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اق، ئایی  ر
 ٢٠١٨سەرچاوە: پرۆفاییل مرۆیی عێ 

 
ت لە ب

ا
ت و هاوکارایی مرۆییەوە بەرهەمهێندراوە، و تێگەیشتنی هاوبەشی تییم مرۆیی لە ووڵ

ا
، دەخاتە ڕوو ارەی قەیرانەکەوە ئەم بەڵگەنامەیە بە ناوی تییم مرۆیی لە ووڵ

نوێنی  و یارمەتیدەر دەبێت بەڵگەنامەیەیک یەکگرتوو دە لەوانە جەختکردنەوە لەسەر پێویستیە مرۆییەکان و ژمارەی خەملێندراوی ئەو کەسانەی کە پێویستیان بە هاوکاریە. 
اتیجی بەهاناوەچوون.   لە پالندانایی هاوبەشی سێر

 
اتیجی بەهاناوەچوون، ه ی دەکات و یارمەتیدەر دەبێت لە پالندانایی هاوبەشی سێر دوو ەندێ لەو ژمارانەی کە لە لەو کاتەی کە ئەم بەڵگەنامەیە بەڵگەیەیک یەکگرتوو دابیر

ی و ڕێککەوتنیان لەسەر کراوە.  توێ ی  ئەم بەڵگەنامەیەن خەمالندنن لەسەر بنەمای ئەو داتا و زانیاریانەی کە بەردەسیر
 

هیچ وابەستە نیە بە دەربڕینی هەر ڕایەك هەبێت لەسەر بەشی تییم مرۆیی لە  لەم ڕاپۆرتەنیشاندان دەدات ماددە و نەخشەکان بۆ کراوە و هێلکاری ئەو نەخشەیەی کە 
تێك، خاك، شار یان ناوچە

ا
 یاسایی هەر ووڵ

ت و هاوکاران بە ئاماژەکردن بۆ بارودۆخی
ا
تەکانیان، یان پەیوەندی هەبێت بە سنوردارکردیی دەروازەکان و  ووڵ

ا
و دەسەڵ

  سنورەکان. 
 

  دەرچووە.  ٢٠١٨ نوویی یەکەیمکا  ی١٦ئەم بەڵگەنامەیە لە 
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 : ١بەشی               
 کورتەیەك              

  

   

    مرۆییەکان و ژمارە سەرەکیەکانپێویستیە                 
 

 قەیرانەکەکاریگەری                  
 
اق ۆخی د                ر

 عێ 
 
 پێویستیان بە هاوکاریەردیی ئەو کەسانەی کە پۆلینک               

 
 خرایی پێویستیەکانبارو                

 دۆخی
 
ی وبەرپرسیارێنر لە بەرامبەر خەڵکایی زیان بەرکەوتوو لە چەقر بەرنامە                دانایی پاراسیر
  
               

 
              
ی و کرداریبەر                ەنگاریەکایی دەستگەیشیر
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 : پێویستیە مرۆییەکان و ژمارە سەرەکیەکان ١بەشی 

 پێویستیە مرۆییەکان و ژمارە سەرەکیەکان
 

اوەتەوە بۆ قۆناغێیک تازە،  دۆخ   اق گواسێر ر
 دوای ملمالنێدایە لە دوای کۆتایی هاتنی ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان لە مرۆیی لە عێ 

اق لە ئێستادا لە بارودۆخی ر
هەرچەندە عێ 

ت دژی داعش،  
ا
شی ناوەناوەی گروپە چەکدارە، کە کاریگەری دەبێت لەسەر بەرنامەدانای  مرۆیگۆڕإنکاری پێشبینینەکراو هەن لە سەرانسەری ووڵ ر

لەگەڵ کان . هێ 
سەرچاوەی تازەی  ئەوەشدا،لەگەڵ  ڕێژەی  گەڕانەوەی ئاوارەکان. ر و کاریگەری دەبێت لەسەتازە ، کە دەبێتە هۆی ئاوارەبووی  بچووك قەبارەئۆپەراسیۆی  سەربازی 

ی سەرهەڵدەدەن کە پەیوەندی  سەقامگێر
نەبوویی دەرفەتەکایی ژیان و ئاشتەوایی کۆمەڵگا و  دواکەوتنی دەبێتە هۆی  کە  هەژاری، ان هەیە بە بەرزبوونەوەی ڕێژەینەبوویی

یەتیەکان کە دەبنە هۆی ئاوارەبوویی تازەی قەبارە سبارگرژیە گوزەران 
ا
  . بچووكیاش و کۆمەڵ

 
ملیۆن کەس لە ئاوارەییدا  ٢، لەو کاتەی نزیکەی ملیۆن ٤گەیشتۆتە   ناوچەکایی زێدی خۆیان کان کە دەگەڕێنەوە بۆ ئاوارە ژمارەیلە ماوەی خویل بەرنامەدانایی ڕابردوو، 

ت و وەگەڕخستنەوەی ئابووری ن
ا
، ئدەمێننەوە. هەرچەندە هەوڵە مەزنەکان لە ڕێگادان بۆ بنیاتنانەوەی ووڵ ، لەوانە استەنگە بەرچاوەکان لە گەڕانەوەیاناوخۆیی

؛کێشەکایی کە پەیوەندیان بە بەڵگەنامەوە هەیە؛ نیگەرانیەکایی ئاسایش، یەیر
ا
 یەکگرتوویی کۆمەڵ

و  خاپووربووننەبوویی ژیان و گوزەران و  ترس و برینی سەخت؛ نەبوویی
ی لە نیگەرانیەکان کە پێویستە و ئاوارەبوویی ماوە درێژ زیانپێگەیشتنی خانوو. لەو کاتەی کە ڕێژەی گەڕانەوەی ئاوارەکان دادەنرێن،  بەردەوامیدان بە ئاوارە گەڕاوەکان بریتیر

اردەی مەترش زۆر و نەرێنی چارەسەربکرێن، هەروەك  ی اقیەکان ناچارن کە هەڵێی ر
خۆگونجاندنیان. لەگەڵ ئاوارەبوویی ماوە درێژ کە  بۆ بدەن  نجامئە ژمارەیەیک زۆر لە عێ 

 
ا

سەرنجی تایبەتیش دەبێت بەردەوام بێت لە بە ئامانجکردیی ئاوارەکان لە ناوەوە و دەرەوەی دامەزراوەکایی خێوەتگە. ، هاوکاری مرۆیی ٢٠١٩پێشبینی دەکرێت لە ساڵ
ەرمەزاری لەالیەن کۆمەڵگاکانیان، جیاکاری و وونیان بە داعش یل  دەکرێت، کە زۆربەی جار دەکەونە بەر شکە گومایی پەیوەندی هەب  کەسانەیبەو   پێویستە بدرێت

، خەمالندنێیک زۆربەی جار ڕێگریان لێکراوە لە گەڕانەوەیان بۆ ماڵەکانیان اق، لەوانە  ٦.٧. لە کۆی گشنر ر
(  ١٨ملیۆن منداڵ )خوار تەمەیی  ٣.٣ملیۆن کەس لە ناو عێ 

ا
ساڵ

ی دەبێت.  و کچملیۆن ئافرەت  ٣.٣و    کە بەردەوام پێویستیان بە هەندێك جۆری هاوکاری مرۆیی و پاراسیر
 
 

 سەرەکیەکان  ەمرۆییپێویستیە 

   

بەرەنگاریەکان بۆ دڵنیابوون لە دەرفەتەکای  ژیان و گوزەران 
لە نێوان ش  پێویستیە سەرەکیەکانن کە ئاماژەیان پێکراوە 

و ئەو کەسانەش  ییدانکە لە ئاوارەلەالیەن ئەو کەسانەی  
ئەستەمیەکان لە  بۆ زێدی خۆیان.  کە گەڕاونەتەوە

ئەگەری دەستگەیشتر  بە دامەزراندن و ژیان و گوزەران 
پەناگە، خۆراك و  دەستکەوتن  بۆ  ئاوارەکان سنوردار دەکات

کەل و پەلە ناخۆراکیە زۆر پێویستەکان؛ هەروەها دەکرێ 
دابتر  کردی  ارە گەڕاوەکان لە ببنە ئاستەنگ لەبەردەم ئاو 

، خزمەتگوزاریەکان و  خزمەتگوزاریەکان، لەوانە تەندروسنر
هەڵسەنگاندنیان بۆ  دەکرێپەروەردە. ئەو کەسانەی کە 
انە ئاوارەکان  ٢٤بکرێت، دەخەملێندرێن کە  ر 

لەسەدای خێ 
مە نەرێنیەکای  تەنگەتاوی بەکاردەهێت   بۆ  میکانێر 

رترین پێویستیە خۆگونجاندن بۆ پڕکردنەوەی زۆ 
ن لە قوتابخانە تاکو 

ا
سەرەکیەکانیان، لەوانە وازهێنای  منداڵ

کار بکەن، کاری تاوان، بەشودای  منداڵ و بەشودای  
. زیاتر لە  لەسەدای ئەو کەسانەی کە زیانیان  ٦٠زۆرەمل 

بەرکەوتووە و توێژینەوەیان لەسەر کراوە و ڕاپۆرتکراون کە 
نەوەی پێویستیە بۆ پڕکرد انقەرزدارن، زۆرینەی

انێك نسەرەکیەکان ر 
؛ تێکڕای بڕی قەرز بۆ هەر سەرۆك خێ 

 کە هاوت ٢.٢دەگاتە 
ر
اق ر

 ١.٨٠٠ایە بە )ملیۆن دیناری عێ 
، قەزا بارودۆخەکە خراپە لە چەندین ٤دۆالری ئەمەرییک(. 
لەسەدای گەنجان کە تەمەنیان لە  ٨٠لەوانە موسڵ، کە 

 دایە لە ئێستادا دان ٢٥تا  ١٨نێوان 
ا

 ەمەزراون. ساڵ
 

ئاوارەکای  ناو و دەرەوەی خێوەتگە بەردەوام پشت 
 هاوکاری مرۆیی بۆ پڕکردنەوەی 

دەبەستر  بە دابینکردی 
پێداویستیە سەرەکیەکانیان. سەرەڕای بەردەوایم هەوڵە 
بەرچاوەکان بۆ دووبارە کردنەوەی دەرگای قوتابخانەکان، 
، و دووبارە  دامەزراندی  سەنتەرەکای  تەندروسنر

ەگەڕخەستنەوەی کارەبا، تۆڕەکای  ئاوو زێراب. ب
خزمەتگوزاریەکای  خێوەتگە و ژێرخان دەبێت زیادبکرێن و 
ین ستاندەرەکان پڕبکاتەوە و  بکرێن تاکو کەمێر باشێر

خێوەتگە  ١٣٥ئاوارە بکات کە لە  ٤٨٢.٠٠٠خزمەت بە 
. لە هەمان کاتدا، بەالیەی  کەمەوە  ژیان دەگوزەرێت  

شوێن پەناگەی خراپ ژیان  ئاوارە لە ١٥٥.٠٠٠
بە خرایی خزمەتگوزاریان بۆ دابتر  کراوە  ٣دەگوزەرێت   

اتیجیە نەرێنیەکای   لەوانەیە پەنا ببەنە بەر سێر
  خۆگونجاندن بۆ مانەوە لە ژیان.   

 

پاراستر  وەك ئامانجی سەرەیک دەمێنێتەوە لە کاری 
 
ا

 گەڕانەوەیەیک ٢٠١٩لەپێشینەی مرۆیی بۆ ساڵ
ی

. گرنیک

سەالمەت، بە خۆبەخشانە، شکۆمەندانە و بەردەوایم 
اق بەنیازە  ر

ێت ئەگەر عێ  ئاوارەکان ناکرێ بەهەند وەرنەگێر
هەڵسێتەوە لە دوای داعش. چەندین نیگەرای  پاراستر  

وانە تۆڵەسەندنەوە لە دژی ئەو کەسانەی کە ماونەتەوە، لە
پەیوەندی هەبوونیان بە داعش ل  دەکرێت؛ گومای  

ی فرە تایەفەگەری؛ گەڕانەوەی بە زۆرمل  و پێش  ی توندوتێر
؛  وەختە و ئاستەنگدار؛ نەبووی  بەڵگەنامەی مەدەی 

وای هاوکاری تایبەیر ائاوارەکان و ئاوارە گەڕاوەکان کە د
یە

ا
یر دەکەن؛ پیسبوونێیک زۆری خاك دەرووی  و کۆمەڵ

بەهۆی تەقەمەنیە نەتەقێندراوەکان )لەوانە خانووە 
تایبەتەکان؛ و کێشەکای  نیشتەجێبوون و ماڵ و موڵك. 
چوونەژوورەوە و ترساندن لەالیەن چەکدارای  ئاسایش  
بەردەوام ڕاپۆرتکراون لە هەردوو دامەزراوەکای  ناو خێوەتگە 

پێشێلکاری ڕاپۆرتکرابوون لە  ٨٧ و دامەزراوە نافەرمیەکان: 
 دووەم تا ئایی 

 کانووی 
ی

اق،  ٢٠١٨مانیک ر
لەسەرانسەری عێ 

 ١٠.٠٠٠کە ئەمەش کاریگەری هەبوو لەسەر زیاتر لە 
ن بەردەوام دەکەونە بەر فرە  1کەس. 

ا
ئافرەتان و منداڵ

؛ کارپێکردی  منداڵ و بەشودای  منداڵ  مەترسیەکای  پاراستر 
ی  ئاوارە گەڕاوەکان ڕووی لە لە نێوان ئاوارەکان و م

ا
نداڵ

، لەو کاتەی کە  زیادبوون کردووە لەم چەند ساڵەی دوایی
ن ڕاپۆرتکراون کە ئەزمووی   ١٠زیاتر 

ا
لەسەدای منداڵ

یەیر 
ا
  2دەروونیان هەیە.  –فشاری کۆمەڵ

 

 دووەم بۆ ئایی  CPI.تێبینیەکای  ١
 کانووی 

ی
 کای  هاوکاران. لەسەر بنەمای تۆماری بەدواداچووی  دەرکردی  بەزۆرەمل  و گەڕانەوەی ئاوارەکان، ڕاپۆرتەکای  هەڵسەنگاندی  بەپەلەی پاراستر  و ڕاپۆرتە ٢٠١٨لە مانیک

 ٢٠١٨رە گروپ، ئایی . شیکاری گرویی پەروەردە لەسەر بنەمای خول چوارەیم هەڵسەنگاندی  پێویستیەکای  ف٢
ین  یەکەیم ٣  تشی

ی
 . ٢٠١٨. تۆماری بەدواداچووی  ئاوارەبووای  سەربە ڕێکخراوی نێودەوڵەیر بۆ کۆچ، و لیسنر ئاوارە گەڕاوەکان، هەروەك لە مانیک

 
 ئایی REACH.دەستپێشخەری ڕێکخراوی ٤

ی
 . ٢٠١٨، خول چوارەیم هەڵسەنگاندی  پێویستیەکای  فرە گروپ، مانیک
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 : کاریگەری قەیرانەکە١بەشی  

 
 

اق، ئایی  ر
٢٠١٨سەرچاوە: پڕۆفاییل مرۆیی عێ   
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 کاریگەری قەیرانەکە:  ١بەشی 

 

  کاریگەری قەیرانەکە
 

اق بەردەوامە لە ڕووبەڕووبوونەوەی بەرەنگاریە زۆرەکان.  ر
 پێنجەیم، عێ 

ا
 مرۆیی هەنگاو دەنێت بۆ ساڵ

لەسەدای  ١٨ملیۆن کەس کە دەکاتە ) ٦.٧لەو کاتەی کە قەیرای 
ملیۆن کەس لە ئاوارەییدا دەمێننەوە،  ٢ملیۆن کەس دووچاری نیگەرانیەیک پاراستر  دەبنەوە. نزیکەی  ٤.٥کۆی دانیشتوان( پێویستیان بە هاوکاری مرۆییە. خەمالندنێیک 

ئاوارەبووی  درێژکراوەی ڕاستەقینەیە و بانگەشەیە بۆ نزیکبوونەوەیەیک تەواوی نەی وێبۆ زیاتر لە ش  ساڵ، کە ئەمەش زیاتر لە نیوەی ئەو کەسانەی کە ئاوارەبوون 
 سیستەیم بۆ بەهاناوەچووی  پێویستیەکانیان و کارکردن بەرەو چارەسەریە ماوە درێژەکان. 

 

ملیۆن کەس لەو کاتەوەی دەستپێیک  ٦زۆری مرۆیی بە دوای خۆیدا بەجێهێشت؛ بە سەریەکەوە،  نە سەربازیەکان قوربانیەیک گەلێكچەند ساڵێیک چڕی ئۆپەراسیۆ 
 

ی
. لەو کاتەی کە هەوڵە بەرچاوەکان لە ڕێگادان بۆ دووبارە بەگەرخستنەوەی ژیان لەو ناوچانەی کە تازە دەتواندرێت دەستیان ئاوارەبوون ٢٠١٤قەیرانەکە لە ساڵ

ێتەوە. دەخ ێكساڵ ند پێبگەێندرێن، چە اق بنیاتبێی ر
، نزیکەی ایەنێت تاکو عێ  اق و بانیک نێودەوڵەیر ر

باڵەخانەی نیشتەجێبوون ١ ١٣٨.٠٠٠بە گوێرەی لێدوایی حکومەیر عێ 
بۆ  هەبێت زیایی کە   پێشبینی دەکرێت . نزیکەی نیوەی ئەم پێکهاتانەی باڵەخانە ڕووخاون و چاکردنەوەیان زۆری دەوێت، ئەمەشزیانیان پێگەیشتووە بەهۆی ملمالنێکە

 ٢نرێتەوە. دەبنیات کەس کە لەوانەیە نەتوانن بگەڕێنەوە بۆ زێدی خۆیان تاکو شوێنەکانیان   ٤٠٠.٠٠٠زیاتر لە 
ا

لەسەدای ٣ ١١، ٢٠١٨لەو ژمارەیەی کە گەڕاونەتەوە لە ساڵ
زە )ئەمەش ئاماژەیە بۆ نەبوویی ژیان و گوزەران، خزمەتگوزاریەکان، ئەم کەسانە گەڕاونەتەوە بۆ ئەو ناوچانەی کە بارودۆخەکانیان لە خراپیدا بەرزە یان گەلێك بەر 

یەیر و ئاسایش(. 
ا
ملیۆن کەس پێویستیان بە چاودێری تەندروستیە؛  ٥.٥ملیۆن کەس پێویستیان بە هاوکاریە کە ئاسایشی خۆراکیان نیە؛  ٢.٤نزیکەی یەکگرتوویی کۆمەڵ

ی بە  ٢.٦ملیۆن کەس پێویستیان بە هاوکاری ئاو و خاوێنکردنەوەیە؛  ٢.٣ملیۆن کەس پێویستیان بە هاوکاری پاراستنە؛  ٤.٥ ملیۆن منداڵ پێویستیان بە دەستگەیشیر
 کوژراون و  ٧٩٧ملیۆن کەس پێویستیان بە پەناگە و کەل و پەلە ناخۆراکیەکانە. کۆی گشنر  ٢.٣پەروەردەیە و 

ر
اق ر

یر عێ 
ا
کەس برینداربوون بەهۆی کاری   ١.٤٦٣هاوڵ

، ۆریسنر   تێر
ا

 یەکەیم ساڵ
ی

ی و ملمالیی  ی چەکداری لە نۆ مانیک ی   ٤ . ٢٠١٨توندوتێر
 

 
، بەشی  .１ اق و هەڵسەنگاندی  زیان و پێویستیەکای  پارێزگا زیان بەرکەوتووەکان،'٢بانیک جیهای  ر

 . ٢٠١٨ی بنیاتنانەوەی و بەرهەمهێنان لە عێ 

 دەستکرد، .２
ی

ڕاستکردنەوەی کە زۆربەی جار وەك بەرەنگاریەكە بەهۆی ئاسنر زیان پێگەیشتر  بە خانوو لەسەر بنەمای وێنەی مانیک
پاشماوەی جەنگ و نیگەرانیەکای  ئاسایش. وێنەکان وەکو خۆیان  لەگەڵ پشێر

خۆی شارەکان بۆ ئەوانەی کە داتا و زانیاری لەسەریان شوێن  بەرکەوتەی ڕاستەو  ١٦دەرچوون و سنوردارە هەروەك چۆن بە دیار دەکەون لە چوارچێوەی وێنەکە. زیاتر لەوەش، هەڵسەنگاندی  لە دوور سنورداربوو بۆ 

 بەردەستەبوو. هەر بۆیەش، ژمارەی باڵەخانە زیان پێگەیشتووەکان ئەگەری هەیە زیاتر بێت. 

 ئەیلول   .３
ی

 . ٢٠١٨خول یەکەیم ڕاپۆریر پاشکۆی گەڕانەوەی ئاوارەکان سەر بە تۆماری بەدواداچووی  ئاوارەبووان، مانیک

 
 

  
 
 
 
 

٢٠١٨لیستی ئاوارەکان لە تۆماری بەدواداچوونی ئاوارەبووان لەالیەن ڕێکخراوی نێودەوڵەتی بۆکۆچ ئەیلولی سەرچاوە:   



ال | 6  
 

 
انە ی  

کان دەتوانن ژیانیان ئەو کەسانەی کە پێویستیان بە هاوکاریە دووچاری چەندین پێویستی مرۆیی دەبنەوە کە پێشبیتی دەکرێن چڕترببنەوە تا ئەو کاتەی کە خێ 
.  بنیات ی ڕێژەی هەژاری لەو ناوچانەی کە زۆرترین زیانیان پێگەیشتووە بەهۆی ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان لە دژی داعش  بنێنەوە و چارەسەری ماوە درێژ بەدەستبێنی

ت.  ٢٢.٥تێدەپەڕێنێت، بە بەراورد بەو  ٤٠لەسەدا 
ا
اق، ڕێژەی هەژاری زیا ٥لەسەدای شوێنەکای  تری ووڵ ر

 ١٢.٥لەسەدا بۆ  ٣.٥دی کردووە لە لە هەرێیم کوردستای  عێ 
اق لە دەرەنجایملەسەدا،  ر

شیکاری  کەشێوەیەیک بەرچاو کەمبوونەتەوە  کەل و پەلەکای  ناوماڵ بە   ٦. ەوە٢٠١٤لە دەستپێیک  لێشاوێیک زۆری ئاوارەکان لە بەشەکای  تری عێ 
لەسەدای ئەو کەسانەی کە پێویستیان  ٦٠کۆی گشنر   ٧لەسەدا.  ٧٠لەسەدا لە نێوان ئاوارەکان، لەو کاتەی کە بارودۆخ  هەژاری زۆر گەیشتۆتە  ٢٣هەژاری گەیشتۆتە 

لە شوێنەکای   ٨. کانکەل و پەلە زۆر پێویستەین   قەرز وەردەگرن بۆ کڕ لەسەدای ئەم ژمارەیە  ٣٤بە داهایر بەرچاو هەیە بۆ پڕکردنەوەی پێویستیە سەرەکیەکانیان و 
نرخەکای  بەکرێگرتن  خانوو لە بەرزبوونەوەدان، کە بە شێوەیەیک نەرێن  کاریگەری  –بەتایبەیر لە پارێزگاکای  باکور کە بەشێیک زۆری ئاوارەکان لە خۆ دەگرن  –ئاوارەبوون 

لەو کاتەی بازاڕەکان بە شێوەیەیک فراوان بەکارخراون، نرخ  زیاتر خراونەتە سەر کەل وپەل لە خاڵەکای   ٩هەیە بۆ سەر ئاوارەکان، کۆمەڵگای خانەخوێ و ئاوارە گەڕاوەکان. 
ر و کەرکوك  -ون لە نێوان ڕێگاکای  کەرکوكپشکنتر  کە تازە دامەزرا

کردووە لە پارێزگای کەرکوك. کاتێك بە شێوەیەیک سلێمای    -هەولێ   بازاڕی ناسەقامگێر
کە بەردەوام نرخەکای 

ن بەهۆی دەگرین، ئەم ئامارانە پێشنیازی ئەوەمان بۆ دەکەن کە ئەگەری قەیرای  دوو هێندە هەیە بۆ ئەو کەسانەی کە پێویستیان بیگشنر وەر  ی ر
ە هاوکاریە و ئازار دەچێ 

  زیادبووی  باری هەژاریان لە سەرووی ئەو ملمالنێەی کە چەندین ساڵە هەیە. 
 

 ماوە درێژدا
ی

 بۆ ئەو کەسانەی کە لە ئاوارەبووی
ی

م زۆر ماندوون بەتایبەی
ی

 ئاوارەکان بەرچاوبووە، بەڵ
ی

ملیۆن کەس  ٢نزیکەی ن. توانای هەڵسانەوە و خۆگونجاندی
لەسەدا( لە دەرەوەی خێوەتگەکان  ٧١ارەییدا دەمێننەوە، لەو ژمارەیە زیاتر لە نیوەیان بۆ ماوەی زیاتر لە ش  ساڵە ئاوارەبوون. زۆرینەیەیک بەرچاوی ئەم ئاوارانە )لە ئاو 

اق و  ر
، زۆربەیان لە ناو خودی هەرێیم کوردستایی عێ  ی ر

 ٤٩کە دەکاتە )ئاوارەبوون   ناو خودی پارێزگاکایی خۆیانلە  ملیۆن ئاوارە ٢تەنانەت ئەو . ننەینەواپارێزگای نیشتەجی 
 لەسەدا(. دەستگەیشتر  بە دامەزراندن و دەرفەتەکای  ژیان و گوزەران بەردەوام وەك نیگەرانیەیک سەرەیک بۆ ئاوارەکان ٥١لەسەدا( و لە پارێزگاکای  تریش کە دەکاتە )

 ٤٢ەسەدا( و پەناگە )ل ٦٦(، و کەل و پەلەکای  ناوماڵ و ناخۆرایک )یەلەسەدا ٥١) کەبەخۆراك بگات   دەستیانە بە ئەستەمیان بینیو  ئەو ئاوارانەی کە ١٠. دەمێنێتەوە
    ١١ . ەنیگەرانیە سەرەکیەکانیان لەسەدا( وەك

 
اق لەالیەن نەتەوە یەکگرتووەکان لەالیەن ڕێکخراوی  . ٤ ر

 . ٢٠١٨ئەیلول  –، لە کانووی  دووەم UNAMIژمارەکای  قوربانیان لە عێ 
، زیانەکان و هەڵسەنگاندی  پێویستیەکان، . ٥  . ٢٠١٨بانیک جیهای 
اق ٦ ر

اتیجی بۆ کەمکردنەوەی هەژاری لە عێ  اتیجی کەمکردنەوەی ڕێژەی هەژاری،"سێر ی وەزارەیر پالندانان بۆ سێر
ا
نەی باڵ ی ر

 . ٢٠١٨،" ٢٠٢٢ – ٢٠١٨.لێ 
، زیان و هەڵسەنگاندی  پێویستیەکان، ٧  . ٢٠١٨.بانیک جیهای 
 . ٢٠١٨هەڵسەنگاندی  پێویستیەکای  فرە گروپ خول چوارەم، . ٨

، زیان و هەڵسەنگاندی  پێویستیەکان، ٩  . ٢٠١٨.بانیک جیهای 
 یەکگرتوویی شوێن لەالیەن ڕێکخراوی نێودەوڵەیر بۆ کۆچ،  . ١٠

 . ٢٠١٨خول سێیەیم هەڵسەنگاندی 

 خرایی بەرز بۆ نزم 
  پۆلینکردیی شوێنی گەڕانەوەی ئاوارەکان بۆ هەر قەزایەك لە بارودۆخی

 

 ٢٠١٨ی گەڕانەوەی ئاوارەکان لەالیەن تۆماری بەدواداچوویی ئاوارەبوویی سەر بە ڕێکخراوی نێودەوڵەیر بۆ کۆچ، ئەیلویل سەرچاوە: پاشکۆ 

 

)ا( ژیان و گوزەران و خزمەتگوزاریە ای  دانیشتوای  ئاوارەی گەڕاوە لەگەڵ ئاماژەپێدەرەکان لەسەر .پاشکۆی گەڕانەوەی ئاوارەکان لەالیەن تۆماری بەدواداچووی  ئاوارەبووان هەموو داتا و زانیاریەکان بەیەکەوە کۆدەکاتەوە لەسەر ژمارەک1

یەیر 
ا
 خرایی یان جۆرێنر گەڕانەوەکان دەکات. هەر یەك و بۆچوونەکای  سەالمەیر بۆ دروستکردی  تۆمارێك لەسەر ئاسنر شوێن)بۆ نموونە، تاکە الدێ، شارۆچکە یان گەڕەك( کە قەبارەی بارودۆخەکای  سەرەکیەکان و )ب(یەکگرتوویی کۆمەڵ

. شوێنەی کە هەڵسەنگێندراون پۆلینکراون بۆ ناو چوار پۆلین  جیاواز لەسەر بنەمای  ١.٤٢٧لەو   خرایی
 ئەو تۆمارەی کە خەمالندی  بۆ کراوە لە بارەی بارودۆخەکای 
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 : کاریگەری قەیرانەکە١بەشی 

 

  بوونئاوارەچڕی ئاوارەکان لە ناو خێوەتگەکان لەو قەزایانەی 

 
 

 ٢٠١٨هەماهەنگی و بەڕێوەبردنی خێوەتگە ئەیلولی  سەرچاوە:

 
 

  ن کە ئاوارەبوو   ەتگە لەو قەزایانەیخێو چڕی ئاوارەکای  دەرەوەی 
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 ٢٠١٨ڕێکخراوی نێودەوڵەیر بۆ کۆچ، ئەیلویل  تۆماری بەدواداچوویی ئاوارەبووان لەالیەن لەلیسنر ئاوارەکان سەرچاوە: 
 

 : کاریگەری قەیرانەکە١بەشی 

 
ێ   ملمالیی

ی
 گبە جیاوازی قەبارە و مەوادی چەندین ساڵ

ی
 دانیشتوانزیای

ی
 تر. ەیاندووە بە گروپەکای

ی
 ١٣خەمالندنێیک ، لەگەڵ هەندێ مەتریس گەورە لە چاو ئەوای

ی لەسەر بنەمای ڕەگەزی.  ی انەی ئاوارە گەڕاوەکان کە ئافرەتن لە مەترسیەیک خراپدان لە توندوتێر ی ر
 – ٢٢حەوت قەزا لە نێوان  ١٢لەسەدای تەواوی ئاوارەکان و سەرۆك خێ 

ی  ٣٤ ر
انن و خاوەن انەکان کە سەرۆكلەسەدای خێ  ی ر

یک ڕۆژانە خێ 
ا
ی کە لەوانەیە کاریگەری هەبێت لەسەر توانای ئەنجامدایی چاڵ   ١٣. یانپێداویسنر تایبەتیر

ا
 ٢٠١٩لە ساڵ

ی منداڵ لەوانەیە لە مەترسیەیک ڕاستەقینەدابن کە نەتوانن دەستیان بگات بە خزمەتگوزاریە زۆر پێویستەکان بەهۆی نەبوویی بەڵگەنامەی بار  ٢.١خەمالندنێیک 
ی  لەوانەیە ئەوان دووچاری ،شارستایی  ی  ، توندوتێر

ای  جیاکاری، فشاری دەرووی  ر 
ی سێکیس لەوانە بەشودای  منداڵخێ  ی . پارێزگاکای  ببنەوە ، کارکردن بە منداڵ، توندوتێر

حەددین و ئەنبار 
ا
نەیزۆرترین ژمارەی نەینەوا و کەرکوك و سەڵ

ا
 لە م ١٤. و لە مەترسیدان کە بەهۆی ملمالی   زیانیان پێگەیشتووە  نیشانداوە لەو منداڵ

ی
اوەی نۆ مانیک

 
ا

 تریش برینداربوون.  ٧٠منداڵ کوژراون و  ٥٧، لەوانە هەبوون زۆر خرایی مافەکای  منداڵ پێشێلکاریحاڵەیر ١٥٦، ٢٠١٨یەکەیم ساڵ
ا

 گومای    ئەو کەسانەی کە ١٥منداڵ
ی، بەهەڵقۆستنەوە و چەندین پێشێلکاری مافەکای  مرۆڤ. پەیوەندی هەبوونیان بە داعش ل  دەکرێت مەترسیەیک زۆریان لەسەرە لە توندوت ی   ١٦ێر

 
 پا

ی
، دەستگەیشتنی سنوردار بە بەرنامەکای ێ ی لەگەڵ بارودۆخی دوای ملمالیی  کاریگەری دەبێت لەسەر لەو کاتەی کۆمەڵگاکان خۆیان دەگونجێنی

ی
یەی

ی
راستنی کۆمەڵ

یەیر لەوانە سیستەیم توانای هەڵسانەوەی کۆمەڵگا. 
ا
ی بە تۆڕەکایی هاوشێوەی پاراستنی کۆمەڵ دابەشکردیی گشنر خۆرایک مانگانە، بەرنامەی پاراستنی دەستگەیشیر
، یەیر

ا
یەیر لە گواستنەوەی پارەی کاشی سەر بە وەزارەیر کار و کاروباری کۆمەڵ

ا
. دەمێنێتەوە بەرەنگاریەك بۆ هەردوو ئاوارەکان و ئاوارە گەڕاوەکان کە وەك  ١٧کۆمەڵ

 
ا
یەتیەکان، توانای هەڵسەنگاندیی ناڕێیک دەسەڵ

ا
ۆزەکایی تداران و ڕێ و شوێنە ئاڵئاستەنگەکان لەوانە نەبوویی بەڵگەنامەی باری شارستایی بۆ خستنە ناوەوەی بەرنامە کۆمەڵ

انە ئاوارەکان بۆ ماڵەکانیان و کۆمەڵگاک ی ر
اق پێشوازیان لە خێ  ر

قەیرانەکە زاڵبووە بەسەر توانای هەڵسانەوەی ، قەبارە و ئاڵۆزی کرد   انیانتۆمارکردن. لەو کاتەی خەڵیک عێ 
اق، کە هەندێك ئاسنر جێگای نیگەرانیە لە بێکاری و خراپبوویی خزمە ر

 تگوزاریە گشتیەکان. هەندێك لە کۆمەڵگا خانەخوێکان، بەتایبەیر لە هەرێیم کوردستایی عێ 
 

 
 یەکگرتوویی  .١١

 . ٢٠١٨شوێن لەالیەن ڕێکخراوی نێودەوڵەیر بۆ کۆچ، خول سێیەیم هەڵسەنگاندی 
 . ٢٠١٨.خول چوارەیم هەڵسەنگاندی  پێویستیەکای  فرە گروپ، ١٢
. ٢٠١٨خول چوارەیم هەڵسەنگاندی  پێویستیەکای  فرە گروپ،  . ١٣  
 . ٢٠١٨.خول چوارەیم هەڵسەنگاندی  پێویستیەکای  فرە گروپ، ١٤

اق )کانووی  دووەم ١٥ ر
ن لە عێ 

ا
 (. ٢٠١٨ئەیلول  –.چاودێری نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پێشلکاریە خراپەکان لە بەرامبەر منداڵ

١٦ ، ؛ هەڵسەنگاندنەکای  بەپەلەی پاراستر  : نیسای  ئیدانەکراو .ڕاپۆرتەکای  هاوکاری پاراستر   لێبوردەیی نێودەوڵەیر
اق. ڕاپۆریر ر

او لە عێ  خواردوو و هەڵقۆستێێ   پەرێزخراو، گێر
ی 
ا
 .  ٢٠١٨: ئافرەتان و منداڵ

یەیر کە هیچ داوایەیک تازەی وەرنەگ١٧
ا
یەیر لەالیەن وەزارەیر کار و کاروباری کۆمەڵ

ا
داوای تازەی تۆمارکردن  ٨٠٠.٠٠٠ساڵێك دەبێت. هەروەها نزیکەیرتووە بۆ ماوەی .بەرنامەی گواستنەوەی پارەی کاش بۆ پاراستن  کۆمەڵ

دراون پێش ئەوەی دەست بکەن بە تۆمارکردی  تازە.  ر
 هەڵپەسێ 

  
 

 ئەو کۆمەڵگا خانەخۆییانەی کە پێویستیان بە هاوکاریە و ئاوارەکایی دەرەوەی دامەزراوەی خێوەتگە
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اق، ئایی  سەرچاوە:  ر
٢٠١٨پرۆفاییل مرۆیی عێ   

 
 
 

 : کاریگەری قەیرانەکە١بەشی 

 
 
ی

 پێویسنی درێژخایەن دەبنەوە  باشور پارێزگاکای
ی

اق لەوانە   ١٢٣.٠٠٠. دەخەملێندرێت کە دووچاری چینەکای ر
کەس پێویستیان بە هاوکاریە لە پارێزگاکایی باشوری عێ 

، قادسیە، میسان و زێقار(، کە لەوێ ڕێژەی هەژاری زیاترە لە  ن  ٣٠)بەسڕە، موثنی
ا
وبوونەوەی هەژاری لە ڕێزی منداڵ

ا
کەمبوونەوەی بەرچاو ١٨لەسەدایە.  ٥٠لەسەدا، و بڵ

 هەیە لە بڕی ئاو 
ا

ملیۆن کەسە(، و پیسبوویی ئاوی شاری بەسڕە بووە  ١.٩لەسەدای کۆی دانیشتوان کە )بە نزیکەی  ٢٥کە زیایی گەیاندووە بە   ٢٠١٨و جۆرێنر لە ساڵ
اق . یان هەبوو کەس بۆ نەخۆشخانەکان کە نیشانەکایی تێکچوویی هەرسکردن  ١١٠.٠٠٠هۆی ناردیی زیاتر لە  ر

نە عێ 
ا
وارگۆشە لە خاك لە کیلۆمەتر چ  ٢٥٠نزیکەی ساڵ

ایی  ٤٠٠٠و کەمبوونەوەی ئاو پێش وەختە نزیکەی  ١٩، زۆرینەی لە باشور،بوونبە بیابان  بەهۆیدەست دەدات  ی ر
 ٢٠ ئاوارە کردووە کە خەرییک کشتوکاڵن.  خێ 

.  
اون بۆ ئاسانکاری کردن لە گەڕانەوەی ئاوارەکان، هەرچەندە زۆربەی  نەکایی گەڕانەوەی ئاوارەکان لەالیەن ئاستەنگەکان دەمێننەوەهەوڵە مەزنەکان لە ئەستۆگیر ی ر

. لێ 

اق   ر
بۆ دڵنیابوون لەوەی کە پڕۆسەی گەڕانەوەی ئاوارەکان بە ڕێك و پێیک بەڕێوە دەچن، بە خۆبەخشانە، بە شکۆمەندانە و بە دامەزراون کۆمەڵگای مرۆی حکومەیر عێ 
نەکایی حکومەت بۆ گەڕانەبەردەوایم.   ی ر

یکردیی ڕۆڵیان لە ڕێبەری کردیی یەکگرتنی خێوەتگە و کاریگەرێنر لێ  ر
وەی ئاوارەکان جۆراوجۆرن لەسەرانسەری پارێزگاکان؛ بەهێ 

لەو  کاتەی کە سیارانە. داخستنیان، هەروەها پەرەپێدایی گەڕانەوەی بەردەوایم ئاوارەکان، برینر یە لە کارێیک لەپێشینە بۆ هاوکاری کردیی گواستنەوەیەیک بەرپر 
 داهاتووی ئاوارەکان کە پەیوەندیان بە ئاوارەبوونیان هەیە ئەستەمە بەیی  هیچ ناڕێکیەكهەڵسەنگ

ی و  خەڵیک، بکرێت اندیی پالنەکایی ئاماژە دەکەن بە زیان پێگەیشیر
ئاستەنگە  کە وەك  لەسەدایە(؛ ٤٠)و نەبوویی سەالمەیر لە شوێنەکایی زێدی خۆیان لەسەدایە(،  ٥٤ دەرفەتەکایی کار )نەبوویی  ؛لەسەدایە( ٧١کە )  ەکانووێرانبوویی خانوو 

ڕوون بۆتەوە کە زۆرینەیەیک بەرچاوی ئاوارەکان لەوانەیە نەگەڕێنەوە بۆ شوێنی زێدی خۆیان و کۆکردنەوەی زانیاری لەوانەیە وا  ٢١لە بەردەم گەڕانەوەیان.  سەرەکیەکانە
 مرۆیی بۆیەماوەیەیک درێژ.  لە بگوازرێنەوە بۆ شوێنی تر ژمارەی ئەو کەسانەی کە نیازیان وایە بچنە ناو کۆمەڵگا یان  لەنەدات هەمان ژمارە بەدەستەوە 

، دەبێت هاوکارایی
   . نەوە بۆ شوێنی تر بگوازرێپەرەپێدان بەیەکەوە کاربکەن بۆ بەدەستهێنایی چارەسەریە ماوە درێژەکان بۆ ئەو کەسانەی کە بە نیازن بگەڕێنەوە یان  هاوکارایی  و 
 

اق ١٨ ر
اتیجی بۆ کەمکردنەوەی هەژاری لە عێ  اتیجی کەمکردنەوەی هەژاری "سێر ی وەزارەیر پالندانان بۆ سێر

ا
نەی باڵ ی ر

 . ٢٠١٨،" ٢٠٢٢ – ٢٠١٨.لێ 
اق بۆ ١٩ ر

 . ٢٠١٠،" بەغدا ٢٠١٤- ٢٠١٠.وەزارەیر پالندانان، "پالی  پەرەپێدای  نیشتمای  عێ 
اق، ئەیلول ٢٠ ر

 . ٢٠١٨.بەدواداچووی  تەنگەتاوی لەالیەن ڕێکخراوی نێودەوڵەیر بۆ کۆچ لە بارەی قەیرای  ئاوی عێ 

 خێوەتگە و ڕێکخراوی ٢١
ی

 یەکگرتوویی شوێن خول سێیەم. توێژینەوەکای  مەبەسنر کەلەالیەن بەڕێوەبردن و هەماهەنیک
 ئایی  REACH.هەڵسەنگاندی 

ی
ان لە  ٩٤.٠٠٠لەگەڵ  ٢٠١٨ئەنجام دراون لە مانیک ر 

خێوەتگەی فەریم  ١٢٨سەرۆك خێ 

 یەکگرتوویی شوێن )ئەنجام دراون لە ڕێگەی زانیاریە پێدەرە سەرەکیەکان( ل
استیان کردۆتەوە کە دۆزینەوە سەرەکیەکای  هەڵسەنگاندی  ڕ

م دابەشکردی  زیاتر دابتر  دەکەن لەسەر پشێر
ا
، پەناگە، بەڵ کێشەکای  کە   ەسەر ژیان و گوزەران، سەالمەیر

، لە نێوان ئەوانەش ترس لە جیاکاری، ترس یان برین  سەخت کە پەیوەندی هەیە بە گەڕانەوەیان، پیسبوون بەه ەکای  ئاسایش. پەیوەندیان هەیە بە سەالمەیر ر 
 ۆی تەقەمەنیە مەترسیدارەکان و نەبووی  هێ 

 و دانیشتوان بۆ هەر قەزایەكدابەشبوویی  –کۆمەڵگا خانەخۆییەکان و ئاوارەکایی دەرەوەی خێوەتگە 
ی
 جیوگراق

 

اق، ئایی  سەرچاوە:  ر
٢٠١٨پرۆفاییل مرۆیی عێ   
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 : کاریگەری قەیرانەکە١بەشی 

 
 

 ئەو شوێنە جیوگرافیانەی کە جەختیان لەسەرکراوەتەوە بۆ گەڕانەوەی ئاوارەکان کە بارودۆخەکایی خراپیان لە زۆر بەرز و بەرزە. 

 
 
 
 

٢٠١٨ڕێکخراوی نێودەوڵەیر بۆ کۆچ، ئەیلویل  گەڕانەوەی ئاوارەکان لە تۆماری بەدواداچوویی ئاوارەبووان لەالیەن  سەرچاوە: پاشکۆی  
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 : کاریگەری قەیرانەکە١بەشی 

 

اقخێوەتگەکایی  ر
ئاوارەکان لە عێ   
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(٢٠١٨یەکەمی سەرچاوە: لیستی هەماهەنگی و بەڕێوەبردنی خێوەتگە و لێشاوی دانیشتوان )تشرینی   
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عێراق ۆخید   

ئابوری  –کۆمەاڵیەتی   
 

سەرەوەیە. پاشکۆی پەرەپێدانی مرۆیی بەرەو  لەسەر بنەمای بڕی داهاتی نیشتمانی بۆ هەر تاکێك، لە ئێستادا عێراق پۆلینکراوە وەك وواڵتێك کە داهاتی ناوەند
لە کۆی  ١٢٠دەیخاتە ڕێزبەندی  –کە ئەمەش وواڵت دەخاتە پۆلینی پەرەپێدانی مرۆیی ناوەندی  – ٠.٦٨٥بریتی بوو لە  ٢٠١٧عێراق کە بڕەکەی بۆ ساڵی 

لەسەدا. لەگەڵ  ١٩.٨، زیادبوونێكی ٠.٦٨٥بۆ  ٠.٥٧٢، پاشکۆی پەرەپێدانی مرۆیی عێراق زیادی کردووە لە ٢٠١٧و  ١٩٩٠وواڵت و ناوچە. لە نێوان  ١٨٩
مالنێ ی چەکداری جیاجیا لە وواڵت، دواترینیان ئەو ئۆپەراسیۆنە ئەوەشدا، گرنگە کە بەبیرخۆمان بێنینەوە کە پێشکەوتنی وەها ئابوریەك بەدەست هاتوون لە مل

   .  ٢٠١٧تاوەکو  ٢٠١٤سەربازیەبوو لە دژی داعش لە نێوان سااڵنی 

 
ی سێ ساڵی داتای بانکی جیهانی ئاماژە بەوە دەکات کە بارودۆخی ئابووری عێراق ووردە ووردە بەرەو باشی دەچێت لە دوای ئەو بارگرژیە قوڵەی ئابوور

ەن حکومەتی عێراق و هاوپەیمانانی دەرچەیەك دەدات بە دەست حکومەت بۆ دەستپێکردنی لەالی ٢٠١٧ڕابردوو. بەزاندنی داعش لە کۆتایی کانوونی یەکەمی 
بۆ دانیشتوان. کاری بەپەلەی دووبارە بنیاتنانەوەی ژێرخانی وواڵت، و دووبارە دابین کردنەوەی خزمەتگوزاریەکان و دابین کردنی دەرفەتەکانی ئیش وکار 

رێت لە پڕێکدا بێتە کایەوە. هەر بەرەوپێشوەچوونێك بێتە دی دەبێت پێویستی بۆ دەستنیشانکردنی پاشماوەی ملمالنێکانی هەرچەندە، چااڵکیەکانی لەم شێوەیە ناتواند
نێت کە تێچووی ڕابردوو و فەرامۆشکردنی حکومەت لەبەرچاو بگیرێن، لەوانە لە باشور، کە هەژارترین هەرێم بووە پێش هاتنی داعش. بانکی جیهانی دەیخەملێ

ملیار دۆالری ئەمەریکی. لە کۆنفرانسی نێودەوڵەتی بۆ دووبارە بنیاتنانەوەی عێراق، کە لە مانگی شوباتی  ٨٨بنیاتنانەوەی دوای داعش بریتی یە لە دووبارە 
دڵنیاین. تاکو ملیار دۆالری ئەمەریکی بە دەست هاتوون لەو پابەندیانەی کە دراون، کە زۆربەیان لە جۆری قەرز و  ٣٠لە کوێت بەڕێوەچوو، بڕی  ٢٠١٨

سەقامگیرکردنیش  ئێستا، هەموو ئەم داواکاریانە بە ماددی نەکراون، کە ئەمەش کاریگەری دەبێت لەسەر هەوڵەکانی دووبارە بنیاتنانەوە. هەروەها هەوڵەکانی
انی عێراق و هەرێمی کوردستان لە ساڵی دواخراون بەهۆی نادڵنیایی سیاسی سەبارەت بە پێکهێنانی حکومەت دوابەدوای هەڵبژاردنەکان لە هەردوو حکومەتەک

٢٠١٨. 
 

سەربازی، ڕێژەی هەژاری بە نەگۆڕی ماوەتەوە. لە ساڵی سەرەڕای زیادبوونی ئابووری بەهۆی بەرزبوونەوەی نرخی نەوت و کۆتایی هاتنی ئۆپەراسیۆنی 
لەسەدایەی  ١٨.٩لەسەدا لەو  ٢٢.٥، دوا ساڵ کە ئاماری متمانەپێکراو لەبەردەستبوون، خەملێندرابوو کە ڕێژەی هەژاری زیادی کردووە بۆ خەمالندنێکی ٢٠١٤
رەکانی ئەم دواییەی بازاڕی کار ئاماژە بەوە دەکات کە خراپبوونی زیاتری ستاندەر لە . ڕێژەکە پێدەچێت کە دووهێندە بێت لە نێوان ئاوارەکان. ئاما٢٠١٢ساڵی 

. نزیکەی چارەگێکی دانیشتوان کە تەمەنی ٢٠١٢وواڵت هەیە. ڕێژەی بێکاری، کە لە دابەزیندابوو پێش هاتنی داعش، ئێستا گەڕاوەتەوە بۆ ئاستەکانی ساڵی 
دانەمەزراون یان ئاستی کارکردن کەمە. ئاوارەکان شەکەت بوون بەهۆی چەندین ڕووداوەوە: ئەوان سامانێکی زۆریان کارکردنیان هەیە بێکارن، بۆ نموونە، یان 

ڕێژەیەکی زۆر؛  لە دەستداوە و موڵکەکانیان لەناوچوون؛ ئەوان بە بەرچاویانەوە مردنی ئەندامانی خێزانیان بینیوە، نەخۆش کەوتوون، یان برینداربوون بە
اریان تدانی ئیش و کار بوونەتەوە. ئەم بارودۆخانە لە کاتێك سەریان هەڵدا کە توانای خۆگونجاندنیان لەگەڵ ئەم بارودۆخانە وای کرد زیاتر فشدووچاری لەدەس

اری زیاتر لە بێتە سەر. ژمارەیەکی کەم لە هەرزەکارانی ئاوارە کاریان هەیە، کەوابوو هەر هەرزەکارێکی دامەزراو لە هەر سەرۆك خێزانێکی ئاوارە هاوک
  شەش کەس لە ئەندامانی خێزان دەکات.

 

لە زیادکردنی  بڕی بەرهەمی خۆماڵیای ئەم دواکەوتنانە، تێڕوانین بۆ عێراق ڕاپۆرت کراوە کە دەگونجێت لەگەڵ کۆی گشتی گەشەسەندنی پێشنیازکراوی سەرەڕ
کە بەردەوامی پێدەدرێت لە ڕێگەی بەرهەمهێنانی زیاتری نەوت. لەم قۆناغەی خولی پالندانانی نیشتمانی، ڕوون نیە کە تا چەند  ٢٠١٩لەسەدا لە ساڵی  ٦.٢بۆ 

عێراق دووەم گەورەترین بەرهەمهێنەری نەوتە لە ئۆپێك،  داهاتی پێشنیازکراو بەرهەم دەهێندرێت بۆ ناو بەرنامەکانی دووبارە بنیاتنانەوە و پەرەپێدان. لە ئێستادا
ت کە زیاد ببێت، )ڕێکخراوی وواڵتانی هەناردەی نەوت(، کە لە دوای سعودیەوە دێت. هەرچەندە، لە چەند ساڵی داهاتوودا، بەرهەمهێنانی نەوت پێشبینی دەکرێ

، مەگەر حکومەت بتوانێت وەبەرهێنان بەگەر بخات لە کەرتی نەوت. ٢٠٢٣ی لەسەدا تاکو ساڵ ٢.٥بە کەمکردنەوەی کۆی گشتی گەشەسەندن بۆ تێکڕای 
نیاتنانەوەی ژێرخانی گەشەسەندنی جگە لە نەوت پێشبینی دەکرێت بە ئەرێنی بمێنێتەوە لە دواوەی بەرهەمهێنانی بەرزتر کە پێشبینی دەکرێت بچێتە ناو دووبارە ب

بەت زیادی کردووە.هەرچەندە، بەردەوامی چاککبوونەوەی جگە لە نەوت پشت دەبەستێت بە گواستنەوەی زیانپێگەیشتووی عێراق، هەروەها بە فیڕۆدانی تای
  بەپەلە کاتێك ئاسایش باشتر دەبێت بۆ جێبەجێکردنی کۆمەکی بەرهەمهێنانی جۆری بەرز لەگەڵ پاڵپشتیەکی باشی دارایی.

 
پشت دەبەستێت بە داهاتی نەوت. ئەو تەرخانکردنانەی کە پالنیان بۆ دانراوە بۆ هەندێك لە کەرتە سەرەکیەکانی  بەهێزی بە ٢٠١٩پالندانانی دارایی بۆ ساڵی 

ڕەنگدانەوەی ئەو کارەیە کە حکومەت ئەنجامی دەدات بۆ باشترگەیاندنی خزمەتگوزاریە سەرەکیەکان، بەاڵم تەرخانکردنەکان  –کارەبا و ئاو  –پەرەپێدان لەوانە 
انەوە و بنیاتن بۆ ووزە و ئاسایش ئەوانیش وەك کاری لەپێشینە دەمێننەوە بۆ ماوەی داهاتوو. تەرخانکردنەکانی کۆمەکبەخشان کە پێشنیازکراون بۆ دووبارە

  پەرەپێدانی ئەو ناوچانەی کە تازە دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێن وەك زۆر کەمتر لە پێویستیە خەملێندراوەکان دەمێننەوە.
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 ئاسایشبارودۆخی   

، هێزی هاوپەیمانان بە سەرکردایەتی ووالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا ٢٠١٧لە دوای کۆتایی هاتنی ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان لە عێراق لە کانوونی یەکەمی 
پەرەپێدانی هێزەکانی ئاسایشی عێراقی. ژمارەی تەواوی هێزەکانی هاوپەیمانان جەختکردنەوەی گۆڕی لە ئۆپەراسیۆنە چااڵکەکانی سەربازی بۆ مەشقپێکردن و 

 هێز لە ناو وواڵتدا هەن.  ٥٠٠٠لە ناو عێراق نازاندرێت، بەاڵم وواڵیەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا ووتی کە لە ئێستادا خەمالندنێکی 
 

 
 

 ، گروپەکان و هاوکاران٢٠١٨سەرچاوە: تۆماری بەدواداچوونی ئاوارەبووان لەالیەن ڕێکخراوی نێودەوڵەتی بۆ کۆچ تشرینی یەکەمی 

 
ێن لەو هێزانەی کە خزمەت دەکەن لە ژێر فەرمانی وەزارەتی ناوخۆ و وەزارەتی بەرگری، هەروەها نووسینگەی نەهێشتنی ەکانی ئاسایشی عێراقی پێك دهێز

کانی وەزارەتی کە ڕاستەوخۆ ڕاپۆرت دەکەن بۆ سەرۆك وەزیران، کە ئەویش چاودێری هێزەکانی ئۆپەراسیۆنی تایبەتی عێراقی دەکات. هێزە -تیرۆری عێراقی 
ن بە سوپا، بەرگری لەوانە سوپای عێراقی، هێزی ئاسمانی عێراقی و هێزی دەریاوانی عێراقی. هەروەها وەزارەتی بەرگری کۆلێژی ستافی هاوبەش، مەشقکرد

پەیمانی باکوری ئەتڵەسی(. پێشمەرگە، دەریاوانی، ئەفسەرانی هێزی ئاسمانی بەڕێوە دەبات، بە هاوکاری لەگەڵ نێردەی مەشقکردنی سەر بە ناتۆ)ڕێکخراوی هاو
 هێزە چەکدارەکانی هەرێمی کوردستان، بریتین لە هێزێکی چەکداری جیا کە پشتیان پێ دەبەسترێت لەالیەن حکومەتی هەرێمی کوردستان. 

 
بانگەوازی ئایەتواڵ  لەگەڵ ئەوەشدا، یەکەکانی ئاسایشی عێراقی کە پێك دێن لە گروپە چەکدارەکان کە بەشێك بوون لە جەنگی دژی داعش، لە دوای بەهاناوەچوونی

ین لە بۆ پارێزگاری کردن لە بەغدا، شوێنە پیرۆزەکانی شیعە و وواڵت. بەهێزترینیان لە نێوان ئەم گروپانە، بریت – عەلی سیستانی گەورە مەرجەعی ئایینی شیعە

گروپی حشد پێك دێن. لەو کاتەوەی کە دامەزراون وەکو میلیشایەك  ٥٠یەکەکانی حشدی شعبی )هێزەکانی حشدی شعبی(، بریتین لە ڕێکخراوێکی چەتری کە لە 

گیان دەرکردووە لە نێوان دانیشتوانانی لە دانیشتوانی عەرەبی سوننە و دانیشتوانانی کەمینە تاکو ببنە هێزی ئاسایشی جیا لەوەی سوپای فیدڕاڵی و پۆلیس، کە ناوبان

مانی مەدەنی. شیعەی عێراق بە تایبەت. بە یاسا، حشد بەشێکن لە ئاسایشی وواڵت بەاڵم ناسراون وەکو یەکەیەکی سەربەخۆ لە ژێر ئەنجومەنی ئاسایشی نیشت

هیچ پالنێك لە ئارادا نیە کە ئەم  ناو سوپا، هێشتا بباتەبە تەواوی هەرچەندە حکومەتی عێراقی ئاماژەی بەوە کردووە کە نیازی ئەوەی هەیە گروپە میلیشیاکان 

 گروپانە هەڵبوەشێندرێنەوە یان یەکبخرێن بۆ ناو وەزارەتەکانی بەرگری و ناوخۆ لە ماوەیەکی کورت.  

، داعش لە عێراق بەزێندرا و ئێستا چەند ژمارەیەکی ٢٠١٨بە گوێرەی ڕاپۆرتەکانی ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە یەکگرتووەکان، لە مانگی کانوونی دووەمی 
انەران و بااڵدەستەکانیان، ئاسایش و فەرماندە سەربازیەکانیان لە شەڕ بچووکیان لە ناو خاکی کۆماری عەرەبی سوریا ماون. زۆربەی چەکدارانی داعش، پالند

هێشتا تەواو کوژراون یان ناوچەی ملمالنێ ی شەڕیان بەجێهێشتووە. هەرچەندە، هاوسۆزانی داعش لە ناو عێراق و کۆماری عەرەبی سوریا ماون، هەندێكیان 
لە کۆمەڵگای هاوئاهەنگیان و لە ناوچە دوورە دەستەکان. هێرشی قەبارە بچووك لە سەرانسەری چااڵکن لە ڕووی سەربازی و ئەوانی تریش خۆیان حەشارداوە 

عەرەبی سوریا لە وواڵت بۆتە هۆی سەرهەڵدانی داعش لەسەر بنەمای هەفتانە. خەملێندراوە کە کۆی گشتی ئەندامانی داعش لە ئێستادا لە ناو عێراق و کۆماری 
ێت، کە بە یەکسانی دابەش بوون لە نێوان هەردوو وواڵت. لە نێوان ئەم کەسانە هێشتا توخمێکی بەرچاو لە هەزاران کەس کەس دەب ٣٠.٠٠٠تا  ٢٠.٠٠٠٠نێوان 

 لە چەکدارانی بیانی چااڵك هەن. 
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 سیاسەت

. ٢٠٠٣عێراق ببوو بە مەیدانی جەنگ بۆ هێزە پێشبڕکێکانی جیهان لەو کاتەوەی ساڵی م، ٢٠نکراو لە دوای نیوەی سەدەی بیلە دوای ملمالنێ ی ناوخۆیی و هەرێمی تێ

گی لەبەردەم ەها ناسەقامگیریەك ئاستەنوواڵت تەنها ماوەیەکی کورتی تێپەڕاند لە ملمالنێ و توندوتیژی لەسەر ئاستی بەرز، لەوانە توندوتیژی تایەفەگەری و ئایینی و شوناسی. و

ەرجانەش عێراق دووەم گەورەترین یەدەگی هەوڵەکان داناوە بۆ دووبارە بنیاتنانەوەی ئابووری پەرتەوازە بەهۆی چەند دەیەیەك لە ملمالنێ و سزاکان، تەنانەت سەرەڕای ئەم هەڵ و م

  نەوتی خامی هەیە.

ی چەندین پارت و الیەنی سیاسیە کە سیاسەت لە عێراق لە ناو خودی چوارچێوەیەکی نوێنەری پەرلەمانی فیدڕاڵی کۆماری دیموکراتی جێبەجێکراوە. سیستەمێک
ڕۆڵی سەرۆکی عێراق، و ئەنجومەنی نوێنەران )پەرلەمان(. دەسەاڵتی جێبەجێکردن لە ناو حکومەتی عێراق لەالیەن سەرۆك وەزیرانە کە وەك سەرۆکی حکومەتە. 

کە دەستور دانرا، و نوێنەرانی سیاسی خۆیان هەڵدەبژێرن بۆ بەڕێوەبردنی  ٢٠٠٥می کوردستان حوکمی نیمچە سەربەخۆیی هەیە لەو کاتەوەی ساڵی حکومەتی هەرێ
واڵتیانی ئەنجامدا لەگەڵ زۆرینەی هاو ٢٠١٧ی ئەیلولی ٢٥کاروبارەکانی ڕۆژانەیان. حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕیفراندۆمێکی لەسەر سەربەخۆیی لە ڕۆژی 

 بەبێ چاودێریکردن لەالیەن چاودێرانی نێودەوڵەتیهەرێمەکە کە دەنگیان بۆ سەربەخۆیی دا. ڕیفراندۆمەکە ڕەزامەندی لەسەر نەدرابوو لەالیەن حکومەتی فیدڕاڵی و 
نێودەوڵەتی هەولێر ڕاگرت، و کۆنتڕۆڵی سنورەکانی بەڕێوەچوو. دوابەدوای ئەم ڕیفراندۆمە، حکومەتی عێراق گەشتە نێودەوڵەتیەکانی چوون و هاتنی بۆ فڕۆکەخانەی 

ی کوردستانی پەڕینەوەی بۆ هەرێمی کوردستانی عێراق و وواڵتانی دراوسێ کرد. هەروەها ڕووبەڕووبوونەوەی سەربازی ماوە کورتیش هەبوون لە نێوان هەرێم
تانی عێراق. دادگای بااڵی عێراق لە کۆتاییدا بڕیاریدا کە ڕیفراندۆمەکە عێراق و کوتلەکانی حکومەتی عێراق لە ناوچە جێناکۆکەکان لە نزیك هەرێمی کوردس

ێڕوانینێك بۆ بە نادەستوریە، و حکومەتی هەرێمی کوردستان ووتی کە "ڕێز" لە بڕیارەکە دەگرێت. دیالۆگ و گفتوگۆ لەگەڵ حکومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ ت
     فەرمی هەڵوەشاندنەوەی ئەنجامەکان لە ڕێگایە.

 
وێنەران، دەسەاڵتی لە ئەندامانی ئەنجومەنی ن ٣٢٩بەڕێوەچوو. لە هەڵبژاردنەکان بڕیاردرا کە   ٢٠١٨ی ئایاری ١٢هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی عێراق لە ڕۆژی 

 ٢٠١٧ئەیلولی  تەشریعی وواڵت، کە ئەم دەسەاڵتە سەرۆکی عێراق و سەرۆك وەزیران هەڵدەبژێرێ. هەڵبژاردنەکان لەسەرەتادا خشتەیان بۆ دانرابوو بۆ مانگی
ی ئابدا ڕاگەیاندران. ٩کۆتایی هەڵبژاردن لە ڕۆژی لەسەدای کە دەنگیان دا، ئەنجامەکانی  ٤٤بەاڵم بۆ شەش مانگ دواخرا بەهۆی ملمالنێ لەگەڵ داعش. دوابەدوای 

، سێ پۆستە سەرەکیەکەی حکومەت، کە سەرۆك و سەرۆك وەزیران و ووتەبێژی پەرلەمانە بڕیاریان لێدرا، بە ٢٠١٨ی تشرینی یەکەمی ١هەروەك لە ڕۆژی 
ی لە نێوان نوێنەرانی سوننە و شیعە و کورد دابەشکران(. لە ماوەی ئەم پڕۆسەیە، خۆپیشاندانە )کە تیایدا پۆستەکان بە یەکسان"صصةمحاگوێرەی ڕێ و شوێنی "

 توندوتیژەکان لە بەسڕە سەریان هەڵدا و لە شارەکانی تریش لە باشور بەهۆی پیسبوونی ئاو و نەبوونی کارەبا.
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 : ئەو کەسانەی کە پێویستیان بە هاوکاریە ١بەشی 

 پۆلینکردنی ئەو کەسانەی کە پێویستیان بە هاوکاریە

 

، لەگەڵ ئەمەش بەردەوایم پێشێلکاریئەو کاریگەریە کۆکراوانەی   ملمالیی 
ا

ی چوار ساڵ بە ژیان و گوزەران و  ەکایی مافەکایی مرۆڤ، دەستگەیشیر
یەیر ناڕێك خەمالندنێیک 

ا
 سنوردارکردووە، و یەکگرتوویی کۆمەڵ

اق بە جێهێشتووە کە  ٦.٧خزمەتگوزاریەکایی ر
ملیۆن کەش لە سەرانسەری عێ 

 ری مرۆییە. پێویستیان بە هەندێك جۆری هاوکا
 

بەهۆی گەڕانەوەی بەرچاوی ئاوارەکان و کۆتایی هاتن  ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان، کۆی ژمارەی خەملێندراوی ئەو کەسانەی کە پێویستیان بە 
  ٨.٧هاوکاریە کەمبۆتەوە لە 

ا
  ٦.٧بۆ  ٢٠١٨ملیۆن لە ساڵ

ا
هاوکاری  ملیۆن کەس پێویستیان بە هەندێك جۆری ٦.٦٥. لە کۆی ٢٠١٩ملیۆن لە ساڵ

ن. ئەو کەسانەی کە گومای  پەیوەندی هەبوونیان  ٣.٣ملیۆن بریتتر  لە ڕەگەزی یم  )ئافرەتان و کچان( و  ٣.٣مرۆیی دەبێت، 
ا
ملیۆن بریتتر  لە منداڵ

ن و کەسای  خاو 
ا
ەن پێداویسنر بە داعش ل  دەکرێت لە نێوان ئەو کەسانەن کە زۆر پێویستیان بە هاوکاریە، لەگەڵ ئەوانەش ئافرەتان و منداڵ

ایبەتن، تایبەت و بەتەمەنەکان. ئەو کەسانەی کە لە ئاوارەبووی  ماوە درێژن و ئاوارە گەڕاوەکان لە پەناگەی نیمچە ستاندەرن، جێگای نیگەرای  ت
اردەکای  مەترش زۆر و نەرێن  بۆ خۆگونجاندنیان. هەرزەکاران ئەوانیش  ی دەستنیشانکراون کە هەروەك لەوانەیە هەست بە ناچاری بکەن بە هەڵێی

 ١بێبەشنتر  لە زیان پێگەیشتر  بەهۆی کاریگەریەکای  ملمالی   کە بەسەریەکەوە کۆبوونەتەوە. 
 

ملیۆن ئاوارە لە دامەزراوەکای  ناوەوە و دەرەوەی خێوەتگە ژیان دەگوزەرێت   پێویستیان بە هاوکاری دەبێت. زیاتر لە نیوەیان بۆ  ٢نزیکەی  •
. زیاتر لە ش  ساڵ دەبێت ئاوا ر 

رەبوون. ئەم ئاوارانە بۆ  ماوەی درێژ لە ئاوارەییدان و ئێستا زۆرترین ژمارەی دانیشتوانای  ئاوارە پێك دەهت 
ت، کە ئەمەش  ٣٠نزیکەی 

ا
لەسەدای ئاوارەکان لە پارێزگای نەینەوان، کە تیایدا هەندێك لە زۆرترین ڕێژەی هەژاریان تێدایە لە تەواوی ووڵ

،  ٧١ر دەکات. لە کۆی ژمارەی ئەو ئاوارانە، زۆرینەیەیک بەرچاو )پێویستیان بۆ هاوکاری زیات ر 
لەسەدا( لە دەرەوەی خێوەتگەکان نیشتەجت 

اق و پارێزگای نەینەوان.   ر
 زۆربەیان لە ناو خودی هەرێیم کوردستای  عێ 

ملیۆن ئاوارەی  ٣.٩. خەملێندراوە کە ملیۆن ئاوارەی گەڕاوە لەوانەیە پێویستیان بە هەندێك جۆری سنورداری هاوکاری مرۆیی بێت ٤نزیکەی  •
لەسەدای ئەو ئاوارە گەڕاوانە لە پارێزگای  ٣٨گەڕاوە لەوانەیە پێویستیان بە هەندێك جۆری سنورداری هاوکاری مرۆیی بێت. خەمالندنێیک 

و پەڕیدایە هەروەك لەالیەن لەسەدا لە پارێزگای ئەنبارن کە دەستگەیشتر  بە بارودۆخ  خراپیان لە ٣٢نەینەوان؛ دوابەدوای ئەوانیش بە 
  ٦٤١.٢٥٥هاوکارای  مرۆییەوە دەوترێت. 

ا
ان کە لە ساڵ ر 

گەڕاونەتەوە، پۆلینکردی  بارودۆخ  خراپیان و هەڵمەرجیان )ئاماژە بەوە   ٢٠١٨خێ 
یەیر و ئاسایش( بەم شێوەیەیە:  

ا
 ژیان و گوزەران، و یەکگرتوویی کۆمەڵ

ان)زۆر بەرز(،  ٧.٨٣٣دەکات کە نەبووی  ر 
ان)بەرز(،  ٦٥.٩٠٦خێ  ر 

خێ 
ان)ناوەند( و  ٣٠١.٤٧٦ ر 

ان)نزم(. ئەو شوێنانەی کە خاڵە گەرمەکانن و جەختیان لەسەر کراوەتەوە لە ناو خودی پێنج  ٢٦٦.٠٤٠خێ  ر 
خێ 

حەددین، کەرکوك و دیالە و ئەنبار. 
ا
 پارێزگای باکورن لەوانە نەینەوا، سەڵ

انە ئاوارەکان لەخۆ دەگرن لەوانەیە کەس کە پێویستیان بە هاوکاریە لە ن  ٤٠٠.٠٠٠نزیکەی  • ر 
او کۆمەڵگاکان کە گەورەترین ژمارەی خێ 

 ڕابردوو، ئەمەش ئەگەری ئەوەیە کە ژمارەی 
ا

پێویستیان بە هاوکاری مرۆیی بێت. ئەمەش کەمبوونەوەیەیک بەرچاوە لە چاو چوار ساڵ
ئابووری ئەو  بۆ زیاتر بە ووردی خەمالندی  دۆخ  کارهێندراوە ئاوارەکان ڕوو لە کەمبوونەوە دەکات بە تێکڕای گشنر و ئەو ڕێگایەی کە بە

 کەسانە کراوە کە پێویستیان بە هاوکاریە لە ناو کۆمەڵگاکای  خانەخوێ. چارەگێیک ئەو کۆمەڵگایانە لە ناو پارێزگای نەینەوان. 

اق بمێننەوە و پێویستیان بە هاوکاری بەردەوامە. پڕکردنەوەی  ٢٥٠.٠٠٠خەمالندنێیک  • ر
پەنابەری سوری پێشبین  دەکرێن کە لە ناو عێ 

 
ا

 ئەنجام دەدرێت.  ٢٠١٩-٢٠١٨پێویستیەکای  پەنابەران لە ژێر پالی  پەنابەری هەرێیم و پالی  توانای هەڵسانەوە بۆ ساڵ
 

ی  کە تەمەی  چوونە قوتابخانەی.شیک ١
ا
  وڕاپۆریر ڕزگارکردی   ١٧ – ٦ان هەیە، لە تەمەی  اری گرویی پەروەردە لەسەر بنەمای داتای خول چوارەیم هەڵسەنگاندی  پێویستیەکای  فرە گروپ بۆ  منداڵ

ا
ساڵ

ن،'هەڵسەنگاندی  بازاری دەسنر کاری گەنجان" سە
ا
اقمنداڵ ر

حەددین،'ناوەڕاسنر عێ 
ا
ڵ



ال | 17  
 

 : ئەو کەسانەی کە پێویستیان بە هاوکاریە ١بەشی 

 

 ئەو کەسانەی کە پێویستیان بە هاوکاریە بۆ هەر پارێزگایەك
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 : ئەو کەسانەی کە پێویستیان بە هاوکاریە ١بەشی 

 

 ژمارەی ئەو کەسانەی کە پێویستیان بە هاوکاریە بۆ هەر گروپ/کەرتێك
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 خرایی پێویستیەکان ١بەشی 
 : بارودۆخ 

 

  بارودۆخی خراپی پێویستیەکان

 
پێویستیە هەرە بەپەلەکان لەو ناوچانە دۆزراونەتەوە کە بەهۆی شەڕوپێکدادانەکانی ڕابردوو بۆتە هۆی وێرانکردنی ژێرخان، پۆلینکردنێکی 

کە بە ناڕاستەوخۆ زیانیان پێگەیشتووە بە لەخۆگرتن و دابین کردنی خزمەتگوزاریەکان و نەمانی یەکگرتوویی کۆمەاڵیەتی، یان لەو ناوچانەی 

شوێنانە بریتی یە لە هۆکارێکی سەرەکی کەوا دەکات هەندێك لەو کەسانەی ەتی سنورداری ژیان و گوزەران لەم شوێنێك بۆ دانیشتوانی ئاوارە. دەرف

 کە زۆر پێویستیان بە هاوکاریە پشت بە هاوکاری مرۆیی ببەستن. 

لەوانە  –لەو پارێزگایانەن زیانیان پێگەیشتووە کە بە شێوەیەیک ڕاستەوخۆ بەهۆی ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکایی ئەم دواییە   یهەرچەندە ئەو کەسانە
حەددین 

ا
 –ئەنبار، نەینەوا، کەرکوك و سەڵ

ا
 مرۆیی بۆ ساڵ

، کۆکردنەوەی زانیاری زیاتر و جەختیان لەسەر دەکرێتەوە ٢٠١٩لە هاوکاری کردیی
 گرنگ لە ڕووی پێویستیەکان لەسەر ئاسنر قەزا. چەند بەشێیک پێویستیەکان کە لە نیشان دەدەن شیکاری باشێر 

ی
جۆراوجۆرێنر شوێنی جیوگراق

، دهۆك و سلێمایی ( هەروەها )لە پارێزگاکایی هەولدۆزراونەتەوە لەسەرە ئەوانیش لە ناو خودی هەرێیم کوردستان   زۆریان زۆر یان زۆر جەخنر  ر
ێ 

تیش. 
ا
     لە دیالە و بەغدا و بەشی باشوری ووڵ

 خرایی هەڵسەنگاندیی پێویستیەکایی فرە گروپ هاوتەریبە بە ڕادەیەیک زۆر لەگەڵدۆزینەوەکایی 
 خرایی پاشکۆی کۆی   پاشکۆی بارودۆخی

بارودۆخی
دەستنیشانکراون لە شوێنی هاوشێوە. بە وەرگرتنی تەواوی دانیشتوایی ئاوارە، فرە گروپ، لەگەڵ جەختکردنەوە لەسەر پێویستیەکایی کە گشنر 

لەسەدای ئاوارە گەڕاوەکان  ٣٢، و نلەسەدای ئاوارەکایی دەرەوەی خێوەتگە ٣٣، نئاوارەکایی ناو خێوەتگەکان کە  لەسەدایان ٥٣هەندێك لە 
    ١ کە هەڵسەنگاندنیان بۆ کراوە.   ەوت کەرتەیان زیاتر، لە کۆی گشنر ئەو حپێویستیان بە هاوکاریە لە ش  کەرت ی

ی لە تەنها گروپ کە، بە تێکڕا، پێویستی • هەیە لە زیاتر لە چوار کەرت.  انئاوارەکایی دەرەوەی خێوەتگە لە ئەنبار و نەینەوا بریتیر
اتیجیەکایی نەرێنی خۆگونجاندیی تەنگەتاوی دۆزراونەتەوە کە زۆرترە لە ئاوارەکایی دەرەوەی خێوەتگە، بەتایبەیر لە پارێزگاکایی  ٢سێر

 کەرکوك و نەینەوا. 

ئاوارەکایی ناو خێوەتگە پێویستیەکانیان دەستنیشانکراون لە زیاتر لە ش  کەرت ئەوانیش لە ڕومادی )ئەنبار(، لە تکریت  •
حەددین(، قەزاکایی موسڵ و حەمدانیە لە )نەین

ا
 ەوا( و ئاکرێ )نەینەوا (.  )سەڵ

، بەلەد و دور )سەالحەددین( و مەحمودیە  • ئاوارە گەڕاوەکان کە پێویستیەکایی فرە کەرتیان هەیە لە ناوچەکایی سنجار )نەینەوا(، بەیجی
 ٣)بەغدا(. 

 قەزای ئاوارە گەڕاوەکان لە هەندێك شوێن لە نەینەوا  •
ر
تەلعەفەر، لە ڕۆژئاوای موسڵ، ، بە تێبینیکراوی لە ئەلبەعاج، سنجار و چەق

 زۆر خرایی پێویسنر دەبنەوە کە قەبارە کراوە لە بەرامبەر  ناوچەکایی ئەل تەل، حەترە و موحلەبیە
ئەوانیش دووچاری بارودۆخەکایی

، و بەردەوام  یەیر و سەالمەیر
ا
ەوەکایی گەڕان  رەئاواکە ژمارەی   ئەو شوێنانە دەبنخزمەتگوزاریەکان، ژیان و گوزەران، یەکگرتوویی کۆمەڵ

 ٤بە کەیم تێدایە. 

ایی شیکارکردیی ئەو داتا و زانیاریەی کە لەبەردەستدایە ئاماژە بەوە دەکات کە نزیكبوونەوەیەیک هەماهەنگیکاری فرە کەرت کە خزمەتگوزاریەک
ی لە خۆدەگرێت  هەیە بۆ زیادکردیی توانای هەڵسانەوەی  لە توانای دا  –لێك دراوە لەگەڵ هەوڵەکایی چاککبوونەوە  –هاوکاری سەرەیک و پاراسیر

اتیجیەکایی خۆگونجاندیی نەرێنی کەم دەک انانەی کە پێویستیان بە هاوکاریە لە سەرانسەری چەندین کەرت، لەو کاتەی کە ئەگەری سێر ی ر
اتەوە. ئەو خێ 

 مرۆیی و پال  بە شێوەیەیک بەرچاو یارمەیر دەر دەبێتئەمەش 
نەکان بۆ داهاتوو لە سەرەتای پرۆسەی لە ڕێگەگرتن لە خراپبوویی بارودۆخی

 چاککبوونەوە، دووبارە بنیاتنانەوە و نۆژەنکردنەوە. 

 
 . ٢٠١٨.خول چوارەیم هەڵسەنگاندی  پێویستیەکای  فرە گروپ، ١
یک قەدەغەکراو؛ کۆچکردی  ت٢

ا
ن لە قوتابخانە؛ بەشداری کردنیان لە چاڵ

ا
اتیجیەکای  خوگونجاندی  تەنگەتاوی لەوانە: وازهێنای  منداڵ . .سێر ان؛ بەشودای  منداڵ؛ بەشودای  بەزۆرەمل  ر 

 ەواوی خێ 
 خرایی پێویستیەکان،٣

 . ٢٠١٨ .خول چوارەیم هەڵسەنگاندی  پێویستیەکای  فرە گروپ بۆ بارودۆخ 
 . ٢٠١٨.خول یەکەیم پاشکۆی گەڕانەوەی ئاوارەکان لەالیەن تۆماری بەدواداچووی  ئاوارەبووان، ئەیلول ٤
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 خرایی پێویستیەکان ١بەشی 
   : بارودۆخ 

اداچوونی تێبینی: ئەم نەخشەیە، بە یەکگرتوویی لەگەڵ پاشکۆی بارودۆخی خراپی هەڵسەنگاندنی پێویستیەکانی فرە گروپ و شیکاری تۆماری بەدو

رتاپا لەسەر ئاوارەبوونی سەر بەڕێکخراوی نێودەوڵەتی بۆ کۆچ لەسەر گەڕانەوەی ئاوارەکان بەکارهێندراوە، سوودی دەبێت وەك ڕێنموونیەکی ستراتیجی سە

نەخشەکانی بارودۆخی خراپی  ئەو شوێنانەی کە بارودۆخی خراپیان هەیە و پڕکردنەوەی پێویستیەکان لە عێراق. لە کاتێكدا ئەم نەخشەیە جێگرەوە نیە بۆ

 کەرت کە وەك ئامرازێکی سەرەکی دەمێنێتەوە بۆ بڕیاردانی بەرنامەیی و کرداری. 

سەرانسەری چوار بڕگەی سەرەکی لە ئاماژە کە پێکهاتەیان بۆ دانراوە لە  ١٢سەرچاوە: بارودۆخی خراپی پێویستیەکان دامەزراوە لەسەر بنەمای ئەو پاشکۆیەی کە لێکدراوە لە 

ڕوونکراوەتەوە. داتا و زانیاری کە لەالیەن هەڵسەنگێنەرانی پێویستیەکانی فرە گروپ، تۆماری  قەیرانی مرۆیی ئێستا. ئەمەش زیاتر لە بەشی ئەو ڕێکارەی کە بەکارهاتووە

هاتوون. شیکاری سەرەوە تەواوکراوە لەگەڵ  و سەرچاوە تایبەتیەکانی گروپ ی یەکگرتوویی شوێن،هەڵسەنگاندنبەدواداچوونی ئاوارەبووان لەالیەن ڕێکخراوی نێودەوڵەتی بۆ کۆچ،

ئاوارەبووان لەالیەن ڕێکخراوی  پاشکۆی بارودۆخی خراپی خولی چواری هەڵسەنگاندنی پێویستیەکانی فرە گروپ و پاشکۆی گەڕانەوەی ئاوارەکان لە ڕێگەی تۆماری بەدواداچوونی

 ۆچ.    نێودەوڵەتی بۆ ک
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 خرایی پێویستیەکان ١بەشی 
 : بارودۆخ 

 
چەندین ئاماژەپێدەر  بۆ داتای خول چواری هەڵسەنگاندی  پێویستیەکای  فرە گروپ، پاشکۆیەیک کەریر پێویستیەکان لێکدراوەتەوە بۆ هەر کەرتێك، کە پێك دێت لە

اق. ئاماژە پێدەرەکان لە ناو خود ر
ڕاستکراونەتەوە لە ڕێگەی ڕاوێژەکان لەگەڵ هەر گروپێك لە ناو عێ 

ی پاشکۆی هەر کەرتێك بڕی جیاوازی کە دیاریکراون و پشێر
انەکان د ر 

ڕاستکراوەتەوە، سەرۆك خێ 
ەستنیشانکرابوون وەرگرتووە لە بەشداری کردی  خەملێندراویان بۆ کۆی گشنر پێویستیەکان، هەر وەك لەالیەن گروپەوە پشێر

راوەی کە بڕدراوە. گروپەکان شیکاری زیاتریان کردووە بە بەکارهێنای  وەکو "لە پێویستیدان" ئەگەر بڕی یی  بەشبووی  کەرتەکەیان گەورەتر بووبێت لەو بڕە دیاریک
 بڕیاردای  شارەزا و سەرچاوەی زانیاری جێگرەوە، بۆیە هەندێك لە ژمارەکان لەوانەیە بگۆڕێن. 

 
 



ال | 22  
 

 بەرنامە١بەشی 
ر
 : دانای  پاراستر  لە چەق

 

 دانانی پاراستن لە چەقی بەرنامە و بەرپرسیارێتی لەبەرامبەر خەڵکانی زیان بەرکەوتوو 
 

 کردن 
ی

 سەرکردایەی
ی

ی و کارە لەپێشینەکای  پاراسنی
ی

 کێشەکای
ی

 گشتاندی
 

اق برینر یە لە جەختکردنەوەیەیک سەرەتایی  ۆخی لە د ر
ی دەستنیشان دەکات لە بارەی ئاوارەکایی عێ  بۆ هاوکارای  دوای داعش، کە نیگەرانیەکایی پاراسیر

، کارکردن بەرەو چارەسەریە ماوە درێژەکان    بۆ ئەم ئاوارانەمرۆیی
ا

 مرۆیی دەبێت لە ساڵ
لێك . زۆرینەیەیک گە٢٠١٩لە پێیسی پێشەوەی پالندانای 

ر  )نزیکەی 
 مرۆیی تاکو ئەمڕۆ جەخنر کردۆتەوە لەسەر ئەو ئاوارانەی کە لە ناو خێوەتگە تۆمارکراوەکان نیشتەجت 

 ٢٠زۆر لە بەهاناوەچووی 
ملیۆن کەسەی کە  ١،٥لەسەدای ئەو  ١٠ملیۆن کەس لە ئاوارەییدا دەمێننەوە(. دەخەملێندرێت کە کۆمەك دەگاتە تەنها  ٢ بە نزیکەیی  لەسەدای

. فراوانکردی  دەستگەیشتر  بەل . م دانیشتوانە برینر دەبێت لە کار ە دەرەوەی خێوەتگەکان ژیان دەگوزەرێت    مرۆیی
 ی لەپێشینەی هاوکارای 

 
اق چینێیک تری ئاڵۆزی دەخاتە سەر بۆ دەستنیشانکرد ر

 یی ئەمپێویستیەکایی پاراستنی دانیشتوایی ئاوارە جۆراوجۆرن، و ژینگەی دوای ملمالیی  ی عێ 
مارکردیی مردووان، بۆ تۆ گونجاو باری شارستایی   کان هەن لە دەستکەوتنی بەڵگەنامەکایی پێناش نیشتمایی و بەڵگەنامەیپێویستیانە. بەرەنگاریە

ی ی کردیی مافەکایی خانوو  هاوسەرگێر وماڵ و موڵك. ئاوارەکان نەبوویی دەرفەتەکایی دامەزراندن و ژیان و گوزەران لە  بەرەو لە دایکبوون، و بۆ دابیر
، لەگەڵ ئەوەشنێوان نیگەرانیە هەرە سەرەکی ی ر

، پەناگە و پەروەردە. بۆ ئاوارەکایی  ەکایی خۆیان دادەنی  دەستگەیشتنی ناوەناوە بە خۆراك، تەندروسنر
زیاتر لە  –ێندەیان یل  هاتووە. زیاتر لەوەش، برینی سەخنر دەروویی  و ئاوارەبوویی ماوە درێژ دەرەوەی خێوەتگەکان، تەواوی ئەم ناڕوونیانە دووه

اق نیوەی ئا ر
اقیەکان –ئاوارەبوون بۆ ماوەی ش  ساڵ یان زیاتر وارەکان لە ناو عێ  ر

ێت. هەندێك لە ئاوارە عێ  پەنا دەبەنە  ناتواندرێت بە هەند وەرنەگێر
ی بەهۆی بەر قەبارە سەختەکان لەوانە خۆ  ی یان هەوڵدایی خۆکوشیر      ئەو ئازارە سەختە دەروونیەی کە هەسنر پێدەکەن. کوشیر

 
کە زۆر پێویستیان بە هاوکاری   یل  دەکرێت دەستنیشانکراون وەكو ئەو سوودمەندبووانەیئاوارەکایی کە گومایی پەیوەندی هەبوونیان بە داعش 

چەکداری ئاسایش دەچنە ناو خێوەتگەکای  ئاوارەکان کەسایی   هەبوونیان بە داعش ل  دەکرێتندی  پەیوەسانەی کە گومای  ئەو کەلەبەر مرۆییە. 
انیان دەستگێر دەکەن،هەندێك جار بە شێوەی هبەدوایان دەگەڕێن،  ر 

ئەمەش پێشێلکاریە بەرامبەر خەسڵەیر  ەڕەمەیک ئاوارەکان و ئەندامای  خێ 
د و کوڕەکان فەراهەم بکات وا دەکات کە ژینگەیەك لە ترس و نادڵنیایی بۆ ئاوارەکان خێوەتگەکان، و مرۆیی  مەدەی   ر

ن کە باوك و مێ 
ا
. ئافرەتان و منداڵ

ان تۆمەتبارن بە  ر 
 چاری دەرەنجایم زۆر خراپ ببنەوە، و داعش کە دەکرێ دوو پەیوەندی هەبوونیان بە و براکانیان یان هەتا ئەندامای  دوورتری خێ 

. زۆربەی جار د  بە هاوکاری مرۆیی
ناو خودی خێوەتگەکان،ئەوان  لەەکەونە بەر هەڵسوکەویر جیاکاری لە دابتر  کردی  دەستگەیشتر 

رێنە دوورەپەرێزخراون و جیاکراونەتەوە، کە دەچنە ژێر باری سنورداری لە جوالنەوەیان، دەستگەیشتنیان بە کۆمەیک مرۆیی ڕەتدەکرێتەوە، و دەک
ی سێکیس ی  توندوتێر

ن کە گومای  پەیوەندی هەبوونیان بە داعش ل  دەکرێت و لە دەرەوەی و بەهەڵقۆستنەوە قوربای 
ا
. بۆ ئافرەتان و منداڵ

، ئەم کاریگەریە نەرێنیانە بەسەر یەکەوە   بە شێوەیەیک بەرچاو. جیاکردنەوەی نیگەرانیەکای  ئاساییسی کۆبوونەتەوە خێوەتگەکان ژیان دەگوزەرێت  
نە  ناوەوەی گەڕانەوە و دووبارە خستنەشەریع و پەرەپێدای   

ا
. داهاتوو  هاژۆیی بۆ ڕێگەگرتن لە توند گرنگەبۆ ناو کۆمەڵگا  ئەم ئافرەت و منداڵ

اق، لەگەڵ ئەوانەش  پاراستنە کای  سەرەکیە یستیەکانیان لە نێوان نیگەرانیەپڕکردنەوەی پێو  ر
ی لەسەر بنەمای لە ناو عێ  ی ڕزگاربووای  دەسنر توندوتێر

نەی کە لە مەترسیدان، و ئەو کەسانەی کە خاوەن پێداویسنر تایبەتن ڕەگەزی لە
ا
وانە، بەهەڵقۆستنەوەی سێکیس و مامەڵەی نەشیاو، ئەو منداڵ

نەی یان بارودۆخ  تەندروسنر درێژخایەنیان هەیە، کەسای  بەتەمەن، ئەو کەسانەی کە بە زۆرە مل  یان پێش وەختە دەگەڕێندرێنەوە، و ئەو کەسا
 ئاستەنگەکان دەبنەوە لە دەستکەوتن  چارەسەریە درێژخایەنەکان.  کە دووچاری

 
ی لەسەر بنەمای سێکیس و ڕەگەزی ژ  توندوتیر

 
وە و لە ناوەوە و دەرەوەی دامەزراوەکایی خێوەتگە ڕاپۆرت کراون. ئەمەش 

ا
اق بەربڵ ر

ی لەسەر بنەمای سێکش و ڕەگەزی لە ناو عێ  ی توندوتێر
اون لە ماوەی ملمال دەکانیان، باوکیان، براکانیان و کوڕەکانیان کوژراون یان گێر ر

بووە بە هۆی الوازی ئەو ئافرەت و کچانەی کە مێ  دژی یی  لە خراپێر
ی سێکش،  ی ، توندوتێر

ایی ی ر
ی خێ  ی بەهەڵقۆستنەوە و مامەڵەی نەشیاو، لەوانە لەالیەن کەسای  ئاسایش؛ داعش. هەڕەشەکان لەوانە توندوتێر

انە ئافرەتەکان کە گومای  پەیوەندی هەبوونیان ب ر 
، لەوانە بەشودای  منداڵ؛ و ڕەتکردنەوەی سەرچاوەکان بۆ سەرۆك خێ  ە بەشودای  بەزۆرەمل 

اتیجیە نەرێنیەکای  خۆگونجاندن لەوانە داعش  ل  دەکرێت. دەرفەتەکای  سنورداری ئابوری و بۆشاییەکان لە هاوکاری دەکرێ ببێتە هۆی سێر
 سێکیس مانەوە لە ژیان. 

 
ی دەکات بۆ ڕزگاربووایی دەسنر  ی لەسەر  لە ڕێگەی هاوکارەکانیەوە، نەتەوە یەکگرتووەکان خزمەتگوزاریەکایی ڕاستەوخۆی فرە کەرت دابیر ی توندوتێر

سەکایی بنەمای ڕەگەزی لەوانە ئافرەتان و کچایی ناو خێوەتگەکان و بەردەوام دەبن لە ئەنجامدایی ئەم کارە لەسەر بنەمایەیک یی  جیاکاری. ئاژان
ی لە و هاوکارانیان بەردەوایم دەدەن نەتەوە یەکگرتووەکان ر

انەکان ئەوانەی کە  لە ناو خێوەتگەکان و بەردەوام دەبن بە ئامادەییەیک بەهێ  ی ر
هاندایی خێ 

ی لەسەر بنەمای ڕەگەزی دووچاری ی بکەن پەیوەندی بە نەتەوە یەکگرتووەکان بە شێوەیەیک ڕاستەوخۆ تاکو  لە ناو خێوەتگەکان دەبنەوە توندوتێر
. گەریم   یان لە ڕێگەی هێلێیک ی  زیاتر دەبێت ئەنجام بدرێن بۆ پ ١نهێنی کە لە ناو خێوەتگەکان بەردەسیر

ا
ڕکردنەوەی پێویستیەکایی پاراستنی هەوڵ

ی لەسەر ێگادان لە ناو خودی ئەمە بۆ بە ئائەو کەسانەی کە لە دەرەوەی خێوەتگەکانن. چەندین دەستپێشخەری لە ڕ  ی  هەردوو توندوتێر
مانجکردیی

م چاودێری دەبێت هەبێت بۆ دڵنیابوون لەوەی کە ئەم کارانە تەواوکەرین و گر 
ا
 و کاریگەری دەخاتە پاڵ ئەم بنەمای ڕەگەزی و سێکش، بەڵ

ی
نیک

  کارانە. 
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 بەرنامە ١بەشی 
ر
 : دانای  پاراستر  لە چەق

 
ییع و چاکسا اق بۆ هاوکاری تەسی ر

 لەگەڵ حکومەیر عێ 
ا
زی هەروەها سیستەیم نەتەوە یەکگرتووەکان کار دەکات بۆ بانگەشە کردن لەسەر ئاسنر باڵ

ی بۆ ڕێگەگرتن لە مامەڵەی نەشیاو کە سەرهەڵدەدەن  مەکایی پاراسیر ی  میکانێر
یکردیی ر

یک رایی کارێو خستە بەر بەرپرسیارێنر ئەنجامدەسیاش بۆ بەهێ 
 ئەیلویل 

ی
وکراوەیەیک هاوبەشیان واژۆکرد کە پابەند دەبن بە چارەسەرکردیی ٢٠١٦لەو شێوەیە. لە مانیک

ا
اق بڵ ر

، نەتەوە یەکگرتووەکان و حکومەیر عێ 
ی کردیی خزمەتگوزاریەکان، هاوکاری ژیان و گوزەران و قەر  ی سێکش کە پەیوەندی بە ملمالنێوە هەیە بۆ دڵنیابوون لە دابیر ی ەبووکردنەوەکان توندوتێر

ی.   لەدایکبووی دەرەوەی هاوسەرگێر
یی
ا
 بۆ ڕزگاربووان و منداڵ

 
 

 ڕێگەگرتن لە بەهەڵقۆستنەوەی سێکیس و مامەڵەی نەشیاو
 

اتیجی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ وەستانەوە لە دژی بەهەڵقۆستنەوەی سێکش و مامەڵەی نەشیاو    ڕێگەگرتن دەچێتە ناو کڕۆیک سێر
ی
لەالیەن ستاق

 ڕێگەگرتن لە بەهەڵقۆستنەوەی سێکیس و مامەڵەی نەشیاو تۆڕێیک . نەتەوە یەکگرتووەکان
ا

 تەموزی ساڵ
ی

اق لە مانیک ر
 ٢٠١٦لە سەرەتادا لە ناو عێ 

اتیجیە، لەوانە بەرزکردنەوەی هۆشیاری گشنر و ئەنجام  کردن و هاوکاری کردن لە جێبەجێکردی  ئەم سێر
ی

دای  دامەزرا بۆ هەماهەنیک
 
ا

ئەنجام درا، کە ئەنجامێیک زیادبووی  ڕاپۆرتەکای   ٢٠١٧هەڵسەنگاندنەکای  مەترش. مەشقپێکردی  چڕوپڕی ستاف و دەستگەیشتر  لە ساڵ
 
ا

پرش دیاریکراو لە سوودمەندبووان بۆ ناردی  دامەزراوە بۆ  . هەروەها هێلێیک گەریم تەرخانکراو ٢٠١٨ئەگەری مامەڵەی نەشیاو بوو لە ساڵ
انە ژانسەکای  بەهاناوەچوون و گروپەکان و ڕێگاکای  کە دامەزراون بۆ ڕەوانە کردن بەکاردەهێنێت بۆ دەستنیشانکردی  کێشە هەستیارەکان، لەو ئا

 تۆمەتەکای  بەهەڵقۆستنەوەی سێکیس و مامەڵەی نەشیاو. 
 

 
اق برینر یە لە سەنتەرێیک پەیوەندی کردی  تە١ ر

 .سەنتەری زانیاری ئاوارەکای  عێ 
ا

بۆ دابتر  کردی  زانیاری دیاریکراو بۆ  ٢٠١٥لەفۆی  کەلەالیەن ئاژانسەکای  نەتەوە یەکگرتووەکانەوە دەرچوو لە ساڵ

، و ه ، لەوانە خاڵەکای  دابەشکردی  خۆراك،  خزمەتگوزاریەکای  تەندروسنر اق لەسەر هاوکاری مرۆیی ر
ارەکای  پەناگە. هەر کۆمەڵگاکای  ئاوارە لە سەرانسەری عێ  ی مێیک ەڵێی وەها کاردەکات وەك میکانێر 

ی لەسەر بنەمای ڕەگەزی.  هەڵسەنگاندن، کە خزمەت دەکات وەك هێلێیک گەرم کە سوودمەندبووان دەتوانن کێشەکانیان بگەێت   لەبارەی دەستگەیشتر  بە کۆمەك یان ڕاپۆرت ی  بکەن لە بارەی توندوتێر

 
دەکرێت بۆ لێکۆڵینەوەی لەالیەن هاوکارێیک  ئاژانسێیک نەتەوە یەکگرتووەکان یان ڕەوانەهەر ڕاپۆرتێك دواتر لێکۆڵینەوەی لەسەر دەکرێت لەالیەن 

سەرنجی تایبەت پێویستە لەالیەن هاوکارایی پەیوەندیدار لە ناو  بەرپرسیارانە مامەڵەی لەگەڵ دەکرێت.  و  جێبەجێکار و بەدواداچوویی بۆ دەکرێت
اق بۆ دڵنیابوون لەوەی کە کارەکایی هێلە گە ر

هەموو کارەکان لەخۆدەگرێت بەهاناوەچوونێیک کاریگەر رمەکە وەکو خۆی بەڕێوە دەچێت. عێ 
ادانیش جێبەخی  بکرێت لە دژی  ێت تاکو بەدڵناییەوە و بە گونجاوی کاری سی دوابەدوای ڕاپۆرتێیک ئەگەری مامەڵەی نەشیاو کە وەردەگێر

 وگشتگێر لە ڕاپۆرتکردیی ئەنجامدەرایی مامەڵەی نەشیاو. نەتەوە یەکگرتووەکان کاردەکات 
اکردن، دەقیقر ر

لە بارەی  کانتۆمەتەهەموو بۆ باشێر خێ 
. ئاژانسەکایی نەتەوە یەکگرتو و  هەنگاو بەهەڵقۆستنەوەی سێکش و مامەڵەی نەشیاو،  وەکان جۆرێنر لێکۆڵینەوەکان و بەدواداچوون و بەرپرسیارێنر

اق  ر
 لە نزیکەوە لەگەڵ ڕێکخراوەلە ناو عێ 

ی
لەوەی کە قوربانیەکان ئەو هاوکاریەی  داندڵنیایی ناحکومیەکان ئامانجیان برینر دەبێت لە  بە هەماهەنیک

ێت تا   کە شایەنیانە وەریدەگرن لەو  گۆرێنی ئەم نیازە بۆ جێبەجێکردنێیک ئەنجامێك بەدەست دێت.  ئەو کاتەی کە  کاتەی کە تۆمەتێك وەردەگێر
 کە ئەمەش وەك بەرەنگاریەیک بەردەوام دەمێنێتەوە.   ەبووننبەردەوام هاوکاتە لەگەڵ نزیکبوونەوەیەیک لێخۆش

 
 زیان بەرکەوتوو 

ی
ی و بەرپرسیارێنی بۆ کەسای واننر ڕ ر

  تیێ
 

 ئۆپەراسیۆنە مرۆییەکان. می
ر
اق بەردەوامە لە دانایی بەرپرسیارێنر بەرامبەر کەسایی زیان بەرکەوتوو لە چەق ر

مەکان کۆمەڵگای مرۆیی لە ناو عێ  ی کانێر
اق دووەیم لەوانە سەنتەری ر

اق، یان سەنتەری پەیوەندی کردیی ) پەیوەندیکردیی زانیاری بۆ ئاوارەکان لە عێ  ر
سەنتەری پەیوەندی کردیی ئاوارەکایی عێ 

، تییم  ی پەیوەندی کردن لەگەڵ کۆمەڵگاکان، تۆڕی ڕێگەگرتن لە بەهەڵقۆستنەوەی سێکش و ئاوارەکان(، هەڵسەنگاندنەکایی بەپەلەی پاراسیر
نەکایی خێوەتگە( بە هاوکارایی مرۆییان ڕاگەیاندووە لە مامەڵەی نەشی ی ر

او و ڕێ و شوێنەکایی بەرپرسیارێنر دیاریکراوی کەریر جۆراوجۆر )لەوانە لێ 
  تێگەیشتنی پێویستیەکایی خەڵک و بۆچوونەکانیان. 

 
 
ا

وانینی پێویستیە مرۆییەکان لە ساڵ ڕ ر
 مرۆیی چاوپێکەوتنەکایی ڕووبەڕووی، ٢٠١٩وەك بەشێك لە یارمەتیدایی پێویستیەکان بۆ تێ 

ان هاوکارایی
لەگەڵ کۆمەڵگا زیان بەرکەتووەکان لە هەردوو دامەزراوەکایی ناوەوە و دەرەوەی خێوەتگە،  یەکەجەختکردنەوە ئەنجامدا و گفتوگۆیەکایی گروپ کە
لە سەرچاوەکایی دووەم وەك سەنتەری جامدرا ئەنبۆ داتاو زانیاریەکان  کرد لەسەر ئاسنر کۆمەڵگا. شیکار   قسەیان لەگەڵ کەسایی سەرەیک

اق،  هاوکاری ئابووری و پەرەپێدان ڕێکخراوی OECDپەیوەندیکردیی ئاوارەکان و توێژینەوەیەك لەالیەن  ر
بۆ دانیشتوانایی زیان بەرکەوتوو لە ناو عێ 

ی لە کۆی  . بۆ باشێر تێگەیشیر  بە هاوکاری مرۆیی
ی  توانای ئاوارەکان بۆ دەستگەیشیر
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 ئایی 
ی

ئەنجامدرا  ٢٠١٨هەڵسەنگاندنێیک پێویستیەکایی فرە گروپ لە مانیک
ی بە کۆمەیک لەالیەن دانیشتوانایی زیان بەرکەوتوو. کۆی  بۆ دەستگەیشیر

استیان کردەوە کە  ٩٤گشنر  ڕ
لەسەدای ئاوارەکان لە ناو خێوەتگەکان پشێر

تەنها  ڕۆژی پێش توێژینەوەکە، بە بەراورد بە ٣٠کۆمەکیان وەرگرتووە لە 
 ٤و  ەلەسەدای ئاوارەکان لە شوێنەکایی دەرەوەی دامەزراوەی خێوەتگ ١٠

لەسەدای ئاوارە گەڕاوەکان. هۆکاری تریش هەن کە لەوانەیە هەژمار بکرێت 
کایی دەرەوەی لە نزیم سەدای نێوان ئاوارە گەڕاوەکان و ئاوارەکان لە شوێنە

لەبارەی پەیوەندی هاوکاران هەڵسەنگاندن دەکەن  دامەزراوەی خێوەتگە. 
 و هۆکارەکایی کە کاریگەریان هەیە وەکو داتا و زانیاری لە نێوان ئەنجامەکان 

 بەرنامە ١بەشی 
ر
 : دانای  پاراستر  لە چەق

 
کیە مرۆییەکان لەوانەیە کەم ببنەوە، یان ئەگەری ئەوەی هەبێت کە دانیشتوانان ل

ا
 ڕەمەزان کۆکراونەتەوە، لە کاتێكدا کە چاڵ

ی
ەوانەیە دوای مانیک

 . ی ی دەکرێت وەکو کۆمەیک مرۆیی ببییی  هەندێك خزمەتگوزاری کە لەالیەن هاوکارایی مرۆییەوە دابیر
 
 

ەیک مرۆیی بەرز لە سەرانسەری ش  ئاستەکای  کۆی ڕازیبوون لەگەڵ کۆم
لەسەدای بۆ ئاوارە گەڕاوەکان،  ٨٧گروپەکان کە توێژینەوەیان بۆ کراوە، 

لەسەدای لە نێوان  ٦٩لەسەدای بۆ ئاوارەکان لە ناو خێوەتگە، و  ٧٥
ئاوارەکان لە شوێنەکای  دەرەوەی خێوەتگە. ئاستەکای  ڕازیبوون لەگەڵ 

انسەری ش  گروپەکان، لەگەڵ کارگوزارای  کۆمەك بەرزبوو لەسەر 
لەسەدایە لە نێوان ئاوارەکان لە ناو خێوەتگەکان.  ٩٢بەرزترین ڕێژە کە 

مدەرەوەکان ئاماژە بەوە دەکەن کە ڕازی نەبوون هەیە لە 
ا
هەموو وەڵ

اون.   بڕەکای  کۆمەیک کە وەرگێر
  
   

اق،   ر
مەکایی وەکو سەنتەری پەیوەندی کردیی ئاوارەکایی عێ  ی  میکانێر

بە بەردەوایم ئاماژەیان بەوە زیان بەرکەوتووەکان کۆمەڵگا سەرەڕای هەبوویی
مدەرەوەکان   ەیهاوکاریئەو کردووە کە ئەوان زانیاریان نیە لەبارەی خزمەتگوزاریەکان و 

ا
کە پێویسنر   ئاماژە بەوە دەکەنکە بەرجەستەیە بۆیان؛ وەڵ

. لە سەرانسەری تەواوی گروپەکایی دانیشتوانایی ئاوارە، زانیاری هەرە سەرەیک کە داواکراوە ب رینر بووە هەیە بۆ دابەشکردیی زانیاری وورد و کایر
ەدا(، دوابەدوای لەس ٣٣(، و بارودۆخی نیشتەجێبوون )لەسەدا ٤٢(، سەالمەیر و ئاسایش )لەسەدا ٥٨لەبارەی دەرفەتەکایی ژیان و گوزەران )

زانیاری لەبارەی دەرفەتەکایی ژیان و گوزەران لەوانەیە ئاماژەپێدەرەی ئەوە  داواکردیی ئەویش زانیاری لەسەر بارودۆخی خزمەتگوزاریە سەرەکیەکان. 
ك بۆ بارودۆخێیک 

ا
، دانیشتوانایی زیان ووانبۆ هەندێك لە سوودمەندب ماوە درێژ  ئاوارەبوویی بێت کە لەگەڵ بەرەوپێشوەچوون لە ملمالیی  ی چاڵ

بۆ  دەگەڕێن درێژ  ماوەبەدوای چارەسەریەکایی زیاتر هاوکاری مرۆیی بۆ ڕزگارکردیی ژیان، و  داواکردیی  لە لە کردووەبەرکەوتوو دەستیان بە جو 
 پڕکردنەوەی پێویستیەکانیان

ا
نایی زیان بەرکەوتوو برینر بوو لە ، ئەوەی کە زۆر داوای لەسەر بوو لە دوای زانیاری لەالیەن دانیشتوا٢٠١٧. لە ساڵ

 لەسەدا( دوابەدوای ئەویش زانیاری لەسەر ڕێکخراوە کۆمەکبەخشەکان و ڕێکخراوە ناحکومیەکان.  ٣٨دابەشکردیی هاوکاری )
 ببینە.  ١. سەرچاوەی ژمارە ٢

ین  یەکەیم ٣ ، توێژینەوە لەبارەی خەڵکای  زیان بەرکەوتوو و توێژینەوەی ستاف تشی  . ٢٠١٧.چارەسەریەکای  ڕاستەقینەی مەیدای 
 . ٢٠١٨.خول چوارەیم هەڵسەنگاندی  پێویستیەکای  فرە گروپ، ٤
 . ٢٠١٨. خول چوارەیم هەڵسەنگاندی  پێویستیەکای  فرە گروپ، ٥

 
 مرۆیی دەگەڕێن بە دوای زیادکردیی بەرپرسیارێنر بۆ دانیشتوانایی زیان بەرکەوتوو، بەرهەمهێنانەکان پێویستە ئەنجام بدرێن لەو کاتەی کە کارگوزارایی 

گاندیی بۆ ناو ڕێگاکایی گفتوگۆکردن کە لەالیەن دانیشتوانایی زیان بەرکەوتوو بە باش دەزاندرێت. دۆزینەوەکان لە ڕێگەی توێژینەوەکایی هەڵسەن
ی بکرێت لە ڕێگەی گفتوگۆی ڕوو بەڕوو پێویسنر  ە کە هەڵسەنگاندن دابیر فرە گروپ ئاماژە بەوە دەکات کە دانیشتوانایی زیان بەرکەوتوو پێیان باشێر

، لەسەدا(.  ٤٠وەندیە تەلەفۆنیەکان )پەی و لەسەدا(  ٧٢ڵ کارگوزارایی کۆمەیک )لەگە ە دانیشتوانایی زیان بەرکەوتوو زیاتر پێیان بابە هاوتەرینی شێر
تداران و ڕێکخراوە ناحکومیەکان، ئاماژە بەوە دەکەن کە

ا
ان و هاوڕێکانیان لە شوێنی زێدی خۆیان وەربگرن، دەسەڵ ی ر

 کە زانیاری لەالیەن خێ 
 پێویستیەك هەیە بۆ بەرهەمهێنان لە پەیوەندیەکانیان لەگەڵ کۆمەڵگاکان. 

 
، داتا سەبارە

ا
مەکایی سکاڵ ی لەسەدای  ٧٨ئەوە نیشان دەدات کە ئەو کەسانەی ناو خێوەتگەکان کە توێژینەوەیان لەسەر کراوە، زیاتر لە ت بە میکانێر

 تۆماردەکەن لەو کاتەی   بەوەی ئاشنان
ا
لەسەدا وا هەست دەکەن کە هیچ ئاستەنگێك نیە لەبەردەمیان بۆ کردیی ئەم کارە.  ٨٧.٥کە چۆن سکاڵ

ڕێکخراوی هاوکاری ئابووری یشتوان کە توێژینەوەیان بۆ کراوە لەالیەن توێژینەوەی فراوانبوویی داننموونەی ە هەرچەندە، ئەم زانیاریە پێچەوانەیە ب
ێت و پەرەپێدان  تۆمار بکەن و باوەڕیان بەوە نیە کە بۆچوونەکانیان بە هەند وەربگێر

ا
، ئاماژە بەوە دەکات کە زۆربەی ئاوارەکان نازانن چۆن سکاڵ

ی کردیی ک  زیالەبارەی دابیر
ا

، بە تایبەیر بۆ دانیشتوانایی دەرەوەی دامەزراوەی خێوەتگە کە زیاتر ۆمەك. هەوڵ ی تر بە ڕوون و ئاشکرایی پێویسیر
 .
ا
مەکایی سکاڵ ی  دەستگەیشتنی سنورداریان هەیە بۆ میکانێر

 

 ڕەنگدانەوەی نیە بۆ ڕازیبوون بە جۆ 
ا
رێنر ئەو بەدواداچوونە و چارەسەری بۆیان، لە هەر حاڵەتێکدا، هۆشیاری زۆر لە بارەی ڕێ و شوێنەکایی سکاڵ

ی هیچ نەکراوە کاتێك  ٧٦لەو کاتەی کە  ر
لەسەدای ئاوارەکایی ناو خێوەتگە توێژینەوەیان لەسەر کراوە لە یەك هەڵسەنگاندن ڕاپۆرت کراون کە دەڵی 

ی زانیاری  اوە. هەبوویی زانیاری لەبارەی سەرچاوەی باشێر یەك وەرگێر
ا
ی  –سکاڵ  لەوەی ئەگەر خەڵکایی زیان بەرکەوتوو ئاسوودەبن هەروەها تێگەیشیر

 
ا
ی لە  توانای ئەمەش ڕ  –لە بەرزکردنەوەی سکاڵ  مرۆیی دەدات کە بەرهەمهێنایی زیاتر بەدەستبێیی

ڕاست و دروست. بەدواداچوونە ێگە بە هاوکارایی
کردیی متمانە لە  سیستەماتیکیەکان و ڕەوانەکردیی حاڵەتەکان لەسەر ئەو حاڵەتانەی کە ڕاپۆرت کراون بە هاوتەرینی دەڕوا لەگەڵ جێگێر
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مەکایی هەڵسەنگاندن، ی مەکان کە پێش وەختە دانراون. کاتێك دانیشتوانایی زیان بەرکەوتوو متمانەیان دەست کەوت لە میکانێر ی لەوانە وەرگرتنی  میکانێر
یانەی کە تۆمارکراون، 

ا
مێك بۆ ئەو سکاڵ

ا
    . بکاتئاسنر بەشداری کردنیان زیاد لەوانەیە وەڵ

 

مەکان دانراون بۆ بەرپرسیارێنر لەبەرامبەر  ی لەسەرانسەری دانیشتوانایی زیان بەرکەوتوو هەوڵەکان دەبێت بدرێن بۆ دڵنیابوون لەوەی کە میکانێر
 ناوخۆیی وەکو گفتوگۆکردن لەگەڵ 

مەکایی ی ی ناوەندی و میکانێر
ا
 لە نێوان ڕێ و شوێنەکایی سکاڵ

ی
ت، هەروەها بەردەوامیدان بە هاوسەنیک

ا
ووڵ

نەکایی خێوەتگە. پێویستیەك هەیە  ی ك لەگەڵ کۆمەڵگا زیان بەرکەوتووەکان، ئەو کەسانەی  کۆمەڵگاکان، لێر
ا
 چاڵ

ی
کە پێویستیان بۆ بنیاتنایی دیالۆیک

 مرۆیی دەکە
 یان پێدایی ڕەخنە بەڵکو متمانە بە هاوکارایی

ا
ن کە بە بە هاوکاریە نەك هەر تەنها هەست بە توانابوون دەکەن بۆ بەرزکردنەوەی سکاڵ

  شێوەیەیک ڕێك و پێك کاری گونجاو دەگرنە ئەستۆ لەسەر ئەو هەڵسەنگاندنەی کە وەریدەگرن. 

 
ین  یەکەیم . چارەسەریەکای  ڕاستەقینە٦ ، توێژینەوە لەبارەی خەڵکای  زیان بەرکەوتوو و توێژینەوەی ستاف تشی  . ٢٠١٧ی مەیدای 
 . ٢٠١٨، ئایی ١٠، خول REACHپڕۆفایل دەستپێشخەری خێوەتگە لەالیەن ڕێکخراوی   هەماهەنگی و بەڕێوەبردنی خێوەتگە/. ٧
 . ٢٠١٨، ئایی ١٠، خول REACHپڕۆفایل دەستپێشخەری خێوەتگە لەالیەن ڕێکخراوی   هەماهەنگی و بەڕێوەبردنی خێوەتگە/ . ٨

 : بەرەنگاریەکای  دەستگەیشتر  و کرداری ١بەشی 

  دەستگەیشتن و کرداری بەرەنگاریەکانی 

 . ٢٠١٨لەو کاتەی کە نەبوونی ئاسایش بەردەوامە، دەستگەیشتنی کردەیی بۆ زۆربەی ناوچەکانی عێراق بەرەو باشتر چووە لە ساڵی 

 
، ئاستە بەرزەکایی نەبوویی ئاسایش یان ڕەتکردنەەوەی تێپەڕبوون "کە   یئەو ناوچانە ناتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت" بەهۆی بەردەوایم ملمالیی 

بوو ئێستا   ، خراپبوونێیک بەرچاو هەبووە لە ڕووی  ە، بە ڕوویی دەتواندرێت بزاندرێتکەمێر  کراوە. بە هاوتەرینی
ا

و بە شێوەیەیک زۆر بە خۆماڵ
تداران لەسەر ئاسنر قەزا ئاستەنگەکایی حکویم بۆ بەهاناوەچوونێیک کایر و کاریگەر. لەو نیگەرانیەی ئێستا گەشەسەندیی ئەو 

ا
شێوازەیە بۆ دەسەڵ

 پارێزگا بۆ ڕەتکردنەوەی ئەو ڕێ و شوێنانەی کە لەسەر ئاسنر نیشتمایی ڕێککەوتنیان لەسەر کراوە بۆ دەستکەوتنی نووساوی چوونەژوورەوە، و 
تدارایی مەدەیی و هەروەها کەسایی سەربازی کە داوای ڕەزامەندی تر دەکەن کە دەبێت لە ناوخۆ ڕەزامەندیلەگەڵ 

ا
. لەو کاتە لەسەر  دەسەڵ ی درایی 

 ،  هاوکاری مرۆیی
مەکایی گەیاندیی دواکەوتنی بەرچاو دەکرێ ڕووبدات، کە بەڕاسنر نابنە ڕێگر لەبەردەم گەیاندیی ی یی  ئەوەی پێویست بکات میکانێر

حەددین و کەرکوك هەموویان ن . پارێزگاکایی ئەنبار و موسڵ و کۆمەك قورس بکات
ا
  . بارەیەوەموونەی چڕ پێشکەش دەکەن لەم سەڵ

 
 لەگەڵ بەڕێوەبەرایەیر ڕێکخراوە ناحکومیەکان لە بە

ا
 کە   سەلمێندراوەغدا بۆ ڕێکخراوە ناحکومیەکان، پڕۆسەی تۆمارکردیی فیدڕاڵ

ی
دەبێتە ئاستەنیک

ۆدان ڕ اکو ، لەگەڵ ئەوەی کە زۆربەی ڕێکخراوە ناحکومیەکان بۆ چەندین مانگ چاوەڕێ ی تۆمارکردن دەکەن تبۆ  ڕایی کردیی کارەکان کات بەفێر
ڕێگەیان پێبدرێت دەست بە جێبەجێکردیی پڕۆژە بکەن. دواکەوتن لە تۆمارکردیی ناویان بۆتە هۆی بەرهەمهێنایی کاریگەری نەرێنی دووەم لە 

ا و ڕەتکردنەوەی نووساوەکایی چوونەژوورەوە بۆ ڕێکخراوە ناحکومیەکان کە لەالیەن حکومەیر  ی  ڤێر
اقیەوەسنورداریەکان لەسەر فۆڕمەکایی ر

تۆمار  عێ 
   نەکراون. 

 
اق بۆ  ر

اکای  حکومەیر عێ  ، ڤێر   
اکای  حکومەیر هەرێیم کوردستان بۆ ڕێکخراوە ناحکومیەکان بە شێوەیەیک گشنر بەردەستر  ١٠٠٠لەکاتێکدا کە ڤێر 

 ڕێکخراوی ناحکویم
 
اقن  ١٦٠٠٠لە کۆی  –لەسەر گرێبەسنر نێودەوڵەتتر   کە  ستاق ر

 ڕێکخراوی ناحکویم کە لە ناو عێ 
 
بەدەستهێنانیان  –ستاق

اق  ر
ا کە لەالیەن حکومەیر عێ   ڤێر 

اکای  هاتنەژوورەوەی چەندجار بۆ ش  دەردەچوێندرێن ئەستەمە و تێچوویان زۆرە. باوترین جۆرەکای  بریتتر  لە ڤێر 
اکای  هاتنەژوو  ١٠یان شەش مانگ، لەو کاتەی کە کەمێر لە  ایانەی کە دەرچوێندراون بریتیبوون لە ڤێر  رەوەی چەندجار بۆ یەك لەسەدای ئەو ڤێر 

اق بە تێکڕا  ر
ای حکومەیر عێ   ڤێر 

نووسینگەی حکویم جۆراوجۆر کە سەردای  چەند جارەیە بۆ   ڕۆژ دەخایەنێت و  ٤٤ساڵ. پڕۆسەی بە دەستهێنای 
 پێویست دەزانرێت، ئەمەش بە هەبێت ە بەغدا کە نووسینگەی جیایان ل  وا لە ڕێکخراوە ناحکومیەکان دەکرێتلە دەوروبەری بەغدا. هەروەها دا

ك بکەن. کۆی بگوازنەوە کە ڕێکخراوە ناحکومیەکان نووسینگەی تازە بکەنەوە یان نووسینگەکانیان بۆ بەغدا 
ا
اکان چاڵ  بتوانن ڤێر 

تاکو بە ئاسای 
 
ا

اق لە ساڵ ر
ا بۆ ڕێکخراوە ناحکومیەکان لە عێ   ٥ەکەی زیاترە لە بە شێوەیەیک گشنر خەمالندی  بۆ کراوە کە تێچوو  ٢٠١٧تێچووی پڕۆسەی ڤێر 

   ملیۆن دۆالری ئەمەرییک. 
 

ڕی  ر
 گۆڕای  چاوەڕوان نەکراوی کارگێ 

ا
اق ڕێنماییەیک دەرچواند کە  ٢٠١٨دەکرێ چین  ئاڵۆزتر بخاتە سەر. بۆ نموونە، لە ساڵ ر

وەزارەیر ناوەخۆی عێ 
 مل ١ە بڕی داوای لە هەموو کارگوزارای  ڕێکخراوی ناحکویم بیای  کرد بۆ پێدای  پارەی پێش وەختە ب

 
اکای  ستاق  بۆ هەموو ڤێر 

ر
اق ر

یۆن دیناری عێ 
 ڕێکخراوی ناحکویم  ٤٠٠. ئەمەش بووە دەرەنجایم زیاتر لە نێودەوڵەیر 

 
دراونکە نێودەوڵەیر  ستاق ر

،  هەڵپەسێ  اکان بەدەستبێت   و ناتوانن ڤێر 
اکان بە دەبێتە ڕێگر لەبەردەم گەیاندی  کۆمەك بۆ کۆمەڵگبۆ چەند هەفتەیەك، ئەمەش انن گەشت بکەن بۆ شوێنەکای  کارکردنیان هەندێكیان ناتو 

 مرۆیی ئەستەمە لێکبدرێتەوە. تێچووی رێزگا. بۆ سەرانسەری چەندین پاشێوەیەیک کایر و کاریگەری هەیە 
   مرۆیی و دارایی لە دواکەوتن  بەرنامەدانای 

 
ی کە بارودۆخی پانتاییەیک بەرفراوایی ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان  لەو کاتەی ی بڵێیر م ،بەرەو ئاسایی بوونەوە دەچێت ئاسایشبە کۆتا هات، دەتوانیر

ا
بەڵ

 چەکدار کە هێشتا زۆر بە خرایی دابەشبوون بە درێژایی هێلەکایی تایەفەگەری و لە ڕاستیدا، زۆر ئاڵۆزتر بووە
. لەگەڵ کۆمەڵگاکان و کەسایی

، پێویسنر  برینر یە لە نیگەرانیەیک فشارکراو. لە ژینگەیەیک گوماناوی، کە ئەمەش یی و بنیاتنایی کۆمەڵگا  بۆ ئاشتەوا هەیە عەشایەری و نالێبووردەیی
 یەکسان بە هاوکاری مرۆیی بۆ خەڵك ڕەتبکرێتەوە،  پستە پستکە 

ی سیاش دەکرێ ببێتە هۆی ئەوەی کە دەستگەیشتنی  الیەنگێر
و بۆچوونەکایی

 مرۆیی دەبێت هەوڵەکایی دووهێند
ی نەکات ە لێبکات بۆ بەردەوام بوونبەهاناوەچوویی یی لە وەی کە الیەنگێر

ا
، و گشتگێر و ئازاد بێت لە تێوەگڵ

  سیاش. 
 

 خرایی بارودۆخی دەستگەیشتنی بە کۆتا هێنا،  
 ئاب، نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان یەکەم خویل مەشقر نەخشەدانایی

ی
کە پێك لە کۆتایی مانیک

و ڕێکخراوە ناحکومیە دێت لە گروپە جەختکەرەوەکان کە لەسەر ئاسنر حکویم لەگەڵ نەتەوە یەکگرتووەکان، ڕێکخراوە ناحکومیە نێودەوڵەتیەکان 
ی ل  مرۆیی لە بارەی ئاستەنگەکایی دەستگەیشیر

ە هەموو ناوخۆییەکان بەڕێوەچوو بۆ بانگهێشت کردن و باسکردن و بڕیاردان لە بۆچوویی هاوکارایی
مەکایی تەو سەر بنەمای چاودێریکردن  مەشقر . پارێزگا قەزایەکایی  ی کە ئێستا لە بەردەستدان، بە تێبینیکراوی   ەکانەسەر بنەمای ڕووداو  اوکەری میکانێر
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مەیر نەخشەدانایی ڕووداوی ئاسایشی چڕوپڕی 
ا
، یان بە بەردەوایم ئەنجام دەدرێت لەسەر بنەمایەیک ، و ڕێکخراوی نێودەوڵەیر بۆ سەڵ

ی
چارەیک

  چەندین جار ئەگەر پێویست بکات. 

 

اق ١ ر
 ڕێکخراوە ناحکومیەکان بۆ عێ 

ی
نەی هەماهەنیک ی ر

وتەسەل ئەندایم لێ  ر
 . هەڵسەنگاندنەکای  تێ 

اق لەگەڵ ٢ ر
 ڕێکخراوە ناحکومیەکان بۆ عێ 

ی
نەی هەماهەنیک ی ر

مدەرەوە لەالیەن ڕێکخراوە ناحکومیەکان، تەموزی  ٦٦.توێژینەوەی لێ 
ا
 . ٢٠١٨وەڵ

اق لەگەڵ  . ٣ ر
 ڕێکخراوە ناحکومیەکان بۆ عێ 

ی
نەی هەماهەنیک ی ر

مدەرەوە لەالیەن ڕێکخراوە ناحکومیەکان، تەموزی  ٦٦توێژینەوەی لێ 
ا
 . ٢٠١٨وەڵ

اق لە بارەی تێچووەکان٤ ر
 ڕێکخراوە ناحکومیەکان بۆ عێ 

ی
نەی هەماهەنیک ی ر

اق، شیکارێیک لێ  ر
اکان بۆ ڕێکخراوە ناحکومیەکان لە عێ  اق کاردەکەن، نیسای   . تێچووی ڤێر  ر

 . ٢٠١٨بۆ ڕێکخراوە ناحکومیەکان کە لە عێ 
 . ١٨لە ماددەی  ٣بەشی  -پەرەگرافی ب /٢٠١٧لە  ٧٦ی عێراقی بۆنیشتەجێبونی بیانی ژمارە لە یاسا دانراو دڵنیایی بەکارهێنانیلە بارەی  ٢٤/٦/٢٠١٨ی ١٤٢٤. ژمارە. ٥
اق، حوزەیرای  ٦ ر

 ڕێکخراوە ناحکومیەکان بۆ عێ 
ی

نەی هەماهەنیک ی ر
 . ٢٠١٨. شیکاری ئەندایم لێ 

 .ڕێکخراوی سەالمەیر نێودەوڵەیر بۆ ڕێکخراوی ناحکویم. ٧

 
 

 
 

ی بۆ هەر قەزایەكهەبوویی ئاستەکایی ڕێگربوون لە   دەستگەیشیر

 
 
 
 

، ئایی   کاروباری مرۆیی
ی

ی لەالیەن نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنیک  خرایی دەستگەیشیر
 ٢٠١٨سەرچاوە: نەخشەی بارودۆخی
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 : بەرەنگاریەکای  دەستگەیشتر  و کرداری ١بەشی 

 

 گروپێكئامادەیی هاوکاران بۆ هەر پارێزگایەك و  

 

 
اق، ئەیلویل  ر

 ٢٠١٨سەرچاوە: تەختەی زانیاری مرۆیی عێ 

 ئامادەیی هاوکاران لە هەر قەزایەك

 

 

 

اق، یک   ر
 ٢٠١٨خی دەکات و لە کوێ )ئەیلویل سەرچاوە: تەختەی زانیاری مرۆیی عێ 

 


