كوردسشتانی�ە وه . بۆ  منوونە ، وه بە رهێناین بیانیی بە  ششێوه یە كی زۆر دابە زیوه ، 
ڕێگااكین ابزرگانیی پە كخراو و پچڕێرناون و مجوجۆڵی انو ابزاڕی اكریش، 

دوای ڕژاین ئە و ژماره  زۆره ی خە ڵكی بۆ انو هێزی اكر، گۆڕانێكی زۆری 
بە سە رداهاتووه .

خاڵێكی دیكە  كە  پە یوه ندی بە و ملماڵێن هە نووكە ییە وه  نیە ، بەاڵم هل ویش كە م 
ابیە خرت نیە ، ئە و ڕاسشتییە یە  كە  ئابووری هە رێمی كوردسشتان بە  ششێوه یە كی 

ڕاسشتە وخۆ و نە رێنیی اكریگە ریی انكۆكییە اكین اتیبە ت بە  كێ�ە ی بودجە ی نێوان 
حكومە یت هە رێمی كوردسشتان و حكومە یت عێرایق فیدڕاڵ و هە روه ها دابە زیین 

نریخ نە وتی�ی كە وتۆتە  سە ر. پێش ساڵی 2014، بە یش هە ره  گە وره  و 
زۆرینە ی سە رچاوه ی دارایی هە رێمی كوردسشتان هل  بودجە ی فیدڕاڵییە وه  هل  
بە غداوه  ده هات. بەاڵم ئە م بودجە  انردنە  هل  بە غداوه  بۆ هە رێم دواجار وه ك 

وەاڵمێك هل  دژی هە وڵە اكین هە رێم بۆ فرۆشتین سە ربە خۆاینە ی نە وت، 
وه سشتێرنا. بە م هۆیە شە وه ، هل  ئە جنامی نە بووین ڕێككە وتنێك بۆ دابە شكردین 

داهاتە اكن هل  ڕێگای گفتوگۆوه ، حكوومە یت هە رێمی كوردسشتان تە نیا هە ندێك 
پاره ی بە  ششێوه ی انڕێك و پچڕپچڕ هل  بە غداوه  پێگە ی�شتووه . هل بە رئە وه ی نە  هل  

عێراق و نە  هل  هە رێمی كوردسشتانی�دا سیسشتە مێكی پڕبە پێسشیت ابجداانن بۆ 
تە واوكردین داهاتە  گ�شتییە اكن بووین نییە ، حكوومە یت هە رێمی كوردسشتان بە  

نزیكە یی بە  تە واوه یت پ�شیت بە  هە انرده كردین نە وت بە سشتووه  بۆ دابینكردین 
خە رجییە اكن. ئە م داهااتنە یش بە  ششێوه یە كی قووڵ ڕوواین هل  كە مبوونە وه  كرد، 
دوای ئە وه ی هل  انوه ڕاسشیت ساڵی 2014 دا نرخە  جهیانییە اكین نە وت بە  ڕێژه ی 

70% دابە زین. 

ئە و تە حە ددا ئابوورییە  عێرایق و كوردسشتانییانە ی هل  سە ره وه  تی�كیان خراوه تە  
سە ر، بە خێرایی بە م سە ر و ئە و سە ری ئابووریی خۆماڵیی هە رێمی كوردسشتاندا 

باڵوبوونە وه . ئابووریی كوردسشتان ات ئاستێكی اباڵ هل سە ر ئە و بڕه  پاره یە  
وه سشتاوه  كە  حكوومە ت ده خیاتە گە ڕ و خە ریج ده اكت، هە ر هل  درێژه  و 

بە رده وامییدان بە  ابزاڕ و ابزرگانییە وه  بیگره  ات ده گاتە  داهات و خۆراك و 
بژێویی ڕۆژانە ی خێزان. اكرمە ند و فە رمانبە راین حكوومە ت، كە  نزیكە ی نیوه ی 

هێزی اكری هە رێمە كە  پێكده هێنن، بە  درێژایی سااڵین 2014 و 2015 بە  
ششێوه یە كی ڕێكوپێك و هل  اكیت خۆیدا مووچە اكین خۆاینیان وه رنە گرتووه .

 

١. پێشه كی و باكگراوند
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مووچە ی خانە ن�شینیی و هە روه ها ده رماڵە اكن و پاره ی بە ڵێنده راین كە ریت 
گ�شتیش هل و ماوه یە دا بە  هە مان ششێوه  دووچاری دواكە وتن هاتوون. ئە م 

كورهتێنانە  هل اناكوه  هل  داهایت بە ششێكی گە وره ی دانی�شتواین هە رێمدا كۆمە ڵێك 
اكریگە ریی وا فراواین هە بووه  كە  ات ئێسشتاش هە ستیان پ�ێ ده كرێت، بە اتیبە ت 
كە  كە ریت اتیبە ت ات هە نووكە ش زۆر هل وه  الواز و دواكە وتووتره  كە  بتوانێت 
ده رفە ت و هە یل اكری بە دیل بڕه خسشێنێت و ئابووریی هە رێمە كە  جێگری و 

هل سە رپ�ێ ی خۆ وه سشتاو باكت بۆ تێپە ڕاندین ئە و كە مكردنە وه  و 
سشنوورداركردنە ی كە  بە سە ر بودجە دا سە پێرناوه . 

شە ڕ و پە ڤچوون و ملماڵنێاكن، قە یراین ئاواره اكن و ئە و ئابوورییە  الوازه ی كە  
هە یە ، هل  ئێسشتادا هە موواین پێكە وه  اكریگە ریی بە رده وام ده كە نە  سە ر 

بە ڕێوه چووین اكروابره اكین حكوومە ت و ڕادده ی بە رگە گرتین خێزان و مانە وه  و 
بە رده وامیی كە ریت اتیبە ت و دابینكردین خزمە تگوزارییە  گ�شتییە اكن هل  

سە رانسە ری هە رێمی كوردسشتاین عێراق، بە  پارێزگای هە ولێری�ە وه . بۆیە  
چاره سە ره اكن بۆ ڕاسشتكردنە وه  و چاككردین ئە م ابره  الره  ده بێت هل  

ششیاكرییە كی قووڵ و تە واوه وه  كە  هە موو ئە و ورده اكرییانە ی هل  سە ره وه  
ابسكراون هل بە رچاوبگرێت، سە رچاوه  بگرن. هل بە رئە وه ، ئە م كرداری 

پڕۆفایلكردنە  هل  ژینگە یە كی ئاڵۆزدا، كە  بە  چە ندان چیین اتسان و ڕاچڵە كنی 
)شۆك(ی ده ره كی و انوه كییە وه  اكریگە ره ، بە ڕێوه ده چێت.

بۆچی؟ پڕۆفایلکردن 

لە کاتێکدا زانیارییەکی زۆر لەبارەی ئەو ئاوارە و پەنابەرانەوە کە لە 

کامپەکاندا نیشتەجێن لەبەردەستدا هەیە، شتێکی کەمرت سەبارەت بەوانەی 

کە لەدەرەوەی کامپەکاندان، دەزانرێ. هەروەها، زۆربەی ئەو سرتاتیژانەی بۆ 

کەمکردنەوەی کاریگەرییەکانی ئاوارەبوون لە ئێستادا بوونیان هەیە زیاتر 

سەرنج دەخەنە سەر بەئامانجگرتنی پێداویستییەکانی دانیشتوانە ئاوارە یان 

پەنابەرەکان، کەچی کۆمەڵگە خانەخوێکان، کە لەگەڵ هەمان ئەو دانیشتوانە 

ئاوارە و پەنابەرانەدا پێکەوە دەژین، ئەو گرنگییەیان پێنادرێت. 

لەبەرئەوە، ئەم ڕاهێنانی پرۆفاییلکردنە، کە ئەنجامەکانی لەم ڕاپۆرتەدا 

پوخت کراونەتەوە، لە پێناو بەئامانجگرتنی پێویستیی شیکارییەکی قووڵ بۆ 

بارۆدۆخی ئاوارەیی و دەربەدەریی ئاوارەکانی ناو شار لە پارێزگای هەولێر، 

وەك دانیشتوانە ئاوارەکان و هەروەها ئەوانەشی کە بە هاتنی ئاوارەکان 

زیانیان بەرکەوتووە، ئەنجامدرا. ئامانجی سەرەکی ئەم راپۆرتەش 

دامەزراندنی بنچینەیەکی بەڵگەدار بوو بۆ پێشنیازەکانی دانانی سیاسەت و 

پالن و چۆنیەتی جێبەجێکردنیان بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان و ڕێکخراو 

و دەزگا کاراکانی بواری مرۆیی و پەرەپێدان بۆ ڕێکستنی بەهاناوەچوونێکی 

گشتگیر و دوورمەودا بۆ کێشە و گرفت و نیگەرانیەکانی ئاوارەکانی 

دەرەوەی کامپەکان. 

 )ERC – بۆ ڕێبەرایەتیکردنی ڕاهێنانەکەش، )ئەنجوومەنی پەنابەرانی هەولێر

UN-  و )کۆمیسیاری بااڵی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ کاروباری ئاوارەکان-

HCR( دەستپێشخەرییان کرد بۆ دروستکردنی لێژنەیەکی تایبەت بە 

ئاڕاستەکردنی پڕۆفایلەکان کە پێکهاتبوو لە )بەڕێوەبەرایەتیی ئاماری هەولێر 

– ESD( و )ناوەندی هاوبەشی هەماهەنگیی قەیرانەکان – JCC( و 

)ڕێکخراوی نێودەوڵەتیی کۆچ – IOM( و)سندووقی نەتەوە یەکگرتووەکان 

بۆ دانیشتوان – UNFPA( و)پڕۆگرامی نشینگە مرۆییەکانی سەر بە نەتەوە 

یەکگرتووەکان – UNHABITAT( و )نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ 

هەماهەنگیی کارە مرۆییەکان – UNOCHA(. لە میانی ڕاهێنانەکەدا، 

خزمەتگوزاریی هاوبەشی پڕۆفایلی ئاوارەکان »JIPS«، پاڵپشتیی هونەریی 

پێشکەشدەکرد. 

ئامانجە دیاریکراوەکانی پڕۆفایلکردنەکە، بەو شێوەیەی کە لێژنەی 

ئاڕاستەکەر ڕەزامەندی لەسەردابوو، ئەمانەی خوارەوە بوون: 

أ. پێشکەشکردنی پڕۆفایلە دیمۆگرافییەکان بەپێی دابەشبوونیان بەسەر، 

ڕەگەز و تەمەن و دۆخی ئاوارەییەکەیان )واتە، ئاوارە ناوخۆییەکان، 

پەنابەرەکان و کۆمەڵگە خانەخوێکان( لە ناوچە بەئامانجگیراوەکاندا.

ب. پێشکەشکردنی پڕۆفایلەکانی دانیشتوانی شار و شارۆچکە جیاجیاکان، بە 

جەختکردنەویەکی زیاتر لەسەر دانیشتوانەکانی دەرەوەی کامپەکان.

ج. لێکۆڵینەوە لە توانا و شکستباریی و ڕێگاکانی چۆنیەتی مامەڵەکردنی ئەو 

نیشتەجێن.  بەئامانجگیراوەکاندا  ناوچە  لە  دانیشتوانانەی 

د. شیکردنەوەی پەیوەندییەکانی نێوان ئاوارەکان و ئەو دانیشتوانانەی کە 

بەهۆی ئاوارەکانەوە زیانیان بەرکەوتووە. 

هـ. لێکۆڵینەوە لە توانای شار و شارۆچکەکان لە بەردەستبوونی 

خزمەتگوزارییەکان و سنوور و ئاستی ئەو خزمەتگوزارییانە تیایاندا. 

و. پێدانی کۆمەڵێك داتا و زانیاری بەردەست و ئامادە بە حکومەتی هەرێم و 

ڕێکخراوە مرۆییەکان و ئەو ڕێکخراو و دەزگایانەی لە بواری پەرەپێدانی 

کۆمەڵگادا کاردەکەن. 

پڕۆسه یه ك بۆ ئاڵوگۆڕی هاوكاریی و هاوبه شیپێكردنی تواناكان

له  داڕشنت و جێبه جێكردنی ئه م كرداری پڕۆفایلكارییه دا تا ئه و ئه ندازه یه ی 

ڕێی تێچووبێ، ڕێچكه یه كی هاوكاریی هاوبه ش له  نێوان سه رجه م ئه ندامه  

به شداره كانی لێژنه ی ئاڕاسته كه ر، كه  به  ڕێگای جیاواز و له  قۆناغی جیاجیادا 

پشكدارییان كردووه ، گیراوه ته به ر. هەروەها لەگەڵ هاوبەشە ناوەخۆیی و 

نیونەتەوەییەکان کۆمەڵێك چااڵکیی تواناسازیی، وەك خولێكی ڕاهێنانی ٣ 

ڕۆژیی دەربارەی پڕۆفاییلکردن لە مانگی ئەیلولی 2015دا، بە بەشداریی 

ئەنجوومەنی پەنابەرانی هەولێر )ERC(، بەڕێوەبەرایەتیی ئاماری هەولێر 

)ESD(، نووسینگەی ئامارەکانی هەرێمی کوردستان )KRSO(، ناوەندی 
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هاوبەشی هەماهەنگیی قەیرانەکان )JCC(، کۆمیسیاری بااڵی نەتەوە 

یەکگرتووەکان بۆ کاروباری ئاوارەکان )UNHCR(، پڕۆگرامی نەتەوە 

یەکگرتووەکان بۆ نشینگە مرۆییەکان )UNHABITAT(، ڕێکخراوی 

تەندروستیی جیهانی )WHO(، سندووقی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ 

دانیشتوان )UNFPA(،  پڕۆگرامی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەرەپێدان 

)UNDP(، ڕێکخراوی نێودەوڵەتی بۆ کۆچ )IOM(، نووسینگەی نەتەوە 

 ،)UNOCHA( یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگیی کاروبارە مرۆییەکان

ڕێکخراوی پەرەپێدانی نێودەوڵەتی )IRD(، دەزگای خێرخوازیی بارزانی 

)BFC(، قەندیل و ئەنجومەنی نەڕویجی بۆ پەنابەران )NRC( سازکران. 

زیاد له م کاره ش، لێژنه یه كی كاری هونه ریی  دروستكرا )TWG(  كه  له  

نوێنه رانی ئه نجوومه نی په نابه رانی هه ولێر،ERC به ڕێوه به رایه تیی ئاماری 

هه ولێرESD، یه كه ی به ڕێوه بردنی زانیارییه كان له  UNHCR و 

خزمه تگوزاریی هاوبه شی تایبه ت به  پڕۆفایلكردنی ئاواره  ناوه خۆییه كان  

JIPS و سه رپه رشتی قۆناغه  جیاوازه كانی ئه م كرداری پڕۆفایلكارییه ی ده كرد، 

به م شێوه یه : هه موو ئه ندامه كان به شداربوون له  دانانی پرسیارنامه ی 

ڕووپێوییه كه  به  هه ڵبژاردنی بابه تگه لێك كه  به  هاوكاریی له گه ڵ ئاژانس و 

ڕێكخراوه  په یوه ندیداره كانی سه ر به  نه ته وه یه كگرتووه كان و اڵیه نه  

جێبه جێكاره كانی پارێزگای هه ولێر ڕێككه وتنیان له سه ر كرابوو، تاوه كو ئه وه  

مسۆگه ر بكه ن كه  داتا كۆكراوه كان خزمه تی هه ردوواڵ بكات له  دابینكردنی 

ئه و زانیارییانه ی كه  پێویستییان پێی بوو. به م پێیه ، به ڕێوه به رایه تیی ئاماری 

هه ولێر سه رپه رشتیكردنی ڕووپێویی خێزانه كانی له  ئه ستۆگرت؛ ئه نجوومه نی 

 FGD  گفتوگۆكانی گرووپه  دیاریكراوه كان UNHCR په نابه رانی هه ولێر و

یان ڕێكخست؛ هه روه ها هه موو ئه ندامه كان به شداربوون له  شیكاركردن و 

داتاكاندا. لێكۆڵینه وه ی 

 ئینجا ئه نجامه  سه ره تاییه كان له گه ڵ UN و اڵیه نه  په یوه ندیداره كانی 

پارێزگای هه ولێردا هاوبه شییان پێكرا و له  وۆركشۆپێكی یه ك ڕۆژیدا له  

ڕاستیی و دروستییان كۆڵرایه وه . دوابه دوای ئه وه ، له  رێگای كۆبوونه وه  

دووقۆڵییه كانه وه  كه  له گه ڵ ئه ندامانی لێژنه ی ئاڕاسته كه ردا سازده كران، 

پێشنیازه كان بۆ ئاماده كردنی ئه م ڕاپۆرته  خرانه ڕوو. له  ئه نجامدا، ئه م 

هاوكارییه ی نێوان ئه و ئاژانس و ڕێكخراوانه  بووه  هۆكارێكی گرنگ بۆ 

وه ده ستهێنان و هاوبه شیپێكردنی زانیارییه كان، وه ك چۆن بووه  هۆی 

ئاشنابوون به  كۆكردنه وه ی داتا و زانیاریی تازه  و مامه ڵه كردن له گه ڵ ڕێگا 

شیكارییه كاندا. 
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٢. ڕێبازی توێژینەوە

1. دانیشتوانی بە ئامانجـــــگیراو و ناوچەی کار

مەبەستیەتی شیکردنەوەیەکی چڕوپـــڕی  پرۆفایـــلکردنە  ڕاهێنــانــی  ئەم 

ڕەوشــی ئاوارەکان لە شار و شارۆچکەکانی پارێزگــای هەولێردا بکات، 

ئەمــەش گرتنەبەری ڕێگایەکی لەسەر بنەمای ناوچەکان دامەزراوی 

لەخۆدەگرت کە لێکۆڵینەوە لە هەموو ئەو گرووپانەی دانیشتوان، بۆ منوونە 

)پەنابەرە سووریــیەکان، ئاوارە ناوخۆییەکان و کۆمەڵگای خانەخوێ( بکات 

کە کاریگەریی ژیانـــــی ئاوارەییان لەم شوێنانەدا لەسەرە. ڕێبازێــکی ئاوا 

نەک هەر تەنیا ڕێگا بە شیکارییەکی بەراوردکاریی دانیشتوانە ئاوارە 

ناوخۆیی و خانەخوێکان دەدات، بەڵکو ڕێگا بە بەراردکردنی دانیشتوانی شار 

و شارۆچکە جیاوازەکان دەدات، بەاڵم بە زۆرترین گرنگیدان بە دانیشتوانە 

ئاوارەکان، کە چەقی بایەخپێدانی ئەم ڕاهێنانە بوون. بۆیە ڕاهێنانــەکە، 

هەروەک لەم ســێ توێژە جوگرافییەی خوارەوەدا پۆڵێنکراون، ناوەندە 

شارستانیەکانی ئەم ناحییانەی خوارەوەی بەئامنجگرت:

• سەنتەری قەزای هەولێر، کە لە شاری هەولێر )ناوەندی هەولێر( و 

پێکدێت. عەنکاوە 

• ناوچەکانی دەوروبەری هەولێر، کە پێکدێن لە ئەو شار و شارۆچکانەی بە 

شێوەیەکی بازنەیی ڕاستەوخۆ دەوری ناوەندی قەزای هەولێر دەدەن و 

ڕاستەوخۆش پێیەوە لکاون: بەحرکە، بنەساڵوە، )ناوەندی دەشــــتی 

هەولێڕ(، دارەتوو، کەسنەزان، سەنتەری خەبات )ناوەندی خەبات( و 

ڕزگاری.

• شارۆچکــەکان، کە پێکدێن لە ناوەندە شارستانیەکانی ناو پارێزگای 

هەولێر: سەنتەری کۆیــە )ناوەنــدی کۆیە(، سەنتەری شەقاڵوە و سەنتەری 

سۆران )ناوەندی سۆران( بە هاوبەشیی لەگەڵ دیانا.

2. ڕێگاکانی کۆکردنەوەی داتا و زانیاریی

پێداچوونەوە و چاوپێکەوتنی زانیاریبەخش

شیکردنەوەیەك بۆ ئەو زانیارییە ئابوورییە کۆمەاڵیەتییانەی ئێستا بوونیان 

هەیە، بە توێژینەوەکان و ڕووپێوییەکان و هەڵسەنگاندنەکانی 

پێداویستییەکان و گفتوگۆکانی گرووپە دیاریکراوەکانیشەوە کە پێشرت لە 

سەرانسەری هەرێمی کوردستانی عێراقدا ئەنجامدراون، خراوەتە ناو ئەم 

ڕاپۆرتەوە. ئەم شیکردنەوەیە لە ئەنجامی پێداچوونەوەی فراوان و هاوشان 

لەگەڵ چاوپێکەوتنی زانیاریبەخش لەگەڵ خاوەنپشکە پەیوەندیدارەکاندا 

هاتۆتە کایەوە و یەك لە پێویستیەکانیشی بریتی بوو لە یەکخستنی داتا و 

زانیارییە بەردەستەکان لەبارەی بەردەستبوون و توانای خزمەتگوزارییە 

گشتییەکان و ژێرخانیان لە هەرێمەکەدا.

ڕووپێویی خێزانەکان و ستڕاتیژی منوونە وەرگرتن

بۆ ڕووپێوییەکە، منوونەیەك لە ١٢٢٢ خێزان هەڵبژێردرا، کە بەپێی گرووپی 

دانیشتوان و جۆری شوێنە جوگرافییە شارنشینەکان توێژتوێژ کرابوون. 

منوونەی کۆتایی ١١٦٣ ڕووپێویی سەرکەوتووانە تەواوکراوی لەخۆ گرتبوو، کە 

لەالیەن بەڕێوەبەرایەتیی ئاماری هەولێرەوە بەڕێوەبرا و بە بەکارهێنانی 

تابلێت داتا و زانیارییەکانیان لە مانگی ١٢ ی ساڵی ٢٠١٥ و مانگی ١ ی ساڵی 

٢٠١٦دا کۆکرایەوە. پرسیارنامەی ڕووپێوکردنی خێزانەکان دەکرێ لە پاشکۆی 

ئەم ڕاپۆرتەدا بەدی بکرێت. نووسینگەی ئامارەکانی هەرێمی کوردستان 

قەبارەی منوونەکە و کێشی ئەو داتا و زانیارییانەی کە بەسەر ئەنجامەکاندا 

جێبەجێکرابوون، لێکدایەوە. قەبارەی منوونەکە کۆمەڵێك مۆڵەتدانی 

بەکارهێنا بۆ لێکدانەوەی ئەنجامە گرنگەکان لە ئاستی وچانێکی متامنەیی 

%٩٥یی بۆ توێژە جوگرافییە جیاوازەکانی ئەو گرووپانەی دانیشتوانەکە کە 

هەڵسەنگاندنیان بۆ کرابوو. لەڕووی ئامارییەوە، ئەنجامەکان لە ئاستی 

ناحییەکاندا بەهۆی بچووکرتبوونی قەبارەی منوونە وەرگیراوەکە )بەبێ 

ئەگەری لێك جیاکردنەوەی گرووپەکانی دانیشتوان لە هەر یەکێك لە 

ناحییەکاندا( تەنیا لە ئاستی وچانێکی متامنەیی %٩٠ییدا گرنگن. ئەو 

منوونەیەی کە لە هەر یەکێك لە ناحییە بە ئامانج گیراوەکاندا وەرگیرا لەگەڵ 

قەبارەی هەر یەك لە گرووپەکانی دانیشتوانی ئەو ناحیەیەدا هاوڕێژەبوو 

)شێوەی ١(.
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شێوەی 1. دابەشبوونی تێبینیکردنەکان لە ناوچەی کاردا بەپێ ی توێژە جوگرافییەکان

سەرچاوەی داتا و زانیارییەکان: سنوورە کارگێڕییەکان کە لەالیەن بەڕێوەبەرایەتیی ئاماری هەولێرەوە پێامن دراون

UTM 38N ناوچەی )WGS 1984( پیشاندان: سیستەمی جیهانی بۆ پێوانی ڕووی زەوی
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کۆی 

گشتی

کۆمەڵگای 

خانەخوێ
پەنابەرەکان ئاوارە ناوەخۆییەکان

جۆرەکانی ناوچە 

شارنشینەکان

314 95 158 61
سەنتەری قەزای 

هەولێر

531 174 140 217
دەوروبەری قەزای 

هەولێر

318 121 72 125 شارۆچکەکان

1,163 390 370 403 کۆی گشتییی سەرەکی

هەڵسەنگاندن )چوارچێوە(ی بنچینەیی خێزانەکان بۆ هەر یەکێک لە 

گرووپەکانی دانیشتوان لە هەر یەکێك لە ناوچە بەئامانج گیراوەکاندا پشتی 

بە سەرچاوەی جیا جیا دەبەست. ئەو چوارچێوەیەی بۆ ئاوارە ناوخۆییەکان 

بەکارهێرنا لەسەر بنەمای یەکەم قۆناغی تۆمارکردنی فراوانی ئاوارە 

ناوخۆییەکان کە لەالیەن نووسینگەی ئامارەکانی هەرێمی کوردستانەوە لە 

مانگی ٦ ی ساڵی ٢٠١٥دا ئەنجامدرابوو، دامەزرابوو – یەکەی بەمنوونە 

وەرگرتنی سەرەتایی لە پڕۆسەی تۆمارکردنی فراوانی ئاوارە ناوخۆییەکاندا 

“گەڕەکەکان” بوون. ئەو چوارچێوەی منوونە وەرگرتنەی کە بۆ پەنابەرەکان 

بەکارهێرنا لەسەر بنەمای داتابەیسی تۆمارکردنی UNHCR دامەزرابوو – کە 

ژمارەی مۆباییلی پەنابەرەکانی بەپێی ناوچەکان وەردەگرت – واتا 

منوونەیەکی سادەی هەڕەمەکیی بەپێی ناوچەکان ڕادەکێرشا. ئەو 

چوارچێوەی منوونە وەرگرتنەیش کە بۆ کۆمەڵگای خانەخوێ بەکارهێرنا 

لەسەر بنەمای پڕۆسەی ئامادەکارییەکان بۆ سەرژمێریی ساڵی ٢٠٠٩، کە 

ئەنجام نەدرا و هەروەها لیستکردنێک کە لە بلۆکە بە منوونە وەرگیراوەکاندا 

ئەنجامدرا، دامەزرا بوو. یەکەی بە منوونە وەرگرتنی سەرەتایی ئەو 

چوارچێوەیەش بلۆکەکان بوون.

گفتوگۆکانی گرووپە دیاریکراوەکان

گفتوگۆکانی گرووپە دیاریکراوەکان مەبەستیان بوو زانیاریی قووڵ و 

پەیوەندیدار بە بارودۆخەکان لەسەر هەندێک لەو بابەتانەی کە لەالیەن 

ڕووپێویی خێزانەکانەوە بەئامانج گیرابوون، دابینبکات. لەسەر بنەمای ئەو 

ئەنجامانەی کە لە ڕووپێوییەکەوە دەستکەوتن، بڕیاردرا کە زانیاریی زیاتر 

لەسەر پەیوەندییەکانی نێوان کۆمەڵگاکان و بۆچوونەکانیان سەبارەت بە 

یەکرت پێویستە ئەویش لە پێناو تێگەییشتنێکی باشرت لە ئاستی ئەو پێکەوە 

گونجانە کۆمەاڵیەتییەی لەنێوان یاخود لەناو ئەو کۆمەڵگایانەدا هەیە؛ 

هەروەها لە پێناو تێگەییشتنێکی باشرت لە پالنەکانی کەسانی ناو ئەو 

کۆمەڵگایانە بۆ کۆچکردن ئەویش بۆ لێکۆڵینەوەی زیاتر لە ئەنجامەکانی 

ڕووپێوییەکە کە دەریدەخەن ژمارەیەکی زۆر کەم لە خێزانەکانی کۆمەڵگای 

ناوخۆیی و کۆمەڵگای ئاوارە ناوخۆییەکان پالنی کۆچکردنیان هەیە. 

گفتوگۆکانی گرووپە دیاریکراوەکان لەالیەن UNHCR و بە هاوکاریی لەگەڵ 

)ئەنجوومەنی پەنابەرانی هەولێر – ERC( دا لە مانگی ئازاری ساڵی ٢٠١٦ دا 

ئەنجامدران. ڕێنامیی پرسیارەکانی گفتوگۆکانی گرووپە دیاریکراوەکان دەکرێ 

لە پاشکۆی ئەم راپۆرتەدا بەدی بکرێت.

بە گشتی ٨ گفتوگۆی گرووپە دیاریکراوەکان لە گەڵ کۆمەڵگای خانەخوێدا، 

کە هەریەکە لە پیاوان و ئافرەتان و پێگەییشتووان و الوانیان بە جیا 

بەئامنجگرتبوو، لە دوو جۆرە گەڕەکی جیاواز لە سەنتەری قەزای هەولێردا 

ئەنجامدران: ئەو گەڕەکانەی کە ژمارەیەکی زۆر دانیشتوانی ئاوارە یان 

ئەوانەی کە ژمارەیەکی کەمیان تێدابوون. بۆ گفتوگۆکانی گرووپە 

دیاریکراوەکان بۆیە کۆمەڵگای خانەخوێ بەئامانج گیرابوو تاوەکو 

دوورکەوینەوە لە زانیاریی دووبارە، چونکە کۆمەڵێك گفتوگۆی گرووپە 

دیاریکراوەکان لە ساڵێ ٢٠١٥ دا لەگەڵ دانیشتوانە ئاوارەکاندا سازکرابوون. 

ئەو کات کۆمەڵگا خانەخوێکان لە گفتوگۆکاندا بەشدار نەبووبوون.

سنووردارکردنەکان

دەبێ ئەوە لەبەرچاو بگیرێت کە ڕێگای منوونە وەرگرتنەکە بۆ ئەوە پالنی بۆ 

دانەڕێژرابوو کە ژمارەی گشتیی هەرسێ دانیشتوانە بەئامانج گیراوەکە لە 

سەنتەری قەزای هەولێر و دەورووبەری قەزای هەولێر و شارۆچکەکاندا 

بخەمڵێنێ. لەبەر ئەوە، ناکرێ ئەنجامەکان بۆ پشرتاستکردنەوە و سەملاندنی 

ئەو خەماڵندنانەی دانیشتوان بەکاربهێندرێن بۆ دانیشتوانەکانی دەرەوەی 

کامپەکان یان بۆ دانیشتوانە ناوخۆییەکان.

خشتەی 1. دابەشبوونی منوونەی وەرگیراو )چاوپێکەوتنە سەرکەوتووەکان( 

بەسەر شێوەی ناوچە جوگرافییەکان و گرووپی دانیشتوواندا
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دیمەنی شەقامێک، نزیک قەاڵی هەولێر، سەنتەری شاری هەولێر، ئەو شوێنەی کە پەنابەرەکان و ئاوارە ناوەخۆییەکان و کۆمەڵگای خانەخوێ ڕۆژانە تیایدا بەیەك 

دەگەن. ئایاری 2016. وێنەگری سەربەخۆ. فوئاد هیندی
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٣. ئاوارەکان کێن؟

تاوتوێ و پوخته ى ئه نجامه  سه ره كییه كان

لەماوەی ٥ ساڵی ڕابردوودا هەرێمی کوردستان شوێنی میوانداریکردنی 

شەپۆلی جیا جیای دانیشتوانە ئاوارەکان بووە، بە ژمارەیەکی زیاتری 

خێزانەکان کە بەتایبەت بەدوای پەنابەرێتیی لە پارێزگای هەولێردا دەگەڕان. 

یەکەم شەپۆل ڕاستەوخۆ دوای ساڵی ٢٠١٠بەهۆی لێشاوی پەنابەرە 

سوورییەکانەوە کە لە دەست شەڕ و ئاڵۆزییەکان هەاڵتبوون، ڕوویدا. 

شەپۆڵی دووەم لە کۆتاییەکانی ٢٠١٣ دا دەستی پێکرد و بە بەرزبوونەوەی 

تێڕژانی ئەو ئاوارە ناوخۆییانەی کە لە دەستی ئەو گرژی و ئاڵۆزییە 

چەکدارییانەی ئەو کاتە لە عێراقدا تەقیبوونەوە بەدوای پەناگە و ئاساییشدا 

دەگەڕان، لە ساڵی ٢٠١٤ و ٢٠١٥ دا گەیشتە لوتکە. ئێستا زۆربەی ئەوانەی 

ئاوارەی ناوخۆیین خەڵکی پارێزگای )ئەنبار(ن کە ڕێژەکەیان دەگاتە %٤٤ و 

پاشان پارێزگای )نەینەوا( دێت بە ڕێژەی %٣٧ و ئینجا )سەاڵحەددین( و 

)بەغداد( و پارێزگاکانی دیکە. 

بە بەراورد بە ناوچە الدێییەکان، گەورەترین بەشی دانیشتوانە ئاوارەکان، 

بەهەردوو جۆری پەنابەرەکان و ئاوارە ناوخۆییەکانەوە، لە شار و 

شارۆچکەکانی پارێزگاکەدا دەژین. هەروەها، بەگوێرەی UNHCR، %٧٢ ی 

هەموو پەنابەرەکان لە دەرەوەی کامپەکاندان، لە کاتێكدا %٢٧ یان لەو ٤ 

کامپەی پارێزگای هەولێردا )کە بەشێكن لە سەرجەمی ئەو ٩ کامپەی کە لە 

سەرانسەری هەرێمی کوردستاندا هەن( دەژین. بۆ ئاوارە ناوخۆییەکانیش، 

بەپێی IOM، ژمارەی ئەو کەسانەی پارێزگای هەولێرکە تا کۆتایی ساڵی ٢٠١٥ 

لە دەرەوەی کامپەکان بوون لە ڕێژەی %٩٥ وەستابوو. 

دانیشتوانە پەنابەرەکەی شار و شارۆچکەکان مەیلی کۆبوونەوە لە سەنتەری 

قەزای هەولێردا دەکەن. ئەگەری هەیە پەنابەرەکان دوای ئەوەی ماوەیەک 

لە ئاوارەیی لە شوێنی دیکەدا بەسەردەبەن ئینجا بێنە ئێرە، چونکە داتا و 

زانیارییەکانی ئێمە ئەوە دەردەخەن کە بەشێکی زۆری پەنابەرەکانی 

پارێزگای هەولێر، بەتایبەت ئەوانەی سەنتەری قەزای هەولێر، لە پێناو 

دەستخستنی هەلی ئابووریی باشرت هاندراون کە بێن بۆ ئێرە. ئەمە لە 

بەشەکانی دیکەدا بە وردەکاریی زیاترەوە پشتڕاست و دووپاتدەکرێتەوە، 

بەاڵم ئەو ڕاستییەی کە ئەم دانیشتوانە لەو تاکانە پێکهاتووە کە لە کۆتاییەکی 

گەنجی تەمەنی کارکردندان و زیاتر لە نیوەی =%٥٤( ی خێزانەکانیشیان لە 

یەك بۆ سێ ئەندام پێکهاتوون، پاڵپشتیی ئەم بیرۆکەیە دەکات. سەرۆکی 

خێزانە پەنابەرەکانی ئێرە لەوانەی ئاوارە ناوخۆییەکان و کۆمەڵگای خانەخوێ 

گەنجرتن و ڕایشیدەگەیەنن کە لەگەڵ هەموو ئەندامانی خێزانەکانیاندا 

نەگەیشتونەتە ئێرە، چونکە ئەوان لە شوێنی دیکەدا ئاوارەن.

بۆ ئاوارە ناوخۆییەکانیش، کە دەرەنجامی ڕاستەوخۆی ناکۆکییەکانی عێراقن، 

هاندەری ڕاگواستنیان بەرەو پارێزگای هەولێر زیاتر نزیکی و تۆڕەکان بوون 

نەك هۆکارە ئابوورییەکان. دانیشتوانە ئاوارە ناوخۆییەکە بە ڕاددەیەکی زۆر 

لە خێزانی زۆر گەورە پێکدێن کە بەشی گەورەی ئەندامی پشت 

بەخۆنەبەستوویان هەیە، بەتایبەت لە مندااڵن و گەنجان. زۆربەی خێزانە 

ئاوارە ناوخۆییەکان هاتنە ناوچەکانی دەوروبەری قەزای هەولێر، وەك: 

بەحەرکە و دارەتوو، کە خانوو و شوێنی نیشتەجێبوونی وا کە لە توانای 

ماددیی ئەواندا بێت بە ئاسانرتین شێوە دەست دەکەون. بوونی تۆڕەکانی 

کۆمەڵگا بەهەمان شێوە ڕۆڵی خۆیان لە هاتنی ئەو ئاوارانەدا بۆ پارێزگای 

هەولێر گێڕا: بۆ منوونە، زۆرێك لە ئاوارە ناوخۆییەکان چوون بۆ خەبات، کە 

لە سنووری نەینەواوە نزیکە، یاخود چوون بۆ شەقاڵوە، کە پێشوەخت 

ژمارەیەکی زۆری دانیشتوانی عەرەبی عێراقی تێدا نیشتەجێبوون. 
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1. مێژووی کۆچکردنی ئاوارەکان:

دابەشبوونی دانیشتوانە ئاوارەکانی شار و شارۆچکەکان

يف لە ماوەی ٥ ساڵی ڕابردوودا، کۆی گشتیی ٧٧٦٠٠ خێزانی ئاوارە، یان 

٣٣٥٠٠٠ تاکە کەس، لە شار و شارۆچکەکانی پارێزگای هەولێردا بەدوای 

پەنابەرێتیدا گەڕاون )لەو ژمارەیە ٢٥٧٤٠٠ کەسیان ئاوارەی ناوخۆیی و 

٧٧٦٠٠ کەسیشیان پەنابەری سووریی بوون(2 . ئەم دانیشتوانە تازە 

ئاوارەبووانە بۆ کۆمەڵگایەکی خانەخوێی نزیکەی 1.35 ملیۆنی دانیشتوانیی 

زیادبوون3 . ئاوارە ناوخۆییەکان و پەنابەرەکان لە ئێستادا  % ٢٥ی کۆی 

گشتیی دانیشتوانی شار و شارۆچکەکانی پارێزگای هەولێر پێکدەهێنن. لە 

شوێنە شارنشینەکانی وەك بەحەرکە، خەبات و شەقاڵوە، ئاوارە ناوخۆییەکان 

2 داات و زانیارییەاكین سەابرەت بە پەانبەرە سوورییەاكن هلالیەن دااتبەییس تۆمارکردین )UNHCR(ەوە و 

زانیارییەاكین سەابرەت بە ئاوارە انوەخۆییەاكنیش هلالیەن تۆماری سەراپاگریی دانی�شتووانە ئاوارەاكین 

نووسینگەی ئامارەکین هەرێمی کوردسشتانەوە ئاساناكرییان بۆ کراوە.

3 ئەو داات و زانیارییانەی هلالیەن نووسینگەی ئامارەاكین هەرێمی کوردسشتانەوە ئاساناكرییان بۆ کراوە هلسەر 

بنەمای باڵوکردنەوەی ڕاپۆرتێک بە انونی�این “ڕاپۆرتێك سەابرەت بە خەماڵدنەاكین دانی�شتوواین هەرێمی 

کوردسشتاین عێراق بۆ ماوەی نێوان 2009 – 2010” دامەزراون.

و پەنابەرەکان پێکەوە نزیکەی نیوەی دانیشتوانەکە پێکدەهێنن، کە ئەمەش 

هێام بۆ بەرزبوونەوەیەکی بەرچاو و کتوپڕی ژمارەی دانیشتوان دەکات. 

دانیشتوانە ئاوارەکە بە منوونەی جیاواز لە سەرانسەری پارێزگاکەدا 

کۆبوونەتەوە )شێوەی ٢(. ٣ لە ٤ ی پەنابەرە سوورییەکان لە سەنتەری قەزای 

هەولێردا نیشتەجێن، باقیی ئەوانی دیکەشیان زۆربەیان لە ناوچەکانی 

دەوروبەری قەزای هەولێر و کەمینەیەکیشیان لەشارۆچکەکاندا 

باڵوبوونەتەوە. هەرچی سەبارەت بە ئاوارە ناوخۆییەکانیشە، ئەوا %٤٤یان لە 

دەوروبەری قەزای هەولێر )زۆرینەیان لە بەحەرکە و دارەتوو( و %٤٠یان 

لەناو سەنتەری قەزای هەولێر و باقیی %١٦کەی دیکەشیان لە 

نیشتەجێن.  شارۆچکەکاندا 

هاوشان لەگەڵ ئەو ئاوارە ناوخۆیی و پەنابەرانەدا کە لە شار و 

شارۆچکەکاندا میوانن، هەندێك لە خێزانە ئاوارەکان لە ناوچە الدێنشینەکانی 

پاریزگای هەولێردا گیرساونەتەوە )کە نزیکەی ٥٥٠٠ پەنابەر و ٧٦٨٠٠ 

ئاوارەی ناوخۆیین(، لەکاتێکداهەندێکی دیکەیان لە کامپەکاندا پەنایان 

گرتووە )کە ئەوانیش نزیکەی ٣١٢٠٠ پەنابەر و ١٧٩٠٠ ئاوارەی ناوخۆیین(4 .

4 خەماڵندنەاكین پەانبەرە سوورییەاكن هلسەر بەدەمەوەچوونیی )UNHCR( بۆ ئاوارەاكین انوچەی سوورای 

و، ئەوانەیش کە دەرابرەی ئاوارە انوەخۆییەاكنن، هلسەر بنەمای “داڕێژەی بەدواداچووین ئاوارەیی و 

دەربەدەری”ی )IOM(، دامەزراون.

CENTRE سەنتەر
 809,680 host persons
102,867 IDPs
  57,283 refugees
PERIPHERY دەوروبەر
293,261 host persons
113,322 IDPs
 17,042 refugees
TOWNS شارۆچکەکان
242,899 host persons
  41,235 IDPs
    3,312 refugees
TOTAL کۆی گشتی
1,345,840 host persons
   257,424 IDPs
     77,637 refugees

شێوەی 2. دابەشبوونی دانیشتووان لە ناوچەی ئەنجامدانی ئەم کرداری پڕۆفایلکردنە )شار و شارۆچکەکانی پارێزگای هەولێر( بەپێ ی توێژەکان 
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هل ماوەی ٥ ساڵی ڕابردوودا، کۆی  ٣٣٥٠٠٠

پارێزگای هەولێردا  اتکە کەس، هل انوچە شارن�ینەاكین 

گەڕاون. پەانبەرێتیدا  بەدوای 

ئاوارە انوخۆییەاكن و پەانبەرەاكن هل ئێسشتادا %٢٥ ی 

پارێزگای  شارن�ینەاكین  انوچە  دانی�شتوواین  گ�تیی  کۆی 

پێکدەهێنن هەولێر 

کۆبوونەوەی ئاوارە ناوخۆییەکان بەپێی پارێزگا ڕەسەنەکانیان

لە حاڵی ئاوارەییاندا، خیزانە ئاوارەکان مەیلی ئەوە دەکەن بە پێی شوێنە 

ڕەسەنەکانیان کۆببنەوە، ئەمەش عادەتەن بۆ ئەوەیە کە لە خزمەکانیانەوە 

نزیك بن، یاخود بۆ ئەوەی تا ئەوپەڕی لە ناوچە ڕەسەنەکانی خۆیانەوە نزیك 

مبێننەوە. ئەو پارێزگایانەی کە ئاوارەکانی ناوخۆییەکانی ناو هەولێریان لێوە 

ئاوارە بوون بەشێوەیەکی سەرەکیی ئەمانەن: ئەنبار )%٤٤(، نەینەوا )%٣٧( 

و سەاڵحەددین )%١٣(. 

زۆرینەی هەرە زۆری ئاوارە ناوخۆییەکانی سەنتەری قەزای هەولێر خەڵکی 

ئەنبارن و پاشان خیزانەکانی سەاڵحەددین دێن، لەکاتێكدا گەڕەکی عەنکاوە 

بەشێوەیەکی سەرەکیی زیاتر پێشوازیی لە ئاوارە ناوخۆییەکانی سەر بە 

کۆمەڵگا مەسیحییەکانی پارێزگای نەینەوا کردووە. ناحییەکانی دەوروبەری 

هەولێر، وەك خەبات و بەحەرکە، بەهۆی نزیکییانەوە لەو پارێزگایەوە، تەنیا 

پێشوازییان لە ئاوارە ناوخۆییەکانی پاریزگای نەینەوا کردووە. ناحییەکانی 

دیکەی دەوروبەری هەولێریش، وەك کەسنەزان، دارەتوو و بنەساڵوە، 

تێکەڵەیەك لە ئاوارەی ناوخۆییان لە پارێزگاکانی ئەنبار و نەینەوا و 

سەاڵحەددینەوە تێدایە. لە کۆتاییدا، ٩ لە ١٠ ی خێزانەکانی شەقاڵوە، هەریر 

و سۆران، خەڵکی ئەنبارن، لەکاتێکدا لە کۆیە دانیشتوانێكی زیاتر 

هەمەچەشن بەدی دەکرێت.

 هەروەها، شیکارییەك کە بەپێی باکگراوندی نەتەوەیی ئەنجامدراوە، 

هەمەچەشنیەکی گەورە لەنێوان ئەو ئاوارە ناوخۆییانەی کە لە نەینەواوە 

ئاوارە بوون، دەردەخات، بەوەی کە %٥٦ ی کەسەکان وەك کورد و %٢٢یان 

مەسیحی )بە کلدانی و رسیانیەکان( یشەوە و %١٦یان عەرەب و %٦ یشیان 

وەك کەمە نەتەوەکانی دیکە خۆیان ناساندووە. ئەو ئاوارە ناوخۆییانەش کە 

لە پارێزگاکانی دیکەوە هاتوون زۆربەیان عەرەبن. 

کاتی ئاوارەبوون 

زۆرینەی پەنابەرە سوورییەکان )ڕێژەی %٧٠( یان کە لە ئێستادا لە پارێزگای 

هەولێردا نیشتەجێن لە ماوەی نێوان سااڵنی ٢٠١٠ بۆ ٢٠١٣ دا ئاوارەبوون، 

لەکاتێکدا %٢٠ یان لە ٢٠١٤ و %١٠ یشیان لە ٢٠١٥دا ئاوارەبوون. هەرچی 

سەبارەت بە ئاوارە ناوخۆییەکانیشە، %٧ یان لە قۆناغە سەرەتاییەکانی ئەم 

ناکۆکیی و شەڕەی کە ئێستا لە عێراقدا لە ئارادایە لە کۆتاییەکانی ٢٠١٣ دا و 

کاتێک ئاستی ئەو ناکۆکییانە هەڵکشا، ئاوارەبوون )زۆربەشیان هی ئەنبارن(، 

لەکاتێكدا زۆرینەی خێزانەکان لە ساڵی ٢٠١٤ دا ئاوارەبوون )کە ڕێژەکەیان 

دەگاتە %٧٢، لەو ڕێژەیەش نیوەیان خەڵكی نەینەوان و باقییەکەی 

دیکەشیان خەڵکی ئەنبار و سەاڵحەددینن(. 

شێوەی 3. دابەشبوونی گرووپەکانی دانیشتووان بەپێ ی تەمەن )%(

نھمھت یپوورگ  رھبانھپ ییۆخەوان یەراوائ  ێوخھناخ

0 5 10 15 20 25 30
ناکەواریگرەو ھنوومن  یتسائ  رھسھل  ییدھس  یەژێڕ 

0 5 10 15 20 25 30
ناکەواریگرەو ھنوومن  یتسائ  رھسھل  ییدھس  یەژێڕ 

0 5 10 15 20 25 30
ناکەواریگرەو ھنوومن  یتسائ  رھسھل  ییدھس  یەژێڕ 

نھمھت ٦٠+

٥٩-٥٠ نھمھت  

نھمھت ٤٩-٤٠

٣٠-٣٩ نھمھت  

نھمھت ٢٩-٢٠

نھمھت ١٩-١٠
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2. پێکهاتەی خێزان

تەمەن و ڕەگەز

لەکاتێکدا لە ڕووی ڕەگەزەوە جیاوازیی بەرچاو لە نێوان گرووپەکانی 

دانیشتواندا )بە هەردوو جۆری خانەخوێ و ئاوارە( وە نیە )هەردووکیان 

%٥١ یان پیاو و %٤٩ یان ئافرەتن(، لە ڕووی دابەشبوونی تەمەنەوە 

جیاوازیی دیاریان لە نێواندا هەیە )شێوەی ٣(. بە بەراورد لەگەڵ کۆمەڵگای 

خانەخوێدا، دانیشتوانە ئاوارە ناوخۆییەکە تا ئاستێکی بەرچاو گەنجرتن، 

بەوەی کە نیوەیان لە خوار تەمەنی ١٩ ساڵین. هەرچی سەبارەت بە 

دانیشتوانە پەنابەرەکەیشە، ڕێژەی %٤٠ یان لە تەمەنەکانی نێوان ٢٠ بۆ ٣٩ 

ساڵیدان، بە ئامادەیی کەمینەیەکی زۆر کەمی تاکەکان تیایاندا کە لەو 

تەمەنانە گەورەترن. کەواتە زۆرینەی پەنابەرەکان دانیشتوانێک پێکدەهێنن 

کە گەنجن و لە هەڕەتی تەمەنی کارکردنیاندان5 .

ئەم پۆڵێنکردنەی دانیشتووانە پەنابەرەکە بەتایبەت وەك دانیشتوانێکی گەنج 

بە سەیرکردنێكی تێكڕای تەمەنی سەرۆک خێزانەکان زیاتر بەهێز دەبێت. بە 

بەراورد لەگەڵ تێکڕای تەمەنی ٤٥ ساڵیی بۆ ئاوارە ناوخۆییەکان و تێكڕای 

تەمەنی ٤٦ ساڵیی بۆ کۆمەڵگای خانەخوێ، پەنابەرەکان بە تێكڕای تەمەنی 

٣٤ ساڵیی، گەنجرتین سەرۆک خێزانەکانیان هەن. 

قەبارەی خێزانەکان بەپێی دۆخی ئاوارەییەکەیان

خێزانە ئاوارە ناوخۆییەکان لە ڕووی قەبارەوە بە تێکڕای ٦ ئەندام بۆ هەر 

خێزانێك، گەورەترینن. کۆمەڵگای خانەخوێ )بە تێکڕای ٥ ئەندام بۆ هەر 

خیزانێك( خێزانی قەبارە بچووکرتی هەیە. بەاڵم، قەبارەی خێزانەکانی 

پەنابەرەکان بەپێی شوێنە جوگرافییەکان دەگۆڕێ )شێوەی ٤(. خیزانە 

پەنابەرەکانی سەنتەری قەزای هەولێر بە تێكڕایی لە ٦.٣ ئەندام پێكهاتوون. 

ئەمەش لەگەڵ تێكڕای ٥ ئەندام بۆ هەر خێزانێک لەو خێزانانەی کە لە 

ناوچەکانی دەوروبەری هەولێر و شارۆچکەکاندا دەژین، پێچەوانە دێتەوە. 

5 داات و زانیاریی وردتر هل بڕگەی )A(ی پاشکۆی دااتکەدا خراوەتەڕوو

بەراورد هلگەڵ کۆمەڵگای خانەخوێدا، بە   

بەرچاو  ئاستێکی  ات  انوخۆییەکە  ئاوارە  دانی�شتووانە 

گەجنرتن،

بەوەی کە نیوەاین هل خوار تەمەین ١٩ ساڵییوەن.

دانی�شتوانێک پەانبەرەاكن  زۆرینەی 

تەمەین اكرکردنیاندان. پێکدەهێنن کە گەجنن و هل هەڕەیت 

ژمارەیەکی گەورەی خێزانە پەنابەرەکانی سەنتەری قەزای هەولێر لە کەسانی 

سەڵت )جا یان یەك کەس یان چەند کەسێکی کەم( یاخود لە تەنیا دوو کەس 

پێكدێن: ڕێژەی %١٩ی خێزانە پەنابەرەکان تەنیا یەك کەس و %١٧ یان دوو 

کەس و %١٨ شیان تەنیا سێ کەس لەخۆ دەگرن. ئەم حاڵەتەش نە لە هیچ 

ناوچەیەکی دیکە و نە لەنێو هیچ یەك لە گرووپەکانی دیکەی دانیشتواندا 

بەدی ناکرێت. 

قەبارەی بچووك و تەمەنی گەنجی خێزانە پەنابەرەکانی سەنتەری قەزای 

هەولێر دەرخەری ئەوەیە کە کۆچکردن بەرەو هەولێر پاڵنەری ئابووریی لە 

پشتەوە بووە. دوای چەندان ساڵ ژیان لەناو ئاوارەییدا، وا پێدەچێ کە 

ژمارەیەکی بەرچاو لە تاکەکان و هاوسەرە گەنجەکان بە ئامانجی گەڕان 

بەدوای هەلی فراوانرتی ئابوورییدا ڕوویان لەو شارە کردبێت. ئەم دەرەنجامە 

بە هەمان شێوە بەو ڕاستییەش زیاتر پشتڕاست دەکرێتەوە کە نزیکەی 

ڕێژەی %٥٠ ی خێزانە پەنابەرەکانی سەنتەری قەزای هەولێر گوتبوویان کە 

ئەوان کاتێك کە هاتنە ئەو شوێنەی ئێستا تیایدا نیشتەجێن هەموو 

ئەندامانی خیزانەکانیان لەگەڵدا نەبوو، ئەمەش ئەوە دەردەخات کە 

ئەندامەکانی دیکەی ئەو خێزانانە لە شوێنی دیکەدا دەمێننەوە. ئەم حاڵەتە 

بۆ خێزانە پەنابەرەکانی ناوچەکانی دەوروبەری هەولێر و شارۆچکەکان تەنیا 

%١٠ و بۆ خێزانە ئاوارە ناوخۆییەکانی هەموو ناوچەکانیش تەنیا %٣ یە.

یفارگوج یژێوت  رھبانھپ ییۆخەوان یەراوائ  ێوخھناخ

رێلوھھ یازھق  یرھتنھس 

رێلوھھ یازھق  یرھبوروەد 

ناکھکچۆراش 5.0

5.1

4.7

5.8

6.2

5.7

5.2

5.0

3.6

شێوەی 4. تێکڕای قەبارەی خێزان بەپێ ی توێژ و گرووپی دانیشتووان



١٥

تاوتوێ و پوخته ى ئه نجامه  سه ره كییه كان

كام هه روه ك له به ندى پێشودا تێبینى كرا، تێڕژان و هاتنى دانیشتوانه  

ئاواره كان بۆ ناو پارێزگاى هه ولێر بووه  هۆى زیادبوونێىك خێرا و به رچاوى 

ژماره ى دانیشتوان له زۆربه ى ناوچه كان، له هه ندێ حاڵه تدا ژماره ى دانیشتوان 

نزیكه ى بۆ دوو ئه وه نده  زیادى كردووه  هه روه ك له  به حركه ، خه بات یان 

شه قاڵوه  ڕوویداوه . به شێوه یه ىك گشتى ئه و ناوچانه  به رزترین ژماره ى خه ڵىك 

تازه هاتوویان به خۆوه  بینیوه  و بۆیه  گه وره ترین گۆڕانكاریى جموجۆڵى 

كۆمه اڵیه ىت و شارستاىن له  ده وروبه رى شارى هه ولێر و چه ند شارۆچكه یه ك 

ڕوویداوه .هه رچه نده  ئه م ڕووداوانه  په ڕگیرنین به اڵم بوونه ته  هۆى 

گۆڕانكاریه ىك به رفراوان و به رده وامى دیمه ن و سیامى شارستانیى پارێزگاى 

هه ولێر. 

ده كرێ به تێڕوانین و وردبوونه وه  له  داتا و زانیارییه كاىن ئێمه  تیشك بخرێته  

سه ر ئه وه ى كه  زیاتر له نیوه ى ئه و كۆمه ڵگا خانه خوێیه ى كه  له ناوچه  

شارنشینه كان ده ژین له  ماوەی 6 ساڵى ڕابردوودا  ڕوویان كردۆته  ئه و شوێنه ى 

ئێستایان. ده ركه وته  و ده ره نجامى ئه مه ش ئه وه یه  كه  شیرازه ى كۆمه اڵیه ىت 

له م ناوچانه  له گۆڕانێىك زۆر دایه  له گه ڵ هه بووىن په ره سه ندنێىك به رده وامى 

نه ك هه رته نها ده وروبه ره  رسوشتییه كه ى ئه م ناوچانه  به ڵكو هى په یوه ندییه  

كۆمه اڵیه تیه كه ش. ئه مه ش ئه و شوێنه یه  كه  ئه م دانیشتوانه  ئاوارانه  

هاتوونه ته  نێوى و ئه م هاتن و تێڕژانه شیان نابێته  كۆسپ له به رده م 

په یوه ندییه  تۆكمه  و ڕه گ داكوتاوه كه ى گه ڕه ك به ڵكو ده بێته  هۆى 

فه راهه مبووىن ژینگه یه ىك شارستانی زۆر له بار و پڕ له  نه رمى نواندن.

تێگه یشنت بۆ ئه مه  گرنگه  له كاىت به هه ند وه رگرتنى ئه و ڕاستییه ى كه وا زۆری 

ڕێژه ى ئاواره  ناوخۆییه كان و به  ڕێژه یه ىك كه مرتیش په نابه ره كان هاتوونه ته  

نێو ئه و ناوچانه ى كه  به م دواییانه  له پارێزگاى هه ولێر بنیاترناون. ئه م ناوچانه  

دوو خاسیه ىت سه ره ىك پێشكه ش ده كه ن، به  پشت به سنت به  داتا و 

زانیارییه كامنان، دانیشتوانه  ئاواره كان جگه  له  په ناگه یه ىك سه اڵمه ت، بۆ 

٤. ناوچه  شارستانییه كان و پێكه وه  گونجان 

كرێیه ىك نرخ گونجاو و شوێنێىك به تاڵ ده گه ڕێن. كۆمه ڵگا خانه خوێكان 

به شێوه یه ىك به رچاو ئه م هۆکارانەیان له به رچاوگرتووه  له كاىت چوونیان بۆ 

ناوچه  تازه كان به تایبه ىت  دواى ساڵی 2014، ئەو كاته ى كه  قه یراىن ئابووریی 

كوردستان زۆر به قووڵى هه ستى پێ ده كرا. ئه وه ى كه  بایه خی كه مرته  به اڵم 

هێشتا گرنگه  به تایبه ت بۆ ئاواره كان، بریتیه  له  مه یل و ویستى گواستنه وه یان 

بۆ ئه و ناوچانه ى كه  ده رفه ىت دامه زراندىن باشرتیان هه یه .

هه موو ئه وانه ى كه  باسكران پاڵه په ستۆیه ىك به هێزیان له سه ر ده وروبه ر و 

ژینگه ى بنیاترناو به تایبه ىت له  ده وروبه رى شارى هه ولێر دروست كردووه  

چونكه  شوێنى نیشته جێبووىن به رده ست له ئاست ئه و زیادبوونه  خێرایه ى 

دانیشتوان نه بوو، و هەروەها خانوو و زه وى و زارى تازه  به خێرایى گه شه یان 

پێنه درا به هۆى نه بووىن دارایى ته واو له  وه به رهێنانیاندا. له  ئه نجامدا 

قه ره باڵغییه ىك زۆر باڵى به سه ر یه كه  به رده سته كاىن نیشته جێبووندا كێشا و 

ئه مه ش بابه تێىك جدییه  بۆ تاوتوێكردن چونكه  جۆرێتى هه لومه رجه كاىن ژیان 

له م چوارچێوه یه دا به شێوه یه ىك به رچاو ڕوو له  پووكانه وه یه ، و هۆیه كاىن 

الوازى و شکستباریی ڕوو له ده ركه وتنه . 

بارگراىن له سه ر خزمه تگوزاریى گشتى یه كێىك تره  له  كێشه  سه ره كییه كان، 

له به رئه وه ى ئه و ناوچانه ى كه  دانیشتوانه  ئاواره كان تێیدا نیشته جێبوون 

هه رزانرتبوون له شوێنى یه كه م چونكه  ڕێژه یه ىك كه مرت له هۆیه كاىن حه وانه وه  

و خۆشگوزه رانییان هه بوو. به هۆى ئه و به ره وپێشچوونه  شارستانییه  خێرایه ى 

گه ڕه كه كان، حكومه ت له تواناى دانه بووه  ژماره یه ىك پێویست له  قوتابخانه  و 

نه خۆشخانه  و خزمه تگوزارییه كاىن دیکەی شاره واىن بۆ ئه و ناوچانه  دابین 

بكات كه  ئه مه ش جۆرێتى هه لومه رجى ژیان و گوزه رانكردىن زیاتر به ره و 

پووكانه وه  بردووه . 

ئه م به ره و خراپ چوون و دانه  دواوه یه  واى له هه ندێك له خێزانه كاىن نێو 

هه موو گرووپه كاىن ئه م دانیشتوانانه  كردووه  كه  پالن دابنێن بۆ ئه وه ى 

دووباره  شوێنه كه یان بگۆڕن بۆ شوێنێىك باشرتى نیشته جێبوون به نرخێىك 

كه مرت، ئه مه ش له كاتێك دایه  كه  الوازی و شکستباریی ڕووى له  زیادبوونه ، 
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شایه ىن وتنه  گه ڕان به دواى شوێنێىك نیشته جێبوون به  تێچونێىك هه رزانرت 

هۆكارى سه ره كی ڕاگواستنى زیاتره  هه رچه نده  ئه گه ر ئه م ڕاگواستنه  

ده ركردنیش بێت. 

ڕێژه ى ده ركردن له میانه ى 12 مانگى پێش ڕووپێوییه كه ى ئێمه  به م 

شێوه یه یه : ڕێژه ى ده ركردن بۆ خێزانه  ئاواره  ناوخۆییه كان %12، بۆ 

په نابه ره كان %8 و بۆ كۆمه ڵگاى خانه خوێ %3 بووە- زۆرینه یان به هۆى 

نەبوونی توانایان بۆ داىن كرێ كه  له ئه نجامدا ئه م نه توانینه  بووه ته هۆى 

ئه وه ى به شێىك زۆری ئه و خێزانانه  بۆ ناوچه ى هه رزانرت و خراپرت له ڕووى 

بڕۆن. خزمه تگوزارییه وه  

له  كاتێكدا كه  پێشبڕكێ بۆ شوێنه  چۆڵه كاىن شار و سه رچاوه كاىن نێویان ڕوو 

له زیاد بوونه ، ئه و بێ متامنه یى و گرژییانه ى كه  پێشرت هه بوون له نێوان 

كۆمه ڵگاى خانه خوێ و خه ڵىك ئاواره ، به تایبه ىت خه ڵكه  ئاواره  ناوخۆییه  

عه ره به كان، هێشتا ڕوو له  زیادبوونه . خۆشبه ختانه ، له كاىت ئێستادا نه  هیچ 

دژایه تییه ىك ئاشكرا له اڵیه ن كۆمه ڵگه ى خانه خوێ بۆ وه رگرتنى دانیشتوانه  

ئاواره كان بووىن هه یه  نه  هیچ كه سیش له نێو ئه م گرووپانەدا  گوتوویەتی كه  

هه ستى بە ناسەاڵمەتیی ئەمنیی له ژیاىن ڕۆژانەیدا كردبێ . نه بووىن تێكه اڵوى 

له نێوان ئه م گرووپانه  و تێنه گه یشنت له پێداویستیه كاىن یه كرت و ئه و ته نگ و 

چه ڵه مانه ى كه  هه ر یه كه  له و گرووپانه  هه یانه  وایكردووه  كۆمه ڵگا 

خانه خوێكان و كۆمه ڵگا ئاواره كان به جۆرێك به رامبه ر به یه كرت بووه ستنه وه  

كه  ئێمه  وا هه ست بكه ین هیچ یه كێك له مانه  وا هه ست ناكه ن كه  

به یه كساىن مامه ڵه یان له گه ڵ بكرێ و هه مان مافیان له  پێكه وه ژیاىن 

ڕۆژانه یاندا پێ بدرێ.

ئه و جموجۆڵه  نه رێنیانه  زۆر به ڕووىن كار ده كه نه  سه ر بیركردنه وه ى ئه نداماىن 

ئه و كۆمه ڵگایانه  و وایان لێ دەکەن كه  ده ستبه ردارى ئه و شوێنانه  بن كاتێك 

كه  داوایان لێده كرێ ئه و كێشانه  چاره سه ر بكه ن كه  ڕووبه ڕوى گه ڕه كه كانیان 

ده بێته وه . بۆ منوونه  له نێو هه موو ئه نداماىن كۆمه ڵگاى خانه خوێدا 

به شداربوواىن گفتوگۆكاىن گرووپە دیاریکراوەکان ڕازیبوون له سه ر ئه وه ى كه  

جیاكردنه وه ى كۆمه ڵگا  ئاواره كان به تایبه ت عه ره به كان بۆ چه ند شوێنێىك جیا 

له ده ره وه ى ناوچه  شارنشینه كان باشرتین ده ره نجامى ویسرتاوه  بۆ نه هێشتنى 

بارگرانىی په یوه ندیدار به  تێچووىن ئابوورى و مرۆیى. ده روازه كاىن دیکە، 

ئه وانه ى كه  پشتیان به  مافه كان به ستووه ، كه  هه ماهه نگى و وتووێژى نێوان 

كۆمه ڵگاكانیش له خۆده گرێت، پێویسته  به شێوه یه ك دیزاین بكرێن كه  ئامانج 

تیایاندا به ره نگاربوونه وه ى ئه و دژواریى و دوژمندارییه  بێت.
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1. دراوسێ كۆن و تازه كان: نیشته جێبوون له ناو شار و 
شارۆچكه كاندا

ئه و کۆمەڵگا خانەخوێیەی كه  تازە هاتووەتە ناوچه  شارنشینه كان

له ماوه ى ١٠ ساڵى ڕابردوودا، ناوچه  شارنشینه كاىن پارێزگاى هه ولێر 

گۆڕانكارى و نوێخوازییه ىك ئێجگار گه وره یان به خۆوه  بینیوه ، هه ر له  

فراوانبووىن شار و شارۆچكه كانه وه  تا ده گاته  دروستكردىن ناوچه ى تازه  و 

گه یشتنى خێزاىن تازه . فراوانبووىن خێرای دانیشتوان و گه شانه وه ى ئابوورى 

كوردستان یارمه تیده رى ئه و گۆڕانكارییانه  بوون . هه ندێك ناوچه  له ناو چه ق 

و ده وروبه رى هه ولێر به ته واوه ىت تازه ن و له م چه ند ساڵه ى ڕابردوودا 

خه ریىك گه شه كردنن. ده سه اڵت وه به رهێناىن گرنگى ئه نجام داوه  بۆ ئه وه ى 

خزمه تگوزارییه  گشتیه كاىن وه ك په روه رده  و ته ندروستى و كاره با له و ناوچانه  

زیادبكات هه رچه نده  نه توانراوه  هه میشه  تواناى خزمه تگوزارییه كان له ئاست 

خواستى زیادبوودا بن به تایبه ىت له  ناوجه رگه ى قه یراىن ئابوورى و ئاواره بووىن 

كوردستان. به شداربوواىن گرووپى دیاریکراوی كۆمه ڵگاى خانه خوێ تێبینى 

ئه مز گۆڕانكارییانه یان له نێو ناوچه  تازه كاىن نیشته جێبوونیشدا كردووه .

“ جیاوازییه ىك زۆر ڕوون له نێوان پێش قه یرانه كه  و دواى قه یرانه كه  هه بووه . 

پێشرت گه شه كردن هه بوو ئێمه  به ره وپێشچوومنان له  بارزگاىن گه ڕه كه كاىن 

خۆمانه وه  ئه بینى كه  به ڕاستى له به ره وپێشچووندا بوو.” خاوه ن دوكان، 

گەڕەکی سه روه ران كۆمه ڵگاى خانه خوێ.

“سوپاسگوزارین بۆ به ره وپێشچوونه كاىن ئه م دواییه ، ئێستا ئێمه  ڕێگا و 

قوتابخانه مان هه یه ، هه رچه نده  سه نته رى كو لتووریامن نیه .” ئافره تێك، 

گەڕەکی سه روه ران، كۆمه ڵگاى خانه خوێ.

“پێشرت گه ڕه كه كه مان وا قه ره باڵغ نه بوو. به  بیرم دێ كاتێك كه  خێزانه كه مان 

هات بۆ ئێره  كۆمه ڵێك خانووى به تاڵ لێره  هه بوون، ئێمه  هه موو كه سێىك نێو 

گه ڕه كه كه مان ده ناىس. به اڵم ئێستا خه ڵكه كه  ناناسین كه  ئه مه ش هه ستێىك 

باش نیه . “ قوتابیه ك له ڕه گه زى مێ، گەڕەکی سه روه ران، كۆمه ڵگاى 

خانه خوێ.

“پێشرت له و گه ڕه كه دا زه وى زۆر گرانبوو به اڵم ئێستا هه رزانرت بووه . چه ندین 

خانوو درووست ده كران به اڵم ئه و پڕۆسه یه  ئێستا زۆر خاو بۆته وه . “ 

قوتابیه ك له  ڕه گه زى نێر، گەڕەکی سه ربه ستى، گۆمه ڵگاى خانه خوێ.

شێوەی 5. ساڵی هاتنی خێزانەکانی کۆمەڵگای خانەخوێی ناو ئەم ڕووپێوییە بۆ ئەم گەڕەکەی ئێستا بەپێ ی توێژ
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ھکھکەڕھگ
ھب 

 
ناینتشیھگ
 

ی�اس

 53%                     54%                      26%                     65%                      43%                      35%

تێبینی: قەبارەی خاڵەکانی ناو شێوەکە ژمارەی ئەو خێزانانەی کە ڕووپێوییان بۆ کراوە و لەو ساڵەدا لەم گەڕەکەی ئێستایاندا نیشتەجێبوون، نیشان دەدات: ڕێژە 

سەدییەکانی ناو ناوچە شني ه کە هاوڕێژەی ئەو خێزانانەن کە لە ماوەی نێوان 2010 بۆ 2015 نیشتەجێبوون. 



١٨

نزیکەی دوو هلسەر سێ ی خێزانە ئاوارە انوەخۆییەاكن

نیوەی خێزانە پەانبەرە سوورییەاكن چوون بۆ ئەو  و 

نی�شتەجێبووین  کە شوێین  بنیاترناون،  اتزە  کە  انوچانەی 

بەردەستبوو. تێدا  زایتراین 

 “ته مه ىن” ئه م شوێنانه  وه ك ناوچه ى نیشته جێبوون بڕیار له سه ر شێوه ى ئه و 

تۆڕه  كۆمه اڵیه تیانه  ده دات كه  له نێوانیاندا هه یه . له م حاڵه ته دا 

واده رده كه وێت كه  جموجۆڵێك )داینامیكێك(ى جیڕتر بۆ گۆڕان شێوه ى به  

دامه زراندىن ئێستایان داوه . بۆ منوونه  نزیكه ى %40 كۆمه ڵگاى خانه خوێى 

ناوچه  شارنشینه كان له  نێو گه ڕه كه  تازه  بنیاترناوه كاندا ده ژین كه  ناوچه كاىن 

نیشته جێبووىن ئاوه دانكردنه وه ى ئه م دواییانه ن )له نێوان 2009 بۆ 2013(. 

زۆربه ى گه ڕه كه  تازه كان له نێو چه قى شارى هه ولێرن یانیش له ناوچه كاىن 

ده وروبه رى وه ك به حركه  و كه سنه زانن، سه باره ت به  شارۆچكه كان، ئه وان 

كه مرتین فراوانبوون یان نوێكارییان به خۆیانه وه  بینیوه . په یوه ندیدار به  

زۆربه ى شوێن و گه ڕه كه  تازه كان ڕاستیه ك هه یه  كه  زۆربه ى خێزانه كاىن 

كۆمه ڵگاى خانه خوێى ئه و ناوچانه  به شێوه یه ىك ڕێژه یى تازه ن بۆ گه ڕه كه كاىن 

ئێستایان )شێوەی 5(. له ناو منوونە وەرگیراو )سامپڵ(ه كه ى ئێمه دا زیاتر له  

نیوه ى خێزانه كاىن چه قى هه ولێر لە ماوەی ٥ ساڵی ڕابردوودا له م شوێنانه ى 

ئێستایان نیشته جێبوون له كاتێكدا ته نها كه مینه یه ك له پێش ساڵى 2000 له و 

نیشته جێبوون. ناوچانەدا  

هاتنى خێزانه  سوورى و ئاواره  ناوخۆییه كان

هه رچه نده  په نابه ره  سووریه كان زیاتر له  4 ساڵه  و زۆربه ى ئاواره  

نێوخۆییه كانیش به اڵیه ىن كه م 2 ساڵه  ئاواره بوون، به اڵم گه یشتنیان بۆ ئه م 

شوێنانه ى ئێستایان له  ناوچه  شارنشینه كاىن پارێزگاى هه ولێر زۆر تازه یه . له  

%53 ى په نابه ره  سوورییه كان و %52 ئاواره  نێوخۆییه كان له  ساڵى 2015 

هاتوونه ته  ئه و شوێنانه ى ئێستایان، ئه گینا له وكاته وه ى كه  ده ربه ده ركراون تا 

ساڵى 2015 له شوێنى تر نیشته جێبوون. پێویسته  ئه وه  تێبینى بكرێ كه  

هه رچه نده  ئه و په نابه رانه ى ئێستا له نێو شارۆچكه كان ده ژین گوتوویانە كه  

بۆ ماوه یه ىك زیاتر له شوێنه كاىن خۆیان ماونه ته وه .

نزیكه ى دوو له سه ر سێى خێزانه  ئاواره  ناوخۆییه كان و نیوه ى خێزانه  

سوورییه كان بۆ گه ڕه كه  تازه  په ره پێدراوه كان هاتوون له  ناوچه  تازه  

بنیاترناوه كان. ئه و ئاماده ییه  گه وره یه ى دانیشتوانه  ئاواره كان لێره دا ده كرێ 

به  هه بووىن ڕێژه یه ىك گه وره ترى یه كه ى نیشته جێبوون په یوه ست بكرێ، 

هه روه ها ده كرێ به وه وه  په یوه ست بكرێ كه  نیشته جێبوون له و شوێنانه  

ئاسانرته  به به راورد له گه ڵ ئه و گه ڕه كانه ى كه  له  ناوچه  تازه كان دامه زراوتر و 

شیرازه ى كۆمه اڵیه تییان گۆڕاوتره  )خشتەی ٢(.

نزیكیی هل  خزمە اكن و هە بووین تواانیە ىك ماددیی ابشرت

گە ڕه كێكن هە ڵژباردین  هۆاكره اكین  انوبراوترین 

گرووپە اكنە وه . هە موو  دیکە هل اڵیە ن  یە كێىك  بە سە ر 

کۆی گ�شیت هلو انوجانە دەژین کە کۆنن هل انوچەی اتزە بنیاترناودا دەژین جۆرەاكین انوچە شارن�ینەاكن

100% 54% 46% سەنتەری قەزای هەولێر

%100کۆمەڵگای خانەخوێ 79% 21% دەوروبەری قەزای هەولێر

100% 81% 19% شارۆچکەاكن

100% 33% 67% سەنتەری قەزای هەولێر

%100ئاوارە انوەخۆییەاكن 30% 70% دەوروبەری قەزای هەولێر

100% 88% 12% شارۆچکەاكن

100% 50% 50% سەنتەری قەزای هەولێر

%100پەانبەرەاكن 45% 55% دەوروبەری قەزای هەولێر

100% 97% 3% شارۆچکەاكن

خشتەی ٢. هاوڕێژەی ئەو دانیشتووانە شارنشینانەی کە لە ناوچە کۆن یان تازە بنیاترناوەکاندا دەژین



١٩

هۆكاره  ڕاکێشەرەکان بۆ چوون بەرەو ناوچه  شارنشینه كان

بەهۆی ئەوەی زۆرینه ى خێزانه كان، به بێ له به رچاوگرتنى گرووپى دانیشتوان، 

تازه ن بۆ ئه و گه ڕه كانه ى كه  له ئێستادا تێیدا ده ژین جێیى خۆیه ىت له و 

هۆكارانه  تێبگه ین كه  پاڵى به و خێزانانه وه  ناوه  بۆ ئه وه ى ڕووبكه نه  ئه و 

شوێنانه ، ئه م تێگه یشتنه ش به وه  دێته  دى كه  له م ڕووه وه  له  خاڵه  

هاوبه شه كان و جیاوازه كاىن نێوان گرووپه كان بكۆڵینه وه 6.

نزیكیی له  خزمه كان و هه بووىن توانایه ىك ماددى باشرت ناوبراوترین 

هۆكاره كاىن هه ڵبژاردىن گه ڕه كێكن به سه ر یه كێىك دیکە له اڵیه ن هه موو 

گرووپه كانه وه . له گه ڵ ئەمەشدا، كۆمه ڵگاى خانه خوێ له  هه ڵبژاردىن گه ڕه كدا 

وه ك سه ره كیرتین هۆكار حه ز ده كا پێشینەیی )ئه وله وییەت( به  نزیكی 

له خزمه كان بدات، به اڵم بۆ په نابه ر و ئاواره كاىن ناوخۆ سه ره كیرتین هه ڵبژارده  

بریتیه  له  گه ڕه كێك كه  تێچووىن ژیاىن تێدا هه رزان و گونجاو بێت – به  

تایبه تی بۆ ئه وانه ى كه  له نێو شارۆچكه كان و ده وروبه رى هه ولێر ده ژین، 

به و مه رجه ى ئه و ناوچانه  له ڕووى كرێه وه  هه رزانرتن له گه ڵ ئه وه شدا باشن 

له ڕووى خزمه تگوزارییه وه . به شێوه یه ىك سه ره ىك، خێزانه  په نابه ره كان وه ك 

هۆکارێىك په یوه ندیدار به  هه ڵبژاردىن ناوچه ى نیشته جێبوونیان جه خت 

له سه ر هەىل دامه زراندن ده كه نه وه  به تایبه ىت له  سەنتەری قەزای هه ولێر.

6 داات و زانیاریی وردتر هل ابرەی هۆاكرە کێ�کەرەاكنەوە هل بڕگەی )   H(ی پاشکۆی دااتکەدا بەردەسشتە.

2. هەلومەرجەکانی نیشته جێبوون و ژیان

نیشته جێبوون بارودۆخى 

له  97% ى ئه و دانیشتوانه ى كه  له  ناوچه  شارنشینه كاىن پارێزگاى هه ولێردا 

نیشته جێن، به بێ جیاوازییه ىك زۆر لەنێوان توێژە جوگرافییەکان له  خانووى 

تاكه كه ىس یانیش له  شوقه  ژیان به سه ر ده به ن. ئه و 3% كه  ماوه ته وه  یان له  

هوتێل یانیش له  شوێنه  نافەرمییه كاىن حه وانه وه  ژیان به سه ر ده به ن. ئه م 

گرووپه  بچووكه  اڵوه كییه  به شێوه یه ىك سه ره ىك له  ئاواره ى ناوخۆ و به  

ڕێژه یه ىك كه مرتیش له  په نابه ر پێك دێت. سه رجه م خێزانه  ئاواره  ناوخۆییه كان 

له سه رتاسه رى توێژە جوگرافییه كان بریتین له  7% كه  له  هۆتێل یان له شوێنى 

نافه ڕمى ده ژین له كاتێكدا ژماره ى خێزانه  په نابه ره كان بریتیه  له  12% كه  

به شێوه یه ىك سه ره ىك له  چه قى شارى هه ولێردا دابه شبوون )شێوەی 5(. 

نزیكه ى نیوه یان بۆ ماوه ى زیاتر له ساڵێكه  له م هه لومه رجانه دا ده ژین 

)هۆتێل یان شوێنى حه وانه وه ى نافه رمى(.
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کۆمەڵگای خانەخوێ

%100%13%4%16%6%16%45سەنتەری قەزای هەولێر
%100%7%4%8%9%25%47دەوروبەری قەزای هەولێر

%100%3%3%21%6%27%40شارۆچکەاكن

 ئاوارە انوەخۆییەاكن
%100%7%3%7%27%36%20سەنتەری قەزای هەولێر

%100%10%3%10%16%40%21دەوروبەری قەزای هەولێر
%100%13%4%19%17%40%7شارۆچکەاكن

 پەانبەرەاكن
%100%10%26%7%6%33%18سەنتەری قەزای هەولێر

%100%5%13%9%10%46%17دەوروبەری قەزای هەولێر
%100%1%15%9%6%62%7شارۆچکەاكن

خشتەی ٣. هۆکاری بنەڕەتی بۆ هەڵبژاردنی ئەم گەڕەکەی ئێستا بەپێ ی گرووپی دانیشتووان و توێژەکان

تێبینی: بۆ کۆمەڵگای خانەخوێ، تەینا ئەو خێزانانەی کە دوای ساڵی 2009 هاتوونەتە ئەم شوێنەی ئێستایان هەژمارکراون.



٢٠

ده رباره ى ئه و خه ڵكانه ى كه  لەناو ماڵ یان شوقه كاندا ده ژین، له  74% ى 

خێزانه كاىن كۆمه ڵگاى خانه خوێ خاوه ىن ئه و شوێنانه ى حه وانه وه ن كه  تێیدا 

ده ژین، له  19% له خانوو و شووقه ى كرێدا ده ژین وه  ئه وه ى كه  ده مێنێته وه  

یه كه ى نیشته جێبووىن بێ به رامبه رى پێدراوه7. له وه ته ى ئاواره  ناوخۆییه كان 

و په نابه ره كان دووچارى چه ند مه رج و سنوورێك بوونه ته وه  له خاوه نداریه ىت 

موڵك و ماڵ، به خانووشه وه  ئه وا بۆیه  زۆرینه یان )87% خێزانه  ئاواره  

ناوخۆییه كان و 92% خێزانه  په نابه ره كان( كرێ ده ده ن )واتا له خانووى 

به كرێن(. به كرێگرتنیش زیاتر له  ده وروبه رى هه ولێر به ر باڵوه  )43% ى 

هه موو خێزانه كان له سه رتاسه رى گرووپه كان( وه ك له وه ى له  شارۆچكه كان 

یان لەناو سەنتەری قەزای هه ولێر بێت. 

له كاتێكدا كه  هه بووىن گرێبه ستێىك كرێى نوورساو ڕێگر ده بێت له به رامبه ر 

ده ركردن و جیاکاری و شێوه كاىن دیكه ى الوازیی نیشته جێبوون، 28% ى 

كرێچییه كاىن سه نته رى هه ولێر و 13% ى كرێچییه كاىن ده وروبه رى هه ولێر و 

50% ى كرێچییه كاىن ناو شارۆچكه كان گرێبه ستى كرێى نوورساویان نیه  

ئه وه ش به شێوه یه ىك گشتى لەناو گرووپه كاىن دانیشتواندا به دی ده كرێ به بێ 

هه بووىن جیاوازییه ىك ئه وتۆ لەنێوان ئه و گرووپانەدا . شایه ىن باسه ، ئه وه ش 

7 دەێب تێبیین ئەوە بکرێت کە تەاننەت ئەو خێزااننەی کە خانووی خۆی�شیان هەیە دەێب هلبەرامبەر زەوییەکە 

ایخو خانووەکەدا بە قیست پارە بدەن. هل زۆرێک هل حاڵەتەاكندا، خێزانەاكن این هلگەڵ خزمەاكنیاندا توویش 

قەرز دەبن ایخود مامەڵە پێ�کەش دەکەن ات هل پارە تەرخانکراوەاكین حکوومەت هەندێک وەربگرن.

ده بێته  هۆى دروستبووىن هۆبه یه ىك گه وره ى بێ شکستباری و الوازی، له نێو 

شارۆچكه كان دا 86% ى خێزانه  په نابه ره كان گرێبه ستیان نیه .

هاوبه شیپێكردىن جێى به تاڵى ماڵ و یه كه ى نیشته جێبوون

هاوبه شیكردن له  نیشته جێبوون له گه ڵ خێزاىن دیکە پێده چێت په یڕه وێىك باو 

بێت له نێو دانیشتوانه  ئاواره بووه كاندا، له  48% ى خێزانه  په نابه ره كان و 

57% ى خێزانه  ئاواره  ناوخۆییه كان له  خانوو یان شووقه ى هاوبه شدا ده ژین. 

لەناو خێزانه  ئاواره  ناوخۆییه كاندا قه باره ى خێزان زیاتر ڕوو له به رزبوونه وه یه  

وه ك له  گرووپه كاىن دیکەی دانیشتواندا كه  ئه مه ش جێى به تاڵى تاكه  كه س 

بچووك ده كاته وه . حاڵه ىت خانووى هاوبه ش لەناو كۆمه ڵگاى خانه خوێدا 

به ڕێژه یه ىك به رچاو كه مرته ، كه  بریتیه  له  %٢٢ 8.

هلگەڵ نی�شتە جێبوون  شوێین  هاوبە ششیپێكردین 

پێدەچێ زایتر هل  ده وروبە رى هە ولێردا  خێزاین دیکەدا 

3 خێزانێىك  تیایدا بۆ منوونە،  هل  نێوان هە ر  ڕووبدات کە 

2 خێزانیان خانوو این شوقە این هل گە ڵ  ئاواره ى انوخۆییدا 

هاوبەششیپێکردووە. دیکەدا  خێزاین 

8 داات و زانیاریی وردتر هل بڕگەی )D(ی پاشکۆی دااتکەدا هلم ابرەیەوە بەردەسشتە
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شێوەی 6. بارودۆخی نیشتەجێبوون لە شار و شارۆچکەکاندا بەپێ ی توێژەکان و گرووپی دانیشتووان
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له ڕووى جوگرافییه وه ، هاوبه شیكردىن یه كه ى نیشته جێبوون زیاتر له  

ده وروبه رى هه ولێر ڕووده دات بۆ منوونه  له و شوێنانه  )له ده وروبه رى 

هه ولێردا( له  نێوان هه ر 3 خێزانێىك ئاواره ى ناوخۆدا 2 خێزانیان خانوو یان 

شووقه یان له گه ڵ خێزاىن دیکەدا به شداریكردووه  – ڕێژه ى هاوبه شیكردن 

تیایاندا به ڕێژیه ىك زۆر له سه روى ناوه نده . له  ده وروبه رى هه ولێردا هه بووىن 

خێزاىن ئاواره ى گه وره  زۆر به رباڵوه ، چ ئاواره  ناوخۆییه كان یان په نابه ره كان 

شوێنى نیشته جێبوونیان دابه ش كردووه  و ژوورێك یان دوو ژوور بۆ نووسنت 

به كاردێنن. ئه مه ش ئاماژه یه  بۆ حاڵه تێك له و شوێنانه  كه  له ده ره نجامى 

ئاواره بوونه وه  ژێرخاىن نیشته جێبوون له ئێستادا له ژێر پاڵه په ستۆیه ىك زۆر 

قورسدایه  چونكه  ئه و قه ره باڵغییه  زۆره ى كه  باسکراوە ته نها به هۆى کەمی 

توانای داراییەوە دروست نه بووه  به ڵکو به هۆى كه مى یه كه ى 

بووه . نیشته جێبوونیشه وه  دروست 

3. ماڵ گواستنه وه  بۆ  ناوه وه  و ده ره وه ی ناوچه  
شارستانییه كان: هۆكاره كانی فشار له  ناوچه  

شارستانییه كانه وه

چوون بۆ دەرەوەی شوێنی نیشتەجێبوون 

هه تا ئێستا ئه و داتایانه ى كه  پێشكه شكراون له وه  ده كۆڵنه وه  كه  چۆن 

خێزانه كان له ناوچه  شارنشینه كاىن پارێزگاى هه ولێر نیشته جێبوون و له و 

پاڵه په ستۆیه ش ده كۆڵنه وه  كه  تووىش بارودۆخى نیشته جێبوون هاتووه  به  

له به رچاوگرتنى قه یرانه كاىن ئاواره یى. تێگه یشنت له  ده ره نجامه كاىن ئه و جۆره  

بارودۆخه ى نیشته جێبوونیش گرنگه . ئه و داتایه ى كه  لەبەردەستدایە ئه وه ى 

لێده خوێندرێته وه  كه  خێزانه كان بۆ چه ند ناوچه یه ىك دیاریكراوى نێو شوێنه  

شارنشینه  چۆڵه كان یان به ته واوى بۆ ده ره وه ى ناوچه  شارنشینه كان 

گۆشكراون، ئه مه ش زۆرجار به هۆى کەمی توانای دارایی و خراپبووىن 

اڵیه نه كاىن گوزه ران و ژیان له و ناوچه یە دا بووه .

ده رباره ى گواستنه وه ى پالن بۆ دانراویش، ته نها به شێىك كه مى خێزانه كان 

پالىن جێگیریان بۆ گۆڕینى شوێنى نیشته جێبوونیان له میانه ى 6 مانگی 

داهاتوودا هه بووه . ئه و به شه ش كه  نیازى گواستنه وه ى پالن بۆ داندراوییان 

هه یه  ڕێژه كه یان به م جۆره یه : 6% ى له  چه قى هه ولێرن، 6% ى له  

ده وروبه رى هه ولێرن و 5% ى له  شارۆچكه كانن. كاتێك سه یرى جیاوازى 

نێوان گرووپه كاىن دانیشتوان ده كه ین ده بینین كه  له  9% ى هه ر یه كه  له  

خێزانه  ئاواره  ناوخۆییه كان و په نابه ره كان )كه  شێوه یه ىك سه ره ىك له  

ده وروبه رى هه ولێرن( و ته نها له  4% ى كۆمه ڵگاى خانه خوێ نیازیان هه بووه  

بگوازنه وه  بۆ ده ره وه .  له  75% ى خێزانه كان پالىن جێگیریان هه یه  بۆ 

گواستنه وه  له نێو پارێزگاى هه ولێر و ئه وه ى كه  ده مێنێته وه  نیازى 

گواستنه وه یان هه بووه  بۆ ده ره وه ى شار به اڵم له نێو هه رێمى كوردستاندا. 

ته نها گرووپى په نابه ره كان ئامانجى جیاوازیان هه یه ، له  50% ى ئه و 

خێزانانه ى كه  ئه یانه وێت بگوازنه وه  ده خوازن بگه نه  ئه وڕوپا. به زانینى 

سه رجه م ئه و ژماره  بچووكانه ، ده رهێنان و هه ڵێنجاىن ده ره نجامێىك پوخت له  

وه اڵمه كاىن ڕوپێوییه كه  له باره ى هۆكاره كاىن گواستنه وه ى پالن بۆدانراو كارێىك 

زه حمه ته . له گه ڵ ئه وه شدا، به ره وپێشوونێىك ڕوون له  هۆكاره  ڕاپۆرتكراوه كاىن 

گواستنه وه  له اڵیه ن په نابه ره كان و ئاواره  ناوخۆییه كاندا ده بیرنێت: نیوه ى 

خێزانه كان به دواى كرێى كه مرت ده گه ڕێن. له  اڵیه ىك تره وه  خێزانه كاىن 

كۆمه ڵگاى خانه خوێ به دواى یه كه ى نیشته جێبووىن باشرتدا ده گه ڕێن.

كرێ و خەرجییەکانی ژیان وه ك هۆكارى گواستنه وه ى ناوەخۆیی

هه بووىن تواناى ماددى بۆ تێچوونه كاىن ژیان، به كرێشه وه ، بابه تێىك دووباره یه  

له نێو شیكاریه كه دا به تایبه ىت چونكه  ئه م بابه ته  په یوه ندیداره  به  په نابه ر و 

ئاواره  ناوخۆییه كانەوە، به ڕه چاوكردىن ئه وه ى كه  په نابه ر و ئاواره  

ناوخۆییه كان به شێىك گه وره ترى كرێنشینه كان پێك دێنن له ناوچه  
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شێوەی 7. پەرەسەندنی وەرزیی ڕێژەی هااڵوسانی کرێ ی خانوو لە پارێزگای هەولێردا )2013 – 2015(.

سەرچاوە: نووسینگەی ئامارەکانی هەرێمی کوردستان، پاشکۆی نرخکانی بەکارهێنەر )2013،2014،2015(.
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شارنشینه كاندا. نرخى كرێ به شێوه یه ىك نه گۆڕ له به رزبوونه وه دابووه  له  3 

ساڵى ڕابردوودا به جۆرێك كه  تێكڕاى هه اڵوساىن كرێ بۆ 19% به رزبۆته وه ، 

ئه مه ش به ر له  هاتن و تێڕژاىن ئاواره  ناوخۆییه كانه  له  مانگى حوزه یراىن 2014 

)شێوەی 7( دا. هه رچه نده  كرێ له  ساڵى 2015 دا جێگیربووه  به اڵم 

به رزبوونه وه  ڕوویداوه  كاتێك كه  قه یراىن ئابوورى و ئاواره بوون له  هه رێمى 

كوردستاندا كاریان كردۆته سه ر ده رفه ته كاىن گوزه ران به شێوه یه ىك 

هه ستپێكراوى نه رێنى. له  ئه نجامى به شبه شبووىن گوزه راندا، هه ندێك له  

خێزانه  په نابه ر و ئاواره  ناوخۆییه كان له وانه یه  نه توانن به خێرایى تێچوونه كاىن 

ژیاىن ئاواره یى ڕایى بكه ن وه  له وانه یه  ناچاربن به وه ى دووباره  بگوازنه وه  یان 

بگه ڕێنه وه  بۆ ئه و شوێنه ى كه  هه لومه رجه كاىن سه اڵمه ت نین، به اڵم هه ندێك 

له  خێزانه  خانه خوێیه كان له وانه یه  به ره و ناوچه ى هه رزانرت بچن به هۆى 

به رزبوونه وه یه ىك زۆر له نرخى كرێدا.

ڕێژه یه ىك به رچاوى خێزانه كاىن په نابه ران و ئاواره ى ناوخۆ )له نێوان 70% و 

80% به پێى چینه كان( ڕایده گه یه نن كه  كێشه یان هه یه  له پێداىن كرێ، 

له كاتێكدا له  50% ى خێزانه كاىن كۆمه ڵگاى خانه خوێ ئه و كێشه یان هه یه . 

په یوه ندیه ىك ڕاسته وخۆى تێكهه ڵكێرشاو هه یه  له نێوان به رزى تێكڕاى كرێ و 

به رزى رێژه ى ئه و خێزانانه ى كه  كێشه یان هه یه  له  پێداىن كرێ – ئه مه ش 

به ڕووىن له نێو شه قاڵوه  و كه سنه زان و بنه ساڵوه  و داره توو و به حركه  ڕوون 

ده بێته وه ، خێزانه كاىن ئه و ناوچانه  زیاتر تووىش زه حمه ىت ده بن له پێداىن 

كرێدا. نه بووىن تواناى ماددى بۆ به كرێ گرتنى یه كه ى نیشته جێبوون ده كرێ 

له ڕێى ڕێژه ى سه رجه م ئه و تێچوونه ى كه  خێزان مانگانه  ته رخاىن ده كا بۆ 

كرێ هه ڵبسه نگێندرێت )شێوەی 8(.

ئەم داتایە تەنیا ئەو خێزانانە لەبەرچاو دەگرێت کە خۆیان گوتوویانە 

کرێچین )بۆیە خاوەن خانووەکان و خێزانە میوانەکانی لێ دەرکراوە(. 

له نێوان هه موو توێژەکاندا، خێزانه كاىن چه قى شارى هه ولێر زۆرترین ڕێژه ى 

تێچوونیان بۆ كرێ ته رخان كردووه  كه  بریتیه  له  33%، له دواى ئه وانیش 

خێزانه كاىن ده وروبه رى هه ولێر دێن كه  ڕێژه ى تێچووىن بۆ كرێ ته رخانكراو 

تیایاندا بریتیه  له  29% و له دواى ئه وانیش خێزاىن نێو شارۆچكه كان دێن كه  

ڕێژه ى تێچووىن بۆ كرێ ته رخانكراو تیایاندا بریتیه  له  %25. 

شێوەی 8. تێكڕای هاوڕێژەی خەرجییەکانی کرێ ی خانوو لە بەرامبەر خەرجییە مانگانەکانی خێزان و شوێنیان، بۆ ئەو خیزانانەی کە کرێچین 
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كه واته  چه قى شارى هه ولێر و ناوچه كاىن ده وروبه رى نزیك له  چه قى شار 

وه ك كه سنه زان و بنه ساڵوه  ئه و شوێنانه ن كه  پاڵه په ستۆى نیشته جێبووىن 

زیادبوو تیایاندا هه ستى پێده كرێ، ئه گه ر واى دابنێن كه  ڕێژه ى به رزى 

داهاىت بۆ كرێ ته رخانكراو ئاماژه یه  بۆ ڕێژه ى به رزى ئاڵنگارى )تحدى( 

نیشته جێبوون. باوترین ڕێوشوێن كه  گیرابێته به ر بۆ مامه ڵه كردن له گەڵ 

كێشه كاىن تواناى ماددى هه وره ك پێشرت بیرنا بریتیه  له  هاوبه شیكردىن خانوو 

یان شوێنى نیشته جێبوون له گه ڵ خێزاىن دیکەدا.

تێچوونیان  ڕێژه ى  زۆرترین  هە ولێر  خێزانە اكین چە یق شارى 

33%، هل دواى  بۆ كرێ تە رخان كردووه  كە  بریتیە  هل  

ئە وانیش خێزانە اكین ده وروبە رى هە ولێر دێن كە  ڕێژه ى 

29% و  بریتیە  هل   تیاایندا  تە رخانكراو  بۆ كرێ  تێچووین 

نێو شارۆچكە اكن دێن كە  ڕێژه ى  هل دواى ئە وانیش خێزاین 

%25 بریتیە  هل   تیاایندا  تە رخانكراو  كرێ  بۆ  تێچووین 

ماڵ چۆڵکردن

ڕێژه ى ماڵ پێ چۆڵکردن كه  له  ماوه ى 12 مانگى پێش ئه م ڕووپێوییه  

ڕاپۆرتكراوه  به  شێوه یه ىك به رچاو به رزه  ) وینه ى 9 (، به  ڕه چاوكردىن تێچوونه  

مرۆیی و كۆمەاڵیه تىیه كان كه وا ده ریده خەن، هه رچه ند زانیاریی تواناى ماددى 

نیشته جێبوون كه  له سه ره وه  ئاماژه یپێكراوه  به ته واوى جێى سه رسوڕمان نیه . تا 

%12 ى خێزانه  ئاواره  ناوخۆییه كان ڕایده گه یه نن كه وا ماڵيان پێ چۆڵکراوه

، به  رێژه یه ىك به رزتر له  ناوه ندى هه ولێر و زۆرێك له  شوێنه كاىن ده وروبه رى 

شارى هه ولێر بیندراوه . به  تێكڕاى %8 له  خێزانه  په نابه ره كان تووىش ده ركردن 

هاتوون، نیوه ى له  ناوه راستى هه ولێر )كه زۆرى په نابه ران تێیدا ده ژین( 

نیشته جێن و نزیكه ى چارەکێک له  شارۆچكه كاندا نیشته جێن9 . رێژه ى ناوه ندى 

بۆ كۆمه ڵگاى خانه خۆێ له  %3 دایه  له گه ڵ رێژه یه ىك به رچاوى ده ركردن كه  

راپۆرتكراوه  له  شارۆچكه كاندا.

ڕێژه ى به رزترى ده ركردن ڕاسته خۆ په یوه ندى به  خێزانه كانه وه  هه یه  به هۆى 

نه بووىن گرێبه ستى نوورساوى تایبه ت به كرێ وه  له  جیاىت ئه مه  پشتبه سنت به  

9 پرسشیارانمە ى ڕوپێوییەکە پرسشیارى ئەوەی نەکرد کە ئاای خێزانە كە هلکوێ دەرکران، هل بە ر ئە وه  گوجناو نیە  بۆ 

گوتین ئاای ئە و خێزااننە ى توویش ده ركردن هاتوونە هل  شارۆچكە اكن ایخود هل  شوێین دیکە ده ركراون.

شێوەی 9. هاوڕێژە و کۆی گشتیی ژمارەی ئەو خێزانانەی دەرکراوان بەپێ ی شوێن
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ڕێكه وتنى زاره ىك كه زۆر سه خترته  بخرێته  ناو بوارى كارپێكردنەوە. به  

ڕه چاوكردىن ئه وه ، شارۆچكه كان ئه و شوێنانه ن كه زۆرترین پێشبینى مه ترىس 

ده ركردىن لێده كرێـت چونكه  لەو شوێنانه دا زۆر به  ده گمه ن گرێبه ستى 

نوورساوى تایبه ت به كرێ كاریپێده كریت. هۆكارى سه ره ىك ده ركردن هه روه ك 

ڕاپۆرتكراوه  له  گشت توێژە جۆگرافىیه كان و گرووپه كاىن دانیشتواندا بریتیه  له  

نه بووىن تواناى پێداىن كرێى خانوو. ئه مه  حاڵه ىت %92 ى خێزانه  ده ركراوه كاىن 

ناوه ندى هه ولێره  و حاله ىت %45 ى خێزانه  ده ركراوه كاىن ده وروبه رى هه ولێره  و 

حاڵه ىت %53 ى خێزانه  ده ركراوه كاىن شارۆچكه كانه . دووه م هۆكارى ده ركردن 

بریتیه  له وه ى كه  خاوه ن زه وى و زاره كان نیازى په ره سه ندىن پرۆژه كانیان هه یه . 

رێژه یه ىك كه م له  خێزانه  ده ركراوه كان ئاماژه یان به  ته نگژه  یان گوشار كردووه  

وه ك هۆكارى له ده ستداىن خانووه كانیان10.

10 داات و زانیاریی وردتر هلسەر تەندروسشیت هل بڕگەی )D(ی پاشکۆی دااتکەدا دەسشتدەکەوێت.

ڕێژەی ماڵ پ�ێ چۆڵکردن بۆ ماوەی ١٢ مانگی پێش ئەم 

بەرز. بەرچاو  ئاستێکی  ات  ڕووپێوییە ابسکراون 

پەیوەندییان  ڕاسشتەوخۆ  دەرکردنیش  بەرزانەی  ڕێژە  ئەو 

. کرێوەیە   نەبووین گرێبەسشیت نوورساوی  بە  هەیە 

شێوەی 10. رێژه ى فه رمانبه ران له  چاالكییه كاىن ته ندروستى و په روه رده دا بۆ هه ر 1000 دانیشتوانێك.
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كۆچی لەمەودوا به ره و ده ره وه ى واڵت 

سه ربارى ئاڵنگاری )تەحەدا( كاىن به ره نگاربوونه وه ى كرێی خانوو، هۆكارێىك ترى 

كۆچكردن له  هه رێمى كوردستان بریتیه  له  ده ستگه یشنت به  ده رفه ته كاىن ژیان. 

كه موكوڕیه  ڕاسته قینه  و دركپێكراوه كاىن ده ستگه یشنت به  ده رفه ته كاىن ژیان بۆته  

هۆكارى كۆچكردن بۆ ده ره وه ى واڵت. له  ساڵى 2015 دا ئه وروپا هه زاران 

په نابه رى، به شێوه یه ىك سه ره ىك له  سووریا و عێراق، وه رگرتووه . له  زۆربه ى 

حاڵه ته كاندا، كۆچكردن به  شێوه یه ىك ناڕه سمى ڕووده دات به  په رینه وه  له  

سنووره كان به  ڕێگاى به له م و به  پێ . به شێىك زۆر له م گرووپه  كه  پێكهاتووه  له  

په نابه ره كان و ئاواره ناوخۆییه كان، هه روه ك ئه نداماىن كۆمه ڵكاى خانه خۆى بۆ 

ماوه یه ىك كاىت له  هه رێمى كوردستان نیشته جێبون. ئاره زووى كۆچكردن له نێو 

ئه نداماىن كۆمه ڵگاى خانەخوێ له اڵیه ن توێژینه وه یه ىك نوێ سه ملێندراوه  71% 

گه نج له  شارى هه ولێر ده ریانخستووه  كه  ئه وان ئه گه ر بۆیان بڕه خسێ نیازى 

كۆچكردنیان هه یه 11 . گفتوگۆكاىن گرووپە دیاریکراوەکان له گه ڵ ئه نداماىن 

كۆمه ڵگاى خانه خۆێ به هه مان شێوه  ئه وه یان سه ملاندووه 

“من وه ك شوفێری ته كىس كارده كه م بۆ ئه وه ى ڕاشكاوبم له گه ڵتان، من 

هه روه ها یارمه ىت خه ڵىك ده ده م بۆ ئه وه ى بیاننێرم بۆ ئه وڕوپا له ڕێى 

په یوه ندیه كانم. هه ركه سێك كه  دێت بۆ الم و داواى یارمه تیم لێده كات بۆ 

ئه وه ى بچێت بۆ ئه وروپا، ئه وا من هه وڵده ده م بڕواى پێ بهێنم بۆ ئه وه ى 

نه چێت، به اڵم ئه گه ر ئه مه  سوودى نه بوو سه رۆك خێزاىن لێ ئاگادار ده كه مه وه  

به اڵم هه ندێك جار ئه مه ش سوودى نابێت و له كۆتایىدا بڕیارى ڕۆیشنت ده دا.” 

پێاوێىك پێگه یشتوو، گەڕەکی حه سارۆك، كۆمه ڵگاى خانه خوێ.

“ من خۆم ده مه وێ كۆچ بكه م بۆ ئه وڕوپا له به رئه وه ى هیچ داهاتوویه ك لێره  

نابینم. حه زده كه م گه ردوونناىس بخوێنم به اڵم لێره  ئه و به شه  له  زانكۆا نیه . 

له جیاىت ئه وه ، لێره  ته نها جه نگ و قه یراىن دارایى بووىن هه یه . “ قوتابیه ىك 

ڕه گه زى نێر، گەڕەکی سه ربه ستى كۆمه ڵگاى خانه خوێ.

“جه نگ لێره  هه یه  و به رده وام په نابه ر ڕوو لێره  ده كه ن و ده ستده گرن به سه ر 

كاره كاندا، چاوه ڕێى چ كارێك له  اڵوه كان ده كه یت؟ ده یانه وێت ژیانێىك باشرتیان 

هه بێت له  ئه وڕوپا“ پێاوێىك به ته مه ن، گەڕەکی سه روه ران، كۆمه ڵگاى 

خانه خوێ.

له هه مان كاتدا به شداربوواىن گرووپى جێى سه رنجى كۆمه ڵگاى خانه وخوێ وا 

پێده چێت ڕازى بووبن له سه رئه وه ى كه  ته وژمى جێهێشتنى كوردستان به ره و 

پووكانه وه  ڕۆشتووه ، به ڕه چاوكردىن ئه وه ى كه  ئه و كه سانه ى نیازى جێهێشتنیان 

هه بوو له  ساڵه كاىن 2014 و 2015 دا ئه و كاره یان ئه نجامداوه . 

له جیاىت ئه وه ، خه ڵىك ده ست به  پاره  و داراییه كانیان ده گرن بۆ ڕوبه ڕوبوونه وه ى 

ژیان لێره دا نه ك خه رجكردىن ئه و پاره یه  له  ڕێى گه شتكردن بۆ ده ره وه ى واڵت، 

هه رچه نده  زۆربه ى خه ڵىك دانیان به وه داناوه  كه  ئه م بارودۆخه  له وانه یه  

دووباره  گۆڕاىن به سه ردابێت له كاىت نزیكبوونه وه ى وه رزى به هار و باشرتبووىن 

هەلومه رجه كاىن كه ش و هه وا بۆ هه وڵدانه وه  بۆ ڕۆیشنت بۆ ده ره وه ى واڵت. 

كاتێك كه  چیرۆكه كاىن سه ركه وتنى خێزانه كان له  ئه وڕوپا باڵوبووه وه ، 

11 پەمیانگای چاکسازی بۆ پەرەپێدان )2015(. هەڵسەنگاندنێك دەرابرەی کۆچی گەجنان هل هەرێمی 

عێراقدا. کوردسشتاین 

به شداربووان به شێوه یه ىك سه ره ىك باىس ئه و زه حمه تیانه یان ده كرد كه  دووچارى 

هه ندێك له  هاوڕێكانیان هاتبوو له  ئه وڕوپا و له كاىت بڕیاردان بۆ گه ڕانه وه . 

گرووپه كان به زۆرى تێڕوانینیى نه رێنى ئه و خه ڵكانه یان باس ده كرد كه  بۆ 

ده رفه ىت باشرت ڕوو له  ده ره وه ى واڵت ده كه ن، ئاماژه یان بۆ ئه وه  ده كرد كه  

ئه وانه ى ئێره یان جێهێشتووه  به قه د نه وه كاىن پێشرت به هێز و توانادار نه بووینه  

بۆ مامه ڵه كردن له گەڵ كێشه كان. 

“به م دواییانه  یه كێك له خزمه كامنان ڕۆیشت بۆ ئه وڕوپا، جۆره  ژیانێىك واى 

له وێ بینیى كه  چاوه ڕێى ده كرد و بڕیارى دا بگه ڕێتوه  “ پیاوێىك پێگه یشتوو، 

گەڕەکی سه روه ران، كۆمه ڵگاى خانه خوێ.

“ زۆربه ى خه ڵىك ئاواته خوازن بچن بۆ ئه وڕوپا. به اڵم ئه مه  وه ك جۆرێك له  

هه اڵتنى لێهاتووه  “ پیاوێىك پێگه یشتوو، گەڕەکی سه روه ران، كۆمه ڵگاى 

خانه خوێ.

“ئێمه  زۆر به دحاڵیبوومنان هه یه  له باره ى ئه وڕوپاوە. “ قوتابیه ك له ڕه گه زى مێ، 

گەڕەکی سه روه ران، كۆمه ڵگاى خانه خوێ.

پوخته ى ژیاننامه ى ئه و كۆچبه رانه ى كه  له اڵیه ن ئه نداماىن كۆمه ڵگاى 

خانه خوێوە باسكراوه  بریتیه  له  پوخته ى ژیاننامه ى پیاوى سه ڵت و اڵو. وا 

پێده چێت ئه م پوخته ى ژیاننامه یه ى كه  له سه ره وه  ئاماژه ی پێكراوه  بۆ په نابه ره  

سووریه كانیش ڕاستبێت وه ك له  گفتوگۆكاىن گرووپى جێى سه رنج باسكراوه  كه  

له اڵیه ن UNHCR ەوە ئه نجامدراوه  له گه ڵ گرووپه ى دانیشتوان له  ساڵى 2015 

له  ده وروبه رى هه ولێردا. له وه ش زیاتر، ئه نداماىن دانیشتواىن په نابه ره كان 

هۆكارى خستنه  مه ترىس ژیاىن خۆیان گه ڕانده وه  بۆ خراپى بارودۆخى ژیانیان، 

تێچووىن به رزى گوزه رانكردن له  ناوچه  شارنشینه كان و نه بووىن هەىل خوێندن و 

بارودۆخى دژوارى دارایى.

4. توانای خزمەتگوزارییە گشتییەکان و ئاستی 
هاواڵتییانەوە لەالیەن  دەستپێگەییشتنیان 

خزمه تگوزارییەکانی په روه رده و خوێندن  له  ناوچه  شارنشینه كاندا

په روه رده ى قوتابخانه ى بنه ڕه ىت و ئاماده یى به  شێوه یه ىك سه ره ىك له  ڕێگاى 

قوتابخانه  گشتىیه كانەوە دابینده كرێن كه  بێ به رامبه ره  بۆ دانیشتواىن هه رێمى 

كوردستان. به ر له م قه یرانه ى ئیستا، حكومه ىت هه رێمى كوردستان هه وڵێىك 

ته واوى خسته گه ڕ بۆ ده ستنیشانكردىن ئه و كۆسپ و ته گه رانه ى كه  له  

دابینكردىن خزمه تگوزارى په روه رده دا هه ن. هه رچه نده  ڕێژه ى ئه و خه ڵكه ى له  

قوتابخانه  ناونووسكراون جێگیربووه  له  دوا حه وت ساڵى ڕابردوودا له  ناوچه  

شارنشینه كاىن هه ولێردا 12، به اڵم تێكڕاى گشتى دانیشتوان به  خه ڵىك 

گه نجیشه وه ، و هەروەها داواكارى بۆ خزمه تگوزارییه كاىن په روه رده ، به تایبه ىت 

 CSO & KRSO، ،12 هل سە ر بنەمای ڕوپێویی ئابووریی كۆمە اڵیە تىی خێزانەاكن هل عێراق )ابنىك جهیاین

2007 و 2012( و ئەم هە ڵسە نگاندنە هلنێوان %28 بۆ %33 ى کۆی گ�تیی دانی�شتوانە خانەخوێکە دەچنە 

قواتخبانە، ێب  جیاوازییە ىك زۆر هل  نێوان ساڵە اكن. بە دایریکراویی، هل نێوان %5 بۆ %7 ى دانی�شتوانیش 

دەچنە قواتخبانە ى ئاماده یی
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له  ئاستى قوتابخانه ى ئاماده یىدا له  زیادبووندایه 13. 

جگه  له مه ، كه رىت په روه رده  به  پڕۆسه یه ىك گونجاىن خێرادا تێپه ڕیوه  له گه ڵ 

هاتنى لێشاوى خه ڵىك ئاواره  بۆ ناوچه  شارنشینیه كان به تایبه ىت كه وا به شێىك 

زۆرى ئه و ئاوارانه ى ئیستا هاتوونه  له  ته مه ىن چوون بۆ قوتابخانه دان. ئاڵنگاریى 

زیاتر بریتیه  له وه ى كه  زۆربه ى خێزانه  ئاواره  ناوخۆییه كان به تایبه ت له  

ده وروبه رى شارى هه ولێر نیشته جێبوون كه  به گشتى ڕێژه ى قوتابخانه ى كه مرته  

وه  هه روه ها له  هه ندێك ناحیه ى وه كو به حركه  و كه سنه زان و رزگارى رێژه ى 

قوتابخانه ى ئاماده یى زۆر كه مرته . 

زانیاریه كاىن ڕوپێویش كه مى به هره  و تواناى په روه رده  له و ناوچانه دا پشتڕاست 

ده كه نه وه : له كاتێكدا ژماره ى ئه و تاكانه ى له  سێكته رى په روه رده  كارده كه ن له  

ناوه ڕاستى شارى هه ولێر و شارۆچكه كان بریتیه  له  50 كه س بۆ هه ر 1000 

دانیشتوانێك، ڕێژه كه  له  ده روروبه رى هه ولێردا ته نها بریتیه  له  15 كه س بۆ هه ر 

1000 دانیشتوانێك. له  شوێنه  دیاریكراوه كانی وه ك، خه بات وه  به تایبه ىت رزگارى 

كه مرتین ڕێژه ى فه رمانبه رى په روه رده  نیشان ده دات ) شێوەی 10 – تێبینى 

ئه وه  بكه  شێوەکە كۆمه ڵه ى فه رمانبه راىن په روه رده  و ته ندروستى كۆكردۆته وه ( 

به پێى دواین هه ڵسه نگاندنه كاىن دیکەی دابینكردىن په روه رده  قه باره ى پۆله كان 

له  قوتابخانه كاىن ناوچه  شارنشینیه كاىن هه ولێر له  نێوان 28 بۆ 35 قوتاىب بووه  بۆ 

هه ر پۆلێك له یه ك كاتدا به گوێره ى گه ڕه كه كه 14. 

باوترین سرتاتیجى له نێو قوتابخانه كان بۆ مامه ڵه كردن له گه ڵ ئه م رێژه  زۆره  

بریتیه  له  هه بووىن چه ند شه فتێك، بۆ سێ شه فت له  ڕۆژێكدا بۆئه وه ى جێگاى 

هه موو قوتابیه كان ببێته وه  و به رنامه ى كوردى و عه ره ىب په یڕه وبكرێت. ئه م 

كۆسپ و ته گه رانه ى له  دابینكردىن په روه رده دا له  ناوچه  شارنشینیه كان هه یه  

هه ماهه نگه  له گه ڵ ئه و ڕاستیه ى كه وا مامۆستایاىن قوتابخانه  گشتیه كان بۆ 

ماوه ى دوو ساڵه  مووچه ى ئاسایى خۆیان وه رنه گرتووه  كه كاریگه رى له سه ر 

کوالیتی په روه رده  ده بێـت.

خزمه تگوزاریی ته ندروستی له  ناوچه  شارنشینه كاندا

ته ندروستى وه كو مافێىك بنچینه یى مرۆڤ پێناسه  ده كرێت له  هه رێمى 

كوردستان و ده ستگه یشنت به  خزمه تگوزارى ته ندروستى بۆ هه موو گرووپێىك 

دانیشتوان بێ به رامبه ره . له دوا ده  ساڵى ڕابردوودا، حكومه ىت هه رێمى 

كوردستان به  شێوه یه ىك به رچاو خه رجى ته ندروستى زیاد كردووه  به هۆى 

گه شه كردىن دانیشتوان و زیادبووىن داواكارى. نوێرتین زانیارى له سه ر توانا و 

كوالێتى خزمه تگوزارى بۆ ته ندروستى گشتى به رده ست نیه ، به اڵم به  گوێره ى 

هه ڵسه نگاندنێىك تازه  له الیه ن بانىك جیهانىیەوە15 ، خه رجى ته ندروستى بۆ هه ر 

تاکێك به  شێوه یه ىك به رچاو كه مبۆته وه ، ئەویش بەهۆی ئەو بودجە کەمەی کە 

بەهۆی قەیرانی داراییەوە لەبەردەست دایە و بەتایبەت کاریکردۆتە سەر 

پێدانی مووچەی کارمەندانی تەندروستی بە شێوەیەکی ڕێک، دابینکردنی 

دەرمانی پێویست و فراوانکردنی هەندێک لە خزمەتگوزارییە تەندروستییەکان. 

RAND 13 )٢٠١٤(، ئەوهلوییەتە سرتاتژیییەاكن بۆ پەرەپێداین دەسشتگەیی�نت بە پە روه ردەیەىك ابش  هل  

هە رێمى كوردسشتاین عێراقدا

REACH Initiative 2015 a 14. هەڵسەنگاندین پێداویسشتییەاكین کەرتە جیاوازەاكین ئەو پەانبەرە 

سوورییانەی هلانو کۆمەڵگا خانەخوێاكندا نی�شتەجێن. مارت ٢٠١٥.

15 ابنکی جهیاین )2015(. هەرێمی وردسشتاین عێراق. هەڵسەنگاندین اكریگەریی ئابووری و کۆمەاڵیەیت 

انکۆکییەاكین سوورای و قەیراین داعش.

بانىك جیهاىن پێشبینی دەکات كه  ئه مه  ئەگەری هەیە كاریگه رى نه رێنى له سه ر 

ئەدای سیسته مى گشتى بەجێ بهێڵێت. 

داتا و زانیارییەکانی ڕووپێوی کە بۆ ئەم ڕاپۆرتە کۆکراونەتەوە تێبینى بۆچونێىك 

ئه رێنی له سه ر ئه زمووىن ده ستگه یشنت به  خزمه تگوزاریه كاىن ته ندروستى گشتى 

له  هه موو ناوچه  شارنشینیه كاىن هه ولێردا دەکەن. نزیكه ى %71 ى خێزانه كان 

له  ناوه راستى هه ولێرن، %58 له  ده وروبه رى هه ولێرن وه  %65 له  

شارۆچكه كانن رێژه ى ده ستگه یشنت به  ته ندروستى گشتى به  ئاستى باش یاخود 

زۆر باش دیاریكراوه  . رێگاى ده ستگه یشتنى قایلكه ر و گونجاو دووه مین 

به ده نگه وه هاتن بوو، له  كاتێكدا كه مى یاخود نه بوىن ڕێگاى ده ستگه یشنت به  

ئه و خزمه تگوزاریانه  له ئاستێىك بچووكدایه . هەڵسەنگاندنی نزمی ده ستگه یشنت 

به  خزمه تگوزارییە تەندرووستییە گشتییەکان به شێوه یه ىك سه ره ىك له ناوچەکانی  

ده وروبه رى هه ولێر باسی لێوە کراوە بە ڕێژەی %23 ى خێزانه كان )بەتایبەتی 

لە به حركه  و كه سنه زان( کە باس لە سنوورداریی ده ستگه یشنت به  

خزمه تگوزارییه كان ده كه ن.

دوو هۆكارى سه ره ىك بۆ سنوورداریى ڕێگاى ده ستگه یشنت به  خزمه تگوزارى 

دابینكراو له و ناوچانەدا  ده گه رێته وه  بۆ كه مى هۆكاره كاىن ئاسانكارى نزیك ئه م 

ناوچانه  و پێویست نه بووىن به و خزمه تگوزارییانه ى كه وا دابه شكراون. 

خێزانه كاىن نێو شارۆچكه كان گوتویانە کە خراپى جۆرى خزمه تگوزارى و كه مى 

هۆكاره  ئاسانكارییه كاىن ده وروبه ر و هاوشێوه ى ئه م خزمه تگوزارییانه  هۆكارى 

سنورداركردىن ده ستگه یشنت به  خزمه تگوزارى ته ندروستین . بە پێچەوانەوە، نزم 

هەڵسەنگاندنی خزمەتگوزارییە تەندروستییەکان لە سەنتەری قەزای هەولێردا 

ته ركیزى خستۆته  سه ر تواناى كڕین و پێداىن پاره ى زیاتر بۆ ده رمان به هۆى 

تواناى سنووردار و كه مى سه رچاوه ى ئاسانكارى ته ندروستى. ئه مه  بابه تێكە لە 

)گفتوگۆكاىن گرووپى دیاریکراو( له گه ڵ ئه نداماىن كۆمه ڵگاى خانه خوێدا 

دووبارەبۆتەوە16. 

“به گشتى له  ڕووی داوده رمانەوە، جیاکاریی لە نەخۆشخانەکاندا هەیە. ئه گه ر 

تۆ له  كاىت شه فتى به یانیاندا بچیت، ئه وا ده تنێرن بۆ كاىت شه فتى ئێواران بۆ 

وه رگرتنى داوده رمان و تۆ ده بێت پاره  بده یت“. قوتابییه ك له  ڕه گه زى مێ، 

گەڕەکی سه ربه ستى، كۆمه ڵگاى خانەخوێ

“لته نها شه فتى به یانیان هه یه  له  خزمەتگوزاریی ته ندروستى له  گه ڕه كه كه مان. 

بەیانیان، ناتوانیت هیچ ده رمانێك یاخود پشكنینێکی پزیشىك وه ربگریت، 

له كۆتایى ڕۆژه كه دا، ئێمه  ده بێت بچینه  خزمه تگوزاریه  تایبه تەكان” . ئافرەتێکی 

پێگه یشتوو، گەڕەکی حه سارۆك، كۆمه ڵگاى خانه خوێ

دابینكردىن ئاو و كاره با له  ناوچه  شارنشینه كاندا

له كاتێكدا له  هه رێمى كوردستاندا زۆربه ى خزمه تگوزارییه  گشتییه كان بێ 

به رامبه ر دابینكراون، به اڵم دانیشتوان كرێى خزمه تگوزارىی ئاو و كاره با ده ده ن. 

داتا و زانیارى سه رچاوه ى كاره با بۆ ساڵى 2014 واى نیشان ده دات كه  ئه و 

بڕه پاره یەی بۆ ئه م مه به سته  به شێوه ى پسووڵه  دراوه  بریتیه  له  نزیكه ى %10 ى 

تێچووىن گشتى كارپێكردن كه  له اڵیه ن حكومه ته وه  وه رگیراوه  )بێ  

سه رمایه گوزارى وه به رهێنان(، له كاتێكدا ڕێژه ى كۆكردنه وه  نزیكه ى 17%75 . ئه و 

16 داات و زانیاریی وردتر هلسەر تەندروسشیت هل بڕگەی )E( ی پاشکۆی دااتکەدا دەسشتدەکەوێت.

MERI )2016 17(، هل ابشرتین و خراپرتین اكتەاكندا: بەئاماجنگرتین الوازییە پێکهاتەییەاكین ئابووریی هەرێمی 

کوردسشتان، مانگی یەكی 2016.



٢٧

دایکێکی ئاوارەی ناوەخۆیی و منداڵەکەی لە باڵکۆنی سەنتەری ئەمەل-ەوە کە بینایەکی 

تەواونەکراوی هەولێرە سەیری هەولێر دەکەن. مانگی دیسێمبەری UNHCR .2015. كلوي کۆڤ



٢٨

زانیارییه ى له  ڕووپێوی بۆ ئه م ڕاپۆرته  كۆكراوه ته وه  هێام بۆ ئه وه  ده كات 

%90ى خێزانه كان کرێى كاره با ده ده ن، له كاتێكدا ته نها %30 خێزانه كان كرێى 

پاره ى ئاو ده ده ن. هه ردوو سه رچاوه ى ئاو و كاره با دووچارى ته نگژه  و 

كورتهێنان هاتن به هۆى ئه و به رزبوونه وه  له ناكاوه ى داواكارى له اڵیه ك و 

به دیاركه وتنى لێشاوی خه ڵىك ئاواره  و كه مى بودجه  بۆ ته رخانكردىن خه رجى 

كارپێكرن به هۆى قه یراىن ئابوورى لەاڵیەکی دیکەوە. ئه م داتا و زانیارییه ى 

خواره وه  له سه ر پشتبەسنت بە دابینکردن لە سه رچاوه  دوەەمینەکانەوە سەرچاوە 

دەگرن18.

له  ڕووى دابینكردىن كاره باوه ،هه رچه نده  كاره با به شێوه ى 24 كاتژمێریى نییه  

به اڵم په یوه ندییه ىك جیهاىن هه یه  به  تۆرى كاره باى نیشتیامىن به  درێژایى هه موو 

ناوچه  شارنشینه كان. ئه و خێزانه  ئاوارانه ى كه  له  شوێنه  ناڕه سمییه كان ده ژین 

)كه  %3ى خێزانه كاىن ناوچه  شارنشینه كانن(، له وانه یه  ده رفه ىت ده ستگه یشتنیان 

به  ئه و سه رچاوه یه  نه بێت. له  سەنتەری قەزای هه ولێردا، %46 ى خه ڵكه كه  

ڕۆژانه  زیاتر له  10 كاتژمێر كاره بای نیشتیامنییان هه یه ، له كاتێكدا ئه وانی دیکە 

كه مرتیان هه یه . له  ده وروبه رى شارى هه ولێردا، ئه م رێژه یه  به رزده بێته وه  بۆ 

%53 هه روه ها له  شارۆچكه كاندا ده گاته  %55. هیچ زانیارییه ك له سه ر هه بووىن 

سه رچاوه  جێگره وه كاىن كاره با، وه كو موەلیده كان، بوونی نیە19 . ئاڵنگارى 

)تەحەدا( كه مرت باسکراوە له سه ر سه رچاوه ى ئاو به  به راورد له گه ڵ دابینكردىن 

كاره با. نزیكه ى %90 ى خێزانه كان پشت به  سه رچاوه ى تاىك شاره واىن ده به سنت 

وه كو سه رچاوه ى سه ره ىك ئاوى خواردنه وه ، له كاتێك ئه وانی دیکە ئاوى پااڵوتن 

به كارده هێنن هه روه ها %5ى خێزانه كان ڕۆژێك یاخود دوو ڕۆژ به بێ  ئاو ده بن 

له  هه فته یه كدا. ئه م ڕێژه یه  له  هه موو توێژەکاندا وه كو یه كه .

5. پێكه وه گونجاویی كۆمه اڵیه تیی و مامه ڵه  و 
كۆمه ڵگاكاندا لەنێوان  كارلێككردن 

بۆچووىن كۆمه ڵگاى خانه خوێ به رامبه ر ئاواره كان 

تێگه یشنت له  یه كبووىن كۆمەاڵیه ىت له نێو ئه م سیاقه  بریتیه  له  تێڕوانینى پێكهاته  

كۆمه اڵیه تیه كاىن وه كو ئاستى پێكه وه ژیان له  نێوان كۆمه ڵگاكان و ق بووڵكردىن 

جیاوازییه  كۆمەاڵیه ىت و كه لتورى و نه ته وه ییه كان و پله ى یه كساىن له  

ده ستگه یشنت به  سه رچاوه كاىن گوزه ران و سه رچاوه كاىن ترى كۆمه ڵگا و 

هه ستكردن به  ئه منیه ت و سه اڵمه ىت. تێڕوانینى پێكه وه ژیان له  نێوان 

دانیشتواندا به شێوه یه ىك سه ره ىك له ڕێى گفتوگۆكاىن گرووپى دیاریکراوەوە 

له گه ڵ ئه نداماىن كومه ڵه ى خانه خوێ سه رچاوه  ده گرێ. به شداربووان هاتنى 

ئاواره كان وه ك گۆڕانكارى سه ره ىك گه ڕه كه كه یان ده ناسێنن، لێشاوى هاتنى 

خێزانه  ئاواره كان وابه سته  ده كه ن به  زیادبوونی ئه و ناسه قاگیرى و گرژیه ى كه  

هه ستى پێ ده كرێ. په نابه راىن سوورى كه مرت ئاماژه یان بۆكراوه ، له وانه یه  له به ر 

كه مى ڕێژه یان و نزیىك كه لتوریان بێت له  كه لتورى كۆمه ڵگاى خانه خوێ. 

“ژماره یه ىك كه م له  ئاواره  ناوخۆییه كان هه ن له م گه ره كه  چوونكه  لێره  جێگای 

نیشتەجێبوون و خانوو زۆر گرانه . هه ندیك له  ئاواره كان زه وییه  چۆڵه كان 

به كارده هێنن و خێمه  هه ڵده ده ن تاوه كو له ناوىدا بژین. ئێمه  هه ستێىك 

ناخۆشامن له باره ى ئه وانه وه  هه یه “ قوتاىب كوڕ، گەڕەکی سه ربه ستى، كۆمه ڵگاى 

Initiative REACH 2015 a 18

19 اكریگەریی انجێگرییی دابینکردین اكرەاب هلسەر هەلومەرجەاكین ژاین هل اكتەاكین بۆ منوونە وەك زسشتاندا، 

ڕێژەییە، چونکە نزیکەی تەواوی خێزانەاكن وەك سەرچاوەی گەرمی پ�ت بە کڕیۆسنی دەبەسنت

خانەخوێ.

“كورده كان ئێره  جێده هێلن و عه ره به كان دووكان و مۆڵه كان داگیرده كه ن. ئێمه  

له  عه ره به كان ده ترسین. ئه گه ر تۆ بیست دووكان بژمێریت، نیوه ى داگیركراوه  

له اڵیه ن عه ره به كان “. ئافره تێىك پێگه یشتو، گەڕەکی سه روه ران، كۆمه ڵگاى 

خانەخوێ.

“ گه یشتنى ئه م ئاوارانه  كاریگه رى له سه ر ره فتار و كه لتورمان كردووه  چونكه  

هه رچۆنێك بێت ئیمه  خه ڵىك جیاوازین” . قوتاىب كوڕ، گەڕەکی سه روه ران، 

كۆمه ڵگاى خانەخوێ.

له  هه مان كاتدا، ئه م بۆچوونانه  له اڵیه ن هه ندێك كه سەوە جیاوازه  سه باره ت به  

هاتنى خه ڵىك نوێ  و ئاواره  ناوخۆییه كان هه روه ها كۆمه ڵگاى خانه خوێ 

پێده چێت ئه م ڕاستیه  قبووڵبكات كه وا ده بێت خۆیان ڕابهێنن له گه ڵ ئه و 

واقیعه  تازه یه ى هاتۆته  پێش به هۆى ئه و ملماڵنێیه ی كه هه موو به شه كانیرتى 

عیڕاقى گرتۆته وه . هه ندێك له  به شداربوواىن گرووپى جێى سه رنج ته نانه ت 

ئاماژه یان به  هه ندێك كاریگه رى ئه رێنى كرد ئاواره  ناوه خۆییه كان هه یانه  بۆ 

کۆمه ڵگاى ناوخۆیى كه هاتنیان بۆته  هۆى ئاشناكردىن پاره  بۆناو ئابوورى 

ناوخۆیى هه روه ها داهاىت ئیش و كارى ناخۆیى له  ئاستێىك باش ده هێڵێته وه . 

هه ندێكیان ئاماژه یان به وه كرد كه وا گه ڕانه وه ى ئاواره  ناوه خۆییه كان بۆ شوێنى 

خۆیان كاریگه رى نه رێنى ده بێت به وه ى كڕیار كه مده بێته وه  بۆ بازاڕى 

ناوخۆیى. هه رچۆنێك بیت ئه و بیر و ڕایانه  كه مینه بوون و زۆربه ى كات له اڵیه ن 

ئه و به شداربوانه  هه ژمارده كرێت كه  ئه م بانگه شه یه  ڕه تده كه نه وه .

“به الیه ىن كه مەوە هاتنى عه ره به كان كاریگه رییه ىك ئه رێنى هه یه  له سه ر 

جموجۆڵى بازار كه  بۆته هۆى هه بووىن كڕیارى زیاتر. گه ڕانه وه یان خراپه  و 

كاریگه رى خراپى ده بێت چوونكه  كه مى كڕیار ده بێته  هۆى زیادبووىن بێكارى و 

دروستبووىن كێشه ی تر. “ دووكاندار، گەڕەکی سه روه ران، كۆمه ڵگاى خانەخوێ.

گرووپە اكین  هل نێوان  تێكە اڵوبوون  ده رفە یت  پێده چێت  وا 

ئە و  هل گە ڵ  بە راورد  بە   سشنوورداربێت  دانی�شتوان 

گواستنە وه  و ابره  نە خوازراوه  ، بۆ منوونە  هل  ابزار، هل  

تە ندروسیتە اكندا. هل  بنكە   این  قواتخبانە  

ويبدو پێده چێت ده رفه ىت تێكه اڵوبوون له نێوان گرووپه كاىن دانیشتوان 

سنوورداربێت به  به راورد له گه ڵ ئه و گواستنه وه  و باره  نه خوازراوه  ، بۆ منوونه  

له  بازار، له  قوتابخانه ، له  بنكه  ته ندروسیته كاندا. زۆرێك له  به شداربواىن گرووپى 

جێى سه رنج ئاماژه یان به وه  كرد كه وا به ربه ستى زمان له نێوان خه ڵىك ناوخۆیى 

و ئاواره  ناوخۆییه كان هۆكارێىك هاوبه شه  بۆ نه بووىن تێكه اڵوى. به شێىك به رچاو 

له  خه ڵىك ناوخۆیى ناتوانن به  زماىن عه ره ىب قسه بكه ن. له  قوتابخانه كاندا، 

به رنامه ى خوێندن یان وانه كاىن پۆىل ئاواره  ناوخۆییه كان و خه ڵكه  ناوخۆییه كان 

وه ك یه ك نین. تێكه اڵوبوون له  نێوان و له ده ره وه ى پۆل قه تیس ماوه . ئه وه ى 

حاڵه ىت توندوتیژى تۆماركرابێت زیاتر په یوه ندى به  جیاوازى كه لتور هه بووه  

له سه ر هەڵسوكه وىت گونجاوى كۆمەاڵیه ىت. له كۆتایدا، زانیارى ڕوپێوى به هه مان 
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شێوه  ئاماژه  به  هه ندێك تێكه اڵوبووىن مندااڵىن گه نج له  گرووپه  جیا جیاكاندا 

ده كات. بو منوونه ، ته نها %13 خێزانه كاىن كۆمه ڵه ى خانەخوێ له  ده وره وبه رى 

شارى هه ولێر)ئه وشوێنانه ى زۆریك له  ئاواره  ناوخۆییه كانی تێیدا ده ژین( 

منداڵه كانیان یارى ڕۆژانه  له گه ڵ مندااڵىن گرووپه كانی تر ده كه ن. له نێو خێزانه  

ئاواره  ناوخۆییه كاىن هه مان ناوچه دا ئاماژه  بۆ ڕێژه یه ك له  گۆشه گیرى و 

دووره په رێزى ده كرێ. هه رچه ند رێژه كه  به رز ده بێته وه  بۆ %43 به اڵم ئه مه  

هێشتا به شێوه یه ىك ڕێژه ییانه  نزمه .

“ڕۆژێك له گه ڵ باوكم چووم بۆ دووكانێك و پرسیارمكرد بەاڵم خاوه ن دوكانه كه  

داواى كرد به  عه ره ىب قسه  بكه ین چوونكه  ئه و زماىن كوردى باش 

تێنه ده گه یشت. من به ڕاستى دڵته نگم به  وه ى كه  هه ست به بێگانه یى خۆم 

بكه م له  ناو گه ره كەى خۆمدا . “ قوتاىب كچ، گەڕەکی سه روه ران، كۆمه ڵگاى 

خانەخوێ.

“كێشه  و ده مه قاڵى هه یه  له  نێوان مندااڵىن ئاواره  ناوخۆییه كان و مندااڵىن 

ناوخۆیى ئه وانه ى له هه مان قوتابخانهدا  ده خوێنن. كوڕه  عه ره به كان زۆر 

هه ستیارن به رامبه ر به  كوڕه  كورده كاىن ناوخۆیى كه  ڕێگه  به  سه یركردن یان 

قسه كردن له گه ڵ كچه  عه ره به كان به هیچ شێوه یه ك ناده ن. ئه مه  هه ڵوێستێىك 

زۆر مه ترسیداره  كه  ده بێتە هۆی سه رهه ڵداىن ده مه قاڵێی به رده وام و شەڕكردن 

له گه ڵ یه كرتى زۆربه ى جار. “  مامۆستایه ىك ئافره ت، گەڕەکی حه سارۆك، 

كۆمه ڵگاى خانەخوێ.

“ ڕێژه یه ىك كه م له  ئاواره  ناوخۆییه كان هه ن له  گه ره كه كه ى ئێمه . ئه وان زۆر 

كۆمه اڵیه ىت نین و ته نانه ت نایه نه  ده ره وه  له  ماڵ مه گه ر شتێكیان پێویستبێت و 

بیكڕن و ئیمه  بیانبینین، په یوه ندیامن له گه ڵیان زۆر باشه  و رێزیان لێده گرین “. 

ئافره تێىك پێگه یشتو، گەڕەکی حه سارۆك، كۆمه ڵگاى خانەخوێ.

دابه شبوون له  نێوان كۆمه ڵگاكاندا

كۆمه ڵێك هۆكار هه ن كه  ده بنه  هۆى بێ متامنه یى له  نێوان كۆمه ڵگاكان. 

هه ندێك له م هۆكارانه  ده گه رێنه وه  بۆ ئه و كێشه  قووڵه  چاره سه رنه كراوه  

مێژووییانه ى نێوان كورد و عه ره ب له  عێراقدا و په یوه ندى به و گۆڕانكاریه  

هه نگاو به  هه نگاوه  دیمۆگرافیانه ى دانیشتوانەوە هه یه  كه له وانه یه  كاریگه رى 

هه میشه یى له سه ر ناسنامه ى كوردستان دروستبكه ن. هۆكاره كاىن تر كه  

په یوه ندییان به  ژیاىن ڕۆژانه وه  هه یه  ئاسانرتن بۆ چاره سه ركردن. 

به شداربوواىن گرووپى جێى سه رنج ئاواره  ناوخۆییه كان وا وه سف ده كه ن كه  

نایانه وێت خۆیان له گه ڵ ڕه وشه  تازه كاىن وه ك هه ڵسوكه وىت قه بوڵكراوى گشتى 

و فێربوون یاخود قسه كردن به  زماىن كوردى ڕابهێنن. به شداربووان ئاماژه یان به  

نایه كساىن له  مووچه  و یارمه تیشدا كرد وه ك سه رچاوه یه كی ترى گرژى. 

فه رمانبه ره  ئاواره  ناوخۆییه كان هێشتا مووچه ى خۆیان وه رده گرن له  حكومه ىت 

ناوه ندى عێراق له كاتێكدا زۆرینه ى خه ڵىك ناوخۆیى مووچه یان وه رنه گرتووه  

لەالیه ن حكومه ىت هه رێمى كوردستانەوە به هۆى كه مبوونه وه ى بووجه ى گشتى 

و بڕینى به شه  بوودجه ى حكومه ىت هه رێمى كوردستان لەالیه ن حكومه ىت 

عێراقەوە. ئه م مووچه  وه رگرتنه ى ئاواره  ناوخۆییه كان هاوشانه  له گه ڵ ئه و 

پاڵپشتیه  مرۆییه ى كه به  شێوه یه ىك سه ره ىك ته نها ده درێت به و ئاوارانه  كه  

ئه مه ش هۆكارێكه  له  نه بووىن تێگه یشنت و هه ستكردن به  پێداویستی و 

ناڕه حه تیه كاىن یه كرتى.

“ دوای ئه م هه مووساڵه  شه ركردن بۆ واڵته كه م ئیستا من ده بێت به  زماىن 

عه ره ىب قسه بكه م كاتێك ده چم بۆ دوكانێك. ئه وان دوكانه كانیان داگیركرد و 

ڕێزمان لێناگرن ته نانه ت هه وڵى فێربووىن زماىن كوردى یاخود تێگه یشنت له  

كه لتورى ئێمه  ناده ن. “ پێشمه رگه یه ك، گەڕەکی سه روه ران، كۆمه ڵگاى 

خانەخوێ.

“ بۆچى ده بێت ئێمه  زماىن عه ره ىب بخوێنین له كاتێكدا قوتابخانه  عه ره بیه كان 

زماىن كوردى ناخووێنن ؟ “ قوتاىب كچ، گەڕەکی سه روه ران، كۆمه ڵگاى خانەخوێ.

“هه ندێك په نابه رى سوورى هه ن له  گه ره كه كه مان. تۆ ده یانبینیت زۆر هه ژارن 

و زۆر به  زه حمه ىت نان په یداده كه ن جیاواز له گه ڵ عه ره به كان كه  هه موو 

مانگێك مووچه ى خۆیان وه رده گرن. “ پیاوێىك پێگه یشتو، گەڕەکی حه سارۆك، 

كۆمه ڵگاى خانەخوێ.

هه ستكردن به  ئاسایش له  ژیاىن ڕۆژانه دا

له گه ڵ ئه و هه موو گۆڕانكاریانه ى كه  به سه ر گه ڕه كه كان داهاتووه ، هه ستكردن 

به  سه اڵمه ىت له  ناو كۆمه ڵگاكاندا، له  هه موو گرووپه كاىن دانیشتواندا، زۆر به رز 

ماوه ته وه . بۆمنوونه ، ته نها %2 ى خێزانه كان هه ستیان به  نا ئاسایىش یان مه ترىس 

كردووه  له  گه ره كه كه یاندا له كاتێكدا %25 خێزانه كان هه ستیان به  ئاسایش و 

سەالمه ىت كردووه  و له  %73 هه ستیان به  سەالمه تییه ىك زۆر كردووه . هه روه ها 

له  ڕاستیدا هیچ خێزانیك ئه وه ى نه خسته ڕوو كه  ئه ندامێىك خێزانیان تووىش 

توندوتیژى جه سته یى هاتبێـت20 .

له گه ڵ ئه و ئاسته  به رزه ى ئاسایش و سەالمه ىت، زۆرێك له  به شداربووىن گرووپى 

جێى سه رنج له  كۆمه ڵگاى خانەخوێ ئه وه یان خسته ڕوو كه وا زیادبووىن الوازى 

و شلۆقى ئابوورى وا له  “هه ندێك خه ڵك ده كات تاوانكارى به رامبه ر كه ساىن تر 

ئه نجام بده ن” گومانكردن به رامبه ر به  دانیشتوانه  ئاواره كان به هه مان شێوه  

كاریگه رى له سه ر بۆچووىن به شداربووىن گرووپى جێى سه رنج دروستكردوه  

له ڕووى ئاسایىش و پاراستنى خۆیان. له  ڕاستیدا زۆرێك له  خه ڵىك داواى ڕۆڵى 

به هێزترى ئاسایشیانكرد )هێزى ئاسایىش ناوخۆ( بۆ پاراستنى دانیشتوان له  

مه ترىس ده ره ىك بۆ سه ر سەالمه ىت ڕۆژانه یان كه وا به شداربووان واى ده بینن كه  

ئه و مه ترسیانه  ڕوو له زیادبوونه .

“هه رچه نده  گه ڕه كه كه  زۆر ئارامه ، به اڵم ئیمه  حه زده كه ین ڕۆڵى به رزترى 

ئاسایش ببینین.” ئافرەتێکی پێگه یشتوو، گەڕەکی سه روه ران، كۆمه ڵگاى 

خانه خوێ.

“من هه ست به  سه المه ىت و ئاسایش ده كه م به اڵم ئه وه ى ڕاستیبێت من له  

جاران زیاتر وریاترم هه روه ها پێوانه كاىن سەالمه ىت زیاتر به هه ند وه رده گرم 

20 هە ڵسە نگانین اببە یت وه كو سە المە یت و تووند و تژیى و پێكە وه ژاین هل  نێوان گرووپە اكین دانی�شتوواندا بە  

پ�ت بە سنت تەهنا بە  ده ره جنامە اكین رِووپێویی خێزانەاكن اكرێىك زه محە تە ، بە هۆى سشنوورداریی گە ِران بە دواى 

تێروانینە اكن هل  ِرێگای پرسشیارانمە وه . ئە و كە سانە ى كە  وه اڵم دەدەنەوە هل وانە یە هەموو اكت نەاینەوێ ئە و 

جۆره  ئە زموونە  این هە سشتە  باڵوبكە نە وه،  بۆیە انبێت سشنورداریی هل  نوێنە رایە تىكردین وه لآمە اكن هل سە ر ئە م 

اببە اتنە  هل بریبكرێت
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له به ر ئه م بارودۆخه  ئابوورییه ى كه  كاریگه رى له سه ر خه ڵىك ئه م گه ره كه  

دروست ده كات. من پێشرت ئۆتۆمبێلم له  پێش خانووه كه م ڕاده گرت به اڵم ئیستا 

دووجار بیرده كه مه وه  پێش ئه وه ى ڕایبگرم.” خاوه ن دوكانێك، گەڕەکی 

سه روه ران، كۆمه ڵگاى خانەخوێ.

“تۆ سه یرى ده وروبه رمان بكه ، ئه م هه موو عه ره به ، هه فته ى ڕابردوو ئاسایش 

هه ندێك عه ره ىب ده ستگیركرد كه وه ك كۆچبه رهاتبوون به اڵم پالىن ئه نجامداىن 

كرده وه ى تیرۆرستیان هه بوو بوو. هه ندێك جار ڕووداوى تریش ڕووده ده ن، 

به اڵم سوپاس بۆ پۆلیس و ئاسایش كه ئاگادارى ئه م دۆخه ن “. قوتابیه ىك كچ، 

گەڕەکی سه روه ران، كۆمه ڵگاى خانەخوێ.

تێڕوانینى كۆمه ڵگا ئاواره كان

ئه و بۆچوون و تێڕونینانه ى کە له سه ره وه  وه رگیراون به  دڵنیایىیه وه  باس 

له وه ده كه ن چۆن دانیشتوانه  ئاواره كان هه ڵسوكه وتیان له گه ڵدا ده كرێت كه  

به هه مان شێوه  كاریگه رى له سه ر ژیاىن ڕۆژانه یان هه یه . دانیشتوانه  ئاواره كان 

به هه مان شێوه  نێگه راىن ده رده بڕن له سه ر پێکەوەگونجانی كۆمه اڵیه ىت و  

ئاگادارن كه  ئه وان له  ئاستى گومان و نامتامنه دا ده بیرنێن له نێو كۆمه ڵگا 

تازه كاندا.

ئه و په نابه ره  سووریانه ى ده ره وه ى کامپ كه  به شدارى له گفتوگۆکانی گرووپە 

دیاریکراوەکانی تایبه ت به  UNHCRى ساڵى 2015 یان کرد باسیان له وه كرد كه  

چۆن پێشبڕكێی كار هه ڵوێستێىك نه رێنى به رامبه ر به وان دروست ده كات 

له هه رێمى كوردستاندا، كه  له ئه نجامدا بووه ته  هۆى ئه وه ى كه  به شێوه یه ىك 

خراپرت مامه ڵه یان له گه ڵدا بكرێت و نرخێىك كه مرتیان له  بازارى كاردا له  الیه ن 

خاوه نكاره كانیانه وه  پێبدرێت.

ئاواره  ناوخۆییه كاىن ده ره وه ى کامپەکان له  UNHCR گرووپى جێى سه ره نجى 

ساڵى 2015 به هه مان شێوه  نیگه رانییان له سه ر بار و دۆخیان له  هه رێمى 

كوردستان و قبوڵكردنیان له  الیه ن كۆمه ڵگاى خانه خوێوه  ده ربڕى. ڕایانگه یاند 

كه وا حه زده كه ن به شدارییه ىك زیاترى الیه نه  په یوه ندیداره كان و په یامنگا 

ناوخۆییه كان و ڕابه ره كاىن كۆمه ڵگاكان ببینن بۆ به دیهێناىن پێكه وه ژیانێىك باشرت 

له  نێوان كۆمه ڵگاكاندا. به شداربووان داواى هه ستیارى و بایه خى دانیشتواىن 

ناوخۆیى و به تایبه ىت هێزه  ئه منییه كان ده كه ن له سه ر ئه و كێشانه ى كه  به گشتى 

ئاواره  ناوخۆییه كان ڕووبه ڕوویان ده بنه وه  و هه روه ها وه كو هۆكاریىك بێ 

متامنه یى ئاماژه یان به  كه مى كۆڕبه ند و چاوپێكه وتنه كان كرد بۆ تێكه اڵوبوون و 

كارلێكردن له  نێوان هه ردوو گرووپه كه دا. 

به شداربواىن گرووپى دیاریکراوی ئاواره  ناوخۆییه كان تێبینیى ئه وه یانكرد كه  

په یوه ندى و تێكه اڵوبووىن شپرزه  له  نێوان كۆمه ڵگاكاندا كۆسپ ده خاته  سه ر 

كاره كاىن ژیاىن ڕۆژانه یان و توانای گوزه رانكردنیان به شێوه یه ىك سه ربه خۆ. 

گرووپى ئاواره  ناوخۆییه كان له  كۆیه  ئاماژه یان به و كێشانه  كرد كه وا له كاىت 

ڕۆیشنت له  نێوان خاڵى پشكنینه كان تووشیان ده بێت، بۆ منوونه  نوورساوى 

گه شتكردنیان پێویسته  و زۆربه ى جار الیه ىن په یوه ندیدار بێ هه ڵویسنت 

له به رامبه ر به خشینى ئه و نوورساوانه . ئه مه  كاریگه رى له سه ر هه موو كۆمه ڵگا 

ده بێت نه وه ك ته نها له  ڕووى كۆمه اڵیه تییه وه  )نه بووىن ئازادى جواڵنه وه ( به ڵكو 

له  ڕووى ئابوورییه وه  )كێشه ى زیاتر بە ڕووى زامنكردىن گوزه رانكردن( و 

به هه مان شێوه  له  ڕووى جه سته ییه وه  )ده ستنگه یشنت به  چاره سه ره  

ته ندروستیه كان له  ناوچه كه یان(.

مافە اكن  بە   بە سشتوو  پ�ت  زایتری  ڕێبازى  پێویسشتە 

هل   بریتنی  ڕێبازانە   ئە و  هل كۆاتییدا  ڕه چاوبكرێن چونكە  

بە رده وام و سە ركە وتووه اكین  بزوێنە رى سە ره كی سڕتاتژیە 

ئاششتییانە   پێكە وه ژاینێىك  پێویسشتە   كە   بە شارسشتانیكردن 

بگرێت هل خۆ 

6. مافی ژیانی ناو شار و گرێبه ستی كۆمه اڵیه تی

نامۆبوون و پێشبڕکێ

هاوشانبووىن قه یراىن ئاواره بوون و قه یراىن ئابوورى له  هه رێمى كوردستاندا بۆته  

هۆى به كارخستنى داینامیكێىك نه رێنى له  بوارى به رێوه به ردىن گشتى و 

به كارهێناىن سه رچاوه  گشتییه كان. ئه نداماىن كۆمه ڵگاى خانه خوێ له نێو 

گفتوگۆكاىن گرووپى جێى سه رنج هه ستى ئه و نامۆبوونه یان له شارى خۆیان 

خسته ڕوو كه  په یوه سته  به  ئه زموونه كاىن ملمالنێیى نێوان خۆیان و ئه و 

دانیشتوانه  ئاوارانه ى كه  تازه  ڕوویان له و ناوچانه  كردووه ، ئه و ملمالنێیه ش 

له سه ر ئه و خزمه تگوزارى و شوێنه  شارنشیینانه یه  كه  له و ناوچانه دا دابینكراون. 

گرووپى به شداربواىن جێى سه ره نج باىس ئه و ڕوداوانه یانكرد كه  تیایاندا هاتنى 

خێزانه  ئاواره  ناوخۆییه كان سه رچاوه  گشتییه كانیان سنورداركردوه  له كاتێكدا 

ده بوایه  ئه و سه رچاوانه  به شێوه یه ىك سه ره ىك بۆ كۆمه ڵگاى خانه خوێ ته یار و 

ئاماده بووان. ئه م گفتوگۆیانه  زوربه ى جار ئه وه  ڕوونده كه نه وه  كه وا ئاواره  

ناوخۆییه كان خۆشگوزه رانرتن له  خه ڵكه  ناخۆییه كان، له كاتێكدا تێگه یشنت و 

دڵسۆزیه ىك ته واو به رامبه ر ره وىش كۆمه ڵگاى خانه خۆى پیشاناده ن. 

“قوتابخانه ى تایبه ت هه یه  بۆ عه ره به كان، چونكه  ئه وان نایانه وێ به  كوردى 

بخوێنن به اڵم ئێمه  ناچارین بینایەی قوتابخانه كه مان به ش بكه ین له گه ڵیان كه  

ده بێته  هۆى دروستبووىن بەرەنگاری و ملماڵنێ. “ مامۆستا، گەڕەکی حه سارۆك، 

كۆمه ڵگاى خانەخوێ.

“فه رمانده یه ىك پێشمه رگه ى پێشووى نارساو هه یه  و نه خۆىش شێرپه نجه ى 

هه یه . ئه و نه یتواىن چاره سه ر وه رگرێت چونكه  له  نه خۆشخانه  له  نۆره دا 

وه ستابوو له كاتێكدا ئاواره ى ناوخۆى عه ره ب هه بوون له  پێش ناوى ئه و 

چاره سه رییان وه رگرت به اڵم ئه و وه رى نه گرت.” دوكاندار، گەڕەکی سه روه ران، 

كۆمه ڵگاى خانەخوێ.
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“ئه وان ئه وپاره یه  له  كوێ ده هێنن؟ ته نانه ت له  ده وڵه مه ندترین ناوچه كاندا 

ئاواره ى ناوخۆیی هه ن. ئه وان ئاوى بوتڵ ده كڕن له  كاتێكدا ئێمه  له  ئاوى بۆرى 

ده خۆینه وه .” ئافره تێىك پێگه یشتوو، گەڕەکی سه روه ران، كۆمه ڵگاى خانەخوێ.

ئه م نیگه رانییانه  درز و په رته وازه یى قووڵرت له و ڕێككه وتنامه  كۆمه اڵیه تیه  نیشان 

ده ده ن كه  تاوه كو ئیستا كۆمه ڵگاى به یه كگرتویى هێشتۆته وه . دامه زراندىن ئه م 

ڕێككه وتنامه  كۆمه اڵیه تییه  بریتیبوو له وه ى هه موو دانیشتوانه كاىن كوردستان 

گه ره نتى ده ستگه یشنت به  خزمه تگوزاریی ته ندروستى و په روه رده  و پاراسنت و 

گوزه راىن هه بێت. ئه مه  ده ستكه وتێكه  له  حاڵه ىت ئیستاى ئابوورى هه رێمى 

كوردستاندا پارێزگاری لێكردىن كارێىك زه حمه ته .

 ئه نداماىن كۆمه ڵگاى خانه خوێ پێیانوایه  ‘بیانیه كان’ ماىف زیاتریان هه یه  له  وه ى 

ئه وان هه یانه ، به اڵم ئه وه ى له  ڕاستیدا ڕووده دات بریتیه  له وه ى داواكارى زۆر 

زیاتر هه یه  بۆ خزمه تگوزارى هه روه ها توانایى دابینكردنیش سنوورداره  به هۆى 

سنووردارى بووجه وه : سنوورداربووىن بوودجه  به بێ گوێدان به  قه یرانه كاىن 

ئاواره بوون هه ر ڕوویده دا. 

“ ئه وان دێن بۆ ئێره  و مووچه ى خۆیان وه رده گرن و ژیاىن خۆیان ده به نه سه ر. 

ئه وان شه رى داعش ناكه ن، له  الیه ىك دیکەوە گەنجەکانی ئێمه  ده ڕۆن بۆ 

هه نده ران چونكه  هیچ ده رفه تێك شك نابه ن تاوه كو ئیش بكه ن. “ پیاوێىك 

پێگه یشتوو، گەڕەکی حه سارۆك، كۆمه ڵگاى خانەخوێ.

“پێویسته  یاسایەك هه بێت بۆ رێكخستنى هاتنیان و مانه وه یان. هه روه ها ئه وان 

پێویسته  به رپرسیارێتیشیان هه بێت نه وه ك ته نها ماف. “ قوتابییه ىك كچ، 

گەڕەکی سه روه ران، كۆمه ڵگاى خانەخوێ.

“ ئه م بابه ته  پێویسته  له گه ڵ دانیشتواندا باسبكرێت به  گشتى و داوای 

ڕه زامه ندییان لێبكرێت ئاخۆ ئه وان ئه م هه موو خه ڵكه  ئاواره ناوخۆییه  

قبوڵده كه ن .” پیاویكی پێگه یشتوو، گەڕەکی سه روه ران، كۆمه ڵگاى خانه خۆى.

جیاكردنه وه ى دانیشتوان بەپێی رێبازێکی کە لەسەر بنەمای 

مافەکان دامەزراو 

تێڕوانین و بۆچینى “داگیركردىن” شار له الیه ن ئاواره  ناوخۆییه كانەوە كاریگه رى 

له  سه ر جۆره كاىن ئه و چاره سه رییانه ش هه یه  كه وا كۆمه ڵگاى خانه خوێ 

ڕه چاویان ده كات بۆ دووباره  به ده ستهێنانه وه ى مافه كانیان بۆ شاره كه . ئه نداماىن 

كۆمه ڵگاى خانه خوێ ئه وانه ى به شداریده كه ن له  گفتوگۆكاىن گرووپى جێى 

سه رنج داوایان لێكرا بۆئه وه ى بیر له  باشرتین ڕێگا بكه نه وه  بۆ مامه ڵه كردن 

له گه ڵ قه یرانه كاىن ئاواره یى له ناو گه ڕه كه كاىن خۆیاندا له  ئه گه رى مانه وه ى 

ئاواره  ناوخۆییه كان له  هه رێمى كوردستاندا. 

له نێو هه موو گفتوگۆكاىن گرووپە دیاریکراوەکاندا، چاره سه رى سه ره ىك 

پێشنیازكراو چه ند ڕێگه یه ىك جیاواز پێكهات له  جیاكردنه وه ى ئاواره  

ناوخۆییه كان له  كۆمه ڵگاى خانه خوێدا.

 پێشنیازه كان بریتیبوون له  داناىن ئاواره  ناوخۆییه كان له  چه ند ناوچه یه ىك 

دیاریكراودا یاخود له  کامپه كاىن ده ره وه ى شار بۆ فه راهه مكردىن مافه كانیان و 

پاراستنیان به  شێوه یه ىك باشرت. 

ڕێگاكاىن تر بریتیبوون له  هێنانه  كایه وه ى چه ند به ركه وته یه ك )الحصه ( له سه ر 

ژماره ى ئه و كار و بازرگانیانه ى كه  ئاواره كان ده توانن خاوه ندارێتى بكه ن و 

له سه ر جۆرى ئه و چاالكیه  ئابورییانه ى كه وا ده توانن به شداربن تێیدا. ئه م 

پێشنیازانه  كران به مه به ستى ئه وه  كران كه  خزمه تگوزاری و كاری بۆ كۆمه ڵگاى 

خانه خوێ فه راهه م بكرێ، ئه م پێشنیازانه  مه ترىس گۆڕاىن سه رژمێرى 

له دانیشتوان و ناسنامه ش له هه رێمى كوردستاندا له خۆده گرن. 

“ئه گه ر ئه وان جیابونه ته وه  له  كۆمه ڵگاى خانه خۆى و له  کامپێك نیشته جێده بن، 

ئه وه  ئه مه  یارمه تیده ر ده بێت بۆیان به  هه بووىن ده رفه ىت كار له  ناو کامپه كه  

هه روه ها خزمه تگوزارى به شێوه یه ىك ئاسانرت ده تواندرێت دابینبكرێت بۆیان.”  

قوتابییه ىك كچ، گەڕەکی سه ربه ستى، كومه ڵگاى خانەخوێ.

“باشرته  ئه گه ر ئه وان بچنه  ده ره وه ى شار. له وانه یه  بتوانن كۆببنه وه  له  شوێنێىك 

دیاریكراودا. گه ره كێىك جیا باشرتده بێت بۆ عه ره به كان “. ئافره تێك، گەڕەکی 

سه روه ران، كومه ڵگاى خانەخوێ

“گه رانه وه یان باشرتین چاره سه ره  بۆ هه مووالیه ك. به اڵم ئه گه ر هیچ 

هه ڵبژاردنێىك تر نه بێت، ئه وا پێویسته  شوێنێىك تایبه ت به خۆیان هه بێت، 

هه روه ها به ىش بازرگاىن و چاالكیرتیش ده بێـت كه وا ئاواره كان پێویست ناكات 

بیبه ن زیاد له  ڕێژه یه ىك دیارى كراو، كه واته  ئێمه  ده رفه ت دابین ده كه ین بۆ 

كورده  دانه مزراوه كان )بێ كاره كان(”. پیاوێىك پێگه یشتوو، گەڕەکی سه روه ران، 

كومه ڵگاى خانەخوێ.

ئایا ده بێت ئه م پێشنیازانه  ڕووبه ڕوو بكرێنه وه  له گه ڵ كردارى جیاكردنه وه كه ؟ 

چه ند گونجاوه  وادابنێین كه زۆرینه ى دانیشتوانه  ئاواره  ناوخۆییه كان له  ناوچه  

شارنشینیه كاندا نیشته جێده بن و كار ده كه ن؟ دووباره  گێرانه وه  و 

به ده ستهێنانه وه ى ‘مافه كان بۆ شاره كه ‘ زامنى ئه وه  ده كات كه  نابێت و ناكرێت 

گرووپێك به رایى پێ بدرێت به سه ر گرووپێىك تردا. 

كه مكردنه وه ى ماىف هه ندێك له كاتێكدا داوا له  هه موو دانیشتوان دەكرێت بۆ 

گرتنه ئه ستۆى به رپرسیاره تیی بڕیارێىك له و جۆره  كه وا جیاوازه  به  به راورد له گه ڵ 

كرۆىك ماف بۆ جێگاى چۆڵی شارنشینه كان. ئه و بارودۆخه  شپرزه یه ى ئیستا و 

بۆچوونه  زااڵنه ى نێوان كۆمه ڵگاى خانه خوێ به ره  به ره  بوراى ئه و ڕێگه  و 

ڕێبازانه  بچووك ده كاته وه  كه  ده بێـت ڕه چاوبكرێـن. 

له گەڵ ئه وه شدا پێویسته  ڕێبازى پشت به ستوو به  مافه كان زیاتر ڕه چاوبكرێت 

چونكه  له كۆتاییدا ئه و ڕێبازانه  بریتین له  بزوێنه رى سه ره كی سرتاتیجیه ته  

به رده وام و سه ركه وتووه كاىن به شارستانیكردن كه  پێویسته  پێكه وه ژیانێىك 

ئاشتیانه  له خۆ بگرێت
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٥. دامەزراندن و خستنەسەرکار لە شار و شارۆچکەکاندا

تاوتوێ و پوختەی ئەنجامە سەرەکییەکان 

یەکێك لە نیگەرانیە هەرە فشارئامێزەکان لە بارودۆخێکی ئاوەها قەیراناوییدا 

کە چۆن هاتنی ئەو ژمارە گەورەیەی خەڵك بۆ ناو هێزی کار کاریگەریی دەکاتە 

سەر بازاڕی کار. تێگەیشتنی ئەمە گرنگە، چونکە دامەزران بۆ هەموو خەڵکی 

شار و شارۆچکەکان کلیلی ژیانێکی سەربەخۆیە، و هەروەها بە دیاریکراویی بۆ 

ئەو گرووپانەی کە ناتوانن بگەن بە تۆرە سەالمەتییە گشتییەکان شتێکی زۆر 

پێویستە. لە پارێزگای هەولێردا، دەبینین کە هەلەکانی دامەزراندن تا 

ڕاددەیەکی باش توانیویانە بە ڕووی ئەو شۆکەدا بوەستنەوە کە تووشیان 

هاتووە و تا ئەم چرکەیەش نەگەیشتوونەتە ئاستە مەترسیدارەکان. دانیشتوانی 

کۆمەڵگای خانەخوێ پارێزگاریی لە ڕێژە هاوشێوەکانی دامەزراندن کردووە کە 

بەر لە قەیرانەکە هەیبوو. بۆ پەنابەرە سوورییەکانیش، دامەزراندن زۆر بەرزە، 

بەو ڕاددەیەی کە بۆ دانیشتوانە ڕەگەز نێرەکەیان دەگاتە نزیکەی %٨٠. 

بەاڵم بە بەراورد ئەوانەدا، دانیشتوانە ئاوارە ناوخۆییەکان ڕێژەییانە ڕێژەی 

دامەزراندنی نزمرت و ژمارەیەکی زیاتر خەڵکیان هەیە کە بەدوای کاردا 

دەگەڕێن، بەاڵم ئەم بارودۆخەی ئاوارە ناوخۆییەکان بە شێوەیەکی گشتیی 

قەرەبووکراوەتەوە، ئەویش بەوەی کە لەالیەن حکوومەتی عێراقی فیدڕاڵەوە 

ئاسانکارییان بۆ کراوە دەستیان بە گواستنەوە گشتییەکانی ئەو کار و پیشانەی 

کە پێشرت لە شوێنە ڕەسەنەکانی خۆیاندا هەیانبووە، بگات.

لەگەڵ ئەمەشدا، ئەم ئەنجامە ڕێژەییە ئەرێنییانە دەمامکی ئەو پرسە زیاتر پڕ 

لە کێشانەی کە لە بازاڕی کارەوە سەرهەڵدەدەن و پەیوەندییان بە شکستباریی 

و الوازیی چاوەڕوانکراو و نایەکسانیەوە هەیە، دەدەن. یەکەم پرسیش پرسی 

نافەرمییەتیی بازاڕی کار و نیگەرانیەکانە سەبارەت بە هەلومەرجی کارکردن. 

سەبارەت بەوەی کە پەیوەندی بە نافەرمییەتی دامەزراندنەوە هەیە، هەندێك 

لە کەرتەکان زیاتر لە کەرتەکانی دیکە مەیلی ئەو جۆرە دامەزراندنە دەکەن. بۆ 

منوونە، لە کەرتەکانی بنیاتنان و هەروەها فرۆشتنی بە کۆ و بە تاكدا، تەنیا لە 

%٣٠ی کرێکارەکان بە پێی گرێبەستی یاسایی دامەزرێرناون و زۆرینەی هەرە 

زۆریان لە بری مووچە کرێ و هەقدەستیان پێ دەدرێت، کە ئەمەش 

دامەزراندنی زیاتر نافەرمی و پچڕپچڕ دەردەخات. وا پێ دەچێت کە بەتایبەتی 

پەنابەرە سوورییەکان لەبەرامبەر ئەو جۆرە ڕێكخستنەدا الواز بن چونکە بەبێ 

گرێبەست لە کەرتە جیاوازەکاندا دادەمەزرێرنێن و پشتیش تەنیا بە کرێ و 

هەقدەستی ڕۆژانە دەبەسنت – بەتایبەتی لە شارۆچکەکاندا، نزیکەی تەواوی 

دەمەزراندنەکان نافەرمین و هیچ گرێبەستێکیان نیە. ئەم نیشاندەرانە – 

نافەرمییەتی و پشتبەسنت بە کرێ و هەقدەستی ڕۆژانە، هەردووکیان پێکەوە، 

الیەنێکی گرنگی چاودێریکردنی ئەو ناوچانەی کەرتی تایبەت دەناسێنن کە 

توانای زیاتریان لە گرتنەخۆی کرێکاراندا هەیە.

ئێمە لە ڕووی دامەزراندنەوە، هیچ بەڵگەیەکی ڕاستەوخۆی جیاکاریامن لە 

بەرامبەر ئاوارە ناوخۆییەکان یاخود پەنابەرەکاندا نەدۆزییەوە، بەاڵم ئەو 

بارودۆخەی کە زۆر جار ئەوانەی تێدەکەوێ و بووەتە هۆی ئەوەی دەستیان 

تەنیا بە چەند جۆرێکی دیاریکراوی دامەزراندن و کار بگات ئەوە دەردەخات 

کە ئەوان لە ڕووی ئەو داهاتەوە کە بەدەستی دەهێنن، سزادەدرێن. 

بێکاریی بە شێوەیەکی یەکسان لە شار و شارۆچکەکاندا دابەش نەبووە. 

سەرەڕای لەخۆگرتنی زۆربەی دانیشتوانە پەنابەرە سوورییەکان و ژمارەیەکی 

بەرچاوی ئاوارە ناوخۆییەکان، کەچی سەنتەری قەزای هەولێر توانیویەتی 

ژمارەیەکی زیاتری هەلی کار بڕەخسێنێت. 

بەدەر لە سەنتەری قەزای هەولێر، ئەو ناوچانەی کە لێشاوی گەورەی خەڵکە 

تازە ئاوارەبووەکانیان وەرگرتووە هەر هەمان ئەو ناوچانەن کە بەشێکی زیاتری 

خەڵکەکەیان نەیانتوانیوە لە مانگی بەر لەم ڕووپێوییەدا کارێك بۆ خۆیان 

بدۆزنەوە. ئەم ناوچانە، وەك: شەقاڵوە، بەحەرکە، دارەتوو و خەبات، وەك دوو 

کەرتی سەرەکیی دامەزراندن و خستنەسەرکار، تەنیا کەرتی بنیاتنان و کەرتی 

خزمەتگوزارییە بچووکە ڕاستەوخۆکانیان هەیە، بەاڵم ئەم دوو کەرتەشیان لە 

ڕووی حاڵەتی گرێبەستەکانیانەوە بە هەلومەرجە نافەرمییەکانەوە 

بەسرتاونەتەوە. ئەم دوو کەرتەش بەهەمان شێوە لە حاڵەتێکی نائومێدیی 

گەورەدان، هەرچەندە ئەگەری بووژانەوەیان ڕێی تێدەچێ، بەمەرجێك ئەو 

قەیرانی نیشتەجێبوونەی کە لەسەرەوە ئاماژەی پێدرا بگۆڕدرێ بۆ وەبەرهێنانی 

زیاتر و دووبارە کاراکردنەوەی هەلە ئابوورییەکان. 

هەرچی سەبارەت بە دامەزراندن و خستنەسەرکاری ئافرەتانە، ئەو بەشەی 

ئافرەتان کە خەریکن کاردەکەن بەشێکی زۆر بچووکە و لە دەرەوەی کار و 

پیشە حکومییەکانیشدا هەلی کەم بۆ کارکردنی ئافرەتان هەیە. بەشی گەورەی 

ئەمەش لە بنەما و باوەڕە عادەتیی و کلتوورییەکانی سەرجەم کۆمەڵگاکان 

سەبارەت بە ڕۆڵێ ئافرەتانەوە سەرچاوەدەگرێت. زۆربەی ئەو ئافرەتانەی لە 

ئێستادا لە تەمەنی کارکردندان، ئاوارە بن یان نا، نەخوێندەوارن، ئەمەش لە 

بازاڕی کار دەیانکاتە دەرەوە. ئافرەتە گەنجەکان خەریکن هەنگاو بە هەنگاو 

دەستیان بە ئاستەکانی خوێندنی بااڵ دەگات و بەمەش لە داهاتوودا بەدوای 

چوونە ناوەوەی بازاڕی کاردا دەگەڕێن. چوونی ئەوان بۆ ناو بازاڕی کار بۆ 

گەشەکردنی ئابووریی ناوچەکە گرنگ دەبێت، بەاڵم ئەگەر بێت و خۆی مۆدێرن 

نەکات و بە هەمەچەشنکردنی کار و پیشەکانی شتێکی وا نەکات کە 

ئافرەتانیش دەستیان پێی بگات، ئەوا چوونی ئافرەتان تەحەدایەک لەبەردەم 

ئەو بازاڕەدا دروست دەکات.

لەکۆتاییدا، هەلومەرجەکانی بازاڕی کار لە داهاتوویەکی نزیکدا بەرەو خراپرت 

پەرەدەستـێـنن ئەگەر کۆمەڵگای خانەخوێ کە لە ئێستادا لە کەرتی حکومیدا 

دامەززراون، دەست بە گەڕان بەدوای خۆشگوزارەنیی لە کەرتی تایبەتدا بکەن 

– کە ئەگەر پێدانی مووچە حکومییەکان لە حاڵەتی پچڕپچریی و نزمیی خۆی 

بەردەوام بێت، ئەمە ئەگەرێکی چاوەڕوانکراوە. بۆیە ئەگەر کەرتی تایبەت 

بەهێز نەکرێ و هەلی کار و دامەزراندن لە هەندێك لە کەرتە سەرەکییەکاندا 

زیاتر نەڕەخسێندرێن، ڕەنگە ئەوسا بەرزبوونەوەی ژمارەی ئەو کەسانەی کە 

ناسەرکەوتووانە بەدوای کاردا دەگەڕێن، هەروەها دابەزینی بڕی کرێ و 

هەقدەستەکان و تووشهاتنی خێزانەکان بە شکستباریی و الوازیی، ببینین.



٣٣

1. باری کاری دانیشتوان

ڕاڤەکردنی چەمکەکان

باری کاری دانیشتوان لەڕێگەی سێ نیشاندەرەوە ڕاڤەدەکرێت. یەکەم، 

لەڕێگەی ڕێژەی لە سەدای تاکەکانەوە کە لەنێوان تەمەنی ١٥ بۆ ٦٤ ساڵیدان و 

مانگێک پێش ڕووپێوییەکە دامەزراون، جا چ خۆیان خاوەنکار یان کارمەند بن، 

کارکردنەکەشیان بەشێوەی هەمیشەیی یان کاتی بووبێت. دووەم، لەڕێگەی 

ڕێژەی لەسەدای ئەو تاکانەی کە لە نێوان ١٥ بۆ ٦٤ساڵیدان و کاریان نەکردووە 

و لەهەمان کاتیشدا بە بەردەوامیی بەدوای کاردا گەڕاون، جا چ بۆ یەکەم جار 

یان دوای لەدەستدانی کاری پێشووتریان بێت. سێیەم، لەڕێگەی ڕێژەی 

لەسەدای ئەو تاکانەی کە دەمێننەوە و تەمەنیان لەنێوان ١٥ یا ٦٤ساڵیدایە و 

لەدەرەوەی هێزی کاردان، بەو مانایەی کە بەردەوام قوتابیین، یان پەککەوتەن 

و توانای کارکردنیان نیە، یان کابانی ماڵن، یان زوو خانەنشین بوون، یان حەزیان 

بە کارکردن نیە. ئەو خەڵکانەش کە “لە ڕووی ئابورییەوە ناچاالکن” بە خەڵکی 

دانەمەزراو هەژمارناکرێن. هەموو ئەو سێ گرووپانەش تێکڕای لەسەدا سەد 

پێکدەهێنن.

چەمکە باوەکانی ڕێژەی کارکردن و کارنەکردن لەسەر دۆخی هەرێمی 

کوردستان و لە شوێنێکی پڕ لە ئاوارەی وەکو ئەوەی ئێستا جێبەجێناکرێت. 

پێناسەی کارکردن منونەیەکە لەمە: دامەزراندنی فول دەوام و نیوە دەوامی 

نافەرمیی لەم کۆنتێکستەدا باوە، بەو مانایەی کە تاکەکان لەوانەیە بە 

بەردەوامیی کاریان نەکردبێت، بەاڵم بەشێوەیەکی پچڕپچڕ و لە شوێنی 

جیاجیادا بۆ ماوەی چەند ڕۆژێک کاریانکردووە. لە ڕێکاری ڕووپێویی ئەم 

ڕاپۆرتەدا، ئەم جۆرە تاکە وەکو دامەزراو هەژمارکراوە، تەنانەت ئەگەر لەماوەی 

ئەو مانگەدا تەنیا یەک هەفتە کاری کردبێت و کاتەکانی دیکەی مانگەکەی بە 

گەڕان بەدوای کاردا بەڕێکردبێت. لەبەر ئەمەیە کە دامەزراندنی نیوە دەوامیی 

لە چوارچێوەی داتاکەدا بوونی نیە. 

لە الیەکی دیکەەوە، خاوەنکاری خۆ بوون بارێکی ناڕوونە کە بارودۆخی 

نەخوازراوی بێکاریی دەشارێتەوە. ئەمەش وادەکات کە بە ئاسانی سنورەکانی 

بێکاریی دەستنیشاننەکرێن، بەتایبەتی کە هیچ تۆڕێکی سەالمەتیی بوونیان 

نەبووە بۆ یەکێک کە بە فەرمی وەکو کەسێکی بێکار لە قەڵەمدرا، هەروەکو لە 

واڵتانی دیکەدا دەبیرنێت. 

لە کۆتاییدا، هەندێکی دیکە لە پێوەرەکان بۆ داتای باری کاری دانیشتوانە ئاوارە 

ناوخۆییەکان جێبەجێدەکرێن، ئەمەش بەهۆی ناڕوونیی لە باری ئێستای 

�م ر�ن
یاگ�ھمۆک

ێوخھناخ
وارزھماد
ت�ڕھگەد ادراک  یاودھب 

ەراک یز�ھ  یەوەرەد  ھل 
ەراوائ

ناکھییۆخەوان
وارزھماد
ت�ڕھگەد ادراک  یاودھب 

ەراک یز�ھ  یەوەرەد  ھل 
ناکەرھبانھپ وارزھماد

ت�ڕھگەد ادراک  یاودھب 
ەراک یز�ھ  یەوەرەد  ھل 

16.4%

82.9%
0.7%

10.2%

88.0%
1.8%

90.8%

7.6%
1.6%

69.7%

26.7%
3.6%

53.3%
16.1%

30.6%
80.3%

9.9%
9.8%

�م ر�ن
یازھق یرھتنھس 
رێلوھھ

وارزھماد
ت�ڕھگەد ادراک  یاودھب 

ەراک یز�ھ  یەوەرەد  ھل 
یازھق یرھبوروەد 
ێلوھھ

وارزھماد
ت�ڕھگەد ادراک  یاودھب 

ەراک یز�ھ  یەوەرەد  ھل 
ناکھکچۆراش وارزھماد

ت�ڕھگەد ادراک  یاودھب 
ەراک یز�ھ  یەوەرەد  ھل 

19.5%

80.3%
0.2%

93.3%

5.5%
1.2%

15.1%

82.2%
2.7%

68.8%

27.7%
3.5%

66.3%

23.8%
9.9%

63.4%

27.4%
9.2%

�م ر�ن
ناوێن ینھمھت 
یی�اس ( ١٥-٢٤)

وارزھماد
ت�ڕھگەد ادراک  یاودھب 

ەراک یز�ھ  یەوەرەد  ھل 
ناوێن ینھمھت 
یی�اس ( ٢٥-٤٤)

وارزھماد
ت�ڕھگەد ادراک  یاودھب 

ەراک یز�ھ  یەوەرەد  ھل 
ناوێن ینھمھت 
یی�اس ( ٤٥-٦٤)

وارزھماد
ت�ڕھگەد ادراک  یاودھب 

ەراک یز�ھ  یەوەرەد  ھل 

3.5%
1.4%

21.8%

77.2%
1.0%

16.8%

83.2%
0.0%

32.5%

60.2%
7.3%

88.2%
6.8%

5.0%
80.8%

15.6%
3.6%

95%

شێوەی 11. باری کاری تاکەکای نێوان تەمەنی ١٥ بۆ ٦٤ ساڵی، بەپێ ی ڕەگەز و گرووپی دانیشتووان و توێژ و تەمەن گرووپاکان

تێبینی: “دانیشتوانی دامەزراو” هەم ئەو تاکانە دەگرێتەوە کە بە فول دەوام دامەزراون و هەم ئەوانەش کە بە نیوەدەوام خەریکن کار دەکەن.
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کارکردن و دامەزراندن لە پارێزگای هەولێردا، لەبەر ئەوەی زۆرێک لەو ئاوارانە 

دەستیان بەو کار و مووچانەیانەوە گرتووە کە لە شوێنی ڕەسەنی خۆیاندا 

هەیانبووە21.

دەرەجنامی سەرەکیی دەرابرەی ابری اكر ڕێژەی بەرزی

تەنیا  بە بووین  ئاوارە سورییەاكندا  پیاوە  دامەزراندنە  هلنێو 

ژمارەیەىك کەمیان هل دەرەوەی هێزی اكردا

بەهۆی ئەو هۆکارانەی سەرەوە، شیکارکردنی باری کاری دانیشتوان بۆ ئەم سێ 

نیشاندەرە دابەشدەکرێت: “دامەزراو”، “بەدوای کارداگەڕاو” و “لە دەرەوەی 

هێزی کار” )شیوەی ١١(. ڕەگەز ڕۆڵێکی گرنگ لەم شیکارییەدا دەگێڕێت، 

چونکە ڕێژەی لە سەدای ئافرەتانی بێکار زۆر لە هی پیاوان بەرزترە. بۆیە 

دۆخی کارکردن لەم بوارەدا هەڵنەستاوە بە لەبەرچاوگرتنی ڕۆڵی ڕەگەز.

زانیاری دەربارەی باری کارکردن

تێكڕای ڕێژەی دامەزراندن و خستنەسەرکار لەناو دانیشتوانە شارنشینەکەی 

پارێزگای هەولێردا، بە پیاو و ئافرەتیانەوە، دەگاتە %٤١. ئەم ڕێژەیە ئەگەر 

ووردبکرێتەوە دەکاتە %٦٧ بۆ پیاوان و %١٥ بۆ ئافرەتان. 

دەرەنجامی سەرەکی کە لە گروپی دانیشتوانەوە دەردەکەوێت ئەوەیە کە 

ڕێژەیەکی بەرزی دامەزراندن لەنێو پیاوە ئاوارە سورییەکاندا هەیە کە دەگاتە 

ڕێژەی )%٨٠( و تەنیا ژمارەیەکی کەمیان بێکارن. ئەم ڕێژە سەدییە نزمەی 

خەڵكی کە لە دەرەوەی هێزی کاردان، ئەوە دەردەخات کە ژمارەیەکی زۆر 

کەمی تاکەکان بە فوول دەوامەوە دەچنە قوتابخانەو خەریکی پەروەردە و 

فێربوونن. لە الیەکی دیکەوە، کۆمەڵگەی خانەخوێ و ئاوارەکان هەمان ڕێژەی 

بەشداری هێزی کاریان هەیە، بەاڵم لەو ڕێژەیە، ژمارەیەکی زۆرتری ئاوارەکان 

بەدوای کاردا دەگەڕێن. ئەوەی تایبەتە بە کارکردنی ئافرەتان، بوونی ئەو ژمارە 

ڕیژەییە زیاترەی ئافرەتانی کۆمەڵگەی خانەخوێ لەنێو هێزی کاردا کە دەگاتە 

21 یەکێک هل ئاوارەاكن کە هل ڕووپێوییەکەدا پرسشیاری هل دۆیخ اكرکردنەکەی خۆی لێکرا، وەاڵمی ئەوە بوو 

کە ئەو هل شوێین ڕەسەین خۆی اكردەاكت، نەوەک هل پارێزگای هەولێر. ئەو کەسە پێاو بێت این ئافرەت، 

اكرەکەی پارێزراوە، بەاتیبەیت ئەگەر فەرمانبەری مرییی بێت. بۆمنوونە، مامۆسشتایەک هل ئەنبار دەڵێت کە ئەو 

دامەزراوە و مووچەش وەدەگرێت، کەچی بەهۆی ئاوەربوونییەوە چیرت اكراناكت. هلڕووی تەکنیکییەوە، ئەو 

کەسە هل پارێزگای هەولێر اكراناكت، هەرچەندە ئاوەرەاكین دیکە هلوانەیە هل واقیعدا وەکو ئەوانەی پارێزگای 

هەولێر اكربکەن. ئەم جیاوازییە انتوانرێت هلڕێگەی ئەو دااتاینەی کە بۆ ئەم ڕووپێوییە هلبەردەسشتدان، 

دایریبکرێت.

ڕێژەی )%١٦(، پەیوەندی بە دامەزراندنی ئەوانەوە لە کەرتی حکومیدا هەیە، 

ئەو کەرتەی کە گرووپەکانی دیکەی دانیشتوان دەستیان پێیناگات. ڕێژەکانی 

پیاوان و ئافرەتان پێکەوە وەربگرین، ڕێژەی دامەزراندنی پەنابەرەکان بە 

)%٤٨( وەك بەرزترین دەمێنێتەوە، دوای ئەوان بە ڕێژەی )%٤٣( ئەندامانی 

کۆمەڵگای خانەخوێ دێن و دواتریش ئاوارە ناوخۆییەکان بە ڕێژەی )%٣٣(22. 

لە شیکارکرنی باری کارکردن لە ڕێگەی دابەشبوونی جوگرافییەوە، تاکە 

جیاوازیی بەرچاو ئەوەیە کە ئاماژە بۆ ڕێژەی سەدیی ئەو کەسانەی بەدوای 

کارێکدا دەگەڕێن دەکات، ئەمەش لە سنوری هەولێر و قەزا و ناحیەکانی 

بەرزتر دێتە بەرچاو. کارکردنی ئافرەتان لە سەنتەری هەولێر و شارۆچکەکان 

چڕبوونەتەوە بەهۆی بوونی کارە حکومییەکان بە پێچەوانەی ناوچەکانی 

دەوروبەری سەنتەری شار. 

لە شیکارکردنی باری کارکردن لە ڕێگەی تەمەنی گرووپەکانەوە، نزمرتین ئاستی 

دامەزراندن لەنێو گەنجان بەدیدەکرێت )تێکڕای ٣٢ %( بە هۆکاری ئەوەی 

زۆربەیان بەردەوام قوتابین. ئاوارە سوورییەکان تاکە هەاڵوێرد )استثناء(ن لەم 

گرووپەدا کە زیاترە لە ٧٧% یان لەنێوان تەمەنی ١٥ بۆ ٢٤ ساڵین و دامەزراون. 

بەشێوەیەکی سەرنجڕاکێش، لە ڕێگەی لەبەرچاوگرتنی بنەمای تەمەنەوە، 

جیاوازیی زۆر بەدی ناکرێت کاتێک ئەو کەسانەی بە دوای کاردا دەگەڕین 

لێکۆڵینەوەیان لەبارەوە دەکرێت. ڕەنگە ئەمەش ئەوە نیشانبدات کە بێکاریی 

گەنجان بەدیاریکراویی نیگەرانیەکی زۆر گەورە نیە. هەرچەندە بێکاریی 

گەنجان بەگوێرەی گرووپی دانیشتوان دەگۆڕێت، هەروەکو ڕێژەی پیاوە گەنجە 

ئاوارەکان و پەنابەرەکان لە کۆمەڵگای خانەخوێ نزمرتە )١٥.٢ % و ١٤.٥ % 

بەرانبەر ٤.٧ %(.

لەکۆتاییدا، داتاکانی ئەم ڕووپێوییە دابەشکردنێکامن سەبارەت بە جۆری 

دامەزراندنی ئەو تاکانەی کاردەکەن دەخاتە بەردەست. ڕێژەی ٧٣% یان 

کارمەندن و مووچەیان هەیە، بە جیاوازییەکی کەم لەنێوان گرووپەکانی 

دانیشتواندا. ئەوانی دیکە، زۆربەیان خاوەنی کاری خۆیانن. تەنها کەمینەیەکی 

بچووك خاوەنکارن و بازرگانیی دەکەن )تەنها لەنێو دانیشتوانە خانەخوێکەدا 

تێبینی دەکرێت(. بە بەراورد لەگەڵ گرووپەکانی دیکەدا، بەدیاریکراویی 

پەنابەرەکان ئارەزووی ئەوە دەکەن کە بۆ خۆیان سەربەخۆیانە کاربکەن. 

22 داات و زانیاریی وردتر دەرابرەی اكر هل بڕگەی ) C( ی پاشکۆی دااتکەدا هەیە

 جۆرەاكین انوچە

شارن�ینەاكن
بنیاتنان

 فرۆشنت بە کۆ و بە

اتك

 دابینکردین

خانووبەرە
هاتوچۆچاککردنەوەی خانوو و اكرەاب

 پی�ەسازی و

دروسشتکردن

18.624.98.928.917.08.9سەنتەری قەزای هەولێر

33.014.15.023.023.66.7دەوروبەری قەزای هەولێر

9.814.44.414.37.610.0شارۆچکەاكن

خشتەی 4. ڕێژەی کرێکاران لەناو چەند چااڵکییەکی هەڵبژێردراوی کەرت تایبەتدا بۆ هەر ١٠٠٠ دانیشتوانێك
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2. منوونەکانی دابەشبوونی ئیش و کار بەپێی جوگرافیا

هەلەکانی کارکردن و گوزەران بەهاوسەنگی لە پارێزگای هەولێردا 

دابەشنەکراون، هەندێك لە ناوچەکان لە ناوچەی دیکە زیاترە هەندێك جۆری 

کار بەرەو الی خۆیان کەمەندکێش دەکەن. سەنتەری هەولێر نزیکەی نیوەی 

دانیشتوانی کارکردوو دەگرێتەخۆ کە زۆرینەیان لە کەرتی گشتیدان. ناوچەکانی 

دەوروبەری قەزای هەولێر کەمرت دامەزراندنی حکومی هەیە و خەڵك لە 

کۆمەڵێک کەرتی هەمەجۆردا زیاتر پشت بە کەرتی تایبەت دەبەسنت، 

هەرچەندە کارەکان بەشی هەرەزۆریان لە کەرتی ئاوەدانکردنەوە و کەرتی 

خزمەتگوزارییە بچووکەکاندا چڕبوونەتەوە. بۆ منوونە، ناوچەکانی دەوروبەری 

قەزای هەولێر کرێکاری ئاوەدانکردنەوەیان بە ڕێژەیەکی بەرزترە لە تێکڕای 

)خشتەی ٤( هەیە ئەگەرچی بە گشتی لە سەنتەردا نیوەی کارەکانی ئەم کەرتە 

پێکدەهێنن. چااڵکییەکانی دیکەی کەرتی خزمەتگوزاریی وەکو شت فرۆشنت بە 

تاك و بە کۆ و نیشتەجێبوون لە سەنتەری پارێزگای هەولێردا بە بەراورد لەگەڵ 

ناوچەکانی دیکە زیاتر گەشەی سەندووە. زانیاریی بەردەستیش ئەوە 

نیشاندەدات کە بەرهەمهێنان لە هەرێمدا کەرتێکی گەشەسەندوو نیە. 

کاتێک سەرنجی جۆرەکانی کار دەدەین، سنوری هەولێر بە بەراورد لەگەڵ 

ناوچەکانی دیکە ڕێژەی پیشەی نیمچەکارامەیی تێیدا زیاترە )٧٣ کرێکار بە 

پیشە نیمچەکارامەییەکان بۆ هەریەكە لە ١٠٠٠ی دانیشتوان، بە کەمی نیوەیان 

خەڵکی کۆمەڵگای خانەخوێن(. سەنتەری هەولێر بەپێچەوانەوە ڕێژەی بەرزی 

پیشەی کارامە بەرزەکانی تێدا بەدی دەکرێت کە زۆربەیان لە کەرتی گشتین ) 

١٦٠ کرێکار بۆ هەریەكە لە ١٠٠٠ی دانیشتوان، ١٣٥یان ئەندامی کۆمەڵگای 

خانەخوێن(. 

اكرکردوو  دانی�شتواین  نیوەی  نزیکەی  هەولێر  سەنتەری 

قەزای هەولێر کەمرت  دەگرێتەخۆ. انوچەاكین دەوروبەری 

بە  دامەزراندین حکومییان هەیە و خەڵك زایتر پ�ت 

اكرکردن هل کەریت اتیبەتدا دەبەسنت، هەرچەندە اكرەاكین 

ئەو کەرتە بەیش هەرەزۆراین هل کەریت ئاوەدانکردنەوە و 

چڕبوونەتەوە چبووکەاكندا  خزمەتگوزارییە  کەریت 

لە کۆتایی دا، سەیرکردنێكی وردتری توێژی ئەو تاکانەی بە پێی جوگرافیا 

دابەشبوون و لە ئێستادا بەدوای کاردا دەگەڕێن زانیاری لەسەر ئەو شوێنەی کە 

بازاڕی کاری تێدا چربۆتەوە دابیندەکات )شێوەی ١٢(. 

هەروەکو پێشبینی دەکرێت، سەنتەری هەولێر هێشتا ئەو شوێنەیە کە 

دەتوانێت هەلی دامەزراندن بڕەخسێنێت کە لەڕێگەی تێکڕای کەمی ئەو 

تاکانەی بەدوای کاردا دەگەڕێن خراوەتەڕوو. ئابوری ناوخۆ توانیویەتی زۆربەی 

کەسە هاتووەکان لەخۆبگرێت بە گەیشتنی زۆربەی سوریەکان و بەشێکی 

بەرچاویش لە پەنابەرە نێوخۆییەکان بۆ سەنتەری شار. قەزاکانی دیکەی وەکو 

شەقاڵوە، بەحرکە، دارەتوو و خەبات بەهۆی ڕێژەیەکی بەرزی بێکاری 

ڕووبەڕووی بارودۆخێکی تەواو پێچەوانە بوونەتەوە. ئەمانە ئەو ناوچانەن کە 

ژمارەی دانیشتوانیان بۆتە دووهێندە بەهۆی هاتنی ئاوەرەکان. ئەمە نیشانەی 

گرفتێکی دژوارە لە خۆگونجاندن لەگەڵ بارودۆخەکە و فەراهەمکردنی 

بەکاربردن بەتایبەتی لە شارۆچکەکاندا کە کەرتی تایبەت کەمرتین 

پێشڤەچوونی بەخۆوە دیوە.

شێوەی 12. ڕێژەی ئەو تاکانەی بەدوای کاردا دەگەڕێن بۆ هەر ١٠٠٠ دانیشتووانێك، بەپێ ی ناحییە و توێژەکان
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3. مەرجەکانی کار و نافەرمییەتی

دوو بنچینەی سەرەکی هەن کە تێگەیشنت لە مەرجەکانی کار و نافەرمێتی 

کارکردنی دانیشتوانی شار دەخاتەڕوو: هەبوونی نورساوێکی گرێبەستی کارکردن 

و پشتبەسنت بە کرێ کە بەشێوەیەکی رسوشتی پەیوەستە بە کارێکی پچڕپچڕ 

لەبڕی دامەزراندنی هەمیشەیی. 

سەبارەت بە مەرجە یاساییەکانی دامەزراندن، دەرەنجامەکانی ڕووپێوییەکە 

ئەوە نیشاندەدەن کە بەشێوەیەکی سەرەکی لە کەرتی گشتیدا ٧٨%ی 

دانیشتوانی دامەزراو نورساوێکی گرێبەستی دامەزراندنیان هەیە. گرێبەستی 

نوورساو لەالیەن ئاوارە ناوخۆکان بەڕێژەی )٧١%( و ئەندامانی کۆمەڵگای 

خانەخوێ بەڕێژەی )٨٣%( ئەنجام دەدرێت. تەنها ٣٦% ی پەنابەرە 

دامەزراوەکان گرێبەستیان هەیە، بەتایبەت ئەوانەی کە لە شارۆچکەکانن، 

بەشێوەیەکی کرداری گشت دامەزراندنەکان نافەرمین، واتە بێ گرێبەسنت. ئەو 

جیاوازیانەی نێوان گرووپەکان پەیوەسنت بە جۆرەکانی ئەو پیشەیەی کە هەیانە. 

دامەزراندنی کەرتی گشتی دڵنیایی گرێبەستێك فەراهەم دەکات و زۆرینەی 

کۆمەڵگای خانەخوێیش بەم شێوەیە کاردەکەن هەروەکو بەشێکی بەرچاوی 

ئاوارە ناوخۆکان )لەڕێگای دامەزراندنی گشتی فیدڕاڵیەوە(. کەرتەکانی دیکەی 

چاالکی، کە ڕێژەی کارکردنیان لەنێو کۆمەڵگای ئاوارەکاندا تێدا بەرزە و لەو 

شوێنەی هەلی کاریان زیاتر بۆ دەڕەخسێت، بەرباڵون و نافەرمین، ئەمانیش 

وەکو ئاوەدانکردنەوە و فرۆشنت بەکۆمەڵ و تاك. لەو کەرتانە، تەنها لە ٣٠% ی 

کرێکارەکان گرێبەستی یاساییان هەیە هاوکات کەرتە تایبەتیەکانی دیکە 

تاڕادەیەك ئاستی فەرمیبوون تیایاندا بەرزە )ڕێژەکە دەگاتە نزیکەی سەروی 

.)%٥٠

لەالیەکی دیکەوە، پشتبەسنت بە کرێ لەنێو ئاوارە سوریەکاندا بەرباڵوە چونکە 

٧٠% یان پشت بە کرێ دەبەسنت نەک مووچە. ئەم دۆخە تاڕەدایەك بۆ ئاوارە 

ناوخۆییەکان و کۆمەڵگای خانەخوێ باشرتە کە تەنها یەك لە سێی ئەو تاکە 

دامەزراوانە پشت بە کرێ دەبەسنت. هەروەک تێبینی دەکرێت، ئەو کەرتانەی 

کرێ دەدەن بەشێوەیەکی سەرەکی بریتین لە ئاوەدانکردنەوە و کەمرتیش 

بریتین لە هی فرۆشنت بەتاك و کۆ. 

بەدوای اكردا دەگەڕێن ئەوانەی  بەششێکی زۆری 

و، بەرزە  خوێندنیان  ئاسشیت 

تەکنیکنی این  زانکۆیی  بڕواانمەی  هەڵگری 

ئەم نیشاندەرانە، مەرجە نافەرمییەکانی کار و پشتبەسنت بەکرێ، دەرخەری 

الیەنێکی نادروستی ناوچەکانی کەرتی تایبەتن کە ژمارەیەکی زۆر کرێکار 

دەگرنەخۆ. 
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یپوورگ
ناووتشیناد

نھمھت یپوورگ 

یراک ینوومزھئ 
یووش�پ

یندن�وخ یتسائ 
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30%
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17%
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10%
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ناوێنھل ٤٥-٦٤
4%

ناکھییۆخەوان ەراوائ 
51%

ناکھییۆخەوان ەراوائ 
29%

ھیاد یتەڕھنب  یتسائ  ھل  نای  ھیین  یچیھ 
28%

ێوخھناخ یاگ�ھمۆک 
69%

ێوخھناخ یاگ�ھمۆک 
35%

ێوخھناخ یاگ�ھمۆک 
31%
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38%
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38%
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45%
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ییدنەوان یتسائ 
26%
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2%
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شێوەی 13. پۆڵێنکردنی ئەو تاکانەی کە لەئێستادا لە پارێزگای هەولێردا بەدوای کاردا دەگەڕێن
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بۆ منونە: لە ٢٠١٣ ەوە مووچەی مانگانە لەم کەرتانەدا بەشێوەیەکی بەرباڵو 

گۆڕانکاری تێداکراوە کە بەڕێژەی زیاتر لە ٣٠%ی کەمکراوەتەوە بەراورد لەگەڵ 

کرێی بەر لەقەیران، ئەمەش بەهۆی پێشبڕکێی کارەوە بووە23 . زانیارییەکان 

ئەوە نیشان دەدەن کە نەبوونی گرێبەست هۆکارێكی گورزوەشێنە لە ڕووی 

بەدەستهێنانی داهاتەوە. سەرەڕای ئەوەش، لە کەرتی ئاوەدانکردنەوە، هەندێ 

کرێکار لە هەڵسەنگاندنەکانی دیکەدا گەواهی ئەوە دەدەن24 کە نەدانی کرێی 

کرێکار لەالیەن هەندێ لە خاوەنکارەکانەوە لە دوای تەواوکردنی کارەکانیان 

ڕوو لە زیادبوونە و هاوکات ناچاردەکرێن بەردەوامنب لە کارەکانیان و 

چاوەڕوانی وەرگرتنی تەواوی کرێکانیان بکەن. 

4. سەرمایەی کۆمەاڵیەتی، سەرمایەی مرۆیی و 
هۆکارەکانی دیکە بۆ دامەزراندن و خستنەسەرکار

بێکارەکان کێن؟

دابەشکردنی دانیشتوانانی بێکار لەڕێگەی هۆکاری دیمۆگرافی وەکو تەمەن و 

ڕەگەز و هەروەها هۆکارەکانی پێکهاتەیی وەکو پەروەردە و ئەزموون 

یارمەتیدەرن لە دیاریکردنی چەند ڕێگایەکی پێویست بە مەبەستی زیادکردنی 

دامەزراندنی دانیشتوان لە پارێزگای هەولێردا )شێوەی ١٣(. 

یەکەم، زانیارییەکان ئەوە نیشاندەدەن کە زیاتر لە نیوەی دانیشتوانی بێکار 

پێکدێت لە ئاوارە ناوخۆییەکانی سەنتەر و سنوری ناوچەکانی دەوروبەری 

هەولێر، هاوکات لە شارۆچکەکاندا بێکارەکان بریتین لەوانەی کۆمەڵگای 

خانەخوێ. ڕەنگە زۆرینەی ئاوارە ناوخۆییەکان لەنێو کۆی دانیشتوانی بێکاردا 

پەیوەست بن بە هاتنی ئەم دواییەیان بەرەوە پارێزگای هەولێر و مامەڵەی 

تێچوونەکان لەکاتی هاتنەژوورەوە و جوڵەیان لە بازاڕی کاردا.

UNDP & DRC 23 )٢٠١٤( ، نەخ�ەسازی ابزاری ئمیێرجنیس و ششیاكریی بنیاتنان و سیسشمتی ابزاری 

اكری کەریت خزمەتگوزاری: توێژینەوەیەک هل سەر هەهلاكین اكرکردن بۆ ئاوارە انوەخۆییەاكن و پەانبەرە 

سورییەاكن هل هەرێمی کوردسشتاین عێراقدا.

MERI 24 )٢٠١٥( ، بەرەو بەرگەگرتن: گۆڕیین اكمپ�ی پەانبەرە سوورییەاكن بۆ کۆمەڵگەی 

پ�تبەخۆبەسشتوو، حوزەیراین ٢٠١٥.

هۆکاری دووەم، دابەشکردنی تەمەن، ئەوە نیشاندەدات کەوا گرووپی سەرەکی 

تەمەنی تاکە بێکارەکان لەنێوان ١٥ بۆ ٢٥ سااڵنە و ٤٠% بۆ ٤٥%ی دانیشتوانی 

بێکار پێکدەهێنن. لێرەدا، پێکهاتە گرنگەکەی بریتیە لە ئاستی ئەزموونی 

پێشووتر کە دەکرێت ببێتە هۆکارێکی بڕیاردەر لە کاتی پێشبڕکێی 

بەدەستهێنانی کار. زۆرینەی دانیشتوانە گەنجەکان کە بەدوای کاردا دەگەڕێن 

ئەزموونی پێشینەییان نیە و بژاردەکانی وەکو ڕاهێنانە پیشەییەکان و فێربوون 

لە پارێزگای هەولێردا کەمن. زانیارییەکان ئەوە دەخەنەڕوو کەوا ڕاهێنانە 

پیشەییەکان هەلی کارکردنی تاکەکان زیاتر دەکەن. 

لەکۆتاییدا، پێویستە سەرنجی ئەوە بدەین کەوا بەشێکی زۆری ئەوانەی بەدوای 

کاردا دەگەڕێن بریتین لە خاوەن بڕوانامەی تەکنیکی یان زانکۆیی. ئەو 

ڕاستییەی کە ژمارەیەکی زۆر لە دەرچوانی زانکۆ و بەشە تەکنیکییەکان بێکارن 

ئەوە دەردەخات کە کەموکوڕی پێکهاتەیی لەو هەلی کارانە هەیە کە دەخرێنە 

ڕوو. ئەو تاکانەی کەوا ئاستی خوێندنیان نزمە، ئارەزووی کاری سەربەخۆ 

دەکەن و خاوەنی چەند جۆرە بەهرەیەکی دیاریکراون. بژاردەکانی کاری 

سەربەخۆ لەم بوارەدا بەڕادەیەکی زۆر لەم بارەدا پێشبڕکێدارە هەروەك زۆربەی 

دانیشتوانە ئاوارەکان، بەتایبەت پەنابەرەکان، پێویستە ڕێگای تایبەتی خۆیان بۆ 

بەدەستهێنانی کاری سەربەخۆ بدۆزنەوە ئەمەش بەهۆی ئەو بەربەستانەی کەوا 

ڕووبەڕوویان دەبێتەوە بۆ بەدەستهێنانی جۆرەکانی دیکەی کار. 

سەرمایەی مرۆیی

لە میانی تیشك خستنەسەر دانیشتوانی دامەزراو، هەندێ جیاوازی لەنێوان 

جۆرەکانی پیشەدا بەدیدەکرێت کە تاکەکان دەتوانن بەدەستی بێنن )کارامەیی 

نزم یان نیمچەکارامەیی یان کارامەیی بەرز(. دامەزراندن لە هەر یەكێك لەم 

پیشانە دەوەستێتە سەر ئاستی خوێندن و زانیاری تاکەکە )سەرمایەی مرۆیی(25. 

ئەمەش بۆ هەر گرووپێك لێکۆڵینەوەی لەسەرکراوە بەمەبەستی دیاریکردنی 

بەربەستەکانی بەردەم دەستگەیشنت بە جۆرە دیاریکراوەکانی پیشە 

کارامەییەکان )خشتەی ٥(.

25 داات و زانیاریی وردتر سەابرەت بە ئاسشتەاكین خوێندین دانی�شتووان و جۆری پی�ە و اكرەاكنیان هل 

بڕگەی )B( و )C( ی پاشکۆی دااتکە یەك بەدوای یەک هەیە.
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وپەانبەرەاكن انوەخۆیی  ئاوارە  بەرچاوی  بەششێکی 

ئارەزووی  ئامادەییان هەیە زایتر  بڕواانمەی خوێندین  کە 

ئاماژەیە  اكرکردن هل پی�ەی اكرامە نزمدا دەکەن، ئەمەش 

بۆ  ئەم گرووپانەدا  بەربەست هلبەردەم  نی�انەاكین بووین  بۆ 

مامناوەند  لێهاتوویی  و  اكرامەیی  پۆسشتانەی  بەو  گەیی�نت 

پێویسشتە بەرزاین  این 

زانیارییەکان ئەو پەیوەندییە نیشاندەدەن کە ئەو تاکانەی ئاستی خوێندنیان 

نزمە زیاتر ئارەزووی کارکردن لە پیشەی کارامە نزم دەکەن )کارپێکەر و پیشە 

سەرەتاییەکان( یان پیشە نیمچەکارامەییەکان )کارگێڕیی، خزمەتگوزاریی یان 

کاری دەستیی(. ئاستەکانی خوێندنی بااڵ ڕێگاخۆشکەرن بۆ بەدەستهێنانی 

کارێكی باشرت )بەڕێوەبردن، پیشەگەریی و تەکنیکیی(. هەرچەندە لەو کاتەی 

ئەم مۆدێلە بەتەواوی لەگەڵ دۆخی کۆمەڵگای خانەخوێ یەکدەگرێتەوە، 

زانیارییەکان لەسەر گرووپەکانی دیکەی دانیشتوان بەربەستەکانی بەردەم 

بەدەستهێنانی پیشەی نیمچەکارامەیی و پیشە کارامەییە بەرزەکان دەردەخەن. 

بەشێکی بەرچاو لە پەنابەر و ئاوارە ناوخۆییەکان کە هەڵگری بڕوانامەی 

ئامادەییین، لە پیشەیەکی کارامە نزم کاردەکەن )٢٣% و ٣٠%(، کەچی ئەم 

ڕێژەیە لە کۆمەڵگای خانەخوێ بریتیە لە ٢%. سەرەڕای ئەمەش، دامەزراندنی 

پەنابەرەکان، کە هەڵگری بڕوانامەی زانکۆیین، لە پیشەیەکی کارامە بەرز بریتیە 

لە ٥٩ % کە واپێدەچێت بکەوێتە دوای گرووپەکانی دیکە. 

سەرمایە و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان

بەگوێرەی ئەنجامی ڕووپێویی بەردەست، دوو شێوازی سەرەکی هەن بۆ 

بەدەستهێنانی هەلی کار، ئەمانیش بریتین لە ‘بەڕێگای یەکەکانی دامەزراندن’ 

یاخود ‘بەڕێگای هاوڕێ و خزم و کەس’. بەشێوەیەکی تایبەت، پەنابەرەکان 

پشت بە پەیوەندی کەسیی دەبەسنت )٦٢ %یان ئەم شێوازەیان بەسەرەکی 

داناوە بۆ دۆزینەوەی کار(، لەکاتێكدا پەیوەندیکردن بە یەکەکانی دامەزراندن 

بەمەبەستی دۆزینەوەی کار شێوازێکی دەگمەنە )٩% یان ئەم شێوازیان 

هەڵبژاردووە(. ئەمەش پەیوەندی توندیان بە کۆمەڵگاکەیانەوە دەخاتەڕوو. 

گەنجانیش، لەبڕی پەیوەندیکردن بە نووسینگەی بێکاریی، زیاتر ئارەزووی 

بەدواگەڕانی کار دەکەن لە ڕێگای هاوڕێ و خزم و کەسیان. زۆر گرنگە تێبینی 

ئەم ناڕێکییە بکرێت بۆ ئەوەی بزانرێت هێڵکاریەکانی دۆزینەوەی کار و سەکۆ 

هاوشێوەکان بەشێوەیەکی گونجاو ئامانجی پێویستیەکانی گەنجان ناپێکن. 

بەشداریکردنی ئافرەتان لە هێزی کاردا

هەروەکو پێشووتر ئاماژەی بۆ کرا، کارکردنی ئافرەتان لە ئاستێکی نزم دایە، 

هەروەک ڕێژەی ١٥%ی ئافرەتان لە تێکڕای سەرجەم گرووپەکان دامەزراون، 

١% یان بەدوای کاردا دەگەڕێن و ٨٤% یان ناچاالکن. ئاماری بەردەست ئەوە 

نیشاندەدات کەوا نیوەی ئافرەتانی دامەزراو لە کەرتی پەروەردەدا کاردەکەن و 

ئەوانی دیکە زۆرینەیان لە کەرتی گشتیدان و لە کارگێڕی گشتیدا کاردەکەن. 

دامەزراندن لە کۆمپانیا تایبەتیەکان دەگمەنە. بە ئامانجی تێگەیشنت لە 

هۆکارەکانی ئەو کەم بەشداریکردنەی ئافرەتان لە هێزی کاردا، دەرەنجامە 

سەرەتاییەکانی ئەم ئامارە لە گرووپی تاوتوێکردن لەگەڵ کۆمەڵگای خانەخوێ 

خراونەتەڕوو. 

کۆیبەهرەی بەرز بەهرەی مامناوەندبەهرەی نزمئاسشیت خوێندن

کۆمەلگای خانەخوێ

%100%34%27%39هیچ این نزمرت هل قۆانغی ٩

%100%51%31%18قۆانغی ٩ )خوێندین بنەرەیت(

%100%75%23%2قۆانغی ١٢ )قواتخبانەی ئامادەیی( 

%100%76%23%1زانکۆ، خوێندنە تەکنیکییەاكن این ئاسشیت بەرزتر

ئاوارە انوەخۆییەاكن 

%100%26%46%28هیچ این نزمرت هل قۆانغی ٩

%100%44%22%34قۆانغی ٩ )خوێندین بنەرەیت(

%100%42%28%30قۆانغی ١٢ )قواتخبانەی ئامادەیی( 

%100%71%28%1زانکۆ، خوێندنە تەکنیکییەاكن این ئاسشیت بەرزتر

پەانبەرەاكن 

%100%25%46%29هیچ این نزمرت هل قۆانغی ٩

%100%38%36%27قۆانغی ٩ )خوێندین بنەرەیت(

%100%47%30%23قۆانغی ١٢ )قواتخبانەی ئامادەیی( 

%100%59%32%9زانکۆ، خوێندنە تەکنیکییەاكن این ئاسشیت بەرزتر

خشتەی 5. جۆری ئەو پیشەیەی دانیشتووانە ڕەگەز نێرە دامەزراوەکان هەیانە بەپێ ی گرووپەکانی دانیشتووان و ئاستی خوێندنیان
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منداڵە ئاوارە ناوەخۆییەکی کچ لە هەولێر. UNHCR. م. پرێندەرگاست

بەشداربووە )نێر ومێ(ەکانی کۆمەڵگای خانەخوێ ئەوە نیشاندەدەن کەوا 

ڕێژەی نەخوێندەواریی ئافرەتانی پێگەیشتوو هۆکارێکی بنەڕەتیە لە 

دروستبوونی بەربەست لەبەردەم دۆزینەوەی هەلی کار.

 بەشداربووانی سەرەکی گرووپی مێینەکان ئاماژەیان بۆ دژایەتیکردنی بەهێزی 

پیاوان بۆ چوونی ئافرەتان بۆ قوتابخانە و کارکردن کرد. باس لەوەش کرا کە ئەو 

ئافرەتانەی دەیانەوێت کاربکەن، لەوانەیە ڕووبەڕووی ڕەخنە ببنەوە لەالیەن 

هەندێ لە گرووپە کۆمەاڵیەتی و ئابوورییەکانەوە. 

“لە ڕابردوودا، خێزانەکان ئافرەتەکانیان نەدەناردە قوتابخانە و سەرەنجام 

نەخوێندەوار دەرچوون. چۆن ئێستا دەتوانن کاربکەن!’’ پیاوێکی پێگەیشتوو لە 

کۆمەڵگای خانەخوێی سەروەران.

“باب و براکامنان نایانەوێت ئافرەتان کاربکەن، ئێمە هەردەم ڕووبەڕووی ڕەخنە 

دەبینەوە’’  ئافرەتێکی پێگەیشتوو لە کۆمەڵگای خانەخوێی سەروەران.

“هەرچەندە ئافرەتان لە کۆمەڵگاکەی مندا توانای کارکردنیان هەیە، کەچی 

ئەمە بەرباڵو نیە چونکە سااڵنێك بەر لە ئێستا هەلی تەواوکردنی خوێندنیان بۆ 

نەڕەخساندوون. ئەم فەرهەنگەش زیاتر بووە بە دیاردە کەوا پێویستە پیاو 

کاربکات و ببێتە سەرچاوەی داهات.” هەرزەکارێکی مێینە، لە سەروەران.

دەرەنجامەکانی ڕووپێویییەکە پشتگیری لەم ڕوونکردنەوەیەی سەرەوە دەبارەی 

نەخوێندەواری دەکەن: بە ڕێژەی ٥٠% ی ئافرەتانی کۆمەڵگای خانەخوێ کە 

تەمەنیان لە سەرووی ٣٥ سااڵنە، ناتوانن بخوێننەوە و بنووسن، ٦٥% ی 

ئافرەتانی پەنابەر و ٣٤% ی ئافرەتانی ئاوارە ناوخۆکان لەم تەمەنەی باسکرا، 

ناتوانن بخوێننەوە و بنووسن. بەشێوەیەکی ڕێژەیی، ئەو ئافرەتانەی کە 

دامەزراون، خاوەن بەهرەن و نزیکەی دوو لە سێیان هەڵگری بڕوانامەی زانکۆ 

یاخود قوتابخانەی تەکنیکین. 

ئەم بارودۆخ و نەریتانەی تایبەت بەم پرسە گۆڕانکاری بەسەردادێت و 

ڕێژەکانی ناوتۆمارکردنی ئافرەتانی گەنج لە قوتابخانەکان لە بەرزبوونەوە دایە. 

ئەمەش یارمەتی نەوەی داهاتوو دەدات کە زیاتر لە هێزی کاردا بەشداربێت. 

ئەنجامدانی گۆڕانکاری ڕیشەیی، پێویستی بە ڕەزامەندی گشت بەشەکانی 

کۆمەڵگاوە هەیە. لە کاتێکدا، زۆربەی پیاوان لە دەرەنجامەکاندا کارککردنی 

ئافرەتانیان کردۆتە کارێکی باش بەاڵم هەندێکیدیکەیان نەیانویست بە ئاسانی 

گفوگۆ لەم بارەوە بکەن )بەتایبەت ئەوانەی ڕۆڵی سەرکردە لە کۆمەڵگا 

دەبینن(. 

“ئێمە هۆزێکی بەهێز و پتەوین و خاوەن کلتوور و نەریتین، ئافرەتەکامنان لە 

ماڵەوە کاردەکەن و ئێمەش لە دەرەوە. ئافرەتەکان خۆشحاڵن بەو کارەی 

ئەنجامی دەدەن کە بریتیە لە چاودێری ماڵ و منداڵەکان “ سەرۆك عەشیرەتێك 

لە حەسارۆك، کە خەڵکی ناوچەکەیە.
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٦. باری دارایی خێزانەکان

تاوتوێ و پوختەی ئەنجامە سەرەکییەکان

الوازبوونی ئاستی ئابووری خێزانەکان لە پارێزگای هەولێر بەشێوەیەکی 

سەرەکی دەگەڕێتەوە بۆ ئەو قەیرانە داراییەی لە هەرێمی کوردستاندا هەیە و 

تێکچوونی باری ئابووری لە سەرتاسەری واڵتدا، کە کاریگەرییان زۆر زیاترە لە 

قەیرانی ئاوارەبوون. 

لە سااڵنی ڕابردووەوە مووچەی مانگانەی کەرتی گشتی کۆمەڵگای خانەخوێ کە 

بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان و ئەو ئاوارە ناوخۆییانەی کە هێشتا 

مووچەیان لە حکومەتی فیدڕاڵی وەردەگرت بە تەواوی نادرێت بەهۆی بڕینی 

بودجە و ناڕێکییەکانی دیکە و دواکەوتنەوە. لەهەمان کاتدا، کرێکارەکان لە 

دۆخێکی ناهەمواردان بەهۆی دەستەبەرنەکردنی دڵنیاییی کارکردن و بەرزیی 

ئاستی ڕکابەری. ئاستی خەرجی خێزانەکانی کۆمەڵگای خانەخوێ لە ئێستادا بە 

بەراورد بە کاتی بەرلە قەیران کەمی کردووە، خەرجییەکانی مانگانە لە ئێستادا 

بۆتە نیوەی ئاستەکانی ساڵی ٢٠١٢ کە لەوسادا هەرێم بە گەشەسەندنی ئابوری 

تێپەڕدەبوو. دۆخی خێزانە پەنابەرەکان و ئاوارە ناوخۆییەکان باشرت نیە کە 

هەمان ئاستەکانی خەرجیان هەیە سەرەڕای بارگرانی داراییی کرێدان کە 

پێویستە بڕی ٣٠% بۆ ٤٠%ی داهاتیان بۆ خەرجی ماڵەکانیان تەرخان بکەن.

دەستەبەرنەکردنی دڵنیاییی دامەزراندن و نزمی ئاستەکانی خەرجی لەگەڵ 

ڕێژەی ئەو ئەندامانەی خێزانەکان کە کارناکەن نیشانەی الوازی باری دارایی 

خێزانەکانە. نەخشەسازی ئەم نیشاندەرانە دەرخەری کایەکانی داڕمانن لە 

هەندێ لە ناوچەکان، ئەمەش لە ناوچەکانی دەوروبەری هەولێر زیاتر 

دەردەکەوێت بە بەراورد لەگەڵ سەنتەری هەولێر و شارۆچکەکانی دیکە. 

قەزاکانی خەبات و ڕزگاری، کە کەوتوونەتە ڕۆژئاوای پارێزگای هەولێر و خاڵی 

هاتنەناوەوەی ئاوارە ناوخۆییەکانن، لە دۆخێکی ناهەمواردان.

قەرزی درێژخایەن پێگەی داراییی خێزانەکانی الواز کردووە. بەتێکڕای گشتی، 

کۆمەڵگای خانەخوێ قەرزی گەورەی لەسەرشانە کە لەپێش قەیران کردوویەتی، 

ئەو کاتەی گەشەسەندنی شار و شارۆچکەکان لە لوتکەدا بوو وەهەروەها لەو 

کاتەی مامەڵەکردنی موڵکی وەکو زەوی یان خانوو بەرباڵوبوو. زیاتر لە ٥٠% ی 

خێزانەکانی سنوری ناوچەی هەولێر و شارۆچکەکان قەرزارن، لەگەڵ ئەوەشدا 

تەنها ٣٥% ی خەڵکی سەنتەری هەولێر لەژێر قەرزدان. لەوکاتەی وا 

مەزەندەدەکرێت کە قەرزکردن بۆ وەبەرهێنانە گەورەکان لە ئێستادا ڕاگیراوە 

– ڕێژەکان لە ئێستادا زۆر نزیکن لەوانەی ساڵی ٢٠١٢- ئەو قەرزانە پێویستە 

بدرێنەوە جا چ بە خزم و کەسیان یاخود بە حکومەت بە گوێرەی پێشینەی 

خانووبەرە. 

ئەوەی کە لە بەرزبوونەوەدایە بریتیە لە قەرزی خێرا بەمەبەستی دابینکردنی 

خەرجی ماڵەوە. ئەو شێوازەی ڕووپێوییەکەی لەڕێگەوە کراوە لەوانەیە بە 

ووردی بەکارنەهاتبێت کە بەڕێکی ئەم جۆرە قەرزەی لەبەرچاوگرتبێت بۆ 

کۆمەڵگای خانەخوێ )سەیری تێبینیەکانی خوارەوە بکە(، کەچی زانیارییەکان 

ئەوە نیشاندەدەن کە ٤٠% ی ئاوارە ناوخۆییەکان و پەنابەرەکان داوای قەرز 

دەکەن بەزۆری بۆ مەبەستی پێداویستیەکانی ڕۆژانە. بەگشتی، یەک لە دەی 

خێزانەکان لە شوێنە ئاوەدانەکاندا تووشی قەرز بوون بۆئەوەی کرێیەکانیان 

بدەن، کەچی دوو لە دەی خێزانەکان قەرزیان بەمەبەستی پڕکردنەوەی خەرجی 

ماڵەوە کردووە. 
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1. بودجەی خێزان

خەرجیی گشتیی مانگانەی خێزانەکانی ئەم ڕووپێوییە نیشاندەری 

هەردووالیەنی باش و الوازییە. دەتوانرێ ئەم ژمارانە لەگەڵ ئاستەکانی 

خەرجیی لە هەڵسەنگاندنەکانی پێشووتردا بەراوردبکرێن و بزانین ئاخۆ 

بارودۆخەکە بەرەو باشرت یان خراپرت دەچێت )شێوەی ١٤(. پێویستە زانیاری 

خەرجییەکان لە هەڵسەنگاندنەکانی پێشووتردا بخوێندرێنەوە بە تێگەیشنت لە 

سنوورە دیاریکراوەکانی شێوازەکە و بارودۆخەکەی26.

بەرچاوترین دەرەنجام لەو ماوانەدا بریتیە لە نزمبوونەوەیەکی بەرچاو لە 

تێکڕای خەرجیەکانی خێزانی ئەمە لەکاتی بەراوردکردنی ئاستەکانی ٢٠١٤ بە 

ئاستەکانی ٢٠١٢، واتا ساڵێك بەر لە تێکچوونی ئابوری کوردستان و هاتنی 

بەلێشاوی ئاوارەکان. نزمبوونەوەی نزیکەی ٤٠% ی خەرجیەکان لە نزیکەی 

سێ ساڵدا دەرەنجامی ئەو گۆڕانکارییانەیە کە لە هەرێمدا ڕوویانداوە و 

بەتایبەتیش گەشەسەندنی ئابوری لە نێوان سااڵنی ٢٠٠٧ بۆ ٢٠١٣. ئەم 

دابەزینە ئەو کاتە زیاتر دێتەبەرچاو ئەگەر بەراوردی ساڵی ٢٠١٢ بە دوا 

زانیارییەکانی ٢٠١٥ بکەین، ئەو کاتەی خەرجیەکانی خێزان بۆ نیوە کەمی 

کردووە لە لوتکەی قەیرانی ئاوارەبوون و خراپرتبوونی سنوردارکرنی بودجە لە 

کەرتی گشتیدا. 

26 ئاسشتەنگەاكن ئاماژەن بۆ دۆیخ داراییی هەرێمی کوردسشتان، کە ژمارەیەىك زۆری کۆمەڵگای خانەخوێ 

موچە ایخود خانەن�شینییان بەششێوەیەىك ئاسایی هل ٢٠١٤ەوە هل کەریت گ�شیت وەرنەگرتووە، ئەمەش 

اكریگەری کردۆتە سەر خەریج. جۆرەاكین تری ئاسشتەنگی ئاماژەیەکن بۆ زانیاری کۆکراوەی مانگەکە هلگەڵ 

خەرجییە جیاوازەاكین وەرزی )بۆمنونە: زسشتان پێچەوانەی هاوین(. سەرەڕای ئەمەش، نەتوانرا هەمان جۆری 

داات هل هەڵسەنگاندین پێویسشتییەاكین کەرتە جۆربەجۆرەاكن بۆ پەانبەرەاكن کە هل ٢٠١٤ و ٢٠١٥ 

بکرێت. باڵوکراونەتەوە دەسشتەبەر 

تێكڕای خەرجییەاكین  ٤٠% ی  نزیکەی  نزمبوونەوەی 

خێزان هل ماوەی نزیکەی سێ ساڵدا دەرەجنامی ئەو 

ملمالنێیەیە کە هل انوچەکەدا بووین هەیە و هەروەها 

نێوان سااڵین  ئابووری هل  بەرزبوونەوەی گەشەسەندین 

٢٠٠٧ بۆ 2013 دا

زانیارییەکان هەروەها ئەوە دەردەخەن کە تێکڕای ئاستەکانی خەرجی خێزانی 

ئاوارە ناوخۆکان هاوتایە لەگەڵ خەرجی خێزانەکانی کۆمەڵگای خانەخوێ. 

هەرچەندە ئەم لەیەكچوونە بەهۆی ئەوەوەیە کە ڕەنگە ئاوارە ناوخۆکان 

مانگانە کرێی خانوو بدەن کە پێویستی بە ٣٠% تا ٤٠% ی بودجەی خێزانەکان 

هەیە. سەرەڕای ئەمەش، وادەردەکەوێت کە ئەندامانی خێزانی ئاوارە ناوخۆکان 

زیاترن لە خێزانەکانی کۆمەڵگای خانەخوێ و هەندێ لە خەرجیەکانی وەکو 

خواردن بەگوێرەی قەبارەی خێزانەکانن. زانیارییەکان ئەوە دەخەنەڕوو کە 

تێکڕای خەرجی بۆ هەر تاکێكی ئاوارە ناوخۆییەکان کەمرتە لە هی خێزانەکانی 

کۆمەڵگای خانەخوێ. 
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شێوەی 14. پەرەسەندنی تێكڕای خەرجییەکانی خێزان لە شار و شارۆچکەکانی پارێزگای هەولێردا 

 KRSO( )2012(،( و نووسینگەی ئامارەکانی هەرێمی کوردستان )CSO( نووسینگەی ناوەندیی ئاماری عیراقی ،)World Bank( سەرچاوە: بانکی جیهانی

REACH )2015a( و REACH و پڕۆگرامی خۆراکی جیهانی )2015(( )WFP. بە بەکارهێنانی ڕێژەکانی هەاڵوسان لە عیراق )کە لە نووسینگەی ناوەندیی ئاماری 

عیراقییەوە وەرگیراون( شێوەکانی 2012 و 2014 بۆ نرخەکانی 2015 ڕێکخراون. بۆ هەموو داتابەیسەکان، لەپێناو زامنکردنی بەراوردکردندا تەنیا دانیشتووانە 

شارنشینەکانی هەولێر وەرگیراون. 
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2. شکستباریی و الوازیی باری ئابوریی لە شار و 
شارۆچکەکاندا

ئەو ناحییانەی کە ژمارەیەکی زۆری خێزانی شکستبار و الوازیان تێدایە، لەسەر 

ئەم کۆمەڵە پێوەرانەی نیشاندەری شکستابرێتیی و الوازیی دەستنیشانکراون: 

نیشاندەرێك بۆ دەستەبەرکردنی دڵنیاییی کارکردن )شێوەی ١٥( و 

ناسەربەخۆیی خێزان )شێوەی ١٥( و ئاستەکانی خەرجیی )شێوەی ١٧(. گشت 

گرووپەکانی دانیشتوان لەڕێگەی ناحییەکانەوە کۆکراونەتەوە. 

لە ئاستی ناحییەکاندا، دەتوانرێت پەیوەندی نێوان خێزانە ئاوارەکان و بەها 

بەرزەکانی شکستباریی و الوازیی لەبەرچاوبگیرێت. ئەو ناوچانەی کە بەهای 

بەرزی شکستباریی و الوازیی نیشاندەدەن بریتین لە خەبات و ڕزگاری و 

تاڕاددەیەکی کەمرتیش ئەو ناوچانەی دەکەونە ڕۆژهەاڵتی سەنتەری قەزای 

هەولێر )کەسنەزان و بنەساڵوە و دارەتوو(.

 زۆرینەی شارۆچکەکان ئاستێکی نزمرتی شکستباریی و الوازیی نیشاندەدەن، 

لەکاتێكدا سەنتەری هەولێر بەهای بەرزی هەیە لە دەستەبەرنەکردنی دڵنیاییی 

کارکردن ئەمەش بەهۆی ئەو ژمارە زۆرەی خێزانانەکان کە تەنها یەک کەسیان 

هەیە بتوانێت داهاتێک پەیدا بکات و ئەویش پشت بەو کرێیە دەبەستێت کە 

لەبری کارکردن وەری دەگرێت. 

3. قەرزاریی
لە ماوەی پێشکەوتنی ئابوریی هەرێمی کوردستاندا لە ساڵی ٢٠١٢ دا، زۆرێک 

لە خێزانەکانی کۆمەڵگەی میواندار قەرزی گەورەیان چ لە خزمان یان لە 

حکومەت کردووە. لەو ساڵەدا تێکڕای ئەو خێزانانەی کە قەرزەکانیان 

نەدابووەوە لە ناوچەکانی پارێزگای هەولێر گەیشتە ٤٤%. 

شێوەی 15. ڕێژەی سەدیی ئەو خێزانانەی کە هیچ کەسیان نییە داهاتێکیان بۆ پەیدا بکات، یان تەنیا یەک کەسیان هەیە کە سەچاوەی سەرەکیی داهاتەکەی 

مووچە نییە



٤٣

تەنها بەشێکی کەمی خەڵك پارەیان بەمەبەستی دابینکردنی خەرجی نێوماڵ 

قەرزکردووە، لەوکاتەی مەبەستی گشتی خەڵك بریتی بوو لە کڕینی موڵکی 

وەکو زەوی یان ئۆتۆمبێل یاخود بنیاتنانی خانوو27. زۆر لەم دۆخەی ئێستا 

لەوساوە گۆڕانکاری بەسەردا نەهاتووە و ڕێژەی خێزانەکانی کۆمەڵگای 

خانەخوێ کە قەرزیان نەداوەتەوە ٤١% ە. بەهۆی ئەم قەیرانە داراییەوە کە 

ئێستا بوونی هەیە ، پێشبینی دەکرێت قەرزکردن بەمەبەستی وەبەرهێنانی 

گەورە کەم بکات، وەک لەوەی زیادبکات28. تێکڕای ئەندامانی کۆمەڵگای 

خانەخوێ کە قەرزی خانووبەرەیان کردووە، لە ناوچە تازە ئاوەدانەکاندا وەکو 

ناوچەکانی سنوری هەولێر )بەحرکە ، بنەساڵوە ، خەبات( زیاترە. 

27 ابنکی جهیاین، CSO و KRSO )٢٠١٢(. ئاماری ئابوری کۆمەاڵیەیت خێزانەاكین عڕیاق ٢٠١٢.

28 ئەم ئامرازی ڕووپێوییە ڕەنگە وەك پێویست جیاواز نەبووێب هل گرتین وێنەیەىك گوجناوی بەرزبوونەوەی 

ڕێژەی قەرزکردن بۆ درێژەدان بە بەاكرهێناین هل خەرجییەاكین ڕۆژانەدا هل الیەن کۆمەڵگای خانەخوێوە. وەك 

پرسشیارێکی یەك وەاڵمی، ڕەنگە وەاڵمدەرەوەاكن تەنیا ئەو وەاڵمەاین هەڵژباردابیە کە زۆرترین پەیوەندی بە 

مەبەسشتەاكین قەرزکردنەوە هەیە هل حاڵەیت ئەگەری قەرزکردن بۆ کڕیین خانووی زایتر، هەروەها بۆ بەاكربردین 

ڕاسشتەوخۆ.

لە ڕاستیدا، زۆربەی ئامانجەکانی قەرزکردن ئاماژە بۆ کڕینی موڵکی ماوەدرێژ 

دەکەن )شێوەی ١٨(. زانیاری دەربارەی بڕی قەرز29 ئەوە دەردەخات کە تێکڕای 

قەرز بۆ هەر خێزانێك گەیشتۆتە نزیکەی ٤ ملیۆن دیناری عێراقی.

ئاستەکانی قەرزاری بۆ ئاوارە ناوخۆکان و پەنابەرەکان هاوشێوەی کۆمەڵگای 

خانەخوێە کە ٤١% و ٣٦%ی خێزانەکان قەرزیان لەسەرە. بەاڵم بەپێچەوانەی 

کۆمەڵگای خانەخوێوە، زۆرینەی ئەو قەرزانەی کە خێزانی ئاوارەکان کردوویانە 

بۆ مەبەستی خەرجی نێوخۆیی و بەزۆریش بۆ کرێ بووە. بەگشتی، یەک لە 

دەی کۆی خێزانە ئاوارە و پەنابەرەکان قەرزیان بەمەبەستی کرێی خانوو 

وەرگرتووە30.

REACH Initiative  2015 a 29

30 داات و زانیاریی ورد سەابرەت بە قەرزاری و مەبەسشتەاكین قەرزکردن هل بڕگەی )F( ی پاشکۆی دااتکەدا 

هەیە.

شێوەی 16. ڕێژەی سەدیی ئەو خێزانانەی کە دوو ئەندام یان زیاتری پشتبەخۆنەبەستوویان هەیە لە بەرامبەر هەر یەکێکی پشتبەخۆ بەستوودا
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هەڵسەنگاندنێکی پێشووتر31 ئەوە نیشاندەدات کە ئاستەکانی قەرز لە ٢٠١٥ دا 

بەتەواوەتی زیادیکردووە و ئەوەشی خستووەتەڕوو کە هەندێ لە خێزانەکان 

زیاد لە پێویست پشت بە قەرزکردن دەبەسنت. تێکڕای قەرزکردن بەتایبەت 

لەناو خێزانە پەنابەرەکاندا گەیشتۆتە نزیکەی ١ ملیۆن دیناری عێراقی.

 

ڕەنگە دانەوەی قەرز ببێتە گرفتێك لە سستی ئابووری. لەم حاڵەتەدا ئەو 

خێزانانەی کە قەرزی ماوە درێژیان کردووە بە مەبەستی مامەڵەی دوورودرێژ، 

زیاتر پشت بە مووچە دەبەسنت، لەکاتێكدا ئەو خێزانانەی کە پێویستیان بە 

قەرزی لەناکاو هەیە زیاتر پشت بە کرێ یاخود بە سەرچاوەیەکی نادڵنیای 

داهاتەوە دەبەسنت. بۆ منونە، ٦٠% ی ئەو خێزانانەی کە پارەیان قەرزکردووە بۆ 

کرێی خانوو پشت بەکرێی کارەکانیان دەبەسنت بۆ دابینکردنی خەرجییەکان. 

ئەم جۆرە کرێدانە، ناڕێکە و گەرەنتیشی لەگەڵ نیە، کە لە کۆتاییدا ئەوە 

دەردەخات کە دانەوەی قەرزەکان کارێکی زۆر زیاتر قورسە.

REACH Initiative 2015 a 31. هەڵسەنگاندین پێداویسشتییەاكین کەرتە جیاوازەاكین ئەو پەانبەرە 

سوورییانەی هلانو کۆمەڵگا خانەخوێاكندا نی�شتەجێن. نیساین ٢٠١٥.

ئەو خێزااننەی کە قەرزی ماوە درێژاین کردووە

بە مووچە  مامەڵەی دوورودرێژ، زایتر پ�ت  بە مەبەسشیت 

بە  پێویستیان  کە  خێزااننەی  ئەو  دەبەسنت، هلاكتێكدا 

قەرزی هلاناكو هەیە زایتر پ�ت بە کرێ ایخود بە 

دەبەسنت داهاتەوە  اندڵنیای  سەرچاوەیەىك 

زرھق یراکۆھ  ناکەرھبانھپ ناکھییۆخەوان ەراوائ  ێوخھناخ یاگ�ھمۆک 

0% 25% 50% 75% 0% 25% 50% 75% 0% 25% 50% 75%

ھل ەراپ  ینانێھراکھب 

ێرک ی یناد  یندرکیتشپ�اپ 

ھیاخ ن هژێرد  یک�وم 

ناکھنھیاخژێرد ەاماس  ک�وم و 

46%

26%

19%

9%

42%

26%

19%

13%

20%

54%

22%

4%

شێوەی 17. ڕێژەی سەدیی ئەو خێزانانەی کە لە سنووری چوارەمین و پێنجەمین )هەژارترین( ئاستەکانی خەرجیدان
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شێوەی 18. سەرەکیرتین هۆکاری باسکراو بۆ قەرزکردن بەپێی گرووپی دانیشتووان 
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٧. تەحەدای پەروەردە و خوێندن

 تاوتوێ و پوختەی ئەنجامە سەرەکییەکان

پێویستە زانیاری دەربارەی پەروەردە بە تێکڕای ڕێژەکانی ناونووسکردن قوتابیان 

شیبکرێتەوە کە ڕێژەی لەسەدای قوتابییە ناونووسکراوەکان لە هەر پۆلێك 

نیشاندەدات بەبێ ڕەچاوکردنی گونجاوی تەمەنیان بۆ قۆناغی خوێندنەکەیان. 

چونکە ئەو قوتابیانەی لەڕێگەی شێوازەکانی ئەم ڕاپۆرتە شیکارکراون راستەوخۆ 

لە خوێندنی بنەرەتییەوە ئینجا بۆ دواناوەندیی و پاشانیش بۆ زانکۆ نەچوون، 

بەڵکو لەو ماوەیەدا دابڕانیان هەیە. تێکڕای وازهێنان لە خوێندنی بنەڕەتی و 

ئامادەیی زۆر بەرزە، بەاڵم زۆربەی قوتابییەکان دواتر دەگەڕێنەوە بۆ 

تەواوکردنی خوێندنی بااڵ لە قۆناغێکی دیکەی ژیانیاندا. بۆ منوونە، دوو لەسەر 

سێی ئەو قوتابیانەی کە لە پۆلی )١٠ تا ١٢( ن، ٣ تا ٥ ساڵ گەورەترن لەو 

تەمەنەی کە بە فەرمیی بۆ ئەو ئاستانە دەستنیشانکراوە، کە بریتییە لە تەمەنی 

نێوان )١٥ تاوەکو ١٧ سااڵن(.

بۆ دانیشتوان بە گشتیی، ڕێژەکانی ناونووسکردن بۆ قۆناغی خوێندنی بنەڕەتیی 

بەرزن، بەاڵم تا ڕاددەیەکی بەرچاو بۆ خوێندنی ئامادەیی نزمرتن. ئەو داتا و 

زانیارییانەی لەبەردەستدان ئەوەمان پێ دەڵێن کە ئەگەر لەبەر هەندێك 

هۆکاری سنووردارکەر نەبوایە، ڕێژەکانی ناونووسکردن بۆ قۆناغێ خوێندنی 

ئامادەیی بەرزتر دەبوون. لە یەکێك لە بەشەکانی پێشەوەی ئەم راپۆرتەدا 

تێبینی ئەوەمان کرد کە ژمارە و توانای قوتابخانە ئامادەییەکان لە ماوەی ئەم 

چەند ساڵەی دواییدا زۆر زیادیان کردبوو، بەاڵم ئەمە هێشتا بۆ مامەڵەکردنێکی 

تەواو لەگەڵ داخوازییە هەنووکەییەکەدا بەس نیە. 

ناوچەکانی دەوروبەری هەولێر لە چاو توێژە جوگرافییەکانی دیکە ڕێژەیەکی 

نزمرتی ناونوسکردن نیشان دەدەن، زۆربەی خێزانەکانیش لە وەاڵمی ئەوەی 

بۆچی قوتابیەکان / گەنجەکان ناونووس ناکەن گوتویانە کە قوتابخانەکان ئەو 

توانایەیان نیە. ئاوارە ناوخۆییەکان، بە شێوەیەکی تایبەت، گوتبوویان کە لە 

دابینکردنی خزمەتگوزارییەکاندا تووشی کێشە و بەربەست هاتبوون، بۆیە 

منداڵەکانیان نەیانتوانیوە بچنە قوتابخانەی بنەڕەتیی یان بڕۆن بۆ قۆناغێ 

ئامادەیی. هەندێکیشیان ئاماژەیان بە خەرجییە زۆرەکانی پەیوەندیدار بە 

خوێندن و پەروەردە دابوو، مەبەستیشیان کرێی خوێندن نەبوو، بەڵکو 

مەبەستیان کرێی هاتوچۆ و پارەی کڕینی کەلوپەلەکان بوو. 

دانیشتوانە ئاوارەکەی ئێرە لە بواری پەروەردە و خوێندندا گەورەترین تەحەدا 

لەبەردەم هاوبەشە حکومی و مرۆییەکاندا دروستدەکەن. ڕێژەکانی 

ناونووسکردنی ئەم دانیشتوانانە بۆ هەردوو قۆناغی بنەڕەتیی و ئامادەیی لە 

شوێنە رەسەنەکانی خۆیاندا وا دەردەکەون کە بەتەواویی نزیك بن لە ڕێژەکانی 

ناونووسکردنی کۆمەڵگای خانەخوێ لە پارێزگای هەولێردا؛ بەاڵم لە حاڵەتی 

ئاوارەییاندا، وا پێدەچێت کە خێزانە سوورییەکان منداڵ و گەنجەکانیان نەنێرن 

بۆ قوتابخانە، چونکە ئێستا ڕێژەی ناونووسکردنیان لە قۆناغی بنەڕەتیی و 

قوتابخانەی ئامادەییدا بۆ دانیستووانە ڕەگەز نێرینەکەیان %٦٣ و %سفرە، 

هەروەها بۆ دانیشتوانە ڕەگەز مێیینەکەشیان %٦٤ و %٢٢ـە. 

بەبێ لەبەرچاوگرتنی جۆری ڕەگەز، ئەم ڕێژە ناونووسکردنانە بۆ قۆناغی 

خوێندنی بنەڕەتیی دوو هێندە و بۆ قوتابخانەی ئامادەییش چوار هێندە نزمرتن 

لە ڕێژەکانی خێزانەکانی کۆمەڵگای خانەخوێ. بەشێکی گەورەی هەرزەکارە 

سووریی ڕەگەز نێرینەکانی نێوان تەمەنەکانی ١٥ بۆ ١٧ ساڵیی یان دامەزراون و 

خەریکن کار دەکەن یاخود خەریکن بەدوای کاردا دەگەڕێن، لەکاتێکدا 

هەرزەکارە ڕەگەز مێیینەکانیان لە ماڵەوە دەمێننەوە. ئەوانەیان کە تەمەنیان 

لەنێوان ١٢ بۆ ١٤ ساڵیدایە، تەنیا نیوەیان دەچنە قوتابخانە. هیچ زانیارییەک 

لەبەر دەستدا نیە لەبارەی ئەوەی نیوەکەی دیکەیان لە بڕی خوێندن خەریکی 

چین، بەاڵم وا پێدەچیت زۆربەی ئەو ڕەگەز نێرینانەی کە ناچنە قوتابخانە 

بەشێک بن لە هێزی کار.

ئەمەش ئاماژەیە بۆ ئەگەرێکی زۆر گرنگی گۆڕینەوەی پەروەردە و خوێندن بە 

کارکردن کە دەبێت چارەسەربکرێت. ئەو پرسیارە سەرەکییانەی کە دەمێننەوە 

ئەمانەن: باشە بۆچی ئەم گرووپە وەکو گرووپە هاوشێوەکانی خۆیان هەم لەناو 

کۆمەڵگای خانەخوێ و هەم لەناو کۆمەڵگا ئاوارەکاندا هەن ناچنە قوتابخانە و 

ئایا چۆن ئەم گرووپە بگەڕێندرێنەوە بۆ قوتابخانە.  
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1. ڕێژەکانی ناونووسکردن لە قوتابخانە و دەرکەوتە و 
کاریگەرییەکانیان

ڕێژەکانی ناونووسکردن لە قوتابخانە بە پێی توێژە جوغرافيەکان

چوون بۆ قوتابخانە دەتوانرێـــت لە ڕێگای ڕێژەی ناونووسکردنە تێکڕاییەکان 

یاخود لە ڕێگای ڕێژەی ناونووسکردنە پوخت و پاڵفتەکراوەکانەوە 

رشۆڤەبکرێت32 . لەم کۆنتێکستەدا، وا پەسەندترە کە پشت بە ڕێژەی 

پەیوەندیکردنە تێکڕاییەکان ببەسرتێت، ئەمەش لەبەر ئەو ڕاستییەی کە زۆربەی 

کاتەکان قوتابییانــــی قۆناغێکی دیاریکـــراو لە تەمەنێكی سەروو ئەو 

تەمەنەوەن کە لە ڕووی تەکنیکییەوە بۆ ئەو قۆناغە دیاریکراوە. بۆیە 

لێکۆڵینەوە و پشکنینی تەنیای ڕێژە پوخت و پاڵفتەکراوەکان بە ڕاددەیەکی 

بەرچاو ڕێژەی چوون بۆ قوتابخانە بە کەمرت لەوەی کە هەیە دەردەخات. 

)شێوەی ١٩(.

 لە کاتێکدا وا دەردەکەوێت کە ناونووسکردن لە قۆناغی بنەڕەتــــیدا )پۆلەکانی 

١ ــ ٩( لە ئاستێکی ڕێژەیـــی گونجاودا بێت، داتاکان دابەزینێکی خێرا لە 

ناونوسکردن لە قۆناغی ئامادەییدا )پۆلەکانــی ١٠ ـــ ١٢( نیشاندەدەن. ڕێژەی 

وازهێــنان لە خوێندن لەدوای قۆناغی بنەڕەتیی و پێش قۆناغی ئامادەیی 

32 انونووسکردین تێکڕایی، بە دابەشکردین ژمارەی قواتبییەاكن )بەێب هلبەرچاوگرتین تەمەنەاكنیان( هل هەر 

قۆانغێکدا )قواتخبانەی بنەڕەیت ایخود ئامادەیی( بەسەر کۆی گ�تیی ژمارەی مندااڵین ئەو گرووپە تەمەنەی 

کە هلگەڵ قۆانغەکەیدا دەگوجنێت، بەدەسشتدێت. انونووسکردین پوخت و پاڵفتەکراو کۆی گ�تیی ژمارەی 

قواتبییەاكین تەنیا ئەو تەمەنەی کە هلگەڵ ئەو قۆانغەی کە دەێب تێیدا بن دەگوجنێن، بەسەر کۆی گ�تیی 

ژمارەی مندااڵین ئەو گرووپە تەمەنەدا دابەشدەاكت. انونووسکردین تێکڕایی، بە کردار، ئەو مندااڵنە 

دەگرێتەوە کە هل قۆانغێکی دایریکراوی خوێدندان کە هلگەڵ گرووپە تەمەنەکەی خۆایندا انگوجنێت. بۆ 

منوونە، ڕۆڵەیەىك تەمەن ١٩ ساڵیی کە پەیوەندی بە قواتخبانەی ئامادەییەوە باكت دەچێتە خانەی 

انونووسکردین تێکڕایی نەک انونووسکردین پوخت و پاڵفتەکراو.

بەرزە، چونکە کەمرت لە نیوەی قوتابییەکان دوای ئەو قۆناغە لە خوێندن 

بەردەوام دەبن و بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ دەچــنە قۆناغی ئامادەیی. لەگەڵ 

ئەمەشدا، کەسانێکی زۆر لە قۆناغەکانی داهاتووی ژیانیاندا دووبارە 

دەگەڕێنەوە بۆ قۆناغی ئامادەیی خوێندنەکەیان، ئەمەش ئەوە دەردەخات کە 

پاشەوپێش پێکردنێك لە نێوان کاتی چوون بۆ ناو بازاڕی کار و بەردەوامیدان بە 

خوێندنەکانیان لە ئارادا بوونی هەیە. 

بۆ منوونە، ئەو ڕاستییەی کە ڕێژەی ناونووسکردنە تێکڕاییەکانی دانیشتوانی 

ڕەگەزی نێر لە قۆناغی ئامادەییدا ٨٢٪ ەو ڕێژە پوخت و پاڵفتەکراوەکەشی لە 

٣٨٪ ە ئەو نیساندەدات کە نزیکــەی دوو لەسەر سێی قوتابییانی قۆناغی 

ئامادەیی لە سەرووی ئەو تەمەنەوەن کە بەپێی ستانداردەکان بۆ ئەو قۆناغە 

دیاریکراوە. لە ئێستادا زۆرینەی قوتابییانی قۆناغی ئامادەیی بە واقیعی 

تەمەنیان لە نێوان ١٨ بۆ ٢٢ ساڵیدایە و گەورەترن لە تەمەنی ستاندارد کە 

بریتییە لە تەمەنی نێوان ١٥ بۆ ١٧ ساڵیی.

ئامادەیی زۆر  بنەڕەیت و  تێکڕای وازهێنان هل خوێندین 

قواتبییەاكن ڕاسشتەوخۆ ات  نیوەی  بەرزە، چونکە کەمرت هل 

ئامادەیی بەردەوام دەبن هل خوێندن.  دەگەن بە خوێندین 

هلگەڵ ئەمەشدا، زۆرێک هل اتکەاكن دواتر و هل قۆانغێکی 

تەواوکردین خوێندین  بۆ  دەگەڕێنەوە  ژاینیاندا  دیکەی 

ئامادەیی

ناکەوارکھتخوپ ھندرکسوونوان  یەژ�ڕ 
یتشگ یۆک  ناکھکچۆراش یازھق یرھبوروەد 
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شێوەی 19. ڕێژەی ناونووسکردنە پوخت و پاڵفتەکراوەکان و تێكڕاییەکان لە قۆناغێ خوێندنی بنەڕەتی و قوتابخانەی ئامادەیی بەپێ ی توێژ و ڕەگەز
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تاقیکردنەوەی نیوە ساڵ لە قوتابخانەی ئاوات لە هەولێر. ئەمساڵ 400 کچی پۆلەکانی حەوت تا دوانزە لە قوتابخانەکەدا ناونووسکراون، 

لەگەڵ 100 قوتابی دیکەش لە کۆمەڵگای خانەخوێوە. UNHCR.  كلوي کۆڤ
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سەبارەت بە خوێندنی قۆناغی بنەڕەتیی، ڕێژەی ناونووسکردن لە نێوان توێژە 

جیاجیاکانــــدا چوونــــیەك دەردەکەون و جیاوزییەکــی ئەوتۆ لەنێواندا نیە. 

بەاڵم، ئەوەی پەیوەندی بە ڕێژەکانی قۆناغی ئامادەییەوە هەیە، جیاوازیــیەکی 

بەرچاو لە نێوان ناوچەکانی دەوروبەری قەزای هەولێر و باقیی شار و 

شارۆچکەکانی دیکەدا هەیـــە. 

هەروەك لە بەشەکانی سەرەوەدا کە لەبارەی دابینــکردنی خزمەتگوزارییە 

گشتییەکان بوون ڕوونکرایەوە، ئەو ناحییە و شارۆچکانە خزمەتگوزاریی 

خوێندن و پەروەردەیان کەمرت بۆ دابینکراوە ئەو خزمەتگوزارییەش لە 

شوێنانەدا بەرتەسکبوونەوەیەکی دیار و ئاشکرا بە خۆیەوە دەبینێت. ئەمەش لە 

ڕوویێکەوە دەتوانێت ئەو ڕێژە نزمرتەی چوونی قوتابییان بۆ قۆناغی ئامادەیی 

لەو ناوچانەدا ڕوونبکاتەوە کە تەنیا نزیکەی %٦٠ ە، لەکاتێکدا ئەو ڕێژەیە 

بەتێکڕایی دەگاتە نزیکەی %٨٠ بۆ توێژەکانی دیکە.

ڕێژەکانی ناونووسکردن لە قوتابخانە بەپێی گرووپی دانیشتوان

رشۆڤەکردن بەپێی گرووپی دانیشتوان ڕەنگدانەوەیــەکی ڕوونی دابەشبوونــە 

لە نێوان ئەو دانیشتوانەی پەنابەری سوورین لەگەڵ باقیی گرووپــەکانــی 

دیکەدا )شێوەی ٢٠(. ڕێژەی ناونووسکردنی منداڵە پەنابەرەکان، ڕێژە پوخت و 

پاڵفتەکراوەکان بن یاخود تێکڕاییەکان، زۆر لە ژێرەوەی ئاستی ستانداردایە.

 زیاتر %٣٠ی مندااڵن لە تەمەنەکانی نێوان ٦ بۆ ١٤ ساڵی ناچــنە هیچ جۆرە 

قوتابخانــەیەکی فەرمی. بۆ ئاستەکانی خوێندنی ئامادەیی، دۆخەکە لەمەش 

خراپرتە، کە تیایدا هیچ یەکێك لە خێزانەکانی ناو سامپڵەکەمان هیچ 

منداڵـــێکی خۆی لە قوتابخانە ناونووس نەکردووە، لە کاتێکدا ژمارەیەکی زۆر 

کەمی کچان ناونووسکرابوون. 

لەبارەی گرووپــەکانی دیکەی دانیشتوانیشەوە، ڕێژەکانی ناونووسکردن لە 

قۆناغی خوێندنی بنەڕەتیی لە نێوان کۆمەڵگای خانەخوێ و ئاوارە 

ناوخۆییەکاندا ڕێژەییانە چوونیەکن. بەاڵم ڕێژەکانی قۆناغی خوێندنی ئامادەیی 

هەندێک جیاوازیی دەردەخەن، ئەویش بەوەی کە ژمارەیەکی کەمرتی ئاوارە 

ناوخۆییەکان دەچنە قۆناغی ئامادەیی، ئەمەش ڕەنگە پەیوەندی بەو ڕاستییەوە 

هەبێت کە بەشێکی گرنگی ئەو خەڵکانە لە دەوروبەری قەزای هەولێر دەژین 

و ئەو ناوچەیەش لەچاو ناوچەکانی دیکە ئاستێکی نزمرتی پێگەشتنی 

خزمەتگوزاریی خوێندن و پەروەردەی هەیە.

 ڕێژەاكین انونووسکردن هل قۆانغی خوێندین بنەڕەتیی هل 

ئاوارە انوخۆییەاكندا  مندااڵین  و  خانەخوێ  کۆمەڵگای  نێوان 

ئەمەشدا، زایتر هل %٣٠ی  ڕێژەییانە چوونیەکن. هلگەڵ 

مندااڵین تەمەن ٦ بۆ ١٤ ساڵیی پەانبەرەاكن انچنە هیچ 

فەرمیی خوێندنێکی  و  قواتخبانە  جۆرە 

ناکەوارکھتخوپ ھندرکسوونوان  یەژ�ڕ 
یتشگ یۆک  ناکەرھبانھپ ناکھییۆخەوان ەراوائ  ێوخھناخ یاگ�ھمۆک 

ناکھییاڕک�ت ھندرکسوونوان  یەژ�ڕ 
یتشگ یۆک  ناکەرھبانھپ ناکھییۆخەوان ەراوائ  ێوخھناخ یاگ�ھمۆک 
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شێوەی 20. ڕێژەی ناونووسکردنە پوخت و پاڵفتەکراوەکان و تێكڕاییەکان لە قۆناغێ خوێندنی بنەڕەتی* و قوتابخانەی ئامادەیی بەپێ گرووپی دانیشتووان و ڕەگەز

  * خوێندنی بنەڕەتی بۆ ئاوارە ناوەخۆییەکان یەکگگرتنی قۆناغی سەرەتایی )پۆلی 1 – 6( و قۆناغی ناوەندی )پۆلی 7 - 9( دەگرێتەوە
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هۆیەکانی نەچوون بۆ قوتابخانە

ڕووپێوییەکە هۆکارەکانی پشت نەچوونی مندااڵن و گەنجانی تەمەن ٦ بۆ ١٨ 

ساڵیی بۆ قوتابخانە دۆزییەوە )خشتەی ٦(. بۆ کۆمەڵگای خانەخوێ، هەرچەندە 

ڕێژەی سەدیی ئەو منداڵ و گەنجانەی لە دەرەوەی سیستەمی پەروەردە و 

خوێندنبوون زۆر نزم بوو، زۆربەی وەاڵمەکان پەیوەندییان بە کلتوورەوە هەبوو، 

بەوەی کە سەرۆکی خێزانەکان ڕەدی ئەو بیرۆکەیەیان دەکردەوە کە کەسە 

گەنجەکان پێویستیان بەوە بێت بخوێنن. ئەمە بە راددەیەکی بەرچاو لە 

حاڵەتی ئەو کچانەدا زۆر بوو کە نەدەچوونە قوتابخانە. 

بۆ ئاوارە ناوخۆییەکان، هۆکارە هەرە زۆر دووبارەبووەکە، بە پەراوێزێکی 

بەرچاو، پەیوەندی بە بەربەستەکانی بەردەم دابینکردنی پەروەردەوە هەبوو. 

ئەمەش ئاماژەیەکە بۆ نەبوونی شوێن بە ڕاددەی پێویست لەو قوتابخانانەی کە 

ڕێکخراون بۆ ئەوەی ئەو پڕۆگرام)منهج(انەی خوێندن کە لە باقیی ناوچەکانی 

دیکەی عێراقدا بەکاردێن و بە زمانی عەرەبی دەگوترێنەوە، پێشکەش بکەن. 

دووەم هۆکار کە زۆرترین ئاماژەی پێکراوە دەگەڕێتوە بۆ خەرجییەکانی 

پەروەردە و خوێندن – کە ڕەنگە مەبەست لێیان خەرجییەکانی هاتوچۆ و 

دابینکردنی پێداویستییەکانی قوتابخانە بێت. 

هۆکارەکانی نەچوونی منداڵ و گەنجە سوورییەکان بۆ قوتابخانە ئاڵۆزترن. 

نەچوونی ئەوان بۆ قوتابخانە دەکرێ پەیوەندی بە ژمارەیەك هۆکارەوە هەبێت، 

وەك: نەبوونی توانای ماددی، زەحمەت بینین لە دەستگەیشنت بە پەروەردە و 

خوێندن، پێویستییان بە دابینکردنی داهاتێک بۆ خۆیان و هەروەها کێشەکانیان 

لەگەڵ ئەو زمانەی کە پڕۆگرامی خوێندنی پێ دەگوترێتەوە. ئەمانە هەمان ئەو 

هۆکارانەن کە لەالیەن خێزانە ئاوارە ناوخۆییەکانیشەوە خراونەتەڕوو و بەاڵم 

لەگەڵ ئەوەشدا، ئەوان لە ڕووی چوونیانەوە بۆ قوتابخانە ئەنجامی تەواو 

جیاوازیان هەیە. سەرەڕای ئەمەش، ئەم پرسە لە خوارەوە زیاتر لێ ی 

کۆڵراوەتەوە.

2. تەحەددای خوێندن و پەروەردە بۆ پەنابەرە 
سوورییەکان

ئاستی نزمی چوونە قوتابخانە لەناو منداڵ و گەنجە سوورییەکاندا بە 

شێوەیەکی تایبەت جێگای نیگەرانیە. ڕێژەی ناونووسکردنی مندااڵنی تەمەن ٦ 

بۆ ١١ ساڵی )بۆ کچان و کوڕان( %٦٣ یە، لەکاتێکدا ڕێژەکە بۆ گرووپی تەمەنی 

١٢ بۆ ١٤ ساڵیی %٥٤ ـە. لە تەمەنی ١٥ ساڵییەوە بەرەو سەر، ڕێژەی 

ناونووسکردن، بەتایبەت بۆ کوڕان، بە ڕێژەیەکی بەرچاو دادەبەزێت. ئەم ڕێژە 

نزمانە دەکرێ پەیوەندییان بەو ڕاستییەوە هەبێ کە خێزان و منداڵ / گەنجە 

سوورییەکان، بەتایبەت کوڕەکان، ڕووبەڕووی ئاڵوگۆڕپێکردن لەنێوان کارکردن و 

خوێندندا دەبنەوە. هەندێك داتا و زانیاریی پاڵپشتیی ئەم گێڕانەوەیە دەکەن:

• سەبارەت بە باری کاری کوڕانی نێوان تەمەنی ١٥ بۆ ١٧ ساڵی، %٣٨یان 

کارمەندی کەسێک یان شوێنێکن و مووچە وەردەگرن، %١٧یان سەربەخۆیانە 

کاردەکەن، %٤یان بێ بەرامبەر بۆ خێزانەکانیان کاردەکەن و زیاتر لە 

%٢١یشیان لە جیاتی خوێندن چاالکانە خەریکن بەدوای کاردا دەگەڕێن. نیوەی 

ئەو منداڵ و گەنجانەی دامەزراون لە کەرتی بیناسازیدا کاردەکەن. تەنیا %٤ 

یان وا باسکراون کە بە فوول دەوام قوتابی بن. بۆ ئەو کچانەش کە لە هەمان 

گرووپی تەمەندان، % ٢٨یان قوتابین و %٥٩ یان بە بەشداریکردن لە کار و 

چاالکییەکانی ناو ماوڵەوە خەریکن. هیچ زانیارییەکیش لەبارەی ئەو کوڕ و 

کچانەوە کە لە ژێرەوەی تەمەنی ١٥ ساڵیدان و ناچن بۆ قوتابخانە، 

لەبەردەستدا نیە. 

• ڕێژە نزمەکانی ناونووسکردن ناکرێ بدرێنە پاڵ ستانداردە هەژار و نزمەکانی 

خوێندن و پەروەردە لە ناوچە و زێدە ڕەسەنەکانیان لە سووریا )بەتایبەت، لە 

پارێزگای حەسەکە(، چونکە ڕێژەکانی چوونە قوتابخانەی پێش دەستپێکردنی 

ئاڵۆزییەکان زۆر بەرزتربوون لەو ڕێژانەی کە لە کاتی ئاوارەیی ئێستایاندا 

هەیانە، و ڕێژەکانی بەر لە دەستپێکردنی ئاڵۆزییەکانیان لە ڕێژەکانی کۆمەڵگای 

خانەخوێی هەێمی کوردستان نزیک بوون. داتا و زانیارییەکانی ساڵی ٢٠٠٦ 

دەریدەخەن33 کە ڕێژەی ناونووسکردنە تێکڕاییەکان لە پارێزگای حەسەکەدا 

%٩٤ بوو. بۆ ئاستەکانی قوتابخانەی ئامادەییش، ڕێژەکە %٤٦ بوو.

• لەکۆتاییدا، پەیوەندییەکی ئاشکرا لەنێوان ئاستی خوێندنی سەرۆکی خێزان و 

ئاستەکانی چوونە قوتابخانەدا نیە. ئەم پەیوەندییە بۆ ئاوارە ناوخۆییەکان و 

کۆمەڵگای خانەخوێ بوونی هەیە، لەناو ئەو خێزانانەی کە ئەگەر سەرۆکی 

خێزانەکانیان ئاستێکی بەرزی خوێندنیان هەبێت ئەوا ئەوانیش ئاستی چوونە 

قوتابخانەی بەرزیان تێدا هەیە. بۆ پەنابەرە سوورییەکان، %٢٧ی منداڵ و 

گەنجەکانی ئەو خێزانانەی کە سەرۆکەکانیان بڕوانامەی زانکۆیان هەیە، ناچنە 

قوتابخانە، ئەم شێوەیەش ئەگەر یەك بە دوای یەك بەراورد بکرێ بە %٨ و 

%١ی گرووپەکانی دیکە، گەورەیە )شێوەی ٢١(.

لەگەڵ ئەمەشدا، ئەو زانیارییەی کە لەبەردەست دایە، هێشتا وێنەیەکی تەواوی 

ئەو بارودۆخەمان پێنادات کە ئەو کەسە پەنابەرە گەنجانەی ناچنە قوتابخانە 

ڕووبەڕووی دەبنەوە، چونکە هێشتا زانیارییەکە بۆشاییگەلێکی تێدا ماوە. 

تەحەدای سەرەکیی ئەوەیە کە چۆن ئەو منداڵ و گەنجانە بگەڕێنینەوە بۆ ناو 

سیستەمی خوێندن و پەروەردە. بەدەستهێنانی تێگەییشتنی باشرت لەسەر 

ئەوەی بۆچی ئەوان لە ئێستادا لەناو ئەو سیستەمەدا نین، یەکەم هەنگاوی 

گرنگی ئەم هەوڵەیە. 

33 یونیسشێف )2006(، ڕووپێویی کۆمەڵە فرە دەرخەرەاكن
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 جۆرەاكین انوچە

شارن�ینەاكن
پەانبەرەاكنئاوارە انوەخۆییەاكن کۆمەڵگای خانەخوێ

نییە*سەنتەری قەزای هەولێر
قواتخبانەاكن هل تواانایندا نەبوو قواتیب زایتر وەربگرن  )67%(

خەرجییەاكن زۆرن  )14%(

خەرجییەاكن زۆرن  )27%(

بە ئاساین دەستیان بە قواتخبانە انگات )17%(

دەوروبەری قەزای 

هەولێر

خێزانەکە ڕازی انبێت  )22%(

پەککەوتەیی  )14%(

قواتخبانەاكن هل تواانایندا نەبوو قواتیب زایتر وەربگرن  )39%(

خەرجییەاكن زۆرن  )9%(

خەرجییەاكن زۆرن  )20%(

قواتخبانەاكن قواتيب و ەرانگرن  )19%(

نییە*شارۆچکەاكن  
قواتخبانەاكن هل تواانایندا نەبوو قواتیب زایتر وەربگرن  )25%(

بە ئاساین دەستیان بە قواتخبانە انگات  )10%(

نەبووین بەڵگەانمە فەرمییەاكن )23%(

خەرجییەاكن زۆرن  )15%(

تێبینی: نییە* ئەوە دەردەخات کە لێکۆڵینەوەی پێویست بۆ نیشاندانی وێنەیەکی پشت پێ بەسرتاو لەبەردەستدا نییە. 

خشتەی 6. ئەو هۆکارانەی لەبارەی نەچوونی مندااڵنەوە بۆ قوتابخانە باسکراون

ناکەرھبانھپ ناکھییۆخەوان ەراوائ  ێوخھناخ یاگ�ھمۆک 
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شێوەی 21. هاوڕێژەی مندااڵنی تەمەن 6 بۆ ١٤ ساڵین و ناچنە قوتابخانە بەپێ ی ئاستی خوێندنی سەرۆکی خێزانەکانیان*

 *بۆ ئاستەکانی خوێندنی ئامادەیی، بەهۆی کەمی ژمارەی ئەو لێکۆڵینەوانەی لەبەردەست دان داتا و زانیارییەکانی سەبارەت بە کۆمەڵگای خانەخوێ نیشان 

نەدراون.
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٨. گه ڕانه وه ی چاوه ڕوانكراوی كۆمه ڵگا ئاواره كان بۆ زێدی خۆیان

 تاوتوێ و پوختەی ئەنجامە سەرەکییەکان

هەندێک لەو خێزانە سوورییانەی کە لە هەرێمــی کوردستاندا میوانن، 

بەرەوڕووی ساڵی پێنجەمی ئاوارەییان دەبنــەوە، لە کاتێکــــدا خێزانە ئاوارە 

ناوخۆییەکان خەریکن دەچــنە ساڵــی سێــیەمیانــەوە. سەرەڕای ئەمەش، داتا 

و زانیارییەکانی گرووپە دیاریکراوەکانی ئێمە ئەوەیان دۆزییەوە کە بۆچوونێکی 

بەهێز لەناو ئەندامانی کۆمەڵگای خانەخوێ پارێزگای هەولێردا سەبارەت 

بەوەی کە کۆمەڵگا ئاوارەکان بە زووترین کاتی دوای وەستانی ئاژاوە و 

ناکۆکییەکان لە توانایاندا دەبێت بگەڕێنەوە بۆ ناوچە و زێدە ڕەسەنەکانی 

خۆیان، هەیە. لەگەڵ ئەمەشدا، پڕۆسەی گەڕانەوە ئەوەندە شتێکی سادە و 

ساکار نیە. ئەو داتایەی لە خوارەوە باسکراوە، هاوشان لەگەڵ کۆمەڵێك 

ئەزموون لە چەند بارودۆخێکی لەگەڵ یەک بەراوردکراودا، ئەو زەحمەتی و 

تەحەدایانەی بەردەم گەڕانەوە تەنانەت وەك ئەگەرێک نەك وەک شتێک کە بە 

ڕاستیی ڕووبدات، نیشاندەدات. 

یەکەم، لەکاتێکدا زۆرینــەی هەرە زۆری خێزانە پەنابەرەکان و ئاوارە و 

ناوخۆییەکان تا ئێستاش هیوادارن کە بۆ شوێنە ڕەسەنەکانی خۆیان بگەڕێنەوە، 

ژمارەیەکی بەرچاوی خێزانــەکان %٢٥ی سوورییەکان و %١١ی ئاوارە 

ناوخۆییەکان یان )کۆی گشتیی نزیەکەی ١١٠٠٠ کەس( تا ڕادەیەکی زۆر 

وایـــــدەبینین کە یان لە پارێزگای هەولێر دەمێننەوە یان دەچــنە شوێنێکی 

دیکە، بەاڵم نایانەوێت بگەڕێـــنەوە بۆ سووریا یاخوود باقــی شوێنەکانی 

دیکەی عێراق. ئەو شتــەی کە ناچاریان دەکات بە شێوەیەکی حەمتی لە شوێنە 

ڕەسەنەکانی خۆیانەوە هەڵبێن بە ڕادەیەکی زۆر پەیوەندی بە پرسەکانی 

دیکەی پێکەوە گونجانی کۆمەاڵیەتیی لەو ناوچە ڕەسەنانەدا و هەروەها ئاستی 

ئاوێــتە و تێکەڵبوون و پێشبینیەکان بۆ گوزەرانیان لە پارێزگای هەولێردا هەیە. 

ئەوانەی کە لێرە لە پێگەیەکی دارایی باشرتدان، وا پێدەچێ گەڕانەوەکەیان دوا 

بخەن.

دووەم، تەنانەت ئەو خێزانانــەی مەیلێکی تووندی گەڕانەوەشیان هەیە، 

پێویستە ڕووبەڕووی زنجیـــرەیەک تەحەدا ببنەوە کە لە هەندێک حاڵەتدا 

ناتوانن بەتەنیا )لە مەودیەکی ئاست مامناوەندا( بەسەریاندا زاڵ بنب. سەبارەت 

بە پەنابەرەکانیش، ملمالنێــی سووریا لە چارەسەربوون دوورە، ئەمەش وا 

دەکات گەڕانەوەی لەخۆوە لەم ساتەدا هیچ ئەگەرێکی نەبێت. تەحەداکان بۆ 

ئاوارە ناوخۆییەکانیش بوونـــیان هەیـــە. بۆ منوونــە، ئەگەر ڕووبدات خێزانێک 

لە ئەنبار یاخوود نەیــنەواوە ئاوارە بووبێت، ئەگەری زۆرە گوندەکەیان بەشێک 

بێت لەناو ڕووبەرێکی فراوانی ناوچەیەکی ئەو پارێزگایانەی کە هێشتا لە 

یاخیبوون پاکنەکرابێتەوە یاخود تا ئێستاش لەژێر مەترسیی توندوتیژیدا بێت. 

پرۆسەی سەقامگیریی تازە دەستـــــیپێـــکردووە و دووبارە بوونیادنانەوەی 

ژێرخانــی وێرانکــراو پێویستی بە کات هەیە. هەروەها گەڕانەوە پڕۆسەیەکی 

خەرجیی گرانە. خێزانەکان پێویستیان بە هاوکاری دارایی هەیە بۆ ئەوەی 

بگەڕێنەوە شوێنە ڕەسەنەکانی خۆیان و تێچوونــی زیاتریشیان دەوێت بۆ 

دووبارە جێگیربوون و بوونیادنانـەوەی موڵک و ماڵــیان؛ زۆربەری زۆری 

خێزانــەکان لە راستیدا بۆ ئەم مەبەستە داوای هاوکاریی دارایی دەکەن. 

لە کۆتایــیدا، کە ڕەنگە ئەمەیان لە هەموویان پیویسترت بێت، خێزانەکان 

پێویستە دەستیان بگات بە نەك تەنیا گەڕانەوە بۆ شوێنەکانی خۆیان بەڵکو بە 

گەڕاندنەوەی موڵکەکانیشـــیان بۆ ژێر خاوەندارێتیی خۆیان. بەهۆی هەموو 

ئەو وێرانکارییانەی کە لە پێکهاتە بنیاترناوەکاندا باڵوبوونەتەوە و هەروەها ئەو 

ڕاستییەی کە هەندێك لە شوێنەکان لەالیەن گرووپە نەتەوەیی و ئایینیەکانەوە 

یاخود لەالیەن هۆزەکانەوە لە سەرە، خێزانەکان ڕەنگە ڕووبەڕووی کێشە ببنەوە 

لە گێرانەوە و سەملاندنی یاسایی خاوەندارێتییان بۆ موڵکەکانی خۆیان، ئەو 

کاتەی کە دەگەڕێنەوە شوێنەکانی خۆیان.

سەراپای پرۆسەی گەڕانەوە ڕەنگە بۆ زۆرینەی خیزانەکان چەندان ساڵ 

بخایەنێت. پۆڵینکردنی ئەم تەحەدایانە و دیاریکردنـــی ئەو خێزانانــەی کە 

ناتوانن بگەڕێنەوە، لە پێناو ئەواندا الیەنە پەیوەندیدارە حکومی و مرۆییەکان 

نەخشەی چەندان دەستتێوەردان دادەڕێژن کە بتوانن ئەم بارانەی سەر شانیان 

ئاسان بکەن.
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1. خواستی گەڕانەوە

زۆربه ی خێزانەکان دەگەڕێــنەوە، هەندێکیشیان دەمێنــنەوە

گەڕانەوەی چاوەڕوانکراوی کۆمەڵگــە ئاوارەکان بۆ شوێنــە ڕەسەنەکانی خۆیان 

بابەتێــکە بایەخێکی تایبەتی هەیە. لە کاتێکدا زۆریــنەی خێزانــەکان 

وایــــدەبینــن گەڕانەوەیان )لە مەودایەکی مامناوەنددا( هەم چاوەڕوانکراو و 

هەم ئارەزووکراوە، هەندێک خێزان هەن کە نایانەوێ بگەڕێنەوە )شێوەی ٤(. 

ئەوەی پەیوەندی بە پەنابەرەکانەوە هەیە، %٢٥ی خێزانەکان دەڵین کە ئەوان 

نایەنەوێت بگەڕێنەوە بۆ سووریا، کە دەکاتە نزیکەی ٤٥٠٠ خێزان، یان ١٩٤٠٠ 

تاکە کەس. لە %١١ی خێزانە ئاوارە ناوخۆییەکان نایانەوێت بگەڕێنەوە -کە 

دەکاتە ٦٥٠٠ خێزان یاخود ٢٨٣٠٠ تاکە کەس. لە کۆی گشتیی ئەو %١١یەی 

ئاوارە ناوخۆییەکان کە نایانەوێت بگەڕێنەوە، گەورەتریــن گرووپیان لە خێزانە 

ئاوارە ناوخۆییەکانی نەینەوا پێكهاتوون، کە لە نیوە تۆزێک زیاتری ئەو خێزانانە 

ناخوازن بگەڕێنەوە. 

شیکردنەوەی داتا و زانیارییەکانی ڕووپێوییەکە هاوکار دەبێ لە ڕوونکردنەوەی 

ئەوەی ئاخۆ کام لە هۆکارە ئابوورییە کۆمەاڵیەتییەکان و دیمۆگرافییەکان بڕیار 

لە ئەگەری گەڕانەوەی خێزانەکان یاخود نیشتەجێبوونیان لە شوێنی دیکەدا 

دەدەن34. 

ئەم هۆکارانەش دەکەونە ناو سێ گرووپەوە: 

یەکەم، بارودۆخی ئابووریی کۆمەاڵیەتیی هەنووکەیی ئەو خێزانانەی کە لە 

پارێزگای هەولێردا نیشتەجێن، چونکە چەندە خێزانەکە داهاتیان زیاتر بێت و 

چەندەش ماوەی نیشتەجێبوونیان لەو شوێنەی ئێستا تێیدان درێژتر بێت، 

ئەگەری گەڕانەوەیان کەمرت دەبێت. تەنانەت ئەو خێزانانەی کە قەرزاریشن لە 

هیچ کاتێکی نزیکدا بەتەما نین بگەڕێنەوە.

34 ئەم هۆاكرانە هل پاشکۆکەدا هل ڕێگای پاشەک�ێیەىك ئاماریی بۆ خێزانە پەانبەرەاكن و ئاوارە انوەخۆییەاكن 

بە ششێوەیەىك وردتر لێیان کۆڵراوەتەوە.

 دووەم، هۆکارە دیمۆگرافییەکانیش ڕۆلێ خۆیان دەگێڕن، چونکە لە اڵیەکەوە، 

زۆربەی ئەو خێزانانەی سەرۆکەکانیان ئافرەتن دەیانەوێت لە پارێزگای هەولێردا 

مبێننەوە )پێدەچی لەبەر ئەوە بێ کە ئەگەر بگەڕێنەوە تووشی شکستباریی و 

الوازیی زیاتر بنب( و، لە اڵیەکی دیکەشەوە، بەبەراورد لەگەڵ کۆمەڵگە عەرەب 

و کوردە ئاوارەکان، کۆمەڵگای مەسیحییەکان بە ڕاددەیەکی بەرچاو ئەگەری 

گەڕانەوەیان کەمرتە، ئەویش ڕەنگە بەهۆی کێشەکانی پێکەوە گونجانی 

کۆمەاڵیەتییەوە بێت لە ناوچە ڕەسەنەکانی خۆیاندا. 

سێیەم هۆکار کە کار بکاتە سەر گەڕانەوە ئەو ڕایەڵە )لینک یان ربط(ە 

فیزیاییانەن کە خێزانەکان لە ناوچە ڕەسەنەکانیاندا هەیانن، هەروەك ئەو 

خێزانانەی کە هیچ موڵک و سامانێکیان لە زێد و شوێنی ڕەسەنی خۆیاندا نیە، 

ئەگەری گەڕانەوەیان بە ڕێژەیەکی بەرچاو کەمرتە. 

گەڕانەوەاین  وایــــدەبینــن  خێزانــەاكن  زۆریــنەی  اكتێکدا  هل 

)هل مەودایەىك مامناوەنددا( هەم چاوەڕوانکراو و هەم 

ئارەزووکراوە، هلهەمان اكتدا هەندێک خێزانیش هەن کە 

نییە گەڕانەوەاین  نیازێکی  هیچ  هلئێسشتادا 

ناکھنھسەر ەد�ز  ھچوان و  ۆب  ەوھناڕھگ  یتساوخ 

ایرووس اوھنیھن نیددھحالھس رابنھئ

ر�خھن
25%

ر�خھن
18%

ر�خھن
8%

ر�خھن
7%

��ھب
75%

��ھب
82%

��ھب
92%

��ھب
93%

شێوەی 22. دابەشبوونی خێزانەکان بەگوێرەی خواستیان بۆ گەڕانەوە بەپێ ی ناوچە ڕەسەنەکانیان
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2. تەحەدداکانی بەردەم گەڕانەوەیەکی کاریگەر

ئەو خێزانانەی کە گوتیان دەیانەوێ بگەڕێنەوە بۆ شوێنە ڕەسەنەکانی خۆیان 

هەروەها پرسیاری ئەوەشیان لێکرا کە ئایا ئەو مەرجانە چین کە دەبێ لەوێدا 

هەبن بۆ ئەوەی گەڕانەوەکەتان ڕووبدات. نزیکەی زۆرینەی خێزانەکان گوتیان 

مەرجی سەرەتایی گەڕانەوەیان “ئازادکردن”ی شوێنە ڕەسەنەکانیانە. لەبەر 

ئەوەی ئەم وەاڵمە هەر لە خودی خۆیدا چاوەڕوانکراو بوو، خیزانەکان 

هەروەها پرسیاری ئەوەشیان لێکرا کە پێشینەیی )اولویة( بدەنە دووەم 

گرنگرتین مەرجیش کە دەبێ هاوشانی مەرجی یەکەم ئەویش بێتە دی بۆ 

ئەوەی ئەوان بگەڕێنەوە )شێوەی ٢٣(. ئەم وەاڵمی دووەمە وێنەیەکی تۆزێك 

جیاوازی ئەو تەحەددییانەی تەنانەت دوای سەقامگیرکردنی ئەو ناوچانەش 

هەم لە عێراق و هەم لە سووریا دێنە سەر ڕێگای گەڕانەوە، دەخاتە ڕوو. 

تەحەدای یەکەم پەیوەندی بە پارێزگا رەسنەکەیانەوە هەیە. هەرچەندە لە 

ڕووپێوییەکەماندا هیچ زانیارییەكامن لەبارەی قەزا ڕەسەنەکانی خێزانەکانی 

عێراقەوە لەبەردەستدا نیە35 ، زۆربەی پارێزگا ڕەسەنەکانیان تا ئێستاش 

35 هەڵسەنگاندنێك کە پێ�ووتر هلالیەن REACHەوە هل مانگی ٦ ی ساڵی ٢٠١٥دا ئەجنامدراوە، ئەوە 

دەردەخات کە ئەو ئاوارە انوەخۆییانەی هل ئەنباڕەوە هاتوون و هل انوچەاكین دەرەوەی اكمپەاكین پارێزگای 

هەولێردا دەژین، %٥٣این هی قەزای فەللوجە و %٣٧این هی ڕەمادی و %٧این هی قائمین. ئەوانەششیان 

کە هل نەینەواوە هاتوون، %٥٢این هی حەمدانییە و %٣٧این هی موسڵ و %٦این هی ششنگالن. 

هلکۆاتییدا، ئەوانەاین کە هل سەاڵحەددینەوە هاتوون، %٣٦این هی تکریت و %٣٠این هی شەڕگات و 

%١٦ششیان هی بێجنی.

لەچوارچێوەی ناوچەی ملماڵنێکاندان و هێشتا گرووپە چەکدارە بەیەکرت 

نەیارەکان لەو ناوچانەدا بوونیان هەیە. زۆربەی خێزانە ئاوارە ناوخۆییەکان 

خەڵکی ئەنبارن، پاشان ژمارەیەکی بەرچاویان هی پارێزگای نەینەوا )بە 

شێوەیەکی شاری موسڵ و ئەو ناوچانەی ڕاستەوخۆ دەوری ئەو شارەیان داوە، 

وەك حەمدانیە(. هەرچی سەبارەت بە پەنابەرەکانیشە، بارودۆخی سووریا 

گەڕانەوەکان تەنانەت پڕ تەحەداتر و قوڕسرتیش دەکات. 

ئاوارەاكن بۆ زێدی  تەحەددای یەکەمی بەردەم گەڕانەوەی 

ئاوارەاكین  قەزااینەی  بەو  دەستنەگەیی�تنە  ڕەسەین خۆاین 

هاتوون.  لێوە 

بە خەرجییە زۆرەاكین  پەیوەندی  تەحەددای دووەمیش 

هەیە. گەڕانەوەوە 

دواهەمنی تەحەدداش بۆ تواانی گەڕاندنەوەی موڵک و 

ئاوارەاكن دەگەڕێتەوە هل شوێنە ڕەسەنەاكین خۆایندا. ماڵی 

یناکاگز�راپ ھل  یھناناز�خ  وھئ 
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شێوەی 23. دووەم* گرنگرتین هۆکاری ئاسانکردنی گەڕانەوە بۆ زێدی ڕەسەن

* تەنیا داتا و زانیارییەکانی دووەم گرنگرتین مەرج نیشاندراون. نزیکەی تەواوی ئەوانەی وەاڵمیان دایەوە “ئازادکردنی ناوچەکە و دابینکردنی ئاسایش”یان وەك 

یەکەم مەرج هەڵبژارد.
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تەحەدای دووەم پەیوەندی بە خەرجییەکانی گەڕانەوەوە هەیە، وەك 

گواستنەوە و هاتوچۆ بۆ شوێنی ڕەسەن و دووبارە نیشتەجێبوونەوە و هەروەها 

سەرلەنوێ بنیاتنانەوەی خانوو و بازرگانی و کێڵگەکان. توانای دارایی خێزانەکان 

لە کاتی ئاوارەییاندا بەهێزەوە بڕیار لە توانایان )بەاڵم مەرج نیە لە خواستیان( 

بۆ گەرانەوە دەدات. یەکێک لە پێشمەرجەکانی گەڕانەوە کە زۆر گوتراوەتەوە 

پاڵپشتیی یان هاوکاریی داراییە بۆ دووبارە بنیاتنانەوە. هەروەها، زۆر لە 

خێزانەکان لە پێناو مامەڵەکردنیان لەگەڵ خەرجییە ڕۆژانەییە بەرزەکانی ژیان 

لە ئاوارەییدا، پێشوەختە تووشی قەرز هاتوون، ئەمەش وا دەکات قەرزکردنی 

زیاتر ببێتە هۆی قورسرتکردنی باری سەر شانی ئەو خێزانانە. لەکاتێکدا 

هەندێک یارمەتی کە ڕەنگە لە الیەن خزمەکانیانەوە کە پێدەچی هێشتا لە 

ناوچە ڕەسەنکەنیاندا مابن دابین دەکرێ، پێویستە ئەوە لەبەر چاو بگیرێت کە 

لە %٩٦ی حاڵەتەکاندا ئاوارە ناوخۆییەکان دەڵێن کە خێزانەکانیان بە هەموو 

ئەندامەکانیانەوە لەگەڵ ئەواندا ئاوارە بوون )%٦٧ی پەنابەرەکانیش هەمان 

شت دەڵێن(.

سێیەم تەحەداش پەیوەندی بە توانای گێڕانەوەی موڵک و سامانەکانەوە بۆ ژێر 

خاوەندارێتیی خۆیان لە شوێنی ڕەسەنیاندا هەیە، کە ئەمە یەکێکە لەو 

مەرجانەی گەڕانەوە، بەتایبەت بۆ پارێزگای نەینەوا، کە زۆرترین جار ئاماژەی 

پێکراوە. ئەمەش لەناو کۆمەڵێک پرسی یاسایی و سیاسیدا دەورەدراو، کە تیایدا 

کۆمەڵگا جیاوازەکانی ئەو ناوچانەی کە بە شێوەیەکی فەرمیی ناکۆکی و 

کێشەیان لەسەرە داواکاریی پڕ لە ناکۆکییان دەربارەی مافیان لە ژیان لەو 

ناوچانەدا هەیە. ئەم ناکۆکییانەش لە کاتی ئازادکردنی هەر ناوچەیەکدا دەکرێ 

زیاتر هەستیار بنب. هەبوونی توانا بۆ سەملاندنی خاوەندارێتیی بەسەر ئەو 

موڵک و سامانانەی کە لەوێ لەدوا خۆیان جێیان هێشتووە هۆکارێکی سەرەکیی 

گەڕانەوەیە. نزیکەی %٩٥ی ئەو خێزانە ئاوارە ناوخۆییانەی کە دەیانەوێت 

بگەڕێنەوە دەڵێن کە ئەوان لە شوێنی ڕەسەنی خۆیاندا موڵک و سامانێکیان 

)کە عادەتەن خانووە( هەیە. لەگەڵ ئەمەشدا، زانیاریی ورد دەربارەی بوونی 

توانا بۆ سەملاندنی خاوەندارێتی تا ئێستا بوونی نیە و پێویستە نەخشە و پالنی 

دیکە، بۆ زیاتر تێگەییشنت لە پرسەکانی داواکردنەوەی زەویی، بەتایبەت لە 

ناوچە کێشە لەسەرەکاندا، دابڕێژرێن. هەروەها، ئەگەر دەخوازرێت کە گرژییە 

کۆمەاڵیەتییەکانی پێش یاخود کاتی گەڕانەوە هێور و نزم بکرێنەوە، ئەوا 

دەبێت دەستتێوەردانی دادپەروەرانەی ئاشتەوایی گونجاو داواکاری و 

سکااڵکانی نێوان کۆمەڵگا دراوسێ یاخود تێکەاڵوەکان بەئامانج بگرن. 
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کۆمەڵێک فرۆشیاری گەڕۆك لە پەنابەرەکان و ئاوارە انوەخۆییەکان و کۆمەڵگای خانەخوێ، لە نزیك بازاڕی سەنتەری شاری هەولێر.

ئایاری 2015. وێنەگر: فوئاد هیندی.
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٩. ده ره نجام و پێشنیازه  سه ره كییه كان

سه ره كیرتین ئامانجى ئەم هەڵسەنگانی پڕۆفاییاڵنە بریتییه  له  دامه زراندىن 

بناغه یه ىك ئه زموونیى بۆ دیزاین و به ره وپێشربدىن نه خشه بۆدانان و پاڵپشتیی 

باشرتكردىن هه لومه رجه كاىن ژیاىن دانیشتوانه  شارنشینه كاىن پارێزگاى هه ولێر 

به بێ له به رچاوگرتنى پله  و پایه ى كۆمه اڵیه ىت. ئه م هه ڵسه نگاندنه  بارودۆخى 

خێزانه  ئاواره كان )په نابه ر و ئاواره  ناوخۆییه كان(ی به  بارودۆخى خێزانه كاىن 

كۆمه ڵگاى خانه خوێ به راورد كردووه،  هه روه ها بارودۆخى ئه و خه ڵكانه ى كه  

له  ده وروبه رى هه ولێر و شارۆچكه كان ده ژین به  بارودۆخى ئه وانه  به راورد 

كردووه  كه  له  سەنتەری شاردا ده ژین

له ئه نجامى ئه و ڕێگەیە ى ناو شیكارییه كه،  هه ندێك له  ده ره نجامه كاىن 

به ره وپێشچووىن هه لومه رجه كاىن ژیان له وانه یه  بۆ ئه و جیاوازییانه  بگه رێنه وه  

كه  له ناوچه  جوگرافییه كان هه یه  وه ك یه كه كاىن نیشته جێبوون، به اڵم اڵیه نه كاىن 

تری وه ك دامه زراندن یان سه قامگیریى ئابوورى ده كرێ په یوه ندیدار بن به و 

جۆره  گرووپه ى دانیشتوانەوە كه  خێزانه كان بۆى ده گه ڕێنه وه .ئه و پێشنیازانه ى 

كه  له  خواره وه  خراونه ته  ڕوو ئاڕاسته ى ده سه اڵتداراىن پارێزگا و ڕێکخراوەکانی 

بواری کاری مرۆیى و پەرەپێدان کە لە هەولێر هەن كراون، شایه ىن باسه  ئه م 

پێشنیازانه  له به رامبه ر ئه و جیاوازییانەدا  زۆر هه ستیارن. ئه م پێشنیازانه  

به تایبه ىت ئه وانه ى كه  ده كه ونه  ژێر كۆنتڕۆڵى ده سه اڵتداراىن پارێزگاوە، قه یرانه  

هه نووكه ییه كاىن ئابوورى و بوودجه،  ئه وانه ى كه  ڕووبه ڕووى كوردستان 

بوونه ته وه  به هه ند وه رده گرن و به جۆرێك داڕێژراون كه  بگونجێن له گه ڵ 

چوارچێوه ى ئه و چاكسازییه ى كه  بۆ به گه ڕخستنى پڕۆسه ى چاكسازىی ئابوورى 

له و ناوچه یەدا پێویسته  . 

1. پڕۆسه ى به شارستانیكردن، خزمه تگوزارییه  گشتیه كان 
و پێکەوە گونجانی کۆمەاڵیەتی 

ڕاییكردىن ئه و شوێنه  چۆڵ و ڕووداوانه ى كه وا ڕێگه  خۆشكه رن بۆ 

تێكه اڵوبووىن كۆمه ڵگاى خانه خوێ بە كۆمه ڵگا ئاواره كان، 

به هێزكردىن په یوه ندى نێوان گه ڕه كه كان و دووركه وتنه وه  له  گرژییه  

كۆمه اڵیه تیه كان و هێنانه  كایه  ى پێكه وه ژیانێىك ئاشتییانه 

گفتوگۆكاىن گرووپە دیارییکراوەکان لەگەڵ ئەندامەکانی کۆمەڵگای خانەخوێدا 

تیشكیان خستۆته  سه ر ئه وه ى كه  پێشبڕكێكردن و ملماڵنێ بۆ ده ستگه یشنت به  

خزمه تگوزارییه  گشتییه كان و بێ مه یلیی ئاواره كان بۆ خۆگونجاندنیان له گه ڵ 

ژینگه  تازه  كۆمه اڵتییه كه یان و گله یى و گازانده  مێژوییه كاىن دژى ڕژێمى پێش 

2003 به یه كه وه  پێكه وه ژیان و هاوگوزه رانییه ىك تاڕاده یه ك گرژیان له نێوان 

كۆمه ڵگاى خانه خوێ و كۆمه ڵگاى ئاواره كاندا هێناوه ته  كایه وه . له الیه ىك 

دیکەوە، گفتوگۆکای گرووپە دیاریکراوەکان لەگەڵ كۆمه ڵگا ئاواره كانیشادا 

تیشكیان خستۆته  سه ر ئه وه ى كه  ئه وان هه ندێك جار تووىش له مپه ر و كۆسپى 

ئه وتۆ ده بنه وه  كه  ڕێگرییان لێ ده كات له وه ى كه  ژیانێىك سه ربه خۆیان 

هه بێت، و  له برى ئه وه  ئه و كۆمه ڵگایانه  زیاتر پشتیان به  پاڵپشتى ده ره ىك 

ده به ست. زۆرێك له و له مپه ر و كۆسپانه ى كه  باسكران په یوه ندییان به  

كۆمه ڵگاى خانه خوێشەوه  هه یه . شوێنه  هاوبەشەکان و ڕووداوه  هاوبه شه كاىن 

وه ك )سه نته ره كاىن كۆمه ڵگا، چاالكییه  وه رزشییه كان یان گرووپى ئافره تان/الوان( 

ده كرێ وه ك خاڵێىك په یوه ندى له نێوان دانیشتواىن هه موو گرووپه كان ڕۆڵ ببینن 

و هەروەها ده كرێ ئه و په یوه ندییه  زیاتر په ره ى پێ بدرێ. 

گرنگیی ئه و چاالكییانه ى كه  له  كۆمه ڵگاوه  سه رچاوه یان گرتووه  له به هێزكردىن 

پێكه وه ژیانێىك ئاشته واییانه  لەناو گفتوگۆگاکانی گرووپە دیاریکراوەکاندا 

دیاریكران. ئه و چاالكییانه  ده كرێ ڕێگه خۆشكه ر و یارمه تیده ربن له  

تێكه اڵوكردن و پێكه وبه ستنه وه ى گرووپه كاىن دانیشتوان. ئه و چاالكییانه  

هه روه ها ده توانن پاڵپشت و یارمه تیده ربن بۆ دابینكردىن خزمه تگوزارییه  فره  

ئامانجه كاىن وه ك په روه رده  و خۆشیی و توانا به ده ستهێنان، به اڵم زانیارییه كه  

ئاماژه  به و پرسانه ش ده كات كه  كارده كه نه  سه ر كۆمه ڵگا وه ك به رزكردنه وه ى 

وشیاریى یاسایى، ئامۆژگارى و زانیاریى په یوه ندیدار به  پاراسنت و وشیاركردنه وه  

و په روه رده كردن له سه ر مافه  گشتییه  ئابوورى و كۆمه اڵیه تیه كان ...هتد.

• پاڵپشتیكردىن ئه و شوێنانەی كه  خۆیان ته یار و به رده سنت وه ك هۆڵه  هاوبەش 

سه نته ره  وه رزشییه كان... هتد، یان فراوانكردىن تۆڕى به شدارییه  

كۆمه اڵیه تییه كان له ناوچه  شارنشینه كاندا به  پاڵپشتیى ده زگا مرۆییه كان 

له ڕێگه ى جێبه جێكردىن پڕۆژە کاریگەر خێراکان )QIPs( كه  سوود به ته واوى 

كۆمه ڵگا ده گه یه نن.

• ئاسانكاری و ڕێگه خۆشكردىن تێكه اڵوبوون له سه ر ئاستى گه ڕه ك كه  ئه مه ش 

ڕێگه  به ئه نداماىن كۆمه ڵگا جیاوازه كان ده دات بۆ ئه وه ى به یه كه وه  ڕێگه یه ىك 

مانادار و بنیاتنه ر و ئه رێنى پڕ له  هه ماهه نگى دروست بكه ن. به شداریكردن له  

ڕووداوه  كه لتورى یان ئاینییه كان و دابه شكردىن شوێنه چۆڵە کان بۆ ڕێكخستنى 

چاالكییه  گشتییه كان و پاڵپشتیكردىن ئه م سرتاتیژه .

• ده ستپێشخه ریكردن له  كردنه وه ى پڕۆگرامێك بۆ پێشكه شكردىن وانه ى زماىن 

كوردى بۆ ئاواره  ناوخۆییه كان بۆ ئه وه ى ڕێگه خۆشكه ربێت بۆ گونجانیان له گه ڵ 

ژینگه  تازکه  و باشرتكردىن تێكه اڵوبوون و پێكه وه ژیانیان.

ئه نجامداىن زیاترى گفتوگۆكاىن گرووپە دیاریکراوەکان به شێوه یه ىك 

ڕێك و پێك له گه ڵ كۆمه ڵگاى خانه خوێدا، ئه مه ش وه ك ڕێگه یه ك 

بۆ باشرتكردىن په یوه ندى ئاڵوگۆڕكردن

له كاتێكدا ده زگا جیاوازه كان گفتوگۆكانی گرووپە دیاریکراوەکان له گه ڵ پیاو و 

ئافره ت و الواىن په نابه ر و كۆمه ڵگاى ئاواره  ناوخۆییه كاندا ئه نجام ده ده ن بۆ 

تێگه یشنت له  پێداویستییه  به په له  و نیگه رانیه كانیان، كه چى كۆمه ڵگاى 

خانه خوێ سه رەڕاى ئه وه ى كه  به شێىك سه ره كییه  له  هاوكێشه ى به ره وپێشربدىن 

كۆمه ڵگادا به اڵم له سه ر ئه و بابه تانه  زۆرجار ڕاوێژى پێ ناكرێ. بۆیه  گفتوگۆكاىن 

گرووپە دیاریکراوەکان پێویسته  فراوان بكرێن به تایبه ىت بۆ وه ده ستخستنى 

به رچاوڕووىن له  به نده كاىن یه كبووىن كۆمه اڵیه ىت و تێگه یشنت له بارودۆخى 
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ئابوورى و میوانداریكردىن په نابه ر و ئاواره  ناوخۆییه كان له  ناوچه  

شارنشینه كاندا. به تایبه ىت تریش:

• ئاژانسەکانی سەر بە نه ته وه  یه كگرتووه كان )UN( و ڕێكخراوه  ناحكومییه  

نیشتیامىن و نێوده وڵه تییه كان هانبدرێن بۆ به رزكردنه وه  و باشرتكردىن دیالۆگ 

له گه ڵ كۆمه ڵگاكان له ڕێى گفتوگۆكاىن گرووپە دیاریکراوەکانەوە و شێوازه كاىن 

ترى ڕاوێژكردن وه ك په یوه ندیكردن له گه ڵ موختاره كاىن نێو كۆمه ڵگادا.

• ئه نجوومه ىن په نابه راىن هه ولێر پێوسته  ده ستپێشخه ری بكات له  داناىن 

پڕۆگرامى خۆى بۆ ئه نجامداىن گفتوگۆكاىن گرووپە فیاریکراوەکان به شێوه یه ىك 

ڕێك و پێك له ناوچه  شارنشینه كاندا كه  تیایاندا ئه و گفتوگۆیانه  ئاڕاسته ى هه موو 

گرووپه كاىن دانیشتوان بكرێت بۆ بنیاتناىن متامنه ى زیاتر له نێوان ده سه اڵتدارىن 

پارێزگا و ئه و كۆمه ڵگایه ى كه  خزمه ىت ده كه ن.

زیادكردىن ژماره  و تواناى خزمه تگوزارییه كاىن په ره وه رده  و 

خزمه تگوزارییه  گشتییه كان له ناوچه  شارنشینه كاندا به تایبه ىت 

له ده وروبه رى هه ولێر

تشري البيانات الناتجة عن دراستنا بأن هناك نقص حاد يف املرافق  والوسائل 

الطبية والتعليمية يف بعض املناطق الفرعية. ونظرا بأن عدد السكان قد تضاعف 

يف بعض املواقع ، شكل العدد الهائل من السكان تحدياً لقدرة الخدمات عىل 

تلبية احتياجات السكان يف تلك املناطق. 

داتا و زانیارییەکانی ڕووپێویی و پێداچوونه وه کامنان ئه وه یان خستۆته  به رباس 

كه  كه موكوڕیى سه خت له  بینا و تەالرە  پزیشكیی و په روه رده ییه كاىن هه ندێك 

لە ناحییەکاندا هه یه . به  له به رچاوگرتنى ئه وه ى كه  ژماره ى دانیشتوان 

له هه ندێك شوێن بۆ دوو ئه وه نده  زیادى كردووه  تواناى ئه و خزمه تگوزارییانه ى 

كه  بۆ پێداویستییه كاىن دانیشتوان دیارده كرێن له و ناوچانەدا  به شێوه یه ىك دژوار 

دووچارى تەحەدا بوونه ته وه . پێویستییه ىك به په له  هه یه  بۆ زیادكردىن ئه و 

خزمه تگوزارییه  گشتییه  په روه رده یی و ته ندروستییانه ى كه  پێشكه ش ده كرێن، 

جا ئه م زیاد كردنه ش ده كرێ یان له ڕێى فراوانكردىن تواناى ئه و 

خزمه تگوزارییانه وه  بێت كه  لە ئێستدا بوونیان هه یه  یاخود له  ڕێگای بنیاتناىن 

ژێرخانەوە بێت بۆ دروستكردىن یه كه ى خزمه تگوزاریى زیاتر. 

بۆ دڵنیابوونه وه  له به رده وامیی ئه و خزمه تگوزاییانه  به شێوه یه ىك درێژخایه ن 

پێویسته  ئه م كاره  له ژێر هه ژموون و كۆنتڕۆڵى حكومه تدا بێت. هه رچه نده  

بەدەنگەوەهاتنی حكومه ت زۆر سنوورداره  به هۆى قه یراىن سه رتاسه ریی بودجه  

له هه رێمى كوردستاندا، به اڵم پێویسته  ئه و به ده نگه وه  هاتنه ى حكومه ت له گه ڵ 

ده سته یه ىك فراوانرتى چاالكییه كاىن تایبه ت به  خزمه تگوزارییه كان له سه ر ئاستێىك 

هه رێمى دابرنێت. كه واته  لێره وه  ده كرێ ڕێکخراوەکانی بواری کاری مرۆیی و 

پەرەپێدان هه نگاو بهاوێژن بۆ پاڵپشتیكردىن ده سه اڵته كاىن حكومه ت به  چاالكییه  

خێراكانیان وه ك پڕۆژه  كاریگه رە خێراکان لەناو ئه و كۆمه ڵگایانه ى كه  له ئێستادا 

دوچارى بۆشایى گه وره ى خزمه تگوزرایی گشتى هاتوون. 

• فراوانكردىن خزمه تگوزارییه  گشتییه  گرنگه كاىن په روه رده  و ته ندروستى له  

ناوچه  شارنشینه كاندا له گه ڵ جەختکردنەوەیەکی زیاتر لەسه ر دابینکردنی 

ئاسانکارییەکانی قۆناغى خوێندنی ئامادەیی له ناوچەکانی  ده وروبه رى هه ولێر.

• بنیاتناىن دام و ده زگاى كاىت، بە پاڵپشتى ڕێکخراوەکانی بواری کاری مرۆیی و 

پەرەپێدان، له ڕێگەی پڕۆژه  كاریگه ر خێراکانەوە، لە پێناو زیادكردىن 

پێشكه شكردىن خزمه تگوزارییه  گشتییه كاىن په ره وه رده  و ته ندروستى له  بێ 

خزمه تگوزاریرتین گه ڕه كه كاندا، ئەویش وه ك به شێك له  به ده نگه وه هاتنێکی 

خێرا.

2. هەلومەرجەکانی نیشتەجێبوون و ژیان

زیادكردىن تواناى ماددى بۆ ده ستكه وتنى یه كه كاىن نیشته جێبوون بۆ 

به كرێگرتن به له به رچاوگرتنى قه یرانه  داراییه  هه نووكه ییه كان

تەحەدای سه ره ىك له باره ى یه كه كاىن نیشته جێبوون له  ناوچه  شارنشینه كاىن 

هه ولێر بریتیه  له  نه بووىن شوێنى حه وانه وه ى گونجاو)له  نرخدا( بۆ به كرێگرتن 

و گواستنه وه  بۆى. له راستیدا، نرخى شوێنه كاىن حه وانه وه  له تواناى ماددى بۆ 

به كرێگرتن به ده رن نه ك ته نها به هۆى به رزى نرخى  كرێکانیانەوە به ڵكو به هۆى 

قه یراى داراییه وه . ئه مه ش كارده كاته  سەر تێكڕاى گرووپه كاىن دانیشتوان به 

 یه كساىن. وه به رهێنان له یه كه كاىن نیشته جێبووندا به هۆى قه یراىن داراییه وه  

وه ستاوه  و زۆرێك له  پێكهاته ى بیناكان به  ته واونه كراوى ماونه ته وه  یاخود 

له ڕاستیدا ئاماده نین بۆ به كرێدان له به ر نه بووىن متامنه  به  كرێنشینه  تازه كانەوە. 

سه ره ڕاى ئه وه ش هیچ پڕۆگرامێىك دروستكردىن یه كه ى نیشته جێبووىن گشتى له و 

ناوچانه دا نین بۆ دروستكردىن یه كه ى تازه ى نیشته جێبوون و پارسه نگكردىن 

نرخه  نه گونجاوه  )له  به كرێگتنە نه هاتووه كاىن( تایبه ت به  كرێگرتن.

هه نگاوه كاىن زیادكردىن یه كه ى نیشته جێبووىن گوونجاو له ڕووى نرخه وه  پێویسنت 

بۆ به ره نگاربوونه وه ى قه ڕه باڵغبوون و به رزبوونه وه ى كرێ و زیادبووىن 

مه ترسیه كاىن ده ركردن و گواستنه وه ى خێزانه  هه ژارتره كان بۆ گه ڕه كه كاىن 

ده وروبه ر. له ناحیه كاىن شه قاڵوه  و به حركه  و بنه ساڵوه  و خه بات كه  ژماره ى 

دانیشتوانیان نزیكه ى بۆ دوو ئه وه نده  زیادى كردووه  به بێ زیادبووىن یه كه ى 

نیشته جێبوون بۆیه  له وناوچانه دا پێویستى زۆر هه یه  بۆ ئه م هه نگاوه كاىن 

زیادكردىن یه كه ى نیشته جێبوون له گه ڵ سه رنجدان بۆ ماوه یه ىك كورت خایه ن 

یان مامناوه ند.

• هاندان بۆ گه شه پێداىن تایبه ىت خانووبه ره ى گوونجاو له نرخ و ساده  

به مه به ستى زیادكردىن دابینكردىن یه كه ى نیشته جێبوون بۆ خێزانه  كه  

ده رامه ته كان یان له بڕى ئه وه  هانداىن خاوه ن خانووه كاىن ئێستا بۆ فراوانكردىن 

خانووبه ره  و زیادكردىن یه كه كاىن نیشته جێبوون بۆ كرێ.

• لێكۆڵینه وه  له بارودۆخى ئابوورى و یاسایى باڵەخانە چۆڵه كان یان 

به جێهێشرتاوه كان به نیازى ئه وه ى كه  ده سه اڵته  ناوخۆییه كان بتوانن ئه و جۆره  

بینایانه  بكه نه وه  به  یه كه ى نیشته جێبووىن هه رزان یان بچووك ئه گه ر ئه وه  

سه ملێرنا كه  هیچ كه سێك مه یىل خاوه ندارێتى كردىن ئه و موڵكانه ى نیه .

• لێكۆڵینه وه  كردن سه باره ت به  شیامنه  و ڕێتێچوونه كاىن ئه وه ى كه  نوێنه راىن 

په ناگه ى مرۆیى یان ده سه اڵتداراىن پارێزگا ڕۆڵى ده سته به ران بگێڕن له  پڕۆسه ى 
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كرێ له  زۆربه ى ناحیه  گرنگه كان به مه به ستى هانداىن خاوه ن موڵكه كان بۆ 

وااڵكردىن شوقه  و خانووه كانیان بۆ به كرێدان- به تایبه ىت بۆ كۆمه ڵگا ئاواره كان.

• ئه نجامداىن شیكارى قووڵرت له باره ى هۆیه  هه نووكه ییه كاىن دیاریكردىن ئاستى 

كرێ له ناوچه  شارنشینه كان و له باره ى ده ستكه وتنى خانوو به كرێى گونجاو 

له به رامبه ر ئه و خواسته ى كه  له سه ر خانوو به كرێگرتن هه یه  و له باره ى مه ترىس 

و ته گه ره كاىن ده ست گه یشنت به  خانووبه ره ى تازه  به  له به رچاوگرتنى ڕێ و 

شوێنه  ڕاسته وخۆ و سیاسه ته  درێژخایه نه كاىن نێو پارێزگاى هه ولێر یان هه رێمى 

كوردستاىن عێڕاق.

دابینکردنی کرێی خانوو وەکو هاوکارییەک بۆ خێزانە شکستبار و 

الوازەکان

لە کاتێکدا پێوەرەکانی پێشووتر تێکڕای کرێی خانوویان بەرە بەرە دادەبەزاند، 

بەاڵم لەوانەیە پێویستیان بە کات بێت بۆ هەبوونی کاریگەریەکی دیار. لە ناو 

هەموو چین و توێژەکانی نێو دانیشتواندا لە ئێستادا زۆربەی خێزانەکان ناتوانن 

کرێی خانوو بدەن، وە ئەمەش سەردەکێشێت بۆ چوونە ژێر باری قەرزداری و 

یان ناچاربوون بە شوێنگۆڕین و گواستنەوەی بەردەوام لە ئەنجامی گەڕان بە 

دوای شوێنی حەوانەوە و نیشتەجێبوونێکی هەرزانرتبە نرخێک کە هاوتابێت 

لەگەڵ داهات وە گونجاوبێت بۆ ژیان. پێویستیەکی تر پشتگیری کردنی ئەو 

خێزانانەیە کەوا ڕووبەڕووی کێشەی دارایی بوونەتەوە، ئەمەش بەمەبەستی 

یارمەتیدانیان بۆکارئاسانی لە نیشتەجێبوونیاندا بە شێوازێک کە بتوانن کرێی 

خانوویان پێ بدرێت بۆ گۆڕینی بارودۆخی خراپی نیشتەجێبوونیان بەرەو 

دۆخێکی باشرت، بەتایبەت لە سنووری پارێزگای هەولێردا. 

لەگەڵ ئەوەشدا، زیاتر کردنە ئامانجی ئەو خانەوادانەی کەوا لە باروودۆخێکی 

شکستبار و نەگونجاو ژیان دەگوزەرێنن )وەکو: یەکەکانی نیشتەجێبوونی کاتیی، 

کابینەکان و ئەو بینایەنەی لە قۆناغی دروستکردندان(. ئەمەش 

یارمەتیدەردەبیت بۆ بەرەوژیانێکی باشرت و شێوازی نیشتەجیبوونێک زیاتر پڕ لە 

ئارامی و ئاسایش.

وە پشتگیریکردنەکەش دەکرێت ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆبێت، بەم شێوەیە:

• بەدواداگەڕان و سەرنجدانی تواناکان بە مەبەستی بناغەدانان بۆ پڕۆگرامی 

“کاش بەرامبەر بە قەرز”، وەکو درێژکراوەیەک بۆ ئەو پرۆگرامە “کاش”انەی کە 

لەئێساتدا لە ئارادان یان وەکو پڕۆگرامێکی تازەی سەربەخۆ، ئەمەش 

بەوەدەکرێت: یەکەم کە لەسەرەتادا دڵنیابین لەوەی کەوا پرۆگرامێکی لەم 

چەشنە نابێتە هۆی ئاوسانی بازاڕی کرێ )واتە بەرزبوونەوەیەکی کتوپڕی 

نرخەکان و دابەزینی نرخی پارە( و، دووەم دڵنیابین لەوەی نابێتە هۆی 

زیادکرندێکی کتوپڕ لەالیەن بەکرێدەرەکانەوە لە شوێنە زۆر قەرەباڵغەکاندا؛

• فراوانکردنی مەودای پرۆگرامەکان، وەهەروەها زیادکردنی ژمارەی 

بەشداربووان، خستنەئەستۆی گەڕاندنەوەی بارودۆخی ژیان بۆ دۆخێکی ئاسایی 

و تەندروستییەکی باش بە پێوەری مامناوەند و وەگەڕخستنەوە و 

نۆژەنکردنەوەی بیناکان بەرامبەر هیچ کرێیەکیان بەرمبەر بە کرێیەکی 

دیاریکراو، ئەمەش بە هەماهەنگی و بەشداریکردنی دەسەاڵتی پارێزگا بە 

مەبەستی بەهێزکردنی متامنەی خاوەن موڵکەکان؛

زیادکردنی پارێزگاری لە دژی دەرکردن و پشتگیریکردنی خێزانەکان 

لە مەترسی دەرکردن

لە نێو کۆی دانیشتواندا لە ماوەی ٦ مانگی ڕابردوودا بەشێک لە خانەوادەکان 

دەرکراون. دەرکرانەکانیش زۆربەی زۆری پەیوەسنت بە کەمی توانایان بۆ دانی 

کرێکانیان. ئەمەش زیاتر لە شارە بچووکەکان و شارۆچکەکاندا باوە، وەك سۆران 

و شەقاڵوە. نەبوونی نوورساوێک وەک بەڵێننامەیەك یان رێککەوتننامەیەك بە 

مەبەستی بەکرێدان زۆر پەیوەندیدارە بەوەی کەوا کرێچییەکان مەترسی زیاتری 

دەرکردنیان لەسەربێت. لەگەڵ ئەوەی کەوا ڕێککەوتننامە زارەکییەکان لەالیەن 

یاساوە هیچ ناچارکردنێکی تێدانیە، پێناچێت بەهۆی ئەم جۆرە ڕێککەوتنەوە 

کرێچیەکان لە دەرکردن پارێزراو بن، و دیسانەوە کردەی یاسایی کاریگەرییەکی 

ئەوتۆی نابێت بەسەر مشتوومڕی نێوان خاوەن موڵک و کرێچیەوە.

بەم هۆیانەشەوە، پێویستە جۆرێک هەنگاو برنێت بۆ زیادکردنی پارێزگاریکردن 

لە خانەوادە شکستبار و الوازەکان، بە تایبەتی: 

• ڕێکخستی ڕێککەوتنە زارەکییەکان و هەوڵدان بۆ بەرەوپێشربدنی بەکارهێنانی 

رێککەوتننامە بە شێوازی نوورساو لە بری زارەکی. ئەمش کارئاسانیی زیاتر 

دەکات بۆ وەرگرتنی پشتگیریی نیشتەجێبوون )پشتگیری کرێچێتی( لە الیەن 

ئاساییشەوە، ئەمەش بۆ دڵنیابوون لە پارێزراویی مافی نیشتەجێبووان.

• پتەوکردنی ئەو مێکانیزمانەی کەوا ئاراستە دەکرێن لەالیەن ئەو 

بەشداربووانەی کە یارمەتییە یاساییەکان دەستەبەردەکەن لەو شوێنانەی کە 

خێزانە کرێچییەکان دەتوانن هەواڵ لە هەر حاڵەتێکی دەرکردن بدەن 

بەوالیەنانەی کە ڕووبەرووی حاڵەتی دەرکردن دەبنەوە، و بتوانن پشتگیرییان 

لەوانەوە پێبگات، وەکو: دۆزینەوەی شوێنی حەوانەوەی نوێ، و بڕیاردان 

لەوەی ئایا ئەم خیزانانە کتوپڕ پێویستیان بە دابینکردنی پارەی کاش هەیە یان 

نا.

3. به هێزكردنی ڕێگاكانی ژیان و گوزه ران 

بەهێزکردنی پالنە بەپەلەکانی باشرتکردنی بار و گوزەرانی خەڵک لە 

ناوچەکانی دەوروبەری هەولێر و شار و شارۆچکەکاندا

ينبغي خستنەسەرکاری کتوپڕ، وەکو پرۆگرامەکانی کاش بەرامبەر بە ئیش 

کەئەمانەش بەسرتاون بە جێبەجێکردنی پڕۆژه  كاریگه ر خێراکانەوە، پێویستە 

کاری زیاتری لەسەربکرێت بە تایبەت لە سنووری پارێزگای هەولێردا کە 

زۆرترین ڕێژەی خەڵکی لەو شوێنانە بەدوای کاردا دەگەڕێن. 

ئەم جۆرە پرۆگرامانەش سنووردارکراون بۆ خەڵکی پەنابەر و خەڵکی ئاوارە. 

پێویستە بەدواداچوون بکرێت بۆ ئەوەی ئەم جۆرە پڕۆگرامانە لەهەمان کاتدا 

کراوەبن بۆ ئەندامانی کۆمەڵگای خانەخوێش لە کاتێکدا کە کەمیی دامەزراندن 

کاریگەریی بەسەر ئەوانیشەوە هەبووە بەشێوەیەکی یەکسان، بەتایبەت بۆ 

کارەکانی کەرتی تایبەت. شانبەشانی دامەزراندن، پالنە بەپەلەکانی باشرتکردنی 

بار و گوزەرانی خەڵك یارمەتیدەردەبن بۆ گێڕانەوەی پارەی کاش بۆئەو 

ناوچانەی کەوا گیرۆدەی قەیرانی دارایین، وە هەروەها یەرمەتیدەر دەبن بۆ 

بەهێزکردن و پتەوکردنی باری دارایی ناوخۆ. ڕاهێنانە پیشەییەکانیش گرنگی 
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خۆیانیان هەیە، هەروەک چۆن داتا و زانیارییەکامنان دەریدەخەن کە بوونی 

ئەم جۆرە ڕاهێنانانە هەلی تاکەکان بۆ بەدەستهێنانی کار زیاد دەکەن. 

پشت ئەستوور بەم باسە، ئەمانەی خوارە دەکرێت چەند پێشنیازێکی دیاریکراو 

بن: 

• کردنە ئامانجی ناوچەکانی دەوروبەری هەولێر و شارۆچکەکان بۆ 

پرۆگرامەکانی بەپەلەکانی باشرتکردنی بار و گوزەرانی خەڵك وەکو “کاش 

بەرامبەر بە ئیش” بۆ هەردوو دانیشتوانە ئاوارە و خانەخوێکان، وەك ئەوەی کە 

گونجاوە.

• بەردەوامیپێدان و باشرتکردنی پڕۆگرامەکانی ڕاهێنانە پیشەیییەکان لەم ناوچە 

جوگرافیانە و ناساندنی پرۆگرامەکان بۆ ئاسانکردنی تاوەکو لە کۆتاییدا بتوانرێ 

ئاسانکاری بکرێت بۆ شاگردێتی کردن لە یەکێك لەو کارانەی کە پەیوەندیدارە 

بەو بەهرانەی کە فێری بوون؛

• بەردەوامیپێدان و باشرتکردنی پشتگیریی بۆ ئەندامە دانەمەزراوەکانی هەموو 

کۆمەڵگا جیاوازەکان لە دۆزینەوەی کار بۆیان لە ڕێگای چەند بەرنامەیەکی 

تایبەت بە دۆزینەوەی کار بۆ خەڵکی دانەمەزراو، وەکو بەشێک لەو 

بەرنامەیەی لەالیەن الیەنە کاراکەی بواری باشرتکردنی باروگوزەرانی خەڵک 

بەڕێوەدەچێت، ئەمەش وەکو جێگرەوە )بەدیل( ێك لەبری ناچاربوون بۆ 

بشتبەسنت بە تۆڕە کەسییەکان.

• بەدواداگەڕان و هەڵسەنگاندنی ڕۆڵی کەرتی تایبەت لە پارێزگای هەولێر بۆ 

تێگەیشنت لە بەربەستی سەرەکیی بەردەم فراوانبوونیان و هەروەها کۆسپ و 

تەگەرەکانی بەردەم بەرزبوونەوەی ئاستی دامەزراندن لەالیەن ئەو کەرتەوە، 

ئەمەش هاوشان لەگەڵ هەڵسەنگاندنی کاریگەرییەکانی ئەو بەرنامانەی کە بۆ 

باشرتکردنی بار و گوزەرانی خەڵك تاوەکو ئێستا لەالیەن هەردوو الیەنە 

پەیوەندیدارەکانی حکوومەت و ڕێکخراوەکانی بواری کارە مرۆییەکانەوە 

ئەنجامدراون )بۆ منونە: ئەو ناوچانەی ئەو بەرنامانەیان پێگەیشتوون، 

دەستکەوتەکان و کاریگەرییەکان( تاوەکو بۆ لەمەودوا بەرنامەی ئامانجدارتر 

بەڕێوەببەن.

ئاسانکردنی میکانیزمەکان بۆ پەنابەرەکان بۆ ئەوەی بنب بە بازرگان 

و گەشە بە بازرگانیی هاوبەش لەگەڵ ئەندامانی کۆمەڵگەی 

خانەخوێ لە پارێزگای هەولێردا بدەن

بەهۆی حاڵەتی بەنابەرییانەوە، تاکە سوورییەکان ناتوانن لە دەرەوەی 

کەمپەکاندا دەست بە بازرگانی بکەن. ئەو خێزانانەی کە بەشی پێویست 

سەرچاوەی داراییان هەیە دەیانتوانی لە ڕێگای دەستپێکردنی بازرگانی و 

بەشاداریکردن لە زنجیرە نرخە هەنووکەیی یان تازەترەکان و ڕەخساندنی هەلی 

کار بۆ کەسانی دیکە، بەشداری بکەن لە چاالککردنی ئابووریی ناوخۆییدا.

لەکاتێكدا کە کە پێدانی ئەو مافە بە پەنابەران کە بنب بە خاوەنی بازرگانیی 

خۆیان لە پارێزگاکەدا چاکسازییەکی دوورورێژی یاسایی لە سیاسەت و 

پالنەکاندا کە دەبێ لە الیەن هاوبەشە ناوخۆیی و نێونەتەوەییەکانەوە 

بانگەشەی بۆ بکرێ و داکۆکیشی لێ بکرێت، دەخوازێت، هەر لە هەمان 

چوارچێوەدا، پێویستە چارەسەری جێگرەوە )بەدیل(ی دیکە وەکو پڕۆژەی 

هاوبەش لەگەڵ بازرگانەکانی کۆمەڵگای خانەخوێدا دەستپێبکرێت. 

لەسەر ئەم بنەمایەش، پشت بەسنت پێوەرە دیاریکراوەکان دەکرێ ئەمەنە 

بگرنەوە:

• ئاژانسەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان )UN(، ڕێکخراوە ناحکومیە نەتەوەیی و 

نێونەتەوەییەکان و ژووری بازرگانی ڕاسپێردراون بۆ دامەزراندنی مێکانیزمێک 

یان سەکۆیەک )پاڵتفۆڕمێک( بۆ پشتگیریکردنی پەنابەران لە دەستنیشانکردن و 

پەیوەندی پێوەکردن و هاوبەشیکردن لەگەڵ بازرگانە ناوخۆییەکاندا، بۆ 

دامەزراندن و دەستپێکردنی کار و بازرگانیی هاوبەش لە پێناو زاڵبوون بەسەر 

بەربەستە فەرمییەکان و مسۆگەرکردنی پارێزگاریی یاسایی بۆ هابەشە 

پەنابەرەکە.

هاندانی باشرتکردنی دۆخی کارکردن و پارێزگاریکردن لە چینی 

کرێکاران بۆ بەرەنگاربوونەوەی ئەو نافەرمییەتی و خراپ 

بەکارهێنانەی کە لە هەندێك کەرتی بازاڕی کاردا بوونیان هەیە

داتا و زانیارییەکان ئەوە دەردەخەن کەوا کارکردن بەبێ بوونی گرێبەستی 

دامەزراندن یان هەر جۆرێک لە نوورساوێکی یاسایی کە پارێزگاریی بکات لە 

کرێکاران، کردارێکە لە کەرتی تایبەتدا زۆر ڕوودەدات. ئەمەش حاڵەتێکە 

زۆربەی کاتەکان تووشی ئاوارەکان دەبێت. 

لە کۆنتێکستێکی قەیرانی ئاوارەییدا، ئەمە تەنانەت زیاتر لە بارودۆخێکی 

ئاسایی مەترسییەکی گەورەتر دەخاتە سەر کرێکاران، وەک چۆن دەبێتە هۆی 

زیادبوونی کێبڕکێی ناڕێکخراو بۆ دۆزینەوەی کار و هەروەها ئەنجامدانی 

مامەڵەی خراپ لەگەڵ کرێکارەکان لەالیەن بەشێک لە خاوەنکارەکانەوە. 

هەروەها دەبێتە هۆی جیاوازیەکی گەورەتر لە داهات، چونکە داتاکامنان ئەوە 

دەردەخەن کەوا داهاتی کاری ئەو کەسانەی کە گرێبەستێكی نوورساویان نیە 

کەمرتە لەوانەی کە بە فەرمی دامەزراون. 

لەکاتێکدا دڵنیابوون لەوەی زۆرینەی تاکەکان گرێبەستی نوورساویان لەسەر 

دامەزراندنەکەیان هەیە زۆر سەخت و دژوارە، کردارە ڕاستکەرەوەکان دەکرێ 

هاوکاربن لە پێشخستنی مافەکانی کرێکاران و باشرتکردنی هەلومەرجی 

کارکردن بەگشتی.

• ئاژانەسەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان )UN(، ڕێکخراوە ناحکومیە نەتەوەیی/

نێونەتەوەییەکان و دەسەاڵتدارە ناوخۆییەکان دەتوانن ناوەندی پێشکەشکردنی 

هاوکاریی یاسایی دامبەزرێنن تاوەکو ئەو کرێکارانەی تووشی چەوساندنەوە 

دەبن بتوانن لەوێ سكااڵ تۆماربکەن، ئەو ناوەندانەش پێویستە بە شێوەیەکی 

تایبەت کۆمەڵگا ئاوارەکان بەئامانج بگرن کە کەمرت بە ژینگەی یاسایی هەولێر 

ئاشنا و شارەزان.

• هاوبەشە نێونەتەوەییەکانی بواری پەرەپێدانی مرۆیی دەتوانن 

دەستپێشخەریی بۆ هاوکاریکردنی ژوورەکانی بازرگانی و گرووپە بازرگانیەکان 

بکەن بۆ هەڵسەنگاندنی بارودۆخی ئابووریی نافەرمیی و هەروەها پێشنیازی 

چاکسازییان بخەنە بەردەست. 
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•  دەسەاڵتدارە ناوخۆییەکان پێشنیازیان بۆ کراوە کە بەدوای دۆزینەوەی 

ڕێکخستنی ڕێتێچووی پەیوەندیدار بە دامەزراندندا بگەڕێن تاوەکو بەسەر 

هەلومەرجی کارکردن لە کەرتی بنیاتناندا جێبەجێیان بکەن، ئەو کەرتە 

ئابوورییە سەرەکییەی نەك هەر زۆربەی هەلی کارەکان دەڕەخسێنێت، بەڵکو 

ڕێگا بە هەلومەرجی زۆر ناڕێکی کارکردنیش دەدات. 

پاڵپشتیکردنی گەشەپێدان و بەهێزکردنی پڕۆژە بازرگانیە بچووك و 

مامناوەندییەکان لەناو پارێزگاکەدا

پارێزگای هەولێر لە ئێستادا پڕۆژەی بازرگانیی بچووك و مامناوەندیی لە بواری 

ڕسنت و چنیندا هەیە کە ئەگەری هەیە بتوانێت بەشێکی گەورە لەو هێزەی 

کارەی لەبەر دەستدایە بخاتە سەر کار و دایانبمەزرێنێت. لەگەڵ ئەوەشدا، ئەو 

پڕۆژانە تا ڕاددەیەکی زۆر لە ڕووی سەرچاوەکان و زانیاریی و کەناڵە 

گونجاوەکان بۆ پێشخستنی زنجیرەی نرخاکانیان کەموکوڕییان هەیە، یاخود 

بەهۆی ڕۆتینیات و قۆرخکارییەوە سنووردار کراون. 

پاڵپشتیکردنی ئەم تۆڕی پڕۆژە ناوخۆییانە کاریگەرترین و درێژخایەنرتین ڕێگایە 

بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی ئەو مووچانەی دانیشتوانەکە دەستی پێیان دەگات، 

هەروەها بۆ بەرزکردنەوەی ژمارەی شوێنە بەردەستەکان بۆ ئافرەتان و 

دەرچووانی زانکۆکان لە مەودایەکی مامناوەنددا. دەسەاڵتدارانی ناوخۆ و الیەنە 

کاراکانی بواری پەرپێدانی مرۆیی لە ماوەی ڕابردوودا لەبارەی ئەم بابەتەوە لە 

نزیکەوە خەریکی کارکردن بوون لەگەڵ ژوورەکانی بازرگانی و گرووپەکانی 

کاردا، و ئەم جۆرە دەستپێشخەرییانەش پێویستە لە داهاتووشادا هەر بەردەوام 

بن. 

پێشنیازە دیاریکراوەکان بەم شێوەیەن:

• هەڵسەنگاندنی ئەو شوێنانەی کە پیشە و بازرگانیەکانی ئابووری ناوخۆیی 

تێیدا تووشی ناچاالکی و پەککەوتن هاتوون و دەستنیشانکردنی ئەو شوێنانەی 

کە بەربەست و کۆسپی سەرەتایی کەرتی تایبەتێکی تەندروستیان هێشتا تێدا 

ماوە، و هەروەها دانانی پالن و سیاسەت بۆ الدان و نەهێشتنی ئەو بەربەست 

و کۆسپانە. 

• بەهێزکردنی دامەزراوەکانی وەك ژوورەکانی بازرگانیی تاوەکو ڕۆڵی 

گەورەتریان هەبێت وەك سەکۆکای هاندان بۆ بازرگانی و کار کە لە 

فراوانبوونیاندا یاوەریی و پاڵپشتیی پڕۆژە بازرگانیە بچوك و مامناوەندەکان 

بکەن.

• هاندانی بەشداریکردنی میکانیزمە بازرگانیە بچووکەکان لە دابینکردنی 

سەرچاوە داراییەکان بۆ پڕۆژە بازرگانیە ناوخۆییەکان.

4. یارمەتیی دارایی بۆ خێزانە شکستبار و الوازەکان

هەنگاونان بەرەو پێشەوە بە ئاڕاستەی هەماهەنگی و 

نزیکبوونەوەیەکی پلەبەند و قۆناغ بە قۆناغ لە دانانی بەرنامەیەک 

بۆ پێشکەشکردنی یارمەتیی بە پارەی کاش، بە دڵنیاییدان لەوەی 

کە پێوەری سەرەتایی بۆ یارمەتییەکە لەسەر پێناسەیەکی فراوانی 

شکستباریی و الوازیی، پێناسەیەك کە زیاتر بارودۆخەکەی 

لەبەرچاوگرتبێ، دامەزراوە
 

لە ئێستادا، چەندان بەرنامەی پێشکەشکردنی یارمەتیی بە پارەی کاش، ئاوارە 

ناوخۆیی و/یان پەنابەرەکان بە جیا بە ئامانج دەگرن، لە کاتێکدا حکوومەت لە 

ڕێگای وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەاڵیەتییەوە تۆڕێکی سەالمەتیی 

سەربەخۆی هەیە بۆ ئەو خێزانانەی کۆمەڵگای خانەخوێ کە لە هەمووان 

شکستبارتر و الوازترن.

بۆیە، پێش هەموو شتێک، گرنگە کە ئەو میکانیزمە ڕێکخراوەیی و حکومییانە 

هەماهەنگ بکرێن و وایان لێ بکرێت وردە وردە لە یەکرتی نزیک بکەونەوە 

لە پێناو ئەوەی هەموویان هەمان جۆری هاوکاری ویارمەتی دابینبکەن )کە 

بریتییە لە گەیاندنی بێ مەرجی پارەی کاش( بە هەموو گرووپەکانی دانیشتوان، 

لەسەر بنەمای هەمان پێوەری سەرەتایی بۆ هەموویان. 

هەرچەندە لێکدان و یەکخستنی تەواوی ئەو یارمەتییانەی کە بە پارەی کاشن و 

کردنیان بە یەك بەرنامەی هاوبەش لە نێوان دەسەاڵتدارانی ناوخۆ و ڕێکخراوە 

مرۆییەکاندا )کە ئاسانکاریی دەکات بۆ درێژەدان بەو یارمەتییانە لە سااڵنی 

داهاتوودا( تا ئێستا لە ئارادا نیە، لەگەڵ ئەوەشدا، لێكنزیکبوونەوە هاوکار 

دەبێت لە دوورکەوتنەوە لە مامەڵە و دابینکردنی نایەکسانی سوودەکان لە 

نێوان گرووپەکانی دانیشتواندا. 

دووەم، ئەم ڕوپێوییە چەند سەرچاوەیەکی دیکەی شکستباریی و الوازیی 

دەستنیشانکردووە کە بە یەکسانیی کاردەکەنە سەر هەموو گرووپەکانی 

دانیشتوان و لەوانەیە پێویست بکات بخرێنە چوارچێوەی پێوەرەکانی شیاوێتی 

بۆ وەرگرتنی هاوکاری و یارمەتی – یان وەك لە سەرەوە پێشنیازکراوە، بکرێن بە 

بەشێك لە بەرنامەیەکی تازەی پێشکەشکردنی هاوکاریی بە پارەی کاش. 

ئەم پێوەرانەش زەحمەت بینین لە دانی کرێی خانوو و مەترسی لە خانوو 

دەرکران و دامەزراندن و کارپێکردنی نەگونجاو لە نێو کۆمەڵێک کەسی دیکەدا، 

دەگرنەوە. 

لە کۆتاییدا، جۆرە بەرنامەیەکی وا پێویستی بە ڕێبازێکە کە ڕەچاوی ناوچەکانی 

تێدا کرابێت، چونکە ئەو داتایەی لە میانی ئەم ڕاپۆرتەدا خراوەتەڕوو ئەوە 

دەردەخات کە شکستباریی و الوازیی بە شێوەیەکی تایبەت لە هەندێك 

ناوچەی دەوروبەری هەولێردا زیاترە وەك لە شوێنەکانی دیکە، وەك سەنتەری 

قەزای هەولێر و شارۆچکەکان. بۆ گەیشنت بەو ئامانجانە، ئەم خااڵنە پێویسنت:
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• دەستکردن بە گفتوگۆ لەگەڵ ئەو ڕێکخراوە مرۆییانەی کە یارمەتیی پارەی 

کاش بۆ گرووپە جیا جیاکانی دانیشتوان دابین دەکەن، بە فەرمانگەی کار و 

کاروباری کۆمەاڵیەتیی پارێزگای هەولێر و وەزارەتی کۆچ و کۆچبەرانیشەوە، تا 

بناغەی چوارچێوەیەک دابڕێژن کە ئامانج لێی هەمانهەنگیکردن و 

لێکنزیککردنەوەی بەرنامەکانی دابینکردنی پارەی کاش و خۆشگوزارانی بێت.

• هاندانی وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەاڵیەتی بۆ هەڵسەنگاندنی ئەو 

سیستەم و پێوەرە خوشگوزەرانیەی کە لە ئێستادا هەیانە لە پێناو 

بەئامانجگرتنێک بە پێی پێویستی دانیشتوانە شکستبار و الوازەکە، هەروەها لە 

پێناو بەرزکردنەوەی توانا و کاریگەریی بەرنامەکەیان.

• فراوانکردنی پێوەرەکانی شکستباری و الوازی بۆ ئەوەی مەترسییەکانی 

پەیوەندیدار بە نیشتەجێبوون )وەك نەبوونی توانا بۆ دانی کرێی خانوو یان 

مەترسی لە خانوو دەرکران(، دامەزراندن و کارپێکردن )کە پەیوەندیدارە بە 

دامەزراندن و کارپێکردنی پچڕپچڕ( یان ئاساییشی دارایی )کە پەیوەندیدارە بە 

قەرزاریی(یش بگرێتەوە، ئەمەش پێویستی بە ڕێبازێکە کە لەسەر بنەمای 

ڕەچاوکردنی ناوچەکان بنیاترنابێ، ڕێبازێك کە ئەولەوییەت و پێشینەیی بە 

ناوچە هەرە شكستبار و الوازەکان و ئەو دانیشتوانانەی تیایاندان، بدات.

5. پەروەردە و خوێندن و چوون بۆ قوتابخانە

ئاسانکاریکردن بۆ دەستگەیشنت بە پەرودە و خوێندن بۆ ئەو منداڵ 

و گەنجانەی کە ئێستا خوێندن دابڕاون و ناچن بۆ قوتابخانە 

بۆ ئەوەی ئەو منداڵ و گەنجانەی کە ئێستا لە خوێندن دابڕاون و نە دەچن بۆ 

قوتابخانەی بنەڕەتی و نە قوتابخانەی ئامادەیی بگەڕێنەوە بۆ خوێندن و 

پەروەردەی فەرمیی، پێویستە چارەسەرگەلێك کە هۆکارە بنەڕەتییەکانی 

ئامادەنەبوونیان لە پڕۆسەی خوێندن و پەروەردەدا بە ئامانج بگرێت.

هەندێك لە منداڵ و گەنجەکان بەهۆی کۆسپ و تەگەرەکانی بەردەم 

دابینکردنی خوێندن و پەروەردەی حکومی و کەمی شوێنی بەردەست لە 

قوتابخانەکاندا، ئەو کێشەیەی کە لە سەرەوە پێشنیازی بەدەمەوەچوونێکی 

خێرای بۆ بەرزکردنەوەی ئاسانکارییەکانی قوتابخانەی بۆ کراوە، ناچنە 

قوتابخانە. لەگەڵ ئەمەشدا، لە زۆربەی حاڵەتەکاندا، منداڵ و گەنجەکان بۆیە 

ناچە قوتابخانە چونکە کار و کاسبی دەکەن )ئەمە سەبارەت بە کوڕەکان(، یان 

لەبەر ئەوەی بە ئیش و کاروباری ناو ماڵەوە سەرقاڵن )ئەمەش سەبارەت بە 

کچان(. ئەمە، بە تایبەتی بۆ پەنابەرە سوورییەکان، کە لەسەر ئاستی هەموو 

تەمەنەکان بە بەراورد لەگەڵ کۆمەڵگای خانەخوێدا یان ئاوارە ناوخۆییەکاندا 

ڕێژەیەکی زۆر بەرزتری واز لە قوتابخانەهێنانیان تێدا هەیە، ڕاستە. 

پێویستە کە ئەم منداڵ و گەنجانە و خێزانەکانیشیان لە گرنگیی پەیوەندیکردن 

بە سیستەمی خوێندن و پەروەردەی حکومی ئاگاداربکرێنەوە. ئەم کردارانە بە 

شێوەیەکی سەرەکی ئەرکی ئەو هاوبەشانەیە کە لە کەرتی پەروەردەدا کار 

دەکەن:

• شیکارییەکی وردتر لەبارەی ئەوەی بۆچی ژمارەیەکی ئێجگار زۆری منداڵ و 

گەنجە سوورییەکان ناچنە قوتابخانە، بکەن، چونکە لە پێناو داڕشتنی بەرنامە و 

سیاسەتێک بۆ بەرزکردنەوەی ڕێژەی چوونیان بۆ قوتابخانە زانیاریی وردتر 

پێویستە؛

• ڕاگەیاندنی هەڵمەت لەناو سەرجەم کۆمەڵگا ئاوارەکانی شار و 

شارۆچکەکاندا، لە پێناو برەودان بە پێویستیی ناردنی منداڵ و گەنجەکان بۆ 

قوتابخانە لەالیەن خێزانەکانەوە، هەروەها زانیاریدان سەبارەت بەو ڕێوشوێن و 

کارە ئیدارییانەی کە پێویسنت و ڕوونکردنەوەی ڕوون و ئاشکرای جیاوازییەکان 

لە نێوان سیستەمی پەروەردەی سووری و سیستەمی پەروەردەی هەرێمی 

کوردستانی عێراقدا؛

• پێشکەشکردنی یارمەتیی دارایی لەسەر کرێی هاتووچۆ و کڕینی 

پێداویستییەکانی چوونە قوتابخانە بۆ هاوسەنگکردنی ئەو خەرجییانەی بوونەتە 

ڕێگر لەبەردەم چوونی قوتابییان بۆ قوتابخانە؛

• جێبەجێکردنی بەرنامەی پردئاسا، بە تایبەت لە الیەن دەسەاڵتدارانی 

ناوخۆییەوە، بۆ ئەو قوتابیانەی کە دوای ماوەیەکی زۆر دووری و دابڕان لە 

خوێندن و پەروەردەی فەرمیی ئێستا دەیانەوێت بگەڕێنەوە بۆ قوتابخانە و 

ڕێکخستنی کۆڕسەکان بەپێی پێویستییەکانی ئەوان )بۆ منوونە، پێشکەشکردنی 

کۆڕسی چڕوپڕ لە ماوەی زەمەنیی کورتردا بە بەراورد لەگەڵ وانەکانی قوتابخانە 

و کۆرسی چارەسەرئامێز کە ڕێگا بە قوتابییەکان بدات قەرەبووی ئەو خوێندنە 

بکەنەوە کە لە ماوەی سااڵنی وازهێنانیان لە خوێندندا لەدەستیان چووە، 

هەروەها وتنەوەی وانەکان لە کاتی ئێواراندا، دوای تەواوبوونی کار و کاسبی و 

گەڕانەوەی خەڵك بۆ ماڵەوە، هتد( و ئاسانکاریکردن لە ڕێوشوێنە ئیدارییە 

ڕۆتینیەکاندا )بۆ منوونە، داواکردن لە پەنابەرێكی سووری کە دەبێ بچێت لە 

سووریا بڕوانامەکانی خوێندنی پشتڕاست )تصدیق( بکات، هەموو ئەمانەش لە 

پێناو ئەوەی خوازیارانی گەڕانەوە بۆ ناو خوێندن و پەروەردەی فەرمیی بتوانن 

دەستیان بەو بەرنامانە بگات. 

6. بەربەستەکانی بەردەم گەڕانەوە

ئاسانکاریکردن بۆ گەڕانەوەی پەنابەر و ئاوارە ناوخۆییەکان لە 

ڕێگای پێشکەشکردنی یارمەتیی دارایی یان بەرنامەی پێدانی 

قەرزەوە

إن خەرجییە داراییەکانی گەڕانەوە، وەك گواستنەوە بۆ زێدی ڕەسەن و دووبارە 

گێڕانەوەی سامان و کەلوپەلەکانیان بۆ ئەو شوێنانە، تەحەدایەکی بەرچاو و 

بارێکی قورسن بەسەر شانی زۆرێک لە خێزانە ئاوارەکانەوە. خێزانە پەنابەرە 

سوورییەکان بە شێوەیەکی تایبەت زیاتر لە خێزانە ئاوارە ناوخۆییەکان ئەم 

نیگەرانیەیان ئاماژە پێدەدا. چونکە زۆرێك لەو خێزانانە تاوەکو بتوانن لەگەڵ 

خەرجییە زۆرەکانی ژیانی ئاوارەییدا هەڵبکەن، پێشوەخت تووشی قەرزداریی 

هاتوون. 

لە زۆرێك لە حاڵەتەکاندا، بەرنامەیەک کە ئامانجی پێشکەشکردنی یارمەتیی 

دارایی بێت، وەك پێدانی پارەی بێمەرج بۆ قۆناغێ سەرەتایی گەڕانەوەکە، 

هاوکار دەبێ لە ئاسانکردنی گەڕانەوەکان، هەر کاتێك زانرا کە بارودۆخ 

سەالمەتە بۆ گەڕانەوەی ئەو خێزانانە. پاڵپشتیی و بەهێزکردنی هەوڵەکانی 
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خێزانە ئاوارەکان لە پێناو گێراوانەوەی سامان و کەل و پەلەکانیان بۆیان لە 

ناوچە و زێدە ڕەسەنەکانی خۆیاندا.

گەورەترین بەربەست لەبەردەمیاندا، وەك لەالیەن ئاوارە ناوخۆییەکان 

خۆیانەوە باسکراوە، بە تایبەت ئاوارەکانی پارێزگای نەینەوا، نەبوونی توانایانە 

لە سەملاندنی خاوەندارێتییان بۆ ئەو سامان و کەل و پەالنەی کە لە زێدە 

ڕەسەنەکانی خۆیاندا هەیانبوو. لە هەندێك لەو ناوچانەی کە دەبێ ئەو ئاوارانە 

بۆیان بگەڕێنەوە، ڕەنگە خاوەندارێتییکردنی سامان و کەل و پەلەکان لەالیەن 

چەند خێزانێکی جیاوازەوە ناکۆکی لەسەر بێت. بۆیە زۆر گرنگە کە الیەنە 

پەیوەندیدارەکان لە هەردوو حکوومەتی فیدڕال و هەرێم و هەروەها 

سەرکردایەتیی کۆمەڵگای ئاوارە ناوخۆییەکان و کۆمەڵگای نێودەوڵەتییش 

کاربکەن لە پێناو دوورکەوتنەوە لە هەر نادادپەروەرییەک لەم بابەتە زۆر 

هەستیارەدا.

• کۆکردنەوەی زانیاریی زیاتر لەسەر ئەو بەڵگەنامانەی کە لە ئێستادا خێزانە 

ئاوارە ناوخۆییەکان لەسەر خاوەندارێتییان لە سامان و کەل و پەلەکانیان کە لە 

ناوچە و زێدە ڕەسەنەکانی خۆیاندا جێێانهێشتبوو هەیانە تاوەکو بتوانن تەحەدا 

ڕاستەقینەکانی ئەم بابەتە دەستنیشان بکەن؛ 

• دروستکردنی یەکەیەك بۆ ئەوەی لە کاتی پێویستییدا پاڵپشتی خێزانەکان 

بکەن لە کارە یاسایی و ئیدارییەکانی کردارەکانی گێرانەوەی سامان و کەلو 

پەلەکان بۆ ژێر خاوەندارێتی خۆیان؛

• پاڵپشتیکردنی بەرنامەیەك بۆ ئاوارە ناوخۆییەکان تا بچن و بە چاوی خۆیان 

ئەو ناوچە و زێدە ڕەسەنانەی خۆیان ببینن کە دەستی کۆمەڵگای نێودەوڵەتییان 

پێ دەگات، لە پێناو ئاسانکردنی دەرفەتەکان بۆ خەڵکە ئاوارەکە کە بچن و حاڵ 

و باری سامان و کەل و پەلەکانیان ببینن و لەسەر بنەمای زانیاریی هەبوونیان 

بتوانن بڕیار بدەن بگەڕێنەوە یان نا؛

قبووڵکردن و پاڵپشتیکردنی هه ڵبژارده ی “ نه گه ڕانه وه “  بۆ  ئەو خێزانه 

ئاوارانە ی هه وڵده ده ن یاخود مانه وه هه ڵده بژێرن له و شوێنانه ی ئێستا 

لێی ده ژین، ئه مه ش به  ئاسانکاریکردن بۆیان لە پێناو چاکرت و 

پێشکەوتووترکردنی ئەو دۆخە یاساییەی کە ئێستا تێیدان

ئەو بارودۆخە ئاوارەییەی ئێستا هەیە خەریکە بۆ زۆرینەی خێزانەکان درێژە 

دەکێشێت. 

داتا و زانیارییەکانی ئێمە ئەوەیان ئاشکراکردووە کە ژمارەیەکی زۆر لە 

خێزانەکان، هەم لە ئاوارە ناوخۆییەکان و هەم لە پەنابەرەکان، هیچ نیازێکی 

گەڕانەوە بۆ ناوچە و زێدە ڕەسەنەکانی خۆیانیان نیە. هەندێکیان لەوانەیە 

بەدوای ئەوەدا بگەڕێن کە لە واڵتی دیکەدا نیشتەجێ بنب، بەاڵم بەشێکی 

زۆریان بۆ ماوەی چەندان ساڵی دیکە هەر لە هەرێمی کوردستاندا دەمێننەوە 

تا ئەو کاتەی هەلومەرجی نوێی گەڕانەوە بۆ ناوچە ڕەسەنەکای خۆیان دێتە 

کایەوە. بۆ ڕێزگرتن لەو بارودۆخە ئاوارەییە درێژخایەنەی ئێستا بوونی هەیە، 

هەروەك لە یاسای گەردوونیی مافەکانی مرۆڤیشدا داواکراوە، دەبێت چەند 

کردارێكی بە پەلە بە هەماهەنگیی لەگەڵ هەموو الیەنە پەیوەندیدارەکاندا 

بەهێز و پتەوبکرێن، وەك ئەمانەی خوارەوە:

• دانانی شیکارگەلێک لە پێناو چارەسەرکردنی بۆشاییە یاساییەکانی پەیوەندیدار 

بە دۆخی نیشتەجێبوونی ئەو خەڵکە ئاوارانە، بۆ ڕێگەگرتن لە گەڕانەوەی 

ناچاریی ئەو خەڵکانە بۆ ناوچە و زێدە ڕەسەنەکانیان؛

• ئاسانکاریکردن لە ڕێوشوێنە کارگێڕێی و یاساییەکاندا بۆ گواستنەوەی هەندێك 

لەو یارمەتیی و سوودانەی لە پارێزگا ڕەسەنەکانی ئەو خەڵکە ئاوارانەوە 

دەگەنە هەرێمی کوردستان، وەك دابەشکردنی بەشە ئازوقە و خۆراکیی مانگانە 

و هاوکارییە داراییەکانی دیکە، ئەویش لە پێناو ئەوەی ئەو ئاوارانە بتوانن 

شوێنی نیشتەجێبوونیان لێرە دامبەزرێنن. 

7. قەیرانی دارایی و سنووردارییەکانی بودجە

بەردەوامبوون لەسەر چاکسازییە پێویستەکان و دانانی سیاسەت و 

پالنی تازە بۆ چارەسەرکردنی قەیرانی دارایی و هاندانی 

بووژانەوەی ئابووری

چارەسەرکردنی ئەو سنووردارییانەی بودجە کە هەرێمی کوردستانیان بەم 

قەیرانە داراییەی ئێستا گەیاندووە، بە شێوەیەکی بەرچاو هاوکار دەبێت لە 

بەجێگەیاندنی زۆربەی ئەو پێشنیازانەی کە لەم هەڵسەنگاندنەدا هاتوون. 

بەشێکی زۆری ئەو پێشنیازانەی سەرەوە پێویستیان بە خەرجیی زیاتر و 

وەبەرهێنان لەالیەن دەسەاڵتدارە ناوخۆییەکانەوە هەیە، ئەوەش تەنیا ئەو کاتە 

دەتوانرێت ئەنجام بدرێت کە قەیرانی دارایی چارەسەرکرابێت. 

هەنگاونان بەرەو بووژانەوەی ئابووریی لە ڕێگای گەڕاندنەوەی پارە بۆ ناو بازاڕ 

و بەهێزکردنەوەی بەکارهێنان و وەبەرهێنان و هەروەها بەدیهێنانەوەی ئەو 

هەلی کارانەی کە لە سەرەتای سەرهەڵدانی قەیرانی داراییدا نەمان )بۆ منوونە: 

هەلی کارەکانی کەرتی بیناسازی(، بووژانەوەی بەپەلەی ئابووریی کۆمەاڵیەتیی 

بۆ خەڵکی ئەو ناحییانەی کە زۆرترین زیانیان بەرکەوتووە بەدوای خۆیدا 

دەهێنێت. ئەم بووژانەوەیە دەستپێوەگرتن و فراوانرتکردنی ئەو ڕێگای 

چاکسازییانە دەگەیەنێت کە لە هەڵسەنگاندن و ڕاپۆرتە بەردەستەکانی دیکەدا 

دەستنیشانکراون، کە ئەمانە دەگرێتەوە: جەختکردنەوە لە گەیشنت بە 

بودجەیەکی گشتیی بەردەوام و هاوسەنگ، هەمەجۆرکردنی داهاتە گشتییەکان 

و دانانی کۆمەڵێك پالن و سیاسەت لەالیەن پارێزگاوە بۆ دڵنیابوونەوە لە 

کۆکردنەوەی کرێی خزمەتگوزارییەکانی وەك ئاو و ووزە، هەروەها پاڵپشتیکردن 

و بەهێزکردنی دەسپێشخەرییەکان بۆ پێشخستنی کەرتی تایبەت.



٦٥

پاشکۆکان



٦٦

A. پرسیارەکانی ڕووپێوکردنی خێزانەکان

دانیشتووانی وەاڵمدانەوە بژاردەکانیپرسیارەکان#
وەاڵمدەرەوە

A1شوێن

 ئەنجامدانی لە بەر ڕووپێوکارەوە، کارمەندی الیەن لە
پڕدەکرێتەوە چاوپێکەوتنەکە،

:پارێزگا ١_١ أ
قەزا: ٢_١ أ
ناحیە ٣_١ أ
گەڕەک ٤_١ أ
:خانوو جۆری ٥_١ أ
خانوو ژمارەی ٦_١ أ

هەولێر: ١_١ أ
هەڵیبژێرە لیستەکە لە: ٢_١ أ
هەڵیبژێرە لیستەکە لە: ٣_١ أ
هەڵیبژێرە لیستەکە لە: ٤_١ أ
خانەخوێ کۆمەڵگای. ٣ ناوەخۆیی، ئاوارەی. ٢ پەنابەر،. ١: ٥_١ أ

نییە

A2نییەڕووپێوکار کارمەندی ناوی

A3
 وەرگرتنی بۆ هەوڵدان و ڕووپێوییەکە پێناسەیەکی و پێشەکیی

نییەلەگەڵیاندا چاوپێکەوتن ئەنجامدانی بۆ خێزانەکە لە ڕەزامەندیی

A4بەڵێ. ١ بدەین؟ ئەنجام لەگەڵدا چاوپێکەوتنێکتان دەدەن مۆڵەتمان ئایا
نییەنەخێر. ٢

A5

:پڕدەکرێتەوە ڕووپێوییەکەوە کارمەندی الیەن لە

 چیی دەبێتە کێیە؟ دەداتەوە پرسیارەکان وەاڵمی کەسەی ئەو
خێزانەکە؟ سەرۆکی

خێزانە سەرۆکی خۆی. ١
خێزانە سەرۆکی هاوسەری. ٢
کچیەتی/کوڕیەتی. ٣
 خوشکیەتی/برایەتی. ٤
دایکیەتی/باوکیەتی. ٥
بووکیەتی/زاوایەتی. ٦
نەوەیەتی. ٧
خەسوویەتی/خەزووریەتی. ٨
دیکەیەتی کەسوکاری و خزم. ٩

نییە خێزانەکەدا سەرۆکی لەگەڵ خزمایەتییەکی و پەیوەندیی هیچ. ١٠

هەموویان

B1خێزانەکەوە سەرۆکی لە سەرەتا-  چیە؟ کەسەکە یەکەمی ناوی 
هەموویاندەکرێت پێ دەست

B2خێزانەکەیە؟ سەرۆکی چیی کەسە ئەو

خێزانە سەرۆکی خۆی. ١
خێزانە سەرۆکی هاوسەری. ٢
کچیەتی/کوڕیەتی. ٣
 خوشکیەتی/برایەتی. ٤
دایکیەتی/باوکیەتی. ٥
بووکیەتی/زاوایەتی. ٦
نەوەیەتی. ٧
خەسوویەتی/خەزووریەتی. ٨
دیکەیەتی کەسوکاری و خزم. ٩

نییە خێزانەکەدا سەرۆکی لەگەڵ خزمایەتییەکی و پەیوەندیی هیچ. ١٠

هەموو

B3نێر. ١مێیە؟ یان نێرە کەسە ئەو
هەموویانمێ. ٢

B4چەندە؟ تەمەنی کەسە ئەو

ساڵێکە لە کەمتر تەمەنی=  سفر
ساڵە ٩٥ سەرووی تەمەنی = ٩٥
(ساڵە چەند تەمەنی نازانرێ یان) نازانم = ٩٩

هەموویان

B5چۆنە؟ کەسەکە خێزانداریی باری

نەکردووە هاوسەرگیریی هەرگیز. ١
خێزاندارە. ٢
(مردووە هاوسەرەکەی) بێوەمێردە یان بێوەژن. ٣
جیابۆتەوە هاوسەرەکەی لە. ٤
تەاڵقدراوە. ٥

 ئەوانەی هەموو
 ساڵییەوە ١٢ تەمەنی لە

سەرن بەرەو

B6
 لەو مانگ چەند ڕابردوودا، مانگی ١٢ ماوەی لە کەسە، ئەو

هەموویان(ژیاوە خانووەدا لەو مانگێک لە کەمتر کەسەکە ئەگەر" سفر" بنووسە ) مانگەکان ژمارەیژیاوە؟ خانووەدا

B7
هەیە؟ واڵتێکی چ ڕەگەزنامەی کەسەکە

(وەاڵمە فرە پرسیارە ئەم)

عیراقی. ١
سووریی. ٢
دیکە هی. ٣

هەموویان

B8چییە؟ نەتەوەییەوە ڕووی لە کەسە ئەو سەرەکیی باکگراوندی

کوردە. ١
عەرەبە. ٢
تورکمانە. ٣
کـلـدانییە. ٤
سریانییە. ٥
ئاشوورییە. ٦
ئەرمەنییە. ٧
دیکەیە هی. ٨
نەیڵێت دەزانێت باش بە وای. ٩

هەموویان

C1هەیە؟ نووسینی و خوێندنەوە توانای کەسە ئەو ئایا
بشنووسێت و بخوێنێتەوە دەتوانێت بەڵێ،. ١
بخوێنێتەوە دەتوانێت تەنیا. ٢
بشنووسێت نە و بخوێنێتەوە دەتوانێت نە. ٣

ئەوانەی هەموو
 ساڵییەوە ٦ تەمەنی لە

سەرن بەرەو

C2قوتابخانە؟ دەچێتە و دەخوێنێت ئێستادا لە کەسە ئەو ئایا
زیاتر یان ڕۆژ ٤ هەفتەیەکدا لە بەڵێ،. ١
ڕۆژ ٤ لە کەمتر هەفتەیەکدا لە بەڵێ،. ٢
نەخێر. ٣

ئەوانەی هەموو
 ساڵییەوە ٦ تەمەنی لە

سەرن بەرەو

خێزانەکان ڕووپێوکردنی پرسیارەکانی

اڵ
وم
ڕو

 داتای
ڕوونکەرەوە

 ئە
نی
اما
ند

 
ان
ێز
خ

 پێکهاتەی
خێزان

: پەروەردە
 ساڵ ٦

سەر بەرەو

تی
ابە

ب
یی 
ەک

ەر
 بابەتییس

دووەمیی



٦٧

دانیشتووانی وەاڵمدانەوە بژاردەکانیپرسیارەکان#
وەاڵمدەرەوە

خێزانەکان ڕووپێوکردنی پرسیارەکانی

تی
ابە

ب
یی 
ەک

ەر
 بابەتییس

دووەمیی

C3
 قۆناغێكی و ئاست چ لە ئایا دەخوێنێت، کەسە ئەو ئەگەر

خوێندندایە؟

(٩-١) بنەڕەتیی. ١
(١٢-٩) ئامادەیی/ناوەندیی. 2
پەیمانگا. ٣
زانکۆ. ٤
بااڵ خوێندنی. ٥

 ئەوانەی هەموو
 ساڵ ٦ لە تەمەنیان
 خەریکن و زیاترە

دەخوێنن

C4

 دەچێتە ڕۆژ چوار لە کەمتر هەفتەیەکدا لە کەسە ئەو ئەگەر
 و قوتابخانە ناچێتە و ناخوێنێت بنەڕەتدا لە هەر یان قوتابخانە،
 لێ وای چیە هۆکارە ئەو ئایا کەمترە، ساڵ ١٨ لە تەمەنیشی
 بچیتە تەواویی و ڕێکی بە نەتوانێت کەسە ئەو کردووە

 کەسە ئەو ئەوەی هۆکاری بۆتە شتێکە چ یان قوتابخانە،
بخوێنێت؟ و قوتابخانە بۆ بڕوات هیچ نەتوانێت

ناڕەخسێ ئاسانیی بە دوورەکانیش قوتابخانە بە گەیشتن و نیە لێ قوتابخانەی ناوە ئەو. ١
دەستناکەوێت و نیە مامۆستا/الوازە قوتابخانەکان پەروەردەی و خوێندن جۆری. ٢
 دیکەوە قوتابییەکانی یان مامۆستا الیەن لە خراپ مامەڵەی. ٣
بکات خێزانەکەی ماددیی هاوکاریی تاوەکو بکات ئیش ناچارە. ٤
نییە خوێندن بە پێویستی منداڵ وایە پێیان/نین ڕازی خێزانەکەی. ٥
پێشوەخت و زوو هاوسەرگیریی. ٦
(پەککەوتەیی) کەمئەندامیی و نەخۆشیی. ٧
ماڵەوە ئەرکەکانی بەجێگەیاندنی لە دەکات هاوکاریی. ٨
 بوون پڕ قوتابخانەکان. ٩

وەرنەدەگرت ئەویان قوتابخانەکان. ١٠
تێکەاڵون و تێدایە ڕەگەزیان هەردوو قوتابخانەکان. ١١
دەگوترێتەوە پێ وانەی قوتابخانەکاندا لە کە تێناگات زمانە لەو. ١٢
تێدەچێت زۆری خەرجییەکی گشتیی بە خوێندن. ١٣
نییە ی(هتد.....  و ڕەگەزنامە و شارستانی باری ناسنامەی) وەک بەڵگەنامەکانی. ١٤
خۆیان ڕەسەنی شوێنی بۆ دەگەڕێنەوە و بمێننەوە لێرە زۆر نین بڕوایەدا لەو خێزانەکەی. ١٥
دیکە هۆکاری. ١٦

 ئەوانەی هەموو
 بۆ ٦ لەنێوان تەمەنیان

 بە و دایە ساڵی ١٨
 پێك و ناڕێک شێوەی

قوتابخانە دەچنە

C5
 تەواوی کەسە ئەو کە خوێندن قۆناغی و ئاست بەرزترین
کامەیە؟ کردبێت،

هیچ. ١
بنەڕەتیی. ٢
ئامادەیی/ناوەندیی. ٣
پەیمانگا. ٤
زانکۆ. ٥
بااڵ خوێندنی. ٦

 لە ئەوانەی هەموو
 ساڵییەوە ٦ تەمەنی

سەرن بەرەو

C6
 بەشداریی پیشەییدا ڕاهێنانێکی هیچ لە ئێستا تا کەسە ئەو ئایا

کردووە؟
بەڵێ. ١
هەموویاننەخێر. ٢

D1
 ڕۆژی ٣٠ دواهەمین ماوەی لە کەسە ئەو کاری باری

بووە؟ چۆن ڕابردوودا

کردووە کاری ئەو الی خەڵکێکیش و بووە خاوەنکار. ١
کردووە کاری سەربەخۆ. ٢
کردووە کرێکاریی. ٣
 کردووە کاری خۆی خێزانەکەی بۆ بەرامبەر بێ. ٤
کردووە کاریشی کاتدا هەمان لە و بووە قوتابیی. ٥
نەکردووە کاری و بووە خەریک قوتابخانەوە و خوێندن بە کاتەکانی تەواوی. ٦
(ماڵەوە ئافرەتی) بووە خەریک ماڵەوە کاری و ئیش بە. ٧
 (نەیماوە ئێستا بەاڵم هەبووە، کاری پێشتر) دەگەڕێت کاردا بەدوای ناکات، کار ئێستادا لە. ٨
 (دەستنەکەوتووە کاری هەرگیز پێشتریش) دەگەڕێت کاردا بەدوای ناکات، کار ئێستادا لە. ٩

نییە ی(هتد....  و ڕەگەزنامە و ناسنامە) وەك فەرمیی بەڵگەنامەیەکی هیچ چونکە ناگەڕێت کاردا بەدوای. ١٠
 نائومێدبوونییەوە و ورەبەردان بەهۆی ناگەڕێت کاردا بەدوای. ١١
ناکات کارکردن بە حەز. ١٢
گەورەیە زۆر تەمەنی/بووە خانەنشین. ١٣
نەخۆشییی/پەککەوتەیی بەهۆی کاربکات نەیتوانیوە. ١٤
کاربکات بتوانێت بووە بچووکتر لەوە تەمەنی. ١٥
دیکە هی. ١٦

 لە ئەوانەی هەموو
 ساڵییەوە ١٥ تەمەنی

سەرن بەرەو

D2
 سەرەکییەی کارە ئەو چوارچێوەی لە کەسە، ئەو پۆستی و پلە
بووە؟ چی  هەیبووە، ڕابردوودا ڕۆژی ٣٠ ماوەی لە کە

بووە بەڕێوەبەران دەستەی لە. ١
کارەکەی پشپۆڕانی و شارەزا و پیشەگەر لە بوووە یەکێک. ٢
کردووە پسپۆڕەکانی و شارەزا و پیشەگەر هاوکاریی و بووە تەکنیککاران دەستەی لە. ٣
بووە کرێکار نووسینگەیی کاری بەشی لە. ٤
بووە فرۆشتن و خزمەتگوزاریی بەشی کرێکاری. ٥
ماسیگریی و دارستانناسیی کشتوکاڵیی، کەرتی لێهاتووەکانی و کارامە کرێکارە لە بووە یەکێك. ٦
بووە بەشە بەو پەیوەندیدار کاری و دروستکردن و دەستڕەنگینی بازرگانیی بەشی کرێکاری. ٧
 بووە دەزگاکان و ئامێر پارچەکانی پێکەوەلکێنەری و کارپێکەر. ٨
هەبووە سەرەتایی پۆستێکی و پلە. ٩

هەبووە سەربازیی پۆستێکی و پلە. ١٠

 ئەوانەی هەموو
 ١٥ لە تەمەنیان

 سەرە بەرەو ساڵییەوە
 لە جااڵکن و بەشدار و

کاردا هێزی

D3
 ماوەی لە کە سەرەکییەیدا کارە ئەو چوارچێوەی لە کەسە، ئەو
 جۆرە چ لە بووە، خەریکی ڕابردوودا ڕۆژی ٣٠

کردووە؟ کاری پیشەسازییەکدا

ماسیگریی و دارستانناسی بواری کشتوکاڵ،. ١
بەردەکان و کانزا دەرهێنانی و کانەکان پیشەسازیی. ٢
کااڵکان بەرهەمهێنانی و دروستکردن پیشەسازیی. ٣
گەرمکەرەوە و ساردکەرەوە ئامێرەکانی و هەڵم غاز، کارەبا، خزمەتگوزارییەکانی دابینکردنی. ٤
 و پاشەڕۆکان فڕێدانی سەرپەرشتیکردنی زێرابەکان، پاککردنەوەی ئاو، دابینکردنی چااڵکییەکانی. ٥

چارەسەرییەکان پێشکەشکردنی
ئاواکردن و بیناسازیی. ٦
ماتۆڕسکیلەکان و ئۆتۆمبێڵ چاککردنەوەی ،(مفرد و جملە) تاك بە و کۆ بە کااڵکان فرۆشتنی بازرگانیی. ٧
عەمبارکردن و گواستنەوە. ٨
خواردەمەنییەکان و نیشتەجێبوون شوێنی خزمەتگوزارییەکانی دابینکردنی چااڵکییەکانی. ٩

پەیوەندییەکان و زانیاریی گەیاندنی خزمەتگوزارییەکانی. ١٠
دڵنیایی کۆمپانیاکانی بواری و دارایی چااڵکیی. ١١
(عەقارات) زەوی و خانووبەرە فرۆشتنی و کڕین چااڵکییەکانی. ١٢
  تەکنیکییەکان و زانستی و پیشەیی چااڵکییە. ١٣
پاڵپشتی پێشکەشکردنی و کارگێڕیی خزمەتگوزاریی چااڵکیی. ١٤
١٥.... .
پەروەردە. ١٦
کۆمەاڵیەتییەکان چااڵکییە و مرۆڤ تەندروستی. ١٧
ڕابواردن و بەزم و هونەر. ١٨
دیکە خزمەتگوزارییەکانی بە تایبەت چااڵکیی. ١٩
٢٠................... .
هەرێم سنوورەکانی دەرەوەی دامەزراوەکانی و ڕێکخراو چااڵکییەکانی. ٢١

 ئەوانەی هەموو
 ١٥ لە تەمەنیان

 سەرە بەرەو ساڵییەوە
 لە جااڵکن و بەشدار و

کاردا هێزی

 ئە
نی
اما
ند

 
ان
ێز
خ

: پەروەردە
 ساڵ ٦

سەر بەرەو
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دانیشتووانی وەاڵمدانەوە بژاردەکانیپرسیارەکان#
وەاڵمدەرەوە

خێزانەکان ڕووپێوکردنی پرسیارەکانی

تی
ابە

ب
یی 
ەک

ەر
 بابەتییس

دووەمیی

D4

 بڕەی ئەو ی بەپێ) کاش پارەی بە کەسە ئەو داهاتی تەواوی
 لە (دەکرد ی چاوەڕێ کە بڕەی ئەو ی پێ بە یان وەریگرت کە

 دیناری بە) بوو؟ چەند ڕابردوویدا مانگی کارکردنی ئەنجامی
(عیراقی

بنووسە لێرە بڕەکەی

 ئەوانەی هەموو
 ١٥ لە تەمەنیان

 سەرە بەرەو ساڵییەوە
 لە جااڵکن و بەشدار و

کاردا هێزی

D5
 کارە ئەو بۆ هەیە نووسراوی گرێبەستێکی کەسە ئەو ئایا

هەیبوو؟ ڕابردوودا ڕۆژی ٣٠ ماوەی لە کە سەرەکییەی

بەڵێ. ١
نەخێر. ٢
نازانرێت. ٣

 ئەوانەی هەموو
 ١٥ لە تەمەنیان

 سەرە بەرەو ساڵییەوە
 لە جااڵکن و بەشدار و

کاردا هێزی

D6
 و بەدواداگەڕان بۆ کەسە ئەو کە بوو چی ڕێگایە ئەو

هێنا؟ بەکاری کار دۆزینەوەی

دادەمەزراند خەڵکیان کە کردبوو شوێنە ئەو بۆ تەلەفۆنی خۆی. ١
کارمەندە بە پێویستیییان ڕایانگەیاندبوو کە دابوویەوە ئاگادارییانەی ئەو وەاڵمی. ٢
دایبمەزرێنن شوێنێک لە کردبوو خۆی شەخسییەکانی ناسیاوە هەروەها و خزمەکانی و هاوڕێ لە داوای. 3
کردبوو خاوەنکارەکەوە بە پەیوەندی ڕاستەوخۆ شێوازێکی بە خۆی. 4
 ئەوەی بۆ پەیدابکات متمانە و داریی سەرچاوەی و پێویستەکان کەلوپەلە و کارکردن شوێنی و زەوی هەوڵیدا. ٥

.  بدرێت پێ ئەمانەی و ڕێپێدان و مۆڵەت تا پێشکەشیشیکرد و دەستپێبکات سەربەخۆ کارێکی
دایبمەزرێنن شوێنێك لە تاوەکو دەگەڕا دەرگا بە دەرگا. ٦
دیکە هی. ٧

 ئەوانەی هەموو
 ١٥ لە تەمەنیان

 سەرە بەرەو ساڵییەوە
 لە جااڵکن و بەشدار و

 بەدوای و کاردا هێزی
دەگەڕێن کاردا

D7
 بە کە کردووە کەسە لەو وای چیە سەرەکییە هۆکارە ئەو

 کاردا دوای بە نەیهەوێت، هەر یان بێت، قورس الیەوە
بگەڕێت؟

دەگەڕێن کاردا دوای بە زۆر ئێجگار خەڵکێکی. ١
هەن کە ناگونجێن کارانەدا ئەو لەگەڵ بڕوانامەکانی و خوێندنی ئاستی. ٢
بکات کار ناتوانێت و هەیە یاسایی کێشەی. ٣
بگات پێیان ناتوانێت ئەم و دوورە زۆر هەن کە کارانەی ئەو شوێنی. ٤
نادرێت هاوشێوە کەسانی و ئەو بە کار جیاکارییەوە هۆی بە. ٥
 شوێنێك لە و بکات هاوکاریی ناناسێت ئەوتۆ کەسێکی و الوازە خەڵکدا لەگەڵ سیاسیی و شەخسیی پەیوەندیی. ٦

دایمەزرێنێت
بگەڕێت کاردا دوای بە نییە ئەوەی کاتی. ٧
نزمە زۆر کرێکاران و کارمەند ی کرێ و مووچە. ٨
لەبەردەمی ڕێگرن درێژخایەن نەخۆشیی و پەککەوتەیی. ٩

 کردووە بێبەشیان زمان نەزانینی بەربەستەکانی و کێشە. ١٠
دیکە هی. ١١

 ئەوانەی هەموو
 ١٥ لە تەمەنیان

 سەرە بەرەو ساڵییەوە
 لە جااڵکن و بەشدار و

 و کاردا هێزی
 کە ئەوانەیش هەروەها
ناگەڕێن کاردا بەدوای

E1دەژین؟ تیادا خێزانەی ئەو کە چیە شوێنە ئەو سەرەکیی جۆری

نهۆمیی چەند باڵەخانەی/شوقە. ١
ڤیلال/خانوو. ٢
کاتیی پەناگەی/ڕەشماڵ چادر،/نافەرمیی نیشتەجێبوونی. ٣
سەفەریی ماڵی و کابینە. ٤
گرتووە لەخۆ ئاوارەی خێزانی کۆمەڵیك کە تەالرێك و بینا. ٥
 پشتگوێخراو و جێهێڵراو تەواونەکراوی تەالرێکی و بینا. ٦
مۆتێل/هۆتێل.٧
.هتد....  پەرستگا خانەقا، و تەکیە مزگەوت،/ئایینی شوێنێکی. ٨
قوتابخانە. ٩

خانوویێك پاشکۆی/گەراج. ١٠
دیکە هی. ١١

هەموویان

E2دەژین شوێنە لەم پێکەوە دیکە خێزانی لەگەڵ خێزانەکەتان ئایا 
خۆتانن؟ تەنیا یان

بەڵێ. ١
هەموویاننەخێر. ٢

E3چۆنە؟ شوێنەدا لەو خێزانەکە مانەوەی شێوازی

خانووەن ئەو خاوەنی خۆیان. ١
  گرتووە کرێیان بە. ٢
پێدراوە کاتیی شێوەیەکی بە خانووەیان ئەو ئیشەکە بەشێکی وەك و دەکەن ئیش کەسێک بۆ. ٣
دەدەن کرێش بەشێك و خانووەکەدان لە میوان وەك. ٤
 دۆزییەوە شوێنێکیان کە هەر و کاتیی شێوەیەکی بە بەاڵم نادەن، کرێش هیچ و خانووەکەدان لە میوان وەك. ٥

کەن چۆڵی دەبێ
بمێننەوە تیایدا هەیە بۆیان خۆیان زێدی دەگەڕینەوە ڕۆژەی ئەو تا پێدراوە شوێنەیان ئەو بەرامبەر بێ. ٦
گرتووە بەسەردا دەستیان/کردووە داگیریان. ٧

هەموویان

E4
 ئایا گرتووە، کرێیان بە یاخود کڕیوە خانووەکەیان دەڵێن ئەگەر
 پێ نووسراوی بەڵگەنامەیەکی هەیە خێزانەکەدا لە کەس هیچ
خانووەکە؟ گرتنی بەکرێ یان کڕین دەربارەی بێت

بەڵێ. ١
نەخێر. ٢

 کە ئەوانەی هەموو
 بەکرێ خانوویان

 خانووی یان گرتووە
هەیە خۆیان

E5

 بەرامبەر لە ئایا گرتووە، بەکرێ خانووەکەتان ئەگەر
 بڕی مانگانە عیراقی، دیناری بە خانووەدا، لەم مانەوەەتان

 ی کرێ وەک هەم خانووەکە، خاوەن دەدەنە پارە چەند
 لەسەر خانووەکەی کە زەوییەش ئەو هی هەم و خانووەکە

دروستکراوە؟

بنووسە لێرە پارەکە بڕی
  کە ئەوانەی هەموو

 بەکرێ خانوویان
گرتووە

گە
ەنا
پ

 جۆری
پەناگە

 و ماف
 ئاساییشی

خاوندارێتیی
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دانیشتووانی وەاڵمدانەوە بژاردەکانیپرسیارەکان#
وەاڵمدەرەوە

خێزانەکان ڕووپێوکردنی پرسیارەکانی

تی
ابە

ب
یی 
ەک

ەر
 بابەتییس

دووەمیی

E6ژووری چەند گشتیی بە خانووە ئەم
(ئاودەست و گەرماو لە جگە) هەیە؟ 

ژوورەکان گشتی ژمارەی
 جگە هەموویان،

 لەژێر کە لەوانەی
دەژین ڕەشماڵدا

E7ژوورەکان گشتی ژمارەیبەکاردێنن؟ نووستن بۆ خانووەکە ژوورەکانی لە دانە چەند
 جگە هەموویان،

 لەژێر کە لەوانەی
دەژین ڕەشماڵدا

E8خانوو لە هیچ ڕابردوودا مانگی ١٢ ماوەی لە خێزانەکەتان ئایا 
دەرکراون؟

بەڵێ. 1
هەموویاننەخێر. 2

E9(خانوو لە کە ڕوویداوە ڕابردوودا مانگی ١٢ لە ئەگەر 
بوو؟ چی دەرکرانەکەتان سەرەکیی هۆکاری ،(دەرکرابن

نەدابوو کرێیان. ١
بەرزکرایەوە خانووەکە ی کرێ. ٢
بدات بەکرێ خانووەکەی دیکە چی ئامادەنەبوو خانووەکە خاوەنی. ٣
تێکدرا خانووەکە. ٤
بکات فراوانتری و پێشبخات خانووەکەی دەیویست خاوەنەکەی. ٥
بڕۆین لەوێ ویستیان و کرد فشاریان گەڕەکەکە خەڵکی. ٦
دیکە هی. ٧

 لە کە ئەوانەی هەموو
دەرکراون خانوو

F1
 ناوەندە بە خێزانەکەت ئەندامانی پێگەیشتنی دەست ئاستی

 و حکوومییەکان و ئەهلی تەندرووستییە و پزیشکی
هەڵدەسەنگێنیت؟ چۆن نەخۆشخانەکان

باشە زۆر. ١
باشە. ٢
(خراپ نە و باشە نە مامناوەندە،) قاییلکەرە. ٣
نییە پێویستدا ئاستی لە. ٤
ناگات پێی دەستمان. ٥

هەموویان

F2
 نزم بە تەندروستیی چاودێریی بە دەستگەیشتن ئاستی ئەگەر

 هەڵسەنگاندنەت نزم ئەم سەرەکیی هۆکاری هەڵدەسەنگێنیت،
چیە؟

لێیە ماڵەکەمانی شوێنەی لەو دوورن زۆر. ١
نییە تواناماندا لە ماددیەوە لەڕووی و دەوێت زۆریان پارەی و خەرجی. ٢
نزمە زۆر پشکنینیان  نۆڕین توانای. ٣
نزمە زۆر دەکەن پێشکەشی خزمەتگوزارییانەی ئەو کوالیتیی. ٤
ناپەیوەندیادارن دەکەن، پێشکەشی خزمەتگوزارییانەی ئەو. ٥
بەربەستە زمان نەزانینی. ٦
  ڕێگر بۆتە و هەیە بوونی جیاکاریی. ٧
دیکە هی. ٨

 کە ئەوانەی هەموو
 بە دەستگەییشتن ئاستی

 تەندروستیی چاودێریی
هەڵدەسەنگێنن نزم بە

F3
 ئامادەکردنی بۆ ووزە سەرەکیی سەرچاوەی ماڵەکەتاندا، لە

چیە؟ خواردن

نیشتیمانیی کارەبای تۆڕی. ١
گەڕەک موەلیدەی. ٢
تایبەت موەلیدەی. ٣
غاز. ٤
دیکە سەرچاوەی. ٥
ناکەین ئامادە خواردن. ٦

هەموویان

F4_1چیە؟ ماڵەکەتادا لە گەرمکەرەوە وزەی بنەڕەتیی سەرچاوەی

نیشتیمانیی کارەبای تۆڕی. ١
گەڕەک موەلیدەی. ٢
تایبەت موەلیدەی. ٣
غاز. ٤
نەوتیی زۆپای. ٥
 دیکە هی. ٦
نیە ماڵەکەماندا لە گەرمکەرەوە وزەی و سەرجاوە. ٧

هەموویان

F4_2
 گەرمکردنەوەی بۆ ووزە دووەمی سەرچاوەی هەیە، ئەگەر

چیە؟ ماڵە ئەم

نیشتیمانیی کارەبای تۆڕی. ١
گەڕەک موەلیدەی. ٢
تایبەت موەلیدەی. ٣
غاز. ٤
نەوتیی زۆپای. ٥
 دیکە هی. ٦
نیە ماڵەکەماندا لە گەرمکەرەوە وزەی و سەرجاوە. ٧

 دەستگەیشتن
 بە

سەرچاوەکان
زانیاری ی

F5
 مانگی یەك ماوەی لە خێزانە، ئەم ئەندامانی لە کەس چەند

 کافیتریایەک، لە خۆی، شەخسیی ئامێرێکی لەسەر ڕابردوودا،
بەکارهێناوە؟ ئینتەرنێتی دیکە، شوێةێکی هەر لە یان

هەموویانبنووسە لێرە کەسەکان ژمارەی

G1_1
 مانگی ٦ لە خێزانە ئەم پارەی و داهات بنەڕەتیی سەرچاوەی
بووە؟ چی ڕابردوودا

مانگانە مووچەی. ١
هەفتانە یان ڕۆژانە پاداشتی و کرێ. ٢
 بووە کرێیە ئەو داهاتەکەیان و هەیە بەکرێدراویان خانووی. ٣
(خێزانییەکانیشەوە پڕۆژە و کار بە) بازرگانیی و کاسبیی و کار داهاتی. ٤
 دەرەوەی لە کە خێزانەکەیانەوە الیەن لە/دۆستانەوە و هاوڕێ الیەن لە هاوکارییەک وەك) نێردراوە بۆ پارەیان. ٥

(واڵتن
خانەنشینیی مووچەی. ٦
 ڕێکخراوە یان یەکگرتووەکان نەتەوە ڕێکخراوی الیەن لە یان حکوومەتەوە الیەن لە هاوکاریی. ٧

دیکەوە ناحکوومییەکانی
هەیانبووە پێشتر کە پارەیەی ئەو خەرجکردنی. ٨
خۆیان کەلوپەلەکانی و سەرمایە فرۆشتنی. ٩

وەرگیراو قەرز بە پارەی بەکارهێنانی. ١٠
بەرامبەریان دیکە خەڵکانی چاکەی و خێرخوازیی. ١١
سواڵکردن. ١٢
دیکە هی. ١٣
نەبووە داهاتێکیان هیچ. ١٤

هەموویان
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G1_2
 خێزانە ئەم پارەی و داهات دووەمی سەرچاوەی هەیە، ئەگەر

بووە؟ چی ڕابردوودا مانگی ٦ لە

مانگانە مووچەی. ١
هەفتانە یان ڕۆژانە پاداشتی و کرێ. ٢
 بووە کرێیە ئەو داهاتەکەیان و هەیە بەکرێدراویان خانووی. ٣
(خێزانییەکانیشەوە پڕۆژە و کار بە) بازرگانیی و کاسبیی و کار داهاتی. ٤
 دەرەوەی لە کە خێزانەکەیانەوە الیەن لە/دۆستانەوە و هاوڕێ الیەن لە هاوکارییەک وەك) نێردراوە بۆ پارەیان. ٥

(واڵتن
خانەنشینیی مووچەی. ٦
 ڕێکخراوە یان یەکگرتووەکان نەتەوە ڕێکخراوی الیەن لە یان حکوومەتەوە الیەن لە هاوکاریی. ٧

دیکەوە ناحکوومییەکانی
هەیانبووە پێشتر کە پارەیەی ئەو خەرجکردنی. ٨
خۆیان کەلوپەلەکانی و سەرمایە فرۆشتنی. ٩

وەرگیراو قەرز بە پارەی بەکارهێنانی. ١٠
بەرامبەریان دیکە خەڵکانی چاکەی و خێرخوازیی. ١١
سواڵکردن. ١٢
دیکە هی. ١٣
نەبووە داهاتێکیان هیچ. ١٤

هەموویان

G2
 و دیار قەرزێکی خێزانەکەتان ئەندامانی لە کەس هیچ ئایا

 و وەرگرتبێ دیکە کەسێکی لە پارەی واتا سەرە؟ لە بەرچاوی
بیداتەوە؟ دوایی کە بێت لەسەری

بەڵێ. ١
هەموویاننەخێڕ. ٢

G3چیە؟ قەرزانە لەم خێزانەکەتان سەرەکیی مەبەستی

 هەبووە کاروکاسبییەوە و بازرگانیی بە پەیوەندیی. ١
بووە شەخسیی خەرجیی پیویستییەکانی بۆ. ٢
بووە ماڵ و خانوو پێشخستنی و کڕین بۆ. ٣
 بووە خێزانەکە کەسێکی دوایی کۆچی و پرسە/گواستنەوە ژن ئاهەنگی/ئایینی بۆنەیەکی خەرجییەکانی بۆ. ٤
(ئۆتۆمبێڵ بەردەوامەکانی شکستە چاککردنەوەی نموونە، بۆ) بووە درێژخایەنەکان خەرجییە بۆ. ٥
 (وەرگرتن سوود مەبەستی بە) دیکە کەسێکی بە داویانەتەوە قەرز بە و کردووە قەرزیان. ٦
کشتوکاڵیی و کێڵگە کاروباری مەبەستی بۆ. ٧
بدەن پێ خانووی ی کرێ ئەوەی بۆ. ٨
  دیکە هی. ٩

نازانرێت. ١٠

قەرزارەکان هەموو

G4_1
 یارمەتییەکی هیچ خێزانەکەتان ڕابردوودا مانگی ١٢ ماوەی لە
وەرگرتووە؟ (دیکە جۆری بە یان کاش پارەی بە)

بەڵێ. ١
نەخێر. ٢

 ئەوانەی هەموو
وەرگرتووە یارمەتیاین

G4_2
 ئەو سەرەکیی سەرچاوەی یە،-بەڵێ وەاڵمەکەتان ئەگەر

کەسێکە؟ و الیەن چ وەریگرت خێزانەکەتان یارمەتییانەی

(UN) یەکگرتووەکان نەتەوە ڕێکخراوی بەخشەکانی هارکاریی پڕۆگرامە. ١
حکوومەتەوە الیەن لە قەرەبوو و یارمەتیی. ٢
ناحکوومییەکان ڕێکخراوە. ٣
خێرخوازیی کاری. ٤
خزمان و دۆست و هاوڕێ. ٥
دیکە هی. ٦
وەرنەگرتووە یارمەتییەکیان هیچ. ٧

G5

 خێزانەکەتان کە ڕوویداوە ڕابردوودا مانگی ١٢ ماوەی لە ئایا
 ئابوورییانە سەختە و کتوپڕ حاڵەتە لەم یەکێک تووشی

 بژاردانە لەم هاتووە، بەسەر یەکێکتان لە زیاتر ئەگەر بووبێت؟
 سەختترین ئابوورییەوە ڕووی لە کە هەڵبژێرە ئەوەیان

.هەبوو خێزانەکەتان لەسەر کاریگەریی

نەکراو چاوەڕوان شێوەیەکی بە کاسبیی و کار وەستانی و کار و ئیش لەدەستدانی. ١
کارکردن کاتژمێرەکانی لە نائارەزوومەندانە کەمکردنەوەی. ٣
کارکردن ی کرێ و پارە دواکەوتنی یان نەدان. ٣
خزمانەوە و دۆستان الیەن لە نێردراو پارەی لە هاوکارییەکان ئاستیی دابەزینی یان یەکجاریی، پچڕانی. ٤
خانوو ی کرێ بەرزبوونەوەی. ٥
کەلوپەل و سامان لەدەستدانی و خانوو لە زۆرەملێ دەرکرانی. ٦
دیکە کشتوکاڵییەکانی سامانە و دانەوێڵە و مااڵت و مەڕ و ئاژەڵ لەدەستدانی. ٧
                خێزانەکەتان ئەندامێکی دوایی کۆچی و مردن. ٩

خۆشتەوە خودی بە) هاتبێت خێزانەکەتان ئەندامانی لە یەکێک بەسەر کە سەخت برینداربوونێكی و نەخۆشیی. ١٠
خێزان نەخوازراوی و نائارەزوومەندانە لێکهەڵوەشانەوەی. ١١
خێزانەکەتان بۆ یارمەتییەکان ڕاگیرانی یان بوونەوە کەم. ١٢
پاشەکەوتکراو پارەی هاتنی کۆتایی. ١٣
دیکە ئابووریی سەختی کتوپڕی حاڵەتی. ١٤
نەهاتووە تووش ئابووریمان سەختی وا کتوپڕی حاڵەتێکی هیچ. ١٥

هەموویان

G6
 پێشووی خۆشگوزەرانیی بۆ خێزانەکە گێڕانەوەی پێناو لە

 بەرامبەر لە خێزانەکەتان کە سەرەکییەی هەنگاوە ئەو خۆی،
بوو؟ چی بەر، گرتیە سەختەدا و کتوپڕ ئابوورییە حاڵەتە ئەو

دەگەیشت پێمان دیکەوە کەسانی الیەن لە دیکە جۆری یان کاش شێوەی بە کە بەست هاوکارییانە بەو پشتمان. ١
بەست خۆمان پاشەکەوتکراوەکانی پارەی بە پشتمان. ٢
دابەزاند کڕینمان خواردن ڕێژەی. ٣
کردەوە کەممان دەکرد، خەرجمان تەندروستی و خوێندن بۆ کە پارەیەی بڕە ئەو. ٤
 ئەستۆی بخەنە زیاتر ماندووبوونی و زیاتر کاری هەوڵیاندا هەبوو کاریان کە خێزانەکەمان ئەندامانەی ئەو. ٥

 کارکردن بە کرد دەستیان نەبوو، کاریان کە دیکە، ئەندامەکانی یاخود، خۆیان
دەرهێنان خوێندن لە منداڵەکانمان. ٦
دیکە شوێنێکی بۆ کرد کۆچیان (منداڵەکانیشەوە بە) خێزانەکەمان ئەندامانی. ٧
قەرزکرد پارەمان. ٩
(هتد و زێر و زەوی و بینا: وەک) فرۆشت خۆمانمان کەلوپەلەکانی و سامان. 9

سواڵکردن بەر بردە پەنامان. ١٠
نەکرد هیچمان. ١١
کرد دیکەمان شتی. ١٢

 کە ئەوانەی هەموو
 و شۆک تووشی
 و کتوپڕ حاڵەتی
 ئابووریی سەختی

هاتوون

G7
 تووشی هیچ ڕابردوودا مانگی ٦ ماوەی لە خێزانەکەتان ئایا

خانووە؟ ئەم مانگانەی ی کرێ دانی لە هاتووە زەحمەتیی
بەڵێ. ١
کرێچییەکان هەموونەخێر. ٢

G8
 پێ پارەیەمان بڕە ئەو نزیکەیی بە (عیراقی دیناری) بە تکایە
 کڕینی بۆ ڕابردوودا ڕۆژی ٧ ماوەی لە خێزانەکەتان کە بڵێن
.کردووە خەرجیان خواردن و نان

هەموویانبنووسە لێرە پارەکە بڕی
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G9

 پێ پارەیەمان بڕە ئەو نزیکەیی بە (عیراقی دیناری) بە تکایە
 لە ڕابردوودا ڕۆژی ٣٠ ماوەی لە خێزانەکەتان کە بڵێن

 وەرگرتنی و دەرمان کڕینی لە واتا) تەندروستییدا چاودێریی
.کردووە خەرجیان (چارەسەردا

هەموویانبنووسە لێرە پارەکە بڕی

G10

 پێ پارەیەمان بڕە ئەو نزیکەیی بە (عیراقی دیناری) بە تکایە
 و ئاو لە ڕابردوودا ڕۆژی ٣٠ ماوەی لە خێزانەکەتان کە بڵێن

 و هێناوە بەکارتان کە ئاوەی ئەو واتا) ئاودا بەکارهێنانی
.کردووە خەرجیان (کڕیوتامە خواردنەوە بۆ کە ئەوەشی

هەموویانبنووسە لێرە پارەکە بڕی

G11

 پێ پارەیەمان بڕە ئەو نزیکەیی بە (عیراقی دیناری) بە تکایە
 لەو ڕابردوودا ڕۆژی ٣٠ ماوەی لە خێزانەکەتان کە بڵێن

 وەرگرتوو، لێی سوودتان و هێناوە بەکارتان کارەبایەی
.کردووە خەرجیان

هەموویانبنووسە لێرە پارەکە بڕی

G12

 پێ پارەیەمان بڕە ئەو نزیکەیی بە (عیراقی دیناری) بە تکایە
 کڕینی لە ڕابردوودا ڕۆژی ٣٠ ماوەی لە خێزانەکەتان کە بڵێن

 خواردن بۆ پڕۆپان غازی کڕینی لە واتا) سووتەمەنیدا
.کردوە خەرجیان دا،(گەرمکردنەوە بۆ نەوت و ئامادەکردن

هەموویانبنووسە لێرە پارەکە بڕی

G13

 پێ پارەیەمان بڕە ئەو نزیکەیی بە (عیراقی دیناری) بە تکایە
 لە ڕابردوودا ڕۆژی ٣٠ ماوەی لە خێزانەکەتان کە بڵێن

 گرتنی بەکرێ لە واتا) گواستنەوەدا هۆکارەکانی بەکارهێنانی
.کردووە خەرجیان دا،(هتد و پاس سواربوونی و تاکسی

هەموویانبنووسە لێرە پارەکە بڕی

G14

 پێ پارەیەمان بڕە ئەو نزیکەیی بە (عیراقی دیناری) بە تکایە
 لە ڕابردوودا ڕۆژی ٣٠ ماوەی لە خێزانەکەتان کە بڵێن

 خەرجیان دا،(هتد و تەلەفۆنکردن لە واتا) پەیوەندییەکاندا
.کردووە

هەموویانبنووسە لێرە پارەکە بڕی

G15

 پێ پارەیەمان بڕە ئەو نزیکەیی بە (عیراقی دیناری) بە تکایە
 لە ڕابردوودا ڕۆژی ٣٠ ماوەی لە خێزانەکەتان کە بڵێن

 و جل کڕینی خوێندن، ی کرێ واتا) پەروەردەدا و خوێندن
 ،(دیکە پێداویستییەکانی و کەلوپەل دابینکردنی بەرگەکان،
.کردووە خەرجیان

هەموویانبنووسە لێرە پارەکە بڕی

G16
 پێ پارەیەمان بڕە ئەو نزیکەیی بە (عیراقی دیناری) بە تکایە
 کڕینی لە ڕابردوودا ڕۆژی ٣٠ ماوەی لە خێزانەکەتان کە بڵێن

.کردووە خەرجیان گشتیی، بە جلوبەرگ
هەموویانبنووسە لێرە پارەکە بڕی
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ت
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G17

 پێ پارەیەمان بڕە ئەو نزیکەیی بە (عیراقی دیناری) بە تکایە
 کڕینی لە ڕابردوودا ڕۆژی ٣٠ ماوەی لە خێزانەکەتان کە بڵێن

 چاکەتی و قەمسەڵە و بەتانی واتا) زستانییەکاندا کەلوپەلە
.کردووە خەرجیان ،(هتد و زستانیی

هەموویانبنووسە لێرە پارەکە بڕی

G18
 پێ پارەیەمان بڕە ئەو نزیکەیی بە (عیراقی دیناری) بە تکایە
 لە ڕابردوودا ڕۆژی ٣٠ ماوەی لە خێزانەکەتان کە بڵێن

.کردووە خەرجیان پەناگەکەتاندا، یان خانوو نۆژەنکردنەوەکانی
هەموویانبنووسە لێرە پارەکە بڕی

G19
 پێ پارەیەمان بڕە ئەو نزیکەیی بە (عیراقی دیناری) بە تکایە
 لە ڕابردوودا ڕۆژی ٣٠ ماوەی لە خێزانەکەتان کە بڵێن

.کردووە خەرجیان خێزانەکە، ئەندامانی و دۆستان بە بەخشینیان
هەموویانبنووسە لێرە پارەکە بڕی

G20
 پێ پارەیەمان بڕە ئەو نزیکەیی بە (عیراقی دیناری) بە تکایە
 لە ڕابردوودا ڕۆژی ٣٠ ماوەی لە خێزانەکەتان کە بڵێن

.کردووە خەرجیان دیکەدا، پێداویستییەکانی دابینکردنی
هەموویانبنووسە لێرە پارەکە بڕی

پەیوەندییەکا
 نێوان نی

 گرووپەکانی
دانیشتووان

H1

 کۆمەڵگاکەی لە هاوڕێیان و دۆست خێزانە ئەم ناو منداڵەکانی
 یان سوورییەکان، پەنابەرە کۆمەڵگای لە واتا) هەیە؟ دیکەدا
 گوێرەی بە-  خانەخوێ کۆمەڵگای یان ناوخۆییەکان، ئاوارە
 لەمانە یەکێك دەدەیت، ئەنجام لەگەڵ چاوپێکەوتنی کەسەی ئەو

(هەڵبژێرە

بەڵێ. ١
نەخێڕ. ٢

 خێزانانەی ئەو هەموو
 خوار ئەندامی کە
هەیە ساڵییان ١٨ تەمەن

H2
 ڕابردوودا مانگی ٦ ماوەی لە خێزانەکەتان ئەندامێکی هیچ ئایا

بووە؟ جەستەیی گێچەڵی تووشی
بەڵێ. ١
هەموویاننەخێڕ. ٢

H3
 هێمن و سەالمەت شوێنێكی بە گەڕەکەکەتان چەند تا ئایا

دەزانن؟

سەالمەتە و هێمن زۆر. ١
سەالمەتە و هێمن. ٢
(مەترسیدارە) نییە سەالمەت و هێمن. ٣
مەترسیدارە زۆر. ٤

هەموویان

I1خۆیان ڕەسەنی زێدی لە خێزانەکەتان ڕوویداوە هەرگیز ئایا 
بووبن؟ دەربەدەر و ئاوارە

بەڵێ. ١
هەموویاننەخێڕ. ٢

I2خۆتان ڕەسەنی زێدی لە کە بوو کەی ئایا بەڵێ، دەڵێن ئەگەر 
هەموویانبنووسە لێرە ئاوارەبوونەکەیان ڕێکەوتیبوون؟ ئاوارە

I3(ئەو دوای هی بۆ بڕۆ نەبوو، عیراق ئەگەر) دیکە واڵتی تورکیا، سووریا، عیراق،: واڵت: ١_٣ شخۆتانە؟ ڕەسەنی زێدی شوێنێك چ ئایا بەڵێ، دەڵێن ئەگەر
ئاوارەن ئەگەرهەڵیبژێرە لیستەکە لە: پارێزگا: ٢_٣ ش

I4
 دوای ئایا ،(هاتوون ئاوارەیی تووشی و عیراقیین ئەگەر)

 زێدی لە خێزانەکەتان کە بوو ٢٠١٣ ساڵی ی١٢ مانگی
بوون؟ ئاوارە خۆیان ڕەسەنی

بەڵێ. ١
نەخێر. ٢

 دوای عیراقییانەی ئەو
 ساڵی ی ١٢ مانگی
ئاوارەبوون ٢٠١٣

I5(ئاوارەن ئەگەر)، لەم ڕوویان ڕاستەوخۆ خێزانەکەتان ئایا 
نیشتەجێن؟ تێیدا ئێستا کە کرد شوێنە

بەڵێ. ١
نەخێر. ٢

 دوای عیراقییانەی ئەو
 ساڵی ی ١٢ مانگی
 و ئاوارەبوون ٢٠١٣

هەروەها
سوورییەکان ئاوارە

I6(نەخێر دەڵێن ئەگەر)، جار چەند گشتیی بە ئێستا تا کەواتە ئەی 
بنووسە لیرە جارەکان ژمارەیگواستۆتەوە؟ ماڵتان

 دوای عیراقییانەی ئەو
 ساڵی ی ١٢ مانگی
 و ئاوارەبوون ٢٠١٣

هەروەها
سوورییەکان ئاوارە

I7
 لە ئاوارەبوونتان پێش ئەندامانەی هەموو ئایا ،(ئاوارەن ئەگەر)

 ئێوەدا لەگەڵ پێکدەهێنا، خێزانەکەتانیان خۆتان ڕەسەنی زێدی
هەولێر؟ پارێزگای گەیشتنە پێکەوە

بەڵێ. ١
نەخێر. ٢

 دوای عیراقییانەی ئەو
 ساڵی ی ١٢ مانگی
 و ئاوارەبوون ٢٠١٣

هەروەها
سوورییەکان ئاوارە

I8
 پێش کە ئەندامانەی لەو کەسە کام ئایا ،(نەخێر دەڵێن ئەگەر)

 خێزانەکەتانیان خۆتان ڕەسەنی زێدی لە ئاوارەبوونتان
نەهات؟ ئێوەدا لەگەڵ پێکدەهێنا،

هاوسەرەکەم. ١
کچەکانم/کوڕەکانم. ٢
باپیرەم و داپیرە/باوکم و دایك. ٣
براکانم و خوشك. ٤
دیکەم خزمەکانی. ٥
نەبوون خزمم کە دیکە کەسانی. ٦

 دوای عیراقییانەی ئەو
 ساڵی ی ١٢ مانگی
 و ئاوارەبوون ٢٠١٣

هەروەها
 و سوورییەکان ئاوارە

خێزان لێکترازانی
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دانیشتووانی وەاڵمدانەوە بژاردەکانیپرسیارەکان#
وەاڵمدەرەوە

خێزانەکان ڕووپێوکردنی پرسیارەکانی

تی
ابە

ب
یی 
ەک

ەر
 بابەتییس

دووەمیی

I9هەموویانبنووسە لێرە ساڵەکەگەڕەکە؟/شوێنە ئەم گەیشتە خێزانەکەتان کەی

I10
 ئایا ،(نەژیاون لێرە بەردەوامیی بە خێزانەکەتان ئەگەر)

 بۆ شوێنە ئەم کردن لێ وای کە بوو چی سەرەکیی هۆکاری
(ئاوارەکانە خێزانە بۆ تەنیا ئەمە) هەڵبژێرن؟ نیشتەجێبوون

 کار دۆزینەوەی و دامەزران باشتری هەلی بوونی. ١
دیکە شوێنەکانی هی لە باشترە کوالیتییەکەی و جۆر هەمیش بەردەستە، پەروەردە و خوێندن هەلی هەم لێرە. ٢
باشترە کوالیتییەکەیان و جۆر هەم و بەردەستن هەم شێوە، هەمان بە تەندروستییەکانیش خزمەتگوزارییە. ٣
مرۆییەکان هاوکارییە بەردەستبوونی. ٤
 خێزانەکەمان دیکەی ئەندامەکانی الی بێینە ئەوەی بۆ. ٥
لێرەن هەروەها دۆستەکانیشمان و خزم. ٦
نزمترن شوێنەدا لەم خانوو ی کرێ و ژیان خەرجییەکانی. ٧
باشتردایە ئاستێکی لە ئێرە ئاساییشی و ئەمن. ٨
باشترە و گەورەتر ماڵە ئەم. ٩

سەالمەتترە و هێمن شوێنە ئەم. ١٠
دیکە هۆکاری. ١١

 دوای عیراقییانەی ئەو
 ساڵی ی ١٢ مانگی
 و ئاوارەبوون ٢٠١٣

هەروەها
سوورییەکان ئاوارە

I11
 خیزانەکەتان ناو کەسی هیچ ڕابردوودا، مانگی ١٢ ماوەی لە

 شوێنێکی لە ئەوەی بۆ چووبێت و جێهێشتبێت ئێرەی هەبووە
بژی؟ دیکە

بەڵێ. ١
هەموویاننەخێر. ٢

I12
 ئەندامانەی یان ئەندام ئەو ئایا ،(یە-بەڵێ وەاڵمەکەتان ئەگەر)

 شوێنی بۆ ڕۆییشتن و جێهێشت ئێرەیان بۆچی خێزانەکەتان
دیکە؟

 چوون بۆی کە شوێنەی لەو کار دۆزینەوەی و دامەزران باشتری هەلی بوونی. ١
 کوالیتییەکەی و جۆر هەمیش بەردەستە، پەروەردە و خوێندن هەلی هەم چوون بۆی ئەوان کە شوێنەی لەو. ٢

دیکە شوێنەکانی هی لە باشترە
 کوالیتییەکەیان و جۆر هەم و بەردەستن هەم شێوەن، هەمان بە تەندروستییەکانیش خزمەتگوزارییە لەوێ. ٣

 باشترە
مرۆییەکان هاوکارییە بەردەستبوونی. ٤
خێزانەکەیان دیکەی ئەندامەکانی الی بچنە ئەوەی بۆ. ٥
لەوێن هەروەها دۆستەکانیشیان و خزم. ٦
هاوسەرگیریی بەهۆی. ٧
نزمترن لەوێ خانوو ی کرێ و ژیان خەرجییەکانی. ٨
سەالمەتترە و هێمن ئەوێ شوێنەکەی. ٩

باشترە و گەورەتر ئەوێ ماڵەکەی. ١٠
 بەرامبەردا لە نەیارانەیان و دوژمنکارانە ڕەفتاری و جیاکاریی چونکە/نەدەکرد ئاسوودەییە بە هەستیان لێرە. ١١

دەکرا
هەیە لەوێ خانوویان یان زەویی. ١٢
دیکە هۆکاری. ١٣

 خێزانانەی ئەو هەموو
 مانگی ١٢ لەماوەی کە

 ئەندامی ڕابردوودا
هەبووە ڕۆیشتوویان

I13

 هەیە جددی پالنی خێزانەکەتان ئەندامانی لە یەکێك هیچ ئایا)
 نیشتەجێبوونی شوێنی داهاتوودا مانگی ٦ ماوەی لە کە

 جێگایەکی بۆ بگوازێتەوە ئێشتاتانەوە شوێنەی لەم هەمیشەییتان
(خێزانەکانە هەموو بۆ ئەمە) دیکە؟

بەڵێ. ١
هەموونەخێر. ٢

I14
 ئەندامەکانی یان خۆت، ئایا ،(یە-بەڵێ وەاڵمەکەتان ئەگەر)

بکەن؟ شوێنێک چ لە ڕوو نیازن بە خێزانەکەت دیکەی

عیراق کوردستانی هەرێمی لەناو هەر دیکە شوێنێکی. ١
عیراق لەناو هەر دیکە شوێنێکی. ٢
دراوسێ والتێکی. ٣
خۆمان ڕەسەنی زێدی بۆ دەگەڕێینەوە. ٤
 ئەوڕوپا. ٥
دیکە شوێنی. ٦

 کە ئەوانەی هەموو
هەیە ڕۆییشتنیان پالنی

I15چیە؟ ئەوێ بۆ چوونیان لەسەر بڕیاردانیان سەرەکیی هۆکاری

 چوون بۆی کە شوێنەی لەو کار دۆزینەوەی و دامەزران باشتری هەلی بوونی. ١
 کوالیتییەکەی و جۆر هەمیش بەردەستە، پەروەردە و خوێندن هەلی هەم چوون بۆی ئەوان کە شوێنەی لەو. ٢

دیکە شوێنەکانی هی لە باشترە
 کوالیتییەکەیان و جۆر هەم و بەردەستن هەم شێوەن، هەمان بە تەندروستییەکانیش خزمەتگوزارییە لەوێ. ٣

 باشترە
مرۆییەکان هاوکارییە بەردەستبوونی. ٤
خێزانەکەیان دیکەی ئەندامەکانی الی بچنە ئەوەی بۆ. ٥
لەوێن هەروەها دۆستەکانیشیان و خزم. ٦
هاوسەرگیریی بەهۆی. ٧
نزمترە لەوێ خانوو ی کرێ. ٨
سەالمەتترە و هێمن ئەوێ شوێنەکەی. ٩

دەربکرێن ئێرەوە زەوییەکەی خاوەنی الیەن لە کە دەکرد پێشبینییان. ١٠
دەربکرێن ئێرەوە خۆجێیی حکوومەتی یان شارەوانیی الیەن لە کە دەکرد پێشبینییان. ١١
باشترە و گەورەتر ئەوێ ماڵەکەی. ١٢
 بەرامبەردا لە نەیارانەیان و دوژمنکارانە ڕەفتاری و جیاکاریی چونکە/نەدەکرد ئاسوودەییە بە هەستیان لێرە. ١٣

دەکرا
هەیە لەوێ خانوویان یان زەویی. ١٤
دیکە هۆکاری. ١٥

 کە ئەوانەی هەموو
هەیە ڕۆییشتنیان پالنی

I16
 زێدی بۆ بگەڕێنەوە دەکەنەوە لەوە بیر ئایا ،(ئاوارەن ئەگەر)

خۆتان؟ ڕەسەنی

بەڵێ. ١
نەخێر. ٢
نازانین. ٣

 دوای عیراقییانەی ئەو
 ساڵی ی ١٢ مانگی
 و ئاوارەبوون ٢٠١٣

هەروەها
سوورییەکان ئاوارە

I16_
1

 یەکەم ئێوەوە الی بە ئایا ،(یە-بەڵێ وەاڵمەکەتان ئەگەر)
 ئەوەی پێش هەبێت، بوونی دەبێ کە چیە مەرج گرنگترین

خۆیان؟ ڕەسەنی زێدی بۆ بگەڕێنەوە بدەن بڕیار خێزانەکەتان

ناوچەکەمان ئازادکردنی. ١
 بۆمان زەوییەکانمان و خانوو گێرانەوەی. ٢
خانووەکانمان بنیاتنانەوەی و نۆژەنکردنەوە. ٣
دیکە هی و دارایی هاوکاریی. ٤
دیکە مەرجی. ٥

 دوای عیراقییانەی ئەو
 ساڵی ی ١٢ مانگی
 و ئاوارەبوون ٢٠١٣

هەروەها
 سوورییەکانیش ئاوارە

 بڕیاری کە
داوە گەڕانەوەیان
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I16_
2

 بوونی دەبێ کە چیە مەرج گرنگترین دووەم ئێوەوە الی بە ئایا
 بۆ بگەڕێنەوە بدەن بڕیار خێزانەکەتان ئەوەی پێش هەبێت،
خۆیان؟ ڕەسەنی زێدی

ناوچەکەمان ئازادکردنی. ١
 بۆمان زەوییەکانمان و خانوو گێرانەوەی. ٢
خانووەکانمان بنیاتنانەوەی و نۆژەنکردنەوە. ٣
دیکە هی و دارایی هاوکاریی. ٤
دیکە مەرجی. ٥

 دوای عیراقییانەی ئەو
 ساڵی ی ١٢ مانگی
 و ئاوارەبوون ٢٠١٣

هەروەها
 سوورییەکانیش ئاوارە

 بڕیاری کە
داوە گەڕانەوەیان

J1
 ئەم) هەیە؟ بەڵگەنامانەی لەم یەک هیچ خێزانەکە سەرۆکی ئایا

(بنووسرێت بۆ وەاڵمێکی لە زیاتر دەکرێ پرسیارە

(عیراقییەکان بۆ تەنیا) ڕەگەزنامە. ١
(عیراقییەکان بۆ تەنیا) شارستانیی باری ناسنامەی. ٢
(هەمووان بۆ) پاسپۆرت. ٣
 (عیراقییەکان بۆ تەنیا) بایع بیتاقەی. ٤
(پەنابەرەکان و ناوخۆیی ئاوارە بۆ) اقامة=  کاتیی مانەوەی مۆڵەتی. ٥
(عیراقییەکان بۆ تەنیا) زانیاریی کارتی. 6
(پەنابەرەکان بۆ تەنیا) ەوەUNHCR الیەن لە دەرکراو بەڵگەنامەی و بڕوانامە. 7
(هەمووان بۆ)  هیچ. 8

هەموویان

J2
 ،(نیە ئیقامەیان کە ناوخۆییانەی ئاوارە و پەنابەر ئەو بۆ)

نیە؟ ئیقامەتان کە چیە سەرەکیی هۆکاری

نین پڕۆسەکە ئاگاداری. ١
بکەین (تقدیم) پێشکەش مامەڵەکانمان چۆن نازانین. ٢
ڕێگرن ئیقامە دەرکردنی فەرمانگەی و ئاساییش بە گەیشتن قورسیی و دووریی خەرجییەکان،. ٣
نییە سوودێکی هیچ ئیقامە هەبوونی وایە پیمان. ٤
بگەڕێتەوە بۆ ئیقامەکەمان چاوەڕێین و کردوومانە. ٥
ڕەدکرایەوە داواکەمان بەاڵم کرد، پێشکەش داوامان. ٦
بکەین پێشکەش داواکاریی لەمەودوا بەتەماین. ٧
بکەین پێشکەش داواکریی ناتوانین هۆیەوە بە و کردوون ون خۆمانمان بەڵگەنامەکانی لە هەندێك. ٨
دیکە هۆکاری. ٩

 دوای عیراقییانەی ئەو
 ساڵی ی ١٢ مانگی
 و ئاوارەبوون ٢٠١٣

هەروەها
سوورییەکان پەنابەرە

K1
 زێدی لە پەلێکیان و کەل و سامان هیچ خێزانەکەتان ئایا

جیهێشت؟ خۆیان دوای لە خۆیان ڕەسەنی
بەڵێ. ١
نەخێر. ٢

 دوای عیراقییانەی ئەو
 ساڵی ی ١٢ مانگی
 و ئاوارەبوون ٢٠١٣

هەروەها
سوورییەکان ئاوارە

K2_1
 ڕەسەنی زێدی لە کەلوپەالنەی و سامان لەم کام خێزانەکەتان

جێهێشت؟ خۆیان لەدوای خۆیان

خانوو. ١
ناکشتوکاڵیی زەویی. ٢
کێاڵن و کێڵگە ئامرازی مااڵت، و مەڕ و ئاژەڵ کشتوکاڵیی، زەویی. ٣
بازرگانیی و کاسبیی کەلوپەلی و سامان. ٤
کاش پارەی و پاشەکەوتکراو پارەی و خشڵ. ٥
ئۆتۆمبێڵێك چەند یان ئۆتۆمبێڵ. ٦
دیکە شتی. ٧
نەدەینەوە پرسیارە ئەم وەاڵمی دەزانین باشی بە. ٨

 کە ئەوانەی هەموو
 کەلوپەلی و سامان

هەیە جێماویان

K2_3

ئەو ئایا ،(یە-بەڵێ وەاڵمەکەتان ئەگەر)
چاودێریی لەژێر کەلوپەالنەتان و سامان
کەستان واتا جێهێشتووە؟ کەسێکدا هیچ

بێت؟ شتەکانتان ئاگاداری کە ڕاسپاردووە

بەڵێ. ١
نەخێر. ٢

 کە ئەوانەی هەموو
 کەلوپەلی و سامان

هەیە جێماویان

K2_4
 کە هەیە خاوەندارێتیتان سەلمێنەری بەڵگەنامەیەکی هیچ ئایا

 سامان نۆژەنکردنەوەی یان گێرانەوە داوای هۆیانەوە بە بتوانن
بکەن؟ کەلوپەلەکانتان و

بەڵێ. ١
نەخێر. ٢

 کە ئەوانەی هەموو
 کەلوپەلی و سامان

هەیە جێماویان

 و سامان
 کەلوپەلەکان

 شوێنی لە
نیشتەجێبوون

ئێستایان ی

K3
 سامان لەم دەژین ی لێ کە شوێنەدا لەم و ئێستادا لە ئایا

بێت؟ خۆتان هی کە هەیە شتێك هیچ وکەلوپەالنە

خانوو. ١
ناکشتوکاڵیی زەویی. ٢
کێاڵن و کێڵگە ئامرازی مااڵت، و مەڕ و ئاژەڵ کشتوکاڵیی، زەویی. ٣
بازرگانیی و کاسبیی کەلوپەلی و سامان. ٤
کاش پارەی و پاشەکەوتکراو پارەی و خشڵ. ٥
ئۆتۆمبێڵێك چەند یان ئۆتۆمبێڵ. ٦
دیکە شتی. ٧
نەدەینەوە پرسیارە ئەم وەاڵمی دەزانین باشی بە. ٨

هەموویان

یی
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ک
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B. پرسیارنامەی گفتوگۆکانی گرووپە دیاریکراوەکان 
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C. رشۆڤەی ئامارییانە بۆ ئەو هۆکارانەی کاردەکەنە سەر خواستی ئاوارەکاان بۆ گەڕانەوەیان بۆ زێدی خۆیان
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D. خشته ی داتا هه ڵبژێردراوه کان
 کۆی
ئاوارەیپەنابەرگشتیی

 
خانەخو
ێ

 کۆی
ئاوارەیپەنابەرگشتیی

 
خانەخو
ێ

 کۆی
ئاوارەیپەنابەرگشتیی

 
خانەخو
ێ

 کۆی
ئاوارەیپەنابەرگشتیی

 
خانەخو
ێ

1-   327471728305421282130162329241432
4-   651425052523951545148475347525545
7-   9189221815616162116242022232421

4311231112771343272سەر بەرەو و 10
100100100100100100100100100100100100100100100100گشتیی کۆی
92969192929689929296909394969893نێر
849884118841076427مێ

100100100100100100100100100100100100100100100100گشتیی کۆی
51545151515552515152495251505650نێر
49464949494548494948514849504450مێ

100100100100100100100100100100100100100100100100گشتیی کۆی
 0  - 516171816161615161721191615211814
 6  - 98810767961081010910128

10- 141110131010912101211141210151210
15- 181081091091010108101087108
19- 24111710111119910111291211101210
25- 291012810101310109117998610
30- 3912131213121312121214111313131313
40- 49989109891096991091010
50- 597467847856556447
60- 642122211222322122
65+ 5236623631336228

100100100100100100100100100100100100100100100100گشتیی کۆی
7997189179975857597301008597699کورد

13166191742193530153931عەرەب
52959214930900000** مەسیحیی
1130011020501001دیکە نەتەوەی

0000000000000000نەداتەوە وەالم کە ابشە ی پێ
100100100100100100100100100100100100100100100100گشتیی کۆی

65274774692646765928447266375968زیاتر یان ڕۆژ ٤ هەفتەیەکدا لە بەڵێ،
51210312709022021110ڕۆژ ٤ لە کەمتر هەفتەیەکدا لە بەڵێ،
30723226277326243272342832633032نەخێر
100100100100100100100100100100100100100100100100گشتیی کۆی

٩56521967565015635548247656811168-١ بنەڕەتیی قۆناغی
٦93338053137015433601018470-١ سەرەتایی قۆناغێ
٩47180271707818042200-٧ ناوەندیی قۆناغی
١٢1951520227192315114171601118-١٠ ئامادەیی قۆناغی
2113312310013042پەیمانگا
9281011310117086100611زانکۆ

0000101100000000بااڵ خوێندنی
100100100100100100100100100100100100100100100100گشتیی کۆی
34332736272915294443345140362343هیچ

٩5416551632155516-١ بنەڕەتیی قۆناغی
٦19212418181813192226281819323216-١ سەرەتایی قۆناغێ
٩12121412141319131110121110141410-٧ ناوەندیی قۆناغی
١٢1114121113161612999997119-١٠ ئامادەیی قۆناغی
85881061110435472106پەیمانگا
1011139131323125692103810زانکۆ

1111011011111111بااڵ خوێندنی
100100100100100100100100100100100100100100100100گشتیی کۆی

 ئەو الی خەڵکێکیش و بووە خاوەنکار
کردووە کاری

2002200311011001

81378884910288105654کردووە کاری سەربەخۆ
29332430304131302314202632292533کردوەە کرێکاریی

 خۆی خێزانەکەی بۆ بەرامبەر بێ
کردووە کاری

0000000000000100

 کاریشی کاتدا هەمان لە و بووە قوتابیی
کردووە

0001100110010000
 و خوێندن بە کاتەکانی تەواوی

 کاری و بووە خەریک قوتابخانە
نەکردووە

1721718183191915115171612115

 بووە خەریك ماڵەوە کاری و ئیش بە
(ماڵەوە ئافرەتی)

30363429293427293742393527423226

 بەدوای خەریکە کارناکات، لەئێستادا
 هەبووە، کاری پێشتر) دەگەڕێت کاردا
(نەیماوە ئێستا بەالم

2561156045533872

 بەدوای خەریکە کارناکات، لەئێستادا
 هەرگیز پێشتریش) دەگەڕێت کاردا
(نەکەوتووە دەست کاری

1131112122313333

 هیچ چونکە ناگەڕێت، کاردا بەدوای
 ناسنامە) وەك فەرمیی بەڵگەنامەیەکی

نییە ی(هتد....  و ڕەگەزنامە و
0000000000000000

 بەهۆی ناگەڕێت، کاردا بەدوای
نائومێدبوونییەوە و ورەبەردان

1011011000003104

1001100100101001ناکات کارکردن بە حەز

6237724731337447گەورەیە زۆر تەمەنی/ بووە خانەنشین

 بەهۆی کاربکات نەیتوانیوە
نەخۆشیی/ پەککەوتەیی

1320022026311321
 کار بتوانێت بچووکترە لەوە تەمەنی
بکات

0000010000000100
2212132112124114دیکە هی
100100100100100100100100100100100100100100100100گشتیی کۆی
3023311410202042بووە بەڕیوەبەران دەستەی لە

 و شارەزا و پیشەگەر لە بووە یەکێک
کارەکەی پسپۆرانی

271029273112513115420132841031

 و بووە تەکنیککاران دەستەی لە
 و شارەزا و پیشەگەر هاوکاریی

کردووە پسپۆڕەکانی
1726161623321822101317661396

 کرێکار نووسینگەیی کاری بەشی لە
بووە

5174224221421403012

 و خزمەتگوزاریی بەشی کرێکاری
بووە فرۆشتن

10101098998171213195616

 و کارامە کرێکارە لە بووە یەکێك
 کشتوکاڵیی، کەرتی لێهاتووەکانی
ماسیگریی و دارستانناسیی

1111100212210510

 بازرگانیی بەشی کرێکاری
 کاری و دروستکردن و دەستڕەنگینی
بووە بەشە بەو پەیوەندیدار

9271378219714441611745146

 پێکەوەلکێنەری و کارپێکەر
بووە دەزگاکان و ئامێر پارچەکانی

3452241265763662

141910141520516131611141020209هەبووە سەرەتایی پۆستتێکی و پلە
1316156137202829241526هەبووە سەربازیی پۆستێکی و پلە

100100100100100100100100100100100100100100100100گشتیی کۆی

ان ی بەپێ دانیشتووان  لە) نەتەوەکەی
(سەر بەرەو ساڵییەوە ٦ تەمنی

 -A- بڕگەی

 ئەو ی بەپێ خێزان قەبارەی
کۆبوونەتەوە تێیدا انەی(کەس)

 سەرۆکی رەگەزی بەگوێرەی خێزانەکان
خێزان

ڕەگەز بەگوێرەی دانیشتووان

 ساڵی بە) تەمەنیان ی بەپێ دانیشتووان
(تەواو و پڕ

سۆران شەقاڵوە، کۆیە، هەریر، دیانا،: دەگرنەوە ئەمانە شارۆچکەکان. *٢٠١٦ ،UNHCR ئاوارەکان کاروباری بۆ یەکگرتووەکان نەتەوە بااڵی کۆمیسیاری و ESD هەولێر ئاماری بەڕێوەبەرایەتیی: سەرچاوە. کراون پێوانە و کێش ڕووپێوییە ئەم ناو داتاکای

 بەرەو و ساڵیی ١٥ تەمەن دانیشتووانی
 کارە لە پۆستەی پلەو ئەو بەپێی سەر

 ٣٠ ماوەی لە خۆیدا سەرەکییەکەی
هەیبووە رابردوودا ڕۆژی

.کردووە کاریشیان کاتدا هەمان لە و بوون قوتابیی کردووە، کاریان خۆیان خیزانەکانی بۆ بەرامبەر بێ کردووە، کاریان سەربەخۆ کردووە، کاریان ئەوان الی خەڵکێکیش و بوونە خاوەناکر کە ڕایانگەیاند خۆیان کەسەنەی ئەو بۆ تەنیا: تێبینی

سەدیی ڕێژەی. گۆڕاوەکان

 بۆ ٦) تەمەنەکانی نێوان دانیشتووانی
 بۆ چوونیان ی بەپێ (ساڵیی ٢٤

 بە یان دەوام، فوول بە قوتابخانە
نەچوونیان هیچ یان کەمتر دەوامی

 و ساڵیی ٦ تەمەنی دانیشتووانی
 ی بەپێ ئیستادا لە کە بەرەوسەر

خوێدنن خەریکی ئاستەکانیان

 و ساڵیی ١٥ تەمەن دانیشتووانی
 سەرەکیی باری ی پێ بە بەرەوسەر

 ڕۆژی ٣٠ ماوەی لە کارەکانیان
رابردوودا

  دەگرێتەوە ئەرمەنییەکانیش و ئاشووریی و سریانیی و کلد" مەسیحییەکان" گرووپی** 

 -C- بڕگەی

 -B-  بڕگەی

 و ساڵیی ١٥ تەمەن دانیشتووانی
 قۆناغی بەرزترین ی بەپێ بەرەوسەر

کردبێت تەواویان کە خوێندن

* شارۆچکەکانهەولێڕ قەزای دەوروبەریهەولێر قەزای سەنتەریگشتیی کۆی
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 کۆی
ئاوارەیپەنابەرگشتیی

 
خانەخو
ێ

 کۆی
ئاوارەیپەنابەرگشتیی

 
خانەخو
ێ

 کۆی
ئاوارەیپەنابەرگشتیی

 
خانەخو
ێ

 کۆی
ئاوارەیپەنابەرگشتیی

 
خانەخو
ێ

0 - 19945532432645642264
200 - 49923293021222819222528342022464318
500 - 99950635249456360425567485860324762

1000 - 1999213132325419281401116141515
2000 - 29992012300410200000
3000 – 39990000000000000000

40001001110200000000
100100100100100100100100100100100100100100100100گشتی کۆی
7836718378388481743362828556388بەڵێ

21622717226116192464351715933512نەخێر
0120010023310220نازانم

100100100100100100100100100100100100100100100100گشتیی کۆی

29475722265146214137652723335019بەڵێ
71534378744954795963357377675081نەخێر
100100100100100100100100100100100100100100100100گشتیی کۆی
84847986888391888798848771144677بەڵێ

161621141217912132161329865423نەخێر

100100100100100100100100100100100100100100100100گشتیی کۆی

00000010000000000
129312118106000630
24146341310241434715126
325302326222723212735193134563333
427232727232226233129243632203931
52418302326222127261041181621117
67368937965765125
74024512530333013
84125512621222002
92003400401011001

100100012001000000
110000000000000000
120000000000000000
150000000000000000

100100100100100100100100100100100100100100100100گشتیی کۆی
581234615251283823176بەڵێ

95928897969485989588929792778394نەخێر
100100100100100100100100100100100100100100100100گشتیی کۆی

45814637539044503675402042585733بدەن خانووەکە ی کرێ نەیانتوانی
 چی ئامادەنەبوو خانووەکە خاوەنی
بدات بەکرێ خانووەکەی دیکە

1131212000024620351261611

1030000020303080تێکدرا خانووەکە
 لە خانووەکە فراوانکردنی و پێشخستن

خاوەنەکەیەوە الیەن
112616000015013202114331

 لە ئەوەی بۆ گەڕەکەکە خەڵکی فشاری
جێیبهێڵن و بڕۆن گەڕەکەکە

304240110400100000

30142933431044502019241522231525دیکە هۆکاری
100100100100100100100100100100100100100100100100گشتیی کۆی

147141494119181916202011322باش زۆر
54635353626959624145443945437141باش

 نە و باش نە مامناوەند،) قاییلکەر
(خراپ

1619131712181012181716202749730

15916151682017181218186647نییە پێویستدا ئاستی لە
1341010057641150ناگات پێیان دەستیان

100100100100100100100100100100100100100100100100گشتیی کۆی
 ماڵەکەمانی شوێنەی لەو دوورن زۆر
لێیە

1917451150063743631934616625

 لە و دەوێت زۆریان پارەی و خەرجی
نییە توانایاندا ماددیەوە ڕووی

242623243027672517286241501216

12161411142025139111187009نزمە زۆر پشکنینیان و نۆڕین توانای
 خزمەتگوزارییانەی ئەو کوالیتیی 

نزمە زۆر دەکەن پێشکەشی
201072428138317467260631

 پێشکەشی خزمەتگوزارییانەی ئەو 
ناپەیوەندیادارن دەکەن،

2112825161301929812411639019

01100000040030150بەربەستە زمان نەزانینی 
1510070013120000ڕێگر بۆتە و هەیە بوونی جیاکاریی
412146200600100000دیکە هۆکاری

100100100100100100100100100100100100100100100100گشتیی کۆی

5729496156325958492143547155176مانگانە مووچەی
26652922256223223572333316793112هەفتانە یان ڕۆژانە پاداشتی و کرێ

 و هەیە بەکرێدراویان خانووی
بووە کرێیە ئەو داهاتەکەیان

1020107010010000

 بە) بازرگانیی و کاسبیی و کار داهاتی
(خێزانییەکانیشەوە پڕۆژە و کار

4115610711101011

 وەك) نێردراوە بۆ پارەیان 
 و هاوڕێ الیەن لە هاوکارییەک
 کە خێزانەکەیانەوە الیەن لە/دۆستانەوە

(واڵتن دەرەوەی لە

0010000012210010

908101007127087100811خانەنشینیی مووچەی
 یان حکوومەتەوە الیەن لە هاوکاریی 
 نەتەوە ڕێکخراوی الیەن لە

 ڕێکخراوە یان یەکگرتووەکان
دیکەوە ناحکوومییەکانی

0110010012100810

 پێشتر کە پارەیەی ئەو خەرجکردنی
هەیانبووە

0000000011110300

 کەلوپەلەکانی و سەرمایە فرۆشتنی
خۆیان

0110012001100010

0100010000000410وەرگیراو قەرز بە پارەی بەکارهێنانی 
 دیکە خەڵکانی چاکەی و خێرخوازیی
بەرامبەریان

0010010010100010

0000000000000000سواڵکردن
1231122121410000سواڵکردن

1030002021321140نەبووە داهاتیێکیان هیچ
100100100100100100100100100100100100100100100100گشتیی کۆی

سەدیی ڕیژەی. گوڕاوەکان
*شارۆچکەکانهەولێر قەزای دەوروبەریهەولێر قەزای سەنتەریگشتیی کۆی

 -C-  بڕگەی درێژەی

 -F-  بڕگەی

 سەرچاوەی ی بەپێ خێزانەکان
 ٦ ماوەی لە داهاتیان سەرەتایی

ڕابردوودا مانگی

H

 ئەو گشتیی کۆی ی بەپێ خێزانەکان
هەیانە خانووەکەیاندا لەناو ژوورانەی

 بە تووشبوونیان ی بەپێ خێزانەکان
 ١٢ ماوەی لە دەرکران خانوو لە

ڕابردوودا مانگی

 -D-  بڕگەی

 مانگی ١٢ ماوەی لە خێزانانەی ئەو
 دەرکران خانوو لە تووشی رابردوودا

 هۆکاری سەرەکیترین ی پێ بە هاتن
دەرکرانیان

 هەڵسەنگاندنی ی بەپێ خێزانەکان
 ناوەندە بە دەستگەییشتنیان

 یان تایبەت نەخۆشخانە و تەندروستیی
حکوومییەکان

 بە دەستگەیشتنیان کە خێزانانەی ئەو
 نەخۆشخانە و تەندروستیی ناوەندە

 وا حکوومییەکان یان تایبەت
 پێویستدا ئاستی لە کە هەڵدەسەنگێنن

هۆکارەکان ی بەپێ نییە

 و ساڵیی ١٥ تەمەن دانیشتووانی
 ئەو گشتی کۆی ی بەپێ بەرەوسەر

 ئەنجامی لە کە ڕاستەقینەیەی داهاتە
 ڕۆژی ٣٠ ماوەی کارکردنی

 گرتووە وەریان کردەوە بە رابردوودا
وەریبگرن کە چاوەڕوانکراوبوو یان

 و ساڵیی ١٥ تەمەن دانیستووانی
 بوونی ی بەپێ بەرەوسەر
 کارە ئەو بۆ نووسراو گرێبەستێکی
 ڕۆژی ٣٠ ماوەی لە کە سەرەکییەی

کردوویانە رابردوودا

 هاوبەشیپێکردنی ی بەپێ خێزانەکان
 نیشتەجێبوونیان شوێنی و خانوو

دیکەدا خەڵکی و خیزان لەگەل

 بەڵگەنامەی بوونی ی بەپێ خێزانەکان
 دەربارەی الیان لە نووسراو
 ئەو بەکرێگرتنی یان خاوەندارێتیی
نیشتەجێن تێیدا کە شوێنەی

 -E- بڕگەی

. ناگرێتەوە نیشتەجێبووندان، دیکەی ناهەمیشەییەکانی شوێنە و کامپەکان و دەزگاکان و دام لەناو یان الدێنشینەکان، ناوچە لە کە خێزانانەی ئەو



٨٠

 کۆی
ئاوەرەپەنابەرگشتیی

 ی
خانەخو
ێ

 کۆی
ئاوەرەپەنابەرگشتیی

 ی
خانەخو
ێ

 کۆی
ئاوەرەپەنابەرگشتیی

 ی
خانەخو
ێ

 کۆی
ئاوەرەپەنابەرگشتیی

 ی
خانەخو
ێ

142917201162364857068مانگانە مووچەی

1481315154121812211211105178هەفتانە یان ڕۆژانە پاداشتی و کرێ

 و هەیە بەکرێدراویان خانووی
بووە کرێیە ئەو داهاتەکەیان

2112210310203004

 بە) بازرگانیی و کاسبیی و کار داهاتی
52454205434497108(خێزانییەکانیشەوە پڕۆژە و کار

 وەك) نێردراوە بۆ پارەیان 
 و هاوڕێ الیەن لە هاوکارییەک
 کە خێزانەکەیانەوە الیەن لە/دۆستانەوە

(واڵتن دەرەوەی لە

1031108010206028

34111138061132433110خانەنشینیی مووچەی

 یان حکوومەتەوە الیەن لە هاوکاریی 
 نەتەوە ڕێکخراوی الیەن لە

 ڕێکخراوە یان یەکگرتووەکان
دیکەوە ناحکوومییەکانی

1002200301000100

 پێشتر کە پارەیەی ئەو خەرجکردنی
هەیانبووە

0010000000101240

 کەلوپەلەکانی و سەرمایە فرۆشتنی
خۆیان

265014120212300700

2112200314111311وەرگیراو قەرز بە پارەی بەکارهێنانی 
 دیکە خەڵکانی چاکەی و خێرخوازیی
بەرامبەریان

0000000000000000

4244538520213423سواڵکردن
54744853478336436556537656384660نەبووە دووەمیان داهاتی
100100100100100100100100100100100100100100100100گشتیی کۆی
40413641344136344641365251453953بەڵێ

60596459665964665459644849556147نەخێر

100100100100100100100100100100100100100100100100گشتیی کۆی

 قەرزیان کاروکاسبیی و بازرگانی بۆ
کردووە

771814901611211011

 شەخسیی خەرجیی پیویستییەکانی بۆ
بووە

24464219284659222741362214643311

 ماڵ و خانوو پێشخستنی و کڕین بۆ
بووە

251142915018162431529473453

 بۆنەیەکی خەرجییەکانی بۆ
 و پرسە/گواستنەوە ژن ئاهەنگی/ئایینی
بووە خێزانەکە کەسێکی دوایی کۆچی

1110312911091111514143215

 بووە درێژخایەنەکانیان خەرجییە بۆ 
 شکستە چاککردنەوەی نموونە، بۆ)

(ئۆتۆمبێڵ بەردەوامەکانی
131416152019120516100810

 قەرز بە و کردووە قەرزیان
 بە) دیکە کەسێکی بە داویانەتەوە
(وەرگرتن سوود مەبەستی

1121000023213342

 و کێڵگە کاروباری مەبەستی بۆ 
کشتوکاڵیی

0000000010010000

926264925186123327446340بدەن پێ خانووی ی کرێ ئەوەی بۆ
98899859117912715136بووە دیکەیان شتی بۆ

1002300300000600بووە چییان بۆ نازانرێط
100100100100100100100100100100100100100100100100گشتیی کۆی
63717053556770456876676976908266بەڵێ

37293047453330553224333124101834نەخێر

100100100100100100100100100100100100100100100100گشتیی کۆی

73648471676085657873827684878684سەالمەت زۆر
25351626303915312127162416131416کرێ

2012310310110000تەندروستیی خەرجییەکانی
0001100100000000هاتوچۆ و سووتەمەنیی خەرجییەکانی

100100100100100100100100100100100100100100100100گشتیی کۆی

-918092-989199-796096-896897بەڵێ
-9208-291-21404-11323نەخێر

-100100100-100100100-100100100-100100100گشتیی کۆی

2000150020170020130022140016 پێش
2000-2009230029221026180129320038
2010-2012195223214324135120207024

20138150910120116210962426
201416284691330468252050101125337
2015195352101753511125544891744668

100100100100100100100100100100100100100100100100گشتیی کۆی
 و دامەزران باشتری هەلی بوونی

کار دۆزینەوەی
72246725357133961546

 و خوێندن هەلی هەم شوێنە ئەم
 هەمیش بەردەستە، تێدا پەروەردەی

 هی لە باشترە کوالیتییەکەی و جۆر
دیکە شوێنەکانی

1220013003102151

 بە تەندروستییەکانیش خزمەتگوزارییە
 هەم و بەردەستن هەم شێوە، هەمان
باشترە کوالیتییەکەیان و جۆر

0000000001000010

1221032030230030مرۆییەکان هاوکارییە بەردەستبوونی 
 دیکەی ئەندامەکانی بە ئەوەی بۆ

بگەن خێزانەکەیان
2113212232152013

351818393418203733172141397745لێرەن هەروەها دۆستەکانیشمان و خزم
 خانوو ی کرێ و ژیان خەرجییەکانی

نزمترن شوێنەدا لەم
1837381213333682846392020614016

 ئاستێکی لە ئێرە ئاساییشی و ئەمن
باشتردایە

13720121572815101016796178

1371014157717791051591914باشترە و گەورەتر ماڵە ئەم
6347640750655026دیکە هۆکاری
 پرسیارە ئەم/  ژیاون لێرە هەر هەمیشە

نییە کارپێکراو
5106710831052002

100100100100100100100100100100100100100100100100گشتیی کۆی
699469856974512172بەڵێ

94919196949192959491939695888398نەخێر

100100100100100100100100100100100100100100100100گشتیی کۆی

 پارێزگای لەناو هەر دیکە شوێنیکی
هەولێر

75567081754080807610073747510055100

 چوارچێوەی لە هەر دیکە شوێنیکی
عیراق کوردستانی هەرێمی

150181618020207068180340

0000000000000000عیراق لەناو هەر دیکە شوێنیکی
0000000000000000دراوسێکان واڵتە لە یەکێك

65123170018021185090خۆیان ڕەسەنی زێدی بۆ گەڕانەوە
334106470000002030ئەوڕوپا
0500170000000000دیکە شوێنی
100100100100100100100100100100100100100100100100گشتیی کۆی
-978398-837186-797185-837288بەڵێ

-3172-142312-182513-142411نەخێر
-000-262-342-242نازانرێت

-100100100-100100100-100100100-100100100گشتیی کۆی
-978898-917194-836698-896896بەڵێ

-3122-9296-17342-11324نەخێر

-100100100-100100100-100100100-100100100گشتیی کۆی

 بەو گەیشتنیان ساڵی ی بەپێ خیزانەکان
نیشتەجێن تێیدا ئێستا کە شوێنەی

سۆران شەقاڵوە، کۆیە، هەریر، دیانا،: دەگرنەوە ئەمانە شارۆچکەکان. *٢٠١٦ ،UNHCR ئاوارەکان کاروباری بۆ یەکگرتووەکان نەتەوە بااڵی کۆمیسیاری و ESD هەولێر ئاماری بەڕێوەبەرایەتیی: سەرچاوە. کراون پێوانە و کێش ڕووپێوییە ئەم ناو داتاکای

 لە زیاتر یان یەکێک کە خیزانانەی ئەو
 بۆ هەیە جددیان پالنی ئەندامەکانیان

 نیشتەجێبوونەکەیان شوێنی گۆڕینی
 دەیانەوێت کە شوێنەی ئەو ی بەپێ

بچن بۆی

 ئاوارەن ئێستادا لە کە خێزانانەی ئەو
 لەسەر بڕیاردانیان ئەگەری ی بەپێ

خۆیان ڕەسەنی زێدی بۆ گەڕانەوەیان

 ئاوارەن ئێستادا لە کە خیزانانەی ئەو
 لە کەلوپەالنەی و سامان ئەو ی بەپێ
 خۆیاندا ڕەسەنی زێدی لە خۆیان دوای

جێیانهێشتوون

 لە زیاتر یان یەکێک کە خیزانانەی ئەو
 بۆ هەیە جددیان پالنی ئەندامەکانیان

نیشتەجێبوونەکەیان شوێنی گۆڕینی

 -H- بڕگەی

سەدیی ڕێژەی. گۆڕاوەکان

 وای هۆکارەی ئەو ی بەپێ خیزانەکان
 ئێستا کە هەڵبژێرن شوێنە ئەو لێکردن

نیشتەجێن تێیدا

 و سەالمەتی ی بەپێ خیزانەکان
گەڕەکەکەیاندا لە دڵنیاییان

هەولێڕ قەزای سەنتەریگشتیی کۆی

 -F-  بڕگەی درێژەی

شارۆچکەکانهەولێر قەزای دەوروبەری

 -G-  بڕگەی

 دووەمی سەرچاوەی ی بەپێ خێزانەکان
 لەماوەی (هەیانبووبێت ئەگەر) داهاتیان

ڕابردوودا مانگی ٦

 لە زیاتر یان یەکێک کە خێزانانەی ئەو
/ بەرچاو و دیار قەرزێکی ئەندامەکانیان

لەسەرە وەرگیراویان پارەی یان

 لە زیاتر یان یەکێک کە خێزانانەی ئەو
/ بەرچاو و دیار قەرزێکی ئەندامەکانیان

 بەپێ لەسەرە وەرگیراویان پارەی یان
قەرزکردنەکانیان هۆکاری ی

 مانگی ٦ ماوەی لە خێزانانەی ئەو
 لە هاتون زەحمەتیی تووشی ڕابردوودا

 شوێنی ی کرێ مانگانەی ی کرێ دانی
نیشتەجێبوونیان

 بوون ئاوارەیی تووشی خێزانانەی ئەو
 یان گەیشتن ئەگەری ی بەپێ بە

 ئەندامەکانیان سەرجەم نەگەیشتنی
 ئێستا کە شوێنەی ئەو بۆ لەگەڵیاندا

نیشتەجێن تێیدا



٨١
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